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ABSTRAKT  

Bakgrund: Endometrios är en sjukdom där livmoderslemhinna är ektopiskt placerad. 

Ungefär 10% av alla fertila kvinnor i världen har sjukdomen endometrios. Orsak till 

sjukdomen är diskuterad och det finns flera teorier som förklarar fenomenet. Smärta runt 

bäckenet före, under och efter menstruation är ett vanligt och typiskt symtom. Enligt 

socialstyrelsen är det viktigt att sjuksköterskan har förståelse och kunskap om sjukdomen och 

dess påverkan på livet. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios. 

 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design och induktiv ansats har genomförts. Med 

systematisk sökning har data samlats in och kritiskt granskats. Integrerad analys har sedan 

sammanställt resultatet. 

 

Resultat: Resultatet var en sammanställning av åtta vetenskapliga artiklar som resulterade i 

fyra huvudkategorier och elva subkategorier. Kategorierna blev till resultatets underrubriker. 

De fyra huvudkategorierna var Fysisk påverkan, Psykisk påverkan, Social påverkan och 

Resan från symtom till expert. Kvinnor påverkades inom alla kategorier.  

 

Slutsats: Det är viktigt att sjukdomen endometrios uppmärksammas med anledning av 

kvinnors erfarenheter av sjukdomen. Såväl allmänheten som professionella inom sjukvården 

bör delges kunskap och forskning om hur sjukdomen påverkar kvinnor. Därmed förväntas 

förståelsen öka och tyngden på kvinnors axlar minska.  

 

Nyckelord: Endometrios, Erfarenheter, Kvinnor, Leva med 
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1. INLEDNING  
Sjuksköterskan har i uppgift att främja hälsa och minska lidande för patienter som söker 

sjukvård (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). För att kunna ge omvårdnad utifrån 

patientens behov krävs evidensbaserad kunskap. Ungefär 10% av alla fertila kvinnor i världen 

har sjukdomen endometrios (Rodgers et al., 2009) vilket motsvarar ungefär 176 miljoner 

kvinnor (Adamson, Kennedy & Hummelshoj, 2010). I Sverige har ungefär 200 000 kvinnor i 

fertil ålder endometrios (Andersson, 2015). I dagsläget arbetar Socialstyrelsen med att 

utarbeta nationella riktlinjer för vård vid endometrios med syfte att fylla kunskapsluckor för 

sjukvårdspersonal och effektivisera vården av dessa kvinnor som beräknas vara klara våren 

2018. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om sjukdomen och förståelse för vad det 

kan innebära för patientens dagliga liv. Därmed kan sjuksköterskan vid det första mötet 

anpassa omvårdnaden utifrån kvinnans personliga behov (Socialstyrelsen, u.å). 

 

2. BAKGRUND  
2.1 Endometrios   
Endometrium är det latinska namnet för livmoderslemhinnan som på en frisk person ska 

befinna sig i livmoderhålan. Vid endometrios befinner sig livmoderslemhinnan utanför 

livmoderhålan, vanligast förekommande på platser som äggstockarna, bukhinnan eller i 

tarmen. I sällsynta fall kan den även befinna sig i lungorna. Oavsett dess placering i kroppen 

svarar livmoderslemhinnan varje månad på de hormonella förändringar som sker i kvinnans 

kropp på samma vis som den normala slemhinnan i livmoderhålan gör. Det betyder att den 

vid menstruation orsakar en blödning (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010; 

Magowan, Owen & Drife, 2009).  

 

2.1.1 Historik   
När endometrios beskrevs för första gången är omtvistat. Enligt Brosens och Giuseppe (2012) 

beskrevs den kliniska bilden av endometrios för första gången vid en rutinundersökning 1908 

av Thomas Cullen. Cullen var den första att beskriva symtomen på livmoder-adenomyos. 

John A. Sampson anses av många vara upptäckare av endometrios och första att använda 

termen endometrios. Införandet av laparoskopi på 1960-talet utgjorde ett stort steg för diagnos 

och kirurgisk terapi av endometrios. Genom laparoskopi kunde endometrios särskiljas från 

livmodern (Brosens & Giuseppe, 2012). 

 

2.1.2 Orsak till endometrios  

Orsaken till endometrios är ännu inte fastställd. En teori om orsak kallas för Sampsons 

implationsteori som menar på att retrograd menstruation kan vara en del i uppkomsten av 

endometrios. Retrogard menstruation innebär att celler från endometrium istället för att lämna 

kroppen färdas i motsatt riktning och hamnar i bukhålan (Borgfeldt et al., 2010; Magowan et 

al., 2009) där den oftast placerar sig och orsakar sammanväxningar och inflammationer. Att 

bara vissa kvinnor får symtom förklaras av att dessa har lokalt nedsatt immunförsvar som inte 

kan ta hand om de inkräktande cellerna (Borgfeldt et al., 2010). En annan teori enligt Robert 

Meyer (1846–1947) ger en förklaring till att livmoderslemhinna kan placeras på andra platser 

långt ifrån bukhinnan och dess omkringliggande organ. Teorin förklaras förenklat med att det 

sker en metaplasi till följd av inflammatoriska processer. Det innebär en patofysiologisk 

förändring av cellvävnaden i det aktuella organet vars celler förändras och får egenskaper som 

livmoderslemhinnan (Magowan et al., 2009). 
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2.1.3 Symtom 
Till följd av livmoderslemhinnans onormala placering upplever kvinnan olika symtom i 

varierande grad. Smärtor före, under och efter menstruation är ett karakteristiskt symtom samt 

dyspareuni som innebär smärtor i samband med och efter penetrerande samlag. 

Endometriossmärta förklaras enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2006) 

som en visceral smärta utifrån kategorin nociceptiv smärta. Nociceptiv smärta har sitt 

ursprung i en faktisk skada som både kan vara synlig på huden och/eller invärtes, så kallat 

somatisk respektive visceral smärta. Det går att skilja på långvarig och kronisk smärta utifrån 

dess faktiska betydelse (Bergh, 2014). I studien kommer främst långvarig smärta användas för 

beskrivning av en smärta som pågått under lång tid. Detta med stöd av hur SBU (2006) valt 

att förklara varför kronisk smärta väljs bort som begrepp framför långvarig smärta. De menar 

på att definitionen av kronisk smärta anger en negativ underton inför framtida botning. 

 

Även nedsatt fertilitet diskuteras som ett vanligt symtom men det är ännu osäkert vilken 

koppling fertilitet har med endometrios (Borgfeldt et al., 2010; Magowan et al., 2009). Det 

med anledning av att kvinnor med inga eller mycket lätta tecken på endometrios också kan 

bedömas ha nedsatt fertilitet (Magowan et al., 2009). I svåra fall av endometrios förklaras 

sambandet oftast med att det är sammanväxningar och inflammationer som är orsaken till 

kvinnans svårigheter att bli gravid (Borgfeldt et al., 2010). 

 

2.1.4 Diagnostik och behandling 
Diagnos ställs oftast ihop med anamnes och palpation samt ultraljud och laparoskopi 

(Borgfeldt et al., 2010). Endometrios kan behandlas på olika sätt genom hormonell 

behandling och i svårare fall med kirurgisk behandling. Även en graviditet kan hjälpa kvinnan 

att läka ut sin endometrios helt oberoende dess svårighetsgrad (Borgfeldt et al., 2010). 

National Institute for Health and Care Excellence (NICE, 2017) har tagit fram 

rekommendationer gällande diagnostisering och behandling för endometrios.  

 

2.1.5 Erfarenheter av endometrios 
Culley et al. (2013) påvisade att endometrios påverkade kvinnors livssituation. Endometrios 

påverkade relation till partner, sexliv, livskvalitet, mental hälsa, fysisk hälsa, arbete, 

utbildning, möjlighet till att få barn, energi och socialt liv. Erfarenheterna kring vården var 

varierande och det belystes att det var en lång väg till diagnos som kantades av misstro och 

normalisering av symtom (Culley et al., 2013). Många kvinnor förlitade sig till egenvård för 

att lindra symtomen. Smärta och då i synnerlighet bäckensmärta och dyspareuni påverkade 

kvinnornas mentala och fysiska hälsa. Hur stor påverkan endometrios har på den psykiska 

hälsan är varierande beskrivet och undersökt (Culley et al., 2013).  

 

Ameratunga, Flemming, Angstetra, Ng, och Sneddon (2017) rapporterade att majoriteten av 

partners till kvinnor med endometrios hade negativa känslor kring sjukdomen, som oro, ilska 

och frustration. Endometrios påverkade partnerns dagliga liv i måttlig eller allvarlig grad. 

Endometrios rapporterades även inverka på partnerns relation och på deras sexliv. Flera 

partners involverades inte av hälso- och sjukvårdspersonal vid beslutsfattande processer och 

saknade stöd från vårdpersonalen. I studien framkom det att partnern inte fått någon 

information gällande endometrios påverkan på relationer. 

 

2.1.6 Begreppsdefinition “Kvinna” 
Idag finns det möjlighet att utgå från flera perspektiv då människans kön nämligen diskuteras; 

juridiskt kön, biologiskt kön och könsidentitet. Begreppen är alla vedertagna och behöver inte 

överensstämma med varandra för att definiera en persons kön. Det juridiska könet är det kön 
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personen har utifrån ett myndighetsperspektiv vilket står skrivet i den svenska 

folkbokföringen. Det biologiska könet bestäms av sjukvårdspersonal beroende på om 

spädbarnet har ett kvinnligt eller manligt yttre könsorgan direkt vid födelsen. Biologisk kön 

innebär också att personen bär på antingen XX-kromosomer eller XY-kromosomer. 

Könsidentiteten definierar vad personen själv upplever sig vara i frågan om kön och utvecklas 

i tidig ålder (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Med ordet kvinna, alternativt biologiskt kvinnligt kön avser denna rapport gälla de personer 

som är födda med XX-kromosomer. Kvinnor bär på de inre könsorganen som i dagligt tal 

benämns slida, livmoder och äggstockar varav det är livmoderslemhinna som kan orsaka 

endometrios. Därav behandlas området endometrios i denna studie som en kvinnosjukdom 

utefter det biologiska könet oberoende av vilken könsidentitet och juridiskt kön personen har. 

 

2.2 Teoretiskt perspektiv 
Att lida definierar Eriksson (1994) med andra ord som att kämpa eller att pinas. På senare år 

har lidandet som uttryck sammankopplats med patient och sjukdom inom sjukvården. Katie 

Erikssons teori om lidande (1994) beskriver att det är människan som kan lida men också 

människan som kan lindra människans lidande. Katie menar på att lidandet är en viktig del av 

livet som kan ge människan en betydande mening. När lidande erfarits medvetandegörs hälsa 

som något eftersträvansvärt. Människan värdesätter sällan sin hälsa förrän sjukdom upplevts. 

Det är patienten som är den lidande som behöver vård och det är sjuksköterskans arbete att 

hjälpa den lidande (Eriksson, 1994). När sjuksköterskan uppmärksammar problematiken 

kring endometrios kan kvinnans lidande minska (Andersson, 2015).  

 

2.3 Sjuksköterskans omvårdnad vid endometrios  
Det är sjuksköterskans ansvar att se till att ha den kunskap som behövs för att kunna ge en 

god och säker omvårdnad för patienten utifrån evidens. Det är sjuksköterskans uppgift att leda 

omvårdnadsarbetet tillsammans med patient, närstående och annan vårdpersonal (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Enligt Gökyildiz och Kizilkay (2012) ska omvårdnad för 

kvinnor med endometrios arbetas utifrån ett multiprofessionellt team. Målet med teamet är att 

förbättra kvinnornas livskvalitet genom att fastställa diagnos, behandla smärtan, identifiera 

fysiska som psykiska problem, ge information om sjukdom, utforma en vårdplan och stödja 

patienten. Endometrios påverkar kvinnors livskvalitet i jämförelse med kvinnor som inte har 

endometrios. Påverkan var större hos yngre kvinnor samt dem som upplevde flera symtom 

(Lövkvist, Boström, Edlund & Olovsson, 2016). Arbetet kring att öka kvinnors livskvalitet 

har sjuksköterskan en central roll i, både som en koordinator i teamet och i omvårdnadsarbetet 

(Gökyildiz & Kizilkay, 2012).  

 

Enligt Altman och Wolcyzk (2010) måste sjuksköterskan klara av att hantera och tillgodose 

flertalet moment för att det ska bli en god vård för kvinnor med endometrios. Moment kan 

vara att stödja kvinna, bevaka och hantera symtom, bevaka och hantera behandling, ge 

information och utbildning till patient och anhöriga, kontinuerlig uppföljning och kunna 

hänvisa vidare till annan vårdpersonal för vidare behandling. För att uppnå en vård där 

kvinnor bättre kan hantera sjukdomen och kunna fatta välgrundade beslut krävs det att 

sjuksköterskan ger information och utbildning. Information och utbildning ska omfatta 

sjukdomens förekomst, orsak, risk- och skyddsfaktorer, behandlingsalternativ och risker och 

fördelar med dem, diskussion kring infertilitet och viljan att skaffa barn, hanteringsstrategier 

mot psykologisk påverkan. Ovanstående ska ges personcentrerat utifrån kvinnans behov och 

situation (Altman & Wolcyzk, 2010).  
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Vid endometrios är det vanligt med smärta i samband med sexuell aktivitet och där har 

sjuksköterskan ett stort ansvar att utbilda kvinnor i olika metoder och sätt för att de ska kunna 

få ett meningsfullt sexliv (Gökyildiz & Kizilkay, 2012). En studie genomförd av Jacobsson 

(2008) påvisade att patienter ofta känner sig illa bemötta av sjukvårdspersonalen när de sökt 

för sina smärtsymtom. Sjuksköterskan ska stödja så att det finns en konsekvent 

kommunikation mellan patient, dess anhöriga och vårdteamet samt hjälpa patienten att 

komma i kontakt med stödgrupper relaterat till endometrios. Sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder har en viktig del i att patienten ska uppleva personcentrerad vård, känna 

sig förstådd, tagen på allvar och tröstad (Gökyildiz & Kizilkay, 2012). 

 

Personcentrerad omvårdnad handlar om att patienten ska känna tillfredsställelse och 

delaktighet i vården och en känsla av välbefinnande. Personcentrerad omvårdnad är en 

process vilket kräver kontinuerligt arbete från sjuksköterskan, ledningen och hälso- och 

sjukvårdsorganisationen för att främja att den miljö som sjuksköterskan arbetar i bidrar till 

personcentrerad omvårdnad. Utifrån sjuksköterskans arbetet kring personcentrerad 

omvårdnad kommer de grundläggande värdena medkänsla och omsorg inom professionen 

fram (McCance, & McCormack, 2013). 

 

Enligt Dancet et al. (2011) kan personcentrerad omvårdnad för patienter med endometrios 

definieras med 10 dimensioner; “Respekt för patientens värderingar, preferenser och uttryckta 

behov“, “Samordning och integration av vård”, “Information, kommunikation och 

utbildning”, “Fysisk komfort”, “Emotionellt stöd och lindring av rädsla och ångest”, 

“Involvering/Engagemang av familj och vänner”, “Kontinuitet och övergång”, “Tillgång till 

vård”, “Tekniska färdigheter” och “Vårdpersonal med specifik kompetens kring 

endometrios”. De 10 dimensionerna av personcentrerad endometriosvårds validitet 

bekräftades i Dancet et al. (2012) studie.  

 

I studien av Berg (2006) rapporterades det om vikten av att sjuksköterskan förstår patientens 

upplevelse av sin långvariga sjukdom. Förståelsen leder till kunskap för sjuksköterskan och 

den kan användas för att hjälpa och stödja patienten i sitt liv med endometrios.  

 

3. PROBLEMFORMULERING  
Av kvinnor i fertil ålder får 10% endometrios. Smärtor före, under och efter menstruation är 

karakteristiska symtom. Endometrios påverkar kvinnors livssituation och det tar lång tid att få 

en diagnos fastställd. Det är sjuksköterskans uppgift att leda omvårdnadsarbetet 

personcentrerat kring kvinnor med endometrios för att minska lidande och öka livskvalitet. En 

förståelse och kunskap hos sjuksköterskan om att leva med endometrios kan leda till att en 

god omvårdnad uppnås och att kvinnor känner sig trygga, delaktiga, sedda och värdefulla. 

Genom att belysa kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios kan denna studie bidra 

till att öka medvetenheten hos sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Det kan resultera i en 

snabbare diagnos, god omvårdnad, stöd i hur kvinnor ska hantera endometrios, minskad 

vårdtid, minskat lidande och ökad livskvalitet. 

 

4. SYFTE 
Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios. 
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5. METOD 
5.1 Design 
Utifrån det fastställda syftet har en litteraturstudie med deskriptiv design och induktiv ansats 

genomförts. Med systematisk sökning av vetenskapliga artiklar har data samlats in och 

därefter kritiskt granskats. Resultatet har därefter sammanställt genom integrerad analys 

(Kristensson, 2014).  

 

5.2 Sökstrategi 
Efter fastställning av syfte identifierades nyckelbegreppen; “endometrios” och “erfarenheter”. 

För att få de engelska översättningar användes Svensk MeSH (Karlsson, 2017). Utifrån syftet 

valdes databaserna Cinahl, MEDLINE och PsycINFO som innehåller forskning inom 

ämnesområdet omvårdnad (Kristensson, 2014; Karlsson, 2017). En sökstrategi skapades för 

att hitta relevanta vetenskapliga artiklar till studien. Genom att göra flera provsökningar i 

olika databaser framkom det vilka sökord och begränsningar som skulle användas till 

respektive databas. För att få fram relevanta ämnesord söktes det i respektive databas ordlista; 

“Thesaurus” i PsycINFO, “CINAHL headings” i Cinahl och “MeSH 2017” i MEDLINE. Att 

använda ämnesord gör sökningen mer exakt (Karlsson, 2017).  

 

De sökord som användes i de slutgiltiga sökningarna i databaserna Cinahl och MEDLINE var 

i fritext “endometriosis”, “experienc*” och MeSH-termerna “Quality of Life” och “Life 

Change Events”. I databasen PsycINFO användes fritextsökorden “endometriosis”, 

“experience*” och Thesaurus-termerna “Life Experiences”, ” Life Changes” och 

“Experiences (Events)”. I databaserna Cinahl och MEDLINE söktes det först enskilt på alla 

sökord som sedan kombinerades med de Booleska sökoperatorerna AND och OR 

(Kristensson, 2014). I PsycINFO söktes sökorden enskilt i fritext samtidigt som de tre 

Thesaurus-termerna söktes direkt tillsammans med OR, med anledning av att Thesaurus 

föreslog det när “life change events” i fritext söktes i Thesaurus. Användning av booleska 

operatoren AND gjordes för att göra sökningen mer specifik och avgränsande. Booleska 

operatoren OR användes för att öka sökningens sensitivitet och bredda sökningen. Trunkering 

användes för att erhålla olika böjningsformer av orden (Karlsson, 2017). Användningen av 

fritextsökorden gjordes för att få ett bredare sökresultat. Fritextord i en sökning ökar 

sensitiviteten och leder till fler artiklar men även risken att få irrelevanta artiklar ökar 

(Karlsson, 2017; Kristensson, 2014).  

 

För att uppnå en hanterbar och relevant sökning avslutades litteratursökningen med att 

använda begränsningsfunktioner (Karlsson, 2017). De begränsningar som användes i Cinahl 

och PsycINFO var publikationsår 2007–2017, artiklar skrivna på engelska och peer reviewed. 

I MEDLINE användes begränsningarna publikationsår 2007–2017 och artiklar skrivna på 

engelska. Användning av de booleska operatorerna, begränsningsfunktionerna, sökhistorik 

och resultatet över sökningen redovisas i Bilaga 1. 

 

5.3 Urval 
Studiens inklusionskriterier var erfarenheter från kvinnor med endometrios och fastställd 

diagnos. Exklusionskriterier var review artiklar, artiklar som tog upp enbart medicinska 

tillstånd samt kvantitativa artiklar. De artiklar som valdes bort svarade inte mot syftet, var 

dubbletter eller svarade inte mot inklusionskriterierna och exklusionskriterierna. Den 

systematiska litteratursökningen gav slutligen 675 träffar i MEDLINE, 213 i Cinahl och 17 i 

PsycINFO. Efter genomgång av alla titlar valdes totalt 91 artiklar (55 i MEDLINE, 24 i 

Cinahl och 12 i PsycINFO) ut som relevanta för syftet och för att läsas i abstrakt. Utifrån 
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artiklarna valdes 33 att läsas i sin fulltext (19 i MEDLINE, 6 i Cinahl och 8 i PsycINFO). De 

var totalt åtta kvalitativa artiklar som valdes för vidare granskning (3 i MEDLINE, 5 i Cinahl 

och 0 i PsycINFO). Titlar, abstrakt och fulltext av artiklarna lästes först enskilt av båda 

författarna och sedan fördes en diskussion mellan författarna om vilka artiklar som skulle 

inkluderas i studien. De åtta artiklar som valdes till kvalitetsgranskning svarade mot studiens 

syfte samt inklusionskriterierna och var ett gemensamt beslut av författarna och 

urvalsprocessen redovisas i Bilaga 1 (Kristensson, 2014). 

 

5.4 Granskning av studiens kvalitet  
Inför granskning av artiklarna beslutades att en kvalitet på medelhög eller hög nivå skulle 

anses vara acceptabel för inkludering till studien. En granskningsmall underlättar 

granskningsarbetet enligt Willman och Stoltz (2017). Granskning av de åtta valda artiklarna 

utgick från ett bedömningsformulär för kvalitativa studier av Kristensson (2014) med egna 

tilläggande frågor (se Bilaga 3) samt trovärdighetsbegreppet. Granskningen resulterade i att 

fyra artiklar ansågs ha hög kvalitet och att fyra ansågs ha medelhög kvalitet. Enligt Willman 

och Stoltz (2017) görs bedömningen av artiklarnas kvalitet med en diskussion mellan 

granskarna, utifrån bästa förmåga. Bedömningarna av artiklarna genomfördes först var för sig 

av författarna och sedan diskuterades det tillsammans vilka styrkor och svagheter som hittats 

och vilken kvalitet de olika artiklarna ansågs ha. (Se Bilaga 2). 

 

5.5 Dataanalys  
Resultatet från de åtta artiklarna sammanställdes utifrån en induktiv ansats med en integrerad 

analys (Kristensson, 2014). Först lästes alla åtta artiklar noggrant igenom flera gånger för att 

hitta likheter och skillnader i de olika artiklarnas resultatdel och för att få en uppfattning om 

resultatet. I andra steget identifierades elva antal subkategorier som resulterade i fyra 

huvudkategorier som blev resultatets underrubriker (se Tabell 1). Meningar från artiklarnas 

resultat fördes till respektive tillhörande subkategori som i ett tredje steg i analysprocessen 

och sammanställdes därefter. Alla steg genomfördes först enskilt av författarna och följdes 

sedan i varje steg av en jämförelse och en diskussion om vad som var relevant utifrån studiens 

syfte. Triangulering ökar studiens tillförlitlighet och verifierbarhet genom att det minimerar 

risken för påverkan av en enskild persons förförståelse (Kristensson, 2014). Det innehåll som 

sedan identifierades till respektive subkategori blev slutligen studiens resultat och redovisa 

under rubriken Resultat. 

 

5.6 Forskningsetiska överväganden 
Det internationella styrdokumentet Helsingforsdeklarationen av World Medical Association 

utvecklades år 1964 (World Medical Association [WMA], 2017) och är den mest 

inflytelserika riktlinje (Kjellström, 2017). Den behandlar medicinsk forskning som involverar 

människor och en etisk granskning ska ske inom områdena medicin, vård och hälsa. I Sverige 

finns det en lag som styr forskningsetik, Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor. Syftet med lagen är att se till att skydda människan och respekten för den 

enskildes värde vid forskning (Kjellström, 2017). 

 

I Kristensson (2014) och Kjellström (2017) står det beskrivet om de centrala etiska principer 

som sammanfattar de viktigaste delarna av forskningsetiska överväganden. 

Autonomiprincipen är en och innebär respekt för individens självbestämmande vilket syftar 

på att deltagarna ska frivilligt vara med, att de när som helst kan avbryta studien utan 

förklaring till det, de har rätt till anpassad information om studien och därmed resultera att ett 

informerat samtycke finns. En annan är nyttoprincipen som innebär att nyttan med studien ska 

överväga risken för skada eller obehag. Inte skada-principen är ytterligare en princip och 
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handlar om att forskningen ska utföras på sådant sätt att risken för skada minimeras, vilket 

syftar till att studien sker i en miljö och metoderna som används är så säkra som möjligt. Den 

sista principen är rättviseprincipen som innebär att alla deltagare i studien är med på lika 

villkor och behandlas rättvist (Kristensson, 2014). För att kontrollera om de inkluderade 

studierna uppfyllde de etiska principerna användes de egna tilläggande frågorna i 

granskningsmallen (se Bilaga 3). 

 

Enligt Kristensson (2014) bör ett forskningsetiskt ställningstagande tas vid en litteraturstudie 

gällande om de inkluderande studierna är etiskt försvarbara eller inte. En studies etiska 

försvarbarhet kan kontrolleras om syftet är väsentligt, studien håller en god vetenskaplig 

kvalitet och genomförts på ett etiskt sätt (Kjellström, 2017). Utifrån de etiska principerna har 

författarna till studien granskat de åtta inkluderade artiklarna. I en av artiklarna fanns det inte 

beskrivet att någon etisk prövning eller granskning har skett. Alla artiklar ansågs av 

författarna efter granskning att de uppfyllde de etiska principerna och var därmed etiskt 

försvarbara. 

 

En studie ska inte medföra en etisk påverkan på en individ (Kjellström, 2017), vilket inte har 

gjorts i studien enligt författarna. Inför granskning och analys av artiklarna har författarna 

beaktat sin förförståelse och objektivitet för att inte påverka resultatet i enlighet med vad 

Kjellström (2017) skriver. Den förförståelse som författarna hade om endometrios var väldigt 

liten eller ingen alls men det fanns däremot en förförståelse om hälso- och sjukvården och hur 

bemötande och relationen mellan sjuksköterska och patient bör utformas. 

 

6. RESULTAT  
Det resultat som presenteras är en analys av åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod 

(se Bilaga 2). Artiklarna kommer från Australien, Iran, Italien, Storbritannien och Sverige. 

Ålder på de intervjuade kvinnorna var mellan 17-60+ år. Tiden från symtom till diagnos 

varierade för kvinnorna samt hur länge de hade haft endometrios konstaterat. De huvud- och 

subkategorier som framkom under analysen blev rubriker i resultatet och redovisas i Tabell 1. 

 
Tabell 1: Schematisk uppställning av analysprocessens framtagande av fyra stycken huvudkategorier och elva 

stycken underkategorier. 
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6.1 Fysisk påverkan 
6.1.1 Smärta 
Smärta i olika former vid endometrios var en mycket vanlig erfarenhet som majoriteten av 

kvinnorna uppgav påverkade deras liv (Denny, 2009; Denny & Mann, 2007b; Facchin, Saita, 

Barbara, Dridi & Vercellini, 2017; Grundström, Alehagen, Kjølhede & Berterö, 2017; 

Markovic, Manderson & Warren, 2008; Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood, 2014; 

Riazi et al., 2014). Dess karaktär beskrevs i termer som explosiv, outhärdlig (Riazi et al., 

2014), huggande (Denny, 2009; Moradi et al., 2014), intensiv (Facchin et al., 2017) och 

andningspåverkande (Moradi et al., 2014). Den konstanta smärtans utsträckning över tid 

varierade mellan de olika studiedeltagarna. Det rapporterades om daglig smärta; före, under 

och efter menstruation (Facchin et al., 2017; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014), 

smärta i samband med menstruation (Riazi et al., 2014), smärta i tre veckor efter varje 

menstruationscykel samt smärta som höll i sig ett år (Moradi et al., 2014). Några kvinnor som 

hade haft endometrios under många år beskrev att intensiteten av smärtan hade ändrats 

(Markovic et al., 2008; Riazi et al., 2014) och att smärtan hade förvärrats över tid (Markovic 

et al., 2008). Som tidigare nämnts kunde endometrios lokaliseras på flera platser vilket bidrog 

till att även smärtan upplevdes från olika delar av kroppen. Främst var smärtan lokaliserad i 

och runt underlivet (Denny, 2009; Facchin et al., 2017; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 

2014; Riazi et al., 2014). Det rapporterades även smärta från ländryggen, benen (Moradi et 

al., 2014; Riazi et al., 2014), brösten (Riazi et al., 2014), höfterna (Denny, 2009), urinblåsan 

(Moradi et al., 2014) samt smärta rektalt i samband med avföring (Denny, 2009; Riazi et al., 

2014). 

 

Flera kvinnor beskrev specifikt en kraftig smärta i samband med penetrerande samlag (Denny 

& Mann, 2007b; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014). Dyspareuni 

beskrevs som plötslig och oförklarlig (Markovic et al., 2008) och kunde för vissa hålla i 

timmar (Denny & Mann, 2007b; Riazi et al., 2014) till dagar efteråt (Moradi et al., 2014). I 

Moradi et al. (2014) rapporterades det att smärta upplevd under och efter sex främst var ett 

problem i åldersgruppen 25-34 år men att det fanns kvinnor som upplevt det i alla 

åldersgrupper men att de valde att hantera det olika. Strategier för att undvika smärtsamt sex 

varierade mellan kvinnor då vissa valde att ha samlag på ett annat sätt än tidigare samtidigt 

som andra valt att avstå från sex helt trots relation med en partner (Denny & Mann, 2007b). 

Trots intensiv smärta uthärdade många kvinnor känslan för att till exempel lyckas bli gravida 

(Denny & Mann, 2007b) eller för att tillfredsställa sin partner (Riazi et al., 2014). Riazi et al. 

(2014) belyste de kulturella aspekterna kring smärtsamt samlag genom att kvinnor i 

mellanöstern generellt upplevde dyspareuni senare i ålder än kvinnor från västerländska 

länder då det anses skamligt att ha samlag med en man innan giftermål. Därmed 

uppmärksammades inte smärtsamt sex före kvinnan hade gift sig. 

 

6.1.2 Andra fysiska symtom 
Kvinnor beskrev att sjukdomen endometrios var mycket mer än bara smärta. Andra symtom 

som rapporterades var fatigue (Facchin et al., 2017; Moradi et al., 2014), sömnstörningar, 

uppblåsthet, svårigheter att hålla tätt för urinen (Moradi et al., 2014), eller diarré och 

kräkningar (Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014) nedsatt sexuell lust (Facchin et al., 2017), 

huvudvärk, förstoppning samt domningar i fötterna (Riazi et al., 2014). De flesta symtom 

förstärktes under menstruationen. Även menstruationens mängd och pålitlighet uppgav 

kvinnor som ett symtom som gjorde att de ständigt kände sig sjuka på grund av att de inte 

kunde förutse om mensen skulle komma utan var tvungna att acceptera oregelbundenhet och 
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mellanblödningar (Riazi et al., 2014). Depression förekom också som ett symtom (Markovic 

et al., 2008; Moradi et al., 2014).  

 

Vad som framkom som ett betydande följdproblem av endometrios var risken att bli infertil 

(Denny, 2009; Facchin et al., 2017; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014). Kvinnor beskrev 

att de erhållit diagnosen under den period i livet där de sett fram emot att skaffa familj eller 

när de försökt under en längre period (Facchin et al., 2017). Kvinnor kände sig hotade av 

infertiliteten i sig (Facchin et al., 2017; Moradi et al., 2014) och det gav negativ effekt på 

deras psykiska hälsa (Moradi et al., 2014). Vissa kvinnor hade upplevt missfall med anledning 

till endometrios (Markovic et al., 2008; Riazi et al., 2014) som var psykiskt jobbigt (Markovic 

et al., 2008) och deras partner blev tvungna att ta ställning till kvinnans infertilitet som 

resulterade i att relationen sattes på prov (Moradi et al., 2014). 

 

6.1.3 Upplevda fysiska konsekvenser av behandlingar  
Markovic et al. (2008) beskrev att det ännu inte finns någon helt botande behandling av 

endometrios vilket medförde att kvinnornas upplevelse av sjukdom blev mer påtaglig ju fler 

misslyckade behandlingar de genomgått. Såväl hormonell som kirurgisk behandling hade 

bieffekter som påverkade kvinnors kroppar. Att behandlas med hormoner gjorde att kvinnors 

kroppar förändrats i utseende och funktion, till exempel genom viktuppgång (Denny, 2009; 

Facchin et al., 2017; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014), huvudvärk (Facchin et al., 

2017), manlig behåring i ansiktet (Denny, 2009), kraftiga och oregelbundna blödningar med 

anemi och blekhet som följd (Moradi et al., 2014) och minskad sexuell lust (Facchin et al., 

2017; Markovic et al., 2008). Viktuppgång påverkade specifikt självbilden negativt och 

kvinnor som enligt Facchin et al. (2017) betraktades som psykiskt påverkade av endometrios 

beskrev deras tillvaro som att de förlorat kontrollen över deras kropp och oavsett vad de 

gjorde, kunde de inte förhindra viktuppgång under den pågående hormonbehandlingen. 

Kirurgisk behandling med laparoskopi eller hysterektomi innebar ingrepp i huden som 

resulterade i ärrbildning som också i sin tur förändrade kroppens utseende och påverkade 

kvinnor negativt (Facchin et al., 2017; Moradi et al., 2014). Det rapporterades om erfarenheter 

av flera sammanväxningar från kirurgiska ingrepp vilket medförde smärta som låg till grund 

för ytterligare laparoskopier (Markovic et al., 2008). Kvinnor som genomgått behandlingar 

erfor både en hormonellt (Denny, 2009; Facchin et al., 2017) och kirurgiskt (Markovic et al., 

2008) framkallad menopaus. Behandlingen för endometrios ledde i vissa fall till försämring 

av kvinnors erfarenhet av att leva med endometrios (Denny, 2009; Markovic et al., 2008) men 

vissa kvinnor tyckte det var värt att utså för att minska smärtan (Denny, 2009). 

 

6.2 Psykisk påverkan 
6.2.1 Känslor och tankar om att leva med endometrios 
Endometrios försatte kvinnor i en sits som överöste dem med olika emotioner. Det berättades 

om både negativa (Denny, 2009; Facchin et al., 2017; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 

2014, Seear, 2009) och positiva emotionella erfarenheter (Denny, 2009; Facchin et al., 2017; 

Seear, 2009). Det var de negativa som dominerade berättelserna. Känslor som; ilska, 

maktlöshet, besvikelse, utmattning, nedstämdhet, frustration (Moradi et al., 2014), förvirring, 

chock (Seear, 2009), hopplöshet (Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014), oro (Facchin et al., 

2017; Moradi et al., 2014; Seear, 2009), osäkerhet (Denny, 2009; Moradi et al., 2014) och 

panik upplevdes av kvinnor (Facchin et al., 2017). Även positiva känslor; acceptans (Facchin 

et al., 2017) och hoppfullhet uppdagades (Denny, 2009). Andra positiva aspekter runt 

sjukdomen var bättre kroppskännedom, känsla av lugn och harmoni och förmågan att ta hand 

om sig själv (Seear, 2009), vilket ledde till känsla av kontroll över sitt liv. Kvinnor upplevde 

en oro och rädsla inför dess fertilitet och hur endometrios hade påverkat den (Markovic et al., 
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2008; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014). Flera kvinnor beskrev en oro om att bli toleranta 

mot de smärtstillande läkemedlen som de använde då de behövde höja doserna för att få effekt 

mot smärtan (Moradi et al., 2014). Moradi skriver att kvinnor tänkte på hur de uppfattades av 

omgivningen. Att inte ha kontroll över sin kropp och behöva förlita sig på andra personer i 

deras närvaro för att dem själva inte har kraft nog att kämpa emot sjukdomen innebar en 

känsla av att vara till besvär eller en börda för alla runt omkring. All den fysiska och psykiska 

påfrestningen resulterade i emotionellt lidande (Facchin et al., 2017). 

 

Kvinnor beskrev både positiva och negativa tankar om framtiden (Denny, 2009; Moradi et al., 

2014). Osäkerheten inför fertiliteten beskrev de kvinnor som blivit diagnostiserade i tidig 

ålder eller som försökt bli gravida flertalet gånger utan att lyckas (Moradi et al., 2014). Rädsla 

att sjukdomen skulle återvända efter en lyckad behandling var ytterligare en oro (Denny, 

2009; Moradi et al., 2014) och enligt Denny (2009) var den mest påtaglig för de äldre kvinnor 

som flera gånger hoppats att endometriosen definitivt försvunnit men att den sedan 

återkommit. Moradi et al. (2014) menade på att de kvinnor som var äldre och inte längre 

hoppades på en graviditet hade övergått till att hoppas att klimakteriet skulle eliminera 

sjukdomen för gott. Kvinnor med en positiv syn på livet växte generellt i sig själva och lät sig 

fortsätta vara lyckliga trots endometrios. De kvinnor som hade lärt sig att anpassa sig till att 

leva med endometrios kände åter en känsla av sammanhang (Facchin et al., 2017). Den nya 

kunskap de hade fått kunde de använda till andra delar av deras liv (Facchin et al., 2017; 

Seear, 2009) som ledde till hopp för framtiden (Denny, 2009) och för att hjälpa andra i samma 

situation (Moradi et al., 2014). 

 

6.2.2 Förändring av identitet 
Kvinnor hade erfarenhet av att deras identitet blev negativt påverkad av endometrios (Denny 

& Mann, 2007b; Facchin et al., 2017; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014) och vissa 

upplevde att den ersattes av endometrios (Markovic et al., 2008). Känslorna som beskrevs 

tidigare speglade av sig på kvinnors självkänsla och självförtroende. Självkänslan sjönk 

genom att de inte kunde ha på sig de kläder de önskade för att de var rädda att blödningarna 

skulle läcka igenom kläderna (Moradi et al., 2014) eller att de kände sig tvungna att bära stora 

kläder som täckte deras figur (Facchin et al., 2017). Att inte kunna ha samlag på samma sätt 

som tidigare påverkade kvinnors förmåga att se sig som feminina (Denny, 2009; Denny & 

Mann, 2007b). De kände sig oattraktiva, fick skuldkänslor, en känsla av otillräcklighet och att 

de missade något (Denny & Mann, 2007b). Nedsatt femininitet sänkte deras självförtroende 

och vissa kände att de var misslyckade när de inte kunde hantera en ”vanlig” menstruation 

(Denny, 2009). Andra kände att de misslyckats med sin uppgift som kvinna (Facchin et al., 

2017; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014). Riazi et al., (2014) beskriver kvinnor som 

upplevde att de förlorat sitt värde för att de inte kunde uppfylla rollen som fru och mor. 

Femininiteten och självkänslan påverkades när kvinnor erfor svårigheter eller att de var 

oförmögna att bli gravida. Somliga kvinnor fann sig starkare genom att leva med endometrios 

(Moradi et al., 2014). Till sist, när kvinnan fått diagnos endometrios bekräftad förändrades 

kvinnans självkritiska syn och tänkte istället positiva tankar om sig själv (Grundström et al., 

2017). Kvinnorna upptäckte nya positiva sidor av deras personligheter, som styrka, mod 

(Facchin et al., 2017) och beslutsamhet (Moradi et al., 2014). 

 

6.3 Social påverkan 
6.3.1 Erfarenheter av relationer 
Kvinnor upplevde att endometrios påverkade deras intima relationer till en partner (Denny & 

Mann, 2007b; Facchin et al., 2017; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014) och deras 

sexliv (Denny & Mann, 2007b; Facchin et al., 2017; Moradi et al., 2014). Flera uppgav att 
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förhållanden tagit slut (Denny & Mann, 2007b; Facchin et al., 2017; Markovic et al., 2008; 

Moradi et al., 2014) eller fått utså mycket bråk (Denny & Mann, 2007b) på grund av minskat 

sexliv då deras partners inte haft förståelse för situationen. Förhållandet till deras partners 

påverkades negativt av hotet om infertilitet (Facchin et al., 2017; Moradi et al., 2014) vilket 

var en anledning till uppbrott av relationer (Moradi et al., 2014). Kvinnor kände skuld och 

skam inför partnern att de inte ville, kunde eller orkade genomgå sexuella aktiviteter. Skulden 

härstammade från deras föreställning av att förhållandet vilade på förmågan att ha sex (Denny 

& Mann, 2007b) och kunna bilda familj (Moradi et al., 2014). Enligt Denny och Mann 

(2007b) upplevde kvinnor att partnern kände sig avvisad på grund av den minskade 

sexaktiviteten. Kvinnor som upplevde att de fick bra stöd från sin partner hade tillsammans 

funnit nya sätt att utöva sexuella aktiviteter på och därmed inte uteslutit sex ur relationen 

(Denny & Mann, 2007b; Facchin et al., 2017). Äldre kvinnor kunde reflektera över andra 

viktiga aspekter i förhållandet (Facchin et al., 2017). De kvinnor som inte levde i ett 

förhållande kände en oro över att träffa någon och några hade valt att leva själva (Markovic et 

al., 2008; Moradi et al., 2014).  

 

På ett liknande sätt både positivt och negativt påverkades även relationerna till andra i 

kvinnors omgivning med anledning av smärta, stress, ilska och humörsvängningar (Moradi et 

al., 2014). Somliga uppgav att de fått stöd och förståelse från familj och skola (Markovic et 

al., 2008) medan andra erfarit negativt stöd och valt att själva hantera sjukdomen utan att 

involvera utomstående (Facchin et al., 2017). Kvinnor beskrev hur de med hjälp av 

sjukdomen kunnat identifiera vilka deras riktiga vänner var och kände empati, förtroende och 

närhet för andra människor (Facchin et al., 2017).   

 

6.3.2 Påverkan på dagliga aktiviteter och livsstil 
Endometrios påverkade kvinnors dagliga liv (Denny, 2009; Facchin et al., 2017; Moradi et al., 

2014; Riazi et al., 2014), sociala liv (Denny, 2009; Facchin et al., 2017; Markovic et al., 2008; 

Moradi et al., 2014) och livsstil (Moradi et al., 2014). Sjukdomen påverkade varje dag och 

alla aspekter av livet (Moradi et al., 2014). Livet anpassades efter endometriosen och inte 

efter vad kvinnorna önskade, ville eller behövde göra (Facchin et al., 2017; Seear, 2009). 

Dagliga sysslor som att ta hand om familjen upplevde kvinnor att de inte kunde göra på det 

sättet de önskat på grund av smärta (Moradi et al., 2014). Smärtan som endometrios orsakade 

kom även att påverka kvinnors religiösa aktiviteter på grund av nedsatta fysiska förmåga. 

Kvinnor som inte kunde röra sig obehindrat utan smärta kände frustration över att inte kunna 

delta i sina religiösa plikter (Riazi et al., 2014). Det beskrevs om att endometrios orsakade ett 

isolerat och ensamt liv (Facchin et al., 2017; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014) och 

kvinnor blev tvungna att stanna hemma och avstå sociala aktiviteter (Markovic et al., 2008; 

Moradi et al., 2014). Kvinnor distanserade sig från andra personer och sociala aktiviteter för 

att de kände sig annorlunda eller var avundsjuka på andra (Moradi et al., 2014).  

 

Flera kvinnor redogjorde för att en förändrad livsstil upplevdes som både positivt och 

negativt. Några rapporterade att endometrios fått dem att äta bättre och leva mer hälsosamt 

genom att exempelvis reducera nikotinintaget och motionera regelbundet (Moradi et al., 

2014) samt tillsätta kroppen vitaminer (Denny, 2009). Självdisciplin framkom som en positiv 

egenskap men kunde gå till överdrift genom att kvinnor avstod en viss typ av mat som de fann 

älskvärd för att leva ett bättre liv utifrån endometriosen (Seear, 2009). Andra beskrev att 

endometrios bidragit till en negativ livsstil, att de tagit till andra typer av strategier för att orka 

med vardagen som att konsumera alkohol, tobak och smärtlindrande mediciner och olagliga 

droger (Moradi et al., 2014). Det berättades om minskning av de dagliga aktiviteterna som 

exempelvis promenad, träning, fritidsaktiviteter (Moradi et al., 2014, Riazi et al., 2014), 
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arbete (Facchin et al., 2017; Riazi et al., 2014) och för en del påverkade endometrios att de 

blev sängbundna relaterat till smärtan och trötthet (Riazi et al., 2014). Kvinnor som blivit 

gravt negativt påverkade av endometrios kände att sjukdomen kontrollerade dem och deras liv 

(Facchin et al., 2017) samtidigt som andra kvinnor hade möjlighet att planera aktiviteter runt 

deras smärtsamma dagar (Denny, 2009). Seear (2009) framställde att kvinnor erfarit att 

läkarna ställde mer krav på deras livsstil för att ge kvinnorna bättre förutsättningar att hantera 

sjukdomen exempelvis genom att minska stressen i livet och eventuellt gå ner i vikt.   

 

6.3.3 Påverkan på utbildning, arbete och ekonomi  
Riazi et al. (2014) beskrev att endometrios ledde till att livet kastas om och vardagliga rutiner 

föll samman. Utbildning påverkades av endometrios (Markovic et al., 2008; Moradi et al., 

2014). För de kvinnor som erfarit sjukdomen från tidig ålder var det svårt att gå till skolan 

under menstruationen och de fick ofta stanna hemma (Markovic et al., 2008; Moradi et al., 

2014) De jämförde sig med andra tjejer i sin klass och i skolan men de kände inte till någon 

annan som hade sådana problem som dem själva (Markovic et al., 2008). Resultatet av att de 

inte närvarade i skolan utmynnade i att deras betyg och prestationer blev dåliga. De unga 

kvinnor som ändå valde skolan framför att vara frånvarande upplevde att de blev mindre 

produktiva och hade svårt att koncentrera sig på det viktiga (Moradi et al., 2014). 

  

Endometrios påverkade arbetet (Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014). Många kvinnor 

påverkades genom att de ofta och länge behövde vara sjukskrivna. En känsla av tvång 

uppdagades hos vissa kvinnor när de var tvungna att åka och jobba fast symtomen var svåra. 

När deras sjukskrivningsdagar var slut och de behövde stannade hemma blev en del kvinnor 

tvungna att använda deras semesterdagar. Några behövde byta arbetsplats för att de inte 

längre orkade med uppgifterna som arbetet medförde och andra behövde gå ner i arbetstid för 

att både hinna med att arbeta och ta hand om sig själva. Kvinnor blev även avskedade för att 

de inte längre klarade av arbetsuppgifterna (Moradi et al., 2014). 

 

Påverkan på ekonomin beskrevs som ett stort problem av kvinnor (Facchin et al., 2017; 

Moradi et al., 2014). Det var inte bara sjukskrivning och nedskärning på arbetstiden som 

påverkade inkomsten utan även faktorer som hygienartiklar, infertilitetsbehandlingar (Moradi 

et al., 2014), operationer, specialistläkarvård, läkemedel och resor till de olika 

specialistklinikerna (Facchin et al., 2017; Moradi et al., 2014) påverkade. Kvinnor uttryckte 

att de var i behov av ekonomiskt stöd vilket medförde att kvinnorna kände stress över 

situationen (Facchin et al., 2017). 

 

6.4 Resan från symtom till expert 
6.4.1 Normalisering av endometrios som leder till försenad diagnos 
Det berättades om att kvinnor normaliserade sina egna symtom (Denny, 2009; Facchin et al., 

2017; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014), speciellt de som alltid hade haft väldigt 

smärtsamma menstruationer (Denny, 2009). De accepterade att det var en del i att vara kvinna 

och att de olyckligtvis led av smärtsamma perioder (Denny, 2009; Markovic et al., 2008; 

Moradi et al., 2014) oavsett hur mycket det påverkade deras liv (Markovic et al., 2008). 

Endometrios normaliserades genom att läkare (Denny, 2009; Facchin et al., 2017; 

Grundström et al., 2017; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014) och familj sa åt 

kvinnorna att det inte var något att oroa sig för. Bland några kvinnor förstärktes 

normaliseringen av andra som led av samma symtom (Markovic et al., 2008).  

 

Flera kvinnor beskrev hur de gått till sjukvården för att söka hjälp för sina problem men att de 

gått hem med en felaktig diagnos (Moradi et al., 2014; Grundström et al., 2017). Kvinnor 
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menade på att de blivit behandlade för andra sjukdomar i flera år (Riazi et al., 2014) och när 

deras symtom inte övergick gjorde sjukvården det till en småsak och beskrev att det är 

normalt att ha menstruationssmärta (Grundström et al., 2017). Deras problem beskrevs som 

normala och att de bara behövde lära sig uthärda det (Markovic et al., 2008; Grundström et 

al., 2017), att de hade låg smärttröskel (Grundström et al., 2017), att det var ett vanligt 

problem för kvinnor och att man inte gjorde något åt det (Denny, 2009). Andra hade fått höra 

att deras problem var psykosomatiska (Markovic et al., 2008), stressrelaterade (Seear, 2009), 

att de var för unga för sjukdomen (Denny, 2009) och att endometrios inte var en sjukdom som 

påverkade kvinnor (Moradi et al., 2014). Genom att kvinnor inte blev tagna på allvar gjorde 

det att de kände sig sårbara när sjukvården inte trodde på dem (Grundström et al., 2017), som 

att de hade hittat på problemen för att få uppmärksamhet (Moradi et al., 2014). Läkarna 

trodde inte på dem (Denny, 2009; Facchin et al., 2017; Grundström et al., 2017; Markovic et 

al., 2008; Moradi et al., 2014) trots att det kunde finnas endometrios i familjen (Markovic et 

al., 2008). Enligt Markovic et al. beskrevs det om hur kvinnor samlade på sig bevis om sina 

symtom för att övertyga vårdpersonal att symtomen var på riktigt och för att de skulle bli 

tagna på allvar. Tron om att symtomen de hade var normala (Denny, 2009; Facchin et al., 

2017; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014) resulterade i att kvinnor ignorerade 

symtomen (Facchin et al., 2017) och sökte vård sent och en diagnos försenades (Markovic et 

al., 2008). 

 

Kvinnor erfor till största del många år av problematik innan diagnos endometrios fastställdes 

(Denny, 2009; Facchin et al., 2017; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014). De kvinnor 

som inte var negativt påverkade av sjukdomen rapporterade en kort ”resa” från symtom till 

diagnos (Facchin et al., 2017). Kvinnor upplevde att det är dels sjukvårdens bristande kunskap 

om endometrios som stod för anledningen att diagnosen blivit försenad men även sitt eget fel 

då de själva hade normaliserat sina symtom och inte sökt vård (Moradi et al., 2014). Skolans 

och samhällets brist på information om sjukdomen har resulterat i att ingen kände till att det 

fanns onormala typer av menstruation som man kunde söka hjälp för (Markovic et al., 2008).  

 

Riazi et al. (2014) menade på att den kultur som kvinnor lever i kan fördröja diagnosen. I 

mellanöstern är det inte tillåtet att ingå sexuella relationer med en man innan ett giftermål och 

därav upptäcktes dyspareuni som var ett viktigt symtom för endometrios sent. 

 

Känslan av lättnad beskrevs när endometrios som diagnos bekräftades (Denny, 2009; Facchin 

et al., 2017; Grundström et al., 2017; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014). Diagnosen 

innebar att de inte var galna (Moradi et al., 2014) och smärtan inte var overklig. Somliga såg 

diagnosen som en vinst mot dem som tidigare misstrott dem (Grundström et al., 2017). 

Kvinnors symtom försvann inte efter diagnos men de kände att det var lättare att hantera och 

acceptera sjukdomen när den svart på vitt var presenterad (Grundström et al., 2017; Moradi et 

al., 2014). Några blev arga över att det tagit lång tid att få diagnosen fastställd vilket påverkat 

dem och deras nära relationer eftersom ingen hade förstått deras situation tidigare (Moradi et 

al., 2014). Andra upplevde oro över att sjukdomen inte gick att bota och risken för infertilitet 

(Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014).  

 

När kvinnor väl fått diagnos rapporterade de om att sjukvårdspersonalens huvudfokus vid 

besök låg i hur mycket smärta patienten upplever med olika typer av skattningsmetoder men 

inte vilken påverkan den får på deras liv (Denny, 2009; Grundström et al., 2017). Kvinnor 

upplevde att läkarna bedömt deras sjukdom annorlunda mot deras egen erfarenhet (Denny, 

2009) och att vårdpersonalen inte visade någon empati (Grundström et al., 2017). Några 

läkare ansåg att det var en mild endometrios medan kvinnan ansåg att smärtan påverkade 
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hennes liv kraftig. Att få höra att de hade en mild variant av endometrios förringade deras 

upplevelse av sjukdomens påverkan på deras liv (Denny, 2009). Det innebar att läkarens 

bedömningar för diagnos kunde vara grundade på subjektiva upplevelser av hur läkaren själv 

uppfattat kvinnan vid besöket (Denny, 2009) samt deras eget intresse av kvinnors smärta 

(Denny, 2009; Grundström et al., 2017). 

 

6.4.2 Vårdmöten och behandlingserfarenheter 
Det rapporterades både positiva (Denny, 2009; Facchin et al., 2017; Grundström et al., 2017; 

Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014), negativa (Denny, 2009; Facchin et al., 2017; 

Grundström et al., 2017; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014, Riazi et al., 2014) samt 

neutrala erfarenheter av vården (Grundström et al., 2017). Några kvinnor rapporterade att de 

hade fått bra kontakt med sjukvården, att personalen var förstående för problemen (Facchin et 

al., 2017; Grundström et al., 2017; Moradi et al., 2014), att informationen de fått varit bra och 

att de litade på vårdpersonalen (Facchin et al., 2017). Vårdpersonal var sympatiska (Markovic 

et al., 2008; Moradi et al., 2014) och tog sig tid för att sitta ner och prata (Moradi et al., 2014), 

bekräftande kvinnorna (Grundström et al., 2017) och uppmuntrade dem till att vara aktiva i 

sin vård (Seear, 2009). Den positiva attityden grundades i att vårdpersonalen var påläst och 

hade god pedagogisk förmåga att dela sin kunskap med kvinnorna (Grundström et al., 2017). 

Andra beskrev att de inte alls hade en bra relation då läkaren varken hade tid eller kunskap att 

svara på frågor och driva utredningen framåt (Moradi et al., 2014), de upplevde dålig 

kommunikation och kände inte att de kunde lita på vårdpersonalen (Facchin et al., 2017). 

Kvinnor beskrev att vårdpersonal hade behandlat de med ignorans och de blivit bemötta som 

att de var ”galna”, speciellt av läkare (Grundström et al., 2017). Kvinnor kände sig osäkra till 

följd av att de blev rekommenderade att skaffa barn så snart som möjligt för att inte orsaka 

framtida fertilitetsproblem (Facchin et al., 2017; Markovic et al., 2008). En vanlig upplevelse 

var att vårdpersonalen saknade kunskap om endometrios (Grundström et al., 2017; Moradi et 

al., 2014). Läkare hade vid vissa tillfällen lämnat över ansvaret till patienten genom att fråga 

vad de ville ha hjälp med. I sådana lägen upplevde de sig som mest osäkra, utan hopp och i 

förtvivlan. Erfarenheterna av vårdmöten var av betydande roll och påverkade kvinnors liv 

(Grundström et al., 2017).  

 

Trots upprepade besök till olika läkare misslyckades kvinnor att få sin smärta erkänd 

(Grundström et al., 2017; Markovic et al., 2008), vilket upplevdes som en lång kamp som 

grundades på okunnighet från vårdpersonalens sida (Grundström et al., 2017). Det var en 

kamp att bli remitterad till en specialist som hade den kunskap och informationen de krävde 

(Denny, 2009; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014). När de väl fick besöka en 

specialistmottagning upplevde de en positiv förändring av vårdpersonalens förmåga att 

försäkra dem att de skulle få hjälp i sin situation (Facchin et al., 2017). Enligt Facchin et al. 

beskrevs relationen till gynekologer med ord som tro, professionalism, kompetens och empati. 

Vid specialistmottagningarna fanns det ett team som tog hand om dem och som visade 

tillgänglighet, stöd och förståelse (Moradi et al., 2014). Vad som betonades i Facchin et al. 

(2017) studie var just vikten av att som utsatt patient vara omsluten av ett multiprofessionellt 

team som kunde fånga upp och följa upp olika delar i deras sjukdomsbild. Ett bra bemötande 

där vårdpersonalen kunde ge personcentrerad vård var en viktig del för att bli erkänd och 

kvinnorna uppskattade specifikt sjuksköterskorna som kunde förtydliga det läkaren berättat 

för dem som de inte förstod (Grundström et al., 2017). 

 

Det framkom att endometrios behandlades med medicinska, kirurgiska (Denny, 2009; Moradi 

et al., 2014; Markovic et al., 2008), kompletterande eller alternativa metoder; till exempel 

TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) (Denny, 2009) och livsstilsförändringar (Denny, 
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2009; Moradi et al., 2014; Seear, 2009). Många kvinnor har genomgått olika behandlingar, 

både i form av läkemedel och kirurgiska ingrepp (Moradi et al., 2014). Hormonbehandlingar 

accepterades av kvinnorna trots att det påverkade deras hälsa och självbild (Markovic et al., 

2008). Kirurgiska behandlingar rapporterades ha en bra verkan på smärtan men kvinnor 

upplevde en tid efter kirurgin att smärtan började komma tillbaka (Moradi et al., 2014). 

Många kvinnor blev experimentella med att kombinera receptbelagda och receptfria 

läkemedel för att själva medicinera bort smärtan (Denny, 2009) samt att de experimenterade 

med olika livsstilsförändringar (Moradi et al., 2014); ändra kosten, vitamintillskott (Denny, 

2009; Seear, 2009), TENS (Denny, 2009), stresshantering, livsstilsändringar, träning, gå ner i 

vikt (Seear, 2009). Några kvinnor hade fått rekommenderat att bli gravida redan i tidig ålder 

som en behandling för endometrios (Moradi et al., 2014). Vissa gick med i stödgrupper, läste 

själv-hjälpsböcker och sökte information på internet (Seear, 2009).  

 

6.4.3 Att bli expert på sin sjukdom  
Till följd av ovanstående osäkerhet vid diagnos och behandling utvecklade kvinnor en egen 

expertis inom ämnet (Denny, 2009; Seear, 2009). Med hjälp av internet (Moradi et al., 2014), 

erfarenheter av släktingar och andra kvinnor i samma situation hade de tagit eget ansvar 

(Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014) och diagnostiserat sig själva (Moradi et al., 2014) 

och har även själva valt att prova olika typer av egenvårdsbehandlingar (Seear, 2009). 

Kvinnor med endometrios litade på sig själva gällande sina kunskaper att klara av sjukdomen 

(Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014). Även om det fanns mycket tillgängligt på 

internet att läsa om endometrios belystes det att kunskapen inte var evidensbaserad och flera 

kvinnor upplevde att mängden information var överväldigande. Det resulterade i osäkerhet 

och förvirring som gjorde att de inte kunde tillämpa informationen praktiskt (Markovic et al. 

(2008); Seear, 2009). Dock var den typ av informationskälla nödvändigt när 

kommunikationen mellan patient och läkare inte fungerade (Facchin et al., 2017). För att reda 

ut vilken information som var användbar kunde kvinnor ta hjälp av stödgrupper. Efter att 

kvinnor införskaffat sig all fakta kände de sig ”hemska” att de inte kunnat undvika risker och 

för de varit slarviga (Seear, 2009). 

 

Informationen om endometrios beskrev kvinnor i sin helhet som knapphändig (Markovic et 

al., 2008) och resan till att bli expert på sin sjukdom var svår för många (Seear, 2009). 

Processen var fysiskt och emotionellt påfrestande (Facchin et al., 2017; Seear, 2009) och det 

upplevdes som ett ”jobb” (Seear, 2009). Kvinnor rapporterade att de kände en skyldighet att 

söka information och hantera sin sjukdom med egenvård. Arbetet gav dock inte positiva 

resultat med anledning av att kunskapen de hittade var generell och inte personcentrerad 

(Facchin et al., 2017; Seear, 2009). Andra kvinnor berättade att de tyckte att ”jobbet”med 

endometrios var stärkande och att det var en positiv upplevelse (Seear, 2009).  

 

6.5 Resultatsammanfattning  
Endometrios påverkade kvinnors liv fysiskt, psykiskt och socialt och kännetecknades som en 

lång ”resa” från första symtom till att bli expert på sin sjukdom. Den fysiska påverkan 

varierade över tid och upplevdes olika av kvinnor. Det centrala problemet som framkom i 

studien var svår smärta, i synnerlighet bäckensmärta. En annan väsentlig smärta som 

rapporterades påverka kvinnors sexliv negativt var dyspareuni. Infertilitet var ett annat 

betydande fysiskt problem som påverkade många kvinnor med endometrios. 

 

Emotionell påverkan med negativa känslor erfors bland kvinnor med endometrios. Oro och 

rädsla för infertilitet upptog tankarna. Ett annat fynd var en förändring av identitet bland 

kvinnor på grund av minskad självkänsla, självförtroende och upplevelse av kvinnlighet. Det 
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var de negativa känslorna och tankarna som dominerade och påverkade kvinnors psykiska 

mående. Föreställningarna om framtiden blandades av både positiva och negativa tankar. 

 

Endometrios inverkade både positivt som negativt på relationer, både intima och sociala. 

Några negativa erfarenheter var dåligt stöd och förståelse av partnern och minskat sexliv. 

Isolering på grund av minskade sociala aktiviteter relaterat till smärta och rädsla för 

genomblödningar var ett annat resultat. Kvinnor levde sina liv efter sjukdomen och hade 

genomgått positiva och negativa livsstilsförändringar. Endometrios påverkade utbildning, 

arbete och ekonomi negativ. 

 

”Resan” till att bli expert karaktäriserades av normalisering av sjukdom från kvinnorna själva, 

anhöriga och vårdpersonal vilket inverkade på den långa tid det tog för fastställning av 

diagnos. Andra orsaker till försening av diagnos var bristande kunskap hos vårdpersonal och 

samhället, och kulturella aspekter. Endometrios behandlades med medicinska, kirurgiska, 

kompletterande eller alternativa metoder. Behandlingarna medförde påverkan på kropp och 

framtidshopp. Mötet med vården bestod till största del av knapphändig information, ett dåligt 

bemötande och okunskap hos vårdpersonal. En del kvinnor berättade om positiva möten med 

vårdpersonal. Vårderfarenheter hade en betydande roll i hur endometrios påverkade kvinnors 

liv. Samla information och kunskap om sin sjukdom beskrevs som tungt och som ett ”jobb”. 

 

7. DISKUSSION 
7.1 Metoddiskussion  
Designen på studien anses vara rimlig utifrån det fastställda syftet vilket stärker studiens 

vetenskapliga kvalité. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) och Kristensson (2014) är en 

litteraturstudie relevant. Databaserna Cinahl, MEDLINE och PsycINFO valdes för 

datainsamling och anses vara relevanta baserat på studiens syfte och det styrks av Kristensson 

(2014) och Karlsson (2017) som beskriver att databaserna behandlar omvårdnad. Då tre 

databaser ger en bra sökbredd hade fler databaser eller manuella sökningar eventuellt tillfört 

ytterligare användbara artiklar som kunde ökat studiens trovärdighet (Willman & Stoltz, 

2017). Sökorden som valdes att användas var ett resultat från flera provsökningar med olika 

sökord och gav enligt författarna det mest relevanta sökresultatet (Kristensson, 2014). 

Ämnesord användes i första hand för att få en så specifik sökning som möjligt men sökorden 

”endometriosis” och experience” valdes att sökas som fritext. Fritextsökordet ”endometriosis” 

gav fler träffar än ämnesordet och valdes därför men resulterade även i fler icke relevanta 

artiklar vilket bekräftas i Karlsson (2017). Fritextsökordet ”experience” användes med 

anledning av att det resulterade i artiklar som annars inte kom upp vid sökning med ett 

likvärdigt ämnesord. Fritextsökorden resulterade i att ett stort antal artiklar var tvungna att 

läsas igenom. Fördelen med att noga gå igenom dem och inte förlora relevanta artiklar vägde 

upp den negativa aspekten med ett stort antal träffar.  

 

Vid datasökning användes de booleska operatorerna ”AND” och ”OR” och gav bra balans 

mellan sensitivitet och specificitet (Karlsson, 2017). För att få en ökad specificitet i 

sökningarna, speciellt i databasen MEDLINE, hade booleska operatorn ”NOT” kunnat nyttas 

för att utesluta icke relevanta artiklar (Karlsson, 2017). En diskussion kring det gjordes under 

datasökningen men det ansågs vara en för stor risk att av misstag utesluta artiklar som var 

relevanta. Trunkering av vissa sökord utnyttjades för att få med alla alternativa stavningar och 

böjningsformer (Karlsson, 2017), vilket annars kunde eventuellt lett till missade artiklar. 

 

Begränsningsfunktioner användes på respektive databas för att få mer relevanta och 

hanterbara sökningar (Karlsson, 2017). Vid en provsökning användes årsintervall 2012–2017 
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men resulterade i för få relevanta artiklar att ha som underlag för studiens resultat. Därför 

valdes ett tioårs-intervall istället som resulterade i åtta inkluderade artiklar efter granskning. 

Åtta artiklar kan vara i underkant för att ge studiens resultat stark trovärdighet men resultatet 

från dem belyser liknande erfarenheter och därför anses åtta artiklar vara tillräckligt som 

underlag för studiens genomförande. Enligt Willman och Stoltz (2017) behövs ett minimum 

på tio artiklar för att analysen ska vara meningsfullt och valid. Att inte fler relevanta 

kvalitativa artiklar utifrån vårt syfte hittades visar på att kvinnors erfarenhet av att leva med 

endometrios är ett relativt litet forskningsområde och att vidare forskning behövs. Om studien 

varit baserad på tio artiklar hade resultatet varit mer trovärdigt utifrån tillgången till fler källor 

vilka hade kunnat stärka det nuvarande resultatet eller bidragit med ytterligare erfarenheter.  

 

Studiens resultat visar på likvärdiga erfarenheter bland kvinnor oavsett när artiklarna 

publicerades och därför anses begränsningen publikations år 2007–2017 relevant. Ett tioårs-

intervall kan eventuellt ge en fel bild av hur det är att leva med endometrios år 2017 då 

sjukdomen har uppmärksammats mer de senaste åren. Valet att bara ta med kvalitativa artiklar 

till studien gjordes för att det ger ett mer beskrivande underlag och anses passa studiens syfte 

bättre än kvantitativa artiklar. Enligt Rosén (2017) bör antingen endast kvalitativa eller endast 

kvantitativa artiklar väljas till ett examensarbete. De inklusions- och exklusionskriterier som 

sattes innan datainsamlingen följdes vid urval av artiklar. 

 

Urvalsprocessen har följts enligt Willman och Stoltz (2017) anvisningar vilket anses har lett 

till en systematisk urvalsprocess. Enligt Kristensson (2014) ska alla artiklars abstrakt läsas för 

att inte av misstag ta bort relevanta artiklar vid eventuell gallring av titlar. Då det endast lästes 

titlar vid första gallringen kan eventuella relevanta artiklar gått förlorade. En styrka i studien 

är att urvalsprocessen har först skett enskilt av författarna med en gemensam diskussion som 

följd om vilka artiklar som skulle tas bort. Enligt Kristensson (2014) ska urvalsprocessen 

varje steg genomföras enskilt av författarna. Urvalsprocessen kan utläsas i Bilaga 1, vilket ger 

en bra överblick och bättre förståelse av den (Kristensson, 2014). 

 

Innan granskning av artiklarna, lästes de igenom ett flertal gånger för att få en tydlig 

uppfattning av dem. Granskningen gjordes utifrån ett bedömningsformulär av Kristensson 

(2014) samt författarnas tilläggande frågor. De tilläggande frågorna ansågs relevanta för att få 

en helhetsbild av tillvägagångssättet av de inkluderade studierna samt för att få svar på de 

etiska principerna. Granskningen skedde var för sig av författarna för att styrka trovärdigheten 

av granskningen och för att den skulle bli korrekt. Enligt Willman och Stoltz (2017) och 

Kristensson (2014) underlättar en granskningsmall arbetet. Författarna till studien har 

begränsad erfarenhet av att granska vetenskapliga artiklar vilket kan ha påverkat och lett till 

felbedömningar. Under granskningen av artiklarnas kvalité har det försökt att arbetats 

objektivt och inte tolka saker som inte stod i artiklarna, vilket Willman och Stoltz (2017) 

beskriver. 

  

Artiklarnas resultat lästes igenom noggrant innan analysen påbörjades. Den integrerade 

analysen av artiklarna genomfördes först enskilt av författarna och därefter tillsammans för att 

komma fram till studiens resultat. Analysens tillvägagångssätt anses styrka resultatet som 

framkom och enligt Kristensson (2014) ökar studiens tillförlitlighet och överförbarhet på 

grund av ”triangulering”. En integrerad analys underlättar sammanställningen av resultatet 

och gör att resultatet blir överskådligt (Kristensson, 2014). 

 

De inkluderade artiklarna bedöms vara etiskt korrekta enligt de etiska principerna som 

Kristensson (2014) och Kjellström (2017) tar upp. En av artiklarna nämner inte att studien har 
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genomgått en etisk prövning eller fått ett etiskt godkännande och det kan anses som en 

svaghet för den artikeln och indirekt den här studien. 

  

Enligt Kjellström (2017) kan en studie försvaras som etisk om den tar hänsyn till att ämnet 

handlar om väsentliga frågor, har en god vetenskaplig kvalitet och genomförs på ett etiskt sätt. 

Innevarande studie anses ge möjlighet för ökad förståelse och kunskap om kvinnors 

erfarenheter att leva med endometrios. Det resulterar i en nytta och väsentlighet för 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal och även indirekt för samhället samt de som lider av 

endometrios. Författarna till studien har beaktat sin förförståelse och stävat efter att vara 

objektiva under analysen för att det inte ska påverka resultatet. Det har skett genom att inte 

tolka artiklarnas resultat utifrån den förförståelsen som fanns utan författarna har återgett 

resultatet opartiskt. Enligt Kjellström (2017) kan även litteraturstudier ha etiska problem som 

att författare har begränsade metodologiska kunskaper vilket leder till en felbedömning och 

feltolkning. Under genomförandet av studien har det stötts på mindre svårigheter gällande 

metodologiska genomförandet av datainsamling, granskning och analys. De svårigheter som 

uppkom var till exempel, frågor om hur det booleska operatorerna ska användas, hur en 

artikel ska granskas samt hur en integrerad analys är uppbyggd. Det kan medföra att det 

eventuellt finns risk för att något har missats eller feltolkats. När svårigheter har uppkommit 

har litteratur av Kristensson (2014) och Henricson (2017) används som stöd. 

  

För att nå en god vetenskaplig kvalité ska ett examensarbete redovisas noggrant och objektivt 

och resultatet ska visa på goda kvaliteter (Mårtensson & Fridlund, 2017) och det anses vara 

uppfyllt. Studiens vetenskapliga kvalitet anses av författarna som hög efter bedömning utifrån 

Mårtensson och Fridlunds (2017) punkter gällande teoretiska kriterier, empiriska kriterier och 

etiska kriterier. 

 

7.2 Resultatdiskussion   
Resultatet från de åtta inkluderade artiklarna visade på erfarenheter kring normalisering av 

endometrios, försenad diagnos, påverkan på relationer samt endometrios påverkan på partnern 

som anses av författarna vara viktiga fynd att belysa. Hade fler artiklar inkluderats i studien 

hade eventuellt andra nyckelfynd hittats.  

 

7.2.1 Normalisering av sjukdom  
På grund av bristfälliga kunskaper om endometrios hos sjukvårdspersonalen och i samhället 

påvisar resultatet att kvinnor inte får sina problem bekräftade. Det finns myter om att kvinnor 

i tonåren inte kan få endometrios och Denny och Mann (2007a) menar på att den än lever kvar 

i både sjukvården och hos allmänheten. De sammanställda studierna visar på att 

normaliseringsproblematiken dock förekommer oavsett kvinnans ålder och det anses vara 

viktigt att inte förbise symtom baserat på ålder. Kvinnor som beskrivit kampen om att bli 

tagna på allvar kan tolkas som ett lidande och maktlöshet som även stöds av Eriksson (1994). 

Eriksson (1994) menar på att inte bli tagen på allvar är det samma som att bli ifrågasatt som 

person vilket resultatet i denna rapport tydligt visar där kvinnors identitet förändras i samband 

med sjukdomen. Författarna bedömer att det är viktigt att som sjukvårdspersonal i bemötandet 

av kvinnor inte omedvetet utövar makt genom att inte ge dem den vård de är i behov av som 

även det bekräftas av Eriksson (1994). Sjuksköterskor anses har en tämligen viktig uppgift att 

stärka kvinnans röst och ta kvinnors parti genom att tro på deras berättelse och verka som 

advokat för patienten inför läkaren. Genom en god relation till sjuksköterskan antas det att 

sjuksköterskan kan bidra med positiva erfarenheter om vården vilket Denny och Mann 

(2007a) bekräftar.  
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En god relation anses vara en ständig eftersträvan för sjukvårdspersonal som stöds av Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) då en god relation ligger till grund för en god omvårdnad. Med 

ett multiprofessionellt team som kan omsluta kvinnan, vilka har kunskap och erfarenhet kring 

endometrios menar författarna att normalisering borde försvåras och omvårdnaden förbättras. 

Ett multiprofessionellt arbetssätt anses vara fördelaktigt, vilket Gökyildiz och Kizilkay (2012) 

belyser i sin studie, för att inkludera och lyfta alla delar av en kvinnas livssituation och forma 

vården utifrån hennes personliga behov och inte enligt normen. 

 

7.2.2 Försenad diagnos 
Mottagandet av en diagnos sammanfattas av kvinnor som en lättnad men att vägen dit är lång. 

Resultatet åskådliggör att normaliseringen medför konsekvenser som gör att kvinnors lidande 

inte resulterar i en diagnos. Vårdpersonalen agerar inte direkt på kvinnors sjukdomsberättelse 

vilket författarna tror kan vara med anledning av att det finns dem som upplever kraftig 

smärta vid menstruation utan att det är patologiskt. Denny (2004) förstärker den teorin. För att 

ställa diagnos endometrios menar Denny och Mann (2007a) att den bästa tiden för 

undersökning av bäckenet är vid menstruation, då kvinnan erfar som mest smärta. Ett 

antagande kan vara att det då kan vara svårt för kvinnan att acceptera en undersökning som 

försätter henne i ytterligare smärta vilket även framkommit i tidigare studier (Denny & Mann, 

2007a). Med stöd från Davidson (2015) anses det vara av stor betydelse att det förekommer 

ömsesidig förståelse kvinnor och vårdpersonal emellan och att nästa steg i processen 

förmedlas tydligt av personalen. På det vis bedöms kvinnor få en bättre förståelse för 

vårdpersonalen och statusen för deras sjukdom. Godtar inte kvinnorna vårdpersonalens 

bedömning är det viktigt för sjukvårdspersonalen att acceptera deras ifrågasättande och 

bemöta den med största respekt vilket också Davidson (2015) stärker. Ömsesidig respekt och 

förståelse är en del av grunden för personcentrerad omvårdnad som enligt författarna ska 

genomsyra sjukvården. Personcentrerad omvårdnad anses viktig med avseende att kvinnan 

ska kunna känna sig tillfreds och delaktig med vården hon får, och alltså kunna säga ifrån om 

hon inte känner sig nöjd med den bedömning hon fått, vilket bekräftas av McCance och 

McCormack (2013). 

 

De sammanställda studierna visar att kvinnor som accepterat sjukdomen, upplevde en snabb 

väg till diagnos då de fått bra bemötande av vårdpersonalen. Personalens tillvägagångssätt i 

de fall bör med stöd från Davidson (2015) kunna appliceras i det kliniska arbetet på kvinnor 

som inte accepterat sjukdomen, genom att de bemöter kvinnorna där de är och inte lägger 

skuld på eller ifrågasätter dem och deras erfarenheter. 

 

7.2.3 Erfarenheter av relationer  
Påverkan på relationer erfar kvinnor och det sammanställda resultatet redovisar att relationer 

kompliceras med osämja och uppbrott till följd av endometrios. Resultatet visar på att 

avtagande av sexuella aktiviteter på grund av dyspareuni skapar ofrivilliga avstånd mellan 

parterna som också framkommit i andra studier (Butt & Chesla, 2007). Rapportens resultat 

kan tolkas som att läkaren sällan frågar om den sexuella relationen mellan kvinnan och 

hennes partner, och inte heller tar kvinnan upp det då det är ett svårt ämne att diskutera. 

Denny (2004) bekräftar den teorin i sin studie. Därför är det viktigt att precis som Denny och 

Mann (2007a) skriver, behöver sjuksköterskan göra sig tillgänglig och tala med kvinnan om 

dessa känsliga ämnena.  

 

Kvinnor rapporterade i resultatet att de kände en skuld inför deras partner att de inte kunde 

eller ville ha sex. Skuld uppkommer enligt Eriksson (1994) efter vetskapen om att hon har 

gjort något ”fel” vilket kan tolkas som ett lidande. Ett antagande med stöd av Eriksson (1994) 
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kan vara att till följd av skuld och lidande kan en känsla av att kvinnan behöver gottgöra sin 

partner infalla och hennes kvinnliga värdighet och identitet kränkas. 

 

Flera kvinnor uppgav även känsla av ensamhet i sin sjukdom och isolering då de fick ställa in 

sociala event och inte hade någon att diskutera svårigheterna med. Somliga hade en partner 

som stöd, men om inte partnern har samma syn på sjukdomen som kvinnan själv har, blir 

resultatet enligt Butt och Chesla (2007) att de två lever i skilda världar och ser olika på livet 

med endometrios. Detta anses bli problematiskt ur den synpunkt att kvinnan likväl blir ensam 

i sin situation. Ensamhet är inte ett lidande förrän kvinnan beskriver det som en förlust av 

social samvaro enligt Eriksson (1994) vilket det sammanställda resultatet framhåller.   

 

I studien av Lövkvist, Boström och Edlund (2016) framkommer det att yngre kvinnor och de 

med flera symtom upplever en negativ påverkan på livskvalitet. Författarna anser därför att 

kvinnor har en ökad möjlighet till bättre livskvalitet om relationen till sjuksköterskan bidrar 

till att kvinnans problem uppmärksammas i tidig ålder och lindrar symtomen.   

 

7.2.4 Påverkan på partnern  
Kvinnorna i det sammanställda resultatet påtalar att indirekt står deras partner inför 

svårigheter till följd av endometrios. Det anses av författarna, med stöd av Denny (2004), vara 

av största vikt för relationen att hen kan hantera sjukdomen. Partnern upplever enligt 

Ameratunga et al. (2007) att endometrios påverkar hens liv i den omfattning att det inverkar 

på arbete, ekonomi, dagliga liv och sexliv, vilket har även hittats i innevarande studie. Ett 

antagande kan vara att partnern känner sig otillräcklig inför sin fru, fästmö eller flickväns 

sjukdom. Hot om barnlöshet menar Butt och Chesla (2007) samt författarna ställer krav på 

partnern att hen tillsammans med kvinnan fattar gemensamma beslut om vad som ska hända 

inom relationen om infertilitet är ett faktum. Det anses vara viktigt att partnern inte lägger 

skuld på kvinnan för vad hennes sjukdom resulterar i, utan känner medlidande. Eriksson 

(1994) stödjer teorin och beskriver att utan medlidande finns det risk att partnern själv 

utvecklar ett eget lidande över situationen. För att hjälpa en annan människa i en besvärlig 

situation beskriver Eriksson (1994) att det innebär att utlämna sig själv som sårbar vilket 

författarna anser att det i gällande partnerrelationer är det som måste göras. Det är viktigt att 

partnern förmedlar stöd, kärlek och bekräftelse till kvinnan till den grad att hon inte tappar 

hoppet om sig själv och sin värdighet som också Eriksson (1994) bekräftar i sitt verk.  

 

Det anses vara viktigt att inkludera partnern i vården av den anledning att det är lika värdefullt 

för dem att få information som för kvinnan. Författarna beskriver delaktigheten av kvinnans 

partner som en del av den personcentrerade vård som kvinnan ska erhålla. Idag beskriver dock 

Armetunga et al. (2017) att partner inte upplever att de blir delaktiga i vården kring deras 

respektive. 

 

8. SLUTSATS  
Det är viktigt att endometrios uppmärksammas med anledning av kvinnors erfarenheter av 

sjukdomen. Den normalisering som resultatet påvisade att kvinnor erfor, anses ha bidragit till 

att endometrios inte har haft den uppmärksamhet den borde ha haft och därmed har det inte 

skett tillräckligt med forskning. Om det hade funnits tillräckligt med kunskap hos 

sjukvårdspersonalen hade försenad diagnos kunnat undvikas. Kvinnors liv hade därmed 

påverkats mindre både fysiskt, psykiskt och socialt av endometrios. Endometrios har en 

negativ påverkan på relationen vilket gör att även partnern påverkas. 10% av alla fertila 

kvinnor har diagnosen konstaterad, fler lider i det tysta.  
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9. KLINISKA IMPLIKATIONER   
Samhället har en skyldighet att delge allmänheten kunskap för att minska tyngden på kvinnors 

axlar. Det krävs att redan från skolålder undervisa och informera om denna kvinnosjukdom 

och dess följder, till exempel genom sexualundervisning i grundskolan och via 

skolhälsovården. För att öka kunskapen inom sjukvården krävs det utbildningar inom ämnet 

och en ökad förståelse för vad kvinnan och partnern genomgår för att en bra omvårdnad ska 

uppnås. Studiens och andra studiers resultat angående kvinnors erfarenheter av att leva med 

endometrios kan hjälpa till att öka den betydelsefulla kunskapen och förståelsen bland 

sjukvårdspersonal. 

 

10. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING   
Det anses finnas ett vidare behov av forskning gällande vårdpersonalens attityder kring 

endometrios samt hur de upplever vårdandet av patienter med endometrios. Det anses 

behövas forskning kring vad kvinnor upplever sig behöva av vårdpersonalen för att känna att 

dem blir korrekt bemötta och inte förbisedda. Det samma gäller situationen kring sjukdomens 

påverkan på partnern, eftersom resultatet även indikerade på att partners påverkades. 
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 Bilaga 1. Sökmatris 

 
  
Tabell 2: Schema över sökningar i databasen MEDLINE där ordning, sökord och begränsningar för syftet samt antal träffar och antalet 

behandlade artiklar presenteras.  

 

Databas 

MEDLINE 

20171110 

Sökord 
Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakts 

Lästa i 

fulltext 

Granskade Inkluderade i 

resultatet 

#1 ”Endometriosis” (fritext) 24. 458      

#2 ”Experienc*” (fritext) 924. 790      

#3 ”Quality of Life” 

(MeSH) 

153. 218      

#4 ”Life Change Events” 

(MeSH) 

21. 189      

#5 #2 OR #3 OR #4 1. 070.252      

#6 #1 AND #5 1. 374      

#7 #1 AND #5  

Begränskningar:  

• English language 

• Published Date: 

20070101-20171231 

675 675 55 19 3 3 
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Tabell 3: Schema över sökningar i databasen Cinahl där ordning, sökord och begränsningar för syftet samt antal träffar och antalet behandlade 

artiklar presenteras.

Databas 

Cinahl 

20171107 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakts 

Lästa i 

fulltext 

Granskade Inkluderade i 

resultatet 

#1 ”Endometriosis” (fritext) 3.247      

#2 ”Quality of Life” 

(MeSH) 

75.970      

#3 ”Life Change Events” 

(MeSH) 

6.058      

#4 ”Experienc*” (fritext) 301.922      

#5 #2 OR #3 OR #4 372.510      

#6 #1 AND #5 274      

#7 #1 AND #5  

Begränsningar:  

• Peer Reviewed 

• English language 

• Published Date: 

20070101-20171231 

213 213 24 6 5 5 
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Tabell 4: Schema över sökningar i databasen PsychINFO där ordning, sökord och begränsningar för syftet samt antal träffar och antalet 

behandlade artiklar presenteras.  

Databas 

PsycINFO 

20171109 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakts 

Lästa i 

fulltext 

Granskade Inkluderade i 

resultatet 

#1 ”Endometriosis” (fritext) 255      

#2 ”Life Experiences”  

(Thesaurus) OR  

”Life Changes”  

(Thesaurus) OR 

”Experiences (Events)” 

(Thesaurus) 

43.409      

#3 ”Experience*” (fritext) 585.046      

#4 #2 OR #3  587.354      

#5 #1 AND #4 44      

#6 #1 AND #4 

Begränsningar: 

• Peer Reviewed 

• English language 

• Published Date: 

20070101-20171231 

17 17 12 8 0  0 
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  Bilaga 2. Artikelmatris 

 

Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnummer, land  
Syfte Metod  Resultat Granskning av kvalitet 

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 

 

Storbritannien  

 

 

Att undersöka 

kvinnors 

erfarenhet av att 

leva med 

endometrios. 

 

Kvalitativ metod med 

prospektiv longitudinell 

studiedesign.  

 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor med 

laparoskopiskt 

diagnosticerad 

endometrios.  

 

Avsiktligt urval. 

Bortfall av 3. 

 

Slutlig studiegrupp: 27 

kvinnor som 

intervjuades två gånger.  

 

Datainsamlingsmetod:  

2 stycken semi-

strukturerade intervjuer, 

under 1-års intervall. 7 

stycken dagböcker 

inkluderades.  

 

Narrativ, tematisk 

analys 

Osäkerhet i flera 

bemärkelser 

presenterades som en 

stor del av kvinnornas 

liv. Det beskrevs att 

de inte känner sig 

trodda av 

utomstående för att 

det finns en okunskap 

om problemet. Oro 

och osäkerhet 

beskrevs också inför 

fertilitet, relationer 

och om en framtid 

med smärta. 

Behandlingen av 

endometrios 

bedömdes präglas av 

okunskapen. 

Styrkor:  

- Triangulering 

- Medvetet urval för  

  studiens syfte 

- Dokumentation av   

  analysprocessen 

- Beskriver forskarens  

  egen förförståelse 

- Beskriver forskarens  

  relation till deltagarna 

- Resultatet anses rimligt  

- Citat i resultatet  

 

Svagheter:  

- Alla deltagare  

  rekryterades från  

  samma klinik 

- Finns ingen utförlig  

  beskrivning av  

  deltagarna  

- Beskriver inte när i  

  tiden studien  

  genomfördes 

 

Sammantaget medelhög 

kvalitet. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnummer, land  
Syfte Metod  Resultat Granskning av kvalitet 

Denny, E., Mann, C., Denny, E., & 

Mann, C. H. (2007). Endometriosis-

associated dyspareunia: the impact on 

women's lives. Journal Of Family 

Planning & Reproductive Health 

Care, 33(3), 189-193. Från: 

http://srh.bmj.com/content/33/3/189.short  

 

Storbritannien  

 

 

Att fastställa 

vilken påverkan 

som endometrios-

associerad 

dyspareuni har på 

kvinnors liv och 

relationer.   

Kvalitativ metod.  

 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor med 

laparoskopis fastställd 

endometriosdiagnos.  

 

Avsiktligt urval. Inget 

bortfall. 

 

Slutlig studiegrupp: 

30 kvinnor, 19-44 år.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

kompletterade med 

kvantitativa data. 

 

Narrativ, tematisk 

analys 

Kvinnorna beskrev att 

endometrios har haft 

en väsentlig påverkan 

på deras liv, sexliv, 

självkänsla och sin 

syn på feminitet. 

Effekten av 

sjukdomen på 

relationen till partner 

beskrevs som både 

positiv och negativ. 

Yngre kvinnor 

uttryckte oro över att 

minskad sexuell 

aktivitet skulle kunna 

äventyra relationen 

till partnern medan 

äldre kvinnor 

framhävde andra 

delar av relationen 

och att det fanns 

andra möjligheter än 

penetrerande sex. 

Styrkor: 

- Triangulering 

- Avsiktligt urval för  

  studiens syfte 

- Dokumentering av  

  analysprocessen 

- Transkriberingen  

  godkänd av deltagarna 

- Beskriver deltagarna och  

  studiekontext 

- Resultatet anses vara  

  rimligt  

- Citat och tabeller i  

  resultatet  

 

Svagheter:  

- Beskriver inte  

  forskarnas förförståelse 

- Beskriver inte  

  forskarnas relation till  

  deltagarna  

- Beskriver inte när i tiden  

  studien genomfördes 

 

Sammantaget medelhög 

kvalitet.  

http://srh.bmj.com/content/33/3/189.short
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnummer, land  
Syfte Metod  Resultat Granskning av kvalitet 

Facchin, F., Saita, E., Barbara, G., 

Dridi, D., & Vercellini, P. (2017). "Free 

butterflies will come out of these deep 

wounds": A grounded theory of how 

endometriosis affects women's 

psychological health. Journal Of Health 

Psychology, 1359105316688952, 1-12. 

doi:10.1177/1359105316688952  

 

Italien  

 

 

Att utveckla en 

grundad teori om 

hur endometrios 

påverkar kvinnors 

psykologiska hälsa. 

Kvalitativ metod med 

grounded theory-

design.  

 

Inklusionskriterier:  

Kvinnor som själv 

kontaktade 

endometrioscentret, 

hade kirurgisk 

fastställd 

endometriosdiagnos 

och talade flytande 

italienska.  

 

Teoretiskt urval tills 

teoretisk mättnad 

uppnåddes. Inget 

bortfall.  

 

Slutlig studiegrupp:  

74 kvinnor, 24-50 år.  

 

Datainsamlingsmetod:  

Öppna intervjuer med 

berättande teknik.  

 

Textanalys med 

jämförande 

analysmetod. 

Kvinnorna beskrev att 

endometrios berörde 

många delar av deras 

liv; intima relationer, 

infertilitet, minskad 

sexualitet samt 

kvinnornas kvinnliga 

identitet, självkänsla 

och kroppsfattning 

påverkades negativt. 

En del av kvinnorna 

levde sina liv utifrån 

sjukdomen medan 

andra hade hittat sätt 

all leva med den. 

Stödet och 

informationen från 

vårdpersonal och 

anhöriga var 

varierande och gav 

både positiv och 

negativ påverkan på 

kvinnornas hälsa. 

Styrkor: 

- Triangulering  

- Medvetet varierat urval 

- Beskriver deltagarna  

  och studiekontexten 

- Resultatet svarar mot  

  syftet 

- Resultatet anses vara  

  rimligt  

- Citat i resultatet  

- Beskriver när studien  

  genomfördes 

 

Svagheter:  

- Beskriver inte  

  forskarnas förförståelse  

- Beskriver inte  

  forskarnas relation till  

  deltagarna 

 

Sammantaget hög 

kvalitet.    
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnummer, land  
Syfte Metod  Resultat Granskning av kvalitet 

Grundström, H., Alehagen, S., 

Kjølhede, P., & Berterö, C. (2017). The 

double-edged experience of healthcare 

encounters among women with 

endometriosis: a qualitative 

study. Journal Of Clinical Nursing, 

2017;00, 1-7. doi:10.1111/jocn.13872 

 

Sverige  

 

 

Att identifiera 

och beskriva 

erfarenheterna av 

hälsovårdsmöten 

bland kvinnor 

med endometrios. 

Kvalitativ metod med 

användning av tolkande 

fenomenologiskt 

synsätt.  

 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor över 18 år, 

svensktalande och 

fastställd diagnos med 

laparoskopi.  

 

Avsiktligt urval. 

Bortfall av 4.  

 

Slutlig studiegrupp:  

9 kvinnor, 23-55 år 

deltog.  

 

Datainsamlingsmetod:  

Intervjuer.  

 

Analys enligt 

Moustakas’ 

modification of the 

Stevick–Colaizzi–

Keens metod och 

tolkning av materialet. 

Erfarenheten av 

hälsovårdsmötena var 

en viktig del av att 

leva med endometrios 

och beskrevs både ur 

en negativ och en 

positiv synvinkel. 

Kvinnorna med 

negativa erfarenheter 

beskrev en kamp för 

att få diagnos som 

präglades av ignorans, 

misstro, okunnighet 

och normalisering av 

sjukdomen. 

Kvinnorna med 

positiva erfarenheter 

beskrev att mötet 

inneburit att de blev 

betrodda och erkända 

av personalen vilket 

resultera i att de 

kände sig mindre 

utsatta och deras 

självkänsla växte när 

de fick användbar 

information. 

Styrkor:  

- Triangulering  

- Resultatet svarar på  

  syftet för studien  

- Avsiktligt urval  

- Intervjulängden finns  

  utskriven 

- Beskriver  

  analysprocessen 

- Beskriver deltagarna och  

  studiekontexten 

- Resultatet anses vara  

  rimligt  

- Citat i resultatet  

- Beskriver när studien  

  genomförts  

- Beskriver rekryterarens  

  relation till deltagarna  

 

Svagheter:  

- Beskriver inte  

  forskarnas förförståelse  

 

Sammantaget hög 

kvalitet. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnummer, land  
Syfte Metod  Resultat Granskning av kvalitet 

Markovic, M., Manderson, L., &  

Warren, N. (2008). Endurance  

and contest: women's narratives  

of endometriosis. Health: An  

Interdisciplinary Journal For The 

Social Study Of Health, Illness & 

Medicine, 12(3), 349-367. Från:  

http://journals.sagepub.com.db.ub 

.oru.se/doi/abs/10.1177/1363459308 

090053. 

 

Australien  

Att berika vår 

förståelse för 

förhållandet mellan 

patientens 

sociodemografiska 

bakgrund och 

hälsorelaterade 

fenomen genom att 

identifiera 

utmärkande 

skillnader i kvinnors 

berättelser. 

Kvalitativ design.  

 

Inklusionskriterier:  

Kvinnor med olika typer 

av gynekologiska besvär 

bosatta i Victoria, 

Australien. 

 

Avsiktligt urval utifrån 

kriterier där kvinnorna 

själva kontaktade 

forskarna för deltagande 

samt snöbollsurval. Inget 

bortfall. 

 

Slutlig studiegrupp: 30 

kvinnor, 20-78 år.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Djupgående intervjuer.  

 

Grounded Theory som 

analysmetod. 

Två huvudteman 

framkom vilka 

benämndes 

”uthållighet” och 

”kamp”.  Kvinnorna 

får ständigt höra att 

det är normalt med 

smärta kring 

menstruation och att 

det måste uthärdas 

med den behandling 

som finns. De 

känner sig inte 

förstådda varken av 

sjukvårdspersonal 

eller närstående. 

Kvinnorna beskriver 

att de strider mot 

sjukvården för att få 

diagnos och 

behandling för att 

kunna hantera de 

symtom som 

uppkommer. 

Styrkor:  

- Triangulering  

- Medvetet varierat urval 

- Beskriver  

  intervjulängder 

- Resultatet anses vara  

  rimligt  

- Citat i resultatet  

 

Svagheter: 

- Beskriver inte  

  analysprocessen  

  noggrant  

- Beskriver inte när  

  studien genomfördes  

- Beskriver inte forskarens  

  förförståelse   

- Beskriver inte forskarens  

  relation till deltagarna 

 

Sammantaget medelhög 

kvalitet. 

http://journals.sagepub.com.db.ub.oru.se/doi/abs/10.1177/1363459308090053
http://journals.sagepub.com.db.ub.oru.se/doi/abs/10.1177/1363459308090053
http://journals.sagepub.com.db.ub.oru.se/doi/abs/10.1177/1363459308090053
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnummer, land  
Syfte Metod  Resultat Granskning av kvalitet 

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(1), 123-123. doi 

10.1186/1472-6874-14-123 

 

Australien  

Att utforska 

kvinnors 

erfarenheter av 

effekten av 

endometrios och 

om det finns 

skillnader mellan 

tre åldersgrupper. 

Kvalitativ metod med 

beskrivande design.  

 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor, diagnos 

endometrios bekräftad 

via laparoskopi under 

minst ett år, som 

förstod och pratade 

engelska samt inte 

hade någon annan 

kronisk sjukdom.  

 

Avsiktligt urval. Inget 

bortfall. 

 

Slutlig studiegrupp: 35 

kvinnor, 17-53 år 

deltog. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semi-strukturerade 

djupgående 

fokusgrupper.  

 

Tematisk analysmetod.   

Det framkom att 

kvinnorna som var av 

olika åldrar upplevde 

primärt samma 

effekter av 

endometrios; negativ 

påverkan på relationer 

och sexliv. Även 

negativ påverkan 

såväl fysiskt, psykiskt 

och socialt. Dessa 

problem visade sig ha 

olika prioritet mellan 

åldersgrupperna. 

Även upplevelsen av 

att sjukdomen 

påverkade 

utbildningen, 

arbetsmöjligheterna 

och ekonomin 

belystes.  

 

Styrkor:  

- Triangulering  

- Medvetet varierat urval 

- Beskriver  

  intervjulängder 

- Beskriver  

  analysprocessen  

- Beskriver kvinnor från  

  två olika kontexter 

- Resultatet anses vara  

  rimligt  

- Citat i resultatet  

 

Svagheter:  

- Beskriver inte  

  forskarnas förförståelse  

- Beskriver inte  

  forskarnas relation till  

  deltagarna 

 

Sammantaget hög 

kvalitet 
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnummer, land  
Syfte Metod  Resultat Granskning av kvalitet 

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 

 

Iran  

 

Att utforska 

uppfattningen och 

erfarenheterna hos 

endometriospatient

er och läkare om 

förekomst och 

diagnos av 

endometrios. 

Kvalitativ metod.  

 

Inklusionskriterier:  

Kvinnor med 

bekräftad 

endometriosdiagnos 

och läkare med 

erfarenhet gällande 

endometrios.  

 

Avsiktligt urval. Inget 

bortfall.  

 

Slutlig studiegrupp:  

18 deltagare. 12 

kvinnor, 22-37 år. 6 

gynekologer, 5-27 års 

arbeterfarenhet.  

 

Datainsamlingsmetod: 

fördjupade 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

Tematisk 

analysmetod. 

Resultatet påvisar att 

erfarenheter relaterade 

till endometrios kan 

påverka kvinnornas 

välmående och 

vardagliga liv. Smärta 

var ett centralt 

problem och 

lokaliserades till olika 

delar av kroppen samt 

upplevdes med 

varierande intensitet. 

Detta gav en känsla av 

obehag och sårbarhet. 

Dysparenui beskrevs 

också vara ett problem 

i relationen.     

Styrkor:  

- Triangulering  

- Medvetet varierat urval  

- Beskriver intervjulängder 

- Beskriver analysmetoden  

- Resultatet svarar på syftet  

- Resultatet anses vara rimligt  

- Beskriver studiedeltagare  

  och studiekontexten 

- Citat i resultatet 

- Beskriver när studien  

  genomförts 

- Deltagarnas förförståelse  

  beskrivs  

 

Svagheter:  

- Alla deltagare rekryteras från  

  samma center 

- Beskriver inte forskarnas  

  förförståelse  

- Beskriver inte forskarnas  

  relation till deltagarna 

 

Sammantaget hög kvalitet. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnummer, land  
Syfte Metod  Resultat Granskning av kvalitet 

Seear, K. (2009). The third shift: 

health, work and expertise among 

women with endometriosis. Health 

Sociology Review, 18(2), 194-206. 

Från  http://web.a.ebscohost.com.db. 

ub.oru.se/ehost/detail/detail?vid=2&sid 

=c8a6e8c8-ec73-426a-8cf8 

38fe5ceb7be2%40sessionmgr 

4010&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3Qt 

bGl2ZQ%3d%3d#AN=10542932 

3&db=rzh 

 

Australien  

Att utforska 20 

kvinnors erfarenheter 

som lever med den 

kroniska och obotliga 

gynekologiska 

sjukdomen 

endometrios. 

Kvalitativ design.  

 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor 

diagnosticerade med 

endometrios.  

 

Snöbollsurval och 

bekvänlighetsurval. 

 

Slutlig studiegrupp: 

20 kvinnor, 24-55 år 

deltog.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Semi-strukturerade 

intervjuer.  

 

Tematisk 

analysmetod. 

Kvinnorna blir experter 

på sin sjukdom och sin 

egen kropp och att vara 

expert kan jämföras 

med ett arbete. Att vara 

expert beskrivs vara 

både av positiv och 

negativ karaktär. 

Egenvård upplevs som 

något positivt då 

kvinnorna tar en aktiv 

roll och känner därmed 

ökad kontroll över 

situationen. Att behöva 

söka information på 

internet på grund av 

bristande kunskap kan 

ge en ökad oro och 

osäkerhet inför 

sjukdomen. 

 

Styrkor:  

- Medvetet varierat urval 

- Beskriver  

  analysprocessen 

- Studiedeltagarna  

  kommer från olika  

  kontext  

- Beskriver deltagarna  

  noggrant  

- Resultatet anses rimligt  

- Citat i resultatet  

 

Svagheter:  

- Ingen triangulering  

  beskriven  

- Beskriver inte när  

  studien genomförts  

- Beskriver inte  

  forskarnas förförståelse  

- Beskriver inte  

  forskarnas relation till  

  deltagarna 

 

Sammantaget medelhög 

kvalitet. 

http://web.a.ebscohost/
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Bilaga 3. Bedömningsformulär av kvalitativa artiklar 
 

*- de tilläggande frågor som framkom efter diskussion mellan författarna. Övriga frågor är 

utifrån Kristensson (2014).  

Understrukna frågor behandlar de etiska principerna. 

 

Bakgrund:  

*1. Beskrivs det hur studien kan komma till nytta?  

 

Syfte:  

*1. Finns en tydlig beskrivning av syftet?  

 

Metod:  

1. Finns en tydlig beskrivning av studiens design?  

*2. Beskrivs antalet deltagare och anledning till bortfall?  

3. Finns det beskrivet hur deltagarna bestämdes?  

*4. Beskrivs inklusions- och exklusionskriterier för studien?  

5. Anses det rekryteras tillräckligt många deltagare för att nå mättnad?  

*6. Beskrivs det när och var studien ägde rum?  

7. Beskrivs det hur data samlades in?  

*8. Användes intervjuguide?  

9. Var datainsamlingsmetoden relevant för syftet?  

10. Beskrivs forskarnas roll i relation till deltagarna?  

11. Beskrivs forskarnas förförståelse?  

12. Finns det beskrivet hur data analyserades, t.ex. kodning?  

*13. Användes triangulering?  

*14. Finns det beskrivet etikgranskning?  
*15. Beskrivs informerat samtycke? 

*16. Har nyttan med studien övervägt risken för skada eller obehag?   

*17. Beskrivs anonymitet för deltagarna?  
*18. Är det tillräckligt beskrivet så att jag kan få ett liknande resultat?  

 

Resultat:  

*1. Beskrivs antalet deltagare och anledning till bortfall?   

*2. Finns det tydlig beskrivning av huvudfyndet?  
*3. Svarade resultatet på syftet?  

 

Diskussion:  
1. Bedömning av resultaten med trovärdighetsbegreppet (tillförlitlighet, överförbarhet, 

verifierbarhet och giltighet) 

 

 


