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Nyckelord: Endometrios, upplevelser, hälsa, livskvalitet, bemötande 

SAMMANFATTNING 

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

diagnosen endometrios och vilka fysiologiska och psykologiska konsekvenser endometrios 

hade på kvinnors livskvalitet, samt hur kvinnor med endometrios upplever bemötandet från 

sjukvårdspersonal.  

Bakgrund: Endometrios är en kronisk sjukdom som kvinnor drabbas av i samband med att 

celler, som normalt sett återfinns i livmoderslemhinnan, fäster vid andra platser i kroppen och 

bildar cystor, vilka även svarar på hormonstimulans och menstruerar. Symtom karaktäriseras 

bland annat med smärta, infertilitet/subertilitet, atypiska menstruationsblödningar. 

Metod: Litteraturöversikt med kvalitativ ansats. Två databaser användes för att söka artiklar 

(PubMed och CINAHL). Artiklarna var 12 originalartiklar skrivna på engelska med kvalitativ 

design.  

Resultat: Studien är disponerad utifrån tre teman; fysiologiska konsekvenser av endometrios 

på kvinnans livskvalitet, psykologiska konsekvenser av endometrios på kvinnans livskvalitet, 

samt kvinnans upplevelse av bemötande inom sjukvården. Endometrios visade sig ha 

påverkan på många olika aspekter i en kvinnas liv, med kronisk smärta, friktion på relationer, 

nedsatt förmåga till att utföra vardagliga sysslor och arbete, nedsatt psykosocialt 

välbefinnande och social isolering. Även dåligt bemötande från sjukvårdspersonal förekom 

och påverkade kvinnornas psykiska mående huvudsakligen negativt.  

Slutsats: En summering av alla fysiologiska och psykologiska konsekvenser av endometrios, 

har i majoriteten av fallen, en stor påverkan på kvinnornas liv och leder till, ibland gravt, 

nedsatt livskvalitet i samband med oförmåga att leva till fullo. De flesta av kvinnorna 

upplevde att de blivit dåligt bemötta av vårdpersonal och i samband med detta 

uppmärksammades även den förekommande kunskapsluckan som råder bland 

sjukvårdspersonal. Detta bidrog till att kvinnorna inte togs på allvar och fick den hjälp de 

faktiskt behövde för att kunna leva ett gott liv med diagnosen.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 
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ABSTRACT 

Aim: The purpose of this study was examine womens’ experience living with a endometriosis 

diagnosis, the physiological and psychological impacts, as well as their experience and 

perception of health care encounters. 

Background: Endometriosis is a chronic condition which occurs when cells, naturally found 

in the endometrium, start to grow elsewhere in the body and form cysts. The characteristic 

symptoms associated with the condition is chronic pain, infertility and atypical menstruation 

bleedings. 

Methology: A review of literature research found through two different databases; PubMed 

and CINAHL. The articles chosen for this study were 12 original research articles, written in 

English with a qualitative approach.   

Results: Three themes were presented in the study; physiological consequences 

endometriosis has on women's quality of life, psychological consequences endometriosis has 

on women’s quality of life, as well as the women’s experiences from health care encounters. 

The findings show that endometriosis affected different aspects of a woman’s life negatively 

with chronic pain, friction on relationships, reduced ability to execute everyday activities and 

perform at work, reduced psychosocial wellbeing and social isolation.  

Conclusion: The impact on women’s quality of life was greatly reduced due to their inability 

to live fully, related to all the different physiological and psychological consequences that can 

manifest having endometriosis, as well as bad experiences with healthcare encounters. 

Women seeking medical care would not get the help and attention they needed in order to live 

a good and livable life, due to the occurring knowledge gap, the lack of resources and norms 

of being a woman. 
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BAKGRUND 

Endometrios är en kronisk diagnos som kvinnor kan drabbas av. Generellt bland kvinnor 

uppskattas det att cirka 10 procent i världen har endometrios (Endometriosföreningen, 2018). 

Sjukdomen orsakas av att livmoderslemhinnan växer utanför livmodern (Statens beredning 

för medicinsk utvärdering, 2018). Endometrios uppkommer när endometrieceller under 

menstruation förs baklänges, så kallad retrograd menstruation, ut i bukhålan, fäster och börjar 

växa på plats. Det bildas successivt härdar av endometrieceller och kommer med tiden att 

omslutas av kroppens egna försvar genom en inflammatorisk process, vidare kommer det då 

att utvecklas cystor (Endometriosföreningen, 2018., Borgfeldt, Åberg, Anderberg & 

Andersson, 2010). Inflammationerna som uppkommer bidrar till adherenser 

(sammanväxningar) och är en bidragande faktor till de smärtor som de drabbade kvinnorna 

känner. Precis som cellerna som växer normalt i livmoderhålan, svarar även cellerna som 

växer utanför sin normala plats på hormonstimulans. Detta innebär att endometriecellerna går 

igenom menstruationscykeln och blöder när livmoderslemhinnan blöder. Sjukdomen drabbar 

oftast äggstockar, bukhinna (fossa douglasi, som är en del av bukhinnan) men kan lokaliseras 

i princip var som helst, exempelvis tarmen och urinblåsan, till och med i lungor och 

pleurahålan (Borgfeldt et al., 2010). 

 

Symtombild 

Den karaktäristiska symtombilden för endometrios är kroniska buksmärtor, som oftast är värst 

under menstruationen, samlagssmärtor (dyspareuni), dysmenorré (menstruationssmärta) och 

subfertilitet, vilket betyder nedsatt förmåga att bli gravid. Dock är det vanligt att symtomen 

varierar från person till person, och cirka en av fem kvinnor nekar helt till någon form av 

symtom (Borgfeldt et al., 2010). 

 

Kvinnors hela livssituation påverkas av endometrios då diagnosen kan ge både fysiska, 

psykiska och sociala konsekvenser, som vidare kan resultera i en negativ effekt på kvinnors 

livskvalitet (Wyrwich, O’Brien, Soliman & Chwalisz, 2018). En del av problematiken med 

endometrios är smärtan som ofta förekommer, som då är menstruationssmärta, 

samlagssmärta, muskelsmärta och bäckensmärta. Att känna smärta påverkar det dagliga livet 

negativt och i samband med smärtan kan kvinnorna även drabbas av sömnrubbning, 

smärtspridning, trötthet, energibrist, depression och nedstämdhet. Alla dessa symtom kan leda 

till minskad social och fysisk aktivitet. Detta kan i sin tur ge ökad smärta, psykisk ohälsa, 
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minskad social funktion och nedsatt livskvalitet, som dessutom kan påverka förmågan att 

klara av studier eller arbete. Det är heller inte ovanligt att kvinnor med endometrios känner en 

oro och stress när det handlar om fertilitetsproblematik och den sexuella förmågan, då den 

sexuella förmågan blir negativt påverkad av samlagssmärta. Närstående kan ha svårt att förstå 

problematiken, vilket kan leda till problem i relationer (SBU, 2018., Wyrwich et al., 2018., 

Denny, 2003., Cox, Hendersson, Wood & Cagliarini, 2003., Rush & Misajon, 2017). 

 

Diagnostik 

Mycket av diagnostiken vid endometrios bygger på anamnes och palpation via vagina, samt 

rektum (Borgfeldt et al., 2010). Den diagnostikmetod som är mest tillförlitlig för att 

säkerställa diagnosen endometrios är laparoskopi och laparotomi. Detta beror på att det lätt 

går att urskilja både endometrioserna vilka är blåskimrande och chokladcystorna med hjälp av 

dessa metoder. Även sammanväxningar kan uppmärksammas, vilka är karakteristiska för 

endometrios (Borgfeldt et al., 2010). Laparoskopi är ett kirurgiskt ingrepp, vilket innebär att 

kirurgen använder titthålsteknik som utförs i bukregionen. Små hål görs i bukväggen där 

kirurgen sedan för in långa instrument (Olbers, 2016). Laparotomi är även det ett kirurgiskt 

ingrepp och innebär istället att kirurgen gör ett buksnitt. Kirurgin utförs som öppen kirurgi, 

vilket betyder att en öppning görs i bukhålan (Järhult & Offenbartl, 2013). 

 

Behandling 

Den aktuella behandlingen som finns för endometrios är enbart lindrande och inte botande. 

De behandlingar som används för symtomen vid endometrios är hormonell behandling, 

(vilket dels gör att östrogenets stimulerande effekt på endometriosen minskar, dels att 

kvinnans menstruationscykler upphävs) eller kirurgisk behandling, dessa båda metoder kan 

dessutom kombineras med varandra för att uppnå bästa effekt (Borgfeldt et al., 2010). 

 

Om symtomen inte lindras av hormonell behandling eller om avancerade förändringar 

uppkommit kan kirurgisk behandling vara nödvändigt. Det kirurgiska ingreppet sker via 

laparoskopisk teknik och vid denna metod avlägsnas eller förstörs all synlig endometrios 

(Borgfeldt et al., 2010). Det går även att lindra symtomen genom ett kirurgiskt ingrepp som 

kallas för hysterektomi, vilket innebär att livmodern avlägsnas (SBU, 2018). 
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Samhällsperspektiv 

Ett stort problem med denna diagnos är att det finns kunskapsluckor ur ett samhällsperspektiv 

och därför är detta område extra viktigt att belysa. Med den stereotypen som råder i samhället 

marginaliseras kvinnans upplevelser av att leva med symtomen vid endometrios, eftersom det 

anses som en del av kvinnans existens. Familj, partner, vänner och sjukvården trivialiserar 

smärtan som kvinnorna lever med. Enligt teorin utformad av Karin Johannisson förminskas 

kvinnans upplevelser oavsett om det är ett medicinskt eller psykologiskt till antingen 

anatomiskt, neurologiskt eller framför allt ett gynekologiskt problem. Detta bidrar till den 

typiska synen på kvinnan som sårbar, klen och sjuklig (Johansson, 2005). 

 

Kostnaderna för samhället beskrivs vara höga, både för hälso- och sjukvården och i form av 

sjukfrånvaro. Enligt Socialstyrelsen (2018) behövs mer resurser på kort sikt för att förbättra 

kvaliteten på vården för kvinnor med endometrios. Bättre resurser skulle leda till att akuta 

vårdbesök, inläggningar och sjukskrivningar minskar.  

 

Bemötande 

I studierna av Cox et al. (2003) och Denny (2003) framkom det att kvinnor upplevt att de 

blivit bemötta med ignorans, att de inte blivit tagna på allvar, misstrodda och trivialiserade. 

Även den långa vägen till diagnostisering uppmärksammades (Cox et al., 2003., Denny, 

2003., Wyrwich et al., 2018).  

 

Sjuksköterskans kompetens 

Sjuksköterskans kompetens skall omfatta stora delar av patientens hälsa samt ohälsa, men det 

specifika kompetensområdet är omvårdnad. Sjuksköterskan ansvarar för ett evidensbaserat 

vetenskapligt förhållningssätt samtidigt som sjuksköterskan skall ha ett personcentrerat 

förhållningssätt med utgångspunkt på humanistisk människosyn. 

Samtidigt skall sjuksköterskan ha viss kunskap kring beteendevetenskap och medicinsk 

vetenskap som är relevant för patientens omvårdnad, för att vidare kunna utvärdera viktiga 

kliniska komponenter i tillfrisknande och sjukdom. Kanske den viktigaste faktorn, som bör 

genomsyra hela sjuksköterskans förhållningssätt, är att alltid utgå från ett etiskt perspektiv. 

Patientens integritet, autonomi, tro, värderingar, människovärdet är något som alltid skall 

respekteras av sjuksköterskan och är förutsättningen för en god vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Det finns idag sex kärnkompetensområden som är accepterade 
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internationellt och som genomsyrar utbildningen och yrkesutövandet även i Sverige. Dessa 

kärnkompetenser är; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap, säker vård och informatik (Furåker & Nilsson, 2013). De områden som 

anses mest relevanta för denna studie är personcentrerad vård samt evidensbaserad vård. 

 

Personcentrerad vård 

För att på bästa sätt kunna bemöta och hjälpa kvinnor med endometrios inom vården krävs 

viss kompetens av en sjuksköterska. Personcentrerad vård kan jämställas med ett partnerskap 

mellan sjuksköterska/vårdpersonal och patienten. Patientens behov och upplevelser väger lika 

tungt som sjuksköterskans professionella och kliniska värderingar. Definitionen av 

personcentrerad vård skiljer sig från patientcentrerad vård på så sätt att patientcentrerad vård 

fokuserar på sjukdom, det blir alltså en inskränkt och endimensionellt förhållningssätt, och 

personen bakom sjukdomen får inget utrymme. Det är viktigt att som sjuksköterska komma 

ihåg att en patient är mer än bara sin sjukdom, vilket bör präglas i sjuksköterskans 

yrkesutövande, patienten är en person med tankar och känslor, och expert på sig själv (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Evidensbaserad vård 

Med evidensbaserad vård menas det att evidens baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet 

skall vara till grund för den vård sjuksköterskan utför (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Med evidens menas det att det finns bevis och vetenskapligt stöd för något (Socialstyrelsen, 

2010). Sjuksköterskan skall genom den vetenskap och erfarenhet som är beprövad veta hur 

endometrios påverkar kvinnors livskvalitet för att på så vis kunna ge bra vård och få bättre 

inblick i sjukdomsbilden, då sjuksköterskan kan komma i kontakt med dessa patienter inom 

all sjukvård.  

 

Socialstyrelsen (2018) menar att en sjuksköterska eller barnmorska med sin kunskap om 

endometrios kan möjliggöra att vården för dessa kvinnor blir bättre, då de med sin kunskap 

kan ge råd, stöd och fungera som en länk till de övriga professionerna inom vården. 

Sjuksköterskan och barnmorskan kan även planera uppföljning och vara tillgängliga via 

telefon eller personliga besök, vilket kan stärka vården. 
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Teoretisk referensram 

“Alla utsätts vi förr eller senare för påfrestningar - kroppsliga, psykiska och/eller sociala. 

Somliga av dessa påfrestningar är kraftiga, långvariga, ofta upprepade. Somliga är av en art 

som ganska övertygande visat sig kunna göra människor sjuka. 

Och många människor blir också sjuka. Medan andra - trots att de utsätts för samma eller ännu 

större påfrestningar - förblir friska. 

En del av förklaringen till denna olikhet ligger rimligen i att vi har olika motståndskraft. Denna 

betingas av olikheter i vårt arv och i vår tidigare miljö. Men vilka av dessa olikheter styr vår 

motståndskraft? Kan man förutse en nedsatt motståndskraft? Kan man mäta den? Kan man 

förbättra den?” (Antonovsky, 1991, s.9).  

 

Känsla av sammanhang (KASAM) är en teori som Aaron Antonovsky har utvecklat. Denna 

teori fungerar som en förklaring till hur vi människor bearbetar olika påfrestande situationer 

utifrån varje individs egna förutsättningar. Utifrån denna teori valde Antonovsky att istället 

för att fokusera på hur en påfrestande händelse bör bearbetas i efterhand, lägga fokus på att ge 

personen ifråga verktyg, resurser, i förhand, som gör det lättare att hantera situationen när den 

väl sker (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). 

 

KASAM innehåller tre olika komponenter som alla är en del för att skapa helheten av känsla 

av sammanhang. Dessa tre komponenter är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). Begriplighet innebär i vilken grad personen förstår vissa 

händelser. Det kan vara i personens omgivning eller som drabbar personen själv (Langius-

Eklöf & Sundberg, 2014). Det går sammanfattningsvis ut på att strukturera informationen av 

stimuli och på detta sätt även oförutsedda händelser blir begripliga (Antonovsky, 1991).  

Hanterbarhet innebär i vilken grad personen upplever och hanterar olika händelser (Langius-

Eklöf & Sundberg, 2014). Hur någons förmåga av hanterbarhet styrs är beroende av vilka 

resurser denne har, antingen som hen finner hos sig själv eller hos andra i sin närhet. Låg 

hanterbarhet hos en person bidrar till att han eller hon ser sig själv som ett offer och att 

världen upplevs som orättvist (Antonovsky, 1991). Meningsfullhet innebär i vilken grad 

personen känner engagemang och motivation i händelser. Detta ses vara den viktigaste 

komponenten (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). Dessa tre begrepp går alla att koppla till 

kvinnor med endometrios, då begriplighet avspeglar hur de förstår hur det exempelvis är att 

ha sjukdomen och förstår sjukdomen i sig, hanterbarhet avspeglar hur de upplever och 

hanterar sjukdomen och meningsfullhet avspeglar hur de motiverar sig att leva med 

sjukdomen. 
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Problemformulering 

Inom all sjukvård kan sjuksköterskan möta dessa kvinnor och därför är det viktigt att som 

sjuksköterska även ha kunskapen om hur endometrios påverkar kvinnors livskvalitet för att på 

bästa möjliga sätt kunna stödja samt bemöta kvinnor som har blivit diagnostiserade med 

endometrios. Det finns i dagsläget ett flertal studier om endometrios men information om hur 

sjukdomen påverkar kvinnans livskvalitet och hur bemötandet upplevs är inte beforskad i lika 

hög grad. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att studera hur endometrios påverkar kvinnors livskvalitet ur ett 

psykologiskt och ett fysiologiskt perspektiv, samt hur kvinnor med endometrios upplever 

bemötandet inom sjukvården. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka fysiologiska konsekvenser har diagnosen endometrios på kvinnors livskvalitet? 

2. Vilka psykologiska konsekvenser har diagnosen endometrios på kvinnors livskvalitet? 

3. Hur upplever kvinnor med endometrios bemötandet inom sjukvården? 

 

METOD 

Design 

För att besvara studiens syfte gjordes en litteraturöversikt med kvalitativ ansats. En 

litteraturöversikt görs av anledning till att beskriva det aktuella kunskapsläget inom ett 

specifikt område (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Sökstrategi 

I de datasökningar som gjordes, användes två olika databaser för att söka artiklar. De 

databaser som användes var PubMed och CINAHL. PubMed och CINAHL är båda databaser 

som Uppsala universitet har fri prenumeration på, vilket gjorde att det gick att få fri tillgång 

till artiklarna.  
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Svensk MeSH tillämpades för att hitta sökord. Den booleska operatorn “AND” användes i 

sökningarna för att generera adekvata träffar (Eriksson Barajas et al., 2013). 

 

Sökorden som var relevanta och som användes när PubMed tillämpades var endometriosis, 

health, experiences, quality of life, treatment in healthcare, qualitative research, qualitative 

study och när CINAHL användes var sökorden endometriosis, experiences, qualitative study 

(se tabell 1). 

 

Utifrån de 178 träffar valdes endast 12 artiklar att kvalitetsgranska. Dessa 12 artiklar var 

återkommande i samtliga sökningar, därav visar tabell 1 fler valda artiklar att granska än vad 

som i slutändan valdes ut till denna studie (se tabell 1).   

 

Tabell 1. Översikt över datasökning 

Databaser Datum 

sökning 

Sökord Antal träffar 

totalt 

Lästa 

abstract  

Valda att 

granska 

PubMed 2019-02-12 endometriosis 

AND quality of 

life AND 

qualitative 

research 

21 17 10 

PubMed 2019-02-12 endometriosis 

AND 

experiences 

AND qualitative 

research 

28 13 8 

PubMed 2019-02-12 endometriosis 

AND treatment 

in healthcare 

AND qualitative 

study 

15 12 10 

PubMed 2019-02-12 endometriosis 

AND health 

AND qualitative 

research 

44 15 9 
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PubMed 2019-02-12 endometriosis 

AND 

experiences 

AND health 

45 17 7 

CINAHL 2019-02-12 endometriosis 

AND 

experiences 

AND qualitative 

study 

25 12 9 

 

 

Urval 

Inklusionskriterier 

De krav som ställdes på artiklarna som valdes var att de inte fick vara äldre än från år 2004 

och att de skulle vara skrivna på engelska eller svenska. Ytterligare inklusionskriterier var att 

artiklarna studerade kvinnor diagnostiserade med endometrios och hur endometrios påverkar 

deras liv och livskvalitet samt hur de upplever bemötandet i vården. Artiklarna var enbart 

originalartiklar och hade en kvalitativ design, då det ger en bredare förståelse, vilket är att 

föredra när upplevelser och erfarenheter skall studeras. Studierna var från olika delar av 

världen, för att ge en djupare inblick. Ett annat inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara 

godkända av en etisk kommitté eller hade genomgått grundliga etiska överväganden (Eriksson 

Barajas et al., 2013). 

 

Exklusionskriterier 

Artiklarna skulle inte ha en kvantitativ design, då upplevelser och erfarenheter studeras och 

skulle inte studera mäns upplevelser av att ha en partner med endometrios.  

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Artiklarna lästes igenom separat av båda författarna till det här arbetet och därefter 

diskuterade författarna om artiklarna var lämpliga att använda. När artiklarna blev godkända 

att använda av båda författarna granskades artiklarna med hjälp av SBU:s granskningsmall (se 

bilaga 1). Granskningsmallen ansågs vara aktuell för artiklarna, då den är gjord för att 

användas vid granskning av kvalitativa studier, vilket användes i den här studien. 
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Granskningsmallens ja-frågor graderades med ett poäng och nej-frågorna med noll poäng. 

Den totala summan av möjliga poäng av kvalitetsbedömningen var 21 poäng, vilket motsvarar 

100%. Summan av artiklarnas poäng omvandlades sedan till procent och utifrån detta var det 

möjligt att gradera artiklarnas kvalitet. Hög kvalitet motsvarade 80-100%, medelhög 50-79% 

och låg kvalitet motsvarade allt under 50% (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Resultatanalys 

Till att börja med sammanfattades alla tolv artiklarna var och en för sig på svenska i 

punktform i ett separat dokument. Teman utifrån frågeställningarna användes redan i det 

separata dokumentet, dessa var fysiologiska konsekvenser, psykologiska konsekvenser och 

bemötande. I efterhand specificerades de valda teman ytterligare för att anpassa dem mer till 

frågeställningarna i denna studien. Utifrån den information som fanns i artiklarna bestämdes 

kategorier som sedan skulle användas i resultatdelen (se tabell 3). Val av kategorier 

bestämdes utifrån vad som var relevant relaterat till frågeställningarna och det som framgick i 

artiklarnas resultat.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Det framgick i de valda artiklarna att de följde etiska riktlinjer och var godkända av en etisk 

kommitté. Studierna granskades med hjälp av granskningsmallar då artiklarna skulle vara av 

god kvalitet. När människor är involverade i studier skall de själva kunna välja om de vill 

medverka eller ej. Enligt etikprövningslagen är det ett krav att de medverkande i studien 

exempelvis skall få veta den övergripande planen för forskningen, syftet med forskningen, att 

deltagandet i studien är frivilligt och att det när som helst går att avsäga sig sin medverkan 

(Codex, 2018). Det som var viktigt att tänka på under datainsamlingsprocessen var att alla 

resultat skulle presenteras, även om det inte stödde forskarnas egna åsikter. Ett oetiskt 

förhållningssätt vore att enbart redogöra för de resultat som stärker forskarnas egna hypoteser 

eller på något sätt är vinklat (Eriksson Barajas et al., 2013).  

 

RESULTAT 

I denna litteraturöversikt studerades 12 vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ design. 

Dessa artiklar var skrivna på engelska och var från länderna England, Australien, Nya 

Zeeland, Sverige, Iran och Sydafrika. Sju av dessa artiklar var av medelhög kvalitet och fem 

var av hög kvalitet (se tabell 2). Tre teman och tolv kategorier presenteras i tabell 3. 
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Tabell 3. Översikt över teman och underkategorier 

Teman Kategorier 

Fysiologiska konsekvenser på kvinnors 

livskvalitet 

Smärta 

Biverkningar av behandling 

Symtom i samband med menstruation 

Symtom från magtarmkanalen och 

urinvägar 

Psykologiska konsekvenser på kvinnors 

livskvalitet 

Psykisk ohälsa 

Relationer och socialt 

Arbete och utbildning 

Reproduktiv förmåga 

Kvinnors upplevelser av bemötande inom 

sjukvården 

Kommunikation 

Den långa vägen till en diagnos 

Behandling 

Information 

 

 

Fysiologiska konsekvenser på kvinnors livskvalitet 

Smärta 

Samtliga artiklar presenterar smärtan som den huvudsakliga fysiologiska problematiken för 

kvinnor med en endometriosdiagnos. Lokalisationen av smärtan skildes en aning från artikel 

till artikel, men de flesta redogjorde för snarlika resultat. Menstruationssmärta, 

samlagssmärta, kronisk smärta i buk, bäcken, rygg, underliv, livmoder, äggstockar, ben, 

rektum, urinblåsa, anal, leder, bröst och huvud sammanställer de typer av smärta som beskrivs 

i alla tolv artiklar. Karaktären av menstruationssmärtorna beskrivs olika, eftersom vi alla 

upplever smärta olika. I artikeln skriven av Grogan, Turley & Cole (2018) beskriver samtliga 

deltagare att just smärtan var den mest störande aspekten av diagnosen. 

 

Smärta hade en negativ påverkan på kvinnors livskvalitet, vilket framför allt nämndes i 

studien författad av Jones, Jenkinson & Kennedy (2004). Kvinnor beskrev smärtan som skarp, 

knivhuggande, intensiv, försvagande, outhärdlig, explosiv, olidlig, vridande, konstant, 

kvävande, chockerande och förlamande (Jones et al., 2004., Moradi, Parker, Sneddon, Lopez 

& Ellwood, 2014., Riazi, Theranian, Ziaei, Mohammadi, Hajizadeh & Montazeri, 2014., 

Grogan et al., 2018). Det dagliga livet blev påverkat av smärtan och gjorde att kvinnorna blev 
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bundna till sängs och var tvungna att planera sina liv utifrån sina menstruationsperioder och 

som en kvinna beskrev det, sin ”förutsägbara smärta”, vilket i sin tur gjorde att de blev 

hindrade av smärtan att kunna interagera socialt och utföra vardagliga sysslor, arbete, studier 

och fysisk aktivitet. Många fick ta extra ledigt från arbetet och utnyttja sina semesterdagar, då 

de inte hade fler sjukdagar att utnyttja (Hållstam, Stålnacke, Svensén & Löfgren, 2018., Riazi 

et al., 2014., Grogan et al., 2018., Jones et al., 2004., Denny, 2009). Med vardagliga sysslor 

menades städning, handla, laga mat, köra bil, leka och umgås med sina barn eller husdjur om 

de hade några. En del kvinnor uppmärksammade i studien skriven av Roomaney och Kagee 

(2016) att de hade svårigheter med att ta hand om sig själva, som att duscha och klä på sig, gå 

på toaletten och lyfta tunga föremål. I två av studierna framgick det att deltagarna hade 

svårigheter med att kunna stå, gå, ligga ned, sitta och böja sig ned på grund av den upplevda 

smärtan (Roomaney & Kagee, 2016., Jones et al., 2004). Det framgick även i studierna 

författade av Jones et al. (2004), Moradi et al. (2014) och Roomaney och Kagee (2016) att 

smärta även påverkade sömn och aptit negativt, då smärtan fick kvinnorna att känna sig sjuka 

och illamående. Som resultat av kronisk smärta rapporterades även begränsad ork och fatigue 

i flera studier, av flera kvinnor (Huntington & Gilmour, 2004., Moradi et al., 2014., Hållstam 

et al. 2018., Roomaney & Kagee, 2018, Grogan et al. 2018., Jones et al., 2009). 

 

Menstruationssmärta 

En del av kvinnorna kände endast smärta innan menstruation eller endast de första dagarna av 

menstruationen, medan andra beskrev att de kunde känna smärta innan och under hela 

menstruationen. Enligt några av kvinnorna var även menstruationssmärtan kronisk 

(Roomaney & Kagee, 2016). Det nämndes att menstruationssmärtan varierade från att vara 

konstant till att kännas som svåra kramper, likt magkramp i samband med menstruation, 

fysisk och sexuell aktivitet (Hållstam et al., 2018). Känslan av smärtan beskrevs av en kvinna 

i en av studierna att det var som att föda barn, likt sammandragningar (Jones et al., 2004). 

Smärtan upplevdes för vissa kvinnor komma som en akut smärta uppträdande som en attack, 

medan andra kvinnor upplevde smärtan vara av lättare karaktär och inte akut. I två av 

studierna författade av Markovic et al. (2008) och Moradi et al. (2014) uppmärksammades det 

även att kvinnorna själva normaliserade sin egna menstruationssmärta och resonerade att “det 

är en del av att vara kvinna”, även fast de ofta hoppade över aktiviteter i skolan och var 

hemma från skolan på grund av sin svåra smärta. I en annan studie framkom det av deltagarna 

att de lidit igenom smärtan för att kvinnorna övertalat sig själva att det är normala 

menstruationssmärtor de upplevt (Markovic et al., 2008). 
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Samlagssmärta 

En annan typ av smärta kvinnor med diagnosen endometrios kan uppleva är dyspareuni, 

samlagssmärta. Även här varierade smärtans karaktär och långvarighet, vissa kvinnor i olika 

studier redogjorde att de upplevde långvarig smärta efter samlag, denna smärta kunde vara så 

länge som timmar eller till och med dygn. Vissa tyckte smärtan var värst under samlag andra 

tyckte att smärtan var värst efter samlag (Denny & Mann, 2007., Moradi et al., 2014). I en 

studie från Iran, författad av Riazi et al. (2014), beskriver en deltagare att “det känns som en 

explosionssmärta i nedre regionen” i samband med samlag. En annan deltagare i en annan 

studie beskrev samlag mer som obehag eller obekvämt, en annan deltagare i samma studie 

beskrev smärtan som intensiv. Som konsekvens av detta är det många kvinnor med 

endometrios som väljer att undvika samlag helt och hållet. 

 

Biverkningar av behandling 

I studierna författade av Denny (2009), Markovic et al. (2008), Moradi et al. (2014), Hållstam 

et al. (2018), Roomaney och Kagee (2016), Grogan et al. (2018) och Jones et al. (2004) 

uppmärksammades det att kvinnorna känt någon form av biverkning av behandlingen de fått. 

Biverkningarna de fick av smärtstillande läkemedel var mestadels trötthet, dåsighet yrsel och 

känslomässiga problem, vilket gjorde att kvinnorna inte kände att de kunde vara vakna och 

alerta på arbetet (Grogan et al., 2018., Moradi et al., 2014., Hållstam et al., 2018). 

Biverkningar av läkemedlen som vissa kvinnor kände gjorde att kvinnorna undvek att ta 

smärtstillande läkemedel (Grogan et al., 2018., Hållstam et al., 2018). Andra biverkningar 

som förekom av bland annat hormonbehandling var illamående, viktökning, hudproblem, 

känslomässiga problem, humörsvängningar, depression, blödning, huvudvärk och 

värmevallningar (Roomaney & Kagee, 2016., Jones et al., 2014., Hållstam et al., 2018., 

Moradi et al., 2014). I en av studierna författad av Riazi et al. (2014) uppmärksammade 

kvinnorna att endast vanlig smärtlindring med tabletter inte fungerade och att de istället 

behövde få smärtlindring intravenöst. I en annan studie uppmärksammade några av kvinnorna 

att smärtbehandlingen fungerade i vissa fall mot smärta och andra symtom, medan andra 

upplevde skadliga biverkningar av behandlingen. Kvinnorna upplevde att de fick anpassa sitt 

liv till läkemedlen, då behandlingen var långvarig och den farmakologiska behandlingen 

hjälpte till att styra det dagliga livet (Hållstam et al., 2018).  
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I studien författad av Hållstam et al. (2018) beskrev kvinnorna att de försökt hitta annan 

smärtlindring i form av Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), Acceptance and 

commitment therapy (ACT) och mindfulness som vården erbjudit. De hade även själva 

försökt hitta andra lösningar för att bota smärtan med hjälp av yoga, värmekuddar och ändrad 

kost. 

 

De kvinnor som hade genomgått laparoskopi förklarade att det inte hjälpte och att de 

fortfarande kände symtom (Jones et al., 2014). I studien av Denny (2009) nämnde kvinnor att 

de hade blivit bättre av laparoskopi, medan andra nämnde att endometriosen kommit tillbaka 

och att de eventuellt behövde genomgå en ny laparoskopi. Vissa kvinnor som även genomgått 

hysterektomi förklarade att symtomen inte upplevdes bli bättre efteråt (Huntington & 

Gilmour, 2005., Denny, 2009., Markovic et al., 2008). 

 

En kvinna förklarade att hon hade drabbats av depression och fortsatt bäckensmärta efter 

ingreppet. I samma studie hade en annan kvinna uttalat sig om att hysterektomin hade hjälpt 

henne att äntligen kunna kontrollera sin egen kropp (Markovic et al., 2008). 

 

I en annan studie författad av Denny (2009) förklarade en kvinna att hon hade genomgått en 

hysterektomi, men upplevde inte att symtomen hade blivit bättre, snarare värre. 

 

Symtom i samband med menstruation 

Rikliga blödningar, oregelbunden menstruation, mellanblödningar och fördröjd menstruation 

var problem som uppmärksammades i flera av studierna (Roomaney & Kagee, 2016., Jones et 

al., 2004., Riazi et al., 2014., Hållstam et al., 2018., Moradi et al., 2014). Dessa problem ledde 

till att kvinnorna kände trötthet och att de ville stanna hemma och undvek fysiska aktiviteter, 

vilket i sin tur ledde till inaktivitet. Kvinnor kände oro och frustration över att ständigt känna 

behovet av att behöva byta menstruationsskydd för att det inte skulle “blöda igenom” och 

synas på deras kläder så att människor i deras omgivning skulle lägga märke till det. 

 

Symtom från magtarmkanalen och urinvägar 

Symtom från magtarmkanalen var vanligt förekommande. I fem av studierna framgick det att 

kvinnor uppgett att de hade upplevt illamående som i vissa fall lett till att de kräkts, detta på 

grund av den svåra smärtan som många av kvinnorna kände (Grogan et al., 2018., Jones et al., 
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2004., Roomaney & Kagee, 2016., Riazi et al., 2014., Moradi et al., 2014).  Även diarré, blod 

i avföring, förstoppning och uppblåsthet var något som kvinnorna hade upplevt och 

uppmärksammade (Jones et al., 2004., Roomaney & Kagee, 2016., Riazi et al., 2014., Moradi 

et al., 2014., Huntington & Gilmour, 2005., Denny, 2009). 

 

I studierna skrivna av Huntington och Gilmour (2005) och Moradi et al. (2014) rapporterade 

deltagare i båda studierna urinvägsinfektionsliknande symtom med smärtsamma, svidande 

urinträngningar och smärta kring urinblåsan, dysuri. 

 

Psykologiska konsekvenser på kvinnors livskvalitet 

Psykisk ohälsa 

Att leva med endometrios innebär inte endast fysiologiska aspekter när det kommer till 

drabbade kvinnors nedsatta livskvalitet. Medverkande kvinnor i flera av artiklarna beskriver 

förtvivlan, hopplöshet, utmattning, besvikelse, maktlösa, svaga, osäkerhet, uppgivenhet, 

frustration, ilska och oro på grund av sjukdomen. Många uppgav även att de led av depression 

till följd, och i två av studierna uppgav kvinnor att de övervägt självmord (Huntington & 

Gilmour, 2005., Roomaney & Kagee, 2016). En kvinna i 36-årsåldern uppgav i studien utförd 

av Denny (2009) att hon i ren förtvivlan redan såg fram emot menopausen. Existentiell sorg 

myntades av Hållstam et al. (2018), detta var något som kvinnorna genomled på grund av 

fysiska begränsningar missade möjligheter och delaktighet, samt infertiliteten som många 

kvinnor med endometrios drabbas av. Osäkerhet och oro inför framtiden var också 

återkommande i många av artiklarna. Detta orosmoment cirkulerade kring framtiden, 

symtom, behandlingar, samt infertiliteten. Många av kvinnorna kände även frustration, kände 

sig maktlösa och att de inte hade någon kontroll över sina egna kroppar (Markovic et al., 

2008). 

 

En del av deltagarna i de olika studierna uppgav att de själva normaliserade sina symtom och 

det var en av anledningarna till en fördröjning i uppsökandet av sjukvård och därmed även en 

diagnosfördröjning. Kvinnorna hade en tendens att tvivla på sig själv och ifrågasätta sina 

symtoms allvarlighetsgrad. Denny (2009) beskriver att ett antal deltagare aldrig hade hört om 

diagnosen endometrios och därför rationaliserade dessa kvinnor sina symtom, framförallt de 

kvinnor som alltid upplevde starka smärtor, eftersom de då saknade egna upplevda referenser. 

I en annan studie, författad av Hållstam et al. (2018), beskriver en av de deltagande kvinnorna 
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att hon skuldbelade sig själv och tänkte att det var hon som var överkänslig och någon som 

inte kunde hantera smärta över huvud taget. Markovic et al. förklarar i sin studie från 

Australien (2008) att avsaknaden av forum för kvinnor med gynekologisk problematik gjorde 

att kvinnorna själva inte hade möjlighet att uppmärksamma abnormaliteter när det kom till 

deras menstruationstrender. Dessa kvinnor antog att deras egna upplevelser därför var 

normala, trots att de egentligen inte var det, eftersom de inte hade något att jämföra sina 

upplevelser med. Informationsutbyte av denna sort, kring gynekologisk problematik, ansågs 

inte anständigt och skulle hållas privat (Hållstam et al., 2018, Markovic et al., 2008).   

 

Copingstrategier belystes i några av artiklarna. Trots sjukdomens svårighet gällande försämrat 

allmäntillstånd och livskvalitet beskrivs det ändå att hur kvinnorna har lyckats finna 

copingstrategier som fungerar för dem. Dessa strategier präglades av en positiv livsåskådning 

och hopp om framtiden, istället för att fokusera på all smärta och missade möjligheter som 

endometriosen bidragit till (Hållstam et al., 2018., Roomaney & Kagee, 2016). 

 

Relationer och socialt 

Negativ påverkan på relationer var vanligt förekommande i flera av studierna (Denny, 2009., 

Huntington & Gilmour, 2005., Denny & Mann, 2007., Denny & Mann, 2007., Markovic et 

al., 2008., Moradi et al., 2014., Hållstam et al., 2018., Riazi et al., 2014., Roomaney & Kagee, 

2016., Grogan et al., 2018., Jones et al., 2004). Detta ledde till att kvinnornas psykiska 

mående påverkades negativt (Jones et al., 2004). I studien författad av Denny och Mann 

(2007) framkom det att familj och vänner var skeptiska till kvinnornas upplevda 

svårighetsgrad av smärta och att deras menstruationssmärta normaliserades. Det framkom 

även i studien författad av Grogan et al. (2018) att kvinnorna upplevde att deras familj, vänner 

och arbetskollegor hade brist på förståelse och empati till dem då de lade kommentarer som 

att de var “hypokondriska” och “oförmögna att hantera normal menstruationssmärta”. Detta 

ledde till att kvinnorna valde att inte dela med sig om hur de mådde, vilket i sin tur ledde till 

känslor av skuld och isolering. Den sociala isoleringen berodde också på att kvinnorna ibland 

fick ställa in aktiviteter med sina vänner på grund av symtomen, vilket ledde till att de slutade 

att bli inbjudna (Hållstam et al., 2018., Grogan et al., 2018). Vissa av kvinnorna hade ljugit 

till sina vänner om orsakerna till de ändrade planerna för att de kände att de inte kunde berätta 

för dem om den riktiga orsaken på grund av rädsla för att bli dömda (Grogan et al., 2018). I 

fyra av studierna skrivna av Roomaney och Kagee (2016), Jones et al. (2004), Hållstam et al. 

(2018) och Moradi et al. (2014) rapporterades det att kvinnor kände sig isolerade för att andra 
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i deras närhet inte förstod deras tillstånd. De förklarade även att de inte kände någon annan 

som var diagnostiserad med endometrios, vilket gjorde att de kände sig ännu mer isolerade. 

Smärta var även en anledning till att de undvek sociala aktiviteter och familjeaktiviteter 

(Roomaney & Kagee, 2016., Hållstam et al., 2018). De kvinnor som valde att delta i sociala 

aktiviteter trots sin smärta uppgav att det hindrade deras sociala interaktion, vilket resulterade 

i att deras relationer med partner, barn, vänner och familjemedlemmar påverkades negativt 

(Roomaney & Kagee, 2016).  

 

Hållstam et al. (2018) skrev i sin studie att kvinnor upplevde att de behövde stöd från 

närstående, till exempel att få transport till sjukhuset och få hjälp med hushållsarbete. Det var 

önskvärt för kvinnorna att de närstående hade tålamod och förståelse för dem, dock upplevdes 

detta inte ofta. Moradi et al. (2014) rapporterade att de kände sig som en börda för andra 

människor i sin omgivning.  

 

 I studien författad av Riazi et al. (2014) uppmärksammades det att kvinnor upplevt att 

relationen med familjemedlemmar påverkats negativt i samband med infertilitet, då 

familjemedlemmarna lagt sig i och pushat kvinnorna om att de skall skaffa barn. Kvinnorna 

hade då valt att inte berätta om att de var drabbade av infertilitet. 

 

Även negativ påverkan på relationer med en partner förekom i flera av studierna (Denny, 

2009., Huntington & Gilmour, 2005., Denny & Mann, 2007., Markovic et al., 2008., Moradi 

et al., 2014., Hållstam et al., 2018., Riazi et al., 2014., Roomaney & Kagee, 2016., Jones et 

al., 2004). I studierna författade av Denny och Mann (2007), Moradi et al. (2014), Hållstam et 

al. (2018) och Roomaney och Kagee (2016) beskrevs det att kvinnor upplevt att deras partner 

haft svårt att förstå deras situation. Roomaney och Kagee (2016) rapporterade att kvinnor 

hade upplevt att deras partner var misstänksam över att de inte kunde vara sexuellt aktiva. 

Utebliven sexuell aktivitet ledde till konflikter och störningar i förhållandet. Detta ledde i sin 

tur till att kvinnor undvek att ha förhållanden. Även uppmärksammades det att kvinnor som 

kämpade med att bli gravida upplevde att infertilitet hade en negativ påverkan på deras 

relation med sina män. De kände sig osäkra i sina relationer på grund av infertiliteten. I två 

studier av Moradi et al. (2014) och Markovic et al. (2008) hade kvinnor beskrivit att 

missförståelse från deras partner och diagnosen i sig lett till uppbrott av deras förhållande. 

Vissa kvinnor beskrev att de hade valt att vara ensamstående på grund av den negativa 

påverkan som varit på deras tidigare relationer.  
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Många kvinnor upplevde rädsla förknippad med samlag (Roomaney & Kagee, 2016). I 

studien skriven av Jones et al. (2004) och Denny och Mann (2007) rapporterade kvinnor att de 

hade känslor av skuld och otillräcklighet för att de hade undvikit att ha samlag. De kände sig 

som “dåliga personer” för att de inte kunde njuta av att ha samlag och på grund av den effekt 

det hade på deras partner. Vissa kvinnor jämförde sitt uteblivna sexliv med det som de såg på 

TV och detta fick dem att känna sig otillräckliga. I studien författad av Riazi et al. (2014) 

beskrev kvinnor att de hade känt sig tvingade att ha samlag på grund av skuldkänslor mot sin 

partner. Deras självbild blev påverkad och gjorde att de inte kände sig kvinnliga, då de inte 

klarade av smärtan de kände under samlag. I en annan studie skriven av Denny och Mann 

(2007) framkom det att kvinnor inte kände sig attraktiva eller kvinnliga då de inte kunde 

engagera sig i och njuta av samlag. Kvinnorna kände att de hade missat en del av sitt liv till 

följd av att de inte kunde vara sexuellt aktiva. Både Moradi et al. (2014) och Hållstam et al. 

(2018) rapporterade att uteblivet sexliv påverkat relationer negativt, de kunde inte ha ett 

sexuellt aktivt liv ihop. Det framkom även i studien av Hållstam et al. (2018) att oförmågan 

att dela ett aktivt liv också påverkade relationer negativt. 

 

Arbete och utbildning 

Utbildning och arbete var något som påverkades negativt till följd av sjukdomen 

rapporterades det i flera av studierna. Enligt Moradis et al. (2014) studie rapporterade två 

tredjedelar av de yngre deltagarna att endometrios hade tvingat dem att tagit ledigt från skola, 

eller när de väl gick till skolan hade bidragit till koncentrationssvårigheter och mindre 

produktiva. En av dessa unga kvinnor var tvungen lämna skolan helt eftersom hon hade 

missat för mycket. I andra studier rapporterade kvinnor missade möjligheter när det gällde 

utbildning och karriär, även här var det vissa som rapporterade sig oförmögna att avsluta sina 

utbildningar (Hållstam et al., 2018., Huntington & Gilmour, 2005). Påverkan på arbetslivet 

var ett problemområde som uppmärksammades i flera av studierna. Här rapporterades 

kvinnorna ta ledigt från arbetet så pass mycket att sjukdagar och semesterdagar utnyttjats, att 

de inte hade möjlighet till att arbeta heltid och var därför, motvilligt, tvungna till deltidstjänst 

och/eller var oroliga att förlora sitt arbete helt. Deltagarna beskrev ett liv under press. Press av 

ekonomiska skäl, sjukdomen (behandling) var kostsam eller att familjen var beroende av 

hennes inkomst, och press av oempatiska kollegor och chefer då hon ofta blev misstrodd 

gällande sina symtom. En del kvinnor rapporterade dock stöd från sina kollegor och att detta 

hjälpte dem att hantera sin situation lite bättre. De deltagare som arbetade inom 
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mansdominerade arbeten eller hade en manlig chef kände att sjukdomen var svårare att prata 

om och mer oförstådd (Huntington & Gilmour, 2005., Hållstam et al., 2018., Jones et al., 

2009., Moradi et al., 2014., Roomaney & Kagee, 2018). 

 

Reproduktiv förmåga  

Det rapporterades hur den ökade risken för infertilitet påverkade kvinnors mentala hälsa 

negativt, detta kunde innebära depression, känsla av hopplöshet, känsla av otillräcklighet, och 

ofta var det förknippat med att de kände sig okvinnliga och minskat självförtroende 

(Roomaney & Kagee, 2016). Deltagare från flera studier uppgav att de kände sig ofeminina i 

samband med sin infertilitet, men andra faktorer såsom ärr efter operationer och biverkningar 

av hormonbehandlingarna (viktökning, akne etc.) bidrog också till dålig självkänsla. Även 

skam över symtom var en bidragande faktor, till exempel dyspareuni. Många av de unga 

deltagarna kände påtaglig oro över denna typ av problematik och att de ställdes inför ett 

dilemma då de ville ha möjlighet att avsluta sina studier men samtidigt inte förlora sina 

chanser att skaffa barn (Markovic et al., 2008, Moradi et al., 2014). Markovic et al. (2008) 

skrev i sin studie att kvinnor kände sig osäkra över sin reproduktiva förmåga. I studien 

författad av Denny (2009) och Moradi et al. (2014) uppmärksammades det att kvinnor kände 

sig osäkra över framtiden på grund av infertilitet, då de ville kunna bli gravida, men inte 

visste om de någon gång skulle lyckas kunna bli det. Även i studien författad av Hållstam et 

al. (2018) uppmärksammades det av deltagarna att de kände oro och osäkerhet gällande 

framtiden, då skaffa barn ingår i många kvinnors livsplan. De kände en osäkerhet över hur de 

skulle forma sina liv. I studien av Roomaney och Kagee (2016) framkom det att kvinnor hade 

svårt att vara omgivna av barn, samt umgås med dem på grund av deras svårigheter att själva 

kunna få barn. Detta påverkade deras sociala förmåga negativt.  

 

Kvinnors upplevelser av bemötande inom sjukvården  

I flera av studierna rapporterades det att kvinnor upplevt att sjukvårdspersonal inte tagit dem 

på allvar och både normaliserat och trivialiserat deras symtom, samt bemött dem med 

ignorans och okunskap (Denny, 2009., Huntington & Gilmour, 2005., Denny & Mann, 2007., 

Moradi et al., 2014., Riazi et al., 2014., Roomany & Kagee, 2016., Grundström et al., 2017., 

Grogan et al., 2018., Jones et al., 2004). Även myter förekom och var något som 

uppmärksammades i studierna av Huntington och Gilmour (2005), Denny och Mann (2007) 

och Moradi et al. (2014).  
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Kommunikation 

I en av studierna författad av Markovic et al. (2008) beskrev en kvinna att en läkare hade 

avfärdat hennes smärta och sade åt henne att “uthärda det”. I studien förekom det även att 

menstruationssmärta var något som normaliserades. Detta beskrevs även i studierna av 

Grogan et al. (2018) och Grundström et al. (2017).  

 

Grogan et al. (2018) rapporterade även att många kvinnor kände bristen på stöd från 

sjukvårdspersonal och fick dem att känna att de överreagerade. Detta gjorde att dem blev 

frustrerade och förlorade sin tro på vårdpersonalen. De kände sig svikna av 

hälsovårdssystemet i allmänhet.  

 

Markovic et al. (2008) uppmärksammade att kvinnor hade känslan av att de var tvungna att 

genomlida endometrios utan hjälp från vården. Dock beskrev kvinnorna att de efter ett tag 

med symtomen ihärdigt kämpade för att få hjälp av sjukvården, denna kamp med sjukvården 

beskrevs även i studien av Grogan et al. (2018). Grundström et al. (2018) uppmärksammade 

att kvinnor kände sig beroende av sjukvårdspersonalen, då de ändå styrde en viktig del i deras 

liv. 

 

Denny (2009) rapporterade att kvinnor upplevde att sjukvården inte fann endometrios 

intressant och att deras lidande blev förminskad. I studien av Moradi et al. (2014) framkom 

det att negativa upplevelser av bemötandet inom sjukvården var mest förekommande. 

Sjukvårdspersonal lyssnade inte på kvinnornas oro och hade inte heller tid att besvara frågor. 

De framförde istället att deras symtom var normala och inte allvarliga. Unga kvinnor i tonåren 

uppmärksammade att läkare inte tog deras symtom seriöst och att de trodde att de hade 

kommit dit med sina berättelser enbart för att de ville ha uppmärksamhet. Läkare hade även 

uttalat sig om att endometrios inte är något som kan drabba unga kvinnor (Moradi et al., 

2014). Dock hade vissa av kvinnorna i studien av Moradi et al. (2014) uppmärksammat att 

deras läkare var sympatiska, förstående och hade tid att prata med dem. Teamet de mött på en 

klinik för endometriospatienter beskrevs som omtänksamma, stödjande och tillgängliga för 

kvinnorna.  

 



 24 

Studien av Hållstam et al. (2018) rapporterade att kvinnorna hade olika upplevelser av vården 

och att det både kunde “hjälpa eller skada dem”. Kvinnorna kände allt från förtroende, 

förståelse, makt över sig själva och sin situation till besvikelse, misstro och förnedring. De 

upplevde sämre bemötande från sjukvårdspersonal som hade dålig kunskap om endometrios. 

De gynekologiska undersökningarna de behövde genomgå upplevdes också olika av 

kvinnorna. Vissa hade mött läkare som var noggranna, försiktiga och avdramatiserade 

undersökningen, medan vissa mötte läkare som förödmjukade dem, vilket ledde till oro för att 

genomgå nya undersökningar.  

 

Kvinnor upplevde kommunikationssvårigheter med vårdgivare, då de hade svårt med att 

beskriva sina symtom och var rädda för att ställa frågor för att de eventuellt verkade 

okunniga. Läkare förstod inte heller kvinnornas behov och var ofta upptagna med andra 

patienter. Vissa kvinnor upplevde att vården de fick var opersonlig, medan andra upplevde att 

vården var tillfredsställande och att de fick mer hjälp än vad de faktiskt sökte för. De kvinnor 

som kände sig nöjda med vården pratade om läkare som gav dem sina personliga 

kontaktuppgifter och läkare som tog sig tid att förklara diagnosen med hjälp av verktyg som 

exempelvis skisser för att illustrera sjukdomen. De deltagare som inte var nöjda med vården 

pratade istället om dålig tillgång till behandling, begränsade behandlingsalternativ, begränsad 

behandlingstid, inkonsekvent rådgivning från vårdgivare och felaktig diagnos (Roomaney & 

Kagee, 2016).  

 

Även i studien av Grundström et al. (2017) hade kvinnor upplevt bemötande olika. Vissa 

kvinnor kände att de var osynliga och att sjukvårdspersonal inte ens försökte att förstå dem 

när de förklarade att deras symtom som mestadels var smärta påverkade relationer, då de inte 

kunde ha samlag på grund av både rädsla och den upplevda smärtan. De var dessutom oroliga 

över infertilitet. Vissa upplevde att sjukvårdspersonalen var nonchalanta och avlägsnande, då 

de suckade, undvek ögonkontakt, trummade med fingrarna och svarade med en monoton röst. 

Andra kvinnor upplevde att de inte hade blivit bemötta med okunskap, utan de kände att de 

blev bekräftade och sedda. Kvinnor kunde under de möten där de kände sig bekräftade och 

sedda berätta om sina problem utan att bli dömda och behövde inte försöka övertyga 

sjukvårdspersonalen om att de hade sina symtom och hur de kände. De var mindre utsatta 

både när de pratade om personliga saker och när de skulle undersökas. Kvinnor beskrev sig 

som blyga för att ställa frågor under en läkarundersökning och kände sig tacksamma när 

sjuksköterskor kom till dem och kunde svara på frågor (Grundström et al., 2017).  
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Den långa vägen till en diagnos 

Samtliga artiklar som belyser problemet gällande mötet med sjukvården rapporterade en lång 

och utdragen process att fastställa en diagnos, med motvillighet från läkare att erkänna den 

föreliggande gynekologiska problematiken vilket också ledde till en rad olika feldiagnoser. En 

faktor till denna försening av diagnos är den utdragna processen hos husläkarna, menar Denny 

och Mann (2007). Husläkarnas motvillighet att erkänna och bekräfta dessa kvinnors problem, 

och att remittera de vidare till specialister. I artikeln av Markovic et al. (2008) refereras en 

husläkare som “gatekeeper”, “grindvakt”, mellan patienten och specialisten, vilket också 

belyser husläkarnas olust till att faktiskt utforska dessa kvinnors problematik vidare. I studien 

av Denny (2009), utförd i England, var den genomsnittliga tiden mellan första tecken på 

symtom till en fastställd endometriosdiagnos 5.65 år med ett spann på 1 år som kortast till 18 

år som längst. I en studie från Australien visade det sig ännu längre med genomsnittstid var 

8.1 år med ett spann på 1-24 år (Moradi et al., 2014), och i Sverige mellan 1-34 år, med en 

median på 10 år (Grundström et al., 2017). 

 

Feldiagnostisering var också ett vanligt förekommande. Vissa läkare valde att göra det enkelt 

för sig genom att hitta på en diagnos när deras undersökningsfynd inte ledde till någon annan 

slutsats. I Janes fall, som deltog i studien av Huntington & Gilmour (2005), diagnostiserades 

hon med Irritable bowel syndrome (IBS). I studien av Denny & Mann (2007) berättar en 

annan kvinna att hon diagnostiserade med depression och ansågs av sin läkare att hon endast 

var en “universitetsstudent som inte kunde ta hand om sig själv”. Andra feldiagnoser 

inkluderade appendicit, äggstockscancer och utomkvedshavandeskap (Moradi et al. 2014). 

 

Behandling 

Flera av kvinnorna beskrev att de hade fått råden att skaffa barn och bli gravida för att lindra 

symtomen (Huntington & Gilmour, 2005., Markovic et al., 2008., Moradi et al., 2014., 

Hållstam et al., 2018., Jones et al., 2004). En kvinna som bara var 18 år gammal fick höra av 

sin läkare att hon skulle skaffa barn med “första bästa” som egenbehandling och för att 

undvika infertilitet (Markovic et al., 2008). 

 

Läkare hade även sagt till unga kvinnor i 20-årsåldern att genomgå en hysterektomi, när de 

hade hela livet framför sig (Jones et al., 2004). Kvinnorna talade även om att de hade blivit 
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rekommenderade behandling som varit ineffektiv och som både var smärtlindring (analgetika) 

och hormonbehandling (Denny, 2009., Huntington & Gilmour, 2005., Denny & Mann, 2007., 

Riazi et al., 2014).  

 

Information 

Många kvinnor var missnöjda med hur den slutliga diagnosen av endometrios levererades. 

Under dagen de blev diagnostiserade hade många kvinnor upplevt att de inte fått tillräckligt 

med information. Många rapporterade även att de var dåsiga och att de ofta fick veta när de 

var i återhämtning efter laparoskopi, vilket gjorde det svårt att formulera lämpliga frågor om 

tillståndet (Moradi et al., 2014., Grogan et al., 2018). Kvinnorna kände frustration över att 

läkare inte hjälpte dem att bli gravida. Läkarna misslyckades med detta och avfärdade deras 

fertilitetsproblematik. Deltagare i samma studie upplevde att läkare gav för mycket 

information till dem på en och samma gång (Roomaney & Kagee, 2016). I tre av studierna 

uppmärksammade deltagarna att de hade fått för lite information och stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonal, vilket ledde till att kvinnorna själva sökte på internet för att få mer 

information. Detta orsakade både ångest och osäkerhet menade vissa, medan andra menade att 

de hade blivit experter inom sitt tillstånd (Grogan et al., 2018., Roomaney & Kagee, 2016., 

Moradi et al., 2014). I studien författad av Grundström et al. (2017) rapporterades det att 

kvinnor upplevde att sjukvårdspersonal saknade empati när de gav information om 

sjukdomen, speciellt den information som handlade om dess effekt på fertiliteten. De nämnde 

även att de upplevde att vissa av sjukvårdspersonalen saknade den grundläggande kunskapen 

för endometrios. Kvinnor uppmärksammade att de tyckte att vårdgivare och annan 

vårdpersonal bör ha en bättre förståelse för endometrios och även betonade en kvinna behovet 

av bättre utbildning om endometrios för vårdpersonal (Grogan et al., 2018). 

 

DISKUSSION 

I samtliga artiklar framkom det att kvinnors livskvalitet påverkades negativt av olika faktorer, 

både fysiologiska och psykologiska. Faktorer som påverkade fysiologiskt var olika former av 

smärta, menstruationssmärta, samlagssmärta, detta var den mest påtagliga fysiologiska 

problematiken i kvinnornas liv. Anda fysiologiska konsekvenser var biverkningar av 

behandling, menstruation, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, blod i avföring, 

uppblåsthet, urinvägsinfektionsliknande symtom och infertilitet. De faktorer som påverkade 

livskvaliteten negativt psykologiskt var infertilitet, påverkan på relationer, social isolering, 
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missade möjligheter och den negativa påverkan på arbetslivet och utbildning. En annan aspekt 

som bidragit till en försämrad livskvalitet för de deltagande kvinnorna är bemötandet från 

sjukvårdspersonal. Flera av studierna ägnade stora delar av just detta för att belysa ett 

påtagligt problem för kvinnor med endometrios. En ständig kamp där de måste kämpa för att 

bli lyssnad på och tagen på allvar. Det visade sig föreligga en stor kunskapsbrist, i både 

samhället och hos sjukvårdspersonal. 

 

Resultatdiskussion 

Det framgick tydligt i alla tolv artiklar hur omfattande problematiken som diagnosen 

endometrios medför i en kvinnas dagliga liv är, på både ett fysiologiskt och psykologiskt plan. 

En ytterligare faktor som bidrar till försämrad livskvalitet är den ständiga kampen mot 

sjukvården och kampen för förståelse. Resultatet var delvis väntat utifrån tidigare information 

och den forskning beskrivet i bakgrunden, men omfattandegraden gällande hur den påverkade 

nästintill alla aspekter av kvinnans liv var svår att förutse. 

 

SBU (2018), Wyrwich et al. (2018), Rush och Misajon (2017), Denny (2003) och Cox et al. 

(2003) nämnde att kvinnors dagliga liv påverkades negativt av endometrios. Både fysiska, 

psykiska och sociala konsekvenser beskrevs. Olika former av smärta beskrevs, även trötthet, 

påverkan på sömn, depression, nedstämdhet, minskad social och fysisk aktivitet, påverkad 

förmåga att klara av studier eller arbete och även oro och stress relaterad till 

fertilitetsproblematik och förmågan att kunna vara sexuellt aktiva. Närstående beskrevs också 

ha svårt med att förstå tillståndet och ledde till problem i relationer. Alla ovanstående 

problemområden framkom även i samtliga tolv artiklar. 

 

I teorin Känsla av sammanhang av Antonovsky (1991) är de centrala begreppen begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet avspeglar hur kvinnorna förstår hur det 

exempelvis är att ha sjukdomen och hur de förstår sjukdomen i sig. I flera studier framkom 

det att kvinnor saknat information från sjukvården om sjukdomen och att de själva fått 

uppsöka information på internet för att öka sin förståelse för sin diagnos. Detta ledde både till 

oro och ångest för vissa kvinnor och för andra ledde det till att de blev experter på området 

och påstod sig kunna mer än sjukvården (Grogan et al., 2018., Roomaney & Kagee, 2016., 

Moradi et al., 2014). För att öka de drabbade kvinnornas förståelse för sin sjukdom bör 

sjukvårdspersonal besitta mer kunskap om tillståndet och följa de riktlinjer som bland annat 

Socialstyrelsen (2018) utfärdat och även få mer grundläggande kunskaper om endometrios, 
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vilka verkar saknas för vissa som arbetar inom sjukvården. Förslagsvis genom att erbjuda 

utbildning i form av kurser och seminarium och även bjuda in kvinnor som lever med 

sjukdomen för att skapa förståelse och samhörighet.  

 

Hanterbarhet går att koppla till hur de drabbade kvinnorna hanterar diagnosen och hur de 

klarar av att leva med den. Kvinnorna beskrev i många studier att de planerade sina liv utifrån 

sin smärta och menstruation. De försökte exempelvis planera in aktiviteter när smärtan inte 

upplevdes lika svår (Hållstam et al., 2018., Riazi et al., 2014., Grogan et al., 2018., Jones et 

al., 2004). Detta var en svårighet för kvinnorna, då det inte heller alltid gick att planera när 

smärtan inte var lika uppträdande, exempelvis förklarade kvinnor att de kunde få smärta 

uppträdande som en “attack” (Jones et al., 2004). Det ständiga behovet av att planera bidrar 

till att kvinnorna känner sig bundna till sin diagnos. Kvinnor beskrev att de själva försökt hitta 

metoder för att hantera sin smärta, exempelvis ändra sin kost, använda vetekuddar, yoga, 

TENS, ACT och mindfulness (Hållstam et al., 2018). Hållstam et al. (2018) beskrev inte i sin 

studie om dessa metoder fungerade. Copingstrategier förekom i två av studierna och dessa 

strategier förenklade deras situation i form av att de hade en positiv livsåskådning och hopp 

om framtiden istället för att enbart fokusera på de dåliga bitarna (Hållstam et al., 2018., 

Roomaney & Kagee, 2016). Hanterbarhet är en viktig del i kvinnans liv och är individuell 

från person till person och påverkar livskvaliteten. Copingstrategier kan liknas med verktyg, 

antingen något som kvinnan redan besitter själv eller tillgodoses genom till exempel 

information från sjukvårdspersonal eller stöd från anhöriga. Ju fler eller effektivare verktyg 

kvinnan har, desto bättre livskvalitet kan det argumenteras för. En optimistisk syn på livet och 

framtiden är en förutsättning för hanterbarhet. Ett pessimistiskt förhållningssätt leder till en 

försvårad livssituation, en ond spiral, och gör det svårare att kunna hantera sin sjukdom.  

 

Meningsfullhet avspeglar hur de motiverar sig att leva med sjukdomen. I Hållstam et al. 

(2018) användes uttrycket existentiell sorg vilket förklarade vissa kvinnor med endometrios 

livssituationer och hur begränsad livskvalitet egentligen är. Enligt Antonovskys teori skulle å 

andra sidan drivet, hos andra kvinnor, att hjälpa kvinnor i liknande situationer symbolisera en 

existerande meningsfullhet istället för avsaknaden av meningsfullhet som de kvinnor med 

existentiell sorg upplevde. Att hjälpa kvinnor i liknande situationer skulle exempelvis kunna 

innebära att medverka i en av studierna ovan, förespråka och framföra olika förslag för bättre 

vård. Forum där kvinnor med endometrios kan dela med sig av erfarenheter och 

copingstrategier, bidrar till att motivera och skapa samhörighet hos kvinnor som saknar 
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meningsfullheten i sina liv. Endometriosföreningen är ett forum som engagerar sig i att 

förmedla och utveckla kunskap kring endometrios på samhällsnivå och personnivå, vilket 

bidrar till minskad ignorans och okunskap bland allmänheten.  

 

Att som sjukvårdspersonal bemöta kvinnor med gynekologiska sjukdomar visade sig vara ett 

stort problem vilket kom att påverka kvinnans livskvalitet ytterligare, utöver sina befintliga 

potentiellt svåra symptom. I detta arbetets sammanfattande resultatdel uppmärksammade flera 

av artiklarna hur kvinnor som söker vård för sina symtom nonchaleras och trivialiseras med 

argument som “det är problem som alla kvinnor drabbas av”, “det är bara vanliga 

menstruationssmärtor som alla kvinnor får ibland” eller “det är helt normalt”. Istället för att ta 

dessa kvinnor på allvar och utreda problematiken, skickas de hem för att genomlida sin 

smärta, vissa i tron att det faktiskt är normala menstruationssmärtor, vissa i frustration, 

medvetna om att det de upplever inte är normalt men ingenstans att vända sig. 

 

Denna typ av bemötande visade sig inte vara något avvikande utan i sina arbeten bekräftar 

Cox et al. (2003) och Denny (2003) vilket bekymmer det faktiskt är, och utifrån resultatet där 

artiklar från sex olika länder summerats visar det sig även vara ett globalt bekymmer. Vad 

beror detta på? Det argumenteras om ignorans, och då framförallt bland allmänläkare inom 

primärvården, brist på ödmjukhet, när personen inte besitter tillräckligt med kompetens men 

trots det vägrar remittera vidare till någon mer kunnig inom rätt område, och dyra kostnader 

relaterade till sjukdomen. Möjligheten till spekulation är oändlig, men för att kunna konstatera 

och förbättra alla dessa problematiska områden, krävs mer forskning. Mer forskning kring 

bemötandets brister för att kunna ge bättre förutsättningar för dels vårdpersonalen att erbjuda 

en god vård, dels för kvinnorna att minska deras sårbarhet när de söker vård i framtiden. En 

annan eventuell lösning skulle kunna vara att fler barnmorskor finns tillgängliga inom 

primärvården att konsultera med när denna patientgrupp söker vård. Detta eftersom 

barnmorskor besitter en mer specialiserad kunskap inom detta ämne i jämförelse med 

allmänläkare, vilket i sin tur också skapar möjlighet till interprofessionell dialog, framför allt 

eftersom olika professioner inom vården uppmärksammar olika kliniska indikationer.  

 

I några av studierna skrivna av Moradi et al. (2014), Hållstam et al. (2018) och Grundström et 

al. (2016) uppmärksammades det dock att vissa av kvinnorna upplevde att deras läkare varit 

förstående, sympatiska, lyssnat på dem och att de känt sig sedda och bekräftade av dem. 

Sjukvårdspersonal med dålig kunskap gjorde att kvinnorna upplevde bemötandet dåligt, 
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medan sjukvårdspersonal med god kunskap bidrog till det motsatta. I studien av Moradi et al. 

(2014) framkom det att kvinnorna upplevde att teamet som arbetade på en endometriosklinik 

var omtänksamma, stödjande och tillgängliga för kvinnorna. Detta går att koppla till 

sambandet mellan bra kunskap och bra vård, eftersom att ett team som arbetar på en klinik 

specialiserad inom endometrios möjligtvis besitter god kunskap om tillståndet. 

 

Kvinnor beskrev i studien av Grundström et al. (2016) att de kände sig tacksamma att 

sjuksköterskor bemötte dem med sin kunskap och svarade på frågor. Detta nämnde även 

Socialstyrelsen (2018) vara en del av att stärka vården och göra den bättre för kvinnor med 

endometrios. Den personcentrerade vården är en del för att se varje enskild individ för att göra 

vården personlig och inte vara utifrån en standardiserad rutin. Detta kan sjuksköterskan 

åstadkomma genom att ta hänsyn till varje kvinnas egen problematik med diagnosen och 

planera uppföljning och ha rådgivning via telefon eller personliga besök. Den information 

som sjuksköterskan ger skall utgå från beprövad erfarenhet och evidens (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016., Socialstyrelsen, 2018). I studien av Roomaney och Kagee 

(2016) upplevde vissa kvinnor att vården de fick var opersonlig, som ett resultat av detta kan 

vården upplevas utgå från enbart en standardiserad rutin och inte utgå från varje enskild 

individ och att kvinnornas egna problem inte uppmärksammas. I detta fall behövs 

personcentrerad vård tillämpas och användas mer för att ge personlig vård och 

uppmärksamma varje kvinnas egen problematik med sjukdomen. Etik är en central del av 

sjuksköterskans professionsbeskrivning, vilket förmedlas i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

som är utgiven av Svensk sjuksköterskeförening (2017). I den beskrivs vikten av att 

sjuksköterskan skall behandla patienten med respekt, vara lyhörd, visa empati och 

tillförlitlighet. Detta är en del för att kunna skapa ett bra klimat mellan sjuksköterska och 

patient på en professionell nivå.  

 

Metoddiskussion 

Styrkorna i denna studie var att två av artiklarna var från Sverige. Detta gjorde att 

kunskapsläget i Sverige kunde uppmärksammas. De inkluderade artiklarna var även från olika 

årtal och två av dem var från år 2018. Detta resulterade i att resultatet blev varierat och 

tidsmässigt aktuellt. Andra styrkor var att författarna till den här studien kunde samarbeta och 

delade upp arbetet rättvist. Endast studier av hög och medelhög kvalitet användes i denna 

studie, vilket är ytterligare en styrka.  
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En av svagheterna i denna studie var att tre artiklar innehöll samma författare, Denny 

medverkade i totalt tre av tolv artiklar. Vilket kan vinkla resultatet med tanke på att hon 

författat många artiklar inom området. Även Mann medverkade i två av tolv artiklar. Detta 

bedömdes dock inte ha en betydande inverkan på resultatet, då studierna inte hade samma 

syfte. Ytterligare en svaghet med studien var att författarna inte skrivit ett lika omfattande 

arbete tidigare, men har använt sig av strukturerade kvalitetsmallar som hjälpmedel.  

 

Valet av design för denna studie baserades på vad som skulle undersökas. I denna studie 

undersöktes kvinnors upplevelser och erfarenheter av att leva med diagnosen endometrios, 

vilket gjorde att en kvalitativ ansats passade bättre än en kvantitativ ansats. En 

litteraturöversikt gjordes med anledning att ta reda på det aktuella kunskapsläget inom 

området och för att ta reda på om mer forskning eller utbildning inom området behövs.  

 

I två av de inkluderade studierna nämndes kulturella aspekter. I den ena från Iran 

uppmärksammades det att kvinnor inte kunde utföra sina religiösa uppgifter på grund av sin 

endometrios och även att sen sexuell debut kunde vara ett samband med försenad 

diagnostisering av endometrios. I den andra artikeln från Sydafrika uppmärksammades istället 

kostnadsfrågor gällande behandling. En läkare hade tänkt mer på kostnaderna för behandling 

än att faktiskt behandla kvinnornas tillstånd. I denna studie exkluderade vi kulturella aspekter, 

då det inte var något som valdes att undersökas.  

 

Kvalitetsbedömningen av de inkluderade artiklarna utfördes med hjälp av SBU:s 

granskningsmall för kvalitativa studier. Artiklarna som inkluderades i denna studien 

bedömdes ha antingen medelhög eller hög kvalitet, vilket gjorde att de var godkända att 

använda då artiklarna skulle vara av god kvalitet. De artiklar som bedömdes vara av 

medelhög kvalitet hade mellan 50-79% av 100% och de artiklar som bedömdes vara av hög 

kvalitet hade mellan 80-100%.  

 

Samtliga artiklar följde etiska riktlinjer och var godkända av en etisk kommitté. De 

forskningsetiska överväganden som togs hänsyn till i denna studie var att de inkluderade 

artiklarna skulle följa etiska riktlinjer och vara godkända av en etisk kommitté, detta för att 

människors upplevelser och erfarenheter studerades.  
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Slutsats 

Påverkan på kvinnors livskvalitet var, i vissa fall, gravt nedsatt i samband med oförmågan att 

leva till fullo, på grund av alla de fysiologiska samt psykologiska konsekvenser som kan 

manifestera under sjukdomsförloppet. Kvinnors upplevelser av bemötandet från sjukvården 

varierade. Majoriteten upplevde dock att de blivit illa bemötta med nonchalans och ignorans. 

Den kunskap som många i sjukvården besitter idag är baserade på fördomar och myter, vilket 

också ledde till att kvinnorna som uppsökte hjälp gavs olämpliga behandlingsförslag och 

otillräcklig information. 
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Tabell 2. Översikt över granskade och valda artiklar 

 
Författare,  

Titel, år, land, 

tidsskrift 

Syfte Design Undersöknings- 

grupp 

Bortfall Metod Resultat Kvalitet 

Denny, “I never 

know from one day 

to another how I 

will feel”: pain and 

uncertainty in 

women with 

endometriosis 

(2009) England, 

Qualitative Health 

Research 

Att undersöka 

kvinnors 

erfarenhet av att 

leva med 

endometrios 

Originalartikel 

Kvalitativ 

design 

27 kvinnor 

diagnostiserade 

med endometrios 

3 Individuella 

intervjuer 

Resultatet visade att 

endometrios hade en 

påverkan på alla 

aspekter av kvinnornas 

liv. Det framgick att 

kvinnorna upplevde att 

det var en fördröjning 

att få diagnosen. De 

upplevde även smärta, 

dyspareuni, påverkan 

på relationer, arbete 

och utbildning och 

påverkan på deras 

självkänsla. Vissa 

kvinnor upplevde även 

att de blev misstrodda 

och förbisedda av 

vårdpersonal. De 

upplevde att 

vårdpersonal hade 

svårt att förstå hur det 

var för dem att leva 

med endometrios. 

Kvinnorna var även 

oroade över 

biverkningar gällande 

behandlingen. 

Kvinnorna kände 

optimism kring att så 

småningom hitta ett 

Medel-

hög 
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sätt att hantera eller till 

och med bota 

endometrios. 
 

Denny & Mann, 

Endometriosis and 

the primary care 

consultation (2007) 

England, Journal 

of Obstetrics & 

Gynecology and 

Reproductive 

Biology 

Att undersöka 

kvinnor med 

endometrios och 

deras 

erfarenheter av 

primärvården 

 

Originalartikel 

Kvalitativ 

design 

30 kvinnor 

diagnostiserade 

med endometrios 

Framgår 

inte 

Individuella 

intervjuer 

Trots att det rådde 

varierande resultat 

upplevde de 

medverkande 

kvinnorna negativt 

bemötande av 

sjukvården. Kvinnorna 

upplevde sjukvården 

nonchalanta gällande 

symtom och därmed 

en utdragen process 

för att klarlägga en 

konkret diagnos. 

Många av kvinnorna 

undvek även att 

uppsöka sjukvård i och 

med detta. 

 

Hög 

Denny & Mann, 

Endometriosis-

associated 

dyspareunia: the 

impact on women’s 

lives (2007) 

England, BMJ 

Sexual & 

Reproductive 

Health 

Att undersöka 

hur kvinnors liv 

påverkas av 

samlagssmärtor 

orsakad av 

endometrios 
 

Originalartikel 

Kvalitativ 

design 

30 kvinnor 

diagnostiserade 

med endometrios 
 

Framgår 

inte 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer 

Under undersökningen 

framgick det att tre 

huvudsakliga aspekter 

påverkade kvinnornas 

liv negativt på grund 

av samlagssmärtor; 

minskad eller 

utebliven sexuell 

aktivitet, lågt 

självförtroende och en 

försämrad relation 

med sin partner. 

Skillnader rådde dock 

Hög 
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beroende på 

deltagarnas ålder. 

 

Grogan, Turley & 

Cole, ´So many 

women suffer in 

silence´: a thematic 

analysis of 

women´s written 

accounts of coping 

with endometriosis 

(2018) England, 

Psychology & 

Health 

Att förstå 

kvinnors 

erfarenheter av 

att hantera 

endometrios och 

vad endometrios 

har för inverkan 

på deras liv 

Originalartikel 

Kvalitativ 

design 

34 kvinnor 

diagnostiserade 

med endometrios 

Framgår 

inte 

Tematisk 

analys 

Öppna frågor 

anonymt via 

ett online-

frågeformulär 

Deltagarna beskrev att 

deras liv var en ständig 

kamp, där de försökte 

behålla sitt personliga 

liv och arbetsliv 

samtidigt som de 

hanterade långvarig 

smärta. Kvinnorna var 

tvungna att kämpa för 

att få en noggrann 

diagnos och hade en 

begränsad tro på 

vårdpersonal. 

Hanteringsstrategier 

inkluderade 

undvikande av sociala 

händelser för att spara 

energi och undvika att 

ta smärtstillande medel 

för att behålla 

vakenheten. 

Kvinnorna upplevde 

att de inte kunde vara 

ärliga med familj och 

vänner om deras 

symtom och kände sig 

socialt isolerade och 

missförstådda. 

 

Medel-

hög 

Grundström et al., 

The double-edged 

experience of 

Att identifiera 

kvinnor med 

endometrios 

Originalartikel 
Kvalitativ 

design 

9 kvinnor 

diagnostiserade 

med endometrios 

4 Individuella 

intervjuer 
 

Två teman 

manifesterade under 

undersöknings-

Medel- 

hög 
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healthcare 

encounters among 

women with 

endometriosis: A 

qualitative study 

(2017) Sverige, 

Journal of Clinical 

Nursing 

 

erfarenhet från 

sjukvårds-

personal 
 

 

 

 

 

processen, dels hur 

kvinnor blev 

nonchalerade och 

bemötta med ignorans, 

dels hur kvinnorna 

kände sig hörda och 

bekräftade. 
 

Huntington & 

Gilmour, A life 

shaped by pain: 

women and 

endometriosis 

(2005) Nya 

Zeeland, Journal 

of Clinical Nursing 

Att undersöka 

kvinnors 

uppfattning om 

att leva med 

endometrios, 

vilka effekter 

endometrios har 

på deras liv och 

de strategier 

som används för 

att hantera deras 

sjukdom 

Originalartikel 

Kvalitativ 

design 

18 kvinnor 

diagnostiserade 

med endometrios 

Framgår 

inte 

Tematisk 

analys 

Individuella 

intervjuer 

De huvudsakliga 

fynden under 

undersöknings-

processen 

genomsyrades av hur 

kvinnorna i 

undersökningsgruppen 

påverkades negativt av 

deras kroniska 

smärtor, samt hur 

deras livskvalitet 

försämrades i alla 

aspekter. 

 

Medel- 

hög 

Hållstam et al., 

Living with painful 

endometriosis – A 

struggle for 

coherence. A 

qualitative study 

(2018) Sverige, . 

Sexual & 

Reproductive 

Healthcare 

Att undersöka 

kvinnors 

upplevelse av 

smärtan som 

orsakas av 

endometrios, 

samt effekterna 

av behandling 

gällande 

långvariga 

konsekvenser 

Originalartikel 

Kvalitativ 

design 

13 kvinnor 

diagnostiserade 

med endometrios 
 

12 
 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 
 

Tre kategorier 

formades under 

undersökningsprocesse

n; beroendet av 

människorna i sin 

omgivning kan 

antingen hjälpa eller 

stjälpa kvinnan, ett 

förstört liv orsakat av 

smärtan som 

diagnosen förorsakade, 

känsla av sammanhang 

Hög 
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och sociala 

aspekter 
 

hos kvinnorna med 

endometrios. 
 

Jones, Jenkinson 

& Kennedy, The 

impact of 

endometriosis 

upon quality of 

life: a qualitative 

analysis (2004) 

England, Journal 

of Psychosomatic 

Obstetrics & 

Gynecology 

Att undersöka 

effekten av 

endometrios på 

livskvaliteten 

Originalartikel 

Kvalitativ 

design 

24 kvinnor 

diagnostiserade 

med endometrios 

Framgår 

inte 

Individuella 

intervjuer 

Resultatet visade att 

smärta, fysisk 

aktivitet, social 

aktivitet, 

känslomässigt 

välbefinnande, 

förhållande till 

sjukvårdspersonal, 

behandling, samlag, 

energi, sysselsättning 

och infertilitet visade 

sig alla vara ett särskilt 

problem för kvinnor 

med endometrios. 

Även kände kvinnorna 

bland annat brist på 

kontroll och 

maktlöshet, samt 

social isolering. 

 

Hög 

Markovic, 

Manderson & 

Warren, 

Endurance and 

contest: women´s 

narratives of 

endometriosis 

(2008) Australien, 

An 

Interdisciplinary 

Journal for the 

Social Study of 

Att undersöka 

kvinnor med 

endometrios, 

förhållandet 

mellan socio-

demografisk 

bakgrund och 

deras 

hälsorelaterade 

problem  

Originalartikel 

Kvalitativ 

design 

30 kvinnor 

diagnostiserade 

med endometrios 

61 Individuella 

intervjuer 

Undersökningen 

belyser två sätt att 

tolka och hantera 

erfarenheter från 

sjukvården under 

processen att bli 

diagnotiserad. 

Kvinnorna valde att 

antingen uthärda eller 

kämpa emot 

sjukvården. 

 

Medel-

hög 
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Health, Illness and 

Medicine 
 

Moradi et al., 

Impact of 

endometriosis on 

women´s lives: a 

qualitative study 

(2014) Australien, 

BMC Women’s 

Health 

Att undersöka 

kvinnors 

erfarenheter av 

att leva med 

endometrios och 

att undersöka 

skillnader 

mellan tre olika 

åldersgrupper 

Originalartikel 

Kvalitativ 

beskrivande 

design 

35 kvinnor 

diagnostiserade 

med endometrios 

Framgår 

inte 

Fokusgrupp-

diskussioner 

Resultatet visade 

likheter och skillnader 

i påverkan mellan de 

tre åldersgrupperna. 

De mest synliga 

effekterna var på 

äktenskapliga/sexuella 

relationer, samhällsliv 

och fysiska och 

psykiska aspekter i alla 

tre åldersgrupperna, 

men med olika 

prioriteringar. 

Det samlade resultatet 

visade att endometrios 

påverkar negativt på 

olika delar av kvinnors 

liv. 

 

Medel-

hög 

Riazi et al., 

Patients´and 

physicans´descripti

ons of occurrence 

and diagnosis of 

endometriosis: a 

qualitative study 

(2014) Iran, BMC 

Women’s Health 

Att undersöka 

uppfattningen 

och upplevelsen 

hos kvinnor med 

endometrios om 

förekomst och 

diagnos av 

endometrios. 

Även att 

undersöka 

läkares 

uppfattning. 

Originalartikel 

Kvalitativ 

design 

12 kvinnor 

diagnostiserade 

med endometrios 

6 gynekologer 

Framgår 

inte 

Tematisk 

analys 

Individuella, 

semi- 

strukturerade 

intervjuer 

Resultatet visade att 

sju olika teman 

förekom, dessa var 1) 

Lokalisering av 

smärta, 2) 

Svårighetsgrad av 

smärta och kampen 

med smärtlindring, 3) 

Känsla av oförmåga att 

spela rollen som 

kvinna, 4) Minskad 

fysisk aktivitet, 5) 

Splittring i det sociala 

Hög 
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livet, 6) Sökandet efter 

en pålitlig diagnostisk 

indikator och 7) 

Osäkerhet angående 

läkarundersökning.  
Det visade sig att 

kvinnor som lever med 

endometrios upplever 

olika känslor som stör 

deras välbefinnande 

och deras liv. 
 

Roomaney & 

Kagee, Sailent 

aspects of quality 

of life among 

women diagnosed 

with 

endometriosis: A 

qualitative study 

(2016) Sydafrika, 

Journal of Health 

Psychology 

Att undersöka 

hälsorelaterad 

livskvalitet 

bland 

sydafrikanska 

kvinnor 

diagnostiserade 

med 

endometrios 

Originalartikel 

Kvalitativ 

design 

25 kvinnor 

diagnostiserade 

med endometrios 

Framgår 

inte 

Individuella 

intervjuer 

Resultatet visade att 

tio olika teman 

förekom i studien, 

dessa var nämnda 1) 

Medicinska faktorer, 

2) Fysisk funktion, 3) 

Psykologisk funktion, 

4) Sexuell funktion, 5) 

Reproduktiv funktion, 

6) Mellanmänsklig 

funktion (relationen 

med andra människor), 

7) Yrkes- och 

sysselsättnings-

funktion, 8) 

Information och 

kunskap, 9) Sjukvård 

och medicinsk 

behandling och 10) 

Ekonomiska 

konsekvenser och 

omständigheter 

Medel-

hög 
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*Se bilaga 1 för underlag för kvalitetsanalys 
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