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Sammanfattning: 
Bakgrund: Endometrios är en vanlig kronisk sjukdom som orsakar lokala inflammationer i 

bland annat bukhålan och den drabbar cirka 10 % av alla kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen 

innebär ofta svåra smärtor för den drabbade och kan påverka kvinnans förmåga att bli gravid, 

samt kan leda till infertilitet. Sjukdomen är eftersatt i svensk sjukvård eftersom kunskapen 

kring sjukdomen är låg. Personcentrerad omvårdnad är en vårdform som sätter personen i 

centrum. Det är ett förhållningssätt som behöver tillämpas för att underlätta patientens 

delaktighet i vården, då det ökar patientens känsla av välbefinnande. 

Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med endometrios. 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design, baserat på tio vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ design, där en enklare kvalitativ innehållsanalys gjordes i fem steg. 

Resultat: Endometrios hade en betydande inverkan på alla aspekter av kvinnornas liv. 

Framförallt besvärades de av svåra smärtor relaterade till menstruationens perioder och 

smärtor vid samlag. Risk för infertilitet och samlagssmärtor påverkade parrelationer. 

Sjukdomen försvårade sociala relationer, utbildning och arbetsliv, samt hade inverkan på 

självkänslan och den psykiska hälsan. Möte med vården upplevdes bristfälligt. 

Slutsats: Kvinnorna upplever att läkare har svårt att ta deras problem och smärtor på allvar, 

vilket visar att det finns ett stort behov av att öka kunskaperna om sjukdomen hos läkare, men 

också hos sjuksköterskor. Resultatet kan ge sjuksköterskan bättre förståelse för hur kvinnorna 

påverkas av sjukdomen vilket kan hjälpa hen att bedriva personcentrerad omvårdnad. 

Nyckelord: endometrios, parrelation, personcentrerad omvårdnad, upplevelser, vårdmöte. 
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1. Bakgrund 
Endometrios är en vanlig kronisk sjukdom som drabbar cirka 10 procent av alla kvinnor i 

fertil ålder och i Sverige innebär det att ungefär 200 000 kvinnor är drabbade. Både patienter 

med endometrios samt professionella inom svensk hälso- och sjukvård har yttrat en önskan 

om att ta fram ett kunskapsstöd för hur vården ska ta hand om de drabbade, eftersom 

kännedomen om sjukdomen är låg och få patienter remitteras till specialistvård 

(Socialstyrelsen, 2015). Sjukdomen har ett brett spektrum av kliniska tecken och symtom 

vilka inte sällan återkommer efter behandling (Fritz & Speroff, 2011).  

 

1.1 Endometrios 
Olovsson (2015) beskriver endometrios som ett tillstånd där livmoderslemhinnan 

(endometrium) som normalt finns inuti livmodern växer på andra platser, oftast på bukhinnan 

och ovarierna där det bildas cystor, men kan också växa infiltrerat i tarmar, vagina och 

urinblåsa. Det vanligaste sättet endometrieceller sprids på är via äggledarna och ut i bukhålan 

och kallas retrograd menstruation. Retrograd menstruation förekommer hos de flesta kvinnor, 

även hos de som inte är drabbade av endometrios. Troligt orsakas endometrios av en 

immunförsvarsbrist hos den drabbade då de levande endometrieceller som förflyttas retrograd 

in i bukhålan inte oskadliggörs som normalt. Endometrios kan också spridas till andra organ 

och vävnader via lymf- och blodbana. När endometriosen växer bildas nya nerver som är 

involverade i den smärta som sjukdomen ger upphov till. 

 

1.1.1 Symtom 

Ungefär var tionde kvinna har svåra symtom, framför allt olika former av smärta. 

Menstruationssmärta (dysmenorré) och samlagssmärta (dyspareuni) är de vanligaste typerna 

av smärta (Olovsson, 2015). Kvinnor drabbade av sjukdomen besväras också av kroniska eller 

akuta mer diffusa smärtor i bäckenet (Melin, 2010). Endometrios orsakar en kraftig lokal 

inflammation, vanligast i bukhålan, som påverkar kvinnans förmåga att bli gravid, ökar risken 

för missfall och spermiernas möjlighet att leda fram försvåras (Olovsson, 2015). Bland 

kvinnor som är drabbade av endometrios är ungefär hälften infertila (Lövkvist, Boström, 

Edlund & Olovsson, 2016). 

 

1.1.2 Diagnostik och behandling 

Många studier har gjorts, men inga lämpliga biomarkörer (mätvärde som hittas vid 

vävnadsanalys) för diagnostik av endometrios har hittats. Vaginal ultraljudsundersökning eller 

magnetisk resonanstomografi (MRT) kan identifiera cystor i ovarierna och eventuellt 

endometrios i tarmar, urinblåsa och vagina. Med denna metod upptäcks oftast inte skador i 

bukhålan (Becker, 2015; Olovsson; 2015). Med en omfattande anamnes samt klinisk 

undersökning kombinerad med ultraljud kan det vara möjligt att ställa en tämligen säker 

diagnos. Behandling består framför allt av lindring av endometriosrelaterade smärtor med 

smärtlindrande mediciner och med hormoner. Kirurgi bör användas endast om smärtlindring 

kombinerad med hormonell behandling inte ger önskad effekt, eller endometriosen växer och 

breder ut sig. Operation med avlägsnande av känd endometrios och endometriosrelaterad 

fibros ökar kvinnans chans att bli gravid (Olovsson, 2015). 
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1.1.3 Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av patienter med endometrios 

Sjuksköterskans omvårdnad kan ha stor betydelse för hur kvinnor drabbade av endometrios 

upplever vården. Individanpassad omvårdnad där sjuksköterskan lyssnar och tar kvinnors 

smärta på allvar, samt kan förklara orsaker till smärtan, uppskattas av kvinnor med kronisk 

bäckensmärta. Eftersom upplevelserna varierar på individnivå behövs mer fokus på den 

enskildes upplevelser av sjukdomen (Price, Farmer, Harris, Hope, Kennedy & Mayou, 

2006). Sjuksköterskans omvårdnadsarbete ska utgå från ett personcentrerat perspektiv där en 

välfungerande omvårdnad möjliggör kvinnans delaktighet i vården och skapar förutsättningar 

för en terapeutisk miljö, med flexibilitet och samarbete mellan parterna. Kvinnan känner sid 

sedd och respekterad då hennes medverkan i processer som gäller beslutsfattande ökar 

känslan av välbefinnande och ger tillfredställelse med upplevd vård (McCance & 

McCormack, 2013). 

Endometrios kan ha en negativ påverkan på sexuell funktion. Aspekter av de drabbades 

sexuella liv blir ofta åsidosatta. Det beskrivs att sjuksköterskor av olika anledningar sällan 

ställer frågor kring patientens sexliv samtidigt som patienter sällan tar upp intima problem vid 

möte med vårdgivare, om de ens söker vård för detta (Howard, 2012). Det är viktigt att 

sjuksköterskans omvårdnad präglas av medkännande närvaro och aktivt lyssnande på 

kvinnans berättelse. Det skapar förtroende och goda relationer mellan sjuksköterskan och 

patienten vilket kan underlätta vid samtal om känsliga ämnen, såsom samlagssmärta (Denny, 

2004). 

Enligt Gökyildiz och Kizilkaya Beji (2012), behövs det tvärprofessionellt arbete vid 

omvårdnad av kvinnor med endometrios. Det multidisciplinära teamet kan erbjuda kvinnan 

bedömning och hantering av somatiska och psykosociala komponenter av smärtan samtidigt. 

Sjuksköterskor har en viktig roll i samordning av teamarbetet samt tillgodose att det sker en 

korrekt och konsekvent kommunikation och samarbete mellan kvinnan, hennes familj och 

vårdteamet. Ett helhetsperspektiv bör riktas in på omvårdnaden för att förbättra kvinnornas 

livskvalitet (ibid.). 

Trots att endometrios är en vanligt förekommande sjukdom finns det fortfarande brist på 

förståelse kring sjukdomen bland vårdpersonal (Norton & Holloway, 2016). 

Feldiagnostisering anses som den vanligaste orsaken till fördröjd diagnos, som i genomsnitt 

kan ta upp till 10 år (Hudelist et al., 2012). Sjuksköterskor kommer i kontakt med kvinnor 

drabbade av endometrios på många olika vårdinrättningar. Därför behöver de ha kunskap om 

endometrios för att kunna identifiera kliniska tecken och symtom och förstå vilken påverkan 

sjukdomen har på kvinnors liv och relationer (Denny, 2004). 

 

1.2 Personcentrerat omvårdnad 
McCance och McCormack (2013) beskriver personcentrerad omvårdnad som en vårdform där 

fokus ligger specifikt på patienten som person och där patienten står i centrum. Ett 

personcentrerat förhållningssätt i omvårdnaden finns om terapeutiska relationer mellan 

vårdgivare och patienten grundas på respekt för patienten, dennes rätt till självbestämmande 

och ömsesidig respekt och förståelse. En av grundprinciperna i den personcentrerade 

omvårdnaden är att skapa en uppfattning om patientens livsvärld, hennes syn på situationen 

eller de omständigheter hon befinner sig i. Genom att erkänna individens unika egenskaper 

och individuella värderingar kan goda relationer och partnerskap etableras. Det underlättar 

patientens delaktighet i vården och ökar känslan av välbefinnande och tillfredställelse i 

vården. Enligt McCance och McCormack (2013) finns det egenskaper som stärker 

sjuksköterskans förutsättningar för att kunna bedriva personcentrerad omvårdnad. Förutom att 
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ha kunskap inom medicinska och medicintekniska vårdaspekter, färdigheter kring 

beslutsfattande, samt kunna prioritera i vården, ska sjuksköterskan ha lojalitet i arbetet. Detta 

innebär att ha både vilja och kunskap att ge den vård som är bäst för patienten. 

Sjuksköterskan behöver eftersträva god självkännedom och medvetenhet avseende egna 

värderingar och övertygelser, så att hen inte påverkar patientens egna beslut kring 

omvårdnaden och behandlingen. 

 

1.3 Problemformulering 
Sjukdomen endometrios drabbar ungefär en av tio kvinnor i fertil ålder. Kvinnorna drabbas av 

svåra smärtor som påverkar hela deras tillvaro. Obehandlad sjukdom kan leda till infertilitet, 

vilket inte enbart drabbar kvinnan, den påverkar hennes relationer i familjen. Det är inte 

ovanligt att det kan ta upp emot tio år att få en diagnos och få rätt behandling. För kvinnorna 

innebär detta lång tid av kämpande för att bli sedda och tagna på allvar av vården. Det är 

troligt att sjuksköterskan kommer i kontakt med drabbade kvinnor i sitt arbete och behöver 

således ha kunskap om vilka symtom sjukdomen ger och att dessa kan vara diffusa och 

varierande. En viktig del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete är att arbeta personcentrerat och 

se till att kvinnan känner sig sedd, bekräftad och respekterad. Kvinnan är den främsta 

experten på sig själv och detta innebär att sjuksköterskan aktivt behöver lyssna på det hon har 

att berätta och ta detta på allvar. Med kunskap om hur kvinnor drabbade av endometrios 

upplever sjukdomen, kan sjuksköterskan ge den bästa möjliga vården. 

 

2. Syfte 
Att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med endometrios. 

 

3. Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med deskriptiv design och induktiv ansats. 

Vetenskapliga studier söktes fram systematiskt, valdes ut och granskades i tydliga steg, varpå 

all litteratur som bedömdes vara relevant för arbetets syfte sammanställdes (Kristensson, 

2014). 

 

3.1 Sökstrategi 
Databaserna CINAHL, Medline samt PsycINFO användes för att systematiskt söka fram 

vetenskapliga, primärpublicerade artiklar, som kunde vara relevanta för att besvara arbetets 

syfte. För att hitta korrekta ämnesspecifika sökord, samt lämpliga synonymer användes 

Svensk MeSH (Medical Subject Headings), CINAHL Headings, Medline MeSH samt 

PsycINFO Thesaurus. Ämnesord som tillämpades i CINAHL och Medline var; 

Endometriosis, Life change events, Life experiences, Adaptation, psychological, Emotions+. 

Sökningar i fritext utfördes för att komplettera ämnesordsökningarna. Fritext som tillämpades 

var; experience*, emotion*, impact* tillsammans med boolesken NOT laparoscop*. 

Sökningarna var identiska i CINAHL och Medline med ett undantag av ämnesordet, Life 

experiences, som bara fanns i CINAHL. Sökningen i PsycINFO avvek från de andra två 

sökningarna. Där användes tre ämnesord; Life experiences, Emotions och Adaptation, samt 

fyra ord i fritext; experience*, emotion*, impact* och endometriosis. Sökresultaten 

begränsades av publiceringar gjorda mellan 2006-2016, på engelska och peer reviewed. 
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Medline har inte begränsningsmöjligheten peer reviewed och i CINAHL användes även 

begränsningen ”exclude Medline records” för att rensa bort dubblettartiklar som också finns i 

Medline. Kombinationer och avgränsningar framgår av artikelns sökmatris (bilaga 1). 

 

3.2 Urval 
Internationella artiklar med kvalitativ design som behandlade kvinnor med diagnostiserad 

endometrios inkluderades i studien. Översiktsartiklar, artiklar med kvantitativ design, artiklar 

utan vetenskaplig struktur samt artiklar som handlade om laparoskopi exkluderades. 

Uppsatsförfattarna strävade efter att hitta artiklar med etiska överväganden. Efter sökningarna 

i ovan nämnda databaser valdes artiklarna utifrån titlar och abstrakt som bedömdes vara 

relevanta utifrån aktuellt syfte (Kristensson, 2014). Artikelsökningarna gav totalt 593 träffar. 

Alla artiklarnas titlar lästes gemensamt och baserat på titlarna gjordes en grovsållning. Kvar 

stod 56 artiklar som ansågs relevanta för arbetets syfte. Alla abstrakt lästes, vilket 

uppsatsförfattarna gjorde enskilt. Tolv artiklar valdes ut gemensamt efter jämförelse av bådas 

bedömningar. Vid den andra gallringen gjordes två enskilda genomläsningar, samt 

granskningar av artiklarna i fulltext. Tio artiklar valdes slutligen ut genom gemensam 

diskussion och bedömning av relevans. 

 

3.3 Kvalitetsgranskning  
En bedömning av artiklarnas trovärdighet gjordes med hjälp av granskningsmallar anpassade 

för artiklarnas design (Kristensson, 2014). Mallar för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ design, hämtades från Statens beredning för medicinsk utvärdering (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], u.å.). Enligt Kristensson (2014) bör artiklarna 

vara av medelhög eller hög kvalitet för att inkluderas i studien. SBUs granskningsmall för 

studier med kvalitativ forskningsmetod består av 21 frågor. Högsta antal möjliga poäng har av 

uppsatsförfattarna därför satts till 21 och beslutat att artiklarna måste uppnå en poängsumma 

som motsvarar 60 % av antal möjliga poäng. Över 80 % anses vara av hög kvalitet och under 

60 % anses vara av för låg kvalitet för att ingå i studien. Således innebär 13 poäng eller högre 

att artikeln kan ingå i studiens resultatdel. Alla tio artiklar bedömdes vara av medelhög 

kvalitet och har bidragit till litteraturstudiens resultat. Dokumentation av 

artikelgranskningarna finns i bilaga 2. 

 

3.4 Forskningsetiska överväganden 
Genom hela urvals- och analysprocessen har uppsatsförfattarna eftersträvat ett objektivt 

förhållningssätt och en transparent redovisning. Artiklar med etiskt godkännande från lokal 

eller regional etisk kommitté och/eller noggrant etiskt övervägande eftersträvades av 

uppsatsförfattarna (Forsberg & Wengström, 2013). Nio artiklar hade etiskt godkännande 

varav två också hade etiskt resonemang. En artikel (Markovic, Manderson & Warren, 2008) 

saknade etiskt godkännande, men inkluderades i studien eftersom den är publicerad i en 

vetenskaplig tidskrift och det framgick att respondenterna behandlades konfidentiellt och 

deltog på egen önskan (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

3.5 Dataanalys 
En enklare form av kvalitativ innehållsanalys omfattande tio artiklar gjordes i fem steg enligt 

Forsberg och Wengström (2013). I steg ett lästes artiklarnas innehåll noggrant av båda 
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uppsatsförfattarna och diskuterades gemensamt. I steg två extraherades meningsenheter som 

svarade upp mot studiens syfte och det blev här tydligt vilka subkategorier som skulle ligga 

till grund för resultatet. I steg tre sammanställdes subkategorierna i huvudkategorier där det 

centrala innehållet bibehölls. I steg fyra sammanställdes materialet för varje subkategori i 

löpande text. I steg fem diskuterades resultatet. Exempel på analysens steg 2 och steg 3 finns i 

tabell 1 (Henricsson, 2012). 

 

Tabell 1. Exempel på hur textanalysen gått till 

Meningsenheter 
Kondenserade 

meningsenheter 
Subkategorier Kategorier 

”…her life had been profoundly 

affected by severe pain..” 

-Stor påverkan. 

-Svår smärta. 

Att uppleva 

smärta  

Upplevelser av 

fysisk påverkan 

”After several years, however, she 

had still not gotten pregnant. She 

was currently undergoing 

infertility treatment and 

considering adoption.” 

-Problem att bli 

gravid.  

-Genomgick 

infertilitetsbehandling. 

Fertilitet 

”…their pains were ”just normal 

period pains” this was something 

they had to cope with.” 

-Normaliserade 

smärtan. 
Möte med vården  

Upplevelser av 

emotionell 

påverkan 

”…including painful intercourse, 

fear associated with intercourse 

and avoidance of intercourse, 

which in some cases affected their 

romantic relationships.” 

-Samlagssmärtor 

påverkade relationen.  

 

Påverkan på 

intimitet 

”…makes them to be confined to 

bed and they are obliged to set 

their life plans considering the 

time of menstruation.” 

 

-Sängbundna. 

-Planera utefter när 

menstruation inträffar. 

 

Påverkan på fritid 

och livsstil  

Upplevelser av 

sociala relationer 
”…employers did not understand 

why they were in pain and that 

some even thought they were 

faking their symptoms.” 

-Arbetsgivare trodde 

att symtomen 

fejkades. 

Påverkan på 

arbetsliv och 

utbildning 

 

Det slutgiltiga resultatet av analysen redovisas i tabell 2 och resultatet redovisas under de tre 

kategorierna med respektive subkategorier i resultatdelen. En översiktlig redovisning av 

artiklar med de funna kategorierna finns i bilaga 3. 

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Upplevelser av  

fysisk påverkan 

Att uppleva smärta 

Fertilitet 

Att uppleva påverkan på mag-tarm 

Upplevelser av  

emotionell påverka 

Möte med vården 

Att få en diagnos 

Påverkan på intimitet 

Påverkan på självkänsla 

Att uppleva osäkerhet kring framtiden 

Upplevelser av påverkan  

på sociala relationer 

Påverkan på fritid och livsstil 

Påverkan på arbetsliv och utbildning 
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4. Resultat 
Resultatet visade att endometrios hade en betydlig påverkan på kvinnornas fysiska välmående 

och alla kvinnor upplevde någon typ av smärta. Flertalet kvinnor pratade om upplevelser av 

emotionell påverkan och om svårigheter med sexuell intimitet. Möte med vården gav flertalet 

kvinnor en känslomässig påverkan, då det var problematisk att bli tagen på allvar. Sociala 

relationer påverkades, då flera kvinnor upplevde det svårt att daglig delta i arbete, utbildning 

och fritidsaktiviteter. 

 

4.1 Upplevelser av fysisk påverkan 

4.1.1 Att uppleva smärta 

Alla kvinnorna upplevde någon typ av smärta (Ballard, Lowton & Wright, 2006; Denny, 

2009; Denny & Mann, 2007; Fauconnier et al., 2013; Gilmour, Huntington & Wilson, 2008; 

Markovic et al., 2008; Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood, 2014; Riazi et al., 2014; 

Roomaney & Kagee, 2016; Strzempko Butt & Chesla, 2007). Smärtorna lokaliserades oftast 

till bäckenet, men kvinnorna kunde uppleva ländryggssmärtor, magsmärtor, 

bröstkörtelsmärtor, huvudvärk, smärta i ändtarmen och smärtor i benen. Domningar, 

tyngdkänsla och kyla i benen nämndes också (Riazi et al., 2014). Vissa upplevde 

eliminationssmärtor (Fauconnier et al., 2013; Riazi et al., 2014). Det talades om smärtor som 

förvärrades över tid (Denny & Mann, 2007), vilka slutligen blev svåra att hantera (Markovic 

et al., 2008). Yngre kvinnor hade ingen tidigare erfarenhet av menstruationssmärtor och sökte 

inte medicinsk hjälp, i tro om att det de upplevde var inom spektret för vad som ansågs vara 

normala smärtor (Markovic et al., 2008). Då kvinnorna inte visste hur de skulle hantera 

smärtorna upplevde de stress och ångest. Många av kvinnorna var i behov av analgetika 

(smärtlindring) vilket ledde till oro för att utveckla ett beroende och tolerans för läkemedlen 

(Moradi et al., 2014). 

 

Smärta vid samlag var vanligt (Denny & Mann, 2007; Fauconnier et al., 2013; Markovic et 

al., 2008; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016; Strzempko Butt 

& Chesla, 2007). Några upplevde att det var svårt att förutsäga när samlagssmärtan skulle 

uppstå (Denny, 2009). Att genomföra samlag upplevdes problematiskt och för några kvinnor 

kunde smärtorna efter sex dröja kvar i flera timmar och upp till ett dygn (Riazi et al., 2014). 

Samlagssmärtor ledde till att kvinnorna ibland undvek samlag med sina partners (Denny & 

Mann, 2007; Fauconnier et al., 2013; Roomaney & Kagee, 2016). Några berättade att de blev 

tvungna att avbryta samlag, då det blev för smärtsamt att genomföra (Denny & Mann, 2007). 

Andra förklarade att det räckte att byta samlagsposition (Denny & Mann, 2007; Fauconnier et 

al., 2013; Strzempko Butt & Chesla 2007). En kvinna upplevde att det var svårt att genomföra 

ett samlag efter en hysterektomi, eftersom en rekonstruering av vagina ledde till sexuell 

dysfunktion (Strzempko Butt & Chesla, 2007). Enligt Denny och Manns (2007) studie, var 

det att avstå från samlag eller tanken på att undvika sex problematisk för yngre kvinnor som 

inte var i etablerade förhållanden. För något äldre kvinnor, i stabila förhållanden, var det 

lättare att uppskatta andra kvaliteter i relationen och alternativ till penetrerande sex. 

Strzempko Butt och Chesla (2007) bekräftar att det var lättare för kvinnor i fasta förhållanden 

att hitta tillfredsställelse på andra kreativa sätt.  

 

Menstruationssmärtor var ett vanligt symtom som majoriteten av kvinnorna besvärades av och 

alla beskrev att smärtan var av hög intensitet (Denny & Mann, 2007; Markovic et al., 2008; 

Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016; Strzempko Butt & Chesla, 

2007). Kvinnor som hade haft normala menstruationer tidigt i tonåren hade lättare att 

identifiera smärtorna som onormalt svåra då dessa inträffade senare i livet (Denny, 2009). 
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Under menstruation upplevdes även smärtor i ländrygg och ben (Moradi et al., 2014), samt 

smärtor i ändtarmen och bröstkörtlarna (Riazi et al., 2014). Huvudvärk var också vanligt 

förekommande (Riazi et al., 2014). Vissa kvinnor normaliserade sin upplevelse av 

menstruationssmärta och förklarade det med att deras mödrar alltid hade haft svåra smärtor 

vid menstruation (Ballard et al., 2006; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014). 

 

Flera kvinnor upplevde att den vanliga dosen av konventionell analgetika inte hjälpte och att 

dosen behövde justeras (Ballard et al., 2006; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014). En 

kvinna upplevde ett behov av intravenös analgetika för att kontrollera smärtan (Riazi et al., 

2014). Många kvinnor uppgav att behandling med hormoner eller kirurgi inte kunde ta bort 

smärtorna (Denny, 2009; Strzempko Butt & Chesla, 2007; Markovic et al., 2008). Det var inte 

ovanligt att genomgå flera kirurgiska ingrepp i försöket att bli av med smärtorna (Markovic et 

al., 2008). Moradi et al. (2014) säger att kvinnorna effektivt blev av med smärtorna vid 

kirurgiska ingrepp, men att majoriteten av kvinnorna upplevde recidiv. Andra kvinnor 

upplevde en lättnad av att behandlas med hormoner (Strzempko Butt & Chesla, 2007; Denny, 

2009; Ballard et al., 2006). En kvinna berättade att hon återtog kontroll över kroppen efter en 

hysterektomi, då smärtorna försvann (Markovic et al., 2008). 

 

4.1.2 Fertilitet 

De kvinnor som blev gravida var oroliga för graviditetens förlopp och tonåringar upplevde 

oro kring deras framtida fertilitet (Moradi et al., 2014). Vissa kvinnor drabbades av missfall 

till följd av sjukdomen (Markovic et al., 2008; Riazi et al., 2014). Några kvinnor upplevde 

stor osäkerhet angående förmågan att skaffa barn efter ett flertal laparoskopier och kvinnor 

som genomgick en hysterektomi blev infertila (Markovic et al., 2008). Par som upplevde att 

de inte kunde bli gravida önskade att genomgå fertilitetsbehandlingar (Strzempko Butt & 

Chesla, 2007). Information om att sjukdomen kunde innebära risk för infertilitet gav upphov 

till många funderingar kring graviditet hos kvinnorna (Moradi et al., 2014) och för en kvinna 

var oron för barnlöshet mer påtaglig än själva smärtan (Markovic, 2008). Önskan att bli 

gravid var för flera kvinnor så stor att de valde att stå ut med samlagssmärtan (Denny & 

Mann, 2007). Svårigheter att skaffa barn ledde till att några kvinnor inte orkade vara bland 

andra med små barn (Roomaney & Kagee, 2016). En kvinna upplevde så svåra smärtor så att 

hon valde att genomgå hysterektomi efter att ha fött ett barn vid 35 års ålder (Markovic et al., 

2008). 

 

4.1.3 Att uppleva påverkan på mag-tarm 

Många kvinnor upplevde besvär från mag-tarmkanalen i form av illamående, kräkning, 

förstoppning eller diarré (Fauconnier et al., 2013; Riazi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 

2016). En del kvinnor hade svårigheter vid tarmtömning samt blod i avföringen och dessa 

symtom försvårades under menstruation (Fauconnier et al., 2013; Riazi et al., 2014). En 

kvinna upplevde de tarmrelaterade symtomen som värst (Strzempko Butt & Chesla, 2007). En 

annan kvinna berättade att hon alltid behövde ha nära till toalett då mag- och tarmrelaterade 

besvär ofta gjorde sig påminda (Gilmour et al., 2008). 

 

4.2 Upplevelser av emotionell påverkan 

4.2.1 Möte med vården 

Många kvinnor hade negativa erfarenheter från mötet med vården då de upplevde att läkarna 

inte tog dem på allvar. De tog sig inte tid till att besvara frågor och de gav felaktiga råd och 
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information om sjukdomen. Denna behandling väckte oro och osäkerhet hos kvinnorna 

(Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016). De flesta tonåringarna hade i möte med 

läkare upplevt att de inte trodde på deras berättelser och att de inte trodde att unga kvinnor 

kunde drabbas av endometrios (Moradi et al., 2014). I möte med vården upplevde kvinnorna 

att den mest intressanta frågan för läkarna var smärtans intensitet. Frågor om form, 

egenskaper och varaktighet togs sällan upp. Vilken påverkan smärtorna hade på kvinnornas 

möjlighet att leva och fungera i en relation verkade heller inte vara av stort intresse hos läkare. 

Ett möte med en gynekolog som inte var expert eller inte förmådde känna någon sympati 

kunde resultera i att kvinnan lika gärna fick gå hem utan hjälp. Ingen diagnos blev ställd och 

kvinnan fick gå hem med stora smärtor. Det upplevdes kränkande att läkaren bedömde deras 

sjukdom som mild, då smärtorna och påverkan på kvinnornas liv inte upplevdes jämlik med 

bedömningen (Denny, 2009). En kvinna upplevde stor frustration och började tvivlade på sig 

själv och den smärta hon kände, vilket berodde på dåligt bemötande, felaktiga råd och 

normalisering av problemen (Ballard et al., 2006). Ballard et al., 2006; Denny, 2009; 

Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014 och Strzempko Butt & Chesla, 

2007, talar alla om att läkare normaliserade kvinnornas smärtor. Kvinnorna kände osäkerhet 

kring vilken smärta som var normal och vilken som inte var det och eftersom ingen tog deras 

smärtor seriöst, hade de själva svårt att göra det. De normaliserade således själva smärtan 

(Markovic et al., 2008). De möten då läkaren tog sig tid att lyssna på kvinnorna upplevdes 

som positiva (Moradi et al., 2014). 

 

4.2.2 Att få en diagnos 

En fastställd diagnos upplevdes av kvinnorna som en lättnad och den gav styrka att hantera 

symtomen (Ballard et al., 2006, Moradi et al., 2014). Diagnosen gav inte enbart möjligheter 

för adekvat behandling, men också ett språk att använda i kommunikation med omgivningen, 

som tidigare ställt sig oförstående till kvinnornas situation. De uppnådde således en helt annan 

acceptans och förståelse, där de tidigare mött motstånd. För vissa kvinnor upplevdes 

diagnosbeskedet som en stor lättnad då de inte längre behövde oroa sig för ett cancerbesked 

(Ballard et al., 2006). Diagnosen bekräftade smärtan och gjorde den giltig (Markovic et al., 

2008). Upplevelsen av att det tog lång tid att få en diagnos var gemensam för de flesta 

(Markovic et al., 2008 Moradi et al., 2014). Många upplevde att flera allmänläkare inte 

förmådde ta deras smärtor på allvar. Istället normaliserades symtomen och kvinnorna fick 

uppsöka vården flera gånger innan de fick hjälp hos gynekolog vilket ledde till att det tog 

ännu längre tid att få en diagnos. För en kvinna krävdes sju ingrepp innan diagnos kunde 

fastställas (Markovic et al., 2008). Flera kvinnor fick fel medicinsk och kirurgisk behandling 

på grund av fel diagnos (Moradi et al., 2014). Under tiden kvinnorna väntat på diagnos 

upplevdes osäkerhet och en känsla av att deras liv var satt på paus (Ballard et al., 2006, 

Denny, 2009). En kvinna uttryckte att diagnosen kändes som en seger, även om den i sig inte 

var något positivt (Denny, 2009). Andra kunde uppleva att diagnosen gav ny osäkerhet och 

nya dilemman. Oron för att inte kunna få barn eller osäkerhet kring när det bäst lämpade sig 

att försöka få barn blev nämnd. För vissa kvinnor resulterade diagnosen i behandlingar som 

gav nya problem i form av viktuppgång, minskad sexlust och depression (Markovic et al., 

2008).  

 

4.2.3 Påverkan på intimitet 

Sjukdomen påverkade kvinnornas möjligheter till att vara intima (Fauconnier et al., 2013; 

Gilmour et al., 2008). För flera kvinnor medförde rädsla för smärtfulla samlag att de undvek 

sexuell kontakt (Roomaney & Kagee, 2016). De flesta kvinnor som levde i en relation kunde 

berätta att deras sexuella relationer hade påverkats negativt på grund av rädsla för smärta och 
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blödningar under samlag. Uteblivna orgasmer upplevdes frustrerande och svårt, vilket ibland 

ledde till att relationer avslutades. Några upplevde stöd från sin partner (Roomaney & Kagee, 

2016). Det var dock inte alla som var i en relation, då flera av kvinnorna hade blivit lämnade 

av partnern på grund av samlagssmärtor och uteblivet sexuellt samliv (Denny & Mann, 2007; 

Gilmour et al., 2008; Markovic et al., 2008; Roomaney & Kagee, 2016). Det förekom att 

kvinnorna själv valde att inte inleda nya förhållanden efter att de upplevt dysfunktionella 

förhållanden till följd av samlagssmärtor (Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016). 

Infertilitet eller risken för att bli infertil var något som upplevdes hota relationerna (Moradi et 

al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016). En kvinna uttryckte sig kritisk till gynekologens råd 

om att skaffa barn så snart som möjligt. Det upplevdes stressande och innebar en psykisk 

press på båda i relationen och partnern valde att lämna relationen som ett resultat av detta 

(Markovic et al., 2008). Under smärtfulla perioder upplevde flera att det var svårt att orka 

kommunicera med partnern och det försvårade den känslomässiga relationen (Riazi et al., 

2014; Strzempko Butt & Chesla, 2007). De kvinnor som hade en oförstående partner 

upplevde att de led i ensamhet (Strzempko Butt & Chesla, 2007). 

 

4.2.4 Påverkan på självkänsla 

Kvinnorna upplevde att självkänslan och självförtroendet blev sämre, samt ett missnöje med 

den egna kroppen då de inte kunde ha njutningsfull och oproblematisk sex eller inte lyckades 

bli gravida (Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016). Denny och Mann (2007) fann att 

kvinnorna kände sig oattraktiva, okvinnliga och upplevde skuldkänsla eftersom de inte kunde 

engagera sig i sex. Viktuppgång, operationsärr, blekhet på grund av anemi och blödningar 

påverkade också självkänslan (Moradi et al., 2014). Enligt Riazi et al. (2014), var smärtor vid 

samlag och infertilitet två faktorer som påverkade känslan av att vara kvinnlig. Många 

kvinnor härdade ut smärtor under samlag för att inte tappa bort känslan av att vara kvinnlig. 

 

4.2.5 Att uppleva osäkerhet kring framtiden 

Trots att kirurgisk behandling effektivt lindrade smärtan och andra symtom upplevde 

majoriteten av kvinnorna återfall av sjukdomen, vilket påverkade deras emotionella tillstånd. 

Framtida återfall med smärtfulla symtom konstaterades vara den största rädslan. Sjukdomens 

prognos upplevdes oförutsägbar och gav osäkerhet med tanke på framtiden. Risken för att få 

cancer, som en följd av sjukdomen, upplevdes skrämmande. Andra oroade sig över risken att 

föra sjukdomen vidare till en framtida dotter. Bland de yngre kvinnorna var det vanligt att 

känna hopp om en smärtfri framtid. Flera uttryckte hopp om att sjukdomen inte skulle komma 

tillbaka efter att de låtit operera bort endometriosen (Denny, 2009), andra kände hopp om 

anpassad behandling efter att endometrios konstaterats (Ballard et al., 2006). En kvinna 

hoppades på att sjukdomen skulle försvinna i och med att hon hade varit gravid och fött ett 

barn, eller att hon skulle uppleva mindre smärta då menstruationen återkom (Denny, 2009). 

Åter andra hade slutat hoppas på bättring och istället accepterat att de skulle leva med en 

kronisk sjukdom resten av sitt liv (Denny, 2009; Strzempko Butt & Chesla, 2007). En kvinna 

uttryckte hur mycket gynekologens inställning till sjukdomen och dennas tro på att allt skulle 

bli bra, betydde för hoppet om en bättre framtid (Denny, 2009). 

Mycket omkring sjukdomen skapade osäkerhet för kvinnorna. Efter lång väntan på 

diagnosbesked, upplevde kvinnorna osäkerhet i förhållande till behandlingsformerna och 

långtidseffekterna som eventuellt kunde uppstå av hormonbehandlingarna (Denny, 2009). De 

flesta kvinnor i fertil ålder uttryckte en oro och osäkerhet kring möjligheterna att få barn, eller 

hur sjukdomen skulle påverka deras fertilitet (Denny, 2009; Markovic et al., 2008; Moradi et 

al., 2014). Mycket av osäkerheten rörde sig kring när bästa tidpunkten för att försöka skaffa 

barn var, eller om de skulle kunna få barn överhuvudtaget. En kvinna upplevde svårigheter i 
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att ta beslut kring bästa tidpunkten för att eventuellt bli med barn, då utbildningen också var 

viktig för hennes framtid (Markovic et al., 2008). 

 

4.3 Upplevelser av påverkan på sociala relationer 

4.3.1 Påverkan på fritid och livsstil 

Kvinnorna kunde berätta att sjukdomen störde deras sociala relationer (Denny, 2009) och det 

var svårt att delta i dagliga aktiviteter (Ballard et al., 2006; Fauconnier et al., 2013; Gilmour et 

al., 2008; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016). Livet behövde planeras utefter 

menstruationens perioder. Smärtan var oförutsägbar och de visste aldrig hur de skulle må från 

dag till dag, vilket resulterade i att en del av spontaniteten och flexibiliteten i deras liv 

förlorades (Denny, 2009; Riazi et al., 2014; Strzempko Butt & Chesla, 2007). Endometriosens 

symtom hade stor påverkan på kvinnornas psykiska hälsa och kvinnorna upplevde att 

sjukdomen hade kontroll över deras liv (Denny, 2009; Moradi et al., 2014; Strzempko Butt & 

Chesla, 2007). Menstruationsrubbningar påverkade kvinnornas liv då menstruationerna kunde 

vara kraftiga och långvariga eller uppträda i form av små blödningar under månader i sträck. 

De upplevdes därför som oförutsägbara och försvårade det dagliga livet (Ballard et al., 2006; 

Riazi et al., 2014). Omhändertagande, umgänge och lek med barnen försvårades på grund av 

intensiva smärtor (Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016). Två ensamstående 

mammor med delad vårdnad för sina barn upplevde en rädsla för att förlora vårdnaden, 

eftersom svåra smärtor kunde försvårade omhändertagandet (Moradi et al., 2014). 

Menstruationssmärtor och kraftiga blödningar var delvis orsaken till att kvinnorna isolerade 

sig eller undvek sociala aktiviteter (Ballard et al., 2006; Markovic et al., 2008; Roomaney & 

Kagee, 2016). Smärtor upplevdes också som ett hinder för viktiga delar av livet, som 

religionsutövande och träning (Strzempko Butt & Chesla, 2007). Smärtan kunde slå ut 

kvinnorna i flera dagar (Markovic et al., 2008) och göra dem sängliggande på grund av 

utmattning (Fauconnier et al., 2013; Gilmour et al., 2008; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 

2014), vilket ledde till att flera drog sig undan sociala aktiviteter. Depression, 

humörsvängningar, irritation och känslor av sårbarhet, obehag, utmattning och hopplöshet 

präglade kvinnornas vardagsliv (Gilmour et al., 2008; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014; 

Roomaney & Kagee, 2016). 

 

Några kvinnor rapporterade att endometrios hade negativ påverkan på deras livsstil eftersom 

de behövde stora doser av analgetika, började dricka mer alkohol eller röka fler cigaretter. 

Två kvinnor uppgav att de använde olagliga mediciner för att hantera smärtan. Andra kvinnor 

upplevde att sjukdomen hade påverkat dem positivt. De hittade motivation till att sluta röka, 

välja hälsosamma dieter och utöva fysisk aktivitet. Flera kvinnor upplevde att de hade blivit 

starkare och lärt sig att lyssna på sin kropp genom att acceptera sjukdomen (Moradi et al., 

2014). För flera kvinnor blev kunskap om sjukdomen en vändpunkt där de kunde återta 

kontrollen över sitt liv (Gilmour et al., 2008). 

 

4.3.2 Påverkan på arbetsliv och utbildning 

De flesta upplevde att smärta och smärtrelaterad trötthet ledde till att de inte kunde delta i 

utbildning och arbetsliv (Gilmour et al., 2008; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014; 

Roomaney & Kagee, 2016; Strzempko Butt & Chesla, 2007). Smärtorna gav 

koncentrationssvårigheter och flera berättade att de behövde stanna hemma flera dagar i 

veckan (Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014). En kvinna berättade att hon kände skam 

och rädsla för att gå till skolan då hon hade rikliga menstruationsblödningar som kunde 
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avslöjas genom kläderna (Markovic et al., 2008) Sämre betyg och studieavbrott blev ett 

resultat av den störda skolgången (Gilmour et al., 2008; Moradi et al., 2014).  

Smärtor kunde göra kvinnorna oförmögna att arbeta (Riazi et al., 2014; Strzempko Butt & 

Chesla, 2007), vilket påverkade deras inkomst negativt (Moradi et al., 2014; Gilmour et al., 

2008). Några gick till jobbet trots svåra smärtor (Moradi et al., 2014), då familjen inte hade 

råd att vara utan deras lön (Roomaney & Kagee, 2016). Läkarbesök innebar förlorad inkomst, 

då läkarbesök och sökandet efter hjälp tog tid ifrån arbetet, samt att vårdbesöken i sig kostade 

pengar (Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014). 

Sjukdomen hade en negativ påverkan på möjligheterna att uppnå de mål som var 

eftersträvansvärda för några av kvinnorna. De kunde inte jobba med vad de helst ville och det 

var svårt att göra karriär. Ibland var det nödvändigt att sluta jobba, medan andra blev tvungna 

att säga upp sig från ett arbete för att byta till ett arbete som var lättare att sköta (Moradi et al., 

2014). De hade svårt att bli tagna på allvar av arbetsgivare (Ballard et al., 2006), som istället 

trodde att kvinnorna fejkade symtom (Roomaney & Kagee, 2016). Kvinnorna upplevde mer 

empati och förståelse från arbetsgivare och att det var mer legitimt med arbetsfrånvaro efter 

att de fått en diagnos (Ballard et al., 2006). Yrkesbyte, schemaändringar och arbete hemifrån 

var lösningar som presenterades (Strzempko Butt & Chesla, 2007). 

 

4.4 Resultatsammanfattning 
Endometrios kan ha en omfattande inverkan på kvinnornas liv, då många områden av livet 

drabbas. Kvinnorna får stå ut med stora smärtor som påverkar deras utbildning, arbetsliv och 

sociala relationer. Stöd och hjälp från sjukvården upplevs som bristfällig då symtomen många 

gånger normaliseras av läkare och gynekologer. Normaliseringen leder till att det tar lång tid 

innan diagnos ställs. Under tiden kvinnorna kämpar för att få hjälp av vården kan de uppleva 

misstro från omgivningen. Vänner, bekanta och arbetsgivare förstår inte vad kvinnorna 

genomlider. Eftersom flera kvinnor med endometrios lider av samlagssmärtor och riskerar att 

bli infertila, upplever de begränsade möjligheter till intimitet samt att deras relationer hotas. 

Många upplever stor oro och rädsla för att bli barnlösa. 

 

5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 
Uppsatsförfattarna valde att genomföra en litteraturstudie med hjälp av systematiska 

sökningar då det ger möjlighet att göra en sammanställning av det nuvarande kunskapsläget 

inom området. Intentionen var att lyfta fram och beskriva kvinnornas upplevelser av 

sjukdomen endometrios och på så vis hitta möjligheter till optimering av sjuksköterskors 

omvårdnadsarbete. Det finns också en intention om att kunskapen som sammanställningen av 

detta arbete bidrar med också kan optimera det arbetet som övriga professioner inom vården 

bedriver. En empirisk studie hade varit en alternativ metod. Metoden kräver dock mycket 

förarbete. Bortsett från en begränsad tidsram var uppsatsförfattarna begränsade av 

möjligheten att intervjua personer drabbade av endometrios, då kandidatstudenter enbart 

tillåts intervjua sjuksköterskor eller medstudenter. 

Enligt Forsberg och Wengström (2013), är Cinahl och Medline två av de mest vanliga 

databaserna för omvårdnadsforskning. PsycINFO, är en databas med huvudsaklig fokus 

inriktad på forskning inom psykologi, men som också innehåller omvårdnadsforskning. 

Cinahl, Medline och PsycINFO ansågs därför alla vara relevanta sökdatabaser för befintligt 
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arbete. Enligt Henricsson (2012) kan systematiska sökningar inom flera databaser med samma 

fokusområde stärka arbetets tillförlitlighet, eftersom det ökar chansen för att hitta relevanta 

artiklar. 

Inledningsvis tog uppsatsförfattarna hjälp av bibliotekarie, för adekvat hjälp med att hitta 

relevanta ämnesspecifika sökord och korrekt sökstrategi. Svensk MeSH bidrog med 

användbara synonymer till ämnesord, för sökningar som syftar till att hitta artiklar som 

beskriver upplevelser. För att bredda sökningen användes synonymer i fritext med 

trunkeringar för att inkludera alla varianter som fanns av varje specifikt ord (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

Studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser, därför bedömdes artiklar med kvalitativ 

design vara mest lämpliga, då fokus i dessa studier är att göra beskrivningar som fångar 

innebörder och nyanser i människors upplevelser (Forsberg & Wengström, 2013). Att arbetets 

resultatdel baserats på kvalitativa artiklar, styrker arbetets tillförlitlighet (Henricsson, 2012).  

Sökprocessen var en tidkrävande del av arbetet, som modifierades flera gånger tills 

sökresultaten inte gav några nya träffar, trots att nya fritext och ämnesord lades till. Det 

slutgiltiga söket är noggrant redovisat i bilaga 1, sökmatris. Ämnesord för upplevelser, som 

utgjorde synonymer till varandra söktes tillsammans med boolesken OR. Det gjordes också 

med synonyma fritextord för upplevelser. Sökresultatet för ämnesord och fritextord 

kombinerades ytterligare en gång tillsammans med boolesken OR. Ämnesordet endometriosis 

har inga synonymer och söktes separat. Boolesken NOT användes tillsammans fritextordet 

laparoscop med trunkering (*), då de första söken gav många träffar på artiklar som handlade 

om endometrios och laparoskopi, vilket inte var intressant för befintligt arbete. Innan 

begränsningarna ”peer review”, ”English language” och tidsintervaller lades till, söktes 

ämnesord, fritextord och ”endometriosis” tillsammans med boolesken AND. 

Utöver databassöken använde uppsatsförfattarna sig av referenslistor i översiktsartiklar för 

upplevelser av endometrios, för att hitta flera relevanta artiklar. De manuella söken har dock 

inte bidragit till ytterligare artiklar, inom angiven tidsintervall, som var intressanta för arbetet. 

Uppsatsförfattarna anser att detta styrker arbetets trovärdighet. 

För att hitta den mest aktuella forskningen, begränsades sökningarna till att omfatta de tio 

senaste åren (Kristensson, 2014). Sökningarna begränsades ytterligare med ”peer-reviewed” 

som innebär att endast artiklar som förhandsgranskats av minst två externa forskare innan 

publicering, visades i sökresultatet. Begränsningen säkerställer artiklarnas kvalitet (Karlsson, 

2012). Det är enbart databaserna CINAHL och PsycINFO som har denna 

begränsningsmöjlighet. Artiklar publicerade i Medline anses vetenskapliga. Eftersom 

översiktsartiklar inte utgör en primärkälla, exkluderades dessa (Forsberg & Wengström, 

2013). 

Eftersom sökningarna omfattar primärpublicerade artiklar från internationella tidskrifter, är de 

skrivna på engelska. För uppsatsförfattarna innebär det en risk för språkliga feltolkningar. 

Artiklarna har blivit lästa enskilt samt gemensamt tills enighet uppnåtts, likaväl garanterar inte 

det att viktigt material inte gått förlorat i översättningsarbetet, vilket kan ses som en svaghet. 

Att arbetet baserats på engelska artiklar har dock utgjort en trygghet för uppsatsförfattarnas 

samarbete, då det gett ett gemensamt språk att diskutera artiklar och resultat utifrån, då ingen 

av uppsatsförfattarna har svenska som modersmål. 

Efter gemensam granskning och diskussion stod uppsatsförfattarna kvar med tio artiklar med 

medelhög kvalitet och samtliga inkluderades i studieresultatet. Förfarandet höjer resultatets 

trovärdighet (Rosén, 2012). Två artiklar föll bort innan granskningsprocessen. Den ena 
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artikeln inkluderades inte eftersom delar av studieresultatet baserades på material från en 

fokusgrupp från 1994 och ansågs därför för gammal. Den andra studien saknade vetenskaplig 

struktur. 

Dataanalysen kan vara arbetets svagaste punkt, då det var första gången uppsatsförfattarna 

utförde en omfattande textanalys. Analysen har delats upp mellan de två författarna, vilket 

kan försvaga arbetets resultat, då meningsenheter kan ha gått förlorat (Danielson, 2012). 

Artiklarna kodades efter studiernas författare, samt upplevelser. Resultatfördelningen finns i 

bilaga 3. Analysen har inte granskats externt och utgör därför en svaghet i arbetet. 

Resultatbeskrivningarna har dock granskats av handledare och bedömts som rimliga, vilket 

stärker tillförlitligheten (Henricsson, 2012). 

Initialt sammanställdes subkategorierna i fyra huvudkategorier; upplevelser av möte med 

vården, samt fysisk, psykologiskt och social upplevelse. Under arbetets framfart modifierades 

huvudkategorier att omfatta tre huvudkategorier; upplevelser av fysisk och emotionell 

påverkan, samt upplevelser sociala relationer. Det har varit en utmaning för uppsatsförfattarna 

att sortera subkategorierna under passande rubriker. Upplevelser av smärta, fertilitet och 

påverkan på mag-tarm har bedömts passa bäst under huvudkategorin ”upplevelser av fysisk 

påverkan”. Indelningen tål dock att ifrågasättas då det till exempel under rubriken ”fertilitet” 

förekommer beskrivningar av emotionella upplevelser, såväl som smärtupplevelser. 

Uppsatsförfattarna motiverar ändå att innehållet är logiskt korrekt. Ett renodlat resultat under 

varje rubrik skulle innebära att delar av resultatet skulle gå förlorat. Möte med vården, som 

tidigt var en av arbetes huvudkategorier ansågs i efterhand höra till under 

huvudkategorin ”upplevelser av emotionell påverkan”, tillsammans med upplevelser av att få 

en diagnos, påverkan på intimitet, påverkan på självkänsla och osäkerhet kring framtiden. 

Under huvudkategorin ”upplevelser av påverkan på sociala relationer”, behandlades fritid, 

livsstil, arbete och utbildning, som inte hade en rent konkret koppling till vare sig kategorin 

fysisk eller emotionell påverkan, enligt uppsatsförfattarna. 

Majoriteten av artiklarna som ligger till grund för uppsatsförfattarnas resultatredovisning, har 

rekryterat studiedeltagare från specialkliniker för endometrios, sjukhus eller via en särskild 

stödgrupp för kvinnor med endometrios. I fem studier uppmanades kvinnorna att själva ta 

kontakta med forskarna (Gilmour et al., 2008; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014; 

Roomaney & Kagee, 2016; Strzempko Butt & Chesla, 2007), vilket kan betyda att de kvinnor 

som deltagit i studierna var särskilt intresserade av att få berätta sina historier och kan antas 

vara svårare drabbade än kvinnor som inte uppsökt specialistenheter. Således kan gruppen 

anses vara homogen i urvalet gällande sjukdomens svårighetsgrad, vilket kan betyda att 

kvinnor som drabbats i mildare grad inte deltar i studierna. I vissa av studierna tas detta upp 

som en möjlig svaghet i det egna resultatet. Studier med kvalitativ design har oftast ett litet 

urval och syftar till att undersöka individer eller fenomen i ett specifikt sammanhang och ska 

därför inte generaliseras (Olsson & Sörensen, 2011). Då artiklarna som ligger till grund för 

resultatredovisningen är av kvalitativ design, görs ingen generalisering, men resultatet kan 

däremot vara överförbar till liknande sammanhang (Danielson, 2012).  

Uppsatsförfattarna anser att den geografiska spridningen på studierna som ingår i 

resultatredovisningen är en styrka för befintligt arbete. Studierna har utförts i Storbritannien, 

Frankrike, Iran, Australien, New Zeland, Sydafrika och USA. Idag är Sverige ett 

mångkulturellt land och det innebär att sjuksköterskan kommer i kontakt med kvinnor från 

många olika kulturer där synen på familjeliv, sex och samliv, kvinnans kropp och vad som är 

feminint kan skilja sig åt. Därför kan det vara betydelsefullt för professionen att få en 

förståelse för hur kvinnor från olika kulturer upplever det att leva med sjukdomen 

endometrios. På så vis kan en bättre personcentrerad omvårdnad möjliggöras. 



14 

 

 

5.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. 

Resultatet påvisar att kvinnor upplever att sjukdomen påverkar fysiska, emotionella och 

sociala aspekter av livet. Det beskrivs som om att sjukdomen har kontroll över deras liv 

(Denny, 2009; Moradi et al., 2014; Strzempko Butt & Chesla, 2007). Endometriosens 

betydande inverkan på fysisk och emotionell funktion samt sociala relationer bekräftas i 

tidigare studier av Culley et al. (2013) och De Graaff et al. (2013). 

Resultatet visar att smärta är det vanligaste symtomet kvinnor med endometrios lider av. 

Flera kvinnor upplever att smärtorna blir svårare med tiden. Detta går emot ett påstående 

av Lövkvist et al. (2016) som undersökte livskvalitet hos endometriosdrabbade kvinnor i 

olika åldrar och fann att yngre kvinnor upplevde fler symtom än äldre. Resultatet visar att 

smärtan påverkar i stort sätt alla aspekter av kvinnornas liv. Att kronisk 

endometriosrelaterad bäckensmärta begränsar det dagliga livet och kvinnornas syn på 

framtiden bekräftar också Gilmour och Huntington (2005) i sin studie. Vidare beskriver 

Facchin et al. (2015) att smärtan försämrar kvinnornas livskvalitet och påverkar deras 

psykiska hälsa negativt. McCance & McCormack (2013) säger att personcentrerad 

omvårdnad avser att sjuksköterskan är engagerad, värnar om patientens intressen och 

sörjer för patientens fysiska behov. Det innebär att sjuksköterskans främsta uppgift är att 

lindra lidande och smärtor.  Patienter som inte har kontroll över sina kroniska smärtor 

kan uppleva rädsla för att inte klara av att leva med dem. Sjuksköterskan har en viktig 

funktion i att bedöma kvinnornas smärtor, administrera smärtlindrande åtgärder och 

utvärdera effekter av behandlingar (Berntzen, Danielsen, Almås, 2011). 

Smärta vid samlag tillsammans med infertilitet kan ha en negativ påverkan på kvinnornas 

självkänsla. Det kan leda till att de upplever missnöje med den egna kroppen, känner sig 

oattraktiva och okvinnliga. Uppsatsförfattarna tolkar det som att symtomen har negativ 

effekt på deras känslomässiga välbefinnande. Det är viktig att sjuksköterskan förstår hur 

kvinnor upplever den negativa psykiska påverkan som sjukdomen medför. Genom att 

lyssna på kvinnans livsberättelse kan sjuksköterskan skapa sig en bild av vem kvinnan är 

som person. Det kan också hjälpa sjuksköterskan att förstå kvinnans värderingar och 

aspekter som är viktiga i hennes liv, vilket är en av förutsättningarna för att bedriva 

personcentrerad omvårdnad (McCance & McCormack, 2013). Enligt Howard (2012) tror 

kvinnor att det är lämpligt att diskutera sexuella problem med vårdgivare, men samtidigt 

söker de sällan hjälp för problem som rör sexuell intimitet. Sjuksköterskor frågar sällan 

kvinnor om hur de upplever sitt sexualliv (ibid.).  I sin beskrivning av personcentrerad 

omvårdnad skriver McCance & McCormack (2013) att ett personcentrerat 

förhållningssätt i arbetet innebär att sjuksköterskan har ett ansvar för att ta reda på hur 

patienten värderar i sitt liv. Uppsatsförfattarna tycker att sjuksköterskan har goda 

förutsättningar för att kunna hjälpa kvinnor som upplever sexuella problem relaterade till 

endometrios. I mötet med kvinnorna kan sjuksköterskan ta initiativ och samtala om sex 

samt kvinnans föreställningar om ett tillfredställande samliv, och hur det kan förbättras. 

Möjlighet att föda barn är en viktig aspekt av kvinnlighet och det är inte ovanligt att 

kvinnor som är infertila upplever känslor av hopplöshet. Infertilitet eller risk för att inte 

kunna skaffa barn i framtiden väcker känslor av osäkerhet och upplevs påverka 

parrelationerna. Detta påstående styrks av Loke och Luks studie (2015) som undersökte 

den påverkan infertilitet hade på psykiskt välbefinnande, sexuella och personliga 

relationer, samt livskvalitet hos gifta par. De fann att par med infertilitetsproblematik 

kunde känna sig isolerade från den ”fertila världen”, samt känna skuld och skam, vilket 
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kunde vara en smärtsam och stressande upplevelse för båda parter. När diagnosen 

infertilitet ställs, beskrivs det som en kritisk tidpunkt där ett äktenskap kan stå på spel 

(ibid.). 

För många kvinnor kan uteblivet sexliv leda till försämrade relationer och att 

förhållanden tar slut. De flesta kvinnor upplever att de inte får förståelse och tillräckligt 

stöd från sin partner. En annan studie talar dock emot detta påstående. Hudson et al. 

(2016) undersökte hur manliga partners påverkas av kvinnans sjukdom. Även om de 

beskriver känslor av förlust, frustration eller besvikelse, anser de flesta män sig vara en 

stödjande, omtänksam och medkännande partner. De sätter kvinnans hälsa och 

välbefinnande över eget sexuellt behov, samt accepterar en minskning av sexuell 

aktivitet på grund av kvinnans samlagssmärtor. Uppsatsförfattarna tror att skillnaden i 

resultaten kan bero på att kvinnorna och männen har olika uppfattningar om vad 

tillräckligt stöd är. Den hjälpen och det stödet männen tycker är acceptabelt att ge, kan 

kvinnor uppleva som otillfredsställande. I en studie av Fernandez, Reid & Dziurawiec 

(2006) fann forskarna att manliga partnerns upplever vanmakt när kvinnan har ont, samt 

frustration över utebliven eller minskad intimitet. Detta styrker uppsatsförfattarnas 

antagande om att endometrios kan ha en påverkan på båda parter i relationen. Resultaten 

är betydelsefulla för hälso- och sjukvården, eftersom de visar att det kan vara otillräckligt 

att arbeta utifrån personcentrerad förhållningssätt. Det finns ett behov av omvårdnad för 

kvinnor med endometrios och deras partners, där ett parcentrerat synsätt bör 

implementeras med hänsyn till endometriosens påverkan på personliga, sexuella och 

känslomässiga relationer i ett förhållande (Hudson et al., 2016). 

Resultatet visar också att kvinnor upplever brister i mötet med vården. Läkare beskrivs 

inte ha tillräckligt mycket tid för att lyssna på kvinnornas berättelser om symtom och 

dess verkan på livet. Läkare beskrivs vara mest intresserade av smärtans intensitet, 

medan andra betydelsefulla egenskaper av smärtan ignoreras. Detta stämmer med 

resultatet av en tidigare studie där forskarna fann att kvinnor med endometrios får 

begränsat stöd och rådgivning kring smärthantering av läkare som sällan ställer frågor 

om deras upplevelse av smärtan och smärtans karaktär (Denny, 2004).  

Resultatet visar att upplevelser av menstruationssmärtor normaliserades av båda läkarna 

och kvinnorna själva. Normalisering av smärtor kan vara en av orsakerna till att det tar 

lång tid innan kvinnorna kan få en säker diagnos och påbörja en adekvat behandling. 

Hudelist et al. (2012) bekräftar i sin studie sambandet mellan gynekologers 

ifrågasättande av smärta och andra symtom, normalisering av menstruationssmärtor av 

kvinnor och läkare och fördröjda diagnoser. Vidare skriver Lövkvist et al. (2016) att en 

fördröjd diagnos också kan bero på brist på mer betydande symtom än smärta, och att 

kvinnan tillämpar egenvård vid smärtfulla menstruationer med hjälp av analgetika, eller 

får p-piller utskrivet av läkare. Uppsatsförfattarna tror att läkarnas ifrågasättande av 

symtom och normalisering av menstruationssmärta kan förvärra kvinnornas lidande i 

sjukdomen, och att behandling med smärtlindring och p-piller tillfälligt kan minska 

smärtorna men långsiktigt försvåra reproduktionen. För kvinnor drabbade av 

endometrios är det ohållbart att behöva kämpa emot sjukvården och för sin egen hälsa, 

för att få en diagnos fastställd, samt den hjälp de behöver. Jerpseth (2011) skriver att 

sjuksköterskan kan förebygga kvinnornas lidande genom att ge information och 

vägledning om vad som är normalt och om processer i kroppen som pågår under 

menstruationscykeln. Sjuksköterskan bör vara öppen och tillgänglig för kvinnan och 

besvara hennes frågor kring kvinnors fysiologi (ibid.). Denna kunskap kan hjälpa 

kvinnan som besväras av smärtfulla menstruationer att söka hjälp tidigare, samt få rätt 

diagnos och påbörja behandling. 
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Endometrios kan påverka kvinnornas arbetsliv, sociala relationer samt personliga 

ekonomi. Den negativa påverkningen på arbetslivet bekräftas i en dansk studie av 

Hansen, Kesmodel, Baldursson, Schultz och Forman (2013), där forskarna fann att 

endometrios associerades med sjukskrivningar och störningar i arbetet på grund av 

smärtfulla symtom. Trötthet, frekventa smärtor och depressioner ledde till låg 

arbetsförmåga och flera sjukdagar. Dessa data indikerar att sjukdomen utgör en 

betydande socioekonomisk påverkan på samhället (ibid.). I en litteraturgenomgång utförd 

av Socialstyrelsen (2015), framgår det att sjukdomen endometrios medför en rad 

indirekta kostnader för samhället. Kostnaderna påverkas av produktionsbortfall på grund 

av sjukskrivningar och lägre arbetsförmåga, samt besök i öppenvården och pågående 

kirurgisk behandling. 

Svårigheter i att vara sexuellt intim tillsammans med partner på grund av samlagsmärta 

kan bidra till att kvinnor upplever skuldkänslor. Smärtor vid samlag och infertilitet 

beskrivs vara faktorer som hindrar kvinnor att spela ut sin feminina roll. Detta bekräftas 

av Wijma, Smirthwaite och Swahnberg (2010), som skriver att synen på socialt kön gör 

att kvinnan beter sig i enlighet med stereotypa genusformer. Enligt Elmerstig (2010) har 

genussystemet betydlig inverkan på bland annat kvinnans föreställningar kring sex och 

samliv. I strävan efter att uppfylla femininitetsideal underordnar kvinnor sig män och tar 

ansvar för hans njutning även om de riskerar sin egen sexuell hälsa. Howard (2012) 

skriver om hur kvinnor med endometrios upplever sig som en ”skadad vara” eftersom de 

inte kan vara lika sexuellt aktiva som de tror att de borde vara. Sexuella problem som 

följd av bäckensmärta och smärta vid samlag kan djupt påverka kvinnornas självkänsla 

samt parrelationen (ibid.). Uppsatsförfattarna tror att det kan upplevas svårt att leva med 

en sjukdom som ger smärtor vid sexuellt aktivitet samt medför en risk för infertilitet. 

Därför vill vi betona vikten av personcentrerad omvårdnad för kvinnor som upplever 

svårigheter i att vara intima med sina partners eller att bli gravid. Ett personcentrerat 

förhållningssätt i arbetet möjliggör för sjuksköterskan att förstå kvinnans värderingar när 

det gäller hennes syn på kvinnlighet, parrelationer samt föräldraskap. 

Uppsatsförfattarna vill belysa kvinnornas oro för framtida cancersjukdomar i samband 

med endometrios och att det inte är ovanligt att endometrios väcker frågor och rädsla för 

elakartat cellväxt. Melin (2010) undersöker i sin avhandling sambandet mellan 

endometrios och cancer och finner att kvinnor med endometrios har en ökad risk för flera 

cancerformer, framförallt äggstockscancer. Resultatsammanfattningen visar att flera 

kvinnor kände lättnad då de fick diagnosen endometrios ställd, då en cancerdiagnos 

samtidigt kunde uteslutas. Det är viktigt att sjuksköterskan under tiden då diagnos är 

oklar, kan skapa trygga relationer med patienten, vilket kan underlätta för kvinnan att 

känna tillit till sjuksköterskan och berätta om sina rädslor. Det ger sjuksköterskan 

möjlighet att hjälpa kvinnan att bearbeta känslor av oro, vilket minskar det psykiska 

lidande. Det är också av denna anledning viktigt att sätta en snar diagnos för att minska 

kvinnornas oro och lidande. 

 

5.3 Slutsats och kliniska implikationer 
Huvudsakligen visar resultatet på att kvinnorna lever med mycket smärtor, samt att de 

upplever mötet med vården som bristfälligt, då de upplever att läkare normaliserar symtom, 

som till exempel menstruationsrelaterade smärtor och svår huvudvärk. Smärtorna förklaras 

som något alla kvinnor naturligt har. Sjukdomsupplevelsen förvärrades i mötet med vården. 

Resultatet av uppsatsförfattarnas arbete är viktigt då det beskriver brister i mötet mellan 

kvinnorna och vården, när de söker hjälp.  
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Kvinnorna som vänder sig till vården i förbindelse med besvär orsakade av endometrios, kan 

ofta vara ensamma när de söker hjälp för problemen. Sjukdomen drabbar primärt kvinnan, 

men sekundärt drabbar sjukdomen flera personer i hennes omgivning. Partnern är ofta den 

som står kvinnan närmast och drabbas också. Sjuksköterskan bör ge information och rikta sin 

uppmärksamhet mot båda i en relation, för att kvinnan och paret tillsammans ska få hjälp. Det 

innebär att sjuksköterskan strävar efter att arbeta person- och parcenterat, vilket innebär att 

hen har specifikt fokus på kvinnan, samt tar hänsyn till partnerns upplevelse av sjukdomen, 

och dess påverkan på kvinnans liv och relationen. 

Studien bidrar med kunskap om hur kvinnor upplever det att leva med endometrios och hur de 

upplever mötet med vården. Uppsatsens resultat kan öka sjuksköterskans förståelse för hur 

kvinnorna påverkas av sjukdomen vilket kan hjälpa hen att tillgodose deras fysiska och 

emotionella behov genom personcentrerad vård tidigare. Kunskap om sjukdomen behöver 

ökas inom sjukvården, såväl som allmänt ute i samhället. Information behöver spridas och det 

kan göras på olika sätt, till exempel genom broschyrer och informationsblad om endometrios. 

De kan lämpligt placeras ut i verksamheter som inte endast är förknippad med kvinnosjukvård 

men också väntrum på vårdcentraler, sjukhus samt skolor, bibliotek och privata kliniker. 

Informationen kan vara till hjälp för att öka kunskapen på samhällsnivå, vilket kan göra 

sjukdomsbilden mer giltig för kvinnan. 

 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom resultatet visar att det finns brister i vårdens bemötande av kvinnor med 

endometriosrelaterade symtom som menstruationssmärtor och bäckensmärtor, anser 

uppsatsförfattarna att det behövs mer forskning som undersöker vad läkare och sjuksköterskor 

vet om endometrios, och hur deras tankar rör sig kring mötet och den personcentrerade 

omvårdnaden för kvinnorna.  Det behövs mer forskning på yngre kvinnor med endometrios 

och hur de upplever menstruations- och en sjukdomsdebut. Vidare föreslår vi vidare forskning 

på sjukdomens påverkan på parrelationer, där båda parters upplevelser undersöks. 

Litteraturstudien har baserats på artiklar från alla världsdelar, men övervägande från 

västerländsk kultur och därför skulle det även vara intressant med mer forskning från 

utvecklingsländer.  



18 

 

Referenser 

* Ballard, K., Lowton, K., & Wright, J. (2006). What's the delay? A qualitative study of 

women's experiences of reaching a diagnosis of endometriosis. Fertility And Sterility, 86(5), 

1296-1301. doi:10.1016/j.fertnstert.2006.04.054 
 

Becker, C. (2015). Diagnosis and management of endometriosis. Prescriber. The journal of 

prescribing and midicines management, 26(20), 17-21. doi:10.1002/psb.1398 

 

Berntzen, H., Danielsen, A., & Almås, H. (2011). Omvårdnad vid smärta. I H. Almås, D. 

Stubberud, & R. Grønseth. (Red.), Klinisk omvårdnad. 1. (2., [uppdaterade] uppl.) (s. 351-

394). Stockholm: Liber. 

 

Culley, L., Law, C., Hudson, N., Denny, E., Mitchell, H., Baumgarten, M., & Raine-Fenning, 

N. (2013). The social and psychological impact of endometriosis on women ́s lives: a critical 

narrative review. Human Reproduction Update, 19(6), 625-639. doi:10.1093/humupd/dmt027 

 

Danielson, E. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (s. 329-343). Lund: Studentlitteratur. 

 

De Graaff, A. A., D’Hooghe, T. M., Dunselman, G. A. J., Dirksen, C. D., Hummelshoj, L., 

WERF EndoCost Consortium., & Simoens, S. (2013). The significant effect of endometriosis 

on physical, mental and social wellbeing: results from an international cross-sectional 

survey. Human Reproduction 28(10), 2677-2685. doi:10.1093/humrep/det284 

 

Denny, E. (2004). Women’s experience of endometriosis. Journal of Advanced Nursing, 

46(6), 641-648. doi:10.1111/j.1365-2648.2004.03055.x 

 

* Denny, E. (2009). I never know from one day to another how I will feel: pain and 

uncertainty in women with endometriosis. Qualitative Health Research, 19(7), 985-995. 

doi:10.1177/1049732309338725 

 

* Denny, E., & Mann, C. (2007). Endometriosis-associated dyspareunia: the impact on 

women's lives. Journal of Family Planning & Reproductive Health Care, 33(3), 189-193. 

doi:10.1783/147118907781004831 

 

Elmerstig, E. (2010). Samlagssmärtor hos unga kvinnor ur ett genusperspektiv. I B. Wijma, 

G. Smirthwaite & K. Swahnberg (Red.), Genus och kön inom medicin- och 

vårdutbildningar (s. 389-399). Lund: Studentlitteratur. 

 



19 

 

Facchin, F., Barbara, G., Mosconi E. S. P., Roberto, A., Fedele, L. & Vercellini, P. (2015). 

Impact of endometriosis on quality of life and mental health: pelvic pain makes the 

difference. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 36(4), 135-141. 

doi:10.3109/0167482X.2015.1074173 

 

* Fauconnier, A., Staraci, S., Huchon, C., Roman, H., Panel, P., & Descamps, P. (2013). 

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

qualitative study. Human Reproduction (Oxford, England), 28(10), 2686-2694. 

doi:10.1093/humrep/det310 

 

Fernandez, I., Reid, C., & Dziurawiec, S. (2006). Living with endometriosis: The perspective 

of male partners. Journal of Psychosomatic Research, 61(2006), 433-438. 

doi:10.1016/j.jpsychores.2006.06.003 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning (3. utg.). Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Fritz, M. A., & Speroff, L. (Eds.). (2011). Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 

(8th ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Gilmour, J. A. & Huntington, A. (2005). A life shaped by pain: women and 

endometriosis. Journal of Clinical Nursing, 14(9), 1124-1124. doi:10.1111/j.1365-

2702.2005.01231.x 

 

* Gilmour, J. A., Huntington, A., & Wilson, H. V. (2008). The impact of endometriosis on 

work and social participation. International Journal of Nursing Practice, 14(6), 443-448. 

doi:10.1111/j.1440-172X.2008.00718.x 

 

Gökyildiz, S., & Kizilkay Beji, N. (2012). Chronic pelvic pain: gynaecological and non-

gynaecological causes and considerations for nursing care. International Journal of 

Urological Nursing, 6(1), 3-10. doi:10.1111/j.1749-771X.2011.01137.x 

 

Hansen, K. E., Kesmodel, U. S., Baldursson, E. B., Schultz, R., & Forman, A. (2013). The 

influence of endometriosis-related symptoms on work life and work ability: a study of Danish 

endometriosis patients in employment. European Journal of Obstetrics & Gynecology and 

Reproductive Biology 169(2), 331-339. doi:10.1016/j.ejogrb.2013.03.008 

 

Henricsson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 

Från idé till examination inom omvårdnad. (s.471-479). Lund: Studentlitteratur. 

 

Howard, H. S. (2012). Sexual Adjustment Counseling for Women with Chronic Pelvic 

Pain. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 41(5), 692-702. 

doi:10.1111/j.1552-6909.2012.01405.x 

 



20 

 

Hudelist, G., Fritzer, N., Thomas, A., Niehues, C., Oppelt, P., Haas, D., & ... Salzer, H. 

(2012). Diagnostic delay for endometriosis in Austria and Germany: causes and possible 

consequences. Human Reproduction (Oxford, England), 27(12), 3412-3416. 

doi:10.1093/humrep/des316 

 

Hudson, N., Culley, L., Law, C., Mitchell, H., Denny, E. & Raine-Fenning, N. (2016). ''We 

needed to change the mission statement of the marriage'': biographical disruptions, appraisals 

and revisions among couples living with endometriosis. Sociology of Health & Illness, 38(5), 

721-735. doi:10.1111/1467-9566.12392 

 

Jerpseth, H. (2011). Gynekologisk omvårdnad. I H. Almås, D. Stubberud, & R. Grønseth. 

(Red.), Klinisk omvårdnad. 2. (2., [uppdaterade] uppl.) (s. 17-53). Stockholm: Liber. 

 

Karlsson, E. K. (2012). Informationssökning. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (s. 94-113). Lund: Studentlitteratur. 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom 

hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Loke, A. Y. & Luk, B. H. (2015). The Impact of Infertility on the Psychological Well-Being, 

Marital Relationships, Sexual Relationships, and Quality of Life of Couples: A Systematic 

Review. Journal of Sex & Marital Therapy, 41(6), 610-625. 

doi:10.1080/0092623X.2014.958789 

 

Lövkvist, L., Boström, P., Edlund, M., & Olovsson, M. (2016). Age-Related Differences in 

Quality of Life in Swedish Women with Endometriosis. Journal of Women's Health, 25(6), 

646-653. doi:10.1089/jwh.2015.5403 

 

* Markovic, M., Manderson, L., & Warren, N. (2008). Endurance and contest: women's 

narratives of endometriosis. Health (London, England: 1997), 12(3), 349-367. 

doi:10.1177/1363459308090053 

 

McCance, T., & McCormack, B. (2013). Personcentrerad omvårdnad. I J. Leksell & M. Lepp 

(Red.), Sjuksköterskans kärnkompetenser. (s.81-110). Stockholm: Liber. 

 

Melin, A-S. (2010). The risk of malignancy in women with endometrios. Thesis for doctoral 

degree (Ph. D.), Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics. 

Från https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/39044/thesis.pdf?sequence=1 

 

* Moradi, M., Parker, M., Sneddon, A., Lopez, V., & Ellwood, D. (2014). Impact of 

endometriosis on women's lives: a qualitative study. BMC Women's Health, 14(123), 1-12. 

doi:10.1186/1472-6874-14-123 

https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/39044/thesis.pdf?sequence=1


21 

 

Norton, W., & Holloway, D. (2016). Endometriosis: The role practice nurses can 

play. Practice Nursing, 27(5), 244-249. doi:10.12968/pnur.2016.27.5.244 

 

Olovsson, M. (2015). Endometrios. I P.O. Janson & B. Landgren (Red.), Gynekologi (s. 269-277). 
(2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 
Stockholm: Liber. 

 

Price, J., Farmer, G., Harris, J., Hope, T., Kennedy, S., & Mayou, R. (2006). Attitudes of 

women with chronic pelvic pain to the gynaecological consultation: a qualitative study. 

BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 113(4), 446-452. 

doi:10.1111/j.1471-0528.2006.00862.x 

 

* Riazi, H., Tehranian, N., Ziaei, S., Mohammadi, E., Hajizadeh, E., & Montazeri, A. (2014). 

Patients' and physicians' descriptions of occurrence and diagnosis of endometriosis: a 

qualitative study from Iran. BMC Women's Health, 14(103), 1-9. doi:10.1186/1472-6874-14-

103 

 

* Roomaney, R., & Kagee, A. (2016). Salient aspects of quality of life among women 

diagnosed with endometriosis: A qualitative study. Journal of Health Psychology, 21(4), 1-12. 

doi:10.1177/1359105316643069 

 

Rosén, M. (2012). Systematisk litteraturöversikt. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (s. 429-444) Lund: Studentlitteratur. 

 

Socialstyrelsen. (2015). Förstudie om behov av kunskapsstöd för kroniska sjukdomar: 

Endometrios, epilepsi och psoriasis. Socialstyrelsen. Från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20012/2015-12-30.pdf  

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (u.å.). Granskningsmallar. Hämtad 23 

september, 2016, från http://www.sbu.se/sv/var-metod/  

 

* Strzempko Butt, F., & Chesla, C. (2007). Relational patterns of couples living with chronic 

pelvic pain from endometriosis. Qualitative Health Research, 17(5), 571-585. 

doi:10.1177/1049732307299907 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20012/2015-12-30.pdf
http://www.sbu.se/sv/var-metod/


22 

 

Wijma, B., Smirthwaite, G., & Swahnberg, S. (2010). Inledning. I B. Wijma, G. Smirthwaite 

& K. Swahnberg (Red.), Genus och kön inom medicin- och vårdutbildningar (s. 25-30). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Artikel som ligger till grund för arbetets resultatredovisning.  



 

 

Bilaga 1. Sökmatris 1 

Databas/ 

Datum 
Sökning 

Ämnesord/ Sökord/ 

Begränsningar 

Antal 

träffar 

n = 

Lästa 

titlar 

n = 

Lästa 

abstrakt 

n = 

Lästa 

artiklar 

n = 

Artiklar 

använda 

i studien 

Cinahl  

160908  

S1  (MH ”Life Change 

Events”) OR (”Life 

Experiences”) OR 

(MH ”Adaptation, 

Psychological”) OR 

(MH ”Emotions+”) 

117 399 0 0 0 0 

Cinahl  

160908 

S2  Fritextsökning; 

Experience* OR 

Emotion* OR 

Impact* 

 

NOT laparoscop* 

412 312 0 0  0  0 

Cinahl  

160908 

S3  (MH 

”Endometriosis”)  

2 167 0  0  0  0 

Cinahl  

160908 

S4  S1 OR S2 

 

475 822 0  0  0  0 

Cinahl  

160908 

S5 S3 AND S4 153 0  0 0 0 

Cinahl 

160908 

S6 S3 AND S4 

Begränsningar: 

Peer Reviewed, 

English Language, 

2006-2016, 

Exclude Medline 

Records 

21 21 7 1 1 

Medline 

160908 

S1 (MH ”Life Change 

Events”) OR (MH 

”Adaptation, 

Psychological”) OR 

(MH ”Emotions+”) 

268 753 0 0 0 0 

Medline 

160908 

S2 Fritextsökning; 

Experience* OR 

Emotion* OR 

Impact* 

NOT laparoscop* 

1 606 612 0 0 0 0 

Medline 

160908 

S3 (MH 

”Endometriosis”) 

18 579 0 0 0 0 

Medline 

160908 

S4 S1 OR S2 1 758 619 0 0 0 0 

Medline 

160908 

S5 S3 AND S4 1 069 0 0 0 0 

Medline 

160908 

S6 S3 AND S4 

Begränsningar: 

English Language, 

2006-2016 

534 534 38 10 9 

PsycINFO 

160908 

S1  (DE ”Life 

Experiences”) OR 

(DE ”Emotions”) OR 

(DE ”Adaptation”) 

88 766 0 0 0 0 

PsycINFO 

160908 

S2  Fritextsökning; 

Experience* OR 

Emotion* OR 

Impact* 

1 004 361 0 0 0 0 



 

 

Databas/ 

Datum 
Sökning 

Ämnesord/ Sökord/ 

Begränsningar 

Antal 

träffar 

       n = 

Lästa 

titlar 

      n = 

Lästa 

abstrakt 

     n = 

Lästa 

artiklar 

     n = 

Artiklar 

använda 

i studien 

PsycINFO 

160908 

S3  Fritextsökning; 

Endometriosis 

205 0 0 0 0 

PsycINFO 

160908 

S4  S1 OR S2  1 009 907 0   0 0 0 

PsycINFO 

160908 

S5 S3 AND S4 74 0 0 0 0 

PsycINFO 

160908 

S6 S3 AND S4 

Begränsningar: 

Peer Reviewed, 

English Language, 

2006-2016 

38 38 11 1 0 

2 



 

 

Bilaga 2 Artikelmatris        Artikel 1 (10) 

Författare, Artikelns titel, 

Tidskrift, Land, Databas 
Syfte Metod, design och urval Värdering Resultat 

Författare: Ballard, K., 

Lowton, K., & Wright, J. 

 

Artikel: ”What's the delay? A 

qualitative study of women's 

experiences of reaching a 

diagnosis of endometriosis” 

 

Tidskrift: 
Fertility And Sterility, 2006 

 

Land: Storbritannien 

 

Databas: Medline 

Syftet var att undersöka 

anledningen till varför 

kvinnor upplever 

fördröjningar i att få en 

endometriosdiagnos och 

följden av detta. 

Metod: Kvalitativ metod. 

 

Inklusionskriterier: En 

förväntad eller bekräftad 

endometriosdiagnos. 

 
Urvalsförfarande: 32 

kvinnor hänvisade till 

specialklinik med misstänkt 

eller bekräftad diagnos av 

endometrios rekryterades. 

Urval: Bekvämlighetsurval 

Studiedeltagare: 32 kvinnor 

mellan 16 och 46 år som hade 

upplevt bäckensmärta i 

genomsnittligt 15 år. 

Datainsamlingsmetod: 
Halvstrukturerade intervjuer. 

Analysmetod: Tematisk 

analys. 

Medelhög kvalitet 

+ Väldefinierat syfte. 

+ Urvalet är relevant. 

+ Etiskt godkännande finns. 

+ Datainsamlingen är tydligt 

beskriven och relevant. 

+ Data- och analysmättnad 

råder. 

+ Resultatet är logisk, 

begripligt och tydligt 

beskrivet tre i tre rubriker. 

 

– Oklart om forskaren 

hanterat sin förförståelse. 
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Författare: Gilmour, J. A., 

Huntington, A. H., Wilson, H. 
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Tidskrift: International 
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Metod: Kvalitativ metod. 
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+ Väldefinierat syfte. 

+ Urvalet är relevant. 

+ Urvalsförfarande är tydligt 

beskrivet. 

+ Resultatet är logiskt och 

tydligt beskrivet i tre teman. 

+ Resultat bekräftat av 

studiedeltagarna. 

 

+ Etiskt godkännande finns. 

 

– Få studiedeltagare. 

– Alla deltagarna hade samma 

nivå av utbildning. 

– Oklart om forskaren 

hanterat sin förförståelse. 

– Saknas exklusions- och 

inklusionskriterier. 

Kvinnornas utbildning, 

arbetsliv och som följd 

ekonomi påverkades av 

smärta, besvär från mag-

tarmkanalen samt 

menstruationsrelaterade 

problem. Kvinnor möttes ofta 

med misstro på arbetsplatsen 

och därför valde de att inte 

avslöja sin sjukdom för andra. 

 

Sociala aktiviteter samt 

träning minskades på grund av 

symtom av endometrios. 

 

Vissa kvinnor upplevde 

förbättringar i livsstil i 

samband med endometrios, 

till exempel rökstopp eller val 

av hälsosamma livsmedel. 

 

Problematiskt möte med 

vården på grund av tids- och 

informationsbrist. 
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Författare, Artikelns titel, 

Tidskrift, Land, Databas 
Syfte Metod, design och urval Värdering Resultat 

Författare: Markovic, M., 

Manderson, L., & Warren, N. 

Artikel: ”Endurance and 

contest: women's narratives of 

endometriosis” 

 

Tidskrift: Health (London, 

England: 1997), 2008 

 

Land: Australien 

 

Databas: Medline 

Syftet var att öka vår 

förståelse för sambandet 

mellan patientens 

sociodemografiska bakgrund 

och hälsorelaterade fenomen, 

genom att identifiera distinkta 

skillnader mellan kvinnors 

berättelser. 

Metod: Kvalitativ metod med 

berättande tillvägagångssätt. 

Inklusionskriterier: 
Diagnostiserad endometrios. 

Urvalsförfarande: 

Informationen om studien 

publicerades i den lokala 

tidningen och på 

anslagstavlor. Snöbollsurval 

förekommer också. För att 

delta i studien ska kvinnorna 

ha tagit kontakt med forskaren 

själva. 

Urval: Avsiktligt urval 

kompletterad med 

snöbollsurval. 

Studiedeltagare: 30 kvinnor 

mellan 20 och 78 år. 19 

kvinnor var gifta eller i stabila 

relationer, fem var skilda och 

sex hade aldrig varit gifta. 25 

kvinnor hade varit gravida 

tidigare i livet, 18 hade barn. 

Datainsamlingsmetod: 

Halvstrukturerade intervjuer. 

Analysmetod: Grounded 

theory. 

Medelhög kvalitet 

 

+ Urvalet är relevant. Kvinnor 

med diagnostiserad 

endometrios. 

+ Datainsamlingen är tydligt 

beskriven och relevant. 

+ Det råder datamättnad. 

+ Deltagandet skedde frivilligt. 

Intervjuobjekten kontaktade 

själv forskaren. 

+ Pseudonym användes i 

resultatet. 

+ Intervjuerna tog plats hemma 

hos deltagarna eller på platser 

de valde själv. 

+ Resultatet är logiskt och 

begripligt. 

 

– Saknas exklusionskriterier. 

– Relationer mellan forskare 

och deltagarna är inte beskrivet. 

– Etiskt godkännande och 

resonemang saknas. 

– Syftet är otydligt formulerad. 

Kvinnorna upplevde 

svårigheter i att bli tagna på 

allvar av omgivning och 

läkare, som förklarade deras 

upplevelser som 

psykosomatiska.  

 

Kvinnor upplevde att läkare 

ställde fel diagnoser och att 

det tog lång tid och kamp för 

att få rätt diagnos. Att till slut 

få diagnos medförde lättnad. 

 

Osäkerhet kring frågan om de 

kunde och när de skulle skaffa 

barn påverkade kvinnornas 

upplevelse av sjukdomen. 
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Författare, Artikelns titel, 

Tidskrift, Land, Databas 
Syfte Metod, design och urval Värdering Resultat 

Författare: Moradi, M., 

Parker, M., Sneddon, A., 

Lopez, V., & Ellwood, D. 

 

Artikel: ”Impact of 

endometriosis on women's 

lives: a qualitative study” 

 

Tidskrift: BMC Women's 

Health, 2014 

 

Land: Australien 

 

Databas: Medline 

Studiens syfte var att 

undersöka kvinnors 

upplevelse av endometrios 

påverkan och om det finns 

skillnader mellan tre 

åldersgrupper. 

Metod: Kvalitativ metod med 

deskriptiv design. 

Inklusionskriterier: 
Laparoskopiskt diagnostiserad 

endometrios i minst ett år, 

kunniga i engelska språket, 

utan andra kroniska 

sjukdomar. 

Urvalsförfarande: Kvinnor 

rekryterades via telefon, brev 

och på en informationskväll 

för endometrios. Kvinnor 

intresserade av studien 

uppmanades att kontakta 

forskarna.    

Urval: Avsiktligt urval. 

Studiedeltagare: 35 kvinnor, 

23 från sjukhuset och 12 från 

primärvården.  Deltagarna 

uppdelades i tre 

åldersgrupper: 16-24 år, 25-34 

år, 35år och äldre. 

Datainsamlingsmetod: 

Halvstrukturerade 

fokusgrupps- diskussioner. 

Analysmetod: Tematisk 

analys. 

Medelhög kvalitet 

 

+ Syftet är väldefinierat. 

+ Urvalet är relevant.  

+ Urvalsförfarande är tydligt 

beskrivet. 

+ Etiskt godkännande finns. 

+ Datainsamlingen relevant 

och är tydligt beskriven. 

+ Datamättnad råder. 

+ Forskare har hanterat sin 

förförståelse i relation till 

dataanalysen. 

 

– Oklart om analysmättnad 

råder. 

– Oklart om forskaren 

hanterat sin förförståelse i 

relation till datainsamlingen. 

– Exklusionskriterier saknas. 

Kvinnor upplevde fysiska 

symtom av endometrios, 

framför allt smärta, 

samlagssmärta, oregelbundna 

blödningar, infertilitet, 

trötthet, problem med tarmar 

och urinblåsa, samt 

sömnsvårigheter på grund av 

smärta. 

 

Upplevelsen av endometrios 

hade betydande påverkan på 

psykiskt välbefinnande, 

socialt liv och interpersonella 

relationer. 

 

Långutdragen väntan på 

diagnos samt bristfälligt 

bemötande i vården upplevdes 

påfrestande. 

 

En del kvinnor upplevde att 

sjukdomen hade en positiv 

påverkan på vissa aspekter av 

deras liv och gav en positiv 

framtidsbild. 
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Författare, Artikelns titel, 

Tidskrift, Land, Databas 
Syfte Metod, design och urval Värdering Resultat 

Författare: Riazi, H., 

Tehranian, N., Ziaei, S., 

Mohammadi, E., Hajizadeh, 

E., & Montazeri, A. 

 

Artikel: ”Patients' and 

physicians' descriptions of 

occurrence and diagnosis of 

endometriosis: a qualitative 

study from Iran” 

 

Tidskrift: BMC Women's 

Health, 2014 

 

Land: Iran 

 

Databas: Medline 

Syftet med denna studie var 

att undersöka uppfattningar 

och upplevelser av förekomst 

och diagnos av endometrios 

hos patienter och läkare. 

Metod: Kvalitativ metod. 

Inklusionskriterier: 

Bekräftad endometriosdiagnos 

för patienterna. Erfarenhet av 

endometrios för läkarna. 

Urval: Avsiktligt urval. 

Studiedeltagare: 18 kvinnor, 

varav 12 patienter och 6 

gynekologer. Patienterna var 

mellan 22 och 37 år gamla. 

Läkarna hade mellan 5 och 27 

års arbetserfarenhet. 

Datainsamlingsmetod: 

Halvstrukturerade intervju. 

Analysmetod: Tematisk 

analys. 

Medelhög kvalitet 

 

+ Syftet är väldefinierat. 

+ Etiskt resonemang samt 

godkännande finns. 

+ Datainsamlingen är relevant 

och tydligt beskriven. 

+ Datamättnad råder. 

+ Analysmättnad råder. 

+ Resultatet är logiskt och 

tydligt beskrivet i sju teman. 

+ forskaren har hanterat sin 

egen förförståelse i relation 

till analysen. 

 

– Exklusionskriterier saknas. 

– Urvalsförfarande saknas. 

Svårbehandlade smärtor och 

dess påverkan på kvinnornas 

sociala liv var en del av 

vardagen. 

 

Kvinnorna upplevde en 

oförmåga att leva ut sin 

kvinnlighet med tanke på 

samlagssmärta och infertilitet 

och hur det påverkade deras 

relationer till partners och 

familj. 

 

Undersökningar som inte 

kunde ge säker diagnos 

användes och dessa kunde 

upplevas smärtsamma. 
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Författare, Artikelns titel, 

Tidskrift, Land, Databas 
Syfte Metod, design och urval Värdering Resultat 

Författare: Roomaney, R. & 

Kagee, A. 

Artikel: ”Salient aspects of 

quality of life among women 

diagnosed with endometriosis: 

A qualitative study” 

 

Tidskrift: Journal of Health 

Psychology, 2016 

 

Land: Sydafrika 

 

Databas: Medline 

Undersöka hälsorelaterad 

livskvalitet bland ett urval 

sydafrikanska kvinnor 

diagnostiserade med 

endometrios. 

Metod: Kvalitativ metod. 

Inklusionskriterier: 

Laparoskopiskt diagnostiserad 

endometrios, 18 år eller äldre, 

upplevt symtom de senaste tre 

månader innan intervju. 

Urvalsförfarande: Studien 

annonserades med flygblad 

vid forskningsanläggningar 

samt vid offentliga och privata 

gynekologkliniker i Cape 

Town, Sydafrika. Kvinnorna 

uppmanades att själva ta 

kontakt med forskarna. 

Urval: Bekvämlighetsurval. 

Studiedeltagare: 25 kvinnor 

från olika samhällsklasser i 

åldern 25 till 42 år. Femton 

kvinnor var gifta, tre var 

skilda och sju var ensamma. 

Datainsamlingsmetod: 
Halvstrukturerade intervjuer. 

Analysmetod: Tematisk 

analys. 

Medelhög kvalitet 

 

+ Syftet är väldefinierat. 

+ Urvalet är relevant. Kvinnor 

med laparoskopiskt 

diagnostiserad endometrios. 

+ Urvalsförfarandet är tydligt 

beskrivet. 

+ Etiskt resonemang samt 

godkännande finns. 

+ Datainsamlingen är tydligt 

beskriven och relevant. 

+ Kvinnorna har själv fått 

välja en plats för intervjun de 

är bekväma med. 

+ En oberoende kodare har 

bearbetat datamaterialet. 

+ Analysmättnad råder. 

+ Resultatet är logiskt och 

tydligt beskrivet i tio 

kategorier. 

 

– Oklart om forskaren 

hanterat sin förförståelse. 

– Exklusionskriterier saknas. 

Kvinnor upplevde kronisk 

bäckensmärta, oregelbunden 

menstruationscykel, olika 

besvär från mag-tarmkanalen, 

energilöshet, svaghet, slöhet, 

matleda och huvudvärk. Dessa 

symtom försämrade 

kvinnornas förmåga att 

prestera fysiskt. 

 

Samlagssmärtor och 

infertilitet påverkade 

kvinnornas självkänsla och 

deras relationer med en 

partner negativt. 

 

Frustration över bristande 

information om endometrios 

och smärthanteringsmetoder, 

dåligt bemötande av vården, 

behov av att leta fram 

information kring sjukdomen 

på egen hand, känsla av 

ensamhet. 

 

Endometrios hade stor 

påverkan på kvinnornas 

psykiska hälsa, relationer med 

familjemedlemmar och 

kollegor samt ekonomi. 
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Författare, Artikelns titel, 

Tidskrift, Land, Databas 
Syfte Metod, design och urval Värdering Resultat 

Författare: Strzempko Butt, 

F., & Chesla, C. 

 

Artikel: ”Relational patterns 

of couples living with chronic 

pelvic pain from 

endometriosis” 

 

Tidskrift: Qualitative Health 

Research, 2007 

 

Land: USA 

 

Databas: Medline 

Studiens syfte var att 

undersöka vilken påverkan 

endometriosrelaterad kronisk 

bäckensmärta har på 

parrelationer. 

Metod: Kvalitativ metod. 

 

Inklusionskriterier:  
Engelsktalande kvinnor 

över18 år, som har varit gifta 

eller sambo i minst ett år, har 

diagnostiserad endometrios 

och har haft bäckensmärta i 

minst 6 månader. 

 

Urvalsförfarande: 
Studien annonserades med 

informationsblad på olika 

kommunala och privata 

sjukhus. Intresserade par 

kontaktade forskarna själv. 

 

Urval: Bekvämlighetsurval. 

 

Studiedeltagare: 

13 kvinnor med partner av 

motsatt kön. 

 

Datainsamlingsmetod:  
Ostrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Tolkande fenomenologi som 

inkluderar tematisk analys. 

Medelhög kvalitet 

 

+ Syftet är väldefinierat. 

+ Urvalet är relevant. Gifta 

eller samboende kvinnor med 

diagnostiserad endometrios. 

+ Urvalsförfarande är tydligt 

beskrivet. 

+ Etiskt godkännande finns. 

+ Datamättnaden råder. 

+ Forskarna hanterat sin 

förförståelse i relation till 

dataanalysen. 

 

+ Resultatet är logiskt och 

tydligt uppdelat i fem 

relationsmönster. 

 

– Det är oklart om forskaren 

har hanterat sin förförståelse i 

relation till datainsamlingen. 

 

– Det framgår inte om 

analysmättnad råder. 

 

– Exklusionskriterier saknas. 

Svåra och långvariga 

bäckensmärtor som försvåras 

under menstruationstider som 

leder till energilöshet, fysisk 

och emotionell trötthet. 

Kvinnor besvärades av 

problem från mag-

tarmkanalen. Allt detta ledde 

till livsstilsförändringar och 

förändringar i det sociala 

livet. 

 

Smärta vid och efter samlag, 

samt en omöjlighet att bli 

gravid hade en negativ 

påverkan på relationer med 

partners. 

 

Kvinnor upplevde att 

endometrios hade omfattande 

kontroll över deras liv. 

 

Kvinnor upplevde att de blev 

beroende av hjälp under 

dagliga aktiviteter av 

närstående. 

 



 

 

Bilaga 3. Tabell. Resultatfördelningen visar vilka artiklar resultaten hämtats från. 

 

Artikel 
 

Upplevelser av fysisk 

påverkan 
Upplevelser av emotionell påverkan 

Upplevelser av 

sociala relationer 

Smärta Fertilitet 

Mag-

tarm-

relaterade 

besvär 

Möte 

med 

vården 

Få en 

diagnos 

Sexuell 

intimitet 
Självkänsla Framtiden 

Fritid 

och 

Livsstil 

Arbetsliv/ 

Utbildning  

Ballard et al. 

(2006) 
x   x x x  x x x 

Denny (2009) x   x x   x x  

Denny & 

Mann (2007) 
x x    x x    

Fauconnier et 

al. (2013) 
x  x   x   x  

Gilmour et al. 

(2008)  
x  x   x   x x 

Markovic et 

al. (2008) 
x x  x x x  x x x 

Moradi et al. 

(2014) 
x x  x x x x x x x 

Riazi et al. 

(2014) 
x x x x  x x  x x 

Roomaney & 

Kagee (2016) 
x x x x  x x  x x 

Strzempko 

Butt et al. 

(2007) 

x x x x  x  x x x 

 


