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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Endometrios är en sjukdom där livmoderslemhinnan förekommer på andra 

platser än i livmoderhålan. Den ektopiska vävnaden följer menstruationscykeln och blöder 

därför som livmoderslemhinnan vanligtvis gör vid menstruation. Detta kan leda till 

inflammationer och smärtsamma sammanväxningar i bukhålan. Kvinnorna kan i och med 

detta få lov att utstå mycket lidande. Sjuksköterskans kommunikativa förmåga är en viktig 

del i strävan mot att lindra lidande. 

Syfte: Att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med endometrios samt hur de 

upplever vårdpersonalens bemötande.  

Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Databaser CINAHL, PubMED och 

PsycINFO användes för att söka vetenskapliga artiklar. Tio vetenskapliga artiklar var av 

kvalitativ ansats, två vetenskapliga artiklar var av kvantitativ ansats och en vetenskaplig 

artikel var av mixad design.  

Resultat: Tre domäner identifierades utifrån studierna: Sjukdomens inverkan på livet, 

Vårdpersonalens bemötande och Positiva aspekter i samband med sjukdomen. Kvinnornas 

symtom togs sällan på allvar. Kvinnorna antog att deras symtom och smärtor var 

“normala”.  Endometriosen påverkade livet negativt, såväl kärleksrelationer samt arbetsliv 

och ekonomi påverkades av sjukdomen. Många kvinnor använde sig av egenvård för att 

hantera sin sjukdom, dock kände sig en del kvinnor stressade då de inte klarade av att leva 

upp till livsstilsförändringarna. Kvinnorna beskrev att de ofta kände sig avfärdade av 

vårdpersonal då de sökte vård. Många blev misstrodda och deras symtom klassades som 

psykosomatiska.  

Slutsats: Kvinnorna ansåg att bemötandet de fick av vårdpersonalen var bristfälligt och att 

deras symtom blev normaliserade. Sjuksköterskor behöver bli medvetna om kvinnornas 

situation för att kunna bekräfta deras upplevelser.  

 

Nyckelord: bemötande, endometrios, kvinnor, omvårdnad, sjukvårdspersonal, upplevelse.  

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

 

Background: Endometriosis is the presence of endometrial glands and stroma outside the 

endometrial cavity. The ectopic tissue follows the menstrual cycle and therefor bleeds 

during menstruation. This might lead to inflammation and painful adhensions in the pelvic 

cavity. The women may have to endure a great deal of suffering because of this. The 

nurses’ communication skill is an important part in the striving to alleviate the suffering. 

Aim: The aim of this study was to investigate womens experiences of living with 

endometriosis and how they experience the healthcare staffs treatment. 

Method: The study was made as a literature review. Following databases were used to 

search scientific articles: CINAHL, PubMED and Psyc INFO. Ten scientific articles were 

of qualitative approach and three scientific articles were of quantitative approach. 

Result: Three categories were identified from the articles: The disease´s impact on life, 

The healthcare staffs treatment and Positive aspects in relation to the disease. The womens 

symptoms were rarely taken seriously. The women assumed that their symptoms and pain 

were ”normal”. The endometriosis affected their lives negative, both love relationships and 

also work and economics were affected by the disease. A lot of women used self-

management to handle their disease, however some women felt stressed out when they 

didn’t manage to live up to the lifestyle changes. The women described that they often felt 

dismissed by healthcare staff when they sought treatment. Many were disbelieved and their 

symptoms were classified as psychological.  

Conclusion: The women felt that the treatment they´ve got from the healthcare staff were 

inadequate and that their symptoms were normalized. Nurses need to become aware of the 

womens situation to be able to acknowledge their experience. 
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Inledning 
 

Endometrios är en sjukdom som har blivit mer och mer uppmärksammad i samhället under 

de senaste åren. Kvinnor söker vård för svåra buksmärtor utan att få svar på vad smärtorna 

kommer ifrån. Vissa behöver läggas in på en sjukhusavdelning vid upprepade tillfällen för 

att få smärtlindring, dock utan vidare uppföljning då smärtorna avtar. Vi har båda kommit i 

kontakt med kvinnor som lider av återkommande svåra buksmärtor men som ej blivit 

diagnostiserade. Detta har väckt vårt intresse och fått oss att vilja öka våra kunskaper om 

sjukdomen. Vi anser att det är av största vikt att vi som sjuksköterskor är medvetna om 

denna sjukdom samt om hur kvinnor upplever att det är att leva med den, diagnostiserad 

eller inte, detta för att kunna bemöta kvinnorna på bästa sätt. Kvinnorna söker ofta akuten 

då smärtorna är så pass starka att de inte står ut. Från akuten blir de ofta utplacerade på en 

kirurgavdelning eftersom det är där patienter med buksmärtor oftast hamnar. Även till 

vårdcentralen är det många kvinnor som söker sig för att få hjälp med sin smärta. Vi kan 

som blivande sjuksköterskor alltså komma i kontakt med dessa kvinnor dagligen i vårt 

kommande yrkesliv.  

 

Bakgrund 

Endometrios  

I livmoderhålan har kvinnan en livmoderslemhinna som en gång i månaden stöts ut och 

leder till menstruation. Vid endometrios förekommer växt av livmoderslemhinna på andra 

platser än i livmodern (ektopiskt) vilket i sin tur leder till inflammation i kringliggande 

vävnader (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010; Denny & Mann, 2007a; 

Olovsson, 2010). Den ektopiska slemhinnan svarar på hormonstimulans och genomgår 

samma stadier i menstruationscykeln som livmoderslemhinnan i livmoderhålan, vilket 

innebär att den ektopiska slemhinnan blöder då kvinnan har sin menstruation. Då blodet 

inte kan komma ut börjar ärrvävnad och sammanväxningar att bildas i kringliggande 

vävnad (a.a). Endometrios kan finnas vart som helst i kroppen men vanligast är att den är 

lokaliserad intill bukhinnan och äggstockarna. Den kan även finnas i till exempel tarm, 

vagina eller urinblåsan (Kaatz, Solari-Twadell, Cameron, & Schultz, 2010; Olovsson, 

2010).  
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Prevalens  

Antalet kvinnor som drabbas av endometrios är okänt men prevalensen för västvärlden 

beräknas vara att 10-15 % av kvinnor i fertil ålder är drabbade. Antalet kvinnor som 

diagnostiseras med endometrios är stigande men detta kan bero på förbättrade 

diagnostiseringsmetoder (Denny & Mann, 2007a; Olovsson, 2010). Det kan också vara en 

konsekvens av att kvinnor idag genomgår färre graviditeter och perioder av amning och 

istället har menstruation under långa perioder i livet jämfört med förut. Det finns ingen 

vetenskaplig forskning som tyder på skillnader mellan olika etniska grupper och 

insjuknandet i endometrios (Denny & Mann, 2007a).  

Symtom  

Av de kvinnor som har konstaterad endometrios är det approximativt hälften av dessa som 

har symtom av sin sjukdom (Olovsson, 2010). De symtomen som är vanligt förekommande 

är kraftig mensvärk, kronisk buksmärta, djup samlagssmärta, smärtor vid tarmtömning 

samt smärtor och uretritliknande besvär från urinblåsan. Majoriteten av dessa kvinnor 

upplever förutom dessa symtom en allmän sjukdomskänsla, energilöshet och en 

överhängande trötthet (a.a). Men det finns även kvinnor med endometrios som är helt 

besvärsfria från sjukdomen medan andra kan ha mer eller mindre påtagliga besvär. Viktigt 

att veta är att mängden av endometrios inte står i samband med hur uttalade symtomen är 

(Olovsson, 2010; Huntington & Gilmour, 2005).  

 

Det absoluta dominerande symtomet för kvinnor med endometrios är smärta. Smärtan 

förvärras vanligen i anknytning med tiden dagarna före menstruation samt under pågående 

menstruation (Olovsson, 2010). Denna smärta kallas för dysmenorré och är oftast det 

symtomet som är mest påtaglig och påverkar kvinnans liv och begränsar hennes liv. 

Smärtan karaktäriseras av att den strålar ut ner för ryggen och ner i underlivet och ibland 

ner i benen. Denna smärta skiljer sig tydligt från vad man kan kalla “normal” menssmärta. 

Dyspareuni är en annan typ av smärta som kvinnor med endometrios ofta upplever och 

som innebär smärta vid penetration, denna smärta kan uppstår vid såväl samlag som vid 

gynundersökning eller införande av tamponger (a.a). Ofta leder den till att kvinnan tillslut 

undviker samlag då smärtan är så påtaglig att samlaget måste avbrytas. Smärtan kan hålla i 

sig i timmar eller dagar efter samlaget. Smärtan orsakas vanligen av djupa 

sammanväxningar som kan uppstå vid endometrios, då dessa sitter i närheten av slidan 
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eller området mellan rektum och slidan (Toye, Seers, & Barjer, 2014).  Bukhinnan har 

ibland också en ökad smärtkänslighet vilket också kan bidra till smärtan (Olovsson, 2010). 

Dysuri, smärta från urinblåsan, hör också till en av vanligt förekommande smärtor vid 

endometrios. Om kvinnan har endometrios och fibros över urinblåsan blir obehagen eller 

smärtan starkare när blåsan börjar fylla sig eller direkt efter blåstömning. Smärta i samband 

med tarmtömning, eller dyschezi som det också heter, är även det ett relativt vanligt 

symtom vid endometrios. För en del kvinnor är det inget större problem medan det för 

vissa är så smärtsamt att det kan framkalla svimning. Orsaken till smärtan beror på att 

endometriosen har gripit in i rektum eller i vävnaderna kring mellangården (a.a). 

Diagnostisering  

Att ställa diagnosen endometrios kan vara svårt då symtom och kliniska fynd vanligen är 

relativt ospecifika (Bergqvist, 2004). Kvinnor rapporterar att det tagit flera år att få en 

diagnos (Denny & Mann, 2007a). Det viktiga är att ställa en bra anamnes som innefattar 

alla kännetecken för endometrios (Olovsson, 2010,2015). Därför är det av största vikt att 

gå igenom smärtanamnes, hereditet, sjukdomshistoria, läkemedelslista och hur patienten 

hittills har hanterat sina problem. Smärtanamnesen bör innehålla frågor om menssmärta, 

samlagssmärta, besvär från urinvägar, besvär vid tarmuttömning eller andra besvär från 

magen. Vidare bör frågor ställas om smärtan är konstant eller om den kommer periodvis, 

om det finns något som lindrar och om den är kopplad till rörelser eller kroppslägen (a.a). 

Med hjälp av en bra anamnes kan misstanke om endometrios upptäckas tidigt och 

diagnostisering ske snabbare (Manderson, Warren & Markovic, 2008; Mao & Anastasi, 

2010). Det bästa och säkraste sättet för att kunna ställa diagnosen endometrios är att 

kvinnan genomgår en så kallad laparoskopi, vilket innebär att en läkare går in och tittar i 

buken med hjälp av ett titthålsinstrument, ibland tas även biopsier av vävnaden. Tyvärr är 

ingen av dessa metoder hundraprocentig och kvinnor kan ha endometrios även om varken 

laparoskopi eller biopsisvar tyder på detta (Olovsson, 2010, 2015). Därför kan det också 

vara nödvändigt att genomföra en gynekologisk undersökning med ultraljud för att 

komplettera och få ytterligare stöd i sin diagnostik. Övriga undersökningar som kan 

genomföras är magnetisk resonanstomografi (MRT) och denna undersökningsmetod kan 

användas för att fastställa djup endometrios (Olovsson, 2015).  

 

De vanligaste differentialdiagnoserna till endometrios är: urinvägsinfektion, salpingit 
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(inflammation i äggledarna), appendicit (blindtarmsinflammation), uretärsten. divertikulit 

(inflammation i tarmficka), morbus Crohn (inflammatorisk tarmsjukdom) och Irritable 

Bowel Syndrome (känslig tarm). Då patienter har palpabel resistens i lilla bäckenet är de 

vanligaste differentialdiagnoserna uterusmyom (benigna muskelknutor i livmodern) och 

ovarialtumör (tumör i äggstockarna) (Borgqvist, 2004). 

Behandling 

Endometriosbehandling syftar till att minska patientens symtom samt att förhindra progress 

och recidiv av sjukdomen (Borgqvist, 2004). Det syftar även till att om möjligt förbättra 

fertiliteten hos kvinnor med nedsatt fertilitet. Behandlingen kan antingen vara medicinsk 

eller kirurgisk. Medicinsk behandling kan inriktas på den inflammatoriska processen 

och/eller på endometrioshärdarnas östrogenberoende. Principen för hormonell behandling 

är att inaktivera äggstockarna varvid östrogennivån sjunker. I och med detta förhindras 

stimulering av endometriosvävnaden. Så länge behandlingen pågår är kvinnan utan 

menstruation och endometriosen läker. Under denna tid kan kvinnan ej bli gravid. 

Kombinerade p-piller är en annan behandlingsmetod för endometrios. P-piller läker dock 

inte ut en endometrios men kan förhindra dess utveckling (a.a).  

 

Om endometriosen är mild till måttlig och är utan uttalad djup fibros kan det hejda 

sjukdomens progress att avlägsna härdarna med hjälp av ett kirurgiskt ingrepp (Bergqvist, 

2004). Mindre endometrioshärdar avlägsnas ofta direkt i samband med den diagnostiska 

laparoskopin, detta exempelvis genom att brännas bort. Ofta är det omöjligt att avlägsna 

alla endometrioshärdar genom kirurgi på grund av deras utbredning, läge eller på grund av 

att de är för små. Risken för recidiv är även stor. Recidivfrekvensen ligger på cirka 20 % 

efter ett år och på cirka 50 % efter fem år. Därför är det vanligt att kirurgiska ingrepp 

kombineras med hormonbehandling, ofta i sex månader (a.a). 

Myter  

Det finns många felaktiga föreställningar om endometrios, såväl hos sjukvårdspersonal 

som hos allmänheten. En av de vanligaste myterna är att endometrios alltid leder till 

infertilitet, vilket inte är fallet (Denny & Mann, 2007a). Endometrios kan vara orsaken till 

infertilitet men att få sjukdomen är inte lika med att vara infertil. Det är vanligt att kvinnan 



 

5 
 

redan har fått barn när hon får sin diagnos och det är precis lika vanligt att kvinnor får barn 

efter att ha behandlats för sin endometrios. En annan myt som är viktig att dementera är 

den om att en graviditet skulle kunna bota endometrios, detta är inte fallet. En annan 

föreställning som tyckts figurera är den att unga kvinnor i tidiga tonår inte kan få 

sjukdomen, detta är inte heller sant. Det stämmer att kvinnor ofta diagnostiseras i 

tjugoårsåldern, men de här kvinnorna har ofta haft besvär länge och sökt hjälp upprepade 

gånger under livet för sina symtom. En del unga kvinnor börjar med preventivmedel tidigt 

i livet och dessa kan maskera symtomen på endometrios och därför också vara en av 

orsakerna till att kvinnan får sin diagnos efter tonåren. Endometrios har faktiskt kunnat 

påvisas hos flickor som ännu inte har fått sin första menstruation samt hos kvinnor som har 

varit i menopausen i många år. En av de mest skadliga myter som förekommer är den om 

att borttagande av livmodern, äggledare och äggstockar botar endometrios. Det har hänt att 

unga kvinnor blivit rekommenderade denna kirurgi bara för att sedan upptäcka att deras 

symtom och smärtor kvarstår. De har dessutom blivit fråntagna chansen att kunna få 

biologiska barn (Denny & Mann, 2007a).  

Att vårda en patient med smärta 

Enligt Bergh (2009) är det absolut viktigaste i mötet med en patient med smärta att tro på 

patienten. Dessutom visar forskning att de sjuksköterskor som lyssnar till vad patienter 

säger bättre bedömer smärtan än de som utgår från andra kriterier som exempelvis 

patientens utseende eller hur det vanligtvis är. För att kunna ge patienten det den behöver 

måste man kunna föreställa sig och förstå patientens lidande. Patienten måste få berätta om 

sina problem och sin situation. Bara genom att sjuksköterskan visar ett intresse av att 

lyssna och visar förståelse för patienten kan bidra till att lindra smärtan hos människan. 

Naturligtvis krävs det även en adekvat behandling mot smärtan men kommunikation är en 

viktig del i resan mot smärtlindring (a.a).  

 

Sjuksköterskans uppgift är bland annat att identifiera och förebygga hälsorisker och vid 

behov motivera till förändrade levnadsvanor. Sjuksköterskan ska också informera och 

undervisa patienter och närstående med syfte att främja hälsa och förhindra ohälsa 

(Willman, 2009). Sjuksköterskan använder kommunikation för att ge omvårdnad till andra 

människor, detta är en självskriven del i yrkesutövandet (Baggens & Sandén, 2009). 

Samtal som exempel på kommunikativa handlingar är betydelsefulla inom alla 
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verksamheter inom vården. Genom stödjande samtal kan sjuksköterskan ge känslomässig 

styrka till människor och öka deras förmåga att hantera olika svåra situationer. En 

grundläggande förutsättning för vårdmötet samt den goda omvårdnaden är att sätta 

patienten i centrum. Det känslomässiga stödet handlar mycket om att skapa en relation som 

formas av ömsesidig respekt, där den drabbade personen kan känna trygghet i samtalet och 

få uttrycka sina känslor och tankar (Baggens & Sandén, 2009). 

Omvårdnadsteori om lidande 

Vårdandet i dess allra djupaste betydelse innebär att lindra lidande och att hjälpa 

människan att växa och att utvecklas till den hon är ämnad att vara (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Eriksson (1994) definierar vårdandet som olika former av lekande, 

lärande och omvårdnad skapa ett tillstånd av kroppsligt och andligt välbefinnande, tillit, 

tillfredställelse samt en upplevelse av att befinna sig i en utveckling som syftar till att 

förändra hälsoprocesser. Att vårda innebär att vandra med den lidande människan på 

hennes väg, att hjälpa och lindra henne och ibland även bära henne, då hennes egna krafter 

inte räcker till. Eriksson talar om den vårdande akten som konsten att göra något väldigt 

speciellt av något som inte är så märkvärdigt (a.a).  

Eriksson (1994) talar om lidandet som en del av livet men att lidandet i sig inte har någon 

mening. Hon anser att det är människans personliga och unika sätt att förstå sin situation 

och sig själv som är avgörande för huruvida lidandet uppfattas som meningslöst eller 

meningsfullt. Enligt Eriksson (1994) är kunskap om hälsa och lidande vårdandets hjärta. 

Att lindra lidande är därmed motivet för all vård. Lidandets dimensioner löper samman 

med hälsans dimensioner. Det finns tre olika stadier en människa kan befinna sig i under 

lidandets gång (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012; Wiklund, 2009). På görandenivån 

försöker människan att fly lidandet med hjälp av exempelvis missbruk, överdrivet 

hälsosamt beteende eller höga prestationer. På vardandets nivå är människans lidande en 

kamp mellan hopplöshet och hopp, liv och död. Varandets nivå innebär att människan 

lyckas balansera sin tillvaro genom att tillfredsställa sina behov. De olika nivåerna är alla 

delar av människans hälsoprocesser som kompletterar varandra och ska inte förstås 

hierarkiskt (a.a).  
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Enligt Eriksson (1994) är varje lidande unikt på så sätt att det formas av människan själv 

och hennes omgivning. Eriksson identifierar också olika former av lidande som kan uppstå 

i vårdandet av människan. Sjukdomslidande är den form av lidande som sjuksköterskan 

nästan alltid ställs inför i mötet med en patient och är en konsekvens av sjukdom eller 

behandling. Vårdlidande uppstår då det finns ett glapp mellan patientens begär och behov 

och vårdpersonalens kunskap och attityd gentemot den lidande människan. Livslidande står 

i relation till det liv människan lever och kan beroende på var personen befinner sig i livet 

tyda sig olika (Eriksson, 1994).  

Problemformulering 

I västvärlden är prevalensen för endometrios så hög som 10-15 % för kvinnor i fertil 

ålder. Endometrios kan yttra sig med symtom som till exempel extrem 

menstruationssmärta, kronisk buksmärta, djupa samlagssmärtor och smärta i samband 

med tarm- och blåstömning. Att ställa diagnosen endometrios kan vara svårt då 

symtomen ofta är diffusa och svåra att tolka. Detta leder till att kvinnor tenderar att gå 

flera år med sina smärtor utan att få en diagnos, vilken kan medföra lidande hos 

kvinnorna. Då endometrios är så vanligt förekommande är det mycket troligt att vi 

kommer att komma i kontakt med dessa kvinnor på någon av de vårdenheter vi 

kommer att vara verksamma inom. På grund av detta anser vi som författare att det är 

ytterst angeläget att vi som sjuksköterskor har kunskap om denna sjukdom samt hur 

den yttrar sig. Vi behöver även ha en förståelse för hur kvinnorna upplever att leva med 

sin sjukdom, detta för att på bästa sätt kunna bemöta och stödja dem samt erbjuda den 

bästa möjliga vård och vägledning. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med 

endometrios samt hur de upplever vårdpersonalens bemötande. 
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Definition av centrala begrepp 

 

I denna litteraturöversikt inkluderar begreppen vårdpersonal och sjukvårdspersonal 

alla som arbetar i offentlig och privat hälso- och sjukvård och som medverkar i vård av 

patienter. 

 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som litteraturöversikt. Detta innebär att forskningsresultat samlas, 

granskas och vägs samman på ett vetenskapligt sätt (Statens Beredning för Medicinsk och 

Social Utvärdering, 1998). Kunskapsläget inom ett visst ämne kan kartläggas med hjälp av 

en litteraturöversikt (Segesten, 2012). Problemområdet ska ha varit av intresse för forskare 

från både kvalitativ och kvantitativ utgångspunkt. En bred sökning efter vetenskaplig 

artiklar samt en bred analys och sammanställning av dessa kan kunskapsläget konstateras. 

Detta bidrar till kunskap som kan påverka omvårdnadsarbetet på olika sätt (a.a). 

Urval av litteratur 

Artikelsökningen begränsades till vetenskapliga artiklar publicerade mellan år 2006-

2016. Databaser som användes var: PubMED, CINAHL och PsycINFO. I databasen 

PsycINFO hittades dock inga nya artiklar av intresse i jämförelse med tidigare 

databaser. I CINAHL avgränsades sökningen till artiklar skrivna på engelska, från år 

2006 och artiklar som var peer reviewed. Första sökordet som användes var 

endometriosis, detta för att få en överblick av artiklar i ämnet. Då antalet träffar var 

högt, avgränsades sökningen med att lägga till sökordet experience. Ytterligare en 

sökning gjordes i CINAHL där sökorden endometriosis och nurse användes. I samtliga 

sökningar användes den booleska operatorn AND. I PubMED avgränsades sökningen 

till endast artiklar skrivna på engelska och från år 2006. Det fösta sökordet som 

användes var endometriosis, detta av samma anledning som i ovanstående databas. 

Antalet träffar blev stort, därför avgränsades sökningen vidare genom att lägga till 

sökordet experience. Då antalet träffar fortfarande var högt, avgränsades sökningen 

ytterligare en gång genom att lägga till sökordet women. Sökorden kombinerades av 
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den booleska operatorn AND. Sammanfattningsvis var de använda sökorden i 

PubMED: Endometriosis, experience, women och nurse. Redovisning av 

artikelsökningen finns i tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1: Databassökning. Sökningsstrategi för artiklar i databas (n = 13) 

 

Totalt valdes 13 vetenskapliga artiklar ut för att inkluderas i litteraturöversiktens 

redovisning. Två av de inkluderade artiklarna hade en kvantitativ ansats, tio artiklar 

hade en kvalitativ ansats och en artikel hade mixad design. Kvalitetsgranskningen 

resulterade i tolv artiklar med hög kvalitet och en artikel av medelhög kvalitet. De 

valda artiklarna presenteras i tabell 2 (bilaga).  

Databas Avgränsad 
sökning 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

 

Antal 
lästa 

abstract 

Antal 
lästa 

artiklar 

Antal 
valda 

artiklar 

CINAHL < 10 år Endometriosis 924 0 0 0 0 

CINAHL <10 år Endometriosis 
AND 
Experience 

47 47 28 12 7 

CINAHL <10 år Endometriosis 
AND 
Nurse 

18 18 6 4 1 

PubMED <10 år Endometriosis 5618 0 0 0 0 

PubMED <10 år Endometriosis 
AND 
Experience 

186 0 0 0 0 

PubMED <10år Endometriosis 
AND 
Experience 
AND 
Women 
 

109 109 16 11 5 

PsycINFO <10 år Endometriosis 
AND  
Experience 

108 108 9 0 0 



 

10 
 

Inklusionskriterier 
 

Följande inklusionskriterier tillämpades: 

 

• Artiklar publicerade mellan år 2006-2016  

• Artiklar publicerade på engelska 

• Artiklar godkända av en forskningsetisk kommitté 

• Artiklar av medelhög till hög kvalitet  

Exklusionskriterier  
 
Följande exklusionskriterier tillämpades: 
 

• Artiklar äldre än 10 år, det vill säga artiklar publicerade före 2006.  

• Artiklar publicerade på andra språk än engelska 

• Artiklar som hade litteraturöversikt som metod/design 

• Artiklar med låg kvalitet  

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

De vetenskapliga artiklarna granskades med hjälp utav Högskolan Dalarnas 

modifierade version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008) (bilaga).  

 

De vetenskapliga artiklar som var av kvalitativ ansats granskades utifrån en mall bestående 

av 25 frågor. Frågor där nej angavs som svar fick noll poäng och frågor där ja angavs som 

svar fick ett poäng. Artiklar som fick mellan 0-14 poäng bedömdes vara av låg kvalitet, 15-

19 poäng bedömdes vara av medelhög kvalitet och artiklar med poäng mellan 20-25 poäng 

betraktades vara av hög kvalitet (Forsberg & Wengström, 2008). Endast artiklar av 

medelhög till hög kvalitet inkluderades.  

 

De vetenskapliga artiklarna som var av kvantitativ granskades utifrån en mall bestående av 

29 frågor.  Frågor där nej angavs som svar fick noll poäng och frågor där ja angavs som 

svar fick ett poäng. Artiklar som fick mellan 0-17 poäng bedömdes vara av låg kvalitet, 18-
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23 bedömdes som medelhög kvalitet och 24-29 poäng bedömdes som hög kvalitet 

(Forsberg & Wengström, 2008). Den totala poängen en artikel kunde få vid granskning var 

24 poäng. Artiklar som ej var av medelhög till hög kvalitet exkluderades. 

 

Den artikeln som hade en mixad design granskades enligt båda mallarna. 

Tillvägagångssätt 

Vetenskapliga artiklar söktes i ovannämnda databaser. De artiklar som upplevdes mest 

väsentliga utifrån titel och abstrakt lästes i sin helhet. Därefter kvalitetsgranskades 

artiklarna gemensamt för att se vilka som var relevanta för studien. Godkända artiklar 

lästes och analyserades enskilt. Därefter diskuterades artiklarnas likheter och samband för 

att utforma en grund för resultatet. 

Analys 

De artiklarna som valdes analyserades enligt Fribergs (2012) fem steg. Stegen gjordes som 

följande: 

1. De valda artiklarna lästes igenom upprepade gånger för att ge oss en uppfattning om 

deras innehåll. Detta steg handlade om att fokusera på studiernas resultat. Studierna 

lästes i sin helhet med följsamhet och öppenhet. 

2. Nyckelfynden i varje studies resultat identifierades. 

3. En sammanställning över varje artikels resultat gjordes för att få en överblick på det 

som analyserats. 

4. Artiklarnas olika studieresultat jämfördes med varandra för att få fram likheter och 

skillnader för att sedan placeras in i domäner och kategorier. 

5. När analysen var klar formulerades en beskrivning som utgick från de nya domänerna. 

Forskningsetiska aspekter 

Forskning bidrar till ökade kunskaper och ger möjlighet till forskningsbaserad 

undervisning (Sygeplejerskers Samarbete i Norden, 2003). Omvårdnadsforskning har ofta 

ett humanistiskt fokus där olika aspekter av mänsklig sårbarhet ingår. God kunskap om och 

förståelse av de grundläggande etiska principerna är en förutsättning för god etisk standard. 
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Följande etiska principer vägleder omvårdnadsforskning: Principen om autonomi, 

principen om att göra gott, principen om att inte skada och principen om rättvisa (a.a).  

Då en litteraturöversikt är baserad på tidigare forskningsresultat inom det valda ämnet är 

det av största vikt att etiska överväganden görs innan studien börjar skrivas (Forsberg och 

Wengström, 2008). Det är viktigt att de vetenskapliga studier som har valts har fått 

tillstånd från en etisk kommitté och att etiska överväganden har gjorts noggrant. Avsikten 

med denna litteraturstudie var att endast använda de vetenskapliga artiklarna som uppfyller 

dessa kriterier. All forskning redovisades sanningsenligt. Ohederlighet får inte förekomma 

avseende tolkning av det vetenskapliga materialet och det slutgiltiga resultatet (a.a). I 

stundande litteraturöversikt har alla resultat som framkommer i analysprocessen att 

redovisats. Inga fakta har heller uteslutits eller förvrängts.  
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Resultat 

 

Litteraturöversiktens resultat baserades på 13 vetenskapliga artiklar från Sverige (1), 

Storbritannien (4), Frankrike (1), Nya Zeeland (1), USA (1), Australien (3), Tyskland 

(1) och Brasilien (1). De vetenskapliga artiklarna presenteras i tabell 2 (bilaga). Till 

resultatet framkom tre domäner. Domänerna var Sjukdomens inverkan på livet, 

Vårdpersonalens bemötande och Positiva aspekter i samband sjukdomen. Varje domän 

följs av ett antal kategorier, se tabell 3 nedan.  

 

Tabell 3: Litteraturöversiktens domäner och kategorier 

 

 

 
 

 

 

 
 

DOMÄNER 
 
 

 
 

Sjukdomens 
Inverkan på livet 

 
 

Vårdpersonalens 
bemötande 

 
 

Positiva aspekter i 
samband med 

sjukdomen 
 
 
 
 
 
 
 
 

KATEGORIER 

 
Smärtan tolkades 

som ”normal” 

 
Att ej bli tagen på 

allvar 

 
Att få en diagnos 

var en lättnad 

 
Kärleksrelationer 

påverkades negativt 

 
Vårdpersonalen 

betraktade symtomen 
som psykiska 

 
Kunskap om 

sjukdomen blev en 
vändpunkt 

 
Karriären och 
ekonomin blev 

lidande 

 
Vårdpersonal 

upplevdes vara 
ointresserad av 

sjukdomen 

 

 
Fritidsaktiviteter fick 

sättas åt sidan 

 
Bristande kunskap 

hos vårdpersonalen 

 

 
Egenvård blev en 

nödvändighet 
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Sjukdomens inverkan på livet 

Smärtan tolkades som ”normal” 
 

I flertalet studier använde sig kvinnor återkommande av påståendet “jag trodde det var 

normalt” för att förklara hur de kunde stå ut med smärtorna under flera år, även när 

smärtan var så stark att den ofta påverkade såväl skolgång, jobb och livet i allmänhet. För i 

deras värld var smärtan normal, de hade förställningen att den hörde livet och att vara 

kvinna till (Bodén, Wendel & Adolfsson, 2013; Seear, 2009b; Denny, 2009; Markovic, 

Manderson & Warren, 2008). På grund av detta så valde kvinnorna att ej söka medicinsk 

hjälp. De antog att deras upplevelser inte var annorlunda jämfört med andra kvinnor och 

kunde trösta sig med detta. Det som gav kvinnorna övertygelsen om att betrakta smärtorna 

som normala var att det ej diskuterades hemma eller i skolan, vilket gjorde att det aldrig 

blev belyst som ett problem (a.a). Denny (2009) hänvisar till en kvinnas kommentar: 

 

I always suffered from quite bad periods, painful periods, heavy bleeding for the first 

couple of days every cycle. . . . It just became a way of life. It became the norm and I 

assumed that’s just what happens. (Denny, 2009, s.988). 
 

Det vanligaste var att unga kvinnor drog paralleller från sina mödrar om hur de upplever 

och har upplevt sin menstruation. Det var alltså i många fall som kvinnor utifrån sina 

mödrar skapade sig uppfattningar om vad som var normalt och inte (Bodén et al., 2013; 

Markovic et al., 2008). Vissa kvinnor berättade att de under sin uppväxt bevittnat sina 

mödrar kämpa med menstruationssmärtor och att detta har bidragit till att de betraktar 

kraftig menstruationssmärta som normalt. Därför har de inte haft någon anledning att tro 

att deras egen smärta var onormal (Markovic et al., 2008). Det behöver dock inte bara vara 

personliga upplevelser som har lett till hur mödrarna tolkar menstruationssmärta utan det 

kan även bero på föreställningar de har växt upp med, till exempel att det är fullt normalt 

och naturligt att känna smärta i samband men menstruation (a.a).  

 

Kvinnor tog även upp att de blev uppmuntrade av andra kvinnor att vara väldigt försiktiga 

med att ta upp menstruationsproblem i närheten av andra, speciellt deras fäder då det 

ansågs som opassande (Seear, 2009b).  
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Kärleksrelationer påverkades negativt  
 

Kärlek och sexuellt umgänge är en viktig del i de flesta vuxna människors liv och en 

självklarhet för många (Denny & Mann, 2007c; Fauconnier et al., 2013). En del kvinnor 

med endometrios besvärades av dyspareuni, vilket innebar svåra smärtor som uppstod i 

samband med penetrerande samlag. För dessa kvinnor blev samlag inte längre 

njutningsfullt och det i sin tur skapar stress och negativa känslor. Inte bara hos kvinnorna 

själva utan även hos deras partners som också blev drabbade (a.a). Att prata med sin 

partner om smärtorna var inte heller en självklarhet för alla kvinnor och enligt Oehmke, 

Weyand, Hackethal, Konrad, Omwando och Tinneberg (2009) var det bara 67 % av 

kvinnor med dyspareuni som diskuterade detta med sina partners.  

 

I ett flertal studier berättade kvinnorna om svåra smärtor, som inte bara fanns där under 

själva samlaget utan i flera timmar och ibland dagar efteråt och att denna smärta oftast var 

mycket värre och svårare att stå ut med. Några kvinnor beskrev hur de i efterhand ångrade 

sexuellt umgänge då de dagarna efter var så plågade av smärtor att de knappt stod ut 

(Denny & Mann, 2007c; Fauconnier et al., 2013). En annan kvinna berättade att hon ibland 

fick lov att avbryta samlaget på grund av sina smärtor, men att hon ibland även 

genomförde det genom att lida i tystnad (Denny & Mann, 2007c). Kvinnor med dyspareuni 

hanterade sin smärta på olika sätt. För en del kvinnor kunde längtan efter en graviditet göra 

att de stod ut med penetrerande samlag, medan andra kvinnor uppgav att det ibland kunde 

minska smärtan om de bytte till en annan position. För en del kvinnor hade endometriosen 

påverkat så mycket annat i deras liv att de var fast beslutna att inte låta sjukdomen hindra 

dem från att ha samlag också (a.a). Denny och Mann (2007c) hänvisar till en kvinnas 

kommentar: “You’re with the person you love and ... You’re having sex and you have to 

stop because it starts hurting.” (Denny & Mann, 2007c, s. 191).   

 

En andel av kvinnorna uppgav att de till följd av smärtan under pågående eller efter samlag 

tillslut resulterat i att de helt slutat vara intima med sin partner då det inte längre kändes 

värt det (Denny & Mann, 2007c).  Trots att sjukdomen skapade problem för kvinnornas 

intima relationer upplevde ändå en stor del ett bra stöd av sina partners och beskrev sina 

män som stöttande och förstående (Denny & Mann, 2007c; Seear, 2009b). När kvinnorna 

beskrev hur sjukdomen hade påverkat deras förhållanden framkom det att det ibland 
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uppstod spänningar och gräl på grund av det icke existerande sexuella umgänget dem 

emellan. Flertalet kvinnor i stabila relationer berättade att deras män ibland kunde känna 

att det var dem det var fel på, detta på grund av de blivit avvisade så många gånger. Ibland 

tog männen avvisandena personligt trots av de egentligen hade full insikt i sin 

kvinna/flickväns sjukdom (Denny & Mann, 2007c; Seear, 2009b). Enligt Seear (2009b) 

berättade ett par kvinnor hur deras män trodde att deras klagomål på smärta bara var 

ytterligare en undanflykt för att slippa undan sexuellt umgänge.  

 

För yngre kvinnor som inte var i en stabil relation var detta problemet väl påtagligt (Denny 

& Mann, 2007c). Yngre kvinnor kände att avsaknaden av intimt umgänge satte relationen 

på spel då de upplevde killarna som frustrerade och att de inte förstod deras sjukdom. En 

kvinna utryckte att hon var rädd att hennes pojkvän skulle vara otrogen eller avsluta 

relationen på grund av deras uteblivna sexuella relation. Fem av 30 kvinnor uppgav att 

deras förhållanden hade avslutats till följd av dyspareuni eller avsaknad av sexuellt 

umgänge (a.a).  

 

Kvinnor som lider av dyspareuni upplevde i hög grad en dålig självkänsla (Denny & 

Mann, 2007c). Att inte kunna delge sig åt sexuella relationer påverkade kvinnor på så vis 

att de inte längre varken kände sig feminina eller attraktiva. När kvinnorna beskrev sina 

känslor kring detta beskrev de att de kände sig otillräckliga eller skyldiga i förhållandet 

mot sin partner. En kvinna beskrev hur hon helt hade stängt av sitt känsloliv gentemot sin 

man för att hon absolut inte ville hamna i en situation där de skulle kunna bli intima med 

varandra (a.a). 

 

Karriären och ekonomin blev lidande 
 

Endometrios påverkade kvinnors liv i alla aspekter och detta inkluderar även arbetsliv och 

ekonomi. Enligt Oehmke et al. (2009) uppgav sex av tio kvinnor att symtom som till 

exempel mensvärk hade lett till att karriären påverkats negativt samt att deras 

arbetsförmåga och ork blev nedsatt. Tre av dessa tio kvinnor uppgav att de upprepade 

gånger fått lov att ta ledigt eller sjukanmäla sig på grund av så kraftig menstruationssmärta 

att de inte ens kunnat ta sig ur sängen.   
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En kvinna beskrev hur hon blev tvungen att avstå från att vara med på möten då hon jämt 

behövde tillgång till en toalett, ibland väldigt snabbt på grund av sina besvär från magen. 

En annan kvinna berättade hur hon använde sig av dubbla tjocka bindor plus en tampong 

av storlek super för att kunna klara av ett möte. När mötet var över beskrev hon rädslan 

hon kände av att behöva ställa sig upp och fasa att hon blött igenom både mensskydd och 

byxor (Seear, 2009b).  

 

De obehagliga och obekväma symtom som kan uppstå vid endometrios kan för vissa 

kvinnor kännas väldigt privat, och att diskutera detta med sin arbetsgivare var något som 

långt ifrån alla var bekväma med. Om kollegorna var män uppgav kvinnorna att det var 

ännu svårare att prata om sjukdomen. En kvinna beskrev det som att befinna sig i en egen 

liten värld där ingen annan än hon själv visste vad som pågick (Gilmour, Huntington & 

Wilson, 2008). En annan orsak till att kvinnorna valde att inte berätta om sin sjukdom var 

på grund av rädsla att inte bli förstådda (Gilmour et al., 2008; Ballard, Lowton & Wright, 

2006). Denna rädsla blev befogad för några av dem när de väl öppnade upp sig för sina 

arbetsgivare. Seear (2009b) hänvisar till en kvinnas kommentar: 

 

I’ve had an employer say to me ‘Do you think you’re in the right profession? 

Because you are in pain and being a hairdresser and on your feet and stuff, you 

know, do you think you should be doing this? (Seear, 2009b, s. 1224). 
 

Kvinnor berättade även om hur de blev behandlade av sin arbetsgivare innan de fått sin 

diagnos bekräftad. Många gånger upplevde de arbetsgivaren som oförstående och blev ofta 

anklagade för att bara komma med ursäkter för att få gå hem. Några berättade att de var 

rädda att kollegor trodde att de endast fejkade sina besvär för att kunna få ut bidrag och 

slippa jobba (Gilmour et al., 2008). Med tanke på att det i snitt tog en kvinna sju år att få 

sin diagnos har detta inneburit många år av att behöva rättfärdiga sina symtom och besvär 

utan att bli trodd (Sepulcri & Amaral, 2008). En kvinna beskrev endometrios som en 

osynlig sjukdom. Den syns inte på utsidan, det finns inget ärr eller bandage att visa upp för 

att kunna rättfärdiga din frånvaro eller varför du presterar sämre på arbetet några dagar 

eller veckor i månaden (Seear, 2009b; Gilmour et al., 2008).  

 

Som en konsekvens av att försöka skydda sig själva, tillsammans med avsaknaden av 

diagnos och trovärdighet från kollegor, uppgav många kvinnor att de till slut hade fått lov 
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att välja att arbeta deltid för att kunna anpassa sig efter sjukdomen. En heltidstjänst var helt 

enkelt inte möjlig på grund av den höga sjukdomsfrånvaron (Gilmour et al., 2008). Några 

kvinnor uppgav att de till följd av sjukdomen blivit arbetslösa (Oehmke et al., 2009). 

Sjukdomen hade såvida stor inverkan på kvinnornas ekonomi och drabbade inte bara henne 

själv utan även hennes partner/familj (Gilmour et al., 2008).  

 

Fritidsaktiviteter fick sättas åt sidan 
 

De flesta av kvinnorna i de olika studierna uppgav att de hade gått miste om mycket socialt 

umgänge och fritidsaktiviteter på grund av obekväma och smärtsamma 

endometriosproblem (Bodén et al., 2013; Gilmour et al., 2008). Enligt Oehmke et al. 

(2009) uppgav flertalet kvinnor att de på grund av kraftiga menstruationssmärtor hade 

svårigheter att utföra trädgårds- och hushållsarbete, utöva sporter och andra 

fritidsaktiviteter. En del kvinnor uppgav att de till följd av kroniska buksmärtor och mag- 

och tarmbesvär behövde en toalett nära till hands hela tiden, detta ledde till att de började 

tacka nej till fester och andra sociala sammankomster (Gilmour et al., 2008). En del 

kvinnor led också av extrem trötthet och att det gjorde att de inte orkade umgås med 

vänner och bekanta. Kvinnorna beskrev sig själva som deprimerade, arga, irriterade och att 

de då och då led av bristande entusiasm (a.a). 

 

Egenvård blev en nödvändighet 
 

Många kvinnor har utvecklat egna strategier för att handskas med sin sjukdom. I samband 

med att kvinnorna fick reda på att endometrios var en kronisk och obotlig sjukdom började 

sökandet efter möjliga sätt att lindra och hålla sjukdomen i schakt (Gilmour et al., 2008). 

Kvinnorna hittade information på internet, i stödgrupper för kvinnor med endometrios och 

genom att läsa självhjälpsböcker. Att lindra sina symtom med egenvård var en röd tråd i 

kvinnornas berättelser och de prövade många alternativa metoder med varierande resultat. 

Några exempel på egenvård som kvinnorna använde sig av var att äta en nyttig diet, 

massage, meditation, motion, akupunktur och kinesisk örtmedicin (a.a) Kvinnorna uppgav 

att sjukdomen tvingade dem till att lägga om sin livsstil (Gilmour et al., 2008; Seear, 

2009c). Det var dock inte alla som upplevde egenvård som något positivt. För en del blev 

det alldeles för överväldigade och stressande. En kvinna beskrev hur hon gick på en diet 

som krävde mycket planering och självbehärskning. Hon fick bara äta små portioner och 
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hon skulle helt eliminera vissa grupper av föda som till exempel vete. Den maten hon 

skulle äta tyckte hon inte särskilt mycket om och hon behövde samtidigt få i sig massor av 

nyttiga örter (Seear, 2009c). 

 

Många kvinnor uppgav att de hittat information och självhjälpstips på internet, detta var 

inte alltid bra då internet är fullt av fällor och falska artiklar. Till och med de kvinnor som 

tyckte att internet var ett bra sätt för information blev överväldigade av det antalet träffar 

de fick. Flera uppgav att de kände sig mer osäkra på sin sjukdom då de tillslut inte visste 

vad som var falskt eller sant av det de hade läst (Seear, 2009c).  

 

För en del kvinnor blev tanken på egenvård och alternativa behandlingar som en besatthet. 

Att äta nyttigt och ta hand om sig själv hamnade i centrum och allt annat i livet blev 

åsidosatt. En kvinna beskrev det så här i Seears (2009c) studie:  

 

An obsession. I never meant for it to happen, but I often found myself neglecting my 

work to look up things on the internet or to chat on forums. I could spend hours and 

hours just surfing the net, doing searches on different symptoms and treatments and 

while doing this I would ignore everything around me whether I was at work or home 

– not a good thing! (Seear, 2009c, s. 201).  
 

Vårdpersonalens bemötande 

Att ej bli tagen på allvar 
 
Kvinnor beskrev ofta en känsla av att bli avfärdade av vårdpersonal (Ballard et al., 2006; 

Denny & Mann, 2007b; Greene, Stratton, Cleary, Ballweg & Sinaii, 2008; Markovic et al., 

2008). Många upplevde att vårdpersonal hade misstro gentemot huruvida kvinnornas 

symtom var så pass allvarliga som de påstod, samt ifall de var äkta eller inte. Flertalet 

kvinnor hade fått höra från vårdpersonal att smärtorna endast var normala 

menstruationssmärtor och att det var någonting de fick lov att stå ut med (a.a). De fick 

även höra att de hade otur som var drabbade av svåra menstruationer. Kvinnorna uttryckte 

ofta frustration gentemot vårdpersonalen i sina intervjuer och de beskrev sina försök att bli 

tagna på allvar som en kamp (Denny & Mann, 2007b). Även om kvinnorna upplevde 

smärtorna som kraftiga och oroande samt att de påverkade deras sociala förhållanden, så 

betraktade vårdpersonalen dem som ”kvinnoproblem” och därför behövdes ingen vidare 
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utredning (Denny, 2009). En kvinna i Dennys (2009) studie beskrev följande:”He brushes 

it off and says it’s period pain, and you can get on with it. That’s his entire attitude, have 

some ibuprofen and get on with it.” (Denny, 2007, s. 989). 

 

I Markovic et al. (2008) studie beskrev en av respondenterna att hon genom hela sina tonår 

led av svåra och kraftiga menstruationer. Vid upprepade kontakter med vården fick hon 

höra att det var normalt. Hon fick diagnosen endometrios vid 26 års ålder, vid det laget led 

hon av konstant smärta och obehag. En ultraljudsundersökning konstaterade att hon hade 

en stor cysta på äggstocken. Då cystan opererades bort genom laparaskopi upptäcktes även 

endometrios på urinblåsan, tarmen samt livmodern.  

 

Skolsköterskans roll i mötet med unga kvinnor med svår menstruationssmärta diskuteras i 

Bodén et al. (2013) studie. Flera av kvinnorna i studien var missnöjda med skolsköterskan 

och upplevde att de inte fick den behandling och det gensvar som de förväntade sig då de 

sökte hjälp. De kände även att det fanns brister i skolsköterskans 

kommunikationsfärdigheter. Kvinnorna var inte nöjda med den feedback som sköterskorna 

gav. De uppfattades som att de tvivlade på patienterna, de lyssnade inte riktigt och de tog 

inte de unga kvinnorna på allvar. Kvinnorna kände sig försummade då sköterskorna inte 

reagerade starkt nog på deras symtom och obehag (a.a). 

 

Många kvinnor gjorde upprepade besök till läkare för sina besvär, men fick då endast 

smärtstillande tabletter utskrivna (Denny & Mann, 2007b). Detta gav delvis lindring för 

vissa medan andra inte alls blev hjälpta av detta. De flesta upplevde att de inte blev 

remitterade vidare snabbt nog. Kvinnorna gav med jämna mellanrum upp att söka hjälp 

från sjukvården för sina besvär. De stod ut med smärtorna tills det att någonting triggade 

dem att söka igen, som exempelvis att det påverkade deras arbete (a.a). Kvinnor som hade 

haft negativa möten med vårdpersonal upplevde att bli diagnostiserade med endometrios 

som ett rättfärdigande för att de fortsatte söka vård för sina besvär trots att de blev 

misstrodda. Många kände även ilska gentemot den attityd som de hade fått lov att utstå 

från vårdpersonal (Denny & Mann, 2007b; Denny, 2009). En ung kvinna med symtom som 

indikerade på endometrios fick konstant höra att hon var för ung för att ha sjukdomen. Då 

hon senare fick diagnosen tack vare laparaskopi kände hon för att säga till läkaren: ”vad 

var det jag sa.” Hon beskriver att hon kände sig väldigt självbelåten i ungefär fem minuter 
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innan hon insåg att hon egentligen hade velat ha fel i det här fallet. Dock kände hon sig 

frustrerad över att inte ha blivit lyssnad på (Denny, 2009).  

 

Vårdpersonalen betraktade symtomen som psykiska 
 

Då kvinnorna fick höra att de endast var normal menstruationssmärta de led av var det 

många som började ifrågasätta sig själva och sina upplevelser av symtomen (Ballard et al., 

2006). Flertalet kvinnor uppgav att de vid något tillfälle trodde att de hade blivit galna eller 

att smärtan bara ”satt i huvudet”. Kvinnor med endometrios blev ofta misstrodda av 

sjukvårdspersonalen och deras symtom fick en stämpel att de var psykosomatiska (Denny 

och Manns, 2007b; Markovic et al., 2008). Kvinnor fick ofta diagnosen depression då de 

sökte hjälp på vårdcentralen för sina smärtor. De fick då antidepressiva utskrivet istället för 

att få sina smärtor vidare utredda. En kvinna beskrev sitt möte med vårdpersonal i 

Markovic et al. (2008) studie. Hon sökte hjälp av en läkare och hon beskriver hur han i 

stort sett ”klappade henne på huvudet” och sa att det skulle bli bra och att hon inte skulle 

oroa sig för det var någonting som alla flickor gick igenom. Då besvären fortsatte så sökte 

hon hjälp igen och då upplevde hon att vårdpersonalen började tro att det var 

psykosomatiskt. De bemötte henne med en nedlåtande och misstroende attityd och fick 

ingen vidare hjälp. Kvinnan krävde att bli remitterad till en gynekolog. Hon fick då 

genomgå en laparoskopi som visade på svår endometrios. 

Vårdpersonal upplevdes vara ointresserad av sjukdomen 
 

Många kvinnor beskrev att de uppfattar endometrios som en sjukdom som inte intresserar 

vårdpersonalen eller allmänheten (Denny, 2009). En kvinna kommenterade i Dennys 

(2009) studie: “It’s not a sexy disease. It’s not life threatening, so there is very little 

interest.” (Denny, 2009, s. 989-990).  

 

En del kvinnor hittade på egna strategier för att få vård (Seear, 2009b). Genom att söka 

vård för ett annat problem än menstruationssmärtorna så upplevde kvinnorna att de 

snabbare fick hjälp med sina besvär. En kvinna bestämde sig exempelvis för att inte söka 

för smärta eller kraftiga blödningar utan istället säga att hon hade problem med att bli 

gravid. Det resulterade i att en utredning genast påbörjades. Kvinnorna upplevde att 
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vårdpersonalen var mer intresserad av denna typ av problem jämfört med 

menstruationssmärta, som ofta blir betraktad som normal (Seear, 2009b).  

 

Vårdpersonalens attityder till äktheten av kvinnornas upplevelser samt deras bristande 

kunskap var två återkommande och viktiga faktorer som bidrog till att förlänga tiden innan 

kvinnorna blev diagnostiserade. Kvinnorna upplevde det som att vårdpersonalen ansåg att 

deras problem inte var verkliga och remitterade därför inte kvinnorna vidare till specialister 

(Ballard et al., 2006; Denny & Mann, 2007b). Genomsnittstiden för att få diagnosen 

endometrios sju år (Sepulcri & Amaral, 2008). 

 

Bristande kunskap hos vårdpersonalen 
 

Vissa kvinnor berättade att vårdpersonalen hade tagit upp gamla myter som kvinnorna 

visste var osanna, som exempelvis att bli med barn skulle bota deras smärta eller att en 

kvinna i tidiga tjugoårsåldern var för ung för att ha endometrios (Denny & Mann, 2007b). 

Vissa kvinnor fick höra att hysterektomi var ett botande ingrepp mot endometrios, även om 

symtomen kan fortsätta efter operationen och likaså efter klimakteriet. Kvinnorna upplevde 

även en motvillighet från vårdpersonalen att acceptera att symtomen var gynekologiska. 

Många blev till en början feldiagnostiserade med att ha Irritable Bowel Syndome (IBS) 

trots det faktum att de inte upplevde några symtom från tarmen (a.a).  

 

Kvinnorna upplevde att vårdpersonalen ofta uppmuntrade dem att ha en aktiv roll i deras 

egen vård. En läkare föreslog att symptomen var stressrelaterade och att kvinnan i fråga 

skulle ta hand om sig själv bättre (Seear, 2009c). Han menade på att hon skulle sluta 

stressa eftersom stressen gör att blodet stagnerar. En annan kvinna i samma studie 

beskriver att hennes läkare föreslog att hon skulle göra livsstilsförändringar. Hon fick rådet 

att sova och träna mer. Tonvikten i vårdpersonalens konsultation låg alltså på att kvinnorna 

själva kunde göra det bättre för sig. En annan kvinna hade fått höra från sin läkare att hon 

inte ansträngde sig tillräckligt för att få resultat. Hon skulle enligt läkaren träna ännu mer, 

utföra yoga och promenera mer. Andra kvinnor fick råden om att ändra sin kost och gå ned 

i vikt (a.a). 
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Kvinnor upplevde att deras emotionella hälsa blev äventyrad (Markovic et al., 2008). 

Exempelvis så fick flera kvinnor rådet att bli gravida så snart som möjligt för att undvika 

att bli infertila. Detta gav vissa känslan av att deras kroppar sågs som någonting som ej 

hörde ihop med deras intima förhållande till män. En kvinna berättar att hennes gynekolog 

hade sagt att hon skulle gå och bli gravid. Kvinnan var då arton år och singel och upplevde 

detta som en orimlig rekommendation (a.a). 

 

Flertalet kvinnor upplevde att sjukvårdspersonal inte förstod hur det var att leva med 

endometrios och att de inte hade kunskap om att graden smärta inte har med sjukdomens 

utbredning att göra (Denny, 2009). Kvinnor med svår smärta kände sig kränkta då de fick 

höra att deras sjukdom var mild, de kände att deras lidande blev minimerat. 

 

Vårdpersonalens brist på kunskap sågs inte som ett så stort problem om de lyssnade på 

kvinnan, behandlade hennes symtom med sympati och var villig att hjälpa henne få 

adekvat behandling genom att remittera henne till en gynekolog (Denny & Mann, 2007b). 

Däremot angav kvinnor att de skulle vilja öka kunskapen hos vårdpersonal (Bodén et al. 

2013). Dessutom ansåg kvinnorna att mer ansträngning behöver göras för att informera 

samhället överlag om denna sjukdom. 

Positiva aspekter i samband sjukdomen 

Att få en diagnos var en lättnad 
 

De flesta kvinnorna upplevde det som något positivt att få reda på orsaken till symtomen 

(Ballard et al., 2006). Diagnosen medförde lättnad genom att det gav kvinnorna ett 

godkännande att prata om sina symtom med andra och en möjlighet att få stöd. Att bli 

diagnostiserade medförde även att kvinnorna kunde få lämplig behandling för sina besvär. 

Det var även en stor lättnad för många att få diagnosen endometrios eftersom det innebar 

att de inte led av någon allvarligare sjukdom, som exempelvis cancer. Innan de hade blivit 

diagnostiserade så upplevde många kvinnor att det var svårt att förklara vad som var fel 

med dem för andra. Att ha en medicinsk stämpel bekräftade därför äktheten av symtomen 

och legitimerade kvinnornas oförmåga att prestera i sin fulla kapacitet (a.a). Efter att ha fått 

diagnosen fick kvinnorna hopp om att få rätt behandling och de upplevde mer kontroll över 

sitt tillstånd (Denny, 2009). Kvinnorna var införstådda med att det i nuläget inte finns 
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någon säker bot mot endometrios men de kände hopp för att det i framtiden kommer göra 

det. Trots tidigare bemötande så kände kvinnorna tillit gentemot sjukvårdens resurser att 

förbättra vården för kvinnor med endometrios. Vissa kvinnor hoppades på att graviditet 

skulle medföra att smärtorna minskade (Denny, 2009) För en del medförde diagnosen att 

de beslutade sig för att bli med barn tidigare än vad de annars hade gjort. Detta i kontrast 

med odiagnostiserade kvinnor som pratade om en osäker framtid samt att deras liv lades 

”på is” (Ballard et al., 2006). 

 

Kunskap om sjukdomen blev en vändpunkt 
 

Då kvinnorna blev medvetna om att endometrios är en kronisk sjukdom som det ej går att 

bota för tillfället började de söka efter metoder för att lindra symtomen så gott det gick, 

detta på grund av att de inte längre tolererade att symtomen skulle påverka deras relationer 

och arbetsliv (Gilmour et al., 2008). Kvinnorna förklarade att endometriosen skapade en 

situation där livsstilsförändringar var nödvändiga. De upplevde att dessa förändringar var 

positiva och att de skulle påverka resten av deras liv. En kvinna i Gilmour et als. (2008) 

studie beskrev hur det är att leva med sjukdomen: ”Having endometriosis was ‘very hard 

journey but it’s also been a doorway, to something else to something new” (Gilmour et al., 

2008, s. 446). Att få mer kunskap om sjukdomen var en vändpunkt för många kvinnor från 

att vara kontrollerade av endometriosen till att kunna leva med den med någon form av 

jämnmod (a.a). 

 

Flertalet kvinnor upplevde arbetet med att ta hand om sin sjukdom som bemyndigande och 

beskrev processen om att ta bättre hand om sig själv och sin kropp som en positiv 

upplevelse (Seear, 2009c). En kvinna beskrev exempelvis att ta mer ansvar för hennes 

hälsa hade hjälpt henne att lyssna till sin kropp, lugna sig, slappna av och bry sig om sig 

själv. Hon beskrev att få diagnosen endometrios har omvandlat hennes liv och rättat till 

några av de områden som inte var så bra och vanor som var osunda. Hon uppger att hon 

tidigare inte tog hand om sig själv och att hon inte lyssnade på sin kropp tillräckligt.  

Många kvinnor upplevde att egenvården introducerade fördelar i deras liv överlag. En 

kvinna beskrev att hon nu hade större förståelse för kroppen, detta med fördelar för hennes 

karriär som lärare. Kvinnorna upplevde en känsla av att ha kontroll över sina liv och kunde 

överföra detta samt deras nyutvecklade självförtroende på andra delar av deras liv (a.a). 
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Diskussion 

Sammanfattning av resultatet 

Resultatet av denna litteraturöversikt utvecklades efter textanalys till tre domäner och elva 

kategorier. Den första domänen var Sjukdomens inverkan på livet och bestod av fem 

kategorier: smärtan tolkades som ”normal”, kärleksrelationer påverkades negativt, 

karriären och ekonomin blev lidande, fritidsaktiviteter fick sättas åt sidan samt egenvård 

blev en nödvändighet. Resultatet visade att kvinnornas symtom sällan togs på allvar, 

varken av de själva, deras mödrar eller samhället överlag. Flertalet kvinnor led av djupa 

samlagssmärtor vilket påverkade deras självförtroende och kärleksrelationer negativt. 

Endometriosen hade även en negativ påverkan på kvinnornas arbetsliv och ekonomi. 

Många kvinnor utvecklade egna strategier för att handskas med sin sjukdom. De flesta 

upplevde egenvården som någonting positivt, dock var det många kvinnor som upplevde 

detta som något stressande och de kände sig misslyckade om de inte klarade av att anamma 

nödvändiga livsstilsförändringar. Domän två, vårdpersonalens bemötande, bestod av 

kategorierna: att ej bli tagen på allvar, vårdpersonalen betraktade symtomen som psykiska, 

vårdpersonal upplevdes vara ointresserad av sjukdomen samt bristande kunskap hos 

vårdpersonalen. Kvinnorna beskrev ofta en känsla av att bli avfärdade av vårdpersonalen. 

Många upplevde att de blev misstrodda gällande hur allvarliga deras symtom var. I några 

fall betraktades symtomen som psykiska. Flertalet kvinnor upplevde att läkarna inte förstod 

hur det var att leva med endometrios och att de inte hade kunskapen om att graden smärta 

inte har med sjukdomens utbredning att göra. Domän tre, Positiva aspekter i samband 

sjukdomen, bestod av två kategorier: att få en diagnos var en lättnad och kunskap om 

sjukdomen blev en vändpunkt. Kvinnorna upplevde det som något positivt att bli 

diagnostiserade eftersom de då fick reda på orsaken till symtomen.  

Resultatdiskussion 

Studiens resultat har visat på att många kvinnor får vänta en lång tid med att bli 

diagnostiserade för sina symtom, detta styrks även av Staal, van der Zanden och Nap 

(2016) studie. Anledningarna till detta är många enligt föreliggande litteraturöversikt. 

Kvinnorna beskrev själva att de har haft uppfattningen om att deras symtom var normala 

och att det är någonting som alla kvinnor får stå ut med (Bodén, Wendel & Adolfsson, 

2013; Seear, 2009b; Denny, 2009; Markovic, Manderson & Warren, 2008). De tar även 
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upp att samhället har påverkat dem till att skapa sig denna uppfattning. I flertalet fall har 

deras mödrar har haft en extra stor roll i att bidra till detta. Då det tar lång tid för kvinnorna 

att bli diagnostiserade har vi som uppsatsförfattare en övertygelse om att ett lidande 

uppstår hos dem. Till att börja med så har kvinnorna redan, som Eriksson (1994) beskriver, 

ett sjukdomslidande i och med sina svåra smärtor samt andra besvärliga symtom. 

Vårdpersonalens hantering av kvinnornas besvär visade sig också vara en bidragande 

faktor till fördröjning av diagnostisering (Ballard et al., 2006; Denny & Mann, 2007b; 

Greene et al., 2008; Marcovic et al., 2008; Seear, 2009b). Det berodde delvis på 

vårdpersonalens attityder gentemot kvinnorna. De blev ofta bemötta med misstro samt att 

de inte blev tagna på allvar. Kvinnorna upplevde även att vårdpersonalen hade bristfälliga 

kunskaper gällande denna typ av smärtproblematik. Föregående beskrivningar av 

vårdpersonalens bemötande bekräftas även av kvinnor i Kundu, Wildgrube, Schippert, 

Hillemmans och Brandes (2015) studie. I ovanstående litteraturöversikt beskrivs att 

vårdpersonalen avfärdade symtomen med att de var kvinnorelaterade och inte behövde 

vidare utredning (Ballard et al., 2006; Denny & Mann, 2007b; Greene et al., 2008; 

Marcovic et al., 2008; Seear, 2009b). Ofta skrevs smärtstillande läkemedel ut men ingen 

uppföljning gjordes, detta tas även upp i Staal et al. (2016) studie. I och med att kvinnorna 

ej får hjälp för sina besvär blir de även utsatta för ett vårdlidande (Eriksson, 1994). Denna 

typ av lidande uppstår när patientens besvär och behov inte blir tillgodosedda på grund av 

vårdpersonalens bristande attityder och kunskap. I ett flertal studier i litteraturöversikten 

har uppsatsförfattarna identifierat att kvinnor blivit åsamkande vårdlidande då de ej blivit 

trodda och deras symtom avfärdades som psykiska (Ballard et al., 2006; Denny och Mann, 

2007b; Markovic et al., 2008). Detta kan i sin tur leda till att ett livslidande uppstår hos 

kvinnorna (Eriksson, 1994). Lidandets dimensioner löper i sin tur samman med hälsans 

dimensioner. Det första stadiet som människan kan befinna sig i under lidandets gång är 

görandenivån (Wiklund Gustin, Lindwall, 2012; Wiklund, 2009). Nivån karaktäriseras av 

exempelvis missbruk, höga prestationer samt överdrivet hälsosamt beteende. Detta mönster 

visar sig tydligt i Seear (2009c) där en del kvinnor blev besatta av tanken på egenvård och 

alternativa behandlingar. Samt att äta nyttigt och ta hand om sig själv.  

Det var även vanligt att kvinnorna blev feldiagnostiserade (Denny & Mann, 2007b; 

Markovic et al., 2008). På grund av okunskapen fick kvinnorna råd gällande egenvård som 

ej var evidensbaserad, detta skriver också Seear (2009a) om i sin studie. Kvinnorna 

upplevde att vårdpersonalens brist på kunskap inte var ett så stort problem om denne 
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lyssnade på kvinnan samt var villig att hjälpa henne få adekvat behandling (Denny & 

Mann 2007b). Enligt Baggens och Sandén (2009) är det absolut viktigaste i mötet med en 

patient med smärta att tro på patienten. Bara genom att visa intresse av att lyssna och visa 

förståelse för patienten kan bidraga till att lindra smärtan. För att ge kvinnorna den hjälp 

som de behöver måste vårdpersonalen föreställa sig och förstå deras lidande. I Dennys 

(2009) studie berättar kvinnorna att de upplevde att läkarna inte förstod hur det var att leva 

med endometrios. 

Sjuksköterskan använder kommunikation för att ge omvårdnad till andra människor. 

Samtal som exempel på kommunikativa handlingar är betydelsefulla inom alla 

verksamheter inom vården (Baggens & Sandén, 2009). Vårdpersonalens kommunikativa 

roll diskuteras i ett flertal artiklar i litteraturöversikten. Kvinnorna kände att det fanns 

brister i vårdpersonalens kommunikationsfärdigheter vilket ledde till att de kände sig 

försummade och oprioriterade (Bodén et al., 2013). Då kvinnorna upplevde att de inte fick 

tillräckligt med information från vårdpersonalen hittade många information och 

självhjälpstips på internet (Seear 2009c). Detta var inte alltid bra då alla källor på internet 

inte är helt tillförlitliga. Även de kvinnor som tyckte att internet var ett bra sätt att få 

information på blev överväldigade över antalet träffar de fick. Många kvinnor uppgav att 

de kände sig mer osäkra på sin sjukdom då de på grund av all motstridig information inte 

visste vad som var falsk eller sant. Uppsatsförfattarna anser att det behövs mer kunskap om 

endometrios hos sjukvårdspersonal samt att ansträngningar behövs göras för att informera 

samhället om denna sjukdom för att öka kunskapen överlag, denna åsikt styrks i Bodén et 

al. (2013) och Seear (2009c) studier. Genom att öka kunskapen om endometrios tror 

uppsatsförfattarna att ovissheten och därmed även lidandet som det medför hos kvinnorna 

kan förhindras.  

Metoddiskussion 

Resultatet i denna litteraturöversikt baserades på 13 vetenskapliga artiklar. De 

databaser som användes i sökandet efter artiklar var CINAHL, PubMED och Psycinfo. 

Uppsatsförfattarna ansåg att en sökning i dessa databaser gav ett brett utbud med 

vetenskapliga artiklar inom det valda området. Databaserna ansågs vara väsentliga för 

litteraturstudiens ämne. De valda sökorden formulerades utifrån studiens syfte.  
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En svaghet i denna litteraturöversikt kan vara att de sökord som användes vid 

artikelsökningarna var få vilken kan ha medfört att resultatet blivit styrt av 

sökningarna. Dock upplever uppsatsförfattarna att sökorden var högst relevanta för att 

svara på studiens syfte och ville därför inte byta ut sökorden. En annan svaghet i 

litteraturöversikten kan vara att den inkluderar artiklar från hela världen. Detta kan 

göra att resultatet inte helt är relevant för den svenska sjukvården då vården i dessa 

länder inte är uppbyggd på samma sätt. Dock tillhörde alla artiklar utom en västvärlden 

vilket ändå gör att många likheter finns i vårdens konstruktion.  

 

Artikelsökningen avgränsades till att utesluta artiklar äldre än tio år. Det finns inget 

särskilt intresse för äldre material eftersom forskning är en färskvara (Friberg, 2012). 

Det kan dock diskuteras ifall tio år är för lång tid att avgränsa en sökning då den bör 

vara så färsk som möjligt. Enligt uppsatsförfattarna så var tidsavgränsningen relevant 

då den krävdes för att få fram tillräckligt många studier av hög kvalitet. Då 

litteraturöversikten fokuserar på kvinnors upplevelser är det heller inte säkert att någon 

förändring av resultatet hade uppstått vid en mindre tidsavgränsning. Även äldre 

studier som i och med denna avgränsning valdes bort kan ha varit relevanta för 

studiens syfte.  

 

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Högskolan Dalarnas modifierade version av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008) 

granskningsmallar (bilaga). För att artiklarna skulle inkluderas skulle de vara av hög 

eller medelhög kvalitet för att säkra kvalitén på litteraturöversikten. Både artiklar av 

kvalitativ och kvantitativ ansats användes i resultatet. Studier med olika ansatser ger 

möjlighet till att generalisera resultaten (Forsberg & Wengström, 2008). Två av 

artiklarna som användes i litteraturöversikten var av kvantitativ ansats, tio var av 

kvalitativ ansats och en hade mixad design. Segesten (2012) beskriver att kvalitativa 

studier syftar till att skapa förståelse för en person och dennes livssituation. Kvalitativa 

studier fördjupar även förståelsen för ett valt fenomen som har med patienters 

erfarenheter, upplevelser, behov eller förväntningar att göra. Detta anser 

uppsatsförfattarna stämmer överens med litteraturöversiktens syfte och var anledningen 

till att majoriteten av de använda artiklarna hade denna ansats. Litteraturöversiktens 
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trovärdighet och pålitlighet säkerställdes genom att uppsatsförfattarna har samlat in och 

analyserat de vetenskapliga artiklarna på ett systematiskt och objektivt sätt. 

Uppsatsförfattarna har haft för avsikt att, utifrån de vetenskapliga studierna, så 

sanningsenligt som möjligt komma fram till litteraturöversiktens resultat. Citaten som 

förekommer i litteraturöversikten är hämtade från några av de vetenskapliga artiklarna. 

Detta gjordes för att få ett djup i resultatet samt att öka förståelsen för kvinnornas 

upplevelser hos läsaren. Genom att plocka fram enskilda upplevelser får läsaren en 

inblick i kvinnornas tankar och känslor. Uppsatsförfattarna upplevde att det var svårt 

att återge dessa citat med andra ord då dess gripande innebörd ansågs gå förlorad. 

Etikdiskussion 

Denna litteraturöversikt handlar om en sårbar grupp, kvinnor med endometrios, och 

därför var avsikten att endast inkludera artiklar som var godkända av en etisk 

kommitté. Dock valdes en artikel att inkluderas trots att detta godkännande ej tydligt 

framgick. Studien är en följd av en större studie och därför kan det vara möjligt att 

godkännandet av en etisk kommitté redovisas i den studiens metod. Samtliga 

vetenskapliga artiklar är deltagande kvinnor anonyma samt att de hade rätten att när 

som helst avbryta sitt deltagande om de inte längre ville vara delaktiga.  

Klinisk betydelse för samhället 

Denna litteraturöversikt demonstrerar att det krävs en ökad förståelse och betydligt mer 

kunskap om hur det är att leva med endometrios. Sjuksköterskor behöver en ökad 

medvetenhet för att förbättra omvårdnadsarbetet. Litteraturöversikten kan bidra till att 

ge vårdpersonal en ökad kunskap och förståelse för hur dessa kvinnor upplever sin 

sjukdom samt sjukvårdens bemötande. Därför anser uppsatsförfattarna att 

litteraturöversiktens resultat kan vara överförbart till svensk hälso- och sjukvård.  

Slutsats 

Kvinnorna beskriver vårdpersonalens bemötande som bristfällig och att de ofta blev 

bemötta med misstro. Sjukvårdspersonalen normaliserade deras symtom och smärtor 

och avfärdade dem ibland som psykosomatiska. Detta medförde att kvinnorna fick 

utstå ett onödigt lidande under lång tid. Genom att sjuksköterskor blir medvetna om 
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kvinnornas situation kan de bidra till att minska deras lidande. Detta genom att bekräfta 

deras upplevelser samt att visa förståelse för vad de går igenom. Resultatet har även 

påvisat att såväl sjukvårdspersonal som samhället överlag behöver en ökad kunskap om 

sjukdomen då besvär relaterade till menstruation tenderar att bli avfärdade som 

kvinnoproblem. Vårdpersonal behöver utbildning om sjukdomen så att felaktig 

information och myter slutar att implementeras i sjukvården då detta kan vara rent 

skadligt såväl psykisk som fysiskt för kvinnorna. Vidare bör information om 

endometrios till unga kvinnor bli bättre så att sjukdomen kan upptäckas tidigare.  

 

Förslag till vidare forskning 

Det behövs ytterligare forskning kring hur kvinnor upplever att leva med endometrios 

samt hur de upplever vårdpersonalens bemötande. De studier som finns i nuläget är 

redan föråldrade då de ofta innehåller kvinnors beskrivningar om hur de upplevde sitt 

tillstånd innan de blev diagnostiserade. Detta resulterar i att dessa upplevelser kan vara 

av händelser som inträffade för länge sedan. Därför behövs ständigt ny forskning för 

att se om framsteg görs inom vården för att underlätta för dessa kvinnor. 

Uppsatsförfattarna anser även att det skulle behövas mer forskning utifrån 

vårdpersonalens perspektiv av det hela eftersom det inte framkommer i några studier. 

Det skulle vara intressant att se hur vårdpersonal upplever att försöka diagnostisera ett 

så diffust symtom som buksmärta relaterat till menstruation. 
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Bilaga  

Författare 
År  
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Ballard, K., 
Lowton, K. & 
Wright, J. 
 
2006 
 
Storbritannien 

What’s the 
delay? A 
qualitative study 
of women’s 
experiences of 
reaching a 
diagnosis of 
endometriosis 

To investigate the reasons 
women experience delays 
in the diagnosis of 
endometriosis and the 
impact of this. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer där en 
ämnesguid användes 
som struktur i samtalet. 
Deltagarna blev även 
uppmuntrade att prata 
fritt. 

n= 32 Diagnosen endometrios var ofta fördröjd. Både 
kvinnorna själva och läkare normaliserade symtomen. 
Att bli diagnostiserade var gynnsamt för kvinnorna då 
de först då fick adekvat hjälp. 

Hög, 
88% 

Bodèn, E., 
Wendel, C.& 
Adolfsson, A. 
 
2013 
 
Sverige 

Adolecents with 
endometriosis: 
Their experience 
of the school 
health care 
system in 
Sweden 

The aim was to 
investigate what type and 
level of support women 
diagnosed with 
endometriosis received in 
Sweden from the school 
medical network and 
school nurses during their 
secondary and upper 
secondary school years 
and how it affected their 
quality of life. 

Mixad design 
 
Deltagarna fick svara 
få frågor i ett 
frågeformulär där det 
varvades mellan slutna 
och öppna frågor för 
att få en så ingående 
beskrivning av 
upplevelserna som 
möjligt. 

n= 23 Unga kvinnor hade hög frånvaro i skolan på grund av 
smärtor och onormala blödningar i samband med 
menstruation. Några av dessa kvinnor trodde att 
symtomen var normala och pratade inte med 
skolsköterskan om det. Andra valde att inte prata med 
sköterskorna på grund av att de inte trodde att de skulle 
få hjälp. 

Hög, 
100% 
(kvantitativ 
granskning) 
 
Hög, 
100% 
(kvalitativ 
granskning) 

Denny, E. & 
Mann, H C. 
 
2007 
 
Storbritannien 

Endometriosis 
and the primary 
care consultation 

The aim was to explore 
the experience of women 
with endometriosis in the 
primary care setting. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjutekniker 
användes där 
deltagarna fritt fick 
berätta om sina 
erfarenheter. 

n= 30 Deltagarna beskrev blandade upplevelser av möten 
med primärvården. Även om vissa kvinnor beskrev en 
positiv relation till sin läkare så hade mer än hälften 
haft negativa upplevelser vilket de uppfattade som en 
bidragande orsak till att diagnosen blivit fördröjd.  

Hög,  
96% 

Tabell 2: Sammanställning av artiklar (n= 13) som låg till grund för resultatet 
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Denny, E. & 
Mann, H C. 
 
2007 
 
Storbritannien 

Endometriosis-
associated 
dyspareunia: the 
impact on 
women’s lives 

The aim was to determine 
how much of an impact 
endometriosis-associated 
dyspareunia has on the 
lives and relationships of 
women. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer användes. 
Deltagarna fick berätta 
fritt om sina 
erfarenheter så att de 
fick kontrollera 
innehållet i intervjun. 

n= 30 Det största fyndet var omfattningen av dyspareuni 
bland deltagarna samt hur de påverkar deras 
livskvalitet. Deras smärta påverkade sexlivet och 
självförtroendet negativt. Dyspareuni påverkade även 
kärleksrelationer. 

Hög,  
96% 

Denny, E. 
 
2009 
 
Storbritannien 

“I Never Know 
From One Day to 
Another How I 
Will Feel”: Pain 
and Uncertainty 
in Women With 
Endometriosis. 

The aim was to explore 
women’s experience of 
living with endometriosis. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer användes 
samt insamling av 
dagboksföring från 
frivilliga deltagare.  

n= 30 Osäkerhet kring diagnosen, sjukdomens orsak samt 
tankar på framtiden är ett av studiens största fynd. Det 
diskuteras huruvida smärtan vid endometrios tolkas och 
hanteras av kvinnor samt av sjukvården. 

Hög,  
96% 

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

Comparison of 
patient- and 
physician-based 
descriptions of 
symptoms of 
endometriosis: a 
qualitative study. 

The aim was to 
investigate how fully-
comprehensive patient-
centred descriptions of 
the symptoms of 
endometriosis was 
compared with the 
physicians’ description of 
the symptoms. 

Kvalitativ 
 
Deltagarna 
intervjuades där de fick 
berätta fritt om sina 
symtom som var 
relaterade till 
sjukdomen. 
Intervjuerna varade i 
tio minuter och de 
spelades in samt skrevs 
av.  

n= 41 
(kvinnor med 
endometrios) 
n= 9 (läkare) 

Patienters och läkares beskrivning av symtom stämde 
generellt sett överens. Dock var läkarnas totala 
beskrivning inkomplett, speciellt gällande den svåra 
buksmärtan och dysmenorré samt dyspareuni. 
Patienterna rapporterade inte någon entydig åtskillnad 
mellan buksmärta och dysmenorré. De uttryckte en 
dimension av lidande och att smärtan påverkade deras 
livskvalitet. 

Hög, 
96% 

Gilmour, J A., 
Huntington, A. & 
Wilson, H V. 
 
2008 
 
Nya Zeland 

The impact of 
endometriosis on 
work and social 
participation 

The aim of the study was 
to explore women’s 
perceptions of living with 
endometriosis, its effect 
on their lives and the 
strategies used to manage 
their disease. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer spelades in 
samt skrevs av. De 
följde en ostrukturerad 
dialogform som 
inleddes med frågan: 
’Vilken inverkan har 
endometriosen haft på 
ditt liv?  

n= 18 Påverkan på kvinnornas hälsa samt arbetsliv diskuteras 
ofta i denna studie. Det diskuteras även att 
sjuksköterskor kan erbjuda viktigt stöd för kvinnorna 
genom att bemöta dem utan att döma samt att snabbt 
remittera kvinnorna vidare för specialistvård. 
Sjuksköterskor kan även ha en betydande roll genom 
att informera kvinnorna kring sjukdomen samt om hur 
de kan göra livsstilsförändringar för att främja sitt 
välmående. 

Hög, 
80% 
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Greene, R., 
Stratton, P., 
Cleary, S D., 
Ballweg, M L. & 
Sinaii, N. 
 
2009 
 
USA 

Diagnostic 
experience 
among 4,334 
women reporting 
surgically 
diagnosed 
endometriosis 

The aim was to determine 
whether first physician 
seen and symptoms 
beginning in adolescence 
have an impact on the 
diagnostic experience of 
endometriosis 

Kvantitativ 
 
Ett 10-sidors 
frågeformulär 
användes där frågor 
angående symtom 
relaterade till 
endometrios samt 
frågor om hur de blivit 
bemötta i vården 
ingick. 

n= 4334 Nästan alla deltagarna rapporterade att de hade 
buksmärta. Hälften av kvinnorna träffade först en 
gynekolog och 45 % träffade en allmänläkare först. 
Två tredjedelar rapporterade att deras symtom började 
när de var unga. De kvinnor som fick symtom som 
unga väntade längre med att söka vård. Det tog längre 
tid att bli diagnostiserade för de kvinnor som först 
träffade en allmänläkare jämfört med dem som först 
träffade en gynekolog. 63 % av deltagarna hade någon 
gång före de blev diagnostiserade fått höra att ingenting 
var fel med dem. 

Hög, 
97% 

Markovic, M., 
Manderson, L.& 
Warren, N. 
 
2008 
 
Australien 

Endurance and 
contest: women’s 
narratives of 
endometriosis 

The aim is to enrich our 
understanding of the 
relationship between the 
patient’s socio-
demographic background 
and health-related 
phenomena, by iden- 
tifying distinctive 
differences among 
women’s narratives. 

Kvalitativ 
 
Grundliga intervjuer 
utfördes där kvinnorna 
fick tala fritt kring sina 
upplevelser. 
Intervjuerna ägde rum 
hemma hos kvinnan 
eller på annan plats 
efter hennes önskemål.  

n= 30 Studien visar på att kvinnornas syn på menstruation 
och vad som är normalt grundar sig i normer och 
föreställningar av familjen och samhället. Även 
vårdpersonal har förutfattade meningar samt bristfällig 
kunskap kring endometrios, vilket leder till att det tar 
lång tid innan diagnosen ställs. När väl diagnosen var 
ställd fick kvinnorna ofta felaktiga eller opassande råd 
från läkare gällande behandling. 

Hög, 
88% 

Oehmke, F., 
Weyand, J., 
Hackethal, A., 
Konrad, L., 
Omwando, C. & 
Tinneberg, H-R. 
 
2009 
 
Tyskland 

Impact of 
endometriosis on 
quality of life: A 
pilot study. 

The aim of the study was 
to investigate the impact 
of endometriosis on 
quality of life among 65 
women working at a city 
supermarket in Germany. 

Kvalitativ 
 
Ett frågeformulär med 
51 frågor användes för 
att få information om 
deltagarnas 
sjukdomshistoria samt 
om symtom och hur 
dessa inverkade på 
deras livskvalité. 

n=65 Av de 65 deltagarna hade 12 av dessa genomgått 
kirurgi, 22 led av svåra menstruationssmärtor, 24 led av 
svåra samlagsmärtor och 3 kvinnor var infertila. 
Symtomen och smärtorna påverkade kvinnornas 
förmåga att utföra hushållssysslor, sporter och andra 
fritidsaktiviteter. Kvinnorna upplevde att deras symtom 
påverkade arbetsförmågan och ledde till att de blev 
oproduktiva på arbetsplatsen.   

Medelhög, 
68% 
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Seear, K. 
 
2009 
 
Australien 

The etiquette of 
endometriosis: 
Stigmatisation, 
menstrual 
concealment and 
the diagnostic 
delay 

The aim of this study was 
to explore the reasons 
why the diagnosis of 
endometriosis is delayed 
and if the womens views 
of menstruation is a part 
of the reason. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer användes där 
sex teman användes för 
att besvara frågorna. 
Temana var: diagnos, 
behandling, relation 
med vårdpersonal, 
egenvård samt egna 
reflektioner om 
sjukdomen. 
 

n=20  Kvinnor tog sällan sina symtom på allvar på grund av 
de föreställningar som de fått av samhället, sina mödrar 
och andra kvinnor. Många var uppväxta med att 
menstruation inte var något att pratade om. Smärta i 
samband med mens ansågs som normalt och att det 
hörde till att vara kvinna. På grund av att symtomen 
blev normaliserade av de flesta i kvinnornas omgivning 
dröjde det länge innan de fick en diagnos.  

Hög, 
84% 
 

Seear, K. 
 
2009 
 
Australien 

The third shift: 
Health, work, 
and expertise 
among women 
with 
endometriosis. 

The aim was to explore 
the experiences of women 
living with the chronic 
and incurable 
gynaecological condition 
endometriosis. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer användes 
med frågor om 
diagnos, behandling, 
egenvård, relationen 
med vårdpersonal samt 
reflektioner hur 
sjukdomen påverkat 
dem.  
 

n= 20 Det största fyndet i studien var hur kvinnorna blev 
experter på sin sjukdom. Kvinnorna upplever sitt 
expertkunnande som ett extra jobb. Det centrala i 
artikeln är hur det egna ansvaret för sjukdomen kunde 
upplevas som både positivt och negativt. För en del 
kvinnor innebar egenvård ökad stress medan det för 
andra innebar en känsla av självkontroll.  

Hög, 
84% 

Sepulcri, R P.& 
Amaral, V F. 
 
2008 
 
Brasilien 

Depressive 
symptoms, 
anxiety, and 
quality of life in 
women with 
pelvic 
endometriosis 

The aim was to assess 
depressive symptoms, 
anxiety and quality of life 
in women with pelvic 
endometriosis 

Kvantitativ 
 
Deltagarna svarade på 
frågor med hjälp av ett 
frågeformulär med 
frågor om hälsa,miljö 
och smärtintensitet. 
Skalor som användes 
för att bedöma 
depression och ångest 
var: VAS, BDI, HAM-
D, STAI, HAM-A.  

n= 104 Av alla 104 kvinnor som deltog i studien uppvisade 
86,5 % av dessa depressiva symtom. 87,5 % av 
kvinnorna uppvisade symtom på ångest. Dessa kvinnor 
uppgav att deras livskvalitet var undermålig på grund 
av sjukdomen. Man såg även ett positivt samband 
mellan ålder och graden av depressiva symtom. Man 
fann även en koppling mellan pågående smärta och 
graden av ångest. Inget samband fanns mellan antalet 
psykiska symtom och graden av endometrios.  

Hög, 
97% 
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GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa studier  

 

Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 

 
Fråga 

Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & 

Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008). 
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GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa studier  

 

Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 

 

Fråga 
Ja Nej 

Motsvarar titeln studiens innehåll?   
Återger abstraktet studiens innehåll?   
Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
Är studiens syfte tydligt formulerat?   
Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
Är designen relevant utifrån syftet?   
Finns inklusionskriterier beskrivna?   
Är inklusionskriterierna relevanta?   
Finns exklusionkriterier beskrivna?   
Är exklusionskriterierna relevanta?   
Är urvalsmetoden beskriven?   
Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
Finns populationen beskriven?   
Är populationen representativ för studiens syfte?   
Anges bortfallets storlek?   
Kan bortfallet accepteras?   
Anges var studien genomfördes?   
Anges när studien genomfördes?   
Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
Anges vilka mätmetoder som användes?   
Beskrivs studiens huvudresultat?   
Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
Besvaras studiens frågeställningar?   
Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet? 

  

Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
   

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & 

Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008). 


