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Sammanfattning:  
Bakgrund: Cirka 10 % av alla kvinnor i fertil ålder lever med endometrios. Sjukdomen 
innebär att livmoderslemhinnan är lokaliserad någon annanstans än i livmoderhålan där den 
normalt finns. Kunskap om kvinnors upplevelse av att leva med sjukdomen är viktig för att 
kunna arbeta utifrån en personcentrerad omvårdnad vilket ger kvinnorna ett bättre möte med 
vården.  
Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. 
Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design, baserad på nio vetenskapliga artiklar. En 
integrerad analys användes för att sammanställa resultatet.  
Resultat: Det beskrevs i resultatet hur sjukdomen påverkade kvinnornas liv utifrån fysiska, 
psykologiska och sociala aspekter. Kvinnornas smärta och de sexuella svårigheterna var de 
symtom som beskrevs påverka flest delar av kvinnornas liv. Välbefinnandet och relationerna 
upplevdes av många kvinnor ha fått konsekvenser till följd av symtom och behandlingar. 
Känslor av osäkerhet och oro upplevdes av kvinnorna, de upplevde att livsmöjligheterna blev 
begränsade. 
Slutsats: Litteraturstudien visar att endometrios påverkar kvinnorna på ett omfattande sätt. 
Det motiverar till en personcentrerad omvårdnad där kvinnornas individuella upplevelse och 
prioriteringar tas i beaktning. Kvinnornas smärta och sexuella svårigheter begränsar dem i 
vardagen och i relationerna till andra personer. Det är viktigt att kvinnorna tillsammans med 
partnern involveras i vården. För att hantera sjukdomen är kvinnorna i behov av stöd från 
sjuksköterskan och det multiprofessionella teamet. 
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1. Inledning 
Intresset för endometrios väcktes under ett patientmöte vilket gav en bild av kvinnornas 
situation, smärtan de tvingas leva med och misstron de möts av hos sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal. Denny och Mann (2007a) samt Culley et al. (2013) bekräftar problematiken 
kring vårdpersonalens misstro mot kvinnorna och sjukdomens smärtproblematik. En 
normalisering av smärtan och antydan till att det är en del av menstruationen var en vanlig 
slutsats. Inom vilken vårdnivå sjuksköterskan än är verksam inom är det viktigt att ha 
kunskap om kvinnornas situation vid endometrios (Denny & Mann, 2007a).  
 
2. Bakgrund 
 
2.1 Historik 
Endometrios har kallats för ”den bortglömda sjukdomen” då den inte fanns beskriven i någon 
av de stora historiemedicinska encyklopedierna som producerades på sena 1900-talet. Enligt 
Bergqvist et al. (2008) beskrevs sjukdomsbilden redan för 300 år sedan i Europa och det är 
sannolikt att sjukdomen funnits längre än så. På 1700-talet fastslogs det att sjukdomen var en 
kvinnosjukdom som uppkom i puberteten och kunde orsaka flertalet missfall och sterilitet. 
Endometrios i sitt värsta skede beskrevs under den tiden som en sjukdom som påverkade 
kvinnans välbefinnande negativt och bröt ner hela kvinnans ande. Vidare tvingades kvinnorna 
leva med rädslan för att det skulle tillkomma symtom som kramper, medvetslöshet och 
fortsatt smärta (Bergqvist et al., 2008). Från sena 1920-talet började endometrios kliniskt 
upptäckas och på 1940-talet ansågs det inte vara en ovanlig sjukdom. När laparoskopi blev 
möjligt på 1960-talet kunde sjukdomen visuellt diagnostiseras och behandlas (Brosens & 
Benagiano, 2012). 
 
2.2 Endometrios 
Endometrios är enligt Olovsson (2015) en sjukdom som cirka 10 % av alla kvinnor i fertil 
ålder lever med, exakt prevalens är inte känd. Sjukdomen innebär att livmoderslemhinnan 
växer någon annanstans än i livmoderhålan där den normalt är lokaliserad. Endometrios kan 
växa in i eller utanpå peritoneum, den kan växa infiltrativt i urinblåsa, vagina, septum 
rectovaginale och tarm. Ovarierna kan också drabbas, det bildas då cystor så kallade 
ovarialendometriom. Alla organ och vävnader med undantag av mjälten har påvisat 
extragenital endometrios. Troligen utvecklas sjukdomen redan i tonåren, hos vissa kvinnor 
läker den ut medan den progredierar hos andra. När kvinnorna kommer i klimakteriet avtar 
symtomen och sjukdomen avstannar, det har dock funnits fall då kvinnor i klimakteriet 
fortsatt haft problem (Olovsson, 2015). 
 
Dysmenorré är ett av de första symtomen och smärtan försvåras dagarna före och under 
menstruation. Ett annat symtom är dyspareuni som innebär smärta vid samlag. Andra 
smärtformer som kvinnorna kan drabbas av är dysuri som innebär smärta eller sveda vid 
urinutsöndring och dyschezi vilket är smärta vid avföring. Vilka symtom kvinnan får är 
beroende av var sjukdomen är lokaliserad. En aggressiv och infiltrativt växande endometrios 
ger en progredierande sjukdomsbild och mer symtom. Subfertilitet och infertilitet har visat sig 
ha ett samband med sjukdomen (Olovsson, 2015).  
 
2.3 Tidigare forskning om endometrios 
Culley et al. (2013) beskrev att det gjorts flertalet studier på hur sjukdomen påverkade 
kvinnors livssituation. Forskningen redogjorde för hur sjukdomen påverkade kvinnors 
livskvalitet, sociala liv, förhållande, utbildning, arbete, psykiska hälsa och planer på att skaffa 
barn (ibid.). Kvinnorna möttes ofta av misstro både från personer i sin närhet och från 
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sjukvården. Tiden från att få symtom till att få en diagnos kunde upplevas lång (Culley et al., 
2013; Denny & Mann, 2007a). En kvinna som lever med endometrios kostar såväl sjukvården 
som samhället stora summor varje år. Kostnaden för kvinnornas nedsatta arbetsförmåga var 
två gånger större än själva kostnaden för sjukvården. Kostnaden sjukdomen medförde kunde 
likställas med andra kroniska sjukdomars kostnader (Simoens et al., 2012). Olovsson (2015) 
menar på att kostnaden för kvinnornas vård kan minska vid ett bättre omhändertagande. 
 
2.4 Sjuksköterskans omvårdnad 

Tiden från att första symtomen av endometrios uppmärksammas till att en diagnos fastställts 
är i genomsnitt sju år (Blomberg, 2008). Fördröjning av diagnosen kunde ofta relateras till att 
symtomen misstolkades som menstruationsbetingade (Denny & Mann, 2007a; Mao & 
Anastasi, 2008). Denny och Mann beskrev vikten av att sjuksköterskor kunde identifiera 
symtomen och uppmärksamma sambandet med endometrios. Tilltro och stöd gentemot 
kvinnorna genom hela förloppet från utredning till att behandlingen gav ett gott resultat var en 
del av omvårdnadsarbetet. Arbetet skulle präglas av empati, bidra med information och ge 
kvinnorna den hjälp som behövdes i att utvärdera behandlingen (Denny & Mann, 2007a; 
Gökyildiz & Kizilkay Beji, 2012). Ett holistiskt synsätt i omvårdnaden var viktigt för att bidra 
till att kvinnorna upplevde livskvalitet. (Mao & Anastasi, 2008). 
 
Symtomen sjukdomen medförde kunder vara känsliga att prata om, sjuksköterskan hade en 
roll som möjliggjorde samtal om känsliga ämnen (Denny och Mann, 2007). Vid symtom som 
dyspareuni kunde sjuksköterskan bedöma, utbilda och svara på frågor för att bidra till att 
kvinnorna fick ett bättre sexuellt samliv. Kvinnorna kunde få hjälp med sin smärta av 
multiprofessionella team med syfte att förbättra livskvalitén. Sjuksköterskan hade en primär 
uppgift i att initiera och upprätthålla en teamsamverkan för att på bästa sätt hjälpa patienten. I 
teamet var det sjuksköterskan som arbetade närmast patienten (Gökyildiz & Kizilkay Beji 
2012). 
 
Sjuksköterskans omvårdnad kunde vara betydelsefull för hur kvinnorna upplevde vården 
(Gökyildiz & Kizilkay Beji 2012). En god relation gynnade den upplevda kvalitén av vården, 
en adekvat smärtbehandling och infertilitets prevention (Mao & Anastasi, 2008). Känslan av 
att inte bli betrodd, bristande förståelse för sin vård och misslyckande i att individanpassa 
vården var negativa erfarenheter kvinnor hade av vården sedan tidigare. Då 
omvårdnadsåtgärder som beskrivs ovan anpassades efter individen kunde kvinnornas möte 
med vården förbättras (Gökyildiz & Kizilkay Beji, 2012).  
 
2.5 Personcentrerad omvårdnad 

Det omvårdnadsteoretiska begreppet i föreliggande uppsats är personcentrerad omvårdnad. 
McCane och McCormac (u.å./2013) beskrev personcentrerad omvårdnad vilket handlade om 
att patienten skulle stå i centrum. Omvårdnad som präglas av att det personcentrerade 
perspektivet ledde till att patienten kände belåtenhet med vården, upplevde en hög grad av 
delaktighet och kände välbefinnande. Värden som var grundläggande inom den 
personcentrerade omvårdnaden var rätten till självbestämmande, förståelse, ömsesidig respekt 
och respekt för den enskilde individen (ibid.). 
 
Sjuksköterskans del i den personcentrerade omvårdnaden krävde enligt McCane och 
McCormac (u.å./2013) kunskap inom omvårdnadsämnet såväl som medicinska kunskaper. 
Yrkeskunnandet kombinerades med den sociala färdigheten innehållande kommunikativa 
kunskaper, förmågan till att upprätta och vidhålla en mellanmänsklig relation med inblandade 
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parter i vården. Medvetenhet om egna värderingar och självkännedom var av vikt för att 
kunna hjälpa andra människor och för att patienterna inte skulle påverkas av sjuksköterskans 
egna övertygelser (ibid.). För att uppnå det resultat en personcentrerad omvårdnad strävar 
efter var det viktigt att sjuksköterskan skapade en bild av vad patienten prioriterade i livet. På 
så sätt kunde sjuksköterskan få en uppfattning om hur patienten förhöll sig till sin situation 
och skapa ett partnerskap där det rådde delaktighet. Beslutfattandet angående vården delades 
då lika mellan patient, sjuksköterska och andra berörda parter (McCane & McCormac, 
u.å./2013). 
 
En studie som genomfördes av Dancet et al. (2012) i Belgien och Nederländerna undersökte 
vilka faktorer som var viktiga för personcentrerad omvårdnad vid endometrios. Tio faktorer 
som påverkade den personcentrerade omvårdnad värderades av kvinnor med endometrios. 
Det som kvinnorna upplevde var viktigt var att bli bemötta med respekt för egna värderingar, 
preferenser och behov. Upplevelsen av kontinuitet i vården och personalens praktiska 
förmåga värderades högt. Information, kommunikation och utbildning önskade kvinnorna för 
att uppleva en personcentrerad omvårdnad. De faktorer som ansågs behöva förbättring för att 
uppnå en högre grad av personcentrerad omvårdnad i samband med endometrios var att få 
mer information om egenvård pre- och postoperativt och att efter operation få tillgång till en 
kontaktperson. Personalens samstämmighet angående delgivandet av information och 
upplysning om smärtlindring ansågs bristfällig. Involvering av partners i vården och förståelse 
för komplexiteten i sjukdomen upplevdes ha behov av förbättring för att uppnå en bättre 
personcentrerad omvårdnad (ibid.). 
 
2.6 Problemformulering 
Det är cirka10 % av alla kvinnor i fertil ålder som har endometrios och trots det tar det lång 
tid att få en diagnos och behandling. Misstolkning av symtom och uppfattningen om att 
problematiken är relaterad till menstruation är vanligt förekommande. För att kunna ge 
kvinnorna ett bättre möte med vården och en bättre omvårdnad kan kunskap om kvinnornas 
upplevelse av att leva med sjukdomen vara viktig för sjuksköterskor. När kvinnornas 
perspektiv på situationen tas i beräkning kan en bättre förståelse och stöttning skapas vilket 
beskrivs i den personcentrerade omvårdnaden.  
 
3. Syfte 
Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med endometrios.  
 
4. Metod 
En litteraturstudie med deskriptiv design genomfördes. Utifrån det valda ämnet söktes 
litteratur systematiskt fram. Litteraturen granskades kritiskt och sammanställdes (Forsberg & 
Wengström, 2013). 
 
4.1 Sökstrategi 
För att hitta litteratur som svarade till studiens syfte användes databaserna Medline och 
CINAHL. De meningsbärande enheterna i syftet identifierades och översattes till ämnesord 
vilket i Medline kallas MeSH-termer och i CINAHL, CINAHL-headings. De MeSH-termer 
som användes var ”endometriosis”, ”quality of life”, ”adaptation – psychological” och 
”emotions” med explode. Sökningen kompletterades med en fritextsökning i form av ”life 
impact” med trunkering. MeSH-termen ”quality of life”, ”adaptation – psychological”, 
”emotion” och ”life impact” kombinerades med den booleska operatorn OR vilket Forsberg 
och Wengström (2013) beskrev gav en bredare sökning. Sökningen kombinerades med 
MeSH-termen ”endometriosis” och den booleksa operatorn AND för att få ett smalare resultat 
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(ibid.). MeSH-termen ”endometriosis” söktes också med ”psychological” som subheading. De 
två sökningarna kombinerades med den booleska termen OR och skapade sökresultatet i 
Medline. Utifrån sökningen genomfördes urvalet av litteratur som svarade till syftet, se bilaga 
1.  
 
De CINAHL-headings som användes var ”endometriosis”, ”quality of life”, ”adaptation – 
psychological”, ”coping” med explode som smalnades av med AND och ämnesordet ”distress 
symptoms”. CINAHL-headings ”quality of life”, ”adaptation – psychological”, ”coping” med 
explode kombinerades med OR för att sedan kombineras med ”endometriosis” och den 
booleska operatorn AND. CINAHL-headings ”endometriosis” söktes med subheading 
”psychosocialfactors” och kombinerades med den andra sökningen i CINAHL tillsammans 
med den booleska operatorn OR. Ovanstående sökning låg till grund för urvalet av litteratur 
som svarade till syftet, se bilaga 1.  
 
Begräsningarna som användes i Medline var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska och 
vara publicerade mellan 2006 och 2016.  Vid sökning i CINAHL begränsades sökning även 
med peer reviewed för att kvaliteten på artiklarna skulle vara vetenskapligt godtagbara. Se 
bilaga 1. 
 
4.2 Urval 
För att göra ett urval av artiklar genomfördes en första gallring utifrån artiklarnas titlar, 278 
titlar lästes och 45 titlar ansågs vara relevanta till syftet. Vidare granskades artiklarnas 
abstract och de 20 abstracts som svarade till syftet valdes ut. Artiklarna lästes sedan i helhet 
och på de 11 artiklar som valdes ut genomfördes en kvalitetsgranskning. Slutligen fanns det 
nio artiklar som utgjorde underlaget för studien. Fem av artiklarna var av kvalitativ ansats och 
fyra var av kvantitativ ansats, se bilaga 2.  
 
4.2.1 Inklusionskriterier 
De artiklar som inkluderades behandlade kvinnor som hade en konstaterad diagnos via 
kirurgi, magnetröntgen eller via journal och register. Alla demografiska områden inkluderades 
i studien.  
 
4.2.2 Exklusionskriterier 
Artiklar som endast behandlade kvinnornas upplevelse i samband med laparoskopi. De 
artiklar som handlade om kvinnornas upplevelse innan en endometriosdiagnos konstaterats 
exkluderades. Artiklar av reviewform och pilotstudier exkluderades från studien. 
 
4.2.3 Kvalitetsgranskning 
Granskning av de artiklar som ansågs svara till syftet baserades på Forsberg och Wengströms 
(2013) granskningsmallar för kvalitativa respektive kvantitativa studier. Vid granskning av de 
utvalda artiklarna följdes granskningsmallen. Faktorer som var betydelsefulla i värderingen av 
artiklarna var studiernas syfte, inklusions- och exklusionskriterier, metod och etiska 
godkännande. Det var två artiklar som exkluderades till följd av brister i den vetenskapliga 
kvaliteten. En av de exkluderade artiklarna var av kvantitativ ansats och ansågs ha för låg 
svarsfrekvens samt inkorrekt upplägg. Den andra exkluderade artikeln baserades på oaktuell 
datainsamling och hade stor risk för bias då författaren själv levde med sjukdomen. 
 
4.3 Dataanalys 
När urvalet av artiklar var klart genomfördes en integrerad analys. I första steget lästes 
artiklarna med syfte att identifiera likheter och skillnader i artiklarnas resultat. För att gå 
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vidare identifierades kategorier som stod för liknande resultat i de olika artiklarna. 
Kategorierna användes sedan som grund för skapandet av subkategorier i resultatet. Under 
kategorierna presenterades sedan resultatet. Resultatet sammanställdes i en artikelmatris, se 
bilaga 2, för att sedan presenteras i löpande text (Kristensson, 2014).  
 
5. Forskningsetiska överväganden 
Den litteratur som inkluderades i studien skulle ha ett etiskt tillstånd från en etisk kommitté 
alternativt att noggranna etiska överväganden hade gjorts. Forskning som utförs måste alltid 
vägas mot hur inhämtandet av ny kunskap påverkar deltagarna. De som deltar i forskning ska 
inte ta skada eller få bestående men vilket måste övervägas av forskaren (Forsberg & 
Wengström, 2013). Litteraturstudien har genomförts med ett objektivt synsätt. Alla artiklar 
som inkluderades i studien redovisades och allt resultat som svarade mot studiens syfte 
presenterades (Forsberg & Wengström, 2013). För att inte förvränga resultatet har 
översättningen av artiklarna genomförts noggrant och korrekt. Författarna har samarbetat och 
diskuterat översättningen av litteraturen för att genomföra översättningen på ett korrekt sätt. 
 
6 Resultat 
Ett genomgående resultat i studierna var att endometrios påverkade flera aspekter av 
kvinnornas liv (Denny, 2009; Fagervold, Jenssen, Hummelshoj & Haase Moen, 2009; 
Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood, 2014). Kvinnorna tvingades leva med den 
obotliga sjukdomen varje dag och det beskrevs styra livet (Markovic, Manderson & Warren, 
2008; Moradi et al., 2014). Fourquet, Báez, Figueroa, Iriarte och Flores (2011) beskrev hur 
den dagliga aktiviteten påverkades måttligt till extremt av symtomen. Symtomen som 
sjukdomen medförde påverkade kvinnorna starkt, var privata och kunde vara svåra att prata 
om (Gilmour, Huntington & Wilson, 2008). Resultatet presenteras i tre kategorier och tio 
subkategorier, se tabell 1.  
 
Tabell 1. Presentation av kategorier och subkategorier utifrån dataanalysen. 
Kategorier Subkategorier 
Fysiska aspekter - Upplevelsen av smärta 

- Upplevelsen av fertilitet 
- Upplevelsen av behandling 
- Upplevelsen av påverkan på livsstil 

Psykologiska aspekter - Upplevelsen av att få en diagnos 
- Upplevelsen av välbefinnande 
- Upplevelsen av tankar på framtiden 

Sociala aspekter - Upplevelsen av påverkan på fritiden 
- Upplevelsen av påverkan på utbildning och 

arbetsliv 
- Upplevelsen av påverkade relationer 

 
6.1 Fysiska aspekter 
	
6.1.1 Upplevelsen av smärta 
Smärta var enligt Moradi et al. (2014) ett symtom som kvinnorna uppgav begränsade 
vardagen och den fysiska aktiviteten. De rapporterade hur de upplevde att smärtan 
kontrollerade livet (Fourquet et al., 2011). Enligt Moradi et al. var smärtan individuell, 
frekvens och duration varierade mellan kvinnorna. Vidare menade Denny (2009) att 
graderingen av sjukdomen och upplevelsen av smärta inte alltid hade ett samband. Det kunde 
bidra till att kvinnorna med svår smärta kände sig kränkta, att lidandet och påverkan på livet 
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förminskades då de blev tillsagda att sjukdomen var av mild karaktär (ibid.). Preparaten som 
användes för att lindra smärtan gav upphov till frustration, en rädsla för att skapa en tolerans 
mot preparaten och därmed behöva öka dosen. Smärtattacker var en del av smärtupplevelsen 
och kvinnorna beskrev en oro över att det kunde ske på offentliga platser (Moradi et al., 
2014). Sjukdomen innebar en osäkerhet för kvinnorna då det var svårt att förutse symtomens 
påverkan på hälsan och inverkan på det dagliga livet. För vissa kvinnor var det lättare att 
förutse symtomen då de var kopplade till menstruationscykeln. Symtom som dyspareuni var 
svårt att förutse för alla kvinnor i studien oavsett hur förutsägbara symtomen var (Denny, 
2009). 
 
I studien av Fritzer et al. (2013) beskrev majoriteten av kvinnorna en rädsla för smärta före 
och under samlag. Vidare uppgav Denny och Mann (2007b) att 69 % av de 30 kvinnorna i 
studien upplevde smärta i flera timmar efter samlag. Den smärtan som uppstod efter 
upplevdes svårare att hantera än smärtan under samlaget (ibid.). Till följd av smärtan undvek 
flera kvinnor samlag medan vissa påbörjade samlag men var tvungna att avbryta då smärtan 
ökade (De Graaff et al., 2013; Denny & Mann, 2007b). Några få kvinnor undvek inte samlag 
trots upplevelsen av smärta, ändring av position kunde lindra smärtan. I samband med samlag 
uppstod en fysisk spänning hos 41 % av de 125 kvinnorna i studien och en psykologisk 
spänning hos 34 % av kvinnorna medan det var 26 % som kände fysisk och psykologisk 
avslappning (Fritzer et al., 2013).  
 
6.1.2 Upplevelsen av fertilitet 
Enligt Moradi et al. (2014) upplevde kvinnorna oro över framtida fertilitet och att kunna få ett 
första eller flera barn. Osäkerheten kring att inte kunna få barn upplevdes som ett större 
problem än smärtan i ett fall. Vidare beskrevs reproduktionen vara en prioritering i livet för en 
av kvinnorna, svårigheten låg i att hitta den lämpligaste vägen för kvinnan själv. Sjukdomen 
bidrog till att en av kvinnorna tvingades genomgå den emotionellt betungande upplevelsen av 
missfall vid flera tillfällen innan kvinnan till slut lyckades få ett barn (Markovic et al., 2008). 
Tanken på att inte kunna få barn medförde att många kvinnor kände sig deprimerade vilket 
upplevdes av 56 % av de 193 kvinnorna i studien av Fourquet et al. (2011).  
 
6.1.3 Upplevelsen av behandlingen 
De tillgängliga behandlingarna kunde påverka kvinnornas välbefinnande och hälsa, men 
kvinnorna valde att acceptera dem för att hantera sjukdomen (Markovic et al, 2008). För vissa 
kvinnor upplevdes biverkningarna värda att uthärda men i de fall behandlingarna hade liten 
effekt på smärtan ansågs biverkningarna outhärdliga och kvinnorna valde att avsluta 
behandlingen (Denny, 2009). Behandlingarna kunde i vissa fall innebära förvärrad 
sjukdomsupplevelse men utan behandling kunde det leda till att sjukdomen progredierade och 
förvärrade upplevelsen av sjukdomen. Kirurgisk behandling kunde leda till förvärrad smärta 
på grund av uppkomsten av adherenser (Markovic et al., 2008).  
 
Till följd av läkemedelsbehandlingarna upplevde kvinnorna biverkningar som viktuppgång, 
depression, hirsutism, minskad sexlust (Markovic et al., 2008), genombrottsblödningar, 
humörsvängningar och trötthet (Moradi et al., 2014). Denny (2009) adderar följder av 
klimakteriet som en bieffekt och påverkan på det kroppsliga utseendet. Kraftiga blödningar 
orsakade en oro över läckage och att fläckar skulle efterlämnas (Moradi et al., 2014). Vissa 
kvinnor beskrev oro för långtidseffekten av de läkemedel som användes och ogillade intag av 
kemikalier. Då kvinnorna hade en behandling som lindrade symtomen uppstod en lättnad men 
det fanns en osäkerhet hos kvinnorna om hur länge behandlingen skulle ha effekt (Denny, 
2009). 
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6.1.4 Upplevelsen av påverkan på livsstil 
Symtomen uppgavs av vissa kvinnor ha påverkat livsstilen, en del uppgav att situationen 
gjorde livsstilsförändringar nödvändiga (Gilmour et al., 2008; Moradi et al., 2014). En del 
kvinnor rapporterade negativa effekter som användning av mer tobak, alkohol, farmaka och 
ett fåtal kvinnor uppgav en användning av illegala droger för att hantera känslor och smärta. 
Positiva effekter på livsstilen rapporterades då en del kvinnor hade förbättrat sin kost, 
motionsvanor och slutat röka. Sjukdomen uppgavs ha gjort kvinnorna starkare, lärt dem att 
lyssna till sin kropp och ökat smärttoleransen (Moradi et al., 2014). Ett steg i att hantera 
sjukdomen handlade om att utföra egenvård, kvinnorna provade olika aktiviteter och 
behandlingar för att bättre kunna hantera symtomen. Kunskap beskrevs som viktigt för att 
kunna hantera symtomen istället för att vara kontrollerad av dem (Gilmour et al., 2008).  
 
6.2 Psykologiska aspekter 
 
6.2.1 Upplevelsen av att få en diagnos 
Då diagnosen konstaterades upplevde kvinnorna lättnad (Moradi et al., 2014). Denny (2009) 
kompletterade med hur det kändes som ett rättfärdigande. Då tillståndet fick ett namn 
validerades kvinnornas upplevelse av smärta (Denny, 2009; Markovic et al., 2008). Vidare 
beskrev Moradi et al. hur kvinnorna kände en lättnad över att symtomen var verkliga och inte 
bara fanns i deras huvud. Då tillståndet visades vara behandlingsbart och inte något 
livshotande som cancer upplevde kvinnorna befrielse (ibid.). Val av behandling, osäkerhet om 
fertilitet, val av tidpunkt för graviditet och risken för smärta fram till klimakteriet var 
funderingar som dök upp vid diagnostiseringen (Markovic et al., 2008).  
 
6.2.2 Upplevelsen av välbefinnande 
Sjukdomens symtom påverkade kvinnornas välbefinnande. Känslan av att vara deprimerad, 
ha låg energi, humörsvängningar, dålig kroppsuppfattning och att ingen förstod hur de kände 
beskrevs påverka kvinnornas välmående. Endast 18 % av de 193 kvinnorna rapporterade att 
de kände sig lugna och fridfulla (Fourquet et al., 2011). Moradi et al. (2014) redogjorde för 
hur kvinnorna upplevde en negativ påverkan på självkänslan och självförtroendet samt en 
brist på kontroll över sitt eget liv. Viktuppgång, ärr från operationer, känslan av att vara blek 
till följd av anemi och stora blödningar påverkade kvinnans kroppsuppfattning. Det bidrog till 
ett missnöje med kroppen vilket påverkade självförtroendet (ibid.). Identiteten var påverkad 
till följd av att kvinnorna inte kände sig som sig själva, de kände sig inte glada och de kunde 
inte genomföra dagliga aktiviteter (Denny & Mann, 2007b).  
 
Kvinnornas självförtroende påverkades negativt av oförmågan att ha ett normalt sexliv 
tillsammans med den eventuella infertiliteten (Moradi et al., 2014). Vidare beskrevs hur 
dyspareuni hade en negativ effekt på självkänslan då det ledde till en känsla av att vara 
okvinnlig och oattraktiv (Denny & Mann, 2007b). Det bekräftas av Fritzer et al. (2013) att 
sexuella svårigheter påverkade kvinnornas känsla av kvinnlighet. De kvinnor som hade 
upphört helt med sexuell aktivitet hade störst påverkan på självkänslan (Denny & Mann, 
2007b). Infertilitet, känsla av att vara okvinnlig, att inte kunna ha samlag och att inte vara en 
bra mamma påverkade kvinnans identitet (Moradi et al., 2014). Då sjukdomen hade en 
djupgående inverkan på livet var kvinnorna motvilliga att även behöva avstå penetrerande sex 
(Denny & Mann, 2007b).  
 
Enligt Gilmour et al. (2008) upplevde kvinnorna flertalet känslor som exempelvis ilska och 
depression. Det bekräftas av Moradi et al. (2014) som adderar känslor i form av svaghet och 



 

	 8	

maktlöshet. Faktorer som stress och humörsvängningar som orsakades av sjukdomen 
upplevde kvinnorna kunde påverka relationerna med andra personer. Känsla av avundsjuka 
gentemot andra och känsla av att vara annorlunda gjorde att kvinnorna distanserade sig från 
sociala tillställningar. Hos vissa kvinnor gav det upphov till en känsla av isolering (ibid.). 
 
6.2.3 Upplevelsen av tankar på framtiden 
Sjukdomsprognosen och symtomens oförutsägbarhet ledde till känslor av osäkerhet (Denny, 
2009; Moradi et al., 2014). Enligt Moradi et al. kände kvinnorna rädsla då det fanns en 
ovisshet i om sjukdomen skulle återkomma. Återkomst av symtomen hade en negativ 
inverkan på kvinnans emotionella och psykologiska mående (ibid.). Radikala förändringar 
som hysterektomi och klimakteriet kunde inte garantera att symtomen inte återvände. En 
kvinna i 36-års åldern beskrev hur hon såg fram emot klimakteriet för att förhoppningsvis bli 
symtomfri. Fertilitet och smärta var huvudproblem som lyftes angående synen på framtiden. 
Kvinnornas syn på framtiden varierade, smärtfria kvinnor bidrog med en mer positiv syn på 
framtiden. Yngre kvinnor uppvisade en mer positivt attityd mot framtiden relaterat till att de 
inte upplevt lika många bakslag som äldre kvinnor. De äldre kvinnorna hade en mer 
pessimistisk syn på framtiden då de räknade med återkomst av symtom (Denny, 2009). 
 
Moradi et al. (2014) beskrev att de kvinnor som hade små barn upplevde att de inte kunde ta 
hand om barnen som de önskade att göra. Ansvaret mammarollen innebar och att föra 
sjukdomen vidare till döttrar skapade oro hos kvinnorna. För de kvinnor som var 
ensamstående och hade delad vårdnad av sitt barn fanns en oro för att förlora vårdnaden. 
Sjukdomen kunde skapa svårigheter i att ensam ta hand om barnen, smärta och preparat som 
användes för att lindra tillsammans med operationer kunde upplevas som hinder (ibid.).  
 
6.3 Sociala aspekter 
 
6.3.1 Upplevelsen av påverkan på fritiden 
Forquet et al. (2013) beskrev hur kvinnorna upplevde en försämring av umgänget relaterat till 
symtomen. Det fanns ett samband mellan antalet symtom och de negativa influenserna på de 
sociala aktiviteterna (Fagervold et al., 2013). Problem med tarm och blåsa vilka krävde snabb 
tillgång till toalett påverkade deltagandet i sociala aktiviteter (Gilmour et al., 2008). Det 
bidrog till att kvinnorna missade sociala tillställningar och stannade hemma (Gilmour et al., 
2008; Moradi et al., 2014). Vidare redogjorde Denny (2009) för hur kvinnorna planerade 
sociala tillställningar och semestrar runt de bra dagarna då de var relativt smärtfria utifrån den 
individuella symtombilden. Kvinnorna beskrev fatigue, minskad energi och blödningar som 
ytterligare en följd av sjukdomen och att det tillsammans med smärta påverkade umgänget 
(Moradi et al., 2014). Det bekräftas av Gilmour et al. då de beskrev hur kronisk 
smärtproblematik och fatigue ledde till att kvinnorna drog sig tillbaka och undvek sociala 
tillställningar. Sport och fritidsaktiviteter påverkades och vissa kvinnor minskade aktiviteten 
medan andra gav upp det helt (Moradi et al., 2014). 
 
6.3.2 Upplevelsen av påverkan på utbildning och arbetsliv 
Sjukdomen hade någon gång under kvinnornas livstid haft negativ effekt på utbildningen (De 
Graaff et al., 2013). Kvinnorna kunde uppleva oro i samband med sjukdomens påverkan på 
utbildningen (Moradi et al., 2014). Två symtom som kvinnorna upplevde var fatigue och 
smärta (Gilmour et al., 2008). Bland tonåringar var utbildning ett stort problem och 
svårigheter med att fokusera, att vara mindre effektiv och behov av att vara ledig från skolan 
påverkade utbildningen. Till följd av sjukdomen tvingades vissa kvinnor att skjuta upp 
universitetsstudier, ändra studietakt till deltidsstudier eller att studera på distans (Moradi et 
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al., 2014). Gilmour et al. adderar att kvinnorna erhöll sämre betyg och tvingades lämna 
utbildning på grund av symtomen. Några kvinnor var bestämda att klara av studierna och tog 
hjälp av farmaka för att hantera symtomen (Moradi et al., 2014). Antalet symtom och 
smärtans utsträckning per månad hade ett samband med negativa konsekvenser på 
utbildningen (Fagervold et al., 2013). 
 
Sjukdomen hade en inverkan på kvinnas arbetsliv och arbetssituationen kunde ge upphov till 
oro (Moradi et al., 2014). I en retrospektiv studie över 15 år beskrevs följder av symtomen 
som sjukskrivning, byte från heltid till deltidsanställning, byte av arbete och i ett fall 
oförmåga att arbeta (Fagervold et al., 2013). I studien av De Graaff et al. (2013) bekräftas att 
sjukdomen hade en negativ inverkan på kvinnans arbete någon gång mellan att symtomen 
startat och studien utfördes. Konsekvenser av sjukdomen tvingade kvinnorna till att ta ledigt 
från arbetet, välja ett deltidsarbete, förlora chansen till befordran och hindra kvinnorna från att 
ta det arbete de egentligen ville ha (Moradi et al., 2014). De Graaff et al. adderar att 
kvinnorna behövde minska arbetstimmarna och att ett fåtal kvinnor tvingades att byta arbete 
eller förlorade arbetet som en följd av sjukdomen. Antalet symtom och smärtans utsträckning 
per månad hade ett samband med negativa konsekvenser på arbetet (Fagervold et al., 2013; 
Forquet et al, 2011).  
 
Kvinnorna upplevde att sjukdomens påverkan på arbetsförmågan begränsade 
livsmöjligheterna (Moradi et al., 2014). Arbetsrelaterad aktivitet och kvinnornas produktivitet 
påverkades av den fysiska hälsan, fysiska begränsningar och emotionella problem relaterat till 
symtom (Fourquet et al., 2011). Moradi et al. bekräftar att kvinnorna var begränsade i vad de 
kunde göra och var mindre produktiva. Oro för att bli övertalad att sluta arbeta beskrevs av 
vissa kvinnor. Sjukledighet och misstro gällande sjukdomen oroade kvinnorna. Då sjukdomen 
inte har några synliga tecken upplevde några kvinnor oro för att uppfattas som att de spelade 
sjuka (Gilmour et al., 2008). Fast kvinnorna hade svåra symtom kunde de känna sig tvingade 
att gå till jobbet då de upplevde det svårt att ta ledigt (Moradi et al., 2014). Diagnosen och de 
fysiska problem den innebar delgavs inte alltid kollegor och chefer på arbetet. Eftersom 
endometrios är en kvinnosjukdom upplevde vissa kvinnor det svårt att samtala kring 
symtomen med manliga chefer (Gilmour et al., 2008). En oförstående chef gav upphov till 
mer negativa erfarenheter och kvinnorna upplevde ett större hot att bli av med arbetet (Moradi 
et al., 2014) 
 
Moradi et al. (2014) beskrev hur kvinnorna upplevde oro för ekonomin relaterat till 
behandlingskostnader och förlust av arbete som konsekvenser av sjukdomen. 
Behandlingskostnaderna innefattade fertilitetsbehandling, läkemedel, operationer, 
alternativmedicin och menstruationsskydd. Kvinnorna beskrev hur de tvingades ta ledigt utan 
betald sjukledighet vilket ledde till en ekonomisk oro (ibid.). Vidare menade Gilmour et al. 
(2008) på att kvinnorna till följd av ofullständig utbildning och minskade möjligheter till en 
heltidsanställning skaffade livslånga kostnader.  
 
6.3.3 Upplevelsen av påverkade relationer 
Sjukdomen beskrevs ha lett till problem i kvinnornas relationer vilket uppgavs av 15,4 % av 
de 78 kvinnorna i studien av Fagervold et al. (2013). De Graaff et al. (2013) bekräftar att 
sjukdomen hade påverkat kvinnornas förhållande negativt under någon period i livet. Vidare 
redogjordes för hur antalet symtom och smärtans utsträckning per månad som kvinnan 
upplevde påverkade relationen mellan kvinnorna och partnern (Fourquet et al., 2011). För 
några kvinnor var sjukdomen orsak till uppbrott med partnern (De Graaff et al., 2013; 
Fagervold et al., 2013). Vidare menade Fagervold et al. att dyspareuni påverkade kvinnornas 
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relationer negativt. Det bekräftas av Denny och Mann (2007b) som menade på att en 
anledning till uppbrott var att kvinnorna undvek samlag till följd av dyspareuni.  
 
Moradi et al. (2014) beskrev hur det sexuella samlivet var negativt påverkat av sjukdomen. 
Det bekräftas av Fagervold et al. (2013) som visade att 48,7 % av de 78 kvinnorna i studien 
upplevde att sjukdomen hade orsakat problem i det sexuella samlivet. För många av 
kvinnorna var problemen lokaliserade till vissa perioder av menstruationscykeln (ibid.). De 
faktorer som påverkade det sexuella samlivet negativt var att kvinnorna upplevde smärta 
under och efter samlag samt att de hade mindre frekvent samlag till följd av blödningar under 
och efter. Blödningarna gav upphov till oro hos såväl kvinnan som hos partnern. Minskad 
frekvens av samlag tillsammans med misslyckandet av att få orgasm påverkade förhållandet 
och ledde till frustration och spänningar (Moradi et al., 2014). Fourquet et al. (2011) beskrev 
hur sexuella aspekter av den intima relationen med partnern skapade oro hos kvinnorna.  
 
Förståelse för sjukdomen och stödet från partnern upplevdes vara bra i hälften av fallen i 
studien av Moradi et al. (2014). Saknades förståelse och stöttning från partnern kunde det leda 
till diskussioner och uppbrott (ibid.). Denny och Mann (2007b) bekräftade att många kvinnor 
upplevde partnern som stöttande men att bristen på sexuellt samliv orsakade diskussioner och 
spänningar i förhållandet.  
 
Kvinnorna uppgav sig vara en dålig fru på grund av dyspareuni (Fritzer et al, 2013). Vid 
undvikandet av sex beskrev kvinnorna att de kände skuld gentemot partnern (Denny & Mann, 
2007b). Fritzer et al. beskrev kvinnornas upplevelse av att vara en otillräcklig partner. Det 
orsakades av att kvinnorna kände frustration, ingen glädje under samlag, hämningar till följd 
av smärtan och ingen sexlust. Vidare menade kvinnorna att de inte kunde leva upp till bilden 
av hur en kvinna skulle vara. Tillfredställelse av partnern och att undvika konflikter var 
motivation till att genomlida smärtan som sexuell aktivitet innebar. De kvinnorna utan 
sexuella svårigheter hade mindre rädsla för separation och kände mindre skuld mot sin partner 
(ibid.). De yngre kvinnorna som hade mindre etablerade förhållande upplevde att sexuell 
inaktivitet innebar en större risk för uppbrott. De äldre kvinnorna kunde uppmärksamma 
andra kvaliteter i förhållandet och såg möjligheter i att utföra annan sexuell aktivitet än 
penetrerande samlag. Det var några kvinnor i långvarigt förhållande som slutat med sexuell 
aktivitet helt (Denny & Mann, 2007b). Den påverkan sjukdomen hade på relationer och det 
sexuella samlivet skapade en rädsla för att inleda nya relationer och vissa valde att leva själva 
(Moradi et al., 2014).  
 
Infertilitet och subfertilitet påverkade kvinnans relation då det skapade oro och kunde vara en 
orsak till uppbrott. Graviditet i tidig ålder rekommenderades av sjukvården, kvinnorna 
upplevde då att reproduktionen inte sågs i sammanhang med deras förhållande (Markovic et 
al., 2008; Moradi et al, 2014). För en av kvinnorna innebar diagnostiseringen och 
rekommendationen om tidig graviditet att hennes partner avslutade förhållandet (Markovic et 
al, 2008). Fritzer et al. (2013) beskrev vidare hur infertiliteten orsakade en känsla av att vara 
en otillräcklig partner hos kvinnorna.  
 
En annan relation som påverkade kvinnornas liv är relationen med sjukvården. Det finns såväl 
positiva som negativa upplevelser av relationen mellan kvinnorna och hälso- 
sjukvårdspersonalen, de negativa var mest poängterade. De positiva upplevelserna var 
framförallt knutna till kontakten med teamen på de specialiserade endometrioscentrumen 
(Moradi et al., 2014). Bristfällig information i samband med att diagnosen konstaterades var 
en anledning till missnöje då kvinnorna ansåg att informationen från hälso- och 
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sjukvårdspersonalen var viktig (Gilmour et al., 2014; Moradi et al., 2014). I Dennys (2009) 
studie beskrevs det hur kvinnorna undvek att kontakta vården trots huggande och värkande 
buksmärta, rektalblödning, smärta i ländryggen och höfterna.  
 
6.4 Resultatsammanfattning 
Det beskrevs i resultatet hur sjukdomen påverkade kvinnornas liv utifrån fysiska, 
psykologiska och sociala aspekter. Kvinnornas smärta och de sexuella svårigheterna var de 
symtom som beskrevs påverka flest delar av kvinnornas liv. Välbefinnandet och relationerna 
upplevdes av många kvinnor ha fått konsekvenser till följd av symtom och behandlingar. 
Känslor av osäkerhet och oro upplevdes av kvinnorna, de upplevde att livsmöjligheterna blev 
begränsade. 
 
7. Diskussion 
 
7.1 Metoddiskussion 
För att svara på studiens syfte genomfördes en litteratursökning. Studiens syfte var inom 
ämnet omvårdnad och därför valdes databaserna Medline och CINAHL ut för att genomföra 
sökningen i. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att de databaserna täcker 
omvårdnadsområdet och används frekvent för att hitta omvårdnadsforskning. För att 
litteraturstudien skulle innefatta ny relevant forskning begränsades sökningen till 
tidsintervallen 2006-2016 (Kristensson, 2014). Då studien genomfördes i början på 2016 
bidrog inte den tidsperioden med mycket litteratur men det kan enligt författarna ses som en 
styrka för studien då den litteratur som inkluderats är mer aktuell. Vid sökning i databasen 
CINAHL gjordes begränsningen ”peer reviewed” för att säkra att artiklarna blivit 
vetenskapligt granskade innan publicering. Den begränsningen finns inte i Medline, allt som 
publiceras i Medline anses vara vetenskapligt granskade. Vidare begränsades båda 
sökningarna med att endast visa de artiklar som fanns på engelska för att författarna skulle 
kunna tillgodogöra sig fakta som litteraturen bidrog med.  
 
När sökningen av litteratur genomfördes användes ämnesord som enligt Forsberg och 
Wengström (2013) ger en mer specifik sökning. Då upplevelser inte finns som ett ämnesord i 
varken Medline eller CINAHL användes andra ämnesord som kan liknas vid innebörden av 
upplevelser. Sökningen innehöll ”life impact” som söktes i fritext då det inte finns som 
ämnesord men ansågs relevant för sökningen. Fritextord ger enligt Forsberg och Wengström 
en bredare sökning. ”Life impact” söktes med trunkering som beskrivs inbegripa olika 
varianter av begreppet (ibid.). Vid sökningen i CINAHL användes ämnesordet ”coping” med 
explode. Sökordet användes då författarna anser att hanteringen av sjukdomen är en del i 
upplevelse av att leva med den. Under ”coping” finns två underrubriker som är ”family 
coping” och ”symtom distress”. Då ”family coping” inte ansågs svara mot syftet inkluderades 
endast ”symtom distress” i sökningen. Ämnesordet ”endometriosis” söktes med subheading 
”psychological” i Medline då det bidrog med litteratur som förklarar psykologiska aspekter av 
endometrios. I CINAHL användes istället subheading ”psychosocial factors” för att finna 
litteratur som beskriver psykosociala aspekter av sjukdomen  
 
De artiklar som ansågs svara till syftet utifrån sitt abstract läste författarna var för sig i helhet. 
En artikel föll bort då det endast fanns ett abstract på engelska och resterande del av artikeln 
var skriven på annat språk. Vidare föll tre kvantitativa artiklar bort då de jämförde friska 
kvinnor med kvinnor med endometrios vilket författarna inte ansåg svara på syftet. Efter 
läsning av artiklarna i helhet genomfördes en gemensam kvalitetsgranskning av artiklarna. 
Granskning av den utvalda litteraturen ser författarna som en styrka i studien. I studien 
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inkluderades alla demografiska områden. Författarna tror att kvinnornas upplevelser kan vara 
olika beroende av kulturella och ekonomiska förhållande samt av vilken miljö de lever i. Åtta 
artiklar var från länder med västerländska levnadsförhållanden. Enligt författarna kan artikeln 
från Puerto Rico innehålla kvinnor med andra förutsättningar. Då författarna såg en 
samstämmighet i artiklarnas resultat inkluderades artikeln från Puerto Rico.  
 
Eftersom syftet var att undersöka kvinnornas upplevelser av att leva med sjukdomen var 
kvalitativa artiklar önskvärt. Då sökningen inte bidrog med fler än fem kvalitativa artiklar 
inkluderades de kvantitativa artiklar som ansågs svara mot syftet. De artiklarna stärkte 
resultatet från de kvalitativa artiklarna. En av de kvantitativa artiklarna som inkluderades var 
av enkätform och kvantifierade kvinnornas upplevelser. Tre artiklar använde 
självskattningsinstrument som beskrev kvinnornas upplevelser. En av de kvantitativa 
artiklarna bidrog med kvinnornas egna tankar då de fick ange orsaken till att vara en 
otillräcklig partner.  
 
Resultatet från de nio artiklarna sammanställdes genom att författarna genomförde en 
integrerad analys. Genom noggrann bearbetning av artiklarna skapades kategorier där 
liknande resultat sammanställdes (Kristensson, 2014). Texten bearbetades flera gånger av 
författarna innan de slutgiltiga kategorierna och subkategorierna fastslogs. Resultatet i 
artiklarna visar på att sjukdomen påverkar många delar av kvinnornas liv. Kategorierna 
fysiska aspekter, psykologiska aspekter och sociala aspekter anses fånga upp de övergripande 
likheterna och skillnaderna.  
 
Då många av de upplevelser sjukdomen för med sig har en påverkan på både det fysiska och 
det psykologiska måendet upplevde författarna att det var en utmaning att sortera ut vad som 
skulle presenteras under vilken kategori. Efter diskussion beslutade författarna att resultat som 
bottnar i fysiska problem som smärta, infertilitet, biverkningar av behandlingen och påverkan 
på livsstil skulle placeras under fysiska aspekter. Under psykologiska aspekter presenterades 
det resultat som handlade om kvinnornas känslor i relation till sjukdomen. Kategorin sociala 
aspekter skapades då många av kvinnorna upplevde att sjukdomen påverkade det sociala livet 
vilket författarna menar inte passar in under någon av de andra kategorierna Under 
subkategorin upplevelsen av påverkan på utbildning och arbete beskrivs kvinnornas oro över 
ekonomin. Då problemen bottnar i att kvinnorna till följd av symtomen kan ha en minskad 
arbetsförmåga menar författarna att styckets placering är adekvat. Resultatet bearbetades flera 
gånger för att se till att rätt resultat hamnade under rätt kategori.  
 
7.2 Resultatdiskussion 
Studiens resultat påvisar att endometrios påverkar kvinnornas liv på ett omfattande sätt. Som 
kategorierna indikerar påverkas kvinnornas upplevelser av att leva med sjukdomen av fysiska, 
psykologiska och sociala aspekter. Den stora påverkan på livet bekräftas av såväl Denny och 
Mann (2007a) som Culley et al. (2013). Resultatet som funnits i studien har en 
samstämmighet med det resultat som Denny och Mann samt Culley et al. har hittat, det visar 
på övergripande likheter. Artiklarna som legat till grund för resultatet har bidragit med mest 
mängd fakta om kvinnornas upplevelser av smärtan, relationen till partnern och 
välbefinnandet. 
 
Fakta som studiens resultat grundas på kan vara mer baserat på de kvinnor som lever med en 
svårare form av sjukdomen. De flesta av de inkluderade studierna rekryterade studiedeltagare 
vid vårdinstanser som behandlar svårare fall. Det kan ses som en svaghet för studien då 
upplevelserna inte speglar de kvinnor som har mindre inverkan på livet av symtomen. 
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Samtidigt är det viktigt att belysa hur stor inverkan sjukdomen kan ha på livet vid svårare fall. 
Det är de kvinnor som lider mest av sjukdomen som behöver mest stöd i att leva med den och 
därför kan kunskap om kvinnornas upplevelser vara viktig. Författarna kan se en majoritet av 
negativa upplevelser i resultatet och de positiva upplevelserna är få. Det kan tolkas som att det 
beror på att majoriteten av studiedeltagarana har en större påverkan på livet av symtomen.  
 
Smärtan beskrivs i resultatet begränsa kvinnorna i vardagen och en del ansåg att smärtan 
kontrollerade livet. En ständig oro och osäkerhet över smärtans påverkan på kroppen och livet 
fanns hos kvinnorna. Culley et al. (2013) bekräftar att smärta är en stor del av att leva med 
sjukdomen och påverkar såväl livskvaliteten som vardagslivet. Vidare beskriver Bergh (2009) 
hur smärta har en påverkan på hela livssituationen och det kan vara svårt för patienten att 
upprätthålla en normal vardag. Då smärtan har stor påverkan på kvinnornas liv menar 
författarna att en adekvat smärtbehandling som hjälper kvinnorna att hantera vardagen kan 
vara en viktig prioritering i omvårdnaden. Resultatet beskriver hur kvinnorna kände sig 
kränkta då smärtan inte togs på allvar relaterat till att sjukdomsgraden ansågs vara av mild 
karaktär. Bergh uppger hur viktigt det är att sjuksköterskan visar tilltro till patientens smärta 
och tar den på allvar. Författarna ser problem i att kvinnornas upplevelser jämförs med 
sjukdomens gradering och inte bedöms individuellt utifrån den individuella smärtupplevelsen.  
 
En annan del i smärtupplevelsen är dyspareuni. I resultatet beskrivs dyspareuni som en smärta 
som ger upphov till rädsla och undvikande av samlag. Montanari et al. (2013) beskriver hur 
71,43 % av de 182 kvinnorna i studien rapporterade problem med sexuell aktivitet till följd av 
smärtan. Författarna menar att även om dyspareuni är en stor del av sjukdomen kan det vara 
svårt för kvinnorna att prata om. Denny och Mann (2007a) beskriver hur sjuksköterskans roll 
möjliggör samtal om känsliga ämnen. Författarna anser därför att det är av stor vikt att 
sjuksköterskan vågar lyfta ämnet sexuellt samliv i mötet med kvinnorna. Gökyildiz och 
Kizilkaya Beji (2012) bekräftar det då de uppger att sjuksköterskan kan stötta kvinnorna till 
ett tillfredställande sexuellt samliv. 
 
Problem med smärta i samband med sexuell aktivitet beskrivs i resultatet även ha påverkan på 
kvinnornas relation med partnern. Dyspareuni tillsammans med andra symtom beskrevs av 
flera kvinnor vara orsak till uppbrott. Stödet och förståelsen från partnern tolkas av författarna 
vara varierat, en del kvinnor upplevde bra stöd medan andra uppgav mindre bra stöd. Många 
kvinnor rapporterade upplevelser av att vara en dålig partner. Culley et al. (2013) redogör för 
hur känslor av otillräcklighet och skuld är en följd av dyspareuni och undvikande av samlag. I 
resultatet uppger kvinnorna att de genomlider samlag med motivation att bli gravida och för 
att tillfredsställa partnern samt undvika diskussioner. I studien av Donato et al. (2014) 
redogörs för hur kvinnor med endometrios upplever sämre tillfredsställelse, orgasm och åtrå 
jämfört med friska kvinnor. Författarna ser ett behov av att arbeta med både kvinnan och 
partnern. De kan behöva stöd i både det sexuella samlivet och i att hantera sjukdomen. 
 
I en studie av Fernandez, Reid och Dziurawiec (2006) beskrevs den manliga partnerns 
upplevelser av att leva med en kvinna med endometrios. Situationen kunde ge upphov till 
känslor av maktlöshet då de kände sig frustrerade när kvinnan hade smärtor. Männen kunde 
även känna att de blev isolerade då de beskrev hur kvinnorna endast ville umgås med 
personer som var förstående för deras situation. Männen upplevde en begränsning i den 
fysiska relationen. Men de upplevde ändå att relationen blivit starkare av att genomgå 
utmaningarna sjukdomen medförde (ibid.). Enligt författarna styrker det behovet av att arbeta 
både med partnern och med kvinnan. Det visar även fakta som talar emot studiens resultat då 
männen beskriver att relationen blir starkare medan studiens resultat tvärtom uppger att 
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relationen försämras. Författarna tror att det kan bero på att de män som deltagit i studien är 
de män som lever i en relation som klarat av de påfrestningar sjukdomen innebär. En 
familjefokuserad omvårdnad kan vara aktuellt i arbetet med kvinnorna och partnern. Benzein, 
Hagberg och Saveman (2009) menar att sjukdom kan påverka familjen som helhet. Olika 
perspektiv på sjukdomen situationen kan möjliggöra nya lösningar på problemen (ibid.). 
 
Resultatet påvisar att kvinnorna upplevde en negativ påverkan på självkänslan och 
självförtroendet samt brist på kontroll över sitt eget liv. Sjukdomens påverkan på kvinnan gav 
upphov till en dålig kroppsuppfattning och påverkan på det sexuella samlivet samt fertilitet 
vilket gjorde att kvinnorna kände sig okvinnliga. Några kvinnor uppgav känslor av isolering 
då deras humör gjorde att de tog avstånd från andra. Författarna tolkar det som att kvinnorna 
upplevde att sjukdomen påverkade välbefinnandet negativt. Culley et al. (2013) bekräftar hur 
kvinnorna upplever en påverkan på välbefinnandet. Kvinnorna upplever hopplöshet, 
depression och känslor av att vara värdelösa (ibid.). Culley et al. adderar att kvinnorna 
upplever suicidtankar. Kvinnornas upplevelser om suicidtankar har inte framkommit i 
studiens resultat. Författarna ser kvinnornas suicidtankar som ett problem som bör 
uppmärksammas och tas på allvar av hälso- och sjukvårdspersonal. Känslor av att vara 
isolerad och att ha en påverkad kroppsuppfattning bekräftas i studien av Culley et al. 
Författarna menar att resultatet visar på att sjukdomen inte enbart har en fysisk påverkan på 
kvinnan utan medför även psykologiska konsekvenser. Det medför att det är viktigt att 
sjuksköterskan i mötet med kvinnorna har ett holistiskt synsätt och att omvårdnaden 
karaktäriseras av det personcentrerade perspektivet.  
 
För att sjuksköterskan ska kunna utföra en personcentrerad omvårdnad är det enligt McCane 
och McCormac (u.å./2013) viktigt med kunskap om patientens prioriteringar och hur 
patienten förhåller sig till sin situation. Det för att kunna bidra till delaktighet, välbefinnande 
och belåtenhet med omvårdnaden (ibid.). Resultatet påvisar att kvinnornas prioriteringar 
skiljer sig åt och upplevelser av sjukdomen är olika beroende på symtomens karaktär. För 
vissa kvinnor kunde fertiliteten och den eventuella infertiliteten vara ett större problem än 
smärtans påverkan. Det bekräftar enligt författarna vikten av att vara lyhörd för olikheter hos 
kvinnorna och kunna stötta dem i den individuella upplevelsen. Dancet et al. (2012) 
redogjorde för vad kvinnor upplevde behövde förbättras för att uppnå en bättre 
personcentrerad omvårdnad. Det som upplevdes behöva förbättring var samstämmighet vid 
delgivandet av information, involvering av partners i vården, förståelse för sjukdomens 
omfattning samt tillgång till kontaktperson (ibid.). Författarna anser att ovanstående faktorer 
behöver förbättras i omvårdnaden av kvinnorna för att ge kvinnorna ett bättre möte med 
vården. Den personcentrerade omvårdnaden har enligt McCane och McCormac positiva 
effekter på kvinnornas upplevelse av mötet med vården.   
 
Ett steg i att lyckas med den personcentrerade omvårdnaden och för att se till att den är 
patientsäker är att arbeta i multiprofessionella team. I det multiprofessionella teamet finns 
flera kompetenser som kompletterar varandra (Svensk sjuksköterskeförening & Svensk 
läkaresällskapet, 2013). I resultatet beskrivs hur kvinnor som hade kontakt med 
endometrioscenter, där vården bygger på multiprofessionellt arbete, hade fler positiva 
upplevelser av vården än de som inte hade haft det (Moradi et al., 2014). Eftersom resultatet 
påvisar sjukdomens omfattande påverkan på kvinnan stärker det enligt författarna vikten av 
att kvinnorna omges av multiprofessionella team. Kvinnorna kan få tillgång till rätt 
kompetens för samtliga problem och ökade möjligheter att upprätthålla livskvalitet trots 
sjukdomen. Författarna framhåller att sjuksköterskan kan ha ett helhetsperspektiv på kvinnans 
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situation och vägleda teamarbetet. Vilket bekräftas av Gökyildiz och Kizilkay Beji (2012) 
som menar att sjuksköterskan har en primär roll i det fungerande teamarbetet.  
 
7.2.1 Genusperspektiv 
Resultatet beskriver hur kvinnorna upplever sig vara okvinnliga och att de inte kan leva upp 
till förväntningarna om hur en kvinna ska vara. Orsaker till det kan vara svårigheterna i att 
utföra sexuell aktivitet, att inte kunna tillfredsställa sin partner och att inte kunna få barn. 
Resultatet beskriver även hur kvinnorna anser sig vara en dålig partner. Genus ses enligt 
Määtta och Österland (2009) som en social och kulturell konstruktion. Det skapar 
förväntningar på hur kvinnor och män ska vara. Det beskrivs hur genus konstrueras av 
samhället. Media, personer i omgivningen, normer och lagar är delar i skapandet av genus 
(Genus, u.å.). Författarna menar att dagens samhälle sätter en press på kvinnorna då de 
förväntas vara på ett visst sätt. Det tolkas vidare som en faktor som kan påverka kvinnornas 
upplevelse av att leva med sjukdomen. Reproduktion är historiskt sätt starkt förknippat med 
kvinnlighet (Määtta & Österland, 2009). Författarna tror att de kan bidra till svårigheter i att 
leva med en sjukdom som kan ge upphov till infertilitet. Med ovanstående fakta kan 
författarna se ett behov i att sjuksköterskor kan identifiera och stötta kvinnorna i den upplevda 
känslan av att vara okvinnlig. 
 
7.2.2 Samhällsperspektiv 
Enligt Denny och Mann (2007a) samt Culley et al. (2013) möter kvinnorna misstro från 
sjukvårdspersonalen då de upplever att tillståndet och smärtan inte tas på allvar. Resultatet 
beskriver hur kvinnorna möts av misstro i det sociala livet. De uppger att de känner rädsla för 
att bli ifrågasatta på grund av sjukledighet och att sjukdomen inte tas på allvar. Ovanstående 
fakta tolkar författarna som att det finns ett behov av att medvetandegöra såväl hälso- och 
sjukvården som samhället om endometrios. Det är av vikt att hälso- och sjukvårdspersonal har 
kunskap om sjukdomen var de än är verksamma menar Denny och Mann. Författarna tror att 
kunskap om endometrios på en samhällsnivå kan underlätta livet för kvinnor som lever med 
sjukdomen. Då kan kvinnorna slippa bli bemötta med misstro. Det tyder på att det kan vara 
viktigt med arbete för att sprida kunskap om sjukdomen enligt författarna. Ur ett nationellt 
perspektiv tror författarna att vården av kvinnorna kan komma att förbättras då 
Socialstyrelsen arbetar med att utveckla nationella riktlinjer för endometriosvården 
(Socialstyrelsen, 2015). Det kan bidra med en ökad medvetenhet hos hälso- och 
sjukvårdspersonalen och skapa en samstämmighet i vården för kvinnorna.  
 
8. Slutsats 
Litteraturstudien visar att endometrios påverkar kvinnorna på ett omfattande sätt. Det 
motiverar till en personcentrerad omvårdnad där kvinnans individuella upplevelse och 
prioriteringar tas i beaktning. Kvinnornas smärta och sexuella svårigheter begränsar dem i 
vardagen och i relationerna till andra personer. Det är viktigt att kvinnorna tillsammans med 
partnern involveras i vården. För att hantera sjukdomen är kvinnorna i behov av stöd från 
sjuksköterskan och det multiprofessionella teamet.  
 
9. Kliniska implikationer 
Studiens resultat bidrar med fakta som kan användas för att mötet mellan kvinnorna och 
sjuksköterskan ska kunna förbättras och för att omvårdnaden ska bli mer personcentrerad. 
Sjuksköterskan kan vara ett stöd för kvinnan i att hantera sin situation och bidra med 
strategier för att hantera vardagen. Kvinnorna upplevde brister i informationen om sjukdomen 
vilket är något sjuksköterskan har möjlighet att förbättra. Sjuksköterskan behöver vara 
medveten om att många symtom kan upplevas svåra att prata om och det är därför bra med en 
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öppen kommunikation mellan sjuksköterskan och kvinnorna. Då sjukdomen är omfattande i 
påverkan på livet är det viktigt att sjuksköterskan kan se behov av vidare vård och hjälp från 
andra professioner. Studiens innehåll kan vara av intresse för andra professioner som arbetar 
med patientgruppen.  
 
10. Vidare forskning 
Författarna menar att kvinnornas upplevelse behöver belysas mer utifrån kvalitativa studier 
för att få en större förståelse för de enskilda kvinnornas upplevelser. Inom området saknas det 
forskning om hur sjuksköterskan kan jobba med kvinnorna på ett sätt som är effektivt och ger 
god omvårdnad. Författarna kan se ett behov av att bedriva vidare forskning om hur 
sjuksköterskor kan stötta kvinnorna i sexualiteten då det uppges i resultatet vara 
problematiskt. Resultatet bygger i huvudsak på artiklar gjorda i länder med västerländsk 
levnadsstandard. Vidare forskning kring kvinnornas upplevelser av att leva med sjukdomen i 
länder med andra ekonomiska och kulturella förutsättningar kan vara av värde. Speciellt i 
länder med en annan kvinnosyn. Det skulle vara värdefull kunskap för hälso- och 
sjukvårdspersonal i dagens mångkulturella Sverige. Då resultatet visar att kvinnorna upplever 
en påverkan på såväl fysiska, psykologiska som sociala aspekter av livet ser författarna att 
interdisciplinär forskning kan bidra till att kvinnorna kan få en bättre vård. Vidare tyder 
resultatet på att en god endometriosvård baseras på ett multiprofessionellt teamarbete och det 
kan vara ännu en motivation för att utföra interdisciplinär forskning.  
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Författare, Artikelns titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design  Värdering Resultat 

De Graaff et al. (2013) 
The significant effect of 
endometriosis on physical, mental 
and social wellbeing: results from 
an international cross-sectional 
survey. Human Reproduction 
28(10), 2677-2685. doi: 
10.1093/humrep/det284 
 
Belgien, Danmark, Frankrike, 
Tyskland, Ungern, Italien, 
Nederländerna, Schweiz, 
Storbritannien och USA. 

Syftet var att ge en mer 
detaljerad bild av 
endometrios inverkan på den 
hälsorelaterade livskvalitén 
för nyligen diagnostiserade 
kvinnor och kvinnor som är 
behandlade och har levt med 
sjukdomen i många år samt 
att undersöka hur 
hanteringen av endometrios 
och symtomen som kvarstår 
efter behandling påverkar 
den hälsorelaterade 
livskvaliteten hos kvinnor 
med sjukdomen.  

Metod: Kvantitativ metod med 
icke-experimentell 
design/tvärsnittsstudie. 
Inklusionskriterier: 
Laparoskopisk och/eller histologisk 
diagnostiserad endometrios. Minst 
ett besök på ett av de deltagande 
endometrioscenter gällande 
endometrios relaterade symtom 
under 2008.    
Exklusionskriterier:  
Kvinnor med misstänkt 
endometrios samt kvinnor som 
sökte vård för andra symtom än 
endometrios relaterade.  
Urvalsförfarande:  
Varje endometrioscenter 
identifierade lämpliga deltagare 
under 2008 och bjöd in dem att 
delta i studien.  
Urval/Bortfall: Icke slumpmässigt. 
3216 kvinnor bjöds in. 1450 gav 
informerat samtycke.  
Studiedeltagare: Kvinnor mellan 
14-67 år deltog.  
Datainsamlingsmetod:  
Självskattnings instrument. 
Analysmetod: Deskriptiv analys, 
regressions analys. 

Styrkor: 
Stort urval. 
Instrumenten var 
anpassade efter språk 
och validerade. 
Tydliga tabeller. 
Bra beskrivning av 
metod och resultat. 
 
Svagheter: 
Stort bortfall. 
Risk för att kvinnor 
med måttlig till svår 
endometrios var 
överrepresenterade. 
 

Endometrios upplevdes av kvinnorna 
ha en negativ effekt på förhållande, 
arbete och utbildning någon gång 
under livet. En stor del av kvinnorna 
hade minskad arbetstid men endast 
ett fåtal förlorade arbetet eller 
behövde byta arbete till följd av 
endometrios.  
 
Kvinnornas förhållanden påverkades 
av sjukdomen. De uppgav problem 
med sin partner och några av 
kvinnorna upplevde att endometrios 
hade varit orsaken till separation. 
Endometrios tvingade kvinnorna att 
avbryta eller undvika sexuell 
aktivitet till följd av dyspareuni.  
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Författare, Artikelns titel, Tidskrift, 
Land 

Syfte Metod och ev. design  Värdering Resultat 

Denny, E. (2009) ”I Never Know From 
One Day to Another How I Will Feel” 
Pain and uncertainy in Women With 
Endometriosis. Qualitative Health 
Research, 19(7), 985-995. doi: 
10.1177/1049732309338725 
 
Storbritannien  

Syftet var att 
utforska kvinnors 
upplevelse av att 
leva med 
endometrios i en 
prospektiv studie 
över ett år.  

Metod: Kvalitativmetod med 
feministisk ansats 
Inklusionskriterier: 
Diagnostiserade med 
endometrios via laparoskopi.  
Exklusionskriterier:  
Ej angivet 
Urvalsförfarande: 
Deltagarna rekryterades från 
ett endometrioscenter på ett 
specialist kvinnosjukhus i 
Storbritannien. 
Urval: Strategiskt urval. 
Studiedeltagare: Kvinnor.   
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer 
och dagboksanteckningar 
Analysmetod:  
Storytelling approch 

Styrkor: 
Det fanns citat som styrker resultatet. 
Litet bortfall trots att det var en 
prospektiv studie på ett år. 
Deltagarna hade bekräftat 
transkripten. 
Det fanns en medgranskande part. 
Det fanns kontinuitet och likheter i 
resultatet från första och andra 
intervjun samt från 
dagboksanteckningarna.  
 
Svagheter: 
Svag beskrivning av hur 
rekryteringen genomfördes.  
Ett högt bortfall bland dagböckerna.    
Eftersom att kvinnorna rekryterats 
via en endometriosklinik kan det ha 
bidragit till en snedvridning 
gentemot de kvinnor som inte fått en 
specialiserad vård. Rekryteringen 
kan också ha bidragit med mer svåra 
fall av endometrios.  
 

Kvinnorna upplevde att 
endometrios påverkade alla 
aspekter av livet.  
 
Kvinnorna beskrev hur de 
anpassade vardagen utefter de 
”dåliga dagarna”. Det fanns en 
osäkerhet i att leva med 
sjukdomen då kvinnorna aldrig 
visste hur de skulle må just idag 
eller imorgon vilket 
karaktäriserade vardagen.  
 
Synen på framtiden var olika 
bland kvinnorna, en del hade en 
försiktigt optimistisk syn på 
framtiden medan kvinnorna 
samtidigt levde med det faktum 
att sjukdomen inte går att bota. 
De problem som ansågs vara 
svårast att hantera i framtiden var 
smärta och fertilitetsproblemen.  
 



 

	

                   3(9) 

  

Författare, Artikelns titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design  Värdering Resultat 

Denny, E. & Mann, C. H. 
(2007) Endometriosis- 
associated dysparaeunia: the 
impact on women’s lives.  
J Fam Plann Reprod Health 
care, 33(3), 189-193. doi: 
10.1783/147118907781004831   
 
Storbritannien  

Syftet var att förstå 
dyspareuni inverkan på 
kvinnors liv.  

Metod: Kvalitativmetod med 
berättande tillvägagångssätt. 
Inklusionskriterier: 
Diagnostiserad endometrios via 
laparoskopi.  
Exklusionskriterier:  
Ej angivet 
Urvalsförfarande: Deltagarna 
valdes ut utifrån att de besökte 
en poliklinisk endometrios 
mottagning. Kvinnor som 
uppfyllde kriterierna bjöds in 
för att delta i undersökningen 
och fick med sig information 
hem. De ringdes upp efter en 
vecka för att konstatera 
deltagande och skriftligt 
medgivande skickades in innan 
intervjuerna startade. 
Urval: Strategiskt urval. 
Studiedeltagare: 30 kvinnor 
deltog i åldrarna 19-44 år.   
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer. 
Analysmetod: Tematisk analys 
 

Styrkor: 
Intervjun genomfördes på 
en plats där kvinnorna 
kände sig bekväma. 
Deltagarna läste igenom 
transkripten och bekräftade 
att det stämde med 
upplevelser.  
Båda författarna deltog i 
analys och tolkning.  
Det fanns flera citat som 
bekräftade resultatet. 
 
Svagheter: 
Fanns risk för bias då 
samtliga deltagare var 
rekryterade från samma 
mottagning.  
 
 
 

Resultatet visade att dyspareuni var en 
del av kvinnornas upplevelser av att 
leva med endometrios. Smärtan kunde 
leda till att kvinnorna undvek sexuell 
aktivitet alternativt upphörde helt. 
Majoriteten av kvinnorna upplevde 
smärta från timmar till dagar efter 
samlag.  
 
Upplevelsen av dyspareuni hade 
negativ effekt på självkänslan. 
Kvinnorna beskrev känslor som att 
känna sig oattraktiv och okvinnlig. 
När de avstod sexuell aktivitet kände 
de skuld och otillräcklighet. Fem 
kvinnor i studien beskrev att relationer 
brutits upp till följd av dyspareuni. De 
flesta kvinnorna beskrev partnern som 
stöttande, vid närmre samtal framkom 
det att bristen på sexuell aktivitet 
orsakade spänningar och diskussioner 
i förhållandet. 
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Författare, Artikelns titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Metod ev. design Värdering Resultat 

Fagervold, B., Jenssen, M., 
Hummelshoj, L., & Haase 
Moen, M. (2009).  
Life after a diagnosis with 
endometriosis: a 15 years 
follow-up study. Acta 
Obstetrica et Gynecologica 
88(8), 914-919. doi: 
10.1080/00016340903108308 
 
Norge 
 

Syftet med studien var att 
undersöka 
långtidskonsekvenserna av 
sjukdomen hos kvinnor som 
diagnostiserades med 
endometrios för 15 år sedan. 

Metod: Kvantitativ metod med icke-
experimentell design/retrospektiv 
studie 
Inklusionskriterier: 
Kirurgiskt diagnostiserad endometrios 
på St. Olavs sjukhus i Trondheim år 
1991-1993.  
Exklusionskriterier:  
Fall där endometrios oväntat hittats vid 
operation för sterilisering, borttagning 
av ovarialcystor(utan endometrios 
ursprung) eller hysterektomi till följd 
av blödningsrubbningar. Kvinnor 
diagnostiserade före 1991. Kvinnor 
vars adress inte fanns tillgänglig. Fall 
där bilateral borttagning av tuba uterina 
och ovarier utfördes vid 
diagnostisering.  
Urvalsförfarande: 
Via journaler valdes deltagare som 
uppfyllde kriterierna ut. Enkäter 
skickades till deltagarna som sedan 
följdes upp av en påminnelse   
Urval/Bortfall: Icke slumpmässigt. 
130 kvinnor kontaktades, 78 svarade på 
enkäten. 
Studiedeltagare: Kvinnor, mellan 35 - 
64 år. 
Datainsamlingsmetod:  
Enkäter 
Analysmetod:  
Icke- parametrisk analys 
 

Styrkor: 
Tydliga tabeller 
Inklusions- och 
exklusionskriterier tydligt 
beskrivna.  
Tydlig beskrivning av metod 
och resultat. 
 
Svagheter: 
Litet urval. 
Validitet och reliabilitet 
diskuterades inte för 
enkäten. 
Ingen pilotstudie var 
genomförd.  
 

Endometrios negativa inverkan 
på olika aspekter av livet 
beskrevs av hälften av 
kvinnorna. Symtomen 
endometrios medförde hade 
bidragit till sjukskrivning och 
förändrad arbetssituation. 
Kvinnorna rapporterade en 
påverkan på förhållanden och 
sexuell aktivitet relaterat till 
symtomen.  
 
Det fanns signifikanta samband 
mellan antalet symtom och 
dagar smärta per månad. Det 
innebar negativa konsekvenser 
på utbildning, arbete och 
förhållanden. Det fanns ett 
samband mellan påverkan på 
det sociala livet med antalet 
symtom.  
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Författare, Artikelns titel, 
Tidskrift, Land 
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Fourquet, J., Báez, L., Figueroa, 
F., Iriarte, I., & Flores, I. (2011). 
Quantification of the Impact of 
Endometriosis Symptoms on 
Health Related Quality of Life 
and Work Productivity.  
Fertil Steril 96(1), 107-112. doi: 
10.1016/j.fertnstert.2011.04.095. 
 
Puerto Rico 
 
 
 

Syftet var att kvantifiera 
endometrios relaterade 
symtoms inverkan på fysisk 
och psykisk hälsostatus, 
hälsorelaterad livskvalitet 
och arbetsrelaterade aspekter 

Metod: Kvantitativ metod 
med icke-experimentell 
design/tvärsnittsstudie. 
Inklusionskriterier: 
Rapporterad kirurgisk 
diagnos av endometrios.  
Exklusionskriterier:  
Ej angivet 
Urvalsförfarande:  
Deltagarna valdes ut ifrån ett 
endometrios forsknings 
program vid Ponce School of 
Medicin and Health Sciences.  
Urval/Bortfall: 
Slumpmässigt. 478 kvinnor 
kontaktade, 193 kvinnor 
fullföljde studien.  
Studiedeltagare: Kvinnor 
mellan 18-52 år deltog.  
Datainsamlingsmetod:  
Självskattningsinstrument.  
Analysmetod:  
Deskriptiv analys och 
inferensanalys.  

Styrkor: 
Två av instrumenten var 
på spanska och 
validerade.  
Instrumenten var 
standardiserade.  
Endometrios specifikt 
instrument för att mäta 
hälsorelaterad 
livskvalitet.  
Tydliga tabeller.  
Slumpmässigt urval. 
 
Svagheter: 
Mindre tydliga 
inklusions- och 
exklusionskriterier.  
Ett instrument var ej 
översatt på spanska. 
 

Kvinnorna upplevde den allmänna 
hälsan mindre bra. Symtom upplevdes 
begränsa vardags- och 
arbetsaktiviteter. Välbefinnandet 
rapporterades vara negativt påverkat 
av nästan alla deltagare under den 
senaste månaden. Endast 18 % av 
kvinnorna kände sig lugna och 
fridfulla. Upplevelser som låg energi, 
depression och försämring av det 
sociala livet rapporterades av 
kvinnorna.  
 
Smärta uppgavs påverka kvinnornas 
arbetsförmåga, de upplevde fysisk 
försämring. Den emotionella hälsan 
påverkades och kvinnorna 
rapporterade att smärtan kontrollerade 
livet. De rapporterade utöver det 
humörsvängningar, att ingen förstod 
hur de kände och dålig uppfattning av 
kroppsbilden. Många kvinnor kände 
sig deprimerade vid tanke på 
infertilitet och oro över sexuella 
aspekter av förhållanden.  
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Författare, Artikelns titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design  Värdering 
 
Resultat 

Fritzer et al. (2013). More than just 
bad sex: sexual dysfunction and 
distress in patients with 
endometriosis. European Journal of 
Obstetrics & Gynecology and 
Reproduktive Biology, 169(2013), 
392-396. doi: 
10.1016/j.ejogrb.2013.04.001 
 
 
Österrike och Tyskland 

Syftet med den aktuella 
studien var att utvärdera 
förekomst och inverkan 
av sexuell dysfunktion, 
sexuell svårighet och 
mellanmänskliga 
förhållanden hos 
patienter med 
endometrios.   

Metod: Kvantitativ metod med icke-
experimentell design/kohortstudie. 
Inklusionskriterier: 
Kvinnor med dyspareuni längre än sex 
månader. Heterosexuellt aktiva kvinnor. 
Använde ej hormonell behandling minst 
tre månader innan deltagarna 
kontaktades.  
Exklusionskriterier:  
Kvinnor utan histologiskt bevisad 
endometrios diagnos. Kvinnor med 
smärtsymtom från annat ursprung, 
historia av gynekologisk malignitet eller 
andra invärtes sjukdomar. 
Urvalsförfarande:  
Deltagarna rekryterades från åtta olika 
endometrios- och bäckensmärtskliniker 
från maj 2011 till augusti 2012. 
Urval/Bortfall: Icke 
slumpmässigt/konsekutivt. 128 kvinnor 
kontaktades, 3 kvinnor exkluderades. 
Studiedeltagare: Kvinnor, medelåldern 
var 30,8 år. (SD 6 år).   
Datainsamlingsmetod:  
Självskattnings instrument.  
Analysmetod:  
Icke-parametrisk analys 
 

Styrkor: 
Litet bortfall. 
Tydliga inkusions- och 
exklusionskriterier. 
Valida instrument. 
Tydliga tabeller. 
Kvinnor med 
hormonbehandling 
exkluderades då det kan 
maskera symtomen.  
 
Svagheter: 
Icke slumpmässigt urval. 
Kvinnor med avancerad 
endometrios kan vara 
överrepresenterade till 
följd av rekryteringen.  
 
 

Kvinnornas relation till 
samlag karaktäriserades 
av smärta och fysisk samt 
psykisk spännig. Största 
motivationen till samlag 
var att bli gravid, att 
tillfredsställa partnern 
eller att undvika 
konflikter. Känslor av att 
vara en otillräcklig 
partner, känslor av fysisk 
spänning under samlag 
och att genomlida 
smärtan för att 
tillfredsställa partnern 
kan relateras till sexuella 
svårigheter och sexuell 
dysfunktion.  
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Gilmour, J. A., Huntington, 
A. & Wilson, H.V. (2008) 
The impact of endometriosis 
on work and social 
participation. International 
Journal of Nursing Practice 
14, 443-448. doi: 
10.1111/j.1440-
172X.2008.00718.x 
 
Nya Zealand.  

Syftet var att utforska 
kvinnors uppfattning av att 
leva med endometrios dess 
effekter på deras liv och 
strategierna som används för 
att hantera deras sjukdom.  

Metod: Kvalitativmetod med 
feministisk ansats 
Inklusionskriterier:  
Ej angivet 
Exklusionskriterier:  
Ej angivet 
Urvalsförfarande: Författaren 
besökte ett lokalt endometrios 
stödgrupps möte för att förklarar 
syftet med studien och för att fastslå 
kvinnornas syn på värdet av 
studien. Informationsblad delades 
ut och kvinnorna ombads kontakta 
forskarna. Information om studien 
delgavs också via nyhetsbrev hos 
endometrios stödgrupper.  
Urval: 18 kvinnor anmälde sig för 
att delta i studien. 
Studiedeltagare: 18 kvinnor i 
åldrar mellan 16-45 år deltog.  
Datainsamlingsmetod: 
Ostrukturerade intervjuer  
Analysmetod:  
Tematisk analys 
 

Styrkor: 
Citat som styrker resultatet. 
Deltagarna bekräftade att 
resultatet stämde överens 
med deras upplevelse. 
 
Svagheter: 
Bortfall redovisades inte. 
Risk för bias fanns då alla 
kvinnor som deltog i studien 
var medlemmar i en 
stödgrupp för kvinnor med 
endometrios, gruppen bidrog 
med stöd och information. 
Saknades inklusion- och 
exklusionskriterier.  
 
 
 

Resultatet beskrev hur kvinnorna 
upplevde det svårt att prata om 
symtomen och sjukdomen. 
Kvinnorna uttryckte oro över att 
behöva rättfärdiga sig själva. Det 
beskrevs hur kvinnornas liv störs 
med påverkan på arbete, 
utbildning, ekonomi och det 
sociala livet. Kvinnorna upplevde 
behov av strategier och 
information för att hantera 
sjukdomen. 
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Författare, Artikelns titel, 
Tidskrift, Land 
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Markovic, M., Manderson, L. 
& Warren, N (2008) 
Endurance and contest: 
women’s narratives of 
endometriosis. An 
Intersdiciplinary Joutnal for 
the Social Study of Health, 
Illnes and Medicine, 12(3), 
349-367. doi: 
10.1177/1363459308090053 
 
Australien 

Syftet var att öka förståelsen 
för relationen mellan 
patientens 
sociodemografiska bakgrund 
och hälsorelaterade 
fenomen, genom att 
identifiera distinkta 
skillnader mellan kvinnors 
berättelser.  

Metod: Kvalitativmetod  
Inklusionskriterier: 
Diagnostiserade med 
endometrios. 
Exklusionskriterier:  
Ej angivet 
Urvalsförfarande: 
Information om studien 
publicerades i den 
kommunala tidningen och på 
informations tavlor. 
Snöbollsurval förekom 
också. Kvinnorna kontaktade 
forskaren om de ville delta i 
studien.  
Urval: Criterion sample 
kompletterat med 
snöbollsurval 
Studiedeltagare: 30 kvinnor 
deltog i åldrarna mellan 20-
78 år.  
Datainsamlingsmetod: 
Ostrukturerad intervju 
Analysmetod:  
Grounded Theory.  
 

Styrkor: 
Det fanns citat som 
styrker resultatet. 
Alla forskarna deltog i 
dataanalysen. 
Tydlig beskrivning av 
metoden. 
Datamättnad uppstod. 
 
Svagheter: 
Deltagarna hade inte 
bekräftat resultatet. 
Saknade 
exklusionskriterier.  
 
 
 

Resultatet visade att kvinnorna 
upplevde en lättnad över att få 
diagnos. Det beskrevs hur kvinnorna 
upplevde konsekvenserna av 
behandlingen som skulle förbättra 
endometrios symtomen. Infertilitet 
påverkade kvinnornas upplevelse av 
sjukdomen.  
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Författare, Artikelns titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design  Värdering Resultat 

Moradi, M, Parker, M., 
Sneddon, A., Lopez, V. & 
Ellwood, D. (2014) Impact of 
endometriosis on women’s 
lives: a qualitative study. BMC 
Women’s Health 14, 123-134. 
doi: 10.1186/1472-6874-14-123  
 
Australien 

Studien syftade till att 
utforska kvinnors 
erfarenheter av 
endometrios inverkan och 
om det finns skillnader 
över tre åldersgrupper.  

 

Metod: Kvalitativmetod med 
beskrivande design.  
Inklusionskriterier:  
Bekräftad endometriosdiagnos med 
laparoskopi som funnits i minst ett 
år, kvinnor som förstod och 
pratade engelska och som inte hade 
någon annan kronisk sjukdom.  
Exklusionskriterier:  
Ej angivet 
Urvalsförfarande: Kvinnor från 
ett endometrioscenter på ett 
sjukhus i Canberra samt kvinnor 
från primärvårdens register 
kontaktades. Kvinnorna från 
sjukhuset kontaktades via telefon 
medan kvinnorna från 
primärvården bjöds in via brev.  
Urval: Strategiskt urval. 23 
kvinnor från sjukhuset och 12 
kvinnor från primärvården deltog.  
Studiedeltagare: 35 kvinnor i 
åldrar mellan 17-53 år deltog  
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade fokusgrupper. 
Grupperna delades upp efter ålder.  
Analysmetod:  
Tematisk analys 
 

Styrkor: 
Urval och rekrytering beskrevs 
tydligt.  
12 kvinnor från primärvårdens 
register inkluderades i studien 
för att undvika snedvridning av 
resultatet. 
En pilotfokusgrupp användes 
för att kontrollera lämpligheten 
på frågorna och för att 
kontrollera tidsåtgång. 
Vid intervjuerna användes 
intervjuguide. 
Datamättnad uppnåddes. 
Citat användes episodiskt för att 
stärka resultatet. 
Transkripten lästes och 
godkändes av sju personer från 
olika fokusgrupper.   
 
Svagheter: 
Otydlig beskrivning av 
genomförandet av intervjuerna. 
Artikeln saknar 
metoddiskussion. 
Bortfallet redovisas inte.  
 
 

De faktorer som påverkade 
kvinnors upplevelse av att leva 
med endometrios var symtom 
relaterade till sjukdomen, 
behandlingens konsekvenser, 
kontakten med 
sjukvårdspersonalen och 
bristen på information. 
Endometrios inverkan bidrog 
med att kvinnorna upplever en 
fysisk, psykisk och social 
påverkan. Den äktenskapliga 
och sexuella relationen 
påverkades av endometrios. 
Utbildning, anställning och 
ekonomin var påverkad. 
Inverkan på livsstil och 
möjligheter i livet upplevdes av 
kvinnorna.  
 
 


