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Abstrakt 

 

Bakgrund: Cirka 176 miljoner kvinnor över hela världen lider av endometrios. 

Endometrios är en kronisk obotlig sjukdom premenopausalt, som för med sig 

symtom så som smärta, kronisk bäckensmärta, dyparenui, dysmenorré samt 

trötthet. Endometrios är en underdiagnostiserad diagnos och det tar lång tid innan 

diagnosen fastställs. Barnmorskans roll är att stödja och individanpassa kvinnans 

behov av vård för att kvinnan ska uppnå hälsa, både sexuellt och reproduktivt. 

Syfte: Syftet med denna metasyntes är att undersöka kvinnors upplevelser av att 

leva med endometrios. 

Metod: Metoden för denna studie var en kvalitativ metasyntes med 

metaetnografisk analysmetod. Totalt kvalitetsgranskades 19 artiklar varav 15 gick 

igenom kvalitetsgranskningen och sammanställdes till ett resultat. 

Resultat:  Två kategorier identifierades; Endometrios påverkar kropp, själ och 

psyke och Kvinnans möte med sjukvården samt sju underkategorier identifierades. 

Resultatet pekade på att kvinnorna dagligen påverkas av sin endometriosdiagnos. 

Kvinnorna påverkas både fysiskt och psykiskt. Detta påverkar i sin tur kvinnans 

relationer, sexualitet, arbetsliv samt socialt umgänge.   

Slutsats: Kvinnan blir psykiskt och fysiskt påverkad till följd av sin 

endometriosdiagnos. Diagnosen påverkar kvinnan genom hela livet. Sjukvårdens 

bemötande av dessa kvinnor synliggjordes där brist på kunskaps och förståelse 

identifierades. Det är av största vikt för barnmorskan att känna till kvinnans 

upplevelser av att leva med endometrios, detta för att hjälpa kvinnan att uppnå 

hälsa. 

Klinisk Tillämpbarhet: Resultatet från denna studie kan användas som material 

för vårdpersonal och personer i kvinnans närhet i mötet med kvinnor som 

diagnostiseras eller har diagnostiserats med endometrios. Detta för att få en 

bredare förståelse och ökad kunskap om kvinnors upplevelse av att leva med 

endometrios. 

Nyckelord (Svenska): Endometrios, upplevelse, erfarenhet och uppfattning. 

 

 

 



 

 
 

Abtract 

 

Background: About 176 million women worldwide suffer from endometriosis. 

Endometriosis is a chronic incurable disease premenopausal, that brings with 

symptoms such as pain, chronic pelvic pain, dysparenuia, dysmenorrhea and 

fatigue. Endometriosis is an under-diagnosed diagnosis and it takes a long time for 

the diagnosis to be established. The midwife’s role is to support and customize the 

woman’s need for care to ensure that the woman achieves health, both sexually 

and reproductively. 

Purpose:  The aim of this essay is to investigate womens eperience of living with 

endometriosis. 

Methods: The method used in this study was a qualitative metasynthesis with 

metaethnographic analysis method. In total, 19 articles were collected of which 15 

of them passed through the quality review and were compiled to a result. 

Results: Two categories were identified; Endometriosis affects body, soul and 

mind and the Women’s encounter with health care, and seven subcategories were 

identified. The results indicated that women are affected daily by their 

endometriosis diagnosis. Women are affected both physically and mentally. This, 

in turn, affects women’s relationships, sexuality, working life and social 

interaction. 

Conclusion: The woman is mentally and physically affected as a result of her 

endometriosis diagnosis. The diagnosis affects the woman throughout her life. The 

health care of these women was made visible where a lack of knowledge and 

understanding was identified. It is of utmost importance for the midwife to know 

the woman’s experiences of living with endometriosis, this to help the woman 

achieve health. 

Clinical applicability: The results of this study can be used as material for 

healthcare professionals and people in the presence of the women. This in the 

encounter with women who are going to be diagnosed or have been diagnosed 

with endometriosis. This is to gain a broader understanding and increased 

knowledge of women’s experience of living with endometriosis. 

Keywords (eng): Endometrios, experience, living with and perception. 
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1. Inledning  

 

I Sverige skall sjukvård bedrivas enligt hälso- och sjukvårdslagen, rättvis vård på 

lika villkor oavsett kön. Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som 

ofta har en stark negativ inverkan på kvinnors dagliga liv. Vi blev engagerade i 

kvinnor som lider av sjukdomen endometrios när vi arbetade som sjuksköterskor 

och blivande barnmorskor. Vi träffade många kvinnor med långvarig och 

odiagnostiserad smärtproblematik som var relaterad till gynekologi. För många av 

dem var det en lång och krävande resa att få en diagnos samt att lära sig leva med 

endometrios. Vi kommer som blivande barnmorskor med stor sannolikhet möta 

kvinnor med endometrios när de bestämmer sig för att söka vård. Det är viktigt att 

vi besitter rätt kunskap för att på bästa sätt kunna hjälpa dem. Alla kvinnor som 

söker sjukvård måste känna att just deras situation tas på allvar. 

 

2. Definitioner 

 

2.1 Upplevelse  

I litteraturen beskrivs upplevelse som en uppfattning hur människan upplever 

världen de lever i. Varje människa är unik, vilket bidrar till att uppfattningen hur 

människan upplever världen skiljs åt. En människa kan uppleva en sak eller en 

situation på ett vis medan en annan människa upplever något helt annat av samma 

sak eller situation. (Dahlberg & Segesten, 2010). I en bok av Hansson Scherman 

och Runesson (2009) beskriver hur patienter upplever sjukdomar. Varje enskild 

människa har sin egen upplevelse om hur sjukdomen eller diagnosen är att leva 

med. Alla människor har olika upplevelser om sjukdom och det påverkar 

människan olika (Hansson Scherman & Runesson 2009). 

2.2 Hälsa  

Hälsa definieras enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 1948) som ett tillstånd 

av totalt välbefinnande, fysiskt, psykisk och socialt, trots sjukdom eller 

funktionsnedsättning. Målet är att nå en så hög standard som möjligt och kan ses 

som en mänsklig rättighet, utan undantag för etnicitet, religion, politiskt, 

ekonomisk och social status (WHO, 1948).  
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2.3 Sexuell och reproduktiv hälsa 

Guttmacher-Lancet-kommissionen, som är skrevs av Starrs, et al. (2018) beskrev 

sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt, 

känslomässigt och socialt välbefinnande i förhållande till alla aspekter av 

sexualitet och reproduktion. Man förespråkar ett positivt förhållningssätt för att 

bevara och bekräfta rollerna för sexuella relationer. Förtroende och 

kommunikation har positiv effekt för individens självkänsla och välbefinnande. 

Alla individer har rätt att fatta beslut om sina egna kroppar. För att uppnå det skall 

hälso- och sjukvård och andra hälsofrämjande insatser tillhandahållas. För att 

uppnå sexuell och reproduktiv hälsa krävs kunskap kring de sexuella och 

reproduktiva rättigheter som baseras på mänskliga rättigheter för alla. Grunderna 

för sexuell och reproduktiv hälsa måste uppfylla allmän standard för folkhälsa och 

mänskliga rättigheter, så som, tillgång, tillgänglighet samt godtagbarhet. Sexuell 

och reproduktiv hälsa och rättigheter omfattar hela befolkningen genom hela 

människans liv. Det har en stor betydelse för varje människas självkänsla, nära 

relationer och välbefinnande, oavsett ålder, funktionsförmåga, kön, könsidentitet 

och de är en av hälsans faktorer (Starrs et al., 2018). Enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO, u.å) definieras begreppet reproduktiv hälsa som 

ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till de 

aspekter som inkluderar sexualitet och reproduktion och inte endast avsaknaden av 

sjukdom, dysfunktion eller skada. Reproduktiv hälsa innebär att människor har ett 

tillfredsställande sexliv, en möjlighet till reproduktion och möjlighet att bestämma 

var, när och hur den skall utövas. 

 

3. Bakgrund 

 

3.1 Endometrios 

I en artikel av Taylor, Hummelshoj, Stratton, och Vercellini (2012) skrev att 

endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som påverkar cirka 176 miljoner 

kvinnor som befinner sig i åldrarna 15–49 (premenopausal) världen över. 

Sambandet mellan smärta och endometrios har inte alltid varit tydligt och det är 

fortfarande inte klart vad etiologin bakom denna smärtproblematik beror på. Det 

medför att dessa kvinnor får en negativ påverkan på ett socialt, fysiskt och 
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psykiskt plan under sina mest produktiva år. En av det mest framträdande 

symtomet är kronisk smärta, bäckensmärta, samlagssmärta (Taylor et al., 2012). 

Gustavsson och Valentin, (2016) beskriver att endometrios är en benign, kronisk 

östrogenberoende inflammatorisk sjukdom där endometriet befinner sig på fel 

plats, den så kallade ektopiska slemhinnan, reagerar på hormonstimulans och 

blöder i samma perioder som slemhinnan i livmoderhålan. Den ektopiska 

slemhinnan kan vara lokaliserad till äggstockarna, bukhinnan, urinblåsan, naveln 

eller tarmarna, men kan i stort sett befinna sig var som helst i kroppen. Den kan 

visa sig i ett eller flera symtom som kommer i skov. Detta tillstånd diagnosticeras 

vanligast vid 25 – 30 – års ålder och det förekommer hos cirka 10% av kvinnor i 

reproduktiv ålder och sällan hos kvinnor som inte kommit in i puberteten eller är i 

klimakteriet. Kvinnor som lider av endomertrios har ofta oregelbundna ”spottings” 

eller mellancykliska blödningar, rikliga, långdragna menstruationer samt en 

menstruationscykel som är kortare än 28 dagar. (Gustavsson och Valentin, 2016).  

Det är fortfarande oklart varför vissa kvinnor utvecklar endometrios (Seitz, Lanius, 

Lippert, Gerlinger, Haberland, Oehmke och Tinnberg, 2018). Det finns flera 

teorier om etiologin bakom endometrios som föreslagits och som visat att 

sjukdomen sannolikt orsakas av många olika faktorer. I en artikel av Curtis och 

Adams, (2017) är den mest accepterade orsaken till sjukdomen- “the 

transplantation theory”, där de talar om att kvinnor med sjukdomen får en 

retrograd menstruation, det kan förklaras att mensblodet förs bakåt genom 

äggledarrören och vidare ut i bukhålan. Endometriumfragment följer under 

menstruationen med genom äggledarna och in i bäckenhålan där de kan fastna på 

bäckenstrukturer och genom det fortsätta sin tillväxt. De faktorer som påverkar 

uppkomsten är vävnadens reaktion på hormoner, inflammation och på en inre 

kemisk obalans (Curtis och Addams, 2017). Endometrios betraktas som en 

hormonellt reglerad sjukdom vilket betyder att sjukdomen styrs av hormonnivåer. 

Det medför att det uppstår en kronisk inflammation och en kronisk bäckensmärta. 

Endometrios klassificeras i fyra svårighetsgradsnivåer; minimal, mild, måttlig och 

svår endometrios (Ashrafi, Sadatmahalleh, Akhoond och Talebi, 2015). 

 

 

 



 

4 
 

3.2 Symtom och tecken på endometrios 

Enligt Bruse och Palmstierna (2016) så finns det ett brett spektrum av symtom och 

många är diffusa. De vanligaste symtomen på endometrios är dysmenorré, kronisk 

bäckensmärta, dyspareuni. Menstruationsblödningen förknippas vanligast som 

krampartade underlivssmärtor före eller efter menstruation, som stramar ner mot 

ljumsken och ut i ryggen. När kramperna blir så pass uttalade att de påverkar 

kvinnornas vardag definieras det som dysmenorré. Dysmenorré i kombination med 

endometrios kan också ge andra symtom; fatigue, trötthet, feber, takykardi, 

kräkningar, diarré, ryggsmärta, Irritable bowl syndrome (IBS- symtom) och dysuri. 

Dysparueni kännetecknas av smärta vid samlag. Dyspaeruni hos kvinnan kan vara 

ytlig eller djup. Ytlig smärta innebär att smärtorna är lokaliserade till slida, blygd 

och yttre genitalier. En stel slidkrans orsakar ofta smärta och svårigheter vid 

samlag. Vid djup dyspareuni uppkommer känslan av smärta långt inne i underlivet 

(Bruse och Palmstierna, 2016).  

 

3.3 Diagnostisering av endometrios 

I en litteraturstudie av Geysenbergh, Danceth och Hooghe, (2016) är den kliniska 

diagnosen komplicerad och att det tar lång tid innan diagnos fastställs. Det är 

viktigt att en symtomatisk endometrios upptäcks när kvinnan är i tonåren. En 

fördröjning av en diagnos har visat ett samband med svåra symtom och större 

sannolikhet att utveckla fertilitetsproblem. Enligt Borgfeldt, Åberg, Anderberg och 

Andersson, (2016) ställs en diagnos genom fysisk undersökning och en noggrann 

anamnes. Laparoskopi är standardmetod för att fastställa en diagnos och biopsi kan 

säkerställa en endometrisk vävnad. De palperande fynd vid endometrios 

karakteriseras av ömmande, knottriga härdar på livmoderns baksida. 

Magnetröntgen kan användas då det är svårigheter att fastställa diagnos med 

ultraljud. Blodprovstagning inkluderar sänka och blodprovet CA-125 som vid 

endometrios visar ett förhöjt värde (Borgfeldt et al., 2016). 

 

3.4 Behandlingar 

Det finns idag inget botemedel mot endometrios. Behandlingen fokuserar därför på 

symtomlindring. (Endometriosföreningen, 2018). Endometrios kan behandlas med 

smärtlindring, hormonbehandling och med kirurgi. Standard medicinering vid 
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endometrios är kontinueligt användande av paracetamol och COX- hämmare 

(Olovsson, 2018). Endometrios är beroende av östrogen som kan minskas genom 

att reducera östrogenhalten i kroppen (Endometriosföreningen, 2018b; 

Socialstyrelsen, 2018). Det behandlas med hormonpreparat, bland annat p-piller 

och hormonspiral med syfte att uppnå utebliven ägglossning och menstruation 

(Olovsson, 2018). Ofta blir kirurgiska ingrepp nödvändiga för att symtomlindra. 

Endometrios kan avlägsnas genom laparoskopisk operation i samband med en 

diagnostisk undersökning (Endometriosföreningen, 2018b; Socialstyrelsen, 2018). 

I vissa fall kan livmodern och äggstockarna opereras bort med en hysterektomi. 

Tyvärr är dessa alternativ ingen garanti för att besvären försvinner. Efter en 

laparoskopi återkommer symtomen ofta efter en tid, samt en femtedel av de som 

genomgått en hysterektomi upplever ingen förbättring och/eller försämring 

(Endometriosföreningen, 2018b; Socialstyrelsen, 2018).  

 

3.5 Att leva med kronisk sjukdom 

Enligt Worlds Health Organization (WHO, 2002) definieras kronisk sjukdom som 

ett tillstånd som finns under en längre tid och där individen är i behov av hjälp av 

sjukvården under en lång tid. Antalet kroniska sjukdomar ökar på grund av flera 

ohälsosamma livsstilar samt att vi blir äldre. En individ kan nu leva med flera 

kroniska tillstånd under flera år och medför stora kostnader för sjukvården. 

Sperschneider, Rauchfuss, Woefler, Haeberlin, von Orelli, Eberhard, Mauer, 

Imthun, Imesch och Leeners, (2017) skriver i artikeln att man borde tillrättalägga 

och individanpassa både psykiskt och fysiskt för att kvinnan ska kunna hantera sitt 

yrkesval och sin professionella utveckling. De identifierade att det fanns ett 

kunskapsglapp inom medicin, försäkringsbolag och politiken när det gällde vissa 

begränsningar som finns för en kvinna som lider av endometrios (Sperschneider et 

al., 2017). Inom hälso- och sjukvården beskrivs lidande på tre sätt; sjukdoms 

lidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidandet är den plåga som upplevs i 

samband med sjukdom och behandling. Kroppslig smärta är den som oftast 

upplevs. Vårdlidande är den plågan som människan upplever vid ett vårdtillfälle, 

så som, kränkning, utebliven eller felaktig vård och maktutövning. Livslidande är 

det lidande människan får av sin hela existens. När människor blir sjuka, blir 

patienter och behöver vård påverkas hela hens livssituation. En förlust av 
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självständighet och ork leder människan till uppgivenhet. Det finns olika 

dimensioner av lidande. Lidande är något människor utsätts för och då måste leva 

med. Det beskrivs som en strid som plågar människor. Lidande och hur den 

påverkar livet kan tolkas fritt. Det beror på vilken situation och vem det drabbar. 

Lidandet kan delas in i olika delar; biologisk, medicinsk, psykologisk och 

sociologisk (Eriksson, 2001). 

 

4. Barnmorskan 

 

4.1 Barnmorskans roll 

I studien av Grundström, Kjølhede, Berterö och Alehagen, (2016) undersöks 

vårdpersonalens upplevelser av att möta kvinnor med endometrios. Resultatet i 

denna studie pekar på tre kategorier: ”det bekräftande mötet” som innebar att 

vårdpersonal upplevde svårigheter i att möta kvinnorna på det sätt som de 

behövde. Vårdpersonalen ansåg att det var svårt att möta kvinnan i den situation 

hon befann sig i samt att identifiera vilken typ av hjälp den specifika kvinnan var i 

behov av. Den andra kategorin ”den normala variationen av menstruationscykel” 

innebar vikten av att normalisera det normala i menstruationscykeln, samt att 

identifiera problemen som uppkom relaterat till endometriosen. Vårdpersonalen 

upplevde att det var positivt och lugnande för kvinnan att förklara om de olika 

variationerna av smärta i menstruationscykeln så hon förstår att alla symtom ej är 

symtom från endometriosen. Den tredje kategorin ”misstanken för endometrios” 

innebar att vårdpersonal identifierat vikten av hur kvinnan påverkades i sitt dagliga 

liv av sina menstruationssmärtor och de kände frustration över att inte ha 

tillräckligt med erfarenhet, tid eller behandlingsstrategier för att möta kvinnornas 

förväntningar på vården.  

Barnmorskan i Sverige har stor betydelse för folkhälsan. Barnmorskan arbetar 

främst med kvinnan men också med hela hennes familj. Arbetet gäller inte endast 

innan och under graviditet och förlossning, utan barnmorskan har en stor roll i att 

kunna arbeta förbyggande och bistå med information gällande sexuell och 

reproduktiv hälsa (International Confederation of Midwives, 2017). Barnmorskan 

inriktar sig på sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa och bör oavsett vilket 

område professionen arbetar i, präglas av ett etisk och holistiskt förhållningssätt 
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(Svenska Barnmorskeförbundet, 2017). Enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30) skall all hälso- och sjukvårdspersonal arbeta för att förebygga ohälsa. 

Enligt Barnmorskans kompetensbeskrivning (2018) skall barnmorskan som 

tidigare nämnts arbeta för den sexuella- och reproduktiva hälsan vilket berör varje 

människas personliga relationer och sexuella aktiviteter under hela livet. Den 

sexuella hälsan syftar till sexuellt välbefinnande fysiskt, mentalt, emotionellt och 

socialt. Det innebär inte bara att slippa sjukdom, svaghet eller dysfunktion utan 

även rätten att bestämma över sin egen sexualitet och kropp. Den reproduktiva 

hälsan syftar till fullständigt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och 

alla dess funktioner. Detta fullständiga välbefinnande skall infinna sig psykiskt, 

fysiskt och socialt (Barnmorskans kompetensbeskrivning, 2018). Omvårdnaden 

barnmorskan ger ska bygga på erfarenhet och vetenskap, där riktlinjer, lagar och 

föreskrifter följs. Barnmorskan arbetar främst för kvinnan och hennes barn, för 

deras rätt och jämlikhet i samhället (Svenska Barnmorskeförbundet, 2017) och 

ICM (2017) skriver i ett av sina styrdokument att barnmorskan skall arbeta 

professionellt och ansvarsfullt över hela välden. Det finns flertalet globala mål 

som är uppsatta för den globala mödravården där barnmorskan spelar en betydande 

roll. Dessa mål presenteras av UNICEF (2019) samt av Globala målen (2019). 

Målen rör bland annat att reproduktiv hälsovård, familjevård och utbildning skall 

finnas till för alla. Utrotning av diskriminering, utnyttjande och våld mot kvinnor 

och flickor (Globala målen, 2019).  

 

5. Teoretiskt perspektiv  

 

5.1 KASAM och Coping 

Enligt Bryar och Sinclair (2011) är barnmorskans roll att anpassa vården och 

tillrättalägga behandling och omvårdnad, både behandlande och förebyggande, 

efter kvinnans behov och förutsättningar. Barnmorskan skall arbeta enligt en 

individanpassad vård, där varje kvinna har sin egen uppfattning och upplevelse av 

en sjukdom eller en situation. Antonovsky (1991) menar att ingen person någonsin 

är varken 100% frisk eller 100% sjuk. Han menar att graden av friskhet bestäms av 

”känslan av sammanhang”, även kallat KASAM. KASAM är uppbyggt av tre 

delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begripbarheten beskrivs som 
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att känslan av vad som sker inom och utanför individen är begriplig, strukturerad 

och förutsedd. Hanterbarheten innebär att individen känner att den har resurser för 

att hantera händelser som sker i dennes omgivning. Meningsfullheten 

kännetecknas av att individen känner att utmaningar som sker i livet är värda att 

engagera sig i. Meningsfullheten är det viktigaste i individens liv och i KASAM. 

Dock skall dessa tre delar skall ej tittas på separat utan det är i samspelet av dessa 

tre som KASAM skapas. I en artikel av Lazarus och Folkman (1984) beskriver de 

att coping är en strategi som en person använder sig av för att hantera stressande 

situationer. De definierar coping som ”konstant föränderliga kognitiva och 

beteendemässiga ansträngningar att hantera specifika externa och/eller interna krav 

som bedöms som påfrestande eller överstiga individuella resurser” (Lazarus & 

Folkman, 1984 sid. 141). Vid coping ligger fokus på två kategorier: 

”problemfokuserad-coping” som syftar till att hantera eller förändra orsaken till 

stress medan kategori nummer två: ”emotionell-coping” syftar till att hantera den 

emotionella reaktionen som orsakats av stressen Lazarus & Folkman, 1984).  

 

6. Problemformulering 

 

6.1 Problemformulering 

Cirka 176 miljoner kvinnor över hela världen har endometrios. 

Endometrios påverkar kvinnans liv och arbetsförmåga.   

Sjukdomen är underdiagnostiserad och det finns fortfarande lite forskning om 

ämnet kring kvinnors upplevelser hur det är att leva med endometrios. 

Barnmorskans uppgift att främja kvinnors hälsa och anpassa vården efter kvinnans 

behov samt att ha ett etiskt och holistiskt förhållningssätt. Bristande kunskap kring 

kvinnans upplevelse om sin sjukdom har identifierats, det kan därför finnas 

svårigheter för barnmorskan eller annan vårdpersonal att möta kvinnan på ett 

individanpassat förhållningssätt. Med denna litteraturstudie vill författarna bidra 

med ökad kunskap om kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. 

 

6.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att studera kvinnors upplevelser av att leva med 

endometrios.  
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7. Metod 

 

7.1 Design  

Kvalitativa forskare använder sig av olika ansatser för att integrera resultat från 

olika studier. Den aktuella ansatsen kan benämnas på olika sätt men det vanligaste 

inom omvårdnadens forskningsområde är metasyntes (Polit och Beck, 2012). 

Denna studie var en kvalitativ metasyntes som syftar till sammanslagning av 

multipla kvalitativa studier. Metasyntes är en teknik som syftar till att undersöka 

kvalitativ forskning. En kvalitativ sammanfattning av många kvalitativa studier 

blir resultatet av en kvalitativ meta syntes (Walsh och Downe, 2004). 

Metasyntesen kan komma att spela en stor roll i evidensbaserat utövande enligt 

Polit och Beck, (2012). Hur man går till väga när man gör en metasyntes är 

beskrivet stegen nedan (Polit och Beck, 2012).  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 1. Skapa en metasyntes  

 

 

 

7.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklar som inkluderats innehåller kvalitativ information. Artiklarnas resultat 

svarar på denna studies syfte. Studierna som inkluderats har publicerats mellan 

2009–2019, är peer-rewied, utförda på kvinnor och skrivna på engelska. Artiklar 

som enbart var kvantitativa har exkluderats. Artiklar som kostar pengar och 

Formulera problemet 

Designa metasyntesen 

Värdera studiernas kvalitet 

Extrahera och koda data till 
analys 

 

Analysera och tolka data 
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behövde beställas, var grundade på anhöriga och/eller hälsosjukvårdens perspektiv 

samt rent medicinska exkluderades.  

 

7.3 Datainsamling  

För att hitta lämpliga artiklar som har relevans för ämnet har databaserna 

CINAHL, PsycINFO och PubMed används. Data samlades in genom användning 

av Medical Subject Headings (MeSH) och Major Headings (MH) i de tidigare 

nämnda databaserna. Orden som används i databaserna är; endometrios* AND 

experience*, endometrios* AND living with samt endometrios* AND perception*.  

Sammanlagt har 15 artiklar valts ut. 14 av dessa var kvalitativa, en var kvalitativ 

och kvantitativ där endast det kvalitativa resultatet inkluderades. Studierna som 

togs med baserade sitt resultat på fenomenologiska intervjuer, semi-strukturerade 

intervjuer med öppna frågor, djupgående intervjuer, storytelling samt webbaserade 

intervjuer och frågor. Deras resultat har analyserats genom tematisk analys, 

grounded theory, interavtive model, narrative analys, induktiv tematisk analys, 

comparative och comprahensive analys samt Colassi´s metod. Artiklarna är 

utförda i Sverige, Australien, Brasilien, Frankrike, Iran, Storbritannien och Italien. 

Författarna har granskat dessa artiklar utifrån JBI-QARI Critical appraisal 

checklist for interpretive och critical research (se bilaga 2) för att säkerställa dess 

trovärdighet och kvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Sökstrategi 

 

Sammanlagt 251 träffar, titlarna samt abstrakt läses 

19 artiklar läses i sin helhet.  

15 artiklar används i resultatet 
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7.5 Analysmetod 

De vetenskapliga artiklarna har analyserats utifrån JBI-QARI Critical appraisal 

checklist for interpretive och critical research (se bilaga 2) för att säkerställa 

kvalitativa artiklars trovärdighet och kvalitet. Instrumentet består av tio punkter 

som artikeln granskas utifrån. Bedömningsinstrumentet delades in i en 

poängsskala för att säkerhetsställa kvaliteten, där 1–4 poäng klassas som låg 

kvalitet, 5–7 poäng klassas som medel kvalitet och 8 - 10 poäng klassas som hög 

kvalitet. Författarna valde att inkludera 14 artiklar med hög kvalitet och en artikel 

med medel kvalitet. Vidare har analysen av artiklarna följt Noblit och Hares 

(1988) steg för analys av metaetnografi (Noblit & Hare, 1988). 

 

 

 

    

      

 

 

 

 

Figur 3. Analys av artiklar 

 

Författarna började sin analys av de funna artiklarna med att läsa igenom dem 

flertalet gånger. Detta för att identifiera kategorier i varje artikel. Varje artikels 

kategori skrevs sedan ner för att få en bättre överblick över resultatet. Genom de 

olika kategorierna har författarna kunnat identifiera likheter och skillnader mellan 

artiklarna. Genom diskussion mellan författarna har två huvudkategorier och sju 

underkategorier identifierats. Dessa kategorier och underkategorier återspeglar det 

resultat som författarna fått fram från artiklarna. Till varje kategori har citat valts 

ut för att förstärka resultatet som skrivits löptext.  

 

 

 

 

Läsa studien 

Bestämma hur studierna hör ihop 

Identifiera likheter mellan artiklarna 

Syntesöversättning 

Formulera synteserna 
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7.5 Forskningsetiska överväganden   

I studien kommer de fyra etiska överväganden att beaktas. Dessa är 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet menar till att informera personerna, som är av forskningen 

berörda, om forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i 

forskningen själva får bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet 

syftar till att ge deltagarna i studien konfidentialitet och att personuppgifterna skall 

förvaras på ett sätt så obehöriga ej kan ta del av dem. Slutligen syftar 

nyttjandekravet till att uppgifterna som samlats in om den enskilde personen 

endast får användas för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Detta är en 

kvalitativ metasyntes, där redan gjorda kvalitativa studier studeras, författarna 

kommer lägga stor vikt vid studiernas etiska ställningstaganden. Detta för att 

försäkra sig om att etiska överväganden gjorts. 

 

8. Resultat  

 

Metasyntesen visade att leva med endometrios är ett lidande kvinnan, som 

påverkar kvinnan under hela hennes premenopausala liv på olika plan. De måste 

handskas med en kunskapsbrist från sjukvården vilket försvårar och fördröjer 

vägen mot diagnos och behandling. Likaså medför den ständiga smärtan att de 

känner skuld, skam, utsatthet, maktlöshet, ilska och frustration inombords. I 

kontakten med hälso- och sjukvården beskriver de en känsla av ignorans, 

utlämnade och ensamhet. Resultatet delades in i två huvudkategorier; 

”Endometrios påverkar kropp, själ och psyke” och ”Kvinnans möte med 

sjukvården” som följs av sju underkategorier.  

 

Endometrios påverkar kropp, själ och psyke Kvinnans möte med sjukvården 

Leva och hantera kronisk smärta Den långa vägen till diagnos och sjukvårdens bemötande 

Påverkan på det sexuella och reproduktiva livet. Kvinnors kamp för behandling 

Påverkadan på det sociala livet.  

Påverkan på arbete och utbildning  

Oro för framtiden  

Tabell 1. Översikt över teman och underkategorier 
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8.1 Endometrios påverkar kropp, själ och psyke 

 

8.1.1 Leva och hantera kronisk smärta 

 Samtliga artiklar i det presenterade resultatet beskrev smärta som det mest 

framträdande symtom för endometrios. I studien av Rush och Misajon (2017) 

visade resultatet på att kvinnorna hade svårt att stå ut med smärtan. Smärtan 

beskrevs som intensiv bäckensmärta, icke mensrelaterad smärta och dysmenorré 

(Facchin, Saita, Barbara, Dridi, Vercellini, 2017). Kvinnorna beskrev smärtan som 

intensiv buk-, bäcken- och genital smärta (Hållstam, Stålnacke, Svensén, Löfgren, 

2018) samt som skarp, huggande och slitande smärta (Moradi, Parker, Sneddon, 

Lopez, Ellwood. 2014; Fauconnier et al., 2013; Riazi et al., 2014). 

Konsekvenserna av smärtan gav sömnsvårigheter, svårt att arbeta eller studera, 

samt att interagera socialt (Hållstam., et.al. 2018). Kvinnorna upplevde att smärtan 

var energikrävande och kände därför av konstant trötthet (Rush et al., 2017). I 

studien av Grogan, Turlay och Cole (2018) beskrevs smärtan som olidlig och utan 

slut, försvagande och bedövande.  

 

” Every day is painful. Every step i painful. Mostly the pain is in my 

abdomen but my back and legs also suffer.” (Grogan et al., 2018). 

 

” I think I was about 14 years old when I had the symptoms. Yeah, lots 

and lots of pain and i couldn´t move. There was always constant pain. 

I didn´t have a day without pain. I used to have days of because of it. I 

just sat there and could not move and I cried. ” (Moradi et al., 2014). 

 

Frekvensen av smärtan varierade mellan kvinnorna från daglig smärta till ett fåtal 

gånger per år (Moradi., et al., 2014).  

 

” I remember getting the first lot of symptoms like someone had heated 

a knife and was ripping it up through my stomach. That´s how it felt. I 

didn´t know how else to explain it.” (Moradi et al., 2014). 
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8.1.2 Påverkan på sexuella och reproduktiva livet 

I studien av Young, Fisher och Kirkman (2015) rapporterades det att flera kvinnor 

fått sin endometriosdiagnos i samband med att de sökt vård för dyspareuni 

och/eller infertilitet. Det var ofta de kvinnor som var under 30 år som omgående 

sökte fertilitetsvård i samband med att de fick sin diagnos. I studien av Rush et al. 

(2017) beskrivs det att planeringen för framtiden gällande reproduktion och 

familjeplaner var en stor oro för unga kvinnor. I studien beskrevs det att, speciellt 

de unga kvinnorna, uttryckte oro över om de någonsin skulle kunna finna en 

partner som skulle acceptera riskerna med infertilitet.  

 

”In the first two years after marriage I did not want to get pregnant 

but when I wanted to get pregnant, I faced with infertility”. (Riazi., 

Tehranian., Ziael., & Mohammadi, 2014 

 

Moradi et al. (2014) rapporterade att infertilitet och risk för infertilitet påverkade 

äktenskapet negativt. Det ansågs vara en orsak till diskussioner i relationerna, samt 

en bidragande del till ett trasigt äktenskap. De gifta kvinnorna, och de kvinnorna 

som hade partners, upplevde att endometrios hade en negativ påverkan på deras 

sexuella relationer. Detta berodde framförallt på smärtan och blödningarna under 

och efter samlaget (Moradi et al. 2014). Symtom, så som dyspareuni, var ett 

orosmoment för kvinnorna när de talade om sexuella relationer Rush et al. (2017).  

 

”I have had dyspareunia my entire life. I have never, ever had sex that 

wasn´t painful. I´m nearly 30 years old. I want to have sex. I mean it 

affects my relationships; I´ve never had one that´s lasted longer than 

six moths because guys – you go well – especially when I didn´t know 

what it was, no one wants to go near that”. (Moradi et al., 2014) 

 

”When I have sex, it really hurts a lot, it´s like someone was sticking a 

needle in me. It´s deep inside. It´s not at the entrance. It´s really 

inside., deep inside and right at the bottom of the belly, it really hurts 



 

15 
 

badly”.  (Fauconnier., Staraci., Huchon., Roman., Panel., & Descamps. 

2013) 

 

De kvinnor med endometrios som var i ett förhållande, men hade förlorat 

intimiteten med sin partner, hade valt att undvika intimitet med sina partners 

relaterat till symtomen från endometriosen (Mellado., Falcone., Poli-Neto., Rosa e 

Silva., Nogueira., & Candido-dos-Reis, 2016).  

 

”I can´t keep a relationship because I can´t have sex, if I do it hurts 

and I´m scared to because I know the pain I´ll be in and that makes the 

pain worse. And not having sex is a deal breaker for most guys my 

age.” (Rush et al., 2017) 

 

8.1.3 Påverkan på det sociala livet. 

Kvinnor i studien av Moradi et al. (2014) upplevde att endometriosdiagnosens 

symtom var svåra att tala om med folk i sin närhet. Kvinnorna upplevde att deras 

sociala aktiviteter reducerades relaterat till diagnosen. De valde att stanna hemma, 

ge upp sina sportliga aktiviteter så som ridning, simning och skidåkning på grund 

av sjukdomen.  

 

”I don´t tend to socialize and keep to myself because of pain and 

bleedning. As a result, I have missed out on travel, concerts, weekends 

away and school/university”. (Moradi et al., 2014). 

 

Moradi et al. (2014) beskrev vidare att kvinnorna valde att distansera sig från 

sociala event, samt från att träffa familj och vänner på grund av att de kände sig 

annorlunda och var avundsjuka på andra.  

 

” But as far as social aktivities go, I have completely distanced myself 

from social aktivities. I guess in a way distancing myself limited my 

oppertunities of interacting with eligible men. I don´t want to be 

around happy couples who are mostly my friends. They´re all happily 
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married. I don´t want to be around them bacause it just reminds me of 

what I don´t have” (Moradi et al., 2014). 

 

I studien av Grogan et al. (2018) upplevde kvinnorna att de hade förlorat vänner 

till följd av att kvinnorna själva, gång på gång, hade ställt in planerade aktiviteter. 

Kvinnorna ljög för sina vänner om olika anledningar om varför de inte kunde följa 

med eller träffas. De kände att de inte kunde berätta sanningen för sina vänner 

(Grogan et al., 2018). Kvinnorna beskrev omgivningens brist på förståelse 

gällande endometrios och att de var frustrerade över bristen på stöttning (Rush et 

al., 2017). 

 

”It´s exhausting keeping it together because you have a condition that 

society doesn´t understand (and constantly undrestimates)”. (Rush et 

al., 2017). 

 

8.1.4 Påverkan på arbete och utbildning. 

Hållstam, et al. (2018); Grogan et al. (2018); Moradi et al. (2014) och Seear (2009) 

beskrev att endometrios hade en negativ påverkan på arbetet, de var tvungna att gå 

ner i arbetstid och / eller ta ledigt/ sluta sitt arbete. Detta för att symtomen var så 

svåra att det inte klarade av sitt arbete eller inte kunde ta sig till arbetet. Detta 

medför en ekonomisk stress för kvinnorna. Detta ledde till att kvinnorna upplevde 

det som ett dubbelt straff. Moradi et al. (2014); Rush et al. (2018) beskrev att de 

deltagarna som studerade hade svårt att fullfölja studierna och följa med i 

undervisningarna. Det relaterades till biverkningar från starka smärtstillande 

läkemedel samt att det tog dubbelt så lång tid att klara av sina uppgifter på grund 

av det. 

 

 

8.1.5 Oro för framtiden. 

Enligt Denny (2009) beskrev kvinnorna att de var osäkra om framtiden, de var 

medvetna om att det inte ännu fanns något botemedel mot endometrios. De 

hoppades på att forskningen skulle komma till ett genombrott. Det fanns också en 

osäkerhet om hur länge en fungerande symtomlindring skulle vara. En kvinna i 36-
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års ålder såg fram emot menopausen för att slippa alla symtom. De beskriver att de 

inte har hopp om ett smärtfritt liv. I en studie av Seear (2009) beskriver kvinnorna 

att det är en börda att leva med endometrios, som ett arbete de aldrig kan vila ifrån. 

Facchini et al. (2017) beskrev att kvinnorna påverkas negativt gällande sina planer 

om att kunna skaffa barn. Vissa kvinnor beskrev att de kände sig pressade att 

skaffa barn vid tidpunkter som ej passar. Detta eftersom en graviditet kan vara en 

symtomlindring samt att det råder ovisshet om framtida fertilitet. Kvinnorna 

beskrev en ekonomisk press gälande behandlingar, läkemedel, sjukhusvistelser och 

specialistvård. Flera kvinnor i studien talade om oro för en eventuell kostnad för 

fertilitetsbehandling (Facchin et al. 2017). 

 

“Hopefully, the doctors will be able to find out the reason for my pain 

again. If sorted, hopfull period will be less painful” (Denny, 2009). 

 

Enligt Seear (2009); Moradi et al. (2014) led många kvinnor av ett dåligt 

självförtroende som en effekt av att inte kunna få barn, att inte kunna ha ett 

fungerande sexliv, viktuppgång och ärrade kroppar.  Kvinnorna i studien av 

Moradi et al., (2014) beskrev känslor som svaghet, hjälplöshet, osäkerhet, 

hopplöshet, maktlöshet och en frustration. De upplevde att de var en börda för 

andra. (Moradi et al., 2014). 

  

8.2 Kvinnors möte med sjukvården 

 

8.2.1 Den långa vägen till diagnos och sjukvårdens bemötande 

I en artikel av Denny (2009) beskrev kvinnorna att de inte blev tagna på allvar när 

de sökte för sina symtom, så som smärta och blödningar. Kvinnorna sökte många 

gånger och blev avvisade med att det ansågs vara vanliga menstruationsblödningar 

och att det var kvinnliga besvär. Rush et al. (2018); Denny, (2009) beskrev att 

detta medförde att kvinnorna kände sig osäkra på hur de borde klara av sina 

symtom. De beskrev att de kände sig dåliga att de inte klarade av sin smärta som 

många andra kvinnor gör. 
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 ” He brushes you off and say´s it´s period pain, and you can get on 

with it. That´s the entire attitude, have some ibuprofen and get on with 

it ” (Denny, 2009). 

 

Vägen till att få en diagnos eller svar på vad som är fel är lång och krokig för 

kvinnorna. Enligt Hållstam et al. (2018) beskrev kvinnorna att de stött på både 

intresserade och ointresserade specialistläkare, de beskrev bemötandet med de 

positiva känslorna som förtroendeingivande och förstående och de negativa 

känslorna som besvikna, inget förtroende, förnedrade, ensamma och även som ett 

övergrepp. De beskrev om kunskapsglapp hos några av de läkare de mött. Det var 

många gynekologiska undersökningar som upplevdes från försiktiga och 

metodiska till förnedring och en känsla av övergrepp. Detta ledde till ökad ångest 

inför gynekologiska undersökningar (Hållstam et al., 2018; Berterö och 

Grundström, 2018). I en Brasiliansk studie av de Souza Sao Bento och Nunes 

Moreira (2017) beskrev kvinnor att det saknades läkare med kunskap om 

endometrios i deras stad, det ledde kvinnorna till en så kallad ”pilgrimsfärd” 

genom landet för att träffa en specialist. På grund av britsen av specialistläkare 

beskrev kvinnorna höga kostnader då det endast fanns privata mottagningar att 

konsultera, detta medförde även höga kostnader för behandlingar. De höga 

kostnaderna medförde att flera kvinnor inte hade ekonomisk möjlighet att söka 

hjälp och/eller komma på planerad uppföljning.  

 

”It´s an expensive disease… the comvendant does not favor you, you 

don´t find a specialiste”. (de Souza Sao Bento & Nunes Moreira, 

2017) 

 

Kvinnorna beskrev känslan av att vara objektifierade och att de befann sig i en 

icke jämställd relation med läkarna. Kvinnorna upplevde att obstetriskt våld 

förekom, så som verbalt och fysiskt, ignorans, många interventioner (ofta 

kostsamma) samt utebliven vård (de Souza Sao Bento & Nunes Moreira, 2017). 

 

” Just lying in the chair, to…it´s pure trauma. For me it´s just, like, an 

assult in this chair where they´ve, sort of, almost pusched me down 
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and, like, just now, ´you… you´re a woman, now we´re going to push 

that up you, you´ll manage it just relax now…” (Hållstam et al., 2009). 

 

I en artikel av Seear (2009) beskrev kvinnorna att det var oroliga, bekymrade och 

undrade varför de fått endometrios. De trodde att denna sjukdom fanns hos en viss 

typ av kvinnor och de önskade svar om varför de fått endometrios. De förväntade 

sig att få svar från sina doktorer som inte kunde svara på detta. När kvinnorna väl 

fått sin diagnos upplevde de både lättnad, blev förvånade, chockade och oroliga. 

 

” I don´t want it…Why me? Very much so. Yes. Why do I have this? 

(Seear, 2009). 

 

 I en studie från Australien var genomsnittstiden för att få en diagnos 8,1 år, med 

ett spann på 1–24 år för att få en diagnos (Moradi et al., 2014) och i Sverige 

mellan 1–34 år, med en median på 10 år (Grundström et al., 2017). Berterö et al. 

(2018), Grogan et al. (2018) och Facchin et al. (2017) skrev att kvinnorna får 

kämpa för att få en diagnos. De upplevde att de var tvungna att blotta sina mest 

privata delar, inte bara fysiskt utan psykiskt också. De fick erfara felaktiga 

diagnoser som en lättare lösning av deras problem, så som infektioner, 

utomkvedshavandeskap eller IBS. De fick höra att de var så att vara kvinna. Detta 

fick kvinnorna att känna sig osynliga samt att de kände sig ensamma och fick bära 

detta själva.  

 

“I was given advice like ´start exercising or something´. It made me 

feel as if i was being ridiculed” (Bererö et al., 2018). 

 

Kvinnorna beskrev att det kände sig maktlösa och beroende av sin läkare, eftersom 

de upplevde att de kontrollerade en sådan viktig del av deras liv (Berterö et al., 

2018; Rusch et al., 2018). Vid mötena med läkare med lite kunskap om 

endometrios, kände sig kvinnorna mycket osäkra, förvirrade, på gränsen till 

förtvivlan, att de flöt omkring utan mål, utan att veta hur det skulle sluta. De 

kvinnor som blev bemötta med ignorans upplevde en hopplöshet växa. De kvinnor 

som träffade läkare med kunskap om sjukdomen och blev bemötta med 
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erkännande kände sig sedda och trodda på (Berterö et al., 2018). De skrev om 

vikten av att bli lyssnad och trodd på som mycket viktig. De skrev om att det var 

befriande att inte behöva försöka övertyga läkare om sina symtom och att de 

kvinnorna kände sig mindre utsatta vid fysisk undersökning.  

 

“She always comforts you and explains things, and that is so 

comforting. That you may complain more and she understand you 

anyway.” ( Bererö et al., 2018). 

 

Att få en endometrios diagnos upplevdes som en blandad gåva, den var tveeggad, 

kvinnorna var lättade att få en förklaring till de mångåriga lidande och osäkerhet, 

men också arga över att de behövt lida så länge i onödan. Flera av kvinnorna 

upplevde det som traumatiskt vid det tillfället diagnosen meddelas på grund av 

brist på empati, speciellt efter information om att endometrios kan påverka 

fertilitet negativt (Berterö et al., 2018). 

Enligt Denny (2009) så uppgav en del av kvinnorna att de själva normaliserade 

sina symtom och att detta var en av anledningarna till att kvinnorna väntade med 

att söka sjukvård och därmed en diagnos som drogs ut på tiden. Kvinnorna hade en 

tendens att tvivla på sig själva och ifrågasätta sina symtoms allvarlighetsgrad.  

 

“I was seeing a female doctor and remember thinking great, she will 

have sympathy. She just told me all women have to put upp with it” 

(Denny, 2009). 

 

I en artikel av Hållstam et al. (2018), beskrev en av kvinnorna att hon skuldbelade 

sig själv. Hon tänkte att hon var överkänslig och en person som inte kunde hantera 

smärta överhuvudtaget. Denna kvinna antog att hennes egna upplevelser därför var 

normala, trots att de egentligen inte var det, då kvinnan inte hade någon att jämföra 

sina upplevelser med. Samtal om gynekologiska problem ansågs inte anständigt 

och hölls ytterst privat (Hållstam et al., 2018). 

 

” So I thought, well it´s me there´s something wrong with. It´s me 

who´s over-sensetive, even though at the same time i knew that this 
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was not the case…I must be over- sensetive. I must be someone who 

can´t manage pain at all, i must be a terrific fool, so…” (Hållstam et 

al., 2018). 

 

Många kvinnor beskrev att de var missnöjda med hur de fått diagnosen. Kvinnorna 

upplevde att de inte fått tillräckligt med information. Några rapporterade även att 

de varit dåsiga och att de fått veta sin diagnos när de var i återhämtning efter en 

laparoskopi, detta medförde svårigheter att ställa lämpliga frågor om diagnosen 

(Moradi et al., 2014.; Grogan et al., 2018). I två av studierna ansåg deltagarna att 

de hade fått för lite information och stöd från hälso- och sjukvårdspersonal, detta 

ledde till att kvinnorna själva sökte information på internet. Detta gav både 

positiva och negativa effekter så som ångest och osäkerhet. Andra kvinnor 

rapporterar att de hade sökt information på egen hand och blivit experter på 

endometrios (Grogan et al., 2018., Moradi et al., 2014). I två artiklar av 

Shoebotham et al. (2016) och Seear, (2009) skriver de att endometrios online 

supportgrupper gav många kvinnor stöd och information om sin sjukdom då de 

upplevde en brist på information från hälso- och – sjukvården. Shoebotham et al. 

(2016) beskrev att där kunde de ställa frågor utan att känna sig dumma eller 

utlämnade, då de visste att de som fanns förförståelse om sjukdomen i gruppen. 

Där fanns även tips på bra läkare/ specialister och behandlingar, både farmaceutisk 

och egenvård, att finna svar på, oavsett tid eller dag. 

 

” .. to be able to connect to others suffering the same just give you 

some piece of mind” (Shoebotham et al., 2016). 

 

” After years with struggeling with GPs finding other people who 

understood played a huge part in making me feel normal again.” 

(Shoebotham et al., 2016). 

 

Kvinnorna rapporterade om många positiva erfarenheter angående online 

supportgrupperna, men det talades om några negativa erfarenheter också. Det var 

svårt att veta om det var evidensbaserad information och en del av deltagarna 
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utnämnde sig själva som experter trots att de inte var det (Shoebotham et al., 

2016). 

 

”However it was/ is also a minefield of myths and misinformation” 

(Shoebotham et al., 2016). 

 

8.2.2 Kvinnors kamp för behandling 

I en artikel av Seear (2009) beskrev författaren att endometrios symtom kunde ha 

ett samband med livsstil, man rekommenderade kvinnorna att följa strikta dieter, 

träna, meditera, gå ner i arbetstid och göra yoga för att må bättre. Många kvinnor 

provade att följa dessa livsstils råd, men hade svårt att fortsätta på grund av att det 

var för kostsamt, samt att det inte botade deras endometrios. 

 

 ”I tried Pilates, I actually did clinical Pilates for a while,and I found 

that helped to a certain degree, but it didn’t cure it, and again, it is 

expensive. And you know, everything that you try is,there is a cost 

associated with it,and unfortunately alternative treatments just are not 

covered by Medicare or private health. But I have got private health 

insurance, and that covers the cost of surgery, but it doesn’t cover the 

cost of other things ... Herbal treatments, Pilates, all those sort of 

things, to do them regularly” (Seear, 2009). 

 

 Hållstam et al. (2018) och Moradi et al. (2014) beskrev att behandling för 

endometrios bestod av läkemedel och operation. Det är både lindrande och hjälper 

mot smärta och andra symtom, men inte botande. Tyvärr har dessa interventioner 

ofta biverkningar. Hormonpreparat (tabletter, injektioner och hormonspiral) var de 

som hjälpte kvinnorna bäst för att få ett fungerande liv, trots biverkningar så som 

viktuppgång, hudproblem, blödningar, känslomässiga reaktioner, kemisk 

menopaus i unga år, förändrad kroppsform/kroppsideal och ökad risk för 

osteoporos. 
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”Then when i had this GNRH period there i got terribly depressed. It 

was.. it was…It was like a great big hole just to disappear into” 

(Hållstam et al., 2018). 

  

Hållstam et al. (2018); Grogan et al. (2018) och Moradi et al. (2014) skrev att 

smärtstillande läkemedel hjälpte kvinnorna att klara av sitt dagliga liv, många av 

dessa läkemedel hade biverkningar som beskrevs som att känna sig yr, ”luddig”, 

avtrubbad samt att de utvecklade en tolerans mot läkemedel och behövde gå upp i 

dos. Denny (2009); Hållstam et al. (2018) och Moradi et al. (2014) beskrev att 

flertalet av kvinnorna kompletterar smärtlindringen med TENS apparat, 

värmekuddar, meditation, icke receptbelagda läkemedel och yoga. 

 

“I am a nurse and my work needs me to focus on patient needs, this can 

be hard when am in pain and i can´t concentrate due to strong 

painkillers” (Grogan et al., 2018). 

 

Seear (2009); Facchin et al. (2017) beskrev att de kvinnor som genomgått 

operation, oftast flertalet, samt använt hormonpreparat som symtomlindring, 

beskrev att det känner sig ärrade och obekväma med sina förändrade kroppar och 

beskrev det som en förlust av sitt feminina kroppsideal. Young et al. (2015) och 

Moradi et al. (2014) beskrev att flera kvinnor i studierna till slut bad om att få 

genomgå en hysterektomi även om det var i fertil ålder, för att kunna fortsätta med 

sitt liv utan symtom från sin endometrios. 

 

“Quality of life is more important, so if i have to give up the idea of 

having a child. So be it. I would rather have a good life” (Young et, al. 

2015). 
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9. Diskussion 

 

9.1 Resultatdiskussion 

I denna studie har författarna undersökt och belyst kvinnors upplevelser med att 

leva med endometrios. Resultatet visade att kvinnorna som lever med endometrios 

dagligen påverkades av endometriosen på ett negativt sätt, och därav levde de med 

ett konstant lidande. 

 

I resultatet i denna studie framkom smärta som ett återkommande problem. 

Smärtan beskrevs av kvinnorna som att den ter sig på olika sätt och är lokaliserad 

på olika ställen vid olika tillfällen. I den kvantitativa studien av Rush, Misajon, 

Hunter, Gardner och O’Brien (2019) beskrevs smärtan vara lokaliserad på olika 

ställen av många kvinnor. Den vanligaste symtomen buksmärta (82,5 procent), 

smärta före och under menstruation (78,9 procent), bäckensmärta (78,8 procent) 

och ryggsmärta (75,4 procent). Endast 0,2 procent av kvinnorna upplevde inga 

endometriosrelaterade symtom. Resultatet kring smärta i denna studie visade att 

det även påverkade kvinnans sociala liv. Resultatet pekad på att många av 

kvinnorna kände att de ej klarade av att arbeta eller studera relaterat till symtomen 

från endometriosen. Detta stärktes av resultaten i en studie av Facchina, Buggiob, 

Ottolinib, Barbarab och Paolo (2019) där smärtproblematikens inverkan på det 

sociala livet breskrevs. Detta stärkte resultatet i denna studie som visade på att 

endometrios hade en negativ påverkan på arbetet. Kvinnorna beskrev att de var 

tvungna att gå ner i tid och/eller sluta sina jobb relaterat till symtomen. Oron för 

ekonomin som tydligt påverkades av diagnosen var ytterligare en del av resultatet i 

denna studie. Kvinnorna menade att de förlorade inkomst relaterat till 

arbetslösheten. Detta togs upp i studien av Ameratunga, Flemming, Angstetra, Ng 

och Sneddon (2017), som var gjord på partners till kvinnor med endometrios, att 

52 procent av partnerna ansåg att endometriosen påverkade ekonomin. Vidare 

beskrev kvinnorna i denna studie att de hade oro över den ekonomiska delen 

gällande eventuell infertilitet. De kände en ekonomisk press gällande 

behandlingar, läkemedel, sjukhusvistelser och specialistvård inom fertilitetsvården. 

Vidare visade resultatet i denna studie att den eventuella infertiliteten drabbade 

inte bara ekonomin utan även kvinnan och paret i sin helhet. Kvinnorna beskrev 
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oro för framtiden över att eventuell bli infertila och på grunda av det inte hitta en 

livskamrat. Väl i en parrelation beskrev kvinnorna i denna studie att infertiliteten 

och diagnosen i sig påverkade äktenskapet och de sexuella relationerna på ett 

negativt sätt. Resultatet i studien av Montanari et al. (2013) visade på att kvinnor 

med endometrios hade en sexuell dysfunktion enligt kvinnorna själva. Kvinnorna i 

denna studie beskrev att de ibland undviker intimitet med sin partner på grund av 

endometriosen. Detta styrks av att 74 procent av partnerna i studien av Amertunga 

et al. (2017) upplevde att deras sexliv påverkats av diagnosen och 56 procent 

uttryckte att hela delas relation drabbats av endometriosen.  

Det framkom i resultatet att det ofta tar lång tid för att få en endometriosdiagnos. 

Varför det drar ut på tiden kan bero på bristen av kunskap. Under tiden innan de 

fått en diagnos beskrev kvinnorna att de blivit feldiagnostiserade. Det framkom att 

kvinnorna ej blivit tagna på allvar utan fått veta att det gör ont att vara kvinna. 

Detta kan styrkas i en artikel av Altman och Wolcyzk (2010) där de beskrev att det 

var bristfällig kunskap inom hälso- och sjukvårdspersonal kring endometrios. 

Detta medförde en fördröjning av diagnostisering. När sjukvårdspersonal fick mer 

kunskap om tecken och symtom som kunde tyda på endometrios kunde kvinnorna 

hänvisas till en specialist. De kunde då få en korrekt diagnos och behandling som 

minskade onödigt lidande för kvinnorna. I en studie av Amertunga et al. (2017) 

belyste kvinnornas partners att endast 34 procent upplet att de hade blivit 

engagerade av vårdpersonal, i beslutsfattningar samt blivit stöttade av dem. Detta 

styrktes också av Grundström, Kjølhede, Berterö och Alehagen (2015), där de 

beskrev att sjukvårdspersonalen behövde förbättras i mötet med kvinnorna. Det 

visae på att symtomen som kvinnorna lider av behövde mötas med mycket 

kunskap och erfarenhet. För att förbättra mötet mellan sjukvårdspersonal och 

kvinnorna bör ett ömsesidigt förtroende och förståelse arbetas fram. 

I resultatet framkom det att kvinnor mådde dåligt och hade en sämre livskvalitet 

som berodde på sina svåra symtom som var orsakade av endometrios. Detta styrks 

av artikel skriven av Facchin, Barbara, Saita, Mosconi, Roberto, Fedele och 

Vercellini (2015) där de identifierade en sämre livskvalitet och mentalhälsa hos de 

kvinnor som levde med symtomatisk endometrios än de kvinnorna med 

asymtomatisk endometrios och de friska kontrollanterna.  
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I resultatet framkom det att kvinnor sökte information och stöd på onlinesupport 

grupper där det inte alltid delades korrekt information. I en artikel av Bloski och 

Pierson (2008) belystes det att sjukvårdspersonal kunde minska kvinnors lidande 

genom att utbilda, planera och diskutera med kvinnorna. De menade att kvinnor 

behöver utbildas om sin sjukdom och låta dem vara delaktiga i sin behandling. 

Dessutom informeras om effektiva egenvårdsalternativ för att lindra sina symtom. 

Kvinnor som använde sig av egenvård upplevde att symtomen minskade. Detta 

styrktes även av Norton och Holloway (2016) där det beskrev att kvinnor behövde 

information av sjukvårdspersonal gällande sin sjukdom för att stärka kvinnorna. 

De belystes att kvinnorna bör bemötas med respekt och ges tid när de blottar privat 

och känslig information. 

  

9.2  Metoddiskussion 

Metoden i denna studie var en kvalitativ metasyntes vilket syftar till att integrera 

resultat från flertalet olika, men relaterade kvalitativa studier. Författarna valde att 

använda denna metod då det fanns ett ökat intresse för metasyntes, som en teknik 

för att få nya insikter och förståelse kring kvalitativ forskning inom hälsa- och 

sjukvård (Walsh. & Downe. 2004). 

Tidigare forskning visade att endometrios är en kronisk sjukdom som fått väldigt 

lite uppmärksamhet och förståelse i samhället. När detta identifierades valde 

författarna att söka i databaser efter relevant och aktuell forskning. Syftet med en 

kvalitativ studie är enligt Willman och Stoltz (2017) att uppnå förståelse och söka 

kunskap inom olika fenomen, så som upplevelser, erfarenhet och mening. 

Inriktningen på sökningarna i denna studie fokuserades på kvinnors upplevelser att 

leva med endometrios. Författarnas sökningar visade på flertalet kirurgisk- och 

medicinsk forskning som inte fokuserade på kvinnors upplevelser. Detta 

resulterade i att författarna ansåg att de kunde gå vidare med studien och syftet.  

För att gå vidare valde författarna att söka artiklar i vårdrelaterade databaser; 

CIHNAL, PubMed och PsycInfo. Valet av databaser grundas på att dessa är 

inriktade på medicinsk- och omvårdnadsforskning. Polit och Beck (2017) 

förespråkar vikten av att använda sig av flertalet olika sökord. Sökorden som 

användes i databaserna är väl utprovade i olika sökkombinationer för att maximera 

antalet träffar, samtidigt som artiklarna svarar på studiens syfte. Flertalet sökord 
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provades i olika kombinationer, vissa exkluderades, exempelvis ”helath related 

quality of life” då en kombination av detta sökord gav kvantitativt 

forskningsresultat. Vidare valde författarna att läsa alla titlar i sökresultaten, detta 

för att inte missa någon relevant artikel. De artiklar som verkade relevanta utifrån 

titeln valdes ut och abstrakt lästes för att inkluderas eller exkluderas. De utvalda 

artiklarna granskades genom Joanna Briggs granskningsmall JBIQARI för att 

säkra kvaliteten av de artiklar som var tänka att ingå i studiens resultat. För att 

studiens resultat skall hålla god kvalitet inkluderades artiklar som fick hög-

medelpoäng efter granskningen av Joanna Briggs instrument. Ingen artikel som 

svarade på studiens syfte fick lägre än ”medelpoäng”. Noblit och Hare (1988) 

rekommenderar att oavsett poäng, inkludera alla funna artiklar som svarar på 

studiens syfte. Detta för att inte missa något resultat. De menar dock att större vikt 

skall läggas på de artiklarna med högre poäng. Författarna i denna studie ser risker 

med en granskningsmall, dels på grund av att relevanta artiklar med låga poäng 

eventuellt exkluderas, samt att granskningsmallarna är på engelska, vilket kan 

medföra misstolkningar av frågeställningarna i granskningsmallen, då engelska 

inte är författarnas modersmål. Vidare rekommenderar Noblit och Hare (1988) att 

artiklarna skall läsas om och om igen, följt av att komma underfund med hur 

artiklarna hör ihop med varandra. Detta för att hitta gemensamma teman mellan 

artiklarna. Efter att författarna i denna studie granskat artiklarna med JBIQARI 

läste de genom artiklarna flertalet gånger var för sig och kom fram till olika 

nyckelord. Författarna satt sedan gemensamt och diskuterade nyckelorden. 

Systematiskt arbetades kategorier fram utifrån nyckelorden. Författarna arbetade 

fram två huvudkategorier och sju underkategorier. Utifrån dessa huvud- och 

underkategorier skapade författarna en helhet av resultatet och en metasyntes 

skapades därav. I denna studie har författarna följt den aktuella litteratur som finns 

för att göra en kvalitativ studie och skapa en metasyntes. Detta för att skapa en 

studie och ett resultat med god kvalitet och trovärdighet. Genom att följa den 

aktuella litteraturen kring metasyntes anser författarna att syftet blivit besvarat och 

studien anses vara trovärdig och överförbar.  
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9.3 Etikdiskussion 

De artiklar som var med i magisteruppsatsen har alla utom en tydligt visat sina 

etiska ställningstaganden samt vart godkända av en etisk kommitté eller beskrivet 

hur forskarna gått tillväga för att säkerställa deltagarnas autonomi och att deras 

integritet respekterades och var skyddad. Författarna till denna magisteruppsats 

valde att ta med den studie utan etiskt godkännande, då Noblit och Hare (1988) 

menar att det kan vara av vikt att ta med även den studien, för att inte gå miste om 

viktig information. 

Data i denna metansyntes har samlats och syntetiserats utifrån andra studier. 

Författarna till denna magisteruppsats har inte varit i kontakt med kvinnorna som 

deltagit i studien. Något etiskt godkännande för denna magisteruppsats behövdes 

inte sökas. 

 

10. Klinisk tillämpbarhet 

 

Resultatet i denna studie är tänkt till att användas som ett material för studenter, 

barnmorskor och övrig vårdpersonal i mötet med kvinnor som diagnostiserats med 

endometrios. Författarna tänker sig att resultatet skall kunna vägleda och guida 

vårdpersonalen och studenterna till en förbättrad förståelse kring kvinnornas 

upplevelse av endometrios. Denna förståelse skall i sin tur kunna ligga till grund 

för ett, väl utarbetat, material för vårdpersonal och studenter som kan hjälpa till att 

främja kvinnornas hälsa. Denna studie skulle kunna ligga till grund för 

patientinformation och en fördjupad kunskap för kvinnorna som diagnostiserats 

med endometrios. Vidare skulle en ”endometriosskola” för kvinnorna kunna 

utvecklas och arbetas fram. 

 

11. Förslag till fortsatt forskning 

 

Resultatet i denna studie visar på att kvinnor med endometrios lider känslomässigt, 

socialt, ekonomiskt och fysiskt och där av påverkas kvinnornas livskvalitet. 

Författarna har identifierat en stor kunskapsbrist bland hälso- och 

sjukvårdspersonal och personer i kvinnans omgivning. Kvinnorna blir socialt 

isolerade då förståelse från personer i kvinnans omgivning lider brist på förståelse 
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kring diagnosen. Förslag på fortsatt forskning bör därför belysa bemötandet av 

kvinnor med endometrios. För att öka förståelsen över hur diagnosen påverkar 

kvinnorna i det dagliga livet. Resultatet i studien skall även kunna användas som 

grund för vidare forskning i ämnet. Där fokus ligger på förståelse för kvinnorna 

som lever med endometrios. Författarna tänker sig en interventionsforskning för 

att kunna utvärdera och undersöka om ökad utbildning inom området kan ge 

positiva upplevelser i mötet mellan kvinnorna, hälso- och sjukvården och kvinnans 

omgivning.  

 

12. Slutsats 

 

Resultatet i studien visade att kvinnor med endometrios lider dagligen i många 

olika aspekter. Kvinnan kämpar ständigt med känslor som förändrad 

kroppsuppfattning, maktlöshet, hopplöshet, ilska, frustration, skuld och skam. 

Endometriosen symtom leder till social isolering, arbetslöshet, ensamhet i 

parrelationer samt påverkad fertilitet. Kvinnorna upplever en kamp för 

diagnostisering och behandling, samt en kunskapsbrist och brist på förståelse från 

såväl hälso- som sjukvårdspersonal samt personer i kvinnornas omgivning. Därav 

är vidare forskning i ämnet av största vikt. 
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upplevelserna är olika 

bland tre olika 

åldersgrupper. 

Metod: 

Kvalitativ 

beskrivande 

design 

genomfördes 

genom semi-

strukturerade 

fokusgrupper. 

Tematisk analys. 

Respondenter: 

35 st 

Bortfall: Ej 

redovisat 

Två teman arbetades 

fram; erfarenheter av 

att leva med 

endometrios samt hur 

endometrios påverkar 

livet. Mest påverkad av 

endometriosen blev de 

sexuellarelationerna, 

det sociala livet och 

psykisk och fysisk 

påverkan. 

Hög 

Riazi, H., Theranian, N., 

Zaei,S., Mohammadi, E., 

Hjzadeh, E., Monaeri, A. 

Iran, 2014. 

BMC Women´s Health. 

Patients and 

physicia 

description of 

ocurrence and 

diagnosis of 

endometirosis: a 

Undersöka 

upplevelse och 

erfarenheter av patienter 

med  endometrios,samt 

läkaren uppfattning om 

förekomst av diagnos. 

Metod: 

Kvalitativ 

intervju med 

tematisk analys. 

Respondenter: 

18 

Sju kategorier 

identifierades; smärta, 

kamp om 

smärtstillande, 

svårighet med sin 

feministiska roll, 

Hög 
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 qualiative study 

from Iran. 

Bortfall:Inget 

redovisat 

psykisk ohälsa, 

svårighet med socialt 

liv, längtan efter en 

riktig diagnos, 

osäkerhet vid fysisk 

undersökning. 

Rush, G., & Misajon, R.A. 

2018. Health care for 

women international. 

Examining 

subjective 

wellbeing and 

health-related 

quality of life in 

women with 

endometriosis. 

Syftet med studien var att 

utforska subjectivt 

välmående, hälsorelaterad 

quality of life samt 

upplevelser från kvinnor 

som lever med 

endometrios. 

Metod: 

Kvalitativ och 

kvantitativ. Den 

kvalitativa delen 

använde sig av 

öppna 

intervjufrågor och 

analyserades 

genom tematisk 

analys. 

Respondenter: 

500 st 

Bortfall: 51 st r/t 

okompletta svar. 

Endometrios påverkar 

livet på ett negativt sätt 

enligt kvinnorna. 

Hög 

Sear, K. 2009. Australien. 

Health, Risk & Society. 

Nobody really 

knows what it is 

or how to treat 

it`; Why women 

with 

endometriosis do 

not comply with 

healthcare 

advice. 

 

Non- complience och 

complience gällande 

hälsoråd bland kvinnor 

som lever med 

endometrios. 

Metod: 

Kvalitativ 

Semistruckturerad 

intervju. 

Interctive model. 

Respondenter: 

20 stycken 

Bortfall: inget 

redovisat 

Sex huvudteman 

arbetades fram; 

livsstil/risk, teoretisk 

erspektiv gälland non-

complience, 

risk/resistant/patient 

expertice,oförmåga till 

complience, undvika 

risker, skeptisism och 

svårigheter att lita på 

hälsoråd. 

Hög 

Sear, K. 

Austarlien, 2009. 

Health Sociologi Rewiew. 

`The third shift`: 

health, work and 

expertice among 

women with 

endometriosis`. 

 

Undersöka hur kvinnor 

påverkars/upplever sin 

vardag med att vara sin 

egen expert. 

Metod: 

Kvalitativ 

intervjuer, med 

snöbolls effekt. 

Interactive model. 

Respondenter: 

20 stycken 

kvinnor 

Bortfall: 

Man arbetade fram 

främst två 

huvudgrupper; postiva 

och negativa 

dimensioner av att bli 

expert på sin egen 

sjukdom. 

Hög 
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Ej redovisat 

Shoebotham, A., & 

Coulson, N. S. 2016. 

Journal of medical 

internet research. 

Therapeutic 

Affordances of 

Online Support 

Group use in 

Women With 

Endometriosis 

 

Undersöka hur kvinnor 

med endometriosuppfattar 

vård via onlinegrupper. 

Metod: 

webbaserade 

Kvalitativa 

intervjuer, 

Induktiv tematisk 

analys. 

Respondenter: 

69 st 

Bortfall: 

redovisas ej 

Resultatet visar på fyra 

rubriker; ”få kontakt” 

vilket bland annat gav 

support, ”utforska” 

vilken resulterade i 

sökande av 

information, ”berätta 

sin historia” där 

kvinnorna kunde dela 

med sig av 

erfarenheter samt 

”presentation av sig 

själv” där kvinnorna 

fick dela med sig av 

sig själva, sitt privata. 

Hög 

Youg, K., Fisher J,. 

Kirkman, M. 

Australien , 2015. 

Human Reproduction. 

Èndometriosis 

and fertlity: 

women´s accouts 

of healthcare. 

Kartlägga vad 

sjukvård/läkare informerar 

kvinnor om, då det finns 

indikation på varierande 

information. 

Metod: 

Kvalitativ 

Djupgående 

intervjuer med 

tvärsnitt. 

Tematisk analys. 

Respondenter: 

26 stycken 

kvinnor över 18 

år med diagnos 

fastställd med 

kirurgi. 

Bortfall: 

Inget redovisat 

Tre teman 

identifierades; 

fertilitets konsekvenser 

vid en endometrios 

diagnos, läkarens 

information om 

endometrios och 

fertilitet, fertilitetsvård 

med total omsorg för 

endometrios. 

Hög 
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Bilaga 2 

JBI Critical Appraisal Checklist for Qualitative Research  

Reviewer   Date    

Author   Year Record Number   

 Yes No Unclear Not 

applicable 

1. Is there congruity between the stated 

philosophical perspective and the research 

methodology? 

□ □ □ □ 

2. Is there congruity between the research 

methodology and the research question or 

objectives? 

□ □ □ □ 

3. Is there congruity between the research 

methodology and the methods used to collect 

data? 

□ □ □ □ 

4. Is there congruity between the research 

methodology and the representation and analysis 

of data? 

□ □ □ □ 

5. Is there congruity between the research 

methodology and the interpretation of results? 
□ □ □ □ 

6. Is there a statement locating the researcher 

culturally or theoretically? 
□ □ □ □ 

7. Is the influence of the researcher on the research, 

and vice- versa, addressed? 
□ □ □ □ 

8. Are participants, and their voices, adequately 

represented? 
□ □ □ □ 

9. Is the research ethical according to current criteria 

or, for recent studies, and is there evidence of 

ethical approval by an appropriate body? 

□ □ □ □ 

10. Do the conclusions drawn in the research report 

flow from the analysis, or interpretation, of the 

data? 

□ □ □ □ 

Overall appraisal:  Include  □ Exclude  □ Seek further info  □ 

 

Comments (Including reason for exclusion) 
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