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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Endometrios definieras som förekomsten av endometrieliknande vävnad 
utanför livmodern. Sjukdomen är vanligt förekommande men tiden mellan symtomdebut och 
diagnos är lång. Medvetenheten kring endometrios ökar men kvinnor stöter ofta på okunskap i 
mötet med vårdpersonal. Sjuksköterskor kan möta patienter med endometrios inom alla delar 
av vården och behöver därför ha kunskap om sjukdomen för att kunna erbjuda stöd.  
	
Syfte: Att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios. 	
 
Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design. Resultatet baserades på åtta artiklar med 
kvalitativ metod. Artiklar söktes fram genom systematisk sökning i tre databaser: Cinahl, 
PsycINFO och MEDLINE. Kvalitativ innehållsanalys användes.	
 
Resultat: Resultatet presenterades i sex huvudkategorier; Kroppsliga förändringar och 
behov av strategier, Att vara patient, Förändrade socioekonomiska förhållanden, 
Begränsningar i dagligt liv, Förändrad självbild och känslolägen och Tankar om framtiden. 	
 
Slutsats: Endometrios påverkar många aspekter av kvinnors liv. Upplevelser av allvarliga 
symtom orsakar lidande som tvingar kvinnor att utveckla strategier för att hantera sjukdomen. 
Kvinnor berättar om dåliga erfarenheter i mötet med vårdpersonal. Det finns ett stort behov av 
ökad kunskap och förbättrat stöd från sjukvården. God vård kan minska kvinnors lidande och 
fördröjning av diagnos.  
	
Nyckelord: endometrios, erfarenheter, livskvalité, litteraturstudie 
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1. Bakgrund 
1.1 Endometrios 
Endometrios definieras som förekomsten av endometrieliknande vävnad utanför livmodern 
(Hyun Ahn et al., 2015). Endometriet, livmoderslemhinnan, är det yttersta av 
livmoderväggens tre lager (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007). Sjukdomen är vanligt 
förekommande (Hickey et al., 2014) med en prevalens på tio procent hos kvinnor i fertil ålder 
(Farrel & Garad, 2012). Orsaken till endometrios är oklar men den mest frekventa teorin 
handlar om retrograd menstruation. Vid retrograd menstruation sprids endometrieceller via 
äggledarna till bukhålan (Hyun et al., 2015). Endometrios förekommer i tre olika former: ytlig 
endometrios, djup infiltrerande endometrios och endometriom (Hickey, Ballard & Farquhar, 
2014). Mest förekommande är ytlig endometrios som växer ytligt på bukhinnan i nedre delen 
av bukhålan. Djup infiltrerande endometrios växer in i organ och kan orsaka bestående skador 
på bland annat njurar, tarm och urinblåsa. Endometriom är endometrios i form av cystor 
(Socialstyrelsen, 2018).  
 
1.1.1 Symtom 
Endometrios kan vara asymtomatisk men medför ofta kraftiga smärtor. Tillväxten av 
endometrievävnad är östrogenberoende vilket innebär att smärtan kan förvärras i samband 
med menstruation (Hyun Ahn et al., 2015). Vanligt förekommande symtom är rikliga 
menstruationsblödningar (Mao & Anastasi, 2010) smärta vid menstruation (dysmenorré), 
smärta vid samlag (dyspareuni), smärta vid tarm- och blåstömning samt infertilitet (Hickey et 
al., 2014). Symtom kan påverka livskvalitén hos kvinnor (Hogg & Vyas, 2018; Lövkvist, 
Boström, Edlund & Olovsson, 2016; Mao & Anastasi, 2010). Kvinnor med endometrios har 
lägre livskvalité än andra kvinnor och livskvalitén påverkas negativt av antal symtom 
(Lövkvist et al., 2016). Obehandlad endometrios kan utvecklas från ytlig endometrios till 
djupare infiltrationer och endometriom, varför tidig diagnos är av vikt (Mao & Anastasi, 
2010). Kvinnor med endometrios löper även fördubblad risk att drabbas av äggstockscancer 
(Hickey et al., 2014).  
 

1.1.2 Diagnostik 
Den vanligaste metoden för diagnostisering av endometrios är laparoskopisk undersökning. 
Vaginalt ultraljud och magnetresonanstomografi (MR) kan användas som komplement. 
Anamnes med symtombeskrivning används vid utredning (Socialstyrelsen, 2018). 
Grundström, Alehagen, Kjølhede och Berterö (2017) rapporterar om fördröjd diagnos. Tiden 
mellan symtomdebut och diagnos är fyra till tolv år (ibid). Det kan finnas flera orsaker till 
fördröjningen, bland annat brist på icke invasiva diagnosmetoder (Mao & Anastasi, 2010., 
Hyun et al., 2014), ospecifika symtom (Mao & Anastasi, 2010) och normalisering av 
menstruationssmärtor (Farell & Garad, 2012).  
 
1.1.3 Behandling 
Endometrios kan behandlas med kirurgi och läkemedel. Hormonell behandling med 
preventivmedel syftar till att hämma menstruationscykeln och därmed minska symtom 
(Farrell & Garad, 2012). Paracetamol och COX-hämmare används som smärtlindring 
(Socialstyrelsen, 2018). Kirurgiska behandlingar innefattar hysterektomi (Hickey el al., 2014) 
och andra ingrepp där cystor, sammanväxningar eller förändringar tas bort (Socialstyrelsen, 
2018). Anpassad fysisk aktivitet och transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) har också 
visats lindra symtom (ibid). 
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1.2 Medvetenhet 
Nyligen presenterade Socialstyrelsen (2018) nationella riktlinjer för vård vid endometrios. 
Riktlinjerna syftar till att ge råd kring insatser vid bland annat tidiga symtom, diagnostik, 
uppföljning (ibid). Det finns en ökad medvetenhet om endometrios bland allmänheten (Hogg 
& Vyas, 2018). Sjukdomen uppmärksammas mer inom sjukvården men kvinnor stöter ofta på 
okunskap i mötet med vårdpersonal (Grundström et al., 2017).  
	
1.3 Sjuksköterskans roll 
Endometrios är en sjukdom med varierande symtom och uttryck som kan kräva specialiserad 
vård från flera professioner (Hogg & Vyas, 2018). Sjuksköterskor kan stöta på patienter med 
endometrios inom alla delar av vården och behöver därmed ha kunskap om endometrios för 
att kunna erbjuda stöd och råd (Socialstyrelsen, 2018). De psykosociala aspekterna av 
sjukdomen kan vara omfattande och behöver kunna adresseras av sjuksköterskan (Hogg & 
Vyas, 2018). 
 
1.4 Teoretisk referensram 
Eriksson (2015) skriver om lidande som en central del av livet. Att genomgå lidande kan ge 
mening även om lidandet i sig är ont och utan mening. Lidandet är alltid en kamp mellan gott 
och ont, lidande och lust. Utan denna kamp skulle det inte finnas rörelse i livet, det skulle vara 
tomt. Vården möter tre former av lidande; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 
Sjukdomslidandet är relaterat till sjukdomen och dess behandling. Även om sambandet inte är 
absolut kan sjukdom leda till kroppslig smärta som i sin tur leder till lidande. Att hantera 
smärta och lidande kan ta en människas hela kraft och uppmärksamhet i anspråk, varför 
lindrande av smärtan bör vara centralt. Sjukdomslidandet kan även innebära ett själsligt och 
andligt lidande. Känslor av skuld, skam och förnedring upplevs av patienten själv men kan 
också komma från vårdpersonal och omgivning med en dömande attityd. Vårdlidande orsakas 
av vårdsituationen. Det delas in i fyra kategorier: fördömelse och straff, utebliven vård, 
maktutövning och kränkning av patientens värdighet, där kränkning av patientens värdighet är 
huvudkategori. Det är vårdpersonalens uppgift att skydda patienten från kränkning. 
Livslidandet orsakas av att sjukdomen eller ohälsosituationen, inklusive vårdmötet, påverkar 
människans liv på många olika plan. Existensen hotas, livssituationen förändras och lidandet 
kan yttra sig som hopplöshet, livsleda, rädsla och förtvivlan (ibid).	
 
1.5 Problemformulering 
Endometrios kan orsaka lidande och nedsatt livskvalité. Sjukdomen är vanligt förekommande 
och sjuksköterskor kan möta kvinnor med endometrios inom många delar av vården. Kvinnor 
stöter fortfarande på okunskap i mötet med vården vilket kan tänkas bidra till fördröjning av 
diagnos. Fördröjd diagnos kan medföra allvarliga konsekvenser varför ett tidigt ingripande 
från sjukvården är av vikt. Sjuksköterskor behöver ha kunskap om sjukdomen för att kunna ge 
adekvat stöd. Att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios skulle kunna 
leda till ökad förståelse hos vårdpersonal.  
 

2. Syfte 
Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios. 
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3. Metod 
3.1 Design 
För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv 
design (Kristensson, 2014).  
 
3.2 Sökstrategi 
Efter formulering av syftet identifierades de meningsbärande orden endometrios och 
erfarenheter. En sökning i Svensk MeSH gav MeSH-termen Endometriosis. En fri 
översättning av erfarenheter till experiences gjordes. Genom testsökningar i olika databaser 
identifierades quality of life som ett relevant sökord. Databaserna Cinahl, PsycINFO och 
MEDLINE valdes till sökningen då samtliga behandlar forskning inom 
omvårdnadsvetenskap.	
	
I Cinahl söktes Endometriosis och Quality of Life som ämnesord, Cinahl Headings. 
Experience* med trunkering söktes som fritext. 	
	
I PsycINFO söktes Quality of Life som ämnesord, Thesaurus. Endometriosis fanns inte som 
ämnesord och söktes därför som fritext tillsammans med Experience* med trunkering. 	
	
I MEDLINE söktes Endometriosis och Quality of Life som ämnesord, MeSH. Experience* 
med trunkering söktes som fritext. 	
	
Sökningen genomfördes med de Booleska operatorerna AND och OR. AND används när 
resultatet ska innehålla två olika sökord. OR används när sökord har samma innebörd och 
resultatet ska innehålla något av sökorden (Rienecker & Stray Jørgensen, 2017). Sökblock 1 
kombinerades med sökblock 2, se tabell 1. För att få aktualitet i materialet går det att sätta en 
tidsgräns för vilka artiklar som inkluderas (Rienecker & Stray Jørgensen, 2017), här valdes 
tidsspannet 2008-2018. Sökresultatet begränsades till artiklar som var peer reviewed och på 
engelska. Utöver de systematiska sökningarna gjordes en manuell sökning (Kristensson, 
2014). Den manuella sökningen innebar att artiklar hämtades ur andra vetenskapliga artiklars 
referenslistor. Då endometrios är en kvinnosjukdom gjordes ingen begränsning i sökningen 
avseende kön. Ingen begränsning gjordes heller avseende ålder. 
	
Tabell 1. Sökblock 
 

Sökblock 1  

AND 

Sökblock 2 
 

Endometriosis 
Experience* 

OR 
Quality of Life 

	

3.3 Urval 

Inklusionskriterier var kvalitativa artiklar som behandlade kvinnors erfarenheter av 
endometrios. Exklusionskriterier var partners eller vårdpersonals erfarenheter, diagnostik av 
endometrios, specifika behandlingar som läkemedel, kirurgi, yoga eller akupunktur, artiklar 
som jämförde livskvalité före och efter behandling samt kvantitativa artiklar. 	
	
Databassökningarna gav totalt 746 träffar. Samtliga titlar lästes av båda författarna 
tillsammans. Efter det andra urvalet där 114 abstracts lästes, återstod 12 artiklar som kunde 
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tänkas svara mot studiens syfte. De 12 artiklarna lästes i fulltext. Genomläsningar av abstracts 
och artiklar i fulltext gjordes enskilt varefter de diskuterades och författarna enades om vilka 
som skulle gå vidare för kvalitetsgranskning (Kristensson, 2014). En artikel från den manuella 
sökningen inkluderades.	
 
3.4 Granskning 
Vid granskning av artiklarnas kvalité användes SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier 
(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2014). De 13 artiklarna granskades 
enskilt av författarna för att sedan jämföras. De artiklar som bedömdes hålla en medelhög 
(n=3) eller hög (n=5) kvalité inkluderades i resultatet. Totalt inkluderades åtta artiklar. 
 
3.5 Bearbetning och analys 
För att bearbeta och analysera data användes en innehållsanalys, inspirerad av Kristenssons 
integrerade analys, med induktiv ansats (Kristensson, 2014). Vid analysen användes 
triangulering. För att identifiera likheter och skillnader lästes artiklarna först av författarna 
separat och diskuterades sedan gemensamt. Analysen fortsatte med att meningsbärande 
enheter med liknande innehåll kondenserades, kodades och ordnades i kategorier och 
underkategorier, se tabell 2. 
 

Tabell 2. Exempel ur analys	

Meningsbärande enheter Kondenserade 
meningsbärande enheter 

Koder Kategori 

Kvinnor uppgav att de var 
oförmögna att utföra enkla rörelser. 

Oförmåga att utföra enkla 
rörelser. 

Aktiviteter i 
dagliga livet 

Begränsningar i 
dagliga aktiviteter 

Kvinnor uppgav att behandlingar och 
operation var mycket kostsamma. 

Behandling och operation 
var kostsamt. 

Kostnad Ekonomi 

Kvinnor kände oro inför att inleda ett 
nytt förhållande. 

Oro inför nya 
förhållanden. 

Nära relationer Förändrade relationer 

 

3.6 Forskningsetiska överväganden	
Eftersom litteraturstudien genomförts på grundnivå har inte godkännande från etisk kommitté 
sökts (Kjellström, 2017). Informerat samtycke fanns i samtliga artiklar, förutom två där det 
inte framkommer. Alla artiklar hade godkännande av en etisk kommitté varför bedömningen 
gjordes att de två artiklarna kunde inkluderas. Diskussion har förts kring författarnas 
förförståelse för att medvetandegöra och minimera förförståelsens inverkan på resultatet. All 
data som svarade mot syftet har presenterats i resultatet. 
 

4. Resultat 
Artiklar från fem länder användes i litteraturstudiens resultat, Australien (n=2), Nya Zeeland 
(n=1), Storbritannien (n=2), Sverige (n=1) och Sydafrika (n=2). Analysen resulterade i sex 
huvudkategorier och sju underkategorier, se tabell 3. 
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Tabell 3. Resultatöversikt 
 Kroppsliga 

förändringar och 
behov av 
strategier 

Att vara patient Förändrade 
socioekonomiska 

förändringar 

Begränsning
ar i dagligt 

liv 

Förändrad 
självbild 

och 
känsloläg

en 

Tankar 
om 

framtide
n 

Symto
m 

Behov 
av 

strategi
er 

Bemötan
de 

Diagn
os 

Behandli
ng 

Förändra
de 

relationer 

Arbetsli
v och 

ekonom
i 

Denny 
(2009) 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

  
X 

 
X 

Gilmour et 
al. (2008) 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Grogan  
et al. 

(2018) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

  

Hållstam 
et al. 

(2008) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Moradi, et 
al. 

(2014) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Roomaney
& Kagee 
(2016) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

  
X 

  

Roomaney 
& Kagee 
(2018) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Seear 
(2009) 

 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

  
 

  
 

 
X 

 

 

4.1 Kroppsliga förändringar och behov av strategier 
4.1.1 Symtom 
Kvinnor rapporterade smärta (Hållstam, Stålnacke, Svensén, & Löfgren, 2018; Moradi, 
Parker, Lopez & Ellwood, 2014; Roomaney & Kagee, 2016) i nedre rygg, höfter och buk 
(Denny, 2009). Smärtan upplevdes som intensiv, molande, stickande (Hållstam et al., 2018), 
försvagande (Grogan, Turley  & Cole, 2018) och allvarlig (Denny, 2009; Grogan et al., 2018). 
Upplevelser av både kronisk och konstant (Gilmour, Huntington & Wilson, 2008; Grogan et 
al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018) eller oförutsägbar och varierande smärta rapporterades 
(Hållstam et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018). Smärtan kunde påverka arbete, studier, 
sociala interaktioner (Hållstam et al., 2018) och leda till sömnstörningar (Denny, 2009; 
Hållstam et al., 2018). Rikliga (Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014; Roomaney & 
Kagee, 2016; Roomaney & Kagee, 2018) eller oregelbundna blödningar (Moradi et al., 2014; 
Roomaney & Kagee, 2016) kunde leda till störd sömn (Moradi et al., 2014; Roomaney & 
Kagee, 2018). Särskilt oroande kunde blödningen vara efter samlag (Moradi et al., 2014). 
Fatigue var ett vanligt symtom (Grogan et al., 2018; Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 
2014) som kunde upplevas som en konstant kamp (Grogan et al., 2018). Håglöshet, brist på 
energi (Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018), känsla av svaghet (Roomaney & 
Kagee, 2018) och trötthet rapporterades också (Moradi et al., 2014). 
	
Kvinnor upplevde problem från mag-tarmkanalen som diarré (Gilmour et al., 2008; Moradi et 
al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018), förstoppning, nedsatt aptit (Roomaney & Kagee, 
2018), uppblåsthet, illamående och kräkningar (Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 
2018). Förflyttning och toalettbesök kunde förvärra illamående (Moradi et al., 2014). Problem 
med urinblåsa (Gilmour et al., 2008; Moradi et al., 2014) och tarm kunde innebära att kvinnor 
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behövde snabb tillgång till toalett (Gilmour et al., 2008). Andra symtom som rapporterades 
var feber, huvudvärk, migrän (Roomaney & Kagee, 2018), dyspareuni (Denny, 2009; Moradi 
et al., 2014), infertilitet (Moradi et al., 2014) och blodförlust (Hållstam et al., 2018). 
Symtomen var allvarliga (Denny, 2009), hade stark påverkan (Gilmour et al., 2008) och 
medförde stort lidande (Hållstam et al., 2018). Kvinnor ville inte prata om symtom då de 
upplevdes vara av privat karaktär (Gilmour et al., 2008; Grogan et al., 2018; Hållstam et al., 
2018; Roomaney & Kagee, 2018). Menstruation och besvär med tarm och blåsa var särskilt 
svårt att tala om (Gilmour et al., 2008).	
 
4.1.2 Behov av strategier 
Att bli expert på endometrios var en strategi som upplevdes som viktig (Denny, 2009; 
Gilmour et al., 2008; Grogan et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018; Seear, 2009). Även om 
information kunde vara motsägelsefull, komplex (Roomaney & Kagee, 2018; Seear, 2009) 
och överväldigande (Seear, 2009) var kunskapsinsamling avgörande för hanterandet av 
sjukdomen (Roomaney & Kagee, 2018). Den vanligaste informationskällan var internet 
(Gilmour et al., 2008; Grogan et al., 2018; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016; 
Seear, 2009) men kvinnor använde även böcker och stödgrupper (Gilmour et al., 2008; Seear, 
2009; Moradi et al., 2014). Kvinnor sökte kunskap om läkemedel, etiologi och olika 
behandlingar (Seear, 2009).  
	
Förändringar i kosthållning gjordes (Gilmour et al., 2008; Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 
2014; Roomaney & Kagee, 2016; Seear, 2009) vilket kunde innebära uteslutning av gluten, 
mjölkprodukter, koffein, choklad och livsmedel med konserveringsmedel (Seear, 2009). En 
del slutade att röka medan andra ökade intaget av nikotin (Moradi et al., 2014). Olika typer av 
läkemedel användes för att hantera smärta (Denny, 2009; Moradi et al., 2014; Roomaney & 
Kagee; 2016), känslor (Moradi et al., 2014) och för att reducera stress (Seear, 2009). Kvinnor 
självmedicinerade med kombinationer av receptfria och receptbelagda läkemedel (Denny, 
2009). Kvinnor tog smärtstillande läkemedel (Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 
2016), hormonpreparat (Gilmour et al., 2008; Seear, 2009), vitaminer eller antidepressiva 
läkemedel (Seear, 2009). Användning av olagliga droger (Moradi et al., 2014), huskurer 
(Roomaney & Kagee, 2016) och kinesisk örtmedicin rapporterades (Gilmour et al., 2008). 
Andra sätt att hantera smärta var träning, motion (Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 
2016), värmekuddar (Hållstam et al., 2018), yoga, stretchövningar (Hållstam et al., 2018; 
Roomaney & Kagee, 2016) och avslappning (Roomaney & Kagee, 2016). Kvinnor berättade 
också att de ägnade sig åt andlighet, peptalk (Roomaney & Kagee, 2016; Roomaney & 
Kagee, 2018), massage, akupunktur, meditation (Gilmour et al., 2008) och god sömn för att 
lättare kunna hantera att leva med sjukdomen (Moradi et al., 2014).  
	
Att planera och anpassa aktiviteter efter sjukdomen var också en strategi som rapporterades 
(Denny, 2009; Hållstam et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2016; Roomaney & Kagee, 2018). 
Energibesparande åtgärder gjordes (Gilmour et al., 2008), några undvek sociala tillställningar 
(Grogan et al., 2018) medan andra drog ner på fysisk aktivitet (Roomaney & Kagee, 2018). 
En annan strategi var att planera arbetet efter menstruationscykeln (Grogan et al., 2018; 
Roomaney & Kagee, 2016) eller att spara energi genom att dra ner på aktiviteter för att kunna 
prioritera arbete (Grogan et al., 2018). Kvinnor förlitade sig på stöd från närstående 
(Roomaney & Kagee, 2018).  
	
Kvinnor framhöll hur kunskap och färdigheter som utvecklats för att hantera sjukdomen 
påverkat deras liv i positiv riktning (Hållstam et al., 2018). Färdigheterna gav en känsla av 
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självsäkerhet och kontroll som kunde användas i andra delar i livet (Seear, 2009). Kvinnor 
försökte vara förebilder och engagerade sig i stödgrupper (Hållstam et al., 2018) eller fann 
mening i att förstå och hjälpa andra med endometrios (Moradi et al., 2014). Kvinnor ansåg sig 
tvungna att anamma en positiv attityd (Roomaney & Kagee, 2016; Roomaney & Kagee, 
2018) och att acceptans krävdes för att lära sig att leva med sjukdomen (Roomaney & Kagee, 
2016). Andra positiva aspekter var strävan mot en bättre hälsa, kvinnor tyckte att det gav en 
känsla av ansvar (Hållstam et al., 2018; Seear, 2009) och att det gav dem lärdomar som 
hjälpte dem på andra områden i livet (Moradi et al., 2014; Seear, 2009). Kvinnor angav 
livsstilsförändringar som minskat alkoholintag (Seear, 2009) och bättre matvanor (Gilmour et 
al., 2008; Moradi et al., 2014) som positivt. Kvinnor tyckte att arbetet de lade ner på att 
hantera sin hälsa krävde betydande uppoffringar, självdisciplin och tog mycket energi från 
dem, det påverkade deras relationer och arbete. Kvinnor berättade att tiden detta arbete krävde 
var det största problemet med att leva med endometrios, ett större problem än smärta och 
fatigue (Seear, 2009).	
 
4.2 Att vara patient 
4.2.1 Bemötande 
Kvinnor framhöll att information från vårdpersonal var viktigt (Gilmour et al., 2008) samt att 
de förväntade sig att läkare skulle förklara varför de utvecklat sjukdomen (Seear, 2009). En 
del var nöjda med förklaringen medan andra tyckte att informationen de fick var otillräcklig 
(Roomaney & Kagee, 2016). Kvinnor upplevde informationen som problematisk då de ansåg 
att de fick för lite (Gilmour et al., 2008; Roomaney & Kagee, 2018) eller för mycket 
information (Roomaney & Kagee, 2018). Läkare hade inte tid att diskutera kring sjukdomen 
(Gilmour et al., 2008; Roomaney & Kagee, 2018). På grund av bristande information ansåg 
sig kvinnor tvingade att söka information på egen hand (Roomaney & Kagee, 2018), de 
uppmanades av läkare att ta en aktiv roll och bli experter i hanteringen av endometrios (Seear, 
2009).  Kvinnor upplevde brist på stöd från vårdpersonal, symtom togs inte på allvar, de fick 
höra att de överreagerade och bara hade mensvärk (Grogan et al., 2018). Symtom 
normaliserades och de blev inte trodda (Moradi et al., 2014). Kvinnor blev avfärdade, de fick 
höra att de var för unga för att ha endometrios, att deras sjukdom var mild och att det bara var 
kvinnoproblem (Denny, 2009).	
	
Andra var nöjda och menade att vården var mer än tillräcklig (Roomaney & Kagee, 2018). 
Vårdpersonal avsatte tid och beskrevs som förstående, sympatiska (Moradi et al., 2014) och 
intresserade (Hållstam et al., 2018). Andra kvinnor menade att vårdpersonal inte hade tid 
(Gilmour et al., 2008; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018) inte var intresserade 
(Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014) eller hade låg kunskap om endometrios (Hållstam 
et al., 2018). Kvinnor uttryckte att läkares tolkning inte överensstämde med deras upplevda 
symtom och att läkare inte förstod dem (Denny, 2009). Kvinnor tyckte att vården var 
opersonlig, att läkare var mer bekymrade över kostnader associerat med behandling än själva 
behandlingen (Roomaney & Kagee, 2018) och att de kom med olämpliga behandlingsförslag 
(Hållstam et al., 2018).	
	
Upplevelserna av gynekologiska undersökningar varierade. En del kvinnor beskrev 
undersökningarna som noggranna, försiktiga och odramatiska medan andra kände sig 
förödmjukade eller skymfade, vilket ledde till oro inför kommande undersökningar (Hållstam 
et al., 2018). Kvinnor upplevde intresset för endometrios hos sjukvården och allmänheten som 
litet. Smärtan togs inte på allvar av vårdpersonal men var efter diagnos enda fokus. Fertilitet 
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prioriterades inte (Roomaney & Kagee, 2018). Smärta vid utskrivning beskrevs som lika 
omfattande som vid inskrivning (Denny, 2009).	
 
4.2.2 Diagnos 
Kvinnor rapporterade om fördröjning av diagnos (Denny, 2009; Grogan et al., 2018; Moradi 
et al., 2014). Att få diagnos beskrevs som en kamp (Grogan et al., 2018) med flera år av 
allvarliga symtom (Moradi et al., 2014). Kvinnor beskrev att de sökt vård upprepade gånger 
(Denny, 2009; Moradi et al., 2014), blivit feldiagnostiserade (Grogan et al., 2018; Moradi et 
al., 2014) och illa behandlade (Moradi et al., 2014). Det var svårt att få träffa en gynekolog 
(Denny, 2009; Moradi et al., 2014) och kvinnor remitterades till andra specialister först, som 
gastroenterolog eller psykolog (Denny, 2009). Det var väntetid till operation (Moradi et al., 
2014). Fördröjningen av diagnos ledde till att kvinnor kände sig frustrerade, arga (Grogan et 
al., 2018; Moradi et al., 2014), upprörda och irriterade (Moradi et al., 2014). Kvinnor 
upplevde att de var missförstådda, att ingen lyssnade eller trodde dem (Gilmour et al., 2008; 
Moradi et al., 2014). 
	
Symtomen normaliserades, inte bara av familj och vänner (Moradi et al., 2014), utan av 
kvinnor själva (Denny, 2009). Kvinnor som inte hört talas om endometrios innan diagnos 
(Denny, 2009; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016; Roomaney & Kagee, 2018), 
hade ingen att jämföra symtom med (Denny, 2009) och kände sig isolerade (Grogan et al., 
2018). Smärta doldes av preventivmedel, varför sjukdomen inte upptäcktes förrän 
preventivmedelsbehandlingen avslutats. Kvinnor vars symtom debuterade i 20-30 årsåldern 
märkte en skillnad och var därför mer benägna att söka vård (Denny, 2009). Närstående 
uppmuntrade kvinnor att söka hjälp (Roomaney & Kagee, 2016). 
	
Diagnos betraktades som en vinst (Denny, 2009), bekräftade kvinnors upplevelse och gav en 
känsla av empowerment (Roomaney & Kagee, 2018). Kvinnor behövde inte längre försvara 
sig (Gilmour et al., 2008) eller kämpa i tysthet (Grogan et al., 2018). Kvinnor menade att de 
synliga bevisen från laparoskopi gav den bekräftelse (Denny, 2009; Hållstam et al., 2018) och 
en känsla av trovärdighet (Denny, 2009). Kvinnor var missnöjda med hur diagnosen 
framfördes. Diagnosen kunde upplevas som oväntad (Grogan et al., 2018). Vissa var lättade 
över att ha ett namn på sin sjukdom samt att det inte rörde sig om en allvarlig sjukdom som 
cancer (Moradi et al., 2014). Kvinnor informerades om att sjukdomen var kronisk vilket 
väckte känslor som oro (Moradi et al., 2014; Seear, 2009), förvåning och chock (Seear, 2009). 
Kvinnor förstod inte prognosen (Grogan et al., 2018; Seear, 2009) och kände sig därmed 
sårbara och dåligt informerade (Grogan et al., 2018; Moradi et al., 2014). Risken för 
infertilitet kunde upplevas som överväldigande. Kvinnor menade att läkare saknade kunskap 
om endometrios (Moradi et al., 2014).	
 
4.2.3 Behandling 
Delaktighet i beslut kring behandling gav en känsla av empowerment (Hållstam et al., 2018). 
Ett funktionellt liv rapporterades tack vare behandling med tabletter, injektion eller spiral. 
Operation minskade smärta samt andra symtom (Moradi et al., 2014). Andra metoder av 
smärtlindring som TENS, mindfulness och ACT, Acceptance and Commitment Therapy, 
uppskattades av kvinnor (Hållstam et al., 2018). Läkare kom med olämpliga 
behandlingsalternativ, som att skaffa barn i tidig ålder (Moradi et al., 2014). 
 
Kvinnor upplevde behandlingar som ineffektiva (Moradi et al., 2014). Vissa slutade med 
behandling medan andra fortsatte trots låg effekt (Denny, 2009). Behandlingar av 
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endometrios gav allvarliga biverkningar (Denny, 2009; Hållstam et al., 2018; Roomaney & 
Kagee, 2018) i form av blödning, depression, humörsvängningar och trötthet (Moradi et al., 
2014). Biverkningar som menopaus vid ung ålder, osteoporos och förändring av kroppsform 
skapade en oro inför framtiden (Hållstam et al., 2018). Kvinnor beskrev att inte hysterektomi 
eller menopaus gav dem mer säkerhet. Det fanns en oro över den långsiktiga effekten av 
läkemedel (Denny, 2009). Starka smärtstillande medförde att kvinnor blev trötta och dåsiga 
på arbetet. Vissa undvek smärtstillande för att kunna arbeta medan andra undvek att arbeta för 
att kunna ta smärtstillande (Grogan et al., 2018). 
 
4.3 Förändrade socioekonomiska förhållanden 
4.3.1 Förändrade relationer 
Kvinnor uppgav att smärta påverkade deras arbete (Gilmour et al., 2008; Grogan et al., 2018), 
relationen med familj och kollegor samt att de fick svårt att träna (Grogan et al., 2018) och 
överhuvudtaget lämna huset (Roomaney & Kagee, 2016). Kvinnor uttryckte oro kring sitt 
ansvar som föräldrar (Moradi et al., 2014) och att de inte kunde ta hand om sina barn på det 
sätt de önskade (Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014). Familjeaktiviteter begränsades av 
smärta och handikappande symtom (Hållstam et al., 2018). Sexliv påverkades negativt 
av  smärta (Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018), blödning 
(Moradi et al., 2014) och rädsla (Roomaney & Kagee, 2018). Några avstod från parrelationer 
på grund av dyspareuni (Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018) eller undvek sex 
(Roomaney & Kagee, 2018) medan andra hittade alternativ till samlag och närhet (Hållstam et 
al., 2018). Relationer till partners påverkades också av smärta och lättretlighet och kvinnor 
menade att de mötte misstänksamhet vid ovillighet att ha sex (Roomaney & Kagee, 2018). 
Sexuell dysfunktion (Roomaney & Kagee, 2018), infertilitet (Moradi et al., 2014) och 
oförmåga till ett aktivt liv (Hållstam et al., 2018) angavs som anledningar till brustna 
relationer.  
	
Kvinnor litade ofta till stöd från partners och familj (Hållstam et al., 2018; Roomaney & 
Kagee, 2016; Roomaney & Kagee, 2018) men erfarenheten av stödet varierade (Hållstam et 
al., 2018). En del fick stöd (Roomaney & Kagee, 2018) medan andra inte fick den förståelse 
och tålamod de önskade från sina familjer (Grogan et al., 2018; Hållstam et al., 2018). Likaså 
kunde partners upplevas som okänsliga och överbeskyddande (Hållstam et al., 2018), 
oförstående (Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014) men också accepterande och stöttande 
(Hållstam et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018). Kvinnor upplevde inte att de kunde prata 
om endometrios med sina närstående (Moradi et al., 2014). När kvinnor dolde sina symtom 
innebar det ytterligare ansträngning på de nära relationerna vilket ledde till skuldkänslor och 
isolering (Grogan et al., 2018). 
	
Kvinnor undvek eller deltog i färre sociala aktiviteter relaterat till smärta (Gilmour et al., 
2008; Grogan et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018) eller menstruation (Roomaney & 
Kagee, 2016) då de inte ville gå ut under menstruation (Hållstam et al., 2018). Kvinnor 
upplevde att andra inte tog sjukdomen på allvar och dolde symtom då de antog att vänner och 
kollegor skulle reagera negativt (Grogan et al., 2018). Känslor av isolering rapporterades 
(Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016). Kvinnor upplevde att isoleringen berodde 
på att de inte längre blev inbjudna tillställningar på grund av att de ställt in och tackat nej så 
många gånger (Gilmour et al., 2008; Grogan et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018; 
Hållstam et al., 2018).  Att leva med endometrios kunde medföra avbrott i sociala relationer 
(Denny, 2009; Gilmour et al., 2008). Att inte känna andra kvinnor med endometrios uppgavs 
också som en anledning till känslor av isolering och kvinnor angav sjukdomen som en orsak 
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till att sannolikheten att ingå nya relationer minskade (Roomaney & Kagee, 2016). Kvinnor 
som hade svårt att bli gravida uppgav att de inte ville befinna sig i sammanhang med barn 
vilket påverkade deras relationer (Roomaney & Kagee, 2018). Vissa kände sig mindre 
isolerade genom interaktion med andra endometriospatienter på internet (Roomaney & 
Kagee, 2016). 	
 
4.3.2 Arbetsliv och ekonomi 
Kvinnor upplevde att deras ekonomiska situation påverkades av endometrios (Gilmour et al., 
2008) och de uttryckte oro för sin ekonomi och att sjukdomen hade en negativ effekt på deras 
karriär (Moradi et al., 2014). Deltidsarbete och förlorat arbete påverkade ekonomin negativt 
(Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014) liksom obetald sjukfrånvaro och att inte kunna 
arbeta på skollov (Moradi et al., 2014). Kvinnor upplevde att kollegor och arbetsgivare var 
misstänksamma och trodde att de simulerade eller överdrev eftersom de inte uppvisade några 
yttre tecken på sjukdom (Gilmour et al., 2008; Hållstam et al., 2018; Roomaney & Kagee, 
2018). Kvinnor berättade att de dolde symtom och diagnos för arbetsgivare och kollegor 
(Hållstam et al., 2018).  	
	
Arbetsgivares och arbetskamraters inställning påverkade arbetssituationen för kvinnor. 
Kvinnor som hade förstående arbetsgivare söka ogärna nytt arbete. Stöd på arbetsplatsen 
hjälpte dem att hantera sjukdomen (Roomaney & Kagee, 2018) och förstående kollegor kunde 
hjälpa till med en flexibel arbetssituation (Hållstam et al., 2018). Kvinnor rapporterade om 
erfarenheter där kollegorna inte visade förståelse (Grogan et al., 2018). Oförstående 
arbetsgivare begränsade kvinnors utveckling (Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014; 
Roomaney & Kagee, 2018). 
	
Bland kvinnor fanns en oro för att förlora arbetet (Gilmour et al., 2008). Kvinnor berättade 
också om att de hade blivit avskedade (Hållstam et al., 2018) eller slutat självmant på grund 
av sjukdomen (Moradi et al., 2014). Kvinnor berättade om nedsatt produktivitet (Moradi et 
al., 2014) och frånvaro från arbete (Grogan et al., 2018; Moradi et al., 2014; Roomaney & 
Kagee, 2018). Kvinnor upplevde svårigheter att arbeta heltid och att hitta ett flexibelt arbete 
(Gilmour et al., 2008) eller att arbeta deltid sågs som en lösning (Gilmour et al., 2008; Grogan 
et al., 2018; Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014). Läkemedel, operationer och 
provrörsbefruktning, togs upp av kvinnor som exempel på behandlingar som innebar 
ytterligare påfrestning på deras ekonomi (Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018). 
Ibland senarelades behandlingar av ekonomiska skäl. Kostnader för sanitetsartiklar upplevdes 
som betungande (Roomaney & Kagee, 2018).	
	
4.4 Begränsningar i dagligt liv 
Kvinnor berättade om hur endometrios påverkade dem fysiskt och om att de drog ner på 
motion och fysisk aktivitet (Gilmour et al., 2008; Hållstam et al., 2018; Moradi et al., 2014; 
Roomaney & Kagee, 2016). Begränsade aktiviteter kunde leda till en ond cirkel av nedsatt 
hälsa och inaktivitet (Hållstam et al., 2018).  Kvinnor blev sängliggande och förlorade känslan 
för basala fysiska behov, begränsade aktiviteter kunde leda till en ond cirkel av nedsatt hälsa 
och inaktivitet (Hållstam et al., 2018). Kvinnor rapporterade hur även annars lätta rörelser och 
enkla dagliga aktiviteter blev svåra att utföra, de kunde inte ta hand om sig själva (Roomaney 
& Kagee, 2018) eller delta i sociala aktiviteter (Gilmour et al., 2008; Roomaney & Kagee, 
2016). Kvinnor hade svårt att delta i fritidsaktiviteter. Kvinnor påpekade att de var oroliga för 
och upplevde avbrott i sin skolgång, de hade svårt att fokusera på skolarbete (Moradi et al., 
2014). Endometrios påverkade deras betyg och de kände sig tvungna att avsluta studier 
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(Gilmour et al., 2008), några tog ledigt från skolan medan andra tog mer läkemedel för att 
kunna fortsätta studera (Moradi et al., 2014).  
 
4.5 Förändrad självbild och känslolägen 
Kvinnor berättade att sjukdomen gjort dem blyga och sänkt deras självförtroende (Roomaney 
& Kagee, 2018). Viktuppgång, ärr från operationer och blekhet relaterat till anemi gjorde att 
kvinnor kände sig missnöjda med sitt utseende. Identiteten påverkades av infertilitet, 
upplevelser av att vara en dålig mor eller att känna sig mindre kvinnlig på grund av att inte 
kunna ha sex (Moradi et al., 2014). Kvinnor kände sig också mindre kvinnliga i jämförelse 
med andra som inte hade endometrios (Roomaney & Kagee, 2018). Kvinnor berättade att de 
accepterat sig själva som en person med en kronisk sjukdom istället för en onormal kvinna, 
funnit en inre styrka, kunde ta ansvar för sina liv och att självförtroendet ökat. Kvinnor 
framhöll också hur den kunskap och de färdigheter de utvecklat för att kunna hantera 
sjukdomen påverkat deras liv i positiv riktning (Hållstam et al., 2018). Färdigheterna och 
självsäkerheten gav en känsla av kontroll och kunde användas på andra områden i livet 
(Seear, 2009).  
	
Kvinnor beskrev erfarenheterna av att leva med endometrios som stundtals överväldigande 
och kaotiska (Hållstam et al., 2018) och att de kände hopplöshet, sorg, ångest och suicidtankar 
(Roomaney & Kagee, 2018). Kvinnor beskrev sig som arga, retliga och deprimerade 
(Gilmour et al., 2008; Roomaney & Kagee, 2018), olyckliga (Moradi et al., 2014) och att de 
hade suicidtankar (Roomaney & Kagee, 2018). Kvinnor var oroliga över symtom (Roomaney 
& Kagee, 2018; Seear, 2009) och oförutsägbarhet avseende symtom och diagnos ledde till 
ovisshet (Moradi et al., 2014). Barnlöshet fick kvinnor att känna sig stigmatiserade. 
Blodfläckar på kläder efter stora blödningar ledde till förlägenhet (Roomaney & Kagee, 2018) 
och kvinnor upplevde det som ett moraliskt misslyckande att inte klara av 
menstruationssmärtor (Denny, 2009). Att inte kunna hantera smärta, ineffektiva behandlingar 
och dåliga erfarenheter av sjukvården ledde till frustration. Brist på kunskap om sjukdomen 
gav oro (Roomaney & Kagee, 2018). Kvinnor kände sig också oroliga och förvirrade över 
varför sjukdomen bara drabbade vissa. Kvinnor skuldbelade sig själva när de inte kunde 
undvika alla risker som potentiellt kunde göra dem sämre (Seear, 2009). Kvinnor kände sig 
isolerade av att inte känna någon annan med sjukdomen och när andra misstrodde deras 
smärta kunde det leda till ångest (Roomaney & Kagee, 2018). Nedsatt kapacitet för arbete och 
familje- och fritidsaktiviteter fick dem att känna sig värdelösa. Att leva med endometrios 
ledde till känslor av utsatthet men kvinnor valde att uthärda och kämpa vidare (Hållstam et 
al., 2018). 	
 
4.6 Tankar om framtiden 
Kvinnor gav uttryck för att de på flera sätt oroade sig över framtiden; de var bekymrade över 
framtida smärta (Denny, 2009) och infertilitet (Denny, 2009; Hållstam et al., 2018; Moradi et 
al., 2014). Kvinnor uttryckte rädsla för förvärrade symtom, sjukdomsprognos och risken för 
att utveckla cancer att föra sjukdomen vidare om de fick en dotter. Kvinnor berättade att de 
hade blandade känslor inför framtiden, de kunde ha en positiv inställning till framtiden och 
samtidigt tro att den skulle präglas av endometrios (Moradi et al., 2014). Symtomens 
oförutsägbarhet ledde till ovisshet inför framtiden. Kvinnor visste att symtom kunde 
återkomma eller förvärras men ändå känna hopp (Denny, 2009). Det fanns bland kvinnor 
också en tilltro till att det i framtiden skulle utvecklas bättre behandlingar (Denny, 2009; 
Moradi et al., 2014) eller sätt att bota endometrios (Denny, 2009). Några såg fram emot 
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klimakteriet (Denny, 2009), eller uttryckte hopp om en smärtfri framtid, färre 
sjukdomsåterfall och att kunna ha intima relationer och familj (Moradi et al., 2014).	
 
4.7 Resultatsammanfattning 
Endometrios medförde stort lidande men kunde vara svårt att prata om. Smärta, fatigue och 
symtom från mag-tarmkanalen hade en påverkan på socialt liv, arbete och utbildning. Trots 
att tillgänglig information om endometrios kunde vara överväldigande och motstridig var den 
viktig för hanterandet av sjukdomen. Livsstilsförändringar, experimenterande med läkemedel 
och planering av aktiviteter var strategier som användes av kvinnor. Bemötande från 
vårdpersonal varierade. Vissa var tillfreds medan andra kände sig missförstådda och 
avfärdade. Att få diagnos beskrevs som en kamp och fördröjningen orsakade frustration och 
ilska. Diagnosen gav upprättelse och bekräftelse men besked om kronisk sjukdom skapade 
oro. Behandling kunde ge ett funktionellt liv men också vara ineffektiv, ge biverkningar och 
skapa oro. Sjukdomen påverkade relationer med familj, vänner och kollegor vilket kunde leda 
till att kvinnor kände sig isolerade. Vissa avstod parrelationer på grund av dyspareuni och 
infertilitet. Kvinnor förlitade sig till stöd från närstående men fick det i varierande grad. 
Ekonomi påverkades av kostsamma behandlingar, sjukskrivningar och oförmåga att arbeta 
heltid. Kvinnor var oroliga att förlora arbetet. Stöttande arbetsgivare och kollegor var viktigt. 
Symtom påverkade utbildningen samt sociala och fysiska aktiviteter. Kvinnor blev 
sängliggande och var oförmögna att tillgodose sina grundläggande fysiska behov. Kvinnor 
rapporterade förändrat självförtroende, känslor av sorg, ovisshet och hopplöshet. Kvinnor 
jämförde sig med andra utan endometrios och kände sig mindre kvinnliga och missnöjda med 
sitt utseende. Symtomens oförutsägbarhet ledde till ovisshet men trots detta fanns tilltro till 
sjukvården och hopp inför framtiden. 
 

5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 
Litteraturstudie med systematisk sökning valdes som metod. Att genomföra en kvalitativ 
intervjustudie hade kunnat vara ett lämpligt alternativ. Litteraturstudie med systematisk 
sökning valdes för att få bredd i resultatet samt fler infallsvinklar. Kristensson (2014) skriver 
att litteraturstudie kan användas för att få en översikt. Kvalitativa studier syftar till att 
undersöka enskilda människors erfarenheter (Kristensson, 2014). Trots detta påträffades 
många kvantitativa artiklar med syftet att undersöka kvinnors erfarenheter av endometrios. 
Frågan kan ställas om dessa artiklar hade kunnat belysa andra aspekter av ämnet. 	
	
Databaserna Cinahl och MEDLINE användes då de behandlar forskning inom 
omvårdnadsvetenskap. PsycINFO innehåller huvudsakligen artiklar inom psykologi men även 
omvårdnadsvetenskap varför den ansågs som lämplig. Kristensson (2014) menar att sökningar 
i olika databaser ökar möjligheten att hitta fler relevanta artiklar. De meningsbärande orden 
endometrios och erfarenheter identifierades utifrån syftesformuleringen. Termerna 
Endometriosis och Life Change Events söktes sedan fram med hjälp av Svensk MeSH. 
Synonymer till Life Change Events söktes bland ämnesorden i de olika databaserna. Exempel 
på detta var Life Changes och Life Experiences. Ingen av dessa användes dock i den 
slutgiltiga sökningen då de inte gav fler sökträffar. Experiences* med trunkering söktes därför 
med fritext i samtliga databaser. Endometrios fanns som ämnesord i Cinahl och MEDLINE 
men inte i PsycINFO där det söktes som fritext. Valet av Quality of Life som sökord kan 
diskuteras då det inte är en del av syftesformuleringen. Bedömningen gjordes dock att 
sökningen behövde utvidgas med angränsande sökord för ökad sensitivitet. Genom 
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testsökningar identifierades bland annat Quality of Life och Patient Attitudes som möjliga 
sökord i relevanta artiklars nyckelord. Slutligen användes bara Quality of Life i sökningarna 
då Patient Attitudes inte gav fler sökträffar. 	
	
Enligt Kristensson (2014) ökar användning av Booleska operatorer sökningens sensitivitet 
och specificitet. I ett försök att minska antalet irrelevanta sökträffar provades den Booleska 
operatorn NOT i kombination med olika sökord. Bedömningen gjordes dock att risken att 
relevanta artiklar skulle falla bort var för stor. Litteratursökningen begränsades till 
tidsintervallet 2008-2018. En sökning med vidare tidsspann hade gett fler sökträffar men 
bedömningen gjordes, i enlighet med Kristensson (2014), att det var av vikt att få aktualitet i 
materialet varför tidsbegränsningen valdes. 	
	
I kvalitetsgranskning och analysprocess användes triangulering. Enligt Kristensson (2014) 
ökar triangulering studiens verifierbarhet. Granskning av artiklar gjordes enskilt varefter 
bedömningar jämfördes. Författarna kom fram till liknande resultat vilket kan ses som en 
styrka (Henricson, 2017). Diskussion av innehållet i kategorierna fördes kontinuerligt under 
analysens gång och kategoriseringen omprövades flera gånger. Analysprocessen följde i stor 
utsträckning integrerad analys beskriven av Kristensson (2014) men skiljer sig från denna 
genom att underkategorier användes. Att tabell användes för att tydliggöra analysprocessen 
stärker enligt Kristensson (2014) studiens tillförlitlighet. Artiklar från fem länder inkluderades 
i resultatet; Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, Sverige och Sydafrika. Enligt 
Kristensson (2014) ökar tillförlitligheten vid ett varierat urval. För att begränsa effekten av 
författarnas förförståelse på resultatet har förförståelsen diskuterats. Henricsson (2017) skriver 
att om förförståelsen medvetandegörs kan effekten på dataanalys och resultat begränsas och 
litteraturstudiens pålitlighet höjas. 
	
5.2 Resultatdiskussion 
5.2.1 Lidande 
Endometrios innebär ofta ett liv med smärta. Kvinnor beskriver både konstant och 
oförutsägbar smärta av varierande karaktär i många delar av kroppen. Smärta utgör en 
begränsning i deras dagliga liv. Det lidande som smärtan orsakar överensstämmer med 
Erikssons (2015) teori om sjukdomslidande där lidandet relaterar till sjukdomen. Förmågan 
att hantera lidande begränsas enligt Eriksson (2015) av den uppmärksamhet som smärtan 
kräver. Det bekräftas av kvinnor som berättar att hanterande av sjukdomen är en uppoffring 
som kräver omfattande tid och kraft. Eriksson (2015) skriver även om vikten av att lindra 
smärta för att lindra lidande. Därför är det problematiskt med kvinnors berättelser om hur 
deras smärta avfärdas av vårdpersonal samt att behandling inte alltid lindrar smärta. Att inte 
lindra smärta bidrar till fortsatt lidande. En annan aspekt av sjukdomslidande, själsligt och 
andligt lidande (Eriksson, 2015), bekräftas i resultatet då kvinnor vittnar om känslor av skuld 
och utsatthet. Kvinnor kände sig förödmjukade i samband med gynekologiska 
undersökningar. Eriksson (2015) skriver att känslor av förnedring kan orsakas av en 
fördömande attityd hos vårdpersonal. 
 
Inom vårdlidande skriver Eriksson (2015) om utebliven vård. I resultatet talar kvinnor om den 
långa väntan på vård och diagnos samt upplevelsen att inte bli tagen på allvar av läkare och 
annan vårdpersonal. Utebliven vård kan enligt Eriksson (2015) bero av bristande kompetens 
hos vårdpersonal att avgöra vilken vård en patient bör få. Enligt Socialstyrelsen (2018) kan 
stöd från ett multiprofessionellt team och en kunnig sjuksköterska leda till ökad chans för 
lyckad behandling, minskad oro, ökad livskvalité och färre vårdbesök. Eriksson (2015) 
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skriver även om livslidande vilket är när en människas liv påverkas av sjukdom. Livslidande 
kan ses i kvinnors berättelser om suicidtankar, sorg, hopplöshet och rädsla inför framtiden. Ett 
fynd värt att notera i litteraturstudiens resultat är att kvinnor kan finna mening i lidande, 
främst genom att hjälpa andra. Detta kan jämföras med vad Eriksson (2015) skriver om att ge 
mening till lidandet även om det är i grunden ont. 
 
5.2.2 Strategier 
I resultatet framkom att kvinnor som lever med endometrios utvecklar olika strategier för att 
hantera sjukdomen. Lazarus och Folkman (1984) beskriver känslofokuserade och 
problemfokuserade copingstrategier. Att söka kunskap om sjukdomen samt att göra 
livsstilsförändringar är exempel på problemfokuserade strategier som kvinnor i 
litteraturstudien använder. Känslofokuserade copingstrategier som används är bland annat 
bruk av illegala droger, söka stöd hos närstående samt att söka mening i lidande. Det kan ses 
som positivt att läkare uppmuntrar kvinnor att ta eget ansvar. Det styrks av Socialstyrelsen 
(2018) som menar att patientens egna resurser ska tas tillvara. Samtidigt måste detta ses i 
ljuset av att den information som kvinnor får av sjukvården upplevs som otillräcklig. Kvinnor 
upplever att vårdpersonal är ointresserade eller inte har tid. Det strider mot Socialstyrelsens 
(2018) riktlinjer som menar att vårdgivaren ska vara lyhörd samt att patienter med 
endometrios bör erbjudas individanpassad information för att kunna vara delaktig i beslut om 
behandling. I resultatet framkommer att delaktighet i behandling ger kvinnor en känsla av 
empowerment. Enligt Gibson (1991) är empowerment en process som hjälper människor att 
ta kontroll över de faktorer som påverkar deras hälsa.  
 
5.2.3 Normalisering av smärta 
Fördröjning av diagnos kan uppmärksammas både i tidigare forskning samt litteraturstudiens 
resultat. Möjliga orsaker till fördröjning som presenteras i resultatet är bland annat 
feldiagnostisering, väntetider till operation, normalisering av symtom samt att kvinnor döljer 
symtom. Smirthwaite, Tengelin och Borrman (2014) menar att kvinnor erfar sämre 
vårdkvalité och vårdtillgång än män. Schenck-Gustafsson och Dahlin (2014) ställer frågan om 
kvinnors vård är sämre anpassad till deras behov eftersom kvinnor i lägre utsträckning än män 
är nöjda med vården. Smirthwaite et al. (2014) noterar skillnader i behandling av sjukdomar 
hos män och kvinnor. Män rekommenderas ofta provtagning och somatiska undersökningar 
medan kvinnor i större utsträckning rekommenderas psykofarmaka och livsstilsförändringar 
(ibid). Detta stärks genom resultatet då kvinnor först remitteras till psykolog. Frågan kan 
ställas om psykologisering av kvinnors symtom ytterligare bidrar till fördröjning av diagnos.  
	
Kvinnor upplever att andra misstror deras smärta och den normaliserades av familj, vänner, 
sjukvård och kvinnorna själva. Enligt Socialstyrelsen (2018) kan unga kvinnor som söker 
vård hos elevhälsa eller ungdomsmottagning mötas av uppfattningen att smärta vid 
menstruation och samlag är normalt. Ökad medvetenhet i elevhälsan väsentligt för att tidigt 
kunna hjälpa kvinnor med endometrios (ibid). Johannisson (1997) skriver att kvinnor 
historiskt sett har ansetts tåla mer smärta än män eftersom de föder barn. Kan det vara så att 
den historiska uppfattningen av smärta som ett naturligt fenomen för kvinnor lever kvar och 
resulterar i att kvinnors upplevelser av smärta avfärdas? Samtidigt som kvinnor förväntas tåla 
mer smärta anses de enligt Johannisson (1997) vara mer sköra och känsliga än män. En tanke 
är att detta synsätt kan påverka både kvinnors och andras tolkning av smärtan.  
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5.2.5 Ekonomiska konsekvenser 
Både Hansen, Kesmodel, Baldursson, Schultz och Forman (2013) och Hickey et al. (2014) 
menar att kvinnors arbetsförmåga påverkas negativt av endometrios. I resultatet visas att 
kvinnors ekonomi påverkas av bland annat sjukskrivning och kostnader för behandling. 
Internationellt sett finns skillnader i sjukersättning, arbetsvillkor och kostnader för sjukvård. 
Därför kan ett antagande göras att effekten på kvinnors ekonomi ser olika ut världen över. 
Hansen et al. (2013) skriver att samhällets indirekta kostnad för endometrios, relaterat till 
arbetsbortfall och minskad produktivitet, är dubbelt så stor som sjukvårdens kostnad för 
sjukdomen. Hansen et al. (2013) visar också att en fördröjd diagnos bidrar till nedsatt 
arbetsförmåga. Förbättrad vård och tidigare diagnos kan därför antas ha positiv effekt på 
ekonomin ur både individ- och samhällsperspektiv.  
 
6. Slutsats 
Resultatet åskådliggör kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios. Endometrios 
påverkar många aspekter av kvinnors liv. Upplevelser av allvarliga symtom orsakar lidande 
som tvingar kvinnor att utveckla strategier för att hantera sjukdomen. Kvinnor berättar om 
dåliga erfarenheter av mötet med vårdpersonal. Det finns ett stort behov av ökad kunskap och 
förbättrat stöd från sjukvården. God vård kan minska kvinnors lidande och fördröjning av 
diagnos. 	
 
6.1 Kliniska implikationer 
Litteraturstudien visar att kvinnors upplevelser behöver tas på allvar och att deras symtom 
inte bör avfärdas som kvinnobesvär. Sjuksköterskor behöver vara medvetna om att även 
allvarliga symtom kan vara svåra att prata om då de upplevs vara av privat karaktär. 
Information och kunskap om endometrios är av stor vikt för kvinnor i hanterandet av 
sjukdomen och en kunnig sjuksköterska kan ge gott stöd. Eftersom det spelar roll hur, när och 
i vilken mängd information presenteras bör sjuksköterskan iaktta ett individanpassat 
förhållningssätt vid patientundervisning och bemötande. 
 
6.2 Fortsatt forskning 
Kvinnor med endometrios berättar om dåliga erfarenheter i mötet med vårdpersonal. Framtida 
forskning kan besvara i vilken utsträckning vården påverkas av föreställningar om kön och 
genus. Unga kvinnors symtom normaliseras och i resultatet framkommer att de möter 
okunskap då de påstås vara för unga för att ha endometrios. Att undersöka erfarenheter hos 
ungdomar med endometrios skulle kunna identifiera utvecklingsområden och bidra till 
förbättrat bemötande från elevhälsa och ungdomsmottagningar. 
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Bilaga 1. Sökmatris 
Databas Begränsningar Sökord Antal träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakts 

Lästa i 

fulltext 

Granskade Inkluderade 

i resultatet 

Cinahl 

2018-11-12 

Peer Reviewed. 

Publicerade 

2008-2018. 

Engelskspråkiga. 

 

S1. (MM “Endometriosis”) 

S2. (MH “Quality of Life”) 

S3. experience* 

S4. S2 OR S3 

S5. S1 AND S4 

2.382	
60.842	

216.598	
285.597	

238	

238 45 (45) 10 (10) 10 (10) 6 (6) 

PsykINFO 

2018-11-12 

Peer Reviewed. 

Publicerade 

2008-2018. 

Engelskspråkiga. 

 

S1. endometriosis	
S2. (DE “Quality of Life”)	
S3. experience*	
S4. S2 OR S3	
S5. S1 AND S4	

128	
27.887	

224.044	
246.343	

33	

33 8 (21) 1 (6) 1 (6) 1 (3) 

MEDLINE 

2018-11-13 

Publicerade 

2008-2018.	
Engelskspråkiga.	
 

S1. (MM “Endometriosis”)	
S2. (MH “Quality of Life”)	
S3. experience*	
S4. S2 OR S3	
S5. S1 AND S4	

6.026	
94.259	

470.491	
550.822	

475	

475 22 (48) 1 (7) 1 (7) 0 (2) 

 

Kursivt = artiklar påträffade i tidigare databas ej inräknade. 

( ) = totalt antal artiklar inklusive dubbletter. 
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Bilaga 2. Artikelmatris  
                             1(8) 

Författare, titel artikel, 
tidskrift och land. 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

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:10.1177/10497323093387
25 
	
Storbritannien	
 

 

 
 
 

The aim of the 
research was to 
explore women´s 
experience of living 
with endometriosis in 
a prospective study 
over a 1-year period.	
 
 

Metod: Kvalitativ intervjustudie med longitudinell 
design.	
	
Inklusionskriterier: Laparoskopiskt	
diagnostiserad endometrios.	
	
Exklusionskriterier: -	
	
Urval: Avsiktligt urval.	
	
Bortfall: Tre kvinnor.	
	
Studiedeltagare: Kvinnor 27 stycken.	
	
Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer 
med uppföljningsintervjuer efter ett år.	
	
Analysmetod: Tematisk analys. 
 
 
 
 
 
 
 

Styrkor: Datamättnad. 
Tydligt syfte. 	
	
Svagheter: Otydligt 
beskriven kontext.	
	
Kvalité: Hög. 
 

Upplevelsen av 
endometrios genomsyrade 
alla aspekter av kvinnors 
liv. Ovisshet uttrycktes 
kring diagnos, 
sjukdomsförlopp och 
sjukdomen. 

 



  

 21 

2(8) 

Författare, titel artikel, 
tidskrift och land. 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 
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10.1111/j.1440-
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Nya Zeeland	
 

 
 
 
 

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

Metod: Kvalitativ 
intervjustudie.	
	
Inklusionskriterier: -	
	
Exklusionskriterier: -	
	
Urval: Avsiktligt urval. 
Studiedeltagare rekryterades 
från en stödgrupp.	
	
Bortfall: -	
	
Studiedeltagare: 18 stycken 
kvinnor i åldrarna 16-45.	
	
Datainsamlingsmetod: 
Ostrukturerade intervjuer	
	
Analysmetod: Tematisk analys 

Styrkor: Tydlig beskrivning av 
resultat.	
	
Svagheter: Ingen datamättnad. 
Forskaren har ej redovisat 
förförståelse. 	
	
Kvalité: Medelhög.	
 
 
 

 

Studien visade att kvinnor dolde symtom 
för arbetsgivare och arbetskamrater även 
när symtomen var omfattande.	
Sjukdomen orsakade avbrott i 
utbildning, arbete och socialt liv. 
Smärta, fatigue, problem med blåsa och 
tarm och påverkan på humör gjorde att 
de avstod sociala aktiviteter och 
sportutövning vilket ledde till 
konsekvenser avseende betyg och 
anställningsmöjligheter.	Kvinnor kände 
sig tvungna förändra livet för att hantera 
sjukdomen. Strategier och metoder de 
använde var bland annat träning, 
hälsosam diet, akupunktur och 
informationssökande. Förändringarna 
upplevdes som positiva. 	
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Storbritannien	
 

 

 

The aim was to 
understand women´s 
experiences of 
endometriosis and its 
impact on their lives and 
relationships.  
 

Metod: Kvalitativ metod.	
	
Inklusionskriterier: 
Självrapporterad medicinskt 
diagnostiserad endometrios.	
	
Exklusionskriterier: -	
	
Urval: Bekvämlighetsurval.	
	
Bortfall: -	
	
Studiedeltagare: 34 engelsktalande 
kvinnor i åldrarna 22-56 år.	
	
Datainsamlingsmetod: Webbaserat 
frågeformulär med öppna frågor.	
	
Analysmetod: Tematisk analys. 
 

Styrkor: Författarna har 
redogjort för sin egen 
förförståelse. Relationen 
mellan forskare och 
deltagare är tydligt 
beskriven. 	
	
Svagheter: Otydligt 
beskriven kontext. 
Oklart om datamättnad 
råder.	
 
Kvalité: Hög.	
 

Samtliga kvinnor menade att 
smärta var den mest plågsamma 
aspekten av endometrios. Även 
fatigue beskrevs som en stor 
kamp. Fördröjningen av diagnos 
varierade mellan 4 månader till 25 
år. Kvinnor upplevde att de inte 
blivit tagna på allvar och hade 
kämpat för att få diagnos. Kvinnor 
sparade energi genom att undvika 
sociala tillställningar. Kvinnor 
ägnade ledig tid till återhämtning 
för att orka med arbete. De flesta 
kvinnor tyckte symtom påverkade 
deras arbetssituation. Kvinnor 
menade att de undvek 
smärtstillande då det påverkade 
aptit, koncentrationsförmåga och 
vakenhet. Kvinnor dolde symtom 
från familj, vänner och 
arbetskollegor av rädsla för 
dömande, vilket ledde till ökad 
isolering. 
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Sverige	
 

 

The aim was to explore 
women´s experience of 
severe painful 
endometriosis and its 
treatment including long-
term aspects, social 
consequences, impact of 
treatment and development 
of own coping strategies.  
 

Metod: Kvalitativ intervjustudie.	
	
Inklusionskriterier: Laparaskopiskt 
diagnostiserad endometrios.	
	
Exklusionskriterier: -	
	
Urval: Avsiktligt urval. 	
	
Bortfall: -	
	
Studiedeltagare: 13 kvinnor i 
åldrarna 24-48. Medelåldern var 36 år.	
	
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer samt 
uppföljningsintervjuer efter ett år.	
	
Analysmetod: Tematisk analys.  
 

Styrkor: Forskarnas 
förförståelse är redovisad, 
data- och analysmättnad, 
tydligt beskriven kontext. 	
 

Svagheter: Långt syfte 
med flera fokus.	
 

Kvalité: Hög	
 

 

Tre kategorier och en kärnkategori 
presenterades. Kvinna med 
smärtsam endometrios: Att leva 
med endometrios skapade en känsla 
av att vara annorlunda än andra 
kvinnor. 	
Beroende: Sjukdomen 
orsakade hjälpsamma eller skadliga 
möten med sjukvården och 
närstående.	
Ett förstört liv: Sjukdomen 
medförde sociala, fysiska och 
existentiella konsekvenser.	
Att leva med smärtsam 
endometrios: För att hantera 
sjukdomen behövde kvinnor kämpa 
för sammanhang genom att söka 
förståelse, handlingsstrategier och 
mening.	
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12. doi:10.1186/1472-6874-14-
123	
 
Australien	
 

 

 

	

The aim was to explore 
women´s experiences of 
endometriosis and its impact, 
involving three different age 
groups recruited either from 
both a hospital clinic and the 
community.  
 

Metod: Kvalitativ 
intervjustudie med deskriptiv 
design.	
	
Inklusionskriterier: 
Laparaskopiskt diagnostiserad 
endometrios. Engelsktalande. 	
	
Exklusionskriterier: Andra 
kroniska sjukdomar.	
	
Urval: Avsiktligt urval.	
	
Bortfall: -	
	
Studiedeltagare: 35 kvinnor i 
åldrarna 16-53. Medelåldern 
var 31,1. 	
	
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 
djupintervjuer i fokusgrupp	
	
Analysmetod: Tematisk 
analys. 
 

Styrkor: Datainsamling och 
analys är tydligt beskrivet. 
Relevant urval. Tydligt resultat. 
Datamättnad. 	
 
Svagheter: Kontexten inte 
tydligt beskriven. Inget tydligt 
etiskt resonemang. Oklart om 
forskaren har hanterat sin egen 
förförståelse.	
	
Kvalité: Hög. 
 

I resultatet presenterades två 
huvudteman: erfarenheter av att 
leva med endometrios och 
effekter av endometrios på 
kvinnors liv. De största 
effekterna upplevdes på 
områden som äktenskapliga och 
sexuella relationer, fysiska och 
psykiska aspekter och socialt 
liv men med skillnader i olika 
åldersgrupper. 	
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The aim was to explore how 
patients in a resourse-
constrained setting coped with 
living with endometriosis.  
 

Metod: Kvalitativ 
intervjustudie.	
	
Inklusionskriterier: 
Diagnostiserad endometrios.	
	
Exklusionskriterier: -	
	
Urval: Bekvämlighetsurval.	
	
Bortfall: -	
	
Studiedeltagare: 16 kvinnor i 
åldrarna 23-42. Medelåldern 
var 33.	
	
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer.	
	
Analysmetod: Tematisk 
analys. 
 
 
 
 
 

Styrkor: Etiskt resonemang, 
tydligt beskriven kontext, 
metod och resultat.	
	
Svagheter: Forskarens 
förförståelse och relation till 
urvalet inte beskriven. 	
	
Kvalité: Medelhög. 
 

Kvinnor beskrev att de använde 
sig av både problem- och 
känslofokuserade strategier för 
att hantera att leva med 
endometrios. 
Problemfokuserade strategier 
var bland annat att 
energibesparande åtgärder, att 
planera arbete och socialt liv 
efter menstruationscykeln och 
att öka sin kunskap om 
sjukdomen. Känslofokuserade 
strategier kunde innebära att 
acceptera sjukdomen, ha en 
positiv attityd, att tala med sig 
själv samt andlighet.	
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The aim was to 
explore, 
understand and 
describe health-
related quality of 
life among South 
African women 
diagnosed with 
endometriosis. 
 

Metod: Kvalitativ intervjustudie.	
	
Inklusionskriterier: 
Laparoskopiskt diagnostiserad 
endometrios. Äldre än 18 år. Ska 
ha upplevt symtom under minst tre 
månader innan intervjun.	
	
Exklusionskriterier: -	
	
Urval: Bekvämlighetsurval.	
	
Bortfall: -	
	
Studiedeltagare: 25 kvinnor i 
åldrarna 25-42. Medelåldern var 
33.	
	
Datainsamlingsmetod: Intervjuer.	
	
Analysmetod: Tematisk analys. 
 

Styrkor: 
Datamättnad. 
Tydligt 
resultat. 
Tydligt 
beskriven 
kontext.	
 
Svagheter: 
Relationen 
mellan forskare 
och urval inte 
tydligt 
beskriven.	
 
Kvalité: Hög. 
 

Kvinnor berättade om fysiska besvär 
inklusive bäckensmärtor samt menscykelns 
karaktär. Nedsatt fysisk funktion relaterat till 
smärta rapporterades. Kvinnor upplevde 
känslor som frustration, ensamhet, 
hjälplöshet och oro. Kvinnor använde både 
problem- och känslofokuserade 
copingstrategier. Sexuell dysfunktion och 
infertilitet påverkade relationer och i vissa 
fall undveks nära relationer. Kvinnor var 
motvilliga att berätta om sitt tillstånd för 
andra. Kvinnor undvek sociala sammanhang 
vilket medförde att de blev beroende av sin 
partner och familj. Hög frånvaro från arbetet 
påverkade välbefinnande och ekonomi 
negativt. Kvinnor upplevde att diagnos 
validerade deras erfarenhet. Informationen 
från sjukvården var otillräcklig vilket fick 
kvinnor att vända sig till internet. Kvinnors 
upplevelser av sjukvården varierade. 
Kostnader för läkemedel, behandlingar och 
sanitetsartiklar påverkade kvinnors ekonomi. 
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The aim was to explore 
how patients suffering 
from the debilitating 
gynaecological 
condition endometriosis 
experiences their illness 
in the contemporary 
period.  
 

Metod: Kvalitativ intervjustudie.	
	
Inklusionskriterier: -	
	
Exklusionskriterier: -	
	
Urval: Snöbollsurval och 
annonsering. 	
	
Bortfall: -	
	
Studiedeltagare: 20 kvinnor i 
åldrarna 24-55. Medelåldern var 34.	
	
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer. 	
	
Analysmetod: Interaktiv modell.	
 
 

Styrkor: Datamättnad. 
Väldefinierat syfte. Bra 
beskrivet urval.	
 
Svagheter: Forskaren har ej 
redovisat förförståelse. 
Analys och kontext ej 
tydligt beskrivna.	
 
Kvalité: Medel 
 

Kvinnor uppmanades av 
vårdpersonal att ta eget 
ansvar för att hantera 
sjukdomen och dess 
konsekvenser. Att vara 
expert på sjukdomen 
upplevdes som empowering 
och kvinnor fick en ökad 
medvetenhet om sina 
kroppar samt känsla av 
ansvarstagande och kontroll. 
Negativa aspekter var att 
mängden information de 
förväntades hantera var 
överväldigande och att 
arbetet som krävdes var 
tidsödande, fysiskt och 
psykiskt krävande. 	
 
 
 
 
 
 

 


