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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som drabbar ungefär 10% av 

kvinnor i fertil ålder. Symtom kan vara kraftig smärta i samband med menstruation och 

samlag, riklig menstruationsblödning samt tarm- och blåsdysfunktion. Sjukdomen kan öka 

risken för infertilitet. Endometrios kallas “den dolda sjukdomen” då det kan ta omkring åtta 

år att få diagnos. Behandling syftar till att minska symtom då sjukdomen inte går att bota. 

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

Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med deskriptiv design. Databaser som 

användes för datainsamling var CINAHL, PubMed och PsycINFO. Relevanta sökord och 

begränsningar valdes utifrån syftet för ett trovärdigt och aktuellt urval. Slutligen inkluderades 

elva vetenskapliga artiklar i studien.  

Resultat: Resultatet visade att kvinnor upplevde både fysiska och psykiska besvär, såsom 

kraftig smärta, riklig och oregelbunden menstruation samt osäkerhet, oro och ångest. 

Symtomen upplevdes påverka samtliga delar av livet negativt och minska kvinnors 

livskvalitet. Kvinnor upplevde bristande information och normalisering av symtom samt 

misstro och ignorans av både vårdpersonal, familj och anhöriga samt samhället generellt. 

Slutsats: Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios präglas av att möta misstro och 

bristande förståelse, vilket till stor del kan bero på bristande kunskap och kommunikation 

kring sjukdomen i vården och samhället. 
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INLEDNING 

Endometrios är en “dold” inflammatorisk kvinnosjukdom som drabbar många. För många 

kvinnor är diagnostiseringsförloppet en utdragen process med genomsnittslängd på åtta år. 

Endometrios har lyfts och florerat en del i massmedia, “Johanna, 22, lever med smärtan varje 

dag”, “24-åriga Matildas kamp för att få en diagnos” och “Var femte kvinna kan vara 

drabbad”. Författarna av litteraturstudien är själva kvinnor och flera kvinnor i deras närhet är 

och kommer statistiskt sett att bli drabbade. Avsikten med litteraturstudien är att beskriva 

kvinnors egna upplevelser av att leva med den gynekologiska kvinnosjukdomen, varje dag. 

Förhoppningen är att sprida kunskap om endometrios och förståelse för kvinnorna.  

BAKGRUND 

Endometrios 

Patofysiologi 

Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom. Det innebär att det utvecklats vävnad från 

livmoderslemhinna utanför livmoderhålan (ektopiskt endometrievävnad eller endometrium), 

där vävnad från livmoderslemhinna i normalt fall inte ska uppstå. Det vanligaste är att 

ektopisk endometrievävnad återfinns i buken runt omkring livmodern eller på äggstockarna, i 

vissa fall kan det omkapsla hela äggstockarna. Endometrievävnad har även lokaliserats i 

tarmarna och i levern samt i sällsynta fall i lungorna (Denny, 2004; Kaatz, Solari-Twadell, 

Cameron & Schultz, 2010). Endometrievävnad som uppstår utanför livmodern uppträder på 

samma sätt som vävnaden i livmodern. Det betyder att den ektopiska endometrievävnaden 

ingår i livmoderns månatliga cykel, det vill säga menscykeln och dess hormonvariationer. 

Vid menstruationsblödning kommer det därför att blöda från den ektopiska vävnaden (Denny, 

2004). Kroppen har då ingen naturlig utväg för blodet, vilket kan leda till smärta samt 

inflammation, sammanväxning, ärrbildning, fibros och cystor (Borgfeldt, Åberg, Anderberg 

& Andersson, 2010; Denny, 2004). Det förekommer olika teorier kring varför endometrios 

uppkommer och utvecklas men den bakomliggande orsaken är ännu inte klarlagd (Borgfeldt 

et al., 2010; Mårdh, 2013). 

 

Det finns tre typer av endometrios beroende på lokalisering. De tre typerna är 

äggstocksendometrios, peritonealendometrios och tarm- och blåsendometrios. 

Äggstocksendometrios innebär att endometrium eller endometrioshärdar uppkommer på 

äggstockarna och att det kan bildas cystor, vilka fylls med blod under menstruation. En del av 

blodet återabsorberas av kroppen medan det resterande utgör en mörkrödbrun massa. 

Cystorna kallas för endometriom eller ibland “chokladcystor” och kan växa sig stora som en 

grapefrukt. Peritonealendometrios innebär att endometrioshärdar uppkommer på bukhinnan. 

Inflammation, ärrbildning, fibros och sammanväxningar kan då ses runt omkring och i 

endometrioshärdarna, vilka kan bli upp till en spelkula stor i storlek. Tarm- och 

blåsendometrios innebär att endometrioshärdar infiltrerar tarmarna och urinvägarnas yttre 

skikt. I vissa fall även med genomträngning av tarmarna och urinvägarnas samtliga skikt, 

vilket kan leda till blod i tarm eller urin under menstruation (Borgfeldt et al., 2010). 

Historik och prevalens 

Endometrios började klassas som en sjukdom under tidigt 1920-tal. De första anteckningarna 

med endometriosassocierade symtom kom ifrån Egypten långt innan dess. I anteckningarna 
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beskrivs en behandling för ”smärtsam menstruationsstörning”. Kunskap om sjukdomen kom 

senare att presenteras med bland annat hänvisningar till sammanväxningar, endometriom, 

fibros, cystor och bäckensmärtor i och under åren har kunskapen kring sjukdomen ökat 

(Acién & Velasco, 2013). 

 

Prevalensen av endometrios uppskattas vara ungefär 10% av alla kvinnor i fertil ålder. Hos 

kvinnor med infertilitetsproblem uppskattas prevalensen av endometrios vara ungefär 30–

40% (Acién & Velasco, 2013; Kaatz et al., 2010; Young, Fisher & Kirkman, 2017). Antalet 

kvinnor som diagnostiseras med endometrios har den senaste tiden ökat, vilket inte betyder 

att fler kvinnor idag drabbas av sjukdomen än tidigare. Det kan istället bero på införandet av 

laparoskopi, vilket underlättar för läkare att upptäcka ektopisk endometrium. Senare och 

mindre frekventa födslar ökar troligtvis risken för endometrios, då fler menstruationscykler i 

följd leder till ökad möjlighet för endometrievävnad att implanteras utanför livmodern 

(Denny, 2004). 

Symtom 

Symtomen för endometrios är mångvarierande och helt individuella (Borgfeldt et al., 2010; 

Mao & Anastasi, 2010). Symtomen debuterar vanligen under tonåren men kan även uppträda 

i 25–30 årsåldern (Borgfeldt et al., 2010; Mårdh, 2013). De vanligaste symtomen för 

endometrios är kraftig smärta i samband med menstruation, rikliga menstruationsblödningar 

och tarm- och blåsdysfunktion (Denny, 2004; Mao & Anastasi, 2010; Young et al., 2017). 

Andra vanliga symtom är smärta vid samlag och kronisk buk- och bäckensmärta. Även 

fertiliteten kan påverkas av endometrios. Dubbelt så stor andel av alla kvinnor som har 

endometrios är subfertila, det vill säga har svårare att bli gravida jämfört med kvinnor som 

inte har endometrios. Sambandet är inte fastställt men en teori är att det beror på de 

inflammatoriska processerna som endometrios orsakar. Astma och migrän är andra möjliga 

samsjukliga tillstånd som har identifierats (Borgfeldt et al., 2010; Young et al., 2017). 

Endometrios kan på grund av symtomen ibland vara svårt att urskilja från IBS eller 

interstitiell cystit, som är differentialdiagnoser (Mao & Anastasi, 2010). 

Diagnostik 

Diagnostiken för endometrios är svår då kliniska fynd och symtom är relativt ospecifika och 

svåra att differentiera från andra tillstånd, sjukdomen kallas därför ofta “den dolda 

sjukdomen” (Bergqvist, 2004; Denny, 2004). Diagnostiseringen av endometrios kan vara ett 

utdraget förlopp och ta upp emot åtta år innan diagnosen fastställs (Denny, 2004). För att 

sätta diagnos behövs en fördjupad smärtanamnes, ultraljud omkring livmodern samt 

laparoskopi (Borgfeldt et al., 2010; Lindblom, 2004). En fördjupad smärtanamnes gör att 

misstankar om endometrios kan upptäckas, vilket kan försnabba diagnostiseringsförloppet 

(Mao & Anastasi, 2010). Ju tidigare diagnostisering desto lättare att behandla och lindra. En 

definitiv diagnos sätts dock vanligtvis efter laparoskopisk operation (Ballard, Lowton & 

Wright, 2006). 

Behandling 

Det finns ingen botande behandling för endometrios (Bergqvist, 2004; Mao & Anastasi, 

2010; Young et al., 2017). Fokus ligger istället på att lindra symtom, hindra utveckling och 

försämring samt att förbättra fertiliteten hos subfertila kvinnor (Bergqvist, 2004; Mao & 

Anastasi, 2010). Behandlingar kan vara medicinska och kirurgiska, dessutom finns 

komplementära behandlingar (Andersson, 2015; Bergqvist, 2004). 
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Medicinsk behandling syftar till att minska östrogennivåerna genom att inaktivera 

äggstockarna för att på så sätt hämma stimulering av endometrievävnaden. Det kräver lång 

behandlingstid då det tar flera månader innan det ger effekt och östrogennivåerna minskar 

(Bergqvist, 2004). Medicinsk behandling kan vara hormonell behandling, med p-piller, 

gestagener, testosteronderivat eller andra hormonella läkemedel samt smärtlindrande och 

inflammationshämmande läkemedel (Bergqvist, 2004; Denny, 2004). Kirurgisk behandling 

innebär att med hjälp av excision, laserteknik eller en kombination av båda avlägsna 

sammanväxningar och endometrievävnad (Denny, 2014). Komplementära behandlingar som 

kan användas i kombination med medicinsk och kirurgisk behandling kan vara bland annat 

fysisk aktivitet, lokal värme, akupunktur och mindfulness (Andersson, 2015). Ingen av 

behandlingsmetoderna är permanenta utan kan endast göra kvinnor symtomfria under en 

period. Behandlingarna kan dessutom ge flera biverkningar och är därför varken att föredra 

eller effektiva långsiktigt (Denny, 2004; Young et al., 2017). 

Sjuksköterskans yrkesroll 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ligger omvårdnadens fokus på att “främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande i helhet” (International Council of 

Nurses, 2012, s. 3). Omvårdnad handlar om att lindra både psykiskt och fysiskt lidande, där 

en människas hela livssituation måste tas hänsyn till. För att kunna lindra måste måendet 

bekräftas. Om sjuksköterskor bekräftar måendet samt är närvarande och tillgänglig ökar 

patientens förutsättningar att försonas med sin sjukdom och förstå sin situation (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Inom vård och omsorg har sjuksköterskor eget etiskt ansvar att 

på ett korrekt sätt bemöta, bedöma och behandla patienter (International Council of Nurses, 

2012). Det handlar om att visa respekt, bevara patienters integritet samt inkludera och göra 

patienter delaktiga i vården. Sjuksköterskor ska arbeta för jämlikhet och för alla patienters 

möjlighet till god vård samt tillgång och uppdelning av sjukvård. De ska ge hälsofrämjande 

vård och omsorg för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa (ibid.). 

 

“Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen” (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 2018:694, 1 §). Det är av betydelse att 

bygga upp ett förtroende mellan patient och sjuksköterska från början. För att lyckas med det 

är det viktigt att sjuksköterskor ser och visar förståelse för kvinnors upplevelser, symtom och 

sjukdom. Att sjuksköterskor har goda kunskaper gällande endometrios samt bemötande, 

utbildning och stöttning för att kunna utbilda och hjälpa kvinnor att hantera sjukdomen är 

avgörande (Kaatz et al., 2010). 

Känsla av sammanhang 

Inom det salutogena perspektivet, som Antonovsky lade grund för, ligger fokus på att förstå 

en människas olika friskfaktorer. Kärnan i perspektivet utformade Antonovsky som “grad av 

känsla av sammanhang - KASAM” (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014, s. 54). KASAM har 

tre komponenter som ingår i teorin, vilka är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky, 1991; Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). Begriplighet reflekterar kring i vilken 

grad en människa förstår händelser, både som drabbar individen själv och omgivningen. Det 

handlar om att förstå omvärlden som strukturerad, från ordnad till kaosartad samt 

förnuftsmässig. Hanterbarhet reflekterar kring hur en människa upplever sig kunna hantera 

händelser, ha resurser och verktyg för hantering av händelser och ha kontroll över situationer. 

Meningsfullhet, som anses vara den mest betydelsefulla komponenten, reflekterar kring i 

vilken grad en människa känner sig motiverad och engagerad i olika händelser i livet. Det kan 
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vara allt från att personen ser en utmaning, blir motiverad och engagerad till en känsla av 

fullständig meningslöshet (ibid.). 

 

Ju mer en människa upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, desto högre 

KASAM har personen och bättre förutsättningar att klara det vardagliga livet. De olika 

komponenterna är sammanlänkade. Meningsfullhet, som är den viktigaste komponenten, kan 

väga upp för låg begriplighet eller hanterbarhet. Låg meningsfullhet kan dock medföra att 

individen inte klarar av hanteringen av händelser trots hög begriplighet och hanterbarhet. En 

kombination av samtliga komponenter ger högst KASAM och bäst förutsättningar för 

hanteringen av det dagliga livet (Antonovsky, 1991; Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). 

Problemformulering 

Ungefär var tionde kvinna i fertil ålder lever idag med endometrios, odiagnostiserad eller 

diagnostiserad. Det kan ta flera år att diagnostisera endometrios och vägen dit kantas av 

smärta för många kvinnor. Det är en diagnostiseringsprocess som enligt många tar för lång 

tid och har ospecifika och svårbedömda kliniska fynd och symtom. Endometrios kallas därför 

“den dolda diagnosen”. Ju tidigare diagnostisering desto lättare att behandla och lindra. Med 

tanke på prevalensen är förhoppningen att studien kan medföra en ökad kunskap och 

förståelse för problemet bland vårdpersonal och i samhället generellt. Med ökad kompetens 

kan inställningen och attityden rörande kvinnor med endometrios i vården förändras. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med endometrios. 

METOD 

Design 

För att sammanställa tidigare forskning inom området kvinnors upplevelse av att leva med 

endometrios valdes metoden litteraturstudie med systematiska sökningar med deskriptiv 

design (Kristensson, 2014). Strukturen för arbetsgången har följt flödesschema enligt Polit 

och Beck (2016), se Figur 1. 

 

 
Figur 1. Flödesschema, tillvägagångssätt för litteraturstudie med systematisk sökning fritt 

översatt i nio steg (Polit & Beck, 2016). 
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Datainsamling 

Datainsamling i en litteraturstudie innebär att urskilja och identifiera relevant och adekvat 

litteratur och är en omfattande process (Kristensson, 2014). Ett syfte bestämdes där de 

meningsbärande orden sedan valdes ut, vilka var “upplevelse” och “endometrios”. 

Synonymer och andra relevanta ord för upplevelse identifierades genom sökningar i “Svensk 

MeSH”, genom synonymsökningar på både svenska och engelska samt direkt översättning av 

de svenska orden. Det fanns inga synonymer eller andra termer för endometrios. Alla ord för 

upplevelse och ordet endometrios testades sedan i olika databaser både som ämnesord och 

fritextord samt i kombination med varandra. Tre databaser valdes ut för litteraturstudiens 

systematiska sökningar, vilka var CINAHL Plus with Full Text, PubMed och PsycINFO. 

Ämnesord söktes i de specifika databasernas ordlistor, vilka var ”CINAHL Subject 

Headings” i CINAHL, ”MeSH Terms” i PubMed och ”Thesaurus” i PsycINFO. I varje 

databas utfördes en sökning på varje ämnesord och fritextord (Kristensson, 2014). Sökordet 

för endometrios och varje sökord för upplevelse söktes var för sig med den booleska 

sökoperatorn AND för att utesluta irrelevanta sökord för upplevelse (ibid.). De relevanta 

ämnesorden och de relevanta fritextorden för upplevelse valdes ut, se sökblock i Tabell 1. I 

samtliga databaser söktes ämnesorden och fritextorden för upplevelse med den booleska 

sökoperatorn OR. Alla sökord för upplevelse och sökordet för endometrios kombinerades 

med booleska sökoperatorn AND i samtliga databaser. De slutgiltiga sökningarna för varje 

databas kan ses i sökmatrisen, se Bilaga 1. Utöver databassökningarna påträffades en relevant 

artikel genom referenslista. 

 

  Tabell 1. Sökblock med sökord för upplevelse och endometrios i varje databas. 

DATABAS SÖKBLOCK 1 SÖKBLOCK 2 

CINAHL (MH “Life Experience”), (MH “Quality 

of Life”), (MH “Motivation”), 

Experience*, Attitude*, Perception*, 

Coping*, Adaptation*, Emotion*, Sense 

of Coherence*, Life Event* och Life 

Change Event* 

(MH “Endometriosis”) 

PubMed "Perception"[Mesh], "Quality of 

Life"[Mesh], ”Pain Perception"[Mesh], 

”Emotions"[Mesh], Experience*, 

Adaptation*, Coping*, Realit*  

"Endometriosis"[Mesh] 

PsycINFO DE ”Experiences (Events)”, DE ”Life 

Experience”, DE ”Coping Behavior”, 

DE ”Pain Management”, Experience*, 

Life Change*, Realit*, Behavior*, 

Perception*, Emotion*, Quality of Life 

(fritext), Adaptation*, Quality of Care 

(fritext), Coping*  

Endometriosis (fritext) 

  * = Fritextord med trunkering 
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Urval 

Inklusionskriterier de vetenskapliga artiklarna skulle uppfylla var kvalitativa studier, personer 

i fertil ålder som har endometrios och upplevelsen av att leva med endometrios. 

Exklusionskriterier för de vetenskapliga artiklarna var reviews, artiklar om djur samt 

partners, sjuksköterskors och annan vårdpersonals upplevelser av endometrios. 

 

Urvalet utfördes i tre olika urvalssteg. Under första urvalssteget lästes 858 titlar från samtliga 

sökningar igenom för att exkludera irrelevanta artiklar. Av samtliga urskildes 140 relevanta 

titlar som sedan gick vidare till urval två. Under urval två lästes abstrakt för att kunna utesluta 

artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterierna. Artiklarnas abstrakt lästes igenom och 

diskuterades för att sedan, om relevant, gå vidare till urval tre. Det återstod 32 artiklar inför 

urval tre där hela artiklarna lästes. Samtliga artiklar lästes igenom enskilt för att sedan 

diskuteras, jämföras och gemensamt fatta beslut gällande vilka artiklar som svarade på syftet. 

Det var 21 artiklar som svarade på syftet samt uppfyllde inklusionskriterierna, varav 11 

artiklar var från CINAHL, 5 artiklar från PubMed, 4 artiklar från PsycINFO och 1 artikel 

identifierades genom snöbollsurval via referenslista (Kristensson, 2014). Av dessa var 8 

artiklar dubbletter eller tripletter, vilket slutligen gav 13 artiklar, se sökmatris Bilaga 1. 

Granskning  

En noggrann kritisk kvalitetsgranskning för kvalitativa studier utfördes på samtliga utvalda 

artiklar för att verifiera trovärdigheten, vilket utfördes med stöd från specifika 

frågeställningar. Frågeställningarna är ett utarbetat bedömningsformulär för att granska syfte, 

metod, resultat och diskussion med hänsyn till tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet 

och giltighet (Kristensson, 2014). Extra fokus låg på de valda artiklarnas urval, datainsamling 

och databearbetning. Varje artikel granskades individuellt för att sedan jämföras och 

diskuteras. Efter kvalitetsgranskningen bedömdes elva artiklar vara av tillräckligt god kvalitet 

och två artiklar vara av otillräcklig kvalitet. Artiklar av otillräcklig kvalitet sorterades bort. 

Slutligen inkluderades sammanlagt elva artiklar i litteraturstudien, se artikelmatris Bilaga 2. 

Bearbetning och analys  

Bearbetning av artiklarnas resultat har utförts med den induktiva analysmetoden integrerad 

analys. I en litteraturstudie används integrerad analys för att sammanställa de utvalda 

artiklarnas resultat på ett överskådligt sätt, i olika steg (Kristensson, 2014). I steg ett 

identifierade författarna övergripande likheter och skillnader genom att läsa igenom de 

utvalda artiklarna var för sig. I steg två sammanfattades resultatet som relaterar till varandra 

och kategorier bildades enskilt av författarna för att sedan jämföra och diskutera och utifrån 

det bildades huvudkategorier. I steg tre ställdes slutligen resultatet samman gemensamt av 

författarna under olika underkategorier. Huvudkategorierna och underkategorierna utgjorde 

grunden för de rubriker som används i studiens resultatdel (ibid.). Den integrerade analysen 

resulterade i att kvinnors upplevelse av att leva med endometrios kunde redovisas under tre 

huvudkategorier med sju underkategorier. Huvudkategorierna är Mötet med vården, 

Påverkan på kropp och själ och Påverkan på det dagliga livet och underkategorierna är 

Negativ upplevelse av mötet med vården, Positiv upplevelse av mötet med vården, Fysiska 

symtom, Emotionell påverkan, Att ta kontroll över livet, Påverkan på socialt liv och Påverkan 

på familjeliv, se Tabell 2. 
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Forskningsetiska överväganden 

Empiriska studier som genomförts på högskoleutbildning eller universitet kräver ej etisk 

prövning (Lag om etikprövning av forskning som avser människor, SFS 2003:460, 2 §). 

Däremot ska litteraturstudien vara grundad av ett etiskt förhållningssätt, som all forskning. 

De utvalda artiklarna är granskade utifrån specifika forskningsetiska ställningstaganden. De 

forskningsetiska ställningstagandena är 35 punkter och kan övergripligt sammanfattas till fyra 

viktiga aspekter: autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen och 

rättviseprincipen (Kristensson, 2014). I autonomiprincipen framgår att alla människor 

bestämmer över sig själva och har rätten att ta egna beslut, vilket måste respekteras av 

forskare. Nyttoprincipen innebär att forskning som genomförs ska komma till nytta och med 

rättviseprincipen menas att alla människor ska behandlas lika, oavsett vem de är och var de 

befinner sig i livet. Inte skada-principen innebär att inte något som kan skada patienten, 

varken fysiskt eller psykiskt, ska utföras (ibid.). Det är viktigt att vara uppmärksam på och 

lyhörd för människors sårbarhet och eventuellt avbryta om så önskas (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Forskning som avser människor ska därför genomgå 

forskningsetisk prövning av en oberoende forskningsetisk kommitté (Lag om etikprövning av 

forskning som avser människor, SFS 2003:460).  

 

För att stärka litteraturstudiens trovärdighet och etiska resonemang ska artiklarna ha prövats 

av en oberoende forskningsetisk kommitté och blivit godkända. Av de utvalda artiklarna har 

elva prövats av oberoende forskningsetisk kommitté och blivit godkända. Av de utvalda 

artiklarna saknade två prövning av oberoende forskningsetisk kommitté, vilka sorterades bort. 

Författarna granskade artiklarnas kvalitet och analyserade artiklarnas resultat var för sig för 

att bibehålla objektivitet. Under analys och bearbetning av texten har författarna haft i åtanke 

att inte exkludera något som svarar på syftet. 

RESULTAT 

Tre huvudkategorier och sju underkategorier identifierades under bearbetning och analys av 

artiklarna, se kategoriöversikt i Tabell 2. Resultatet presenteras under rubriker som bildats av 

kategorierna.  

 

 Tabell 2. Översikt av huvudkategorier och underkategorier i inkluderade artiklar. 
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Mötet med vården 

Negativ upplevelse av mötet med vården 

Kvinnor upplevde misstro av läkare, kände att de inte togs på allvar och att läkare 

normaliserade symtomen. Misstro och normalisering ledde till feldiagnostisering, fördröjd 

diagnos och att de blev tillsagda att gå hem och lära sig leva med problemen, vilket gav 

känslor av förminskning, besvikelse och förnedring (Denny, 2009; Grundström, Alehagen, 

Kjølhede & Berterö, 2018; Huntington & Gilmour, 2005; Hållstam, Stålnacke, Svensén & 

Löfgren, 2018; Markovic, Manderson & Warren, 2008; Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & 

Ellwood, 2014). Om de hade tagits på allvar från början hade sjukdomen varit mindre 

omfattande och ångest hade kunnat reducerats (Markovic et al., 2008). De upplevde att 

tillståndet inte togs på allvar för att det inte är en dödlig sjukdom (Denny, 2009). Upplevelsen 

av misstro medförde ett behov av att överdriva symtomen eller övertala vårdpersonal 

(Grundström et al., 2018; Huntington & Gilmour, 2005; Markovic et al., 2008). Vårdpersonal 

uppfattades som distraherade och nonchalanta, vilket ledde till att kvinnor upplevde att de 

blev behandlade med ignorans (Grundström et al., 2018; Moradi et al., 2014). De upplevde 

att de hade svårt att hitta förstående och kompetent vårdpersonal, vilket gjorde att de fortsatte 

söka svar eller blev experter på egen hand (Denny, 2009; Grundström et al., 2018; Markovic 

et al., 2008; Moradi et al., 2014). När kvinnor blev diagnostiserade ansåg de att det var “för 

sent”, anledningen var att varken läkare, anhöriga eller kollegor tagit problemen på allvar 

eller trott dem (Grundström et al., 2018; Moradi et al., 2014). 

 

Kvinnor upplevde kommunikationshinder med vårdpersonal (Roomaney & Kagee, 2018; 

Young, Fisher & Kirkman, 2016). Att läkare gav vag eller för mycket information på samma 

gång, uppvisade bristfällig empati vid förmedling av information, var oförmögna att förstå 

deras behov och var för upptagna för att engagera sig (Grundström et al., 2018; Moradi et al., 

2014; Roomaney & Kagee, 2018; Seear, 2009; Young et al., 2016). Diagnostisering 

upplevdes problematisk och präglades av osäkerhet orsakad av bristfällig rådgivning, läkares 

uppfattning om sjukdomen och skild information mellan olika läkare (Denny, 2009; 

Markovic et al., 2008; Roomaney & Kagee, 2018; Young et al., 2016). De var i 

beroendeställning till vårdpersonals kompetens eftersom de kontrollerade en så viktig del av 

livet (Grundström et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018). Trots det upplevde de att 

vårdpersonal lade över ansvar för vården på kvinnors axlar genom att ställa frågor om hur de 

ville bli hjälpta, vilket orsakade osäkerhet (Grundström et al., 2018). De upplevde att läkare 

ansåg att de inte ansträngt sig tillräckligt i det dagliga livet för att minska symtomen med 

motion, träning, kost och avslappning, trots att smärtan hindrade dem (Seear, 2009). 

  

Vårdpersonals huvudfokus låg på smärta och infertilitet och de blev sällan tillfrågade om 

livskvalitet eller egna prioriteringar, vilket förvånade och till och med förolämpade deltagare 

(Huntington & Gilmour, 2005; Hållstam et al., 2018; Markovic et al., 2008; Roomaney & 

Kagee, 2018). Rekommendation från läkare kunde vara att bli gravid och amma som 

behandlingsmetoder, vilket upplevdes förolämpande och stötande (Huntington & Gilmour, 

2005; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014; Young et al., 2016). Barnlösa yngre kvinnor 

upplevde motstånd av vårdpersonal vid önskan om hysterektomi som behandlingsmetod 

(Young et al., 2016). Den dåliga tillgången på behandlingar, tid för behandling och 

behandling utan effekt, var källa till missnöje och frustration. Läkare upplevdes lägga mer 

vikt vid behandlingskostnad än behandlingseffekt (Roomaney & Kagee, 2018). 
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Positiv upplevelse av mötet med vården  

Kvinnor som togs på allvar kände sig bekräftade, sedda och hörda (Grundström et al., 2018; 

Moradi et al., 2014). De kände sig accepterade och betrodda. Genom att bli bekräftad kände 

de mindre exponering och utsatthet (Grundström et al., 2018). Deltagare nämnde att läkares 

empati, förståelse och tillgänglighet låg till grund för positiv upplevelse av mötet med vården 

(Moradi et al., 2014). Vid tidpunkt för diagnostisering uppgav deltagare att de kände lättnad. 

Lättnad för att få en förklaring efter lång tid av osäkerhet, att tillståndet hade ett namn, att de 

fått bevis på att det inte bara satt i huvudet eller berodde på låg smärttröskel, att det då fanns 

hopp för en lösning och att det inte berodde på cancer (Grundström et al., 2018; Huntington 

& Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014; Seear, 2009). De som var nöjda med vården talade om 

läkare som lämnat ut privat kontaktinformation och om läkare som tog sig tiden att förklara 

vad endometrios är genom att använda olika verktyg för att illustrera sjukdomen (Roomaney 

& Kagee, 2018). Kvinnor värderade empatiska läkare som lyssnade uppmärksamt på vad de 

berättade. Särskilt uppskattat var när läkare specificerade möjligheter och risker med olika 

behandlingsmetoder (Young et al., 2016). I personliga möten med vårdpersonal där kvinnor 

fick vara delaktiga i vården kände de självsäkerhet, förståelse och empowerment (Hållstam et 

al., 2018). De beskrev vikten av läkares kommunikationsförmåga vid förmedling av 

information och att det lättade bördan av att leva med och acceptera endometrios (Hållstam et 

al., 2018; Young et al., 2016). Vårdpersonals människokännande förmåga, att kunna 

individanpassa bemötande, var av betydelse. Förmågan gick hand i hand med god pedagogisk 

förmåga, vilket uppskattades hos vårdpersonal då det hjälpte dem att uttrycka känslor och 

självkänslan växte. Hög social kompetens och detaljerad kunskap om endometrios var de 

mest betydande faktorerna för bekräftelse. Om någon av egenskaperna saknades upplevde 

kvinnor otillräckligt stöd och förtroende (Grundström et al., 2018). Att kunna byta läkare vid 

missnöje och att alternativa behandlingsmetoder erbjuds upplevdes positivt (Hållstam et al., 

2018; Markovic et al., 2008). 

Påverkan på kropp och själ 

Fysiska symtom 

Kvinnor beskrev fysisk påverkan av såväl symtom, behandlingens biverkningar och 

utseendeförändringar. De kände sig missnöjda med kropp och utseende på grund av 

viktuppgång, ärr från operationer samt blekhet efter rikliga blödningar och anemi, vilket 

påverkade självförtroendet negativt (Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018). 

Symtom för sjukdomen upplevdes vara långvarig, oregelbunden och riklig menstruation samt 

mellanblödningar (Roomaney & Kagee, 2018). De upplevde att familj och vänner 

normaliserade symtomen, att alla kvinnor har smärta och blödning (Huntington & Gilmour, 

2005; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014). Det var vanligt att kvinnor i studien inte 

hade hört talas om sjukdomen endometrios tidigare (Denny, 2009; Huntington & Gilmour, 

2005; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016; Young et al., 2016). 

  

Smärta kunde öka i svårighetsgrad och varaktighet med åren (Huntington & Gilmour, 2005; 

Roomaney & Kagee, 2016; Rush & Misajon, 2018). Smärtan beskrevs upprivande, fasansfull 

och försvagande som en svår, diffus, lömsk och kroppslig yttring (Huntington & Gilmour, 

2005; Moradi et al., 2014). Kvinnor kände att de inte hade kontroll över den egna kroppen 

samt upplevde fatigue och begränsad energi (Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014). 

Smärtan upplevdes förvärrad i rörelse, vilket medförde att de inte klarade enkla rörelser som 

att ligga ned, böja sig, stå och gå (Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018). De 

upplevde det svårt att äta och sova på grund av smärtan (Hållstam et al., 2018; Roomaney & 
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Kagee, 2018). Deltagare uppgav att de under och efter samlag upplevde kraftig smärta 

(Moradi et al., 2014). 

 

Olika behandlingar kunde resultera i fysiska symtom. Deltagare uppgav att de genomgått och 

testat flera behandlingsmetoder, vilka kunde medföra varierande smärtlindring men inte bot 

(Denny, 2009; Markovic et al., 2008). Medicinsk behandling kunde underlätta hantering av 

det dagliga livet då smärtan lindrades (Denny, 2009; Roomaney & Kagee, 2016). Kvinnor 

upplevde biverkningar som yrsel, viktuppgång, manlig kroppsbehåring, förlust av livslust och 

energi, klimakterieförändringar, stress och ångest, depression och toleransutveckling, vilket 

var en anledning till att avstå läkemedel (Denny, 2009; Hållstam et al., 2018; Markovic et al., 

2008; Moradi et al., 2014; Rush & Misajon, 2018). Kirurgisk behandling kunde ha effekt och 

fungera smärtlindrande men biverkningar förekom såsom illamående, huvudvärk, 

värmevallningar, blödning, psykisk påverkan, trötthet och depression (Moradi et al., 2014; 

Roomaney & Kagee, 2018). Återfall upplevdes vanligt efter kirurgisk behandling (Moradi et 

al., 2014). Kvinnor som genomgått flertalet laparoskopier upplevde att det kunde förvärra 

sjukdomsupplevelsen då det gav fler sammanväxningar och orsakade mer smärta (Markovic 

et al., 2008). 

Emotionell påverkan 

Kvinnor upplevde att endometrios påverkade känslor och reaktioner (Hållstam et al., 2018). 

Frustration var en central upplevelse när det gällde sjukdomens negativa inverkan på 

förmågan att kontrollera kroppen, den dagliga funktionen, självständigheten, sociala 

förmågor och planeringsförmågor (Roomaney & Kagee, 2018; Rush & Misajon, 2018). 

Sjukdomen kunde påverka kvinnors identitet och hindrade dem från att vara sexuellt aktiva, 

vilket gjorde att de upplevde sig annorlunda eller att något var fel på dem (Hållstam et al., 

2018; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018). Känslor av ensamhet var vanligt, att 

de var ensamma om sjukdomen och att endast andra kvinnor med endometrios kunde förstå 

dem (Markovic et al., 2008; Roomaney & Kagee, 2018). Sjukdomen och den begränsade 

fysiska förmågan påverkade självkänslan, vilket bidrog till ökad självmedvetenhet, osäkerhet, 

värdelöshet och skam (Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018). 

Infertilitet ökade känslan av hopplöshet och oduglighet samt depression och självmordstankar 

förekom (Hållstam et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018; Rush & Misajon, 2018). Kvinnor 

uppgav att humörsvängningar hade att göra med den fysiska smärtan och svårigheten att 

hantera den (Roomaney & Kagee, 2018). 

  

Rikliga eller oförutsägbara genomblödningar upplevdes orsaka rädsla, oro och skam över 

risken för läckage samt sömnstörningar (Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014; 

Roomaney & Kagee, 2018). Okunskap men även ökad kunskap om endometrios låg till grund 

för oro och ångest på grund av ökad riskmedvetenhet (Roomaney & Kagee, 2018; Seear, 

2009). Rädsla och oro kunde resultera i nedstämdhet (Rush & Misajon, 2018). Osäkerhet och 

oförutsägbarhet orsakades av sjukdomens inverkan på fertiliteten, återkommande symtom, 

förvärrade symtom, sjukdomsförloppet, prognosen, samt sjukdomens påverkan på utbildning, 

arbete, sexliv, äktenskap och moderligt ansvar (Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 

2014; Roomaney & Kagee, 2018; Rush & Misajon, 2018; Seear, 2009). Ekonomisk oro 

relaterade till att förlora arbetet eller höga behandlingskostnader. Att hitta ny partner, att 

överföra sjukdomen till blivande dotter och att få cancer var andra bekymrande faktorer 

(Moradi et al., 2014; Rush & Misajon, 2018). 

  

Kvinnor blev oroade, upprörda, överväldigade och chockade när de fick veta att tillståndet 

inte gick att bota, att det kunde medföra risk för infertilitet och när läkare gav dem 
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behandlingsrekommendationer utan vetskap om personliga omständigheter (Huntington & 

Gilmour, 2005; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014; Seear, 2009; Young et al., 2016). 

Återfall upplevdes som att vara tillbaka på ruta ett, vilket orsakade uppgivenhet (Denny, 

2009; Huntington & Gilmour, 2005; Hållstam et al., 2018). Vissa kvinnor försökte vara 

positiva och hålla hoppet uppe medan andra uppgav längtan efter klimakteriet då smärtor 

förmodligen skulle minska (Denny, 2009). Kvinnor som blivit bättre av behandling upplevde 

att livet blev mer positivt med nya möjligheter och att de började tro på framtiden (Hållstam 

et al., 2018). De trodde att livet skulle påverkas av sjukdomen men att de kunde hantera det 

och trots det leva ett bra liv med familj och vänner (Moradi et al., 2014). Kvinnor upplevde 

en känsla av mogenhet och visdom samt förmåga att se det viktiga i livet (Hållstam et al., 

2018). 

Påverkan på det dagliga livet 

Att ta kontroll över livet 

Kvinnor upplevde att de tvingades ta kontroll över livet (Seear, 2009). De hade blivit strikta 

gällande flera aspekter av livet, som exempelvis sömn, kost, motion och socialt liv. Eftersom 

smärtan påverkade livet, medförde det att planering och kontroll över arbete, hushåll och 

sociala aktiviteter var än mer krävande (Denny, 2009; Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 

2014; Roomaney & Kagee, 2016, 2018; Seear, 2009). Att ta kontrollen över sjukdomen och 

livet kunde leda till besatthet, vilket kunde orsaka ignorans för både hemmet och arbetet 

(Roomaney & Kagee, 2016, 2018; Seear, 2009). Ansvaret för den egna hälsan och hantering 

av sjukdomen i det vardagliga livet var som ett energikrävande jobb där de önskade att de 

kunde ge över ansvaret till någon annan (Seear, 2009). 

  

Kvinnor beskrev att de till stor del hanterade sjukdomen genom självhjälp, genom att minska 

stress, lära sig hantera sjukdomen samt förändra livsstilen (Roomaney & Kagee, 2016, 2018; 

Seear, 2009). De sökte efter mer kunskap och information på egen hand via stödgrupper, 

självhjälpsböcker och internet (Hållstam et al., 2018; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 

2014; Roomaney & Kagee, 2016, 2018; Seear, 2009). Information på internet upplevdes 

ibland komplex och motsägande och att det var svårt att sortera ut matnyttig information. 

Kombination av komplexiteten och utbudet av information, osäkerheten och det 

oförutsägbara förloppet försvårade processen av sökandet för att bli expert (Seear, 2009). 

Med ny förståelse fann kvinnor egen styrka och tog ansvar och förvärvade 

hanteringsstrategier för fysiska tillstånd, sociala interaktioner och arbetssituationer (Hållstam 

et al., 2018; Moradi et al., 2014). Värme, som värmekudde eller varm vattenflaska, kunde 

minska symtom, vilket hjälpte att acceptera sjukdomen och att inta en positiv attityd 

(Hållstam et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2016, 2018). Kvinnor upplevde det användbart 

med motiverande och stärkande samtal med sig själv för att hantera och klara av lidandet 

(Roomaney & Kagee, 2016, 2018). För att hantera smärta upplevde kvinnor att de försökte 

hålla tankar upptagna med annat genom att exempelvis fokusera på arbetsuppgifter (Hållstam 

et al., 2018; Seear, 2009). Olika typer av avslappningsmetoder, stretchövningar, motion och 

träning, hälsosam diet eller rökstopp ökade chansen för reducerade symtom såsom smärta, 

vilket kvinnor upplevde krävde självdisciplin och uppoffringar (Huntington & Gilmour, 

2005; Hållstam et al., 2018; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 

2016; Seear, 2009). Andlighet kunde upplevas viktigt för hanteringen genom att be, prata 

med Gud eller läsa Bibeln (Roomaney & Kagee, 2016). Sjukdomen kom med existentiella 

frågor och sökande efter mening med lidandet. De upplevde att mening med lidandet på ett 

sätt var att hjälpa andra kvinnor i liknande situation, vilket medförde ökad 
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självhanteringsförmåga (Hållstam et al., 2018). Deltagare upplevde att de tog bättre hand om 

sig själva, att de lyssnade mer på kroppen och tog ansvar för sin hälsa. De upplevde känsla av 

äganderätt över livet (Seear, 2009). 

Påverkan på socialt liv 

Kvinnor uppgav att endometrios hade en påverkan på socialt liv och sociala relationer 

(Denny, 2009; Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016; 

Rush & Misajon, 2018; Seear, 2009). De upplevde att de inte hade kontroll och att sjukdomen 

och dess symtom styrde livet, vilket innebar beroendeställning till sociala relationer 

(Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018; Rush & Misajon, 

2018). Smärtans varaktighet och typ, blödning och fatigue upplevdes ha betydelse för dagliga 

funktioner och energinivå, vilket medförde sämre förmåga att upprätthålla sociala relationer 

och medverka i aktiviteter (Denny, 2009; Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014; 

Roomaney & Kagee, 2016, 2018; Rush & Misajon, 2018). Det resulterade i att de inte blev 

inbjudna till aktiviteter i samma utsträckning (Hållstam et al., 2018; Rush & Misajon, 2018). 

Isolering kunde bero på att de kände sig annorlunda, var avundsjuka på andra kvinnor eller 

kände sig misstrodda (Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018; Rush & Misajon, 

2018). Fertilitetsproblem påverkade sociala relationer då de beskrev att de inte ville umgås 

med människor som har barn, på grund av att barnlösheten utmärkte dem (Roomaney & 

Kagee, 2018). Det sociala livet, att ha förmågan att passa in och relatera till vänner, hade 

betydelse. Kvinnor upplevde att de var tvungna att göra livsstilsförändringar för att minska 

symtom och klara av sociala aktiviteter, som att ändra matvanor, planera och schemalägga, 

förlita sig på socialt stöd samt ändra inställning till livet (Huntington & Gilmour, 2005; 

Roomaney & Kagee, 2016, 2018). 

  

Alternativa behandlingsmetoder upplevdes ge mindre tid till sociala relationer och sömn då 

det var dyrt och tidskrävande (Hållstam et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018; Seear, 2009). 

Kvinnor upplevde dubbelbestraffning då de antingen var tvungna att må dåligt på arbetet eller 

få en sämre ekonomi på grund av den minskade arbetstiden (Hållstam et al., 2018; Roomaney 

& Kagee, 2018). Hushållskassan tvingades användas till mensskydd, behandlingar och 

operationer, vilket ledde till svårigheter i det vardagliga och sociala livet. Ibland tvingades de 

skjuta upp operationer på grund av ekonomiska skäl (Roomaney & Kagee, 2018). Kvinnor 

upplevde att de hade svårt att slutföra studier eller arbeta heltid då de var beroende av 

flexibilitet som rymde långa sjukdomsperioder (Huntington & Gilmour, 2005). Deltagare 

uppgav att kollegor och chefer trodde att de överdrev eller hittade på när de sjukskrev sig för 

smärta (Moradi et al., 2014). Förstående och stöttande kollegor upplevde deltagare gjorde det 

lättare att hantera smärtan och på så sätt klara av arbetsuppgifter i större utsträckning 

(Hållstam et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018). Smärtan påverkade arbetet med minskad 

arbetstid och produktivitet, deltidsjobb, missad chans till befordran, risk för att bli avskedad 

och därmed minskad inkomst (Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014; Roomaney & 

Kagee, 2018; Rush & Misajon, 2018). Sjukdomen hade negativ inverkan på studier, vilket 

visades genom koncentrationssvårigheter, missad studietid och minskad produktivitet 

(Moradi et al., 2014; Rush & Misajon, 2018). De upplevde att det tog dubbelt så lång tid att 

slutföra kurser mot vad det beräknades ta (Rush & Misajon, 2018). Kvinnor som valde att 

stanna i skolan trots smärta upplevde att de blev tvungna att ta mer smärtstillande läkemedel 

för att orka (Moradi et al., 2014). De upplevde att skolpersonal var hjälpsam vid smärta men 

normaliserade den (Markovic et al., 2008). 
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Påverkan på familjeliv 

Kvinnor upplevde att endometrios påverkade familjeliv och familjemedlemmar (Hållstam et 

al., 2018; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018). De förlitade sig på stöd från 

partner och föräldrar i det dagliga livet, som exempelvis transport från och till sjukhus eller 

hjälp med hushållssysslor (Hållstam et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2016, 2018). 

Familjemedlemmar fanns till hands och hjälpte till när symtomen var som värst. De upplevde 

speciellt bra stöd från mödrar, vilka tog hand om dem vid smärta, hjälpte dem i hemmet och 

passade barn. Stödet från mödrar upplevdes underlätta vardagen, minskade pressen och 

gjorde att de kunde ta det lugnt (Roomaney & Kagee, 2016). De uppgav att de var försiktiga 

med vad de avslöjade för partner och familj gällande sjukdomstillståndet (Roomaney & 

Kagee, 2018). Det framkom känslor av otillräcklighet i olika livsroller, som moder och som 

partner (Roomaney & Kagee, 2018; Rush & Misajon, 2018). Kvinnor upplevde att de 

hindrades från att ta hand om barnen som önskat och de upplevde att det kunde bli ombytta 

roller där barnen tog hand om dem, vilket orsakade rädsla av att bli av med vårdnaden 

(Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018). 

 

Partnerrelationer och undvikandet av förhållande kunde påverkas på grund av smärta i 

samband med samlag, oförmåga till orgasm, begränsat delat aktivt liv och oförstående partner 

(Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018). Par hittade alternativa 

metoder för intimitet. Partners inställning varierade från överbeskyddande till okänslig och 

misstänksam samt i bästa fall till accepterande och stöttande (Hållstam et al., 2018; 

Roomaney & Kagee, 2018). Kvinnor som kämpade med infertilitet upplevde att det hade 

negativ inverkan på den psykiska hälsan, relationen till partner och den ekonomiska statusen 

(Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018; Young et al., 2016). Infertilitet, risk för 

infertilitet och oförstående partner kunde leda till uppbrott (Hållstam et al., 2018; Moradi et 

al., 2014). Yngre kvinnor var oroliga över framtida fertilitetsproblem och familjeplanering 

och de kände att de inte hade möjlighet att prata om det med familj eller partner (Moradi et 

al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018; Rush & Misajon, 2018; Young et al., 2016). 

Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att kvinnor upplevde både fysiska och psykiska symtom, som osäkerhet och 

ångest, riklig, oregelbunden och smärtsam menstruation, samlagssmärtor, fatigue och 

infertilitet. Symtom upplevdes påverka samtliga delar av livet negativt, både arbete och 

studier, ekonomi, familjeliv och socialt. De upplevde att de var tvungna att göra flera 

livsstilsförändringar och ändra inställning till livet. Kvinnor upplevde kunskapsbrist samt 

misstro och ignorans från vårdpersonal. Symtomen upplevdes normaliserade och att de inte 

togs på allvar av varken vårdpersonal, familj och anhöriga eller samhället generellt. De kände 

sig annorlunda och isolerade från omvärlden och att sjukdomen kontrollerade livet. 

DISKUSSION 

Diskussionen innehåller två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. 

Metoddiskussionen lyfter styrkor och svagheter med studiens metod samt diskuterar 

trovärdigheten. Resultatdiskussionen värderar resultatet kritiskt ihop med tidigare kunskap 

och lyfter resultatets värde och betydelse för det kliniska arbetet (Kristensson, 2014). 
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Metoddiskussion 

En styrka i studien är metoden, då litteraturstudie med systematisk sökning är lämpligt för 

identifiering och sammanställning av tidigare relevant forskning kring ämnet (Kristensson, 

2014). Författarna förde ett resonemang kring vilka meningsbärande ord som skulle urskiljas 

från syftet. Det diskuterades om “kvinnor” var passande men eftersom sjukdomen 

endometrios endast förekommer hos personer som har ett kvinnligt kön uteslöts ordet (vilket 

även visades vid testsökningar). Det ansågs även olämpligt ur ett genusperspektiv, då det 

finns personer som har ett kvinnligt kön och en livmoder och på så sätt kan utveckla 

endometrios men som inte identifierar sig som kvinna, vilka författarna inte ville utesluta i 

sökningarna. Ordet “kvinnor” återfinns däremot i syftet och återkommer i studien, då 

människor är ett visst kön rent biologiskt. En annan styrka i studien är att alla sökord för 

”upplevelse” har sökts var för sig med ”endometrios” tillsammans med det booleska 

sökoperatorn AND för att se vad varje sökord för ”upplevelse” i kombination med 

”endometrios” gav för titlar (ibid.). Fler än de synonymer och sökord för upplevelse som står 

i sökmatrisen, se Bilaga 1, har sökts med booleska sökoperatorn AND med sökordet för 

endometrios. De ord som inte valdes ut gav inga eller färre relevanta artiklar än de sökord 

som tillslut valdes. Utöver synonymer för upplevelse användes exempelvis sökord som 

“Coping”, vilket diskuterades om det skulle användas eller inte. Det bedömdes att hantering 

av sjukdomen även handlar om upplevelse av att leva med endometrios och “Coping” ansågs 

tillföra relevanta artiklar som handlar om kvinnors upplevelse av att leva med endometrios. 

Ett annat exempel på sökord som användes utöver synonymer för upplevelse var “Quality of 

Life”. Det valdes ut efter provsökning tillsammans med “endometrios” och den booleska 

sökoperatorn AND, vilket då ansågs ge relevanta titlar för syftet. I urvalsförfarandet försvann 

sedan många av de artiklarna då de mestadels var kvantitativa, vilket var ett 

exklusionskriterie. 

  

En styrka i studien är att flera databaser användes, ju fler källor för inhämtning av forskning 

desto mindre risk att relevant forskning uteslutits (Kristensson, 2014). Resonemanget kring 

val av databaser var att sträva efter så relevant och bred sökning som möjligt för att nå all 

tillgänglig forskning kring ämnet, därför valdes både CINAHL, PubMed och PsycINFO. 

CINAHL valdes då det är en databas för området hälsa och sjukvård. PubMed valdes då det 

är en databas för publikationer inom biomedicin och hälsa. PsycINFO valdes för att nå 

artiklar med fokus på psykologi, vilket ansågs relevant för ämnet. Möjligen hade fler 

databaser kunnat användas för litteratursökningen men det ansågs inte nödvändigt för 

studiens omfattningskrav och användning av tre databaser ansågs stärkande nog (ibid.). Ett 

val som gjordes var att begränsa sökningen i varje databas till tio år, alltså från 080101 till 

181231, vilket resulterade i att den senaste forskning nåddes. Beslutet gör det möjligt att 

relevant forskning kan ha uteslutits, vilket kan vara en svaghet i studien. Manuell sökning gav 

en artikel som publicerades 2005. Diskussionen kring att ha med artikeln eller inte var att 

efter genomläsning ansågs artikeln tillföra information som svarade på studiens syfte att 

författarna valde att inte räkna bort den. En artikel som inkluderades i litteraturstudien är en 

kvantitativ studie med internetenkät som datainsamlingsmetod. Enkäten bestod av en del 

kvantitativa frågor och en del kvalitativa frågor. Författarna valde att inkludera artikeln då det 

ansågs tydligt vad som var kvalitativa data, vilket var den enda data från artikeln som 

inkluderades i litteraturstudien. 

  

Efter diskussion och jämförelse av granskning av artiklarna kom författarna fram till att två 

av artiklarna som valts ut var tveksamma och av otillräcklig kvalitet. Den ena artikeln 

bedömdes vara av otillräcklig kvalitet på grund av ett tveksamt urval och avsaknad av 

oberoende etisk granskning. Hur deltagare rekryterades beskrivs inte och deltagares 
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egenskaper beskrivs dåligt. Tillförlitligheten bedömdes osäker då det var svårt att avgöra 

urvalets variation. Överförbarheten var tveksam då hänsyn måste tas till religiösa och 

kulturella aspekter hos deltagare i artikeln, då forskningen utfördes på en plats där religion 

och kultur tolkades ha stor inverkan på urvalets bredd. Trovärdigheten ansågs därför tveksam 

(Kristensson, 2014). Den andra artikeln bedömdes vara av otillräcklig kvalitet då det 

saknades beskrivning av hur och när deltagare rekryterades, på grund av svagt beskriven 

metoddel och avsaknad av oberoende etisk granskningskommitté, vilket ansågs minska både 

tillförlitligheten och giltigheten. Trovärdigheten ansågs därför tveksam (ibid.). Efter 

diskussion och jämförelse av granskning kom författarna fram till att elva av artiklarna som 

valts ut är av tillräckligt god kvalitet, se artikelmatris Bilaga 2. De utvalda artiklarna var alla 

etisk granskade av en eller flera oberoende etiska granskningskommittéer, vilket styrker 

artiklarnas hänsyn till etiska aspekter (Sandman & Kjellström, 2013). En svaghet kan dock 

vara att de utvalda artiklarna för litteraturstudien är forskning som genomförts i 

industriländer, vilket kan innebära att litteraturstudien inte är överförbar i utvecklingsländer 

då de exempelvis kan ha sämre tillgång till resurser för sjukvård och utbildning. Ur ett 

samhällsperspektiv är det viktigt att se även de här kvinnornas problem. 

 

Hänsyn bör tas till att det är första gången författarna bearbetar och analyserar text. Texten 

har analyserats var för sig, för att hålla objektivitet. Bearbetning av texten har jämförts och 

diskuterats för att gemensamt komma fram till relevant text och relevanta kategorier och 

rubriker. Det styrker studiens trovärdighet men å andra sidan måste hänsyn tas till författarnas 

ovana (Kristensson, 2014). 

Resultatdiskussion 

Nyckelfynd som resultatet i litteraturstudien visade var att kvinnor ofta har dubbelsidiga 

upplevelser av att leva med endometrios, det vill säga både positiva och negativa upplevelser, 

betydelsen av kunskap och kommunikation samt vikten av känsla av sammanhang. 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att kvinnors upplevelser av att leva med endometrios var 

positiva, negativa och en kombination av båda, vilket även Denny och Mann (2007a) 

beskrev. Mötet med vården upplevdes olika för kvinnor (Denny & Mann, 2007a). Kvinnorna 

kunde vara både tillfredsställda och besvikna på informationen som vårdpersonalen 

förmedlade. I mötet med vården kunde kvinnor känna självsäkerhet, förståelse och 

empowerment eller besvikelse, misstro, förnedring och utsatthet. Vårdmötet var därför viktigt 

för det påverkade just kvinnornas upplevelse, tankar och uppfattning om sig själva. Det hade 

även därför stor inverkan på deras liv, vilket de upplevde att inte vårdpersonalen förstod 

(Denny & Mann, 2007b). Ett resonemang fördes om att ökad förståelse för kvinnor med 

endometrios krävs för att fler ska känna sig bekräftade och tagna på allvar och möjligen få en 

positiv upplevelse av mötet med vården. För ökad förståelse kan det krävas ökad kunskap och 

kompetens hos vårdpersonal, vilket ur resultatet tolkades vara en brist. Med tanke på 

sjukdomens omfattning kan vårdpersonal möta kvinnor med endometrios på alla 

arbetsplatser, vilket gör att brist på förståelse kan vara problematisk. 

 

Resultatet visade att kvinnors upplevelse av att leva med endometrios handlade om 

kunskapsbrist, vilket påverkade upplevelsen negativt. Många kvinnor hörde talas om 

endometrios först när de blev diagnostiserade. Vägen till diagnostisering beskrevs av många 

kvinnor som utdragen och besvärlig, vilket kan tolkas till stor del bero på kunskapsbrist hos 

vårdpersonal. Kvinnorna beklagade sig över brister i informationen som vårdpersonalen 

förmedlade. Bristande kunskap kan tolkas vara orsaken för normalisering av symtom, 
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misstro, ignorans och bristande förståelse av vårdpersonal, anhöriga och samhället generellt 

(Denny, 2004; Denny & Mann, 2007b). En reflektion var att ökad kunskap och kompetens 

kan öka förståelsen för kvinnor med endometrios och på så sätt minska risk för just 

normalisering, misstro och ignorans av vårdpersonal, anhöriga och samhället generellt 

(Young, Fisher & Kirkman, 2014). Ökad kunskap och kompetens hos vårdpersonal skulle 

kunna medföra ökad kunskap för kvinnorna själva och även för familj och anhöriga, vilket 

bidrar till ökad förståelse. Fördjupad kunskap om endometrios och dess symtom kan 

underlätta för kvinnorna i både arbetslivet och skolan samt vid sociala aktiviteter, då 

förståelse och medkänsla för kvinnorna skulle öka (ibid.).  

 

Resultatet visade att kvinnor lade vikt vid noggrann kommunikation från vårdpersonal och 

hur sättet information förmedlades på var av vikt. Även Bodén, Wendel och Adolfsson 

(2013) beskrev att många kvinnor upplever brister i förmedling av information. Kvinnorna i 

föreliggande studie upplevde att vårdpersonalen inte var lyhörda eller kände in situationen 

tillräckligt och gav fel, för lite eller för mycket information på samma gång. De upplevde 

brister i social kompetens, vilket gjorde att kvinnorna kände sig otrygga och osäkra i mötet 

med vården. Det kunde leda till bristande förståelse för sjukdomen och svårigheter att hantera 

sjukdomen, vilket påverkade kvinnorna negativt. Kvinnor med positiv upplevelse av mötet 

med vården betonade vikten av god kommunikativ förmåga hos vårdpersonal, där förmedling 

av individanpassad information på ett pedagogiskt sätt var avgörande. 
 

Litteraturstudiens resultat visade att känsla av sammanhang, KASAM, var betydelsefullt för 

kvinnor som lever med endometrios för att förstå, hantera och finna mening med sjukdomen. 

Utan känsla av delaktighet i ett sammanhang tolkas kunna göra det svårare för kvinnor med 

endometrios att vara vid god hälsa och att finna meningsfullhet med att leva med sjukdomen. 

KASAM som bygger på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet gör att vårdpersonal 

och framför allt sjuksköterskor har en betydande roll för kvinnor med endometrios 

(Antonovsky, 1991; Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). Det kan tolkas som att kvinnor med 

endometrios saknade kunskap och information om endometrios både innan, under och efter 

diagnostisering. Sjuksköterskors roll är därför viktig då förmedling av information, utbildning 

och kunskapsspridande är centrala arbetsuppgifter (Kaatz et al., 2010). Det är viktigt för att 

kvinnor med endometrios ska kunna förstå sin situation. En tolkning var även att kvinnor 

med endometrios saknade verktyg för att ta kontroll över sjukdomen och inte låta den styra 

livet. Sjuksköterskors roll är viktig även vid förmedling av verktyg för att kvinnor med 

endometrios ska kunna hantera sin situation. Sättet hur information och kunskap förmedlas på 

kan tolkas vara viktigt (Kaatz et al., 2010). Det är därför viktigt att sjuksköterskor arbetar på 

ett personcentrerat sätt, där information och verktyg presenteras individanpassat då kvinnors 

upplevelse av endometrios är unik (International Council of Nurses, 2012). Genom att förstå 

och hantera sin situation ökar det chanserna att bibehålla motivation att fullfölja det dagliga 

livet och finna meningsfullhet (Antonovsky, 1991; Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). 

 

Resultatet visade dock på att det inte enbart var kvinnorna själva som lever med endometrios 

som har brist på kunskap om sjukdomen utan även anhöriga, vårdpersonal och samhället 

generellt. Endometrios kallas inte för “den dolda sjukdomen” för intet, vilket kan tolkas av 

resultatet bero på kunskapsbrist. Smirthwaite (2010) menar att det beror på att forskning 

generellt alltid har utgått från medelålders män, trots att symtom inte uppvisas likadant och 

att samma behandlingar inte passar alla, vilket kan göra att kvinnor och kvinnosjukdomar inte 

prioriterats. Det kan ha resulterat i begränsad forskning om kvinnor och begränsad forskning 

om endometrios, dess behandlingsmetoder och botemedel. Det kan också ha att göra med att 

läkarkåren tidigare alltid varit överrepresenterade män, vilka inte alltid kan tänkas ha 
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förståelse för det kvinnliga könet på samma sätt. Med tiden utbildas allt fler kvinnliga läkare, 

även de kan dock uppfattas ge dåligt bemötande. Petersson och Tallberg (2015) menade att 

det kan bero på att kvinnlig vårdpersonal jämför sin egen menstruationssmärta med kvinnor 

med endometrios menstruationssmärta, vilket då leder till normalisering och förminskning. 

Det kan också ha att göra med synen på kvinnor som det “svagare”, mer känslostyrda könet 

och att kvinnor därför inte klarar smärta och upplevs mer “klagande”, då bland annat 

smärtstillande och depressiva läkemedel oftare förskrivs till kvinnor än män (Smirthwaite, 

2010). Det kan göra att vårdpersonal, anhöriga och samhället generellt misstror kvinnors 

smärta som överdriven och därför normaliserar smärtan och inte tar den på allvar (Denny, 

2004). Ur ett samhällsperspektiv, är det etiskt försvarbart att kvinnor som lever med 

endometrios blir ignorerade och möter misstro? 

SLUTSATS 

Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios präglas av att möta misstro och bristande 

förståelse. Till stor del på grund av bristande kunskap och kommunikation kring sjukdomen, 

trots dess omfattning. Att lyssna in och visa empati samt ge adekvat information och 

förmedla informationen på ett individanpassat sätt är förmodligen det som krävs för att 

kvinnor som upplever endometrios ska bli bemötta med den respekt de förtjänar, för att 

främja hälsa och minska lidande. 

KLINISK NYTTA 

Klinisk nytta med studien är att sprida kunskap och information om kvinnors upplevelse av 

att leva med endometrios. Förhoppningen är att belysa vikten av kunskap och information om 

sjukdomen för ökad förståelse för kvinnorna och att endometrios, “den dolda 

kvinnosjukdomen”, uppdagas till ett öppet, accepterat tillstånd. För att kvinnor ska få 

tillfredsställande information, kunskap och verktyg för att förstå och hantera sin situation 

krävs det att vårdpersonal har relevant vetskap och kompetens om tillståndet och förmedlar 

det på ett individanpassat, personcentrerat sätt. Förhoppningen är också att sprida kunskap 

och information generellt till samhället för ökad förståelse. 

FORTSATT FORSKNING 

Ytterligare forskning om kvinnor och kvinnosjukdomar för ökad kunskap och förståelse 

behövs. Ytterligare forskning krävs för att i framtiden kunna utveckla alternativa 

behandlingsmetoder och eventuella botande behandlingar. Det finns idag inga riktlinjer eller 

direktiv kring vård av endometrios, vilket kan bidra till att vårdpersonalen inte har blivit 

upplysta och fått kunskapen kring vård, omsorg och behandling av endometrios. Under 2019 

ska dock Socialstyrelsen (2018) publicera riktlinjer kring vård vid endometrios som ska 

omfatta exempelvis insatser vid symtom och diagnostik, olika typer av behandling samt 

uppföljning och omhändertagande. Förhoppningsvis leder det till ökad kunskap och förståelse 

bland vårdpersonal, vilket även kan leda till att kvinnor med endometrios blir mer upplysta, 

får bättre information och en positivare upplevelse. 
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differences across three 

age groups.  

Inklusionskriterier: Kvinnor med 

lapraskopiskt diagnostiserad 

endometrios under minst ett år, 

inte hade annan kronisk sjukdom 

och som behärskade engelska.  

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval 

Urval: 35 deltagare 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

35 kvinnor i åldrarna 17–53 år 

med mellan 2–40 års erfarenhet 

av endometrios. 25 kvinnor hade 

en partner och 10 var singlar. 

Heltidsjobb hade 26 kvinnor, 

deltid hade 6 och 3 kvinnor var 

inte anställda. Majoriteten av 

kvinnorna hade inte fått barn.   

Datainsamlingsmetod: Intervju 

Analysmetod: Kvalitativ 

analysmetod 

Svagheter:  

- Ingen beskrivning av 

förförståelse 

- Använde 

fokusgruppsintervju 

vilket kan bidra till att 

deltagare inte berättar allt 

 

Styrkor:  

- Bra deltagarbeskrivning 

- Presenterar citat och 

delar av intervjuerna 

- Triangulering 

- Intervjuguide  

- Skriver när data 

samlades in samt längd på 

intervju. 

Två huvudteman 

framkom: upplevelser 

av att leva med 

endometrios och 

effekten av endometrios 

på kvinnors liv. De 

främsta effekterna var 

äktenskapliga/sexuella 

relationer, samhällsliv 

och fysiska och 

psykiska aspekter.  

http://dx.doi.org/10.1186/1472-6874-14-123
http://dx.doi.org/10.1186/1472-6874-14-123
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land  

Syfte  Metod  Värdering  Resultat  

Roomaney, R., & Kagee, A. 

(2016). Coping strategies 

employed by women with 

endometriosis in a public health-

care setting. Journal of Health 

Psychology, 21(10), 2259–2268. 

doi:10.1177/1359105315573447  

 

Sydafrika  

To explore how patients 

in a resource-

constrained setting 

coped with living with 

endometriosis.  

 

Inklusionskriterier: Kvinnor med 

diagnostiserad endometrios  

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval 

Urval: 16 deltagare 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

16 kvinnor i åldrarna 23–42 år. 

Samtliga deltagare hade engelska 

eller afrikanska som första språk. 

8 kvinnor var gifta, 3 skilda och 

5 kvinnor var singlar. Deltagarna 

hade fått diagnos mellan 6 mån – 

mer än 3 år innan intervju. 9 

kvinnor var heltidsanställda, 3 

deltid, 3 arbetslösa och 1 student. 

8 av kvinnorna hade biologiska 

barn.  

Datainsamlingsmetod: Intervju 

Analysmetod: Kvalitativ 

analysmetod 

Svagheter:  

- Ingen beskrivning av 

förförståelse 

- Nämner inget gällande 

forskar- och 

deltagarrelation mer än 

att forskare själv håller i 

intervjuerna 

 

 

Styrkor:  

- Varierat urval 

- Utförlig beskrivning av 

deltagare 

- Triangulering 

- Skriver när data 

samlades in samt längd 

på intervju. 

Deltagarna i studien 

uppgav att för att kunna 

hantera att leva med 

endometrios använde 

de sig utav både 

problemfokuserade och 

känslofokuserade 

strategier. 

Problemfokuserade 

strategier handlade 

exempelvis om 

begränsade av fysiska 

aktiviteter, ökad 

kunskap om 

endometrios, planering 

kring sociala aktiviteter 

samt arbete. 

Känslofokuserade 

strategier handlade 

bland annat om att 

acceptera sjukdomen 

och anta en positiv 

attityd.  

https://doi.org/10.1177/1359105315573447


 

 

8(11) 

Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land  

Syfte  Metod  Värdering  Resultat  

Roomaney, R., & Kagee, A. 

(2018). Salient aspects of quality 

of life among women diagnosed 

with endometriosis: A qualitative 

study. Journal of Health 

Psychology, 23(7), 905–916. 

doi:10.1177/1359105316643069 

 

Sydafrika 

To explore, understand 

and describe health-

related quality of life 

among South African 

women diagnosed with 

endometriosis.  

 

Inklusionskriterier: 

Lapraskopiskt diagnostiserad 

endometrios, 18 år eller äldre 

samt upplevt symtom under tre 

månader innan intervjun.  

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval 

Urval: 25 kvinnor.  

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

Kvinnor i åldrarna 25–42 år. 15 

kvinnor var gifta, 10 var 

skild/singel. 19 deltagare pratade 

afrikaans, 5 engelska, 1 xhosa. 

12 kvinnor hade inga barn, 13 

hade 1–3 barn. 14 kvinnor hade 

heltidsjobb, 5 var deltidsanställd, 

7 var student/arbetslös.  

Datainsamlingsmetod: Intervju 

Analysmetod: Kvalitativ 

analysmetod 

Svagheter:  

- Bekvämlighetsurval 

- Står ej när 

datainsamling skedde  

- Ingen beskrivning av 

förförståelse 

- Nämner inget gällande 

forskar- och 

deltagarrelation  

 

Styrkor:  

- Triangulering 

- Ljudinspelning 

- Presenterar delar av 

intervju och citat 

- Skriver längd på 

intervjuer 

- Bra deltagarbeskrivning  

Deltagarna i studien 

diskuterade hur 

endometrios påverkade 

deras hälsorelaterade 

livskategori. 10 olika 

kategorier uppstod: 

medicinska faktorer, 

fysisk funktion, 

psykologisk funktion, 

sexuell funktion, 

reproduktiv funktion, 

interpersonell funktion, 

arbetsfunktion, 

information och 

kunskap, sjukvård och 

medicinsk behandling 

samt ekonomiska 

konsekvenser och 

överväganden.   

https://doi.org/10.1177/1359105316643069
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land  

Syfte  Metod  Värdering  Resultat  

Rush, G., & Misajon, R. (2018). 

Examining subjective wellbeing 

and health-related quality of life in 

women with endometriosis. Health 

Care for Women International, 

39(3), 303–321. doi: 

10.1080/07399332.2017.1397671  

 

Australien 

To explore the 

subjective wellbeing, 

health-related quality of 

life and lived experience 

of women living with 

endometriosis. 

 

Inklusionskriterier: Kvinnor med 

kirurgisk diagnostiserad 

endometrios, över 18 år samt 

goda kunskaper i engelska 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval 

Urval: 551 deltagare 

Bortfall: 51 deltagare 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

500 kvinnor i åldrarna 18–63 år. 

324 kvinnor var gifta, 25 skilda 

och 150 hade aldrig gift sig. 

Majoriteten av deltagare hade en 

högskoleutbildning.   

Datainsamlingsmetod: Enkät 

med ett antal öppna 

frågeställningar 

Analysmetod: Kvalitativ 

analysmetod 

Svagheter:  

- Svårt med mättnad av 

enbart kvalitativ del 

- Ingen beskrivning av 

förförståelse 

- Nämner inget gällande 

forskar- och 

deltagarrelation  

 

 

Styrkor:  

- Stort urval 

- Triangulering 

- Presenterar citat och 

delar av formulär 

- Skriver när data 

samlades in 

Det kvalitativa 

resultatet i denna studie 

visade på att 

endometrios påverkar 

kvinnornas liv negativt 

på flera områden, 

såsom: samhällsliv, 

relationer och 

framtidsplaner. Detta 

påverkar i sin tur 

kvinnans hela 

livskvalitet.  

http://dx.doi.org/10.1080/07399332.2017.1397671
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land  

Syfte  Metod  Värdering  Resultat  

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

health, work and expertise among  

women with endometriosis.  

Health Sociology Review,  

18(2), 194–206. Från https://www. 

tandfonline.com/doi/abs/10.517 

2/hesr.18.2.194?journalCode=rhsr20 

 

Australien 

To explores how 

patients suffering from 

the debilitating 

gynaecological 

condition 

endometriosis 

experienced their 

illness in the 

contemporary period 

 

Inklusionskriterier: Kvinnor med 

diagnostiserad endometrios  

Urvalsförfarande: Ändamålsenligt 

urval 

Urval: 20 deltagare 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

20 kvinnor i åldrarna 24–55 år. 10 

deltagare var medlem i en 

stödgrupp för endometrios. 9 

kvinnor var gifta, 1 var lesbisk 

och 10 kvinnor var 

ensamstående/sambo. 5 kvinnor 

hade barn, 1 var gravid med sitt 

första barn, 4 kvinnor hade 

genomgått hysterektomi. 

Majoriteten av kvinnorna hade 

högskoleutbildning.   

Datainsamlingsmetod: Intervju 

Analysmetod: Kvalitativ 

analysmetod 

Svagheter:  

- Ingen beskrivning av 

förförståelse 

- Nämner inget gällande 

forskar- och 

deltagarrelation  

- Står ej hur långa 

intervjuerna är eller när 

datainsamling skedde.  

- Deltagarna hade 

mycket kunskap och 

vägledning från 

stödgrupp 

 

Styrkor:  

- Intervjuguide 

- Presenterar citat och 

delar av intervju 

- Beskriver deltagarna  

  

Resultatet visar hur 

kvinnor blev experter i 

sin egen vård och 

konsekvenserna utav 

detta för kvinnor. 

Kvinnor upplevde 

patientkompetens som 

en form av ”tredje 

skift” som behöver 

utföras utöver 

kvinnornas betalda och 

obetalda arbete.  
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land  

Syfte  Metod  Värdering  Resultat  

Young, K., Fisher, J., & Kirkman, 

M. (2016). Endometriosis and 

fertility: women’s accounts of 

healthcare. Human Reproduction, 

31(3), 554–562. 

doi:10.1093/humrep/dev337  

 

Australien 

To increase our 

understanding of 

women's experiences of 

endometriosis from 

their perspective.   

Inklusionskriterier: Kvinnor som 

kirurgiskt diagnostiserats med 

endometrios, över 18 år boendes 

i Victoria, Australien.  

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval 

Urval: 26 deltagare 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

26 kvinnor i åldrarna 20–54 år 

med mellan 6 mån - 18 år 

erfarenhet av endometrios. 21 

kvinnor kom från Australien, 1 

från Östtimor, 1 från Hong 

Kong, 1 från Sydafrika, 1 från 

Frankrike, 1 från Sri Lanka. 21 

kvinnor var heterosexuell, 2 

bisexuell och 3 var lesbisk.  

Datainsamlingsmetod: Intervju 

Analysmetod: Kvalitativ 

analysmetod 

Svagheter:  

- Ingen beskrivning av 

förförståelse 

- Nämner inget gällande 

forskar- och 

deltagarrelation  

 

 

Styrkor:  

- Intervjuguide 

- Triangulering 

- Skriver när data 

samlades in samt längd på 

intervju. 

- Bra deltagarbeskrivning 

- Presenterar citat och 

delar av intervju 

- Avsiktlig rekrytering för 

att säkerställa mångfald 

Kvinnorna mötte 

vårdpersonal som var 

medvetna om 

sambandet mellan 

endometrios och 

infertilitet. 

Vårdpersonalen var 

angelägna att 

fertiliteten togs upp i 

endometriosvård. Vissa 

kvinnor fick 

motsägande 

information medan 

andra var positiva 

gällande informationen. 

Kvinnorna upplevde att 

deras fertilitet 

prioriterades över andra 

symtom som smärta 

och nedsatt livskvalitet.  

 

http://dx.doi.org/10.1093/humrep/dev337
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