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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar upp till 10 procent av alla 

kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen debuterar oftast i 25- till 30- årsåldern, i form av 

symtom som samlagssmärta, rikliga blödningar, smärtsamma menstruationer och 

kronisk mag- och bäckensmärta.   

Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelse av livskvalitén vid endometrios, samt beskriva 

undersökningsgrupperna i de lästa artiklarna.  

Metod: En litteraturstudie. Data samlades in från databaserna Cinahl, Scopus och 

PubMed. 13 relevanta vetenskapliga artiklar valdes ut och blev basen i denna 

litteraturstudie.   

Resultat: Endometrios påverkar de flesta kvinnor negativt. Kvinnorna påverkades 

fysiskt genom smärta som ofta uppkom i samband med ägglossning eller menstruation. 

Smärtan upplevdes som krampande, molande eller knivhugg i magen. Smärtan och 

kraftiga blödningar ledde till att många kvinnor avstod från aktiviteter i deras vardagliga 

liv. Kvinnorna påverkades även psykiskt, då många upplevde ett dåligt och nonchalant 

bemötande från vården, då differentialdiagnoser ställdes i den långa väntan på rätt 

diagnos.  

Slutsats: Kvinnors livskvalité påverkas negativt psykiskt, fysiskt och socialt. Kvinnorna 

påverkades psykiskt av bemötandet från vården innan diagnosen ställts, även 

behandlingarna kunde ge psykiska biverkningar. Kraftiga smärtor och rikliga 

blödningar påverkade också kvinnorna fysiskt. Kvinnorna påverkades även socialt av 

sin rädsla för intimitet med sin partner, vilket påverkade relationen negativt. Relationer 

till närstående påverkades då vissa kvinnor avslutade sina relationer med vänner och 

familj på grund av sina rikliga blödningar i kombination med smärta. Det var även 

vanligt att studier och arbete blev drabbade på grund av sjukdomens kraftiga symtom 

vilket i många fall ledde till koncentrationssvårigheter och frånvaro.  

 

Nyckelord: endometrios, erfarenhet, kvinnor, livskvalité, smärta. 
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Abstract 

 

Background: Endometriosis is a chronic disease who afflict up to 10 percent of all 

women in fertile age. The debut of the disease is normally around 25 to 30 years of age 

with following symptoms; pain during intercourse, heavy bleedings, painful periods and 

chronic stomach and pelvic pain.  

Aim: To describe womens experiences of living with endometriosis and how the 

disease affects their quality of life and to describe the investigation groups in the articles 

read.  

Method: A literature study. Data were collected in the databases Cinahl, Scopus and 

PubMed. 13 relevant scientific articles were chosen and became the base of this study.   

Result: Endometriosis affects most of the women negatively. Women affects physically 

through pain in order to ovulation or menstruation. Because of the  pain a lot of women 

had to abstain daily activities. Women were also affected psychologically when they 

experienced poor treatment from the health care, during the long wait for a diagnosis, 

differential diagnosis were common.  

Conclusion: Endometriosis afflicts most women in a negative way. The result shows 

that the quality of life among women affects in a negative way in a psychological 

physical and social way. The approach from the health care afflict women negatively. 

Even the treatment can give psychological side effects. Because of heavy bleedings and 

pain the women were affected in a physical way. In a social way the women became 

scared of intimacy and their relationship to their partner got affected. Relationships 

towards family and friends, school and work, were sometimes ended because of the 

extent of the symptoms.  

 

 

Key words: endometriosis, experience, pain, quality of life, women. 
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INTRODUKTION 

 

Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar kvinnor både på ett psykiskt och 

emotionellt plan vilket kan påverka deras dagliga liv. Sjukdomens källa är okänd och 

den drabbar upp till 10 procent av alla kvinnor i fertil ålder (Cox, Henderson, Wood & 

Cagliarini 2003). Vid endometrios är livmoderslemhinnan lokaliserad utanför sin 

normala plats inuti livmoderhålan. Livmoderslemhinnan kan vara lokaliserad var som 

helst utanför livmoderhålan men hamnar oftast på äggstockar eller peritoneum vid 

endometrios. Sjukdomen debuterar oftast vid 25- till 30- årsålder i form av symtom som 

samlagssmärta, rikliga blödningar, smärtsamma menstruationer och kronisk mag- och 

bäckensmärta. Smärtan vid menstruation orsakas av blödande vävnad i den ektopiska 

livmoderslemhinnan och blodet samlas på platser där det inte kan försvinna vilket 

skapar smärta. Även cystor på äggstockarna kan förekomma vilket kan leda till nedsatt 

fertilitet. Vid endometrios ökar risken att drabbas av äggstockscancer. Cystorna på 

äggstockarna kan i vissa fall vara svåra att skilja från maligna avvikelser. Endometrios 

kan behandlas antingen kirurgiskt eller hormonellt eller båda kombinerat (Bloski & 

Pierson 2008; Borgfeldt 2010; Mounsey, Wilgus & Slawson 2006). 

 

Livskvalité 

 

Det finns delade åsikter om hur livskvalité definieras. Livskvalité kan beskrivas 

antingen som hur människor hanterar en viss situation eller hur de känner i en viss 

händelse (Willman 2009). Världshälsoorganisationen (WHO) definierar livskvalité som 

en människas värde i en metod eller kultur och hur den människan lever och strävar 

efter dennes mål och förväntningar i livet. Detta i relation med deras fysiska och 

psykiska hälsa, sociala relationer och deras personliga tro (WHO 1997). 

 

Sjuksköterskans roll 

 

En god relation mellan sjuksköterska och patient påverkar patientens vårdupplevelse på 

ett positivt sätt. Förmågan att visa respekt, delaktighet, mod och empati samt att ha en 

kommunikativ förmåga mot patienten är en god egenskap för en sjuksköterska, detta för 

att skapa en god och individanpassad vård (Bruun Lorentsen & Grov 2011). Att ge stöd 

och råd till de drabbade kvinnorna under deras väntan på en diagnos kan vara svårt för 
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vården om det inte finns tillräcklig kunskap för att stötta och möta patienter med 

respekt. Detta är orsakat av vårdens okunskap om endometrios på grund av att 

sjukdomen är svårdiagnostiserad. Kvinnorna själva är ofta medvetna om att den smärta 

de upplever inte är normala menstruationssmärtor, men vården har inte tillräcklig 

kunskap om sjukdomen och kan därför inte bemöta kvinnorna på ett, för patienterna, 

värdigt sätt (Cox, Henderson, Anderson ,Cagliarini & Ski 2003; Lemaire 2004). 

 

KASAM 

 

Antonowsky var en teoretiker som skapade en teori vid namn KASAM. KASAM har tre 

dimensioner som alla bidrar till syftet av hans teori för en människas välmående. Dessa 

tre är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

 

 Begriplighet: Begriplighet reflekterar i vilken utsträckning människor förstår 

kunskap kring speciella händelser i dennes omgivning eller om det händer 

honom eller henne själv. Det handlar om att förstå världen på ett resonabelt, 

strukturerat och arrangerat sätt.  

 Hanterbarhet: Hanterbarhet reflekterar över hur en person upplever att han eller 

hon kan hantera olika händelser samt att ha resurser att hantera dessa och att ha 

kontroll över situationen. 

 Meningsfullhet: Meningsfullhet är den viktigaste dimensionen i Antonowskys 

teori. Det reflekterar i vilken utsträckning en person känner sig engagerad och 

motiverad i händelser. Händelsen kan bli en utmaning för personen eller en 

känsla av total meningslöshet. 

 

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

KASAM har den personen och bättre resurser för att klara det dagliga livet. Eftersom 

meningsfullhet är den viktigaste faktorn för en person att ha, kan en brist av 

meningsfullhet göra att personen inte kan hantera de händelser som uppstår i det dagliga 

livet (Langius-Eklöf 2009). 

 

PROBLEMFORMULERING 
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Endometrios är en sjukdom som drabbar upp till 10 procent av alla kvinnor i fertil ålder. 

Sjukdomens symtom debuterar normalt när kvinnorna är mellan 25 och 30 år. De 

vanligaste symtomen är samlagssmärta, smärtsamma menstruationer och kronisk mag- 

och buksmärta. Att ge stöd och råd till de drabbade kvinnorna under tiden de väntar på 

rätt diagnos kan vara ett problem för sjukvården och sjuksköterskor för att de inte kan 

ge den rätta hjälpen eller stödet som kvinnorna behöver. Detta beror ofta på bristande 

kunskap om endometrios från sjukvårdens sida. Som sjuksköterska är det viktigt att 

känna igen och uppmärksamma symtomen för endometrios, samt att möta patienterna 

med respekt och ha i åtanke att det kan vara en sjukdom och inte bara 

menstruationssmärta. Ökad kunskap om endometrios kan leda till mer kompetenta 

sjuksköterskor och en förkortad tid för diagnosställning vilket kan bidra till ökad 

livskvalité för patienterna.  

 

SYFTE 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse av livskvalitén vid 

endometrios, samt att beskriva undersökningsgrupperna i de lästa artiklarna.  

 

Frågeställning 

 

 Hur upplever kvinnor sin livskvalité vid endometrios? 

 Vilka undersökningsgrupper har de valda artiklarna? 

 

 

METOD 

 

Design 

 

En beskrivande litteraturstudie har genomförts, resultatet bygger på en granskning av 

redan genomförda studier (Polit & Beck 2012). 
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Sökstrategi 

 

Databaserna MEDLINE via PubMed, Scopus och Cinahl användes för att hitta artiklar 

till denna studie. Dessa är de mest användbara databaserna för omvårdnad på grund av 

deras breda innehåll av vetenskapliga artiklar inom ämnet hälsa och medicinsk vård 

(Polit & Beck 2012). Sökningar gjordes genom Cinahl med hjälp av headings och ordet 

AND användes för att begränsa antalet sökträffar. Litteratursökningen fortsatte sedan 

med MEDLINE via PubMed och MeSH-termer användes samt den booleska operatorn 

AND användes för att begränsa antalet sökträffar. Databasen Scopus har även använts 

och söktermer har kombinerats med ordet AND för att begränsa sökningen (Polit & 

Beck 2012). 

 

Sökord 

 

Sökorden som använts är följande: endometriosis, women, experience, pain och quality 

of life tillsammans med den booleska operatorn AND.  

 

Urvalskriterier 

 

Sökningarna i MEDLINE via PubMed begränsades med full text, skrivna på engelska 

och artiklar producerade mellan år 2004 och 2016. Sökningarna i Cinahl har begränsats 

med peer reviewed, linked full text, skrivna på engelska och artiklar gjorda mellan år 

2004 och 2016. Sökningar har också gjorts i Scopus och har begränsats till artiklar 

mellan år 2004 och 2016 samt skrivna på engelska. 

 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

 

Inklusionskriterier för artiklarna var kvalitativa studier som inkluderar kvinnor samt att 

artiklarna skulle svara på syfte och frågeställningar. Exklusionskriterier var artiklar som 

handlade om olika behandlingsformer för endometrios, andra litteraturstudier samt 

kvantitativa artiklar  

 

Urvalsprocess 
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De artiklar som inkluderades var de som handlade om kvinnors upplevelse av 

livskvalité vid endometrios och endast kvalitativa studier. Övriga urvalsbegränsningar 

finns beskrivna i Tabell 1. Artiklarna granskades först utifrån deras titel i samband med 

sökningarna och om titeln var relevant för syfte och frågeställning lästes dessa abstract. 

Utifrån abstract granskades artikelns relevans ytterligare utifrån inklusionskriterierna. 

Artiklarna som uppfyllde inklusionskriterierna lästes i sin helhet. Slutligen valdes 13 

artiklar som utgör resultatet för denna studie. Slutligt resultat av artikelsökningen 

presenteras i Tabell 1. 

 

Tabell 1 

Sökstrategi. 

 

Databas 

 

Begränsningar, 

sökdatum 

Söktermer Antal träffar, 

inklusive 

dubletter 

(lästa 

abstracts) 

Valda 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

 

Cinahl Peer reviewed, 

linked full text, 

artiklar mellan 

2004-2016, 

Engelska. 

Sökdatum 2016-

09-06 

Endometriosis (Headings) 

AND women (Headings) 

AND experience 

(Headings) 

31 (12) 6 

Cinahl Peer reviewed, 

linked full text, 

artiklar mellan 

2004-2016, 

Engelska. 

Sökdatum 2016-

09-06 

Endometriosis (Headings) 

AND women (Headings) 

AND quality of life 

(Headings) 

15 (3) 2 

MEDLINE 

via PubMed 

Full text, artiklar 

mellan 2004-

2016. Sökdatum 

2016-09-06. 

Engelska. 

Endometriosis (MeSH) 

AND quality of life 

(MeSH) AND experience 

(MeSH) AND women 

(MeSH) 

30 (13) 1 

 

Scopus Artiklar mellan 

2004-2016.  

Sökdatum 2016-

09-06. Artiklar. 

Full text. 

Engelska. 

Endometriosis AND 

quality of life AND 

experience 

47 (18) 3 
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Scopus Artiklar mellan 

2004-2016.  

Sökdatum 2016-

09-06. Artiklar. 

Full text. 

Engelska. 

Endometriosis AND 

quality of life AND pain 

AND experience 

35 (10) 1 

   158 (56) Totalt:13 

 

 

Tabell 2 

Valda artiklar, författare, år, ursprungsland, titel, design, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod och dataanalys. 

 

 

Författare, 

år, land 

Titel Design Undersöknings-

grupp 

Datainsamlings-

metod 

Dataanalys 

Ballard, K. 

Lowton, K. 

Wright, J.  

(2006) 

Storbritann

ien. 

What´s the 

delay? A 

qualitative 

study of 

women´s 

experiences of 

reaching a 

diagnosis of 

endometriosis. 

Kvalitativ 

studie med 

deskriptiv 

design. 

32 kvinnor, 26 

kvinnor med 

diagnostiserad 

endometrios och 6 

kvinnor med 

misstänkt 

endometrios. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tematisk 

analys. 

Denny, E. 

(2004) 

Storbritann

ien. 

 

Women's 

expperience of 

endometriosis. 

Kvalitativ 

studie med 

deskriptiv 

design. 

15 kvinnor som är 

diagnostiserad med 

endometrios eller 

har genomgått. 

laparoskopisk 

undersökning. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tematisk 

analys. 

Denny, E. 

(2009) 

Storbritann

ien. 

I never know 

from one day 

to another how 

I will feel: pain 

and uncertainty 

in women with 

endometriosis. 

Kvalitativ 

studie med 

deskriptiv 

design. 

30 kvinnor som är 

diagnostiserade 

med endometrios. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

komplement av 

kvinnornas dagliga 

anteckningar. 

Tematisk 

analys. 

Denny, E. 

Mann, C. 

(2007) 

Storbritann

ien. 

Endometriosis-

associated 

dyspareunia: 

the impact on 

women´s lives.  

Kvalitativ 

studie 

kompletterad 

med 

kvantitativ 

data om 

samlagssmärt

a. 

30 kvinnor som är 

diagnostiserade 

med endometrios. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tematisk 

analys. 
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Huntington

, A. 

Gilmour,  

J.  

(2005) 

Nya 

Zeeland  

A life shaped 

by pain: 

women and 

endometriosis.  

Kvalitativ 

studie med 

deskriptiv 

design. 

18 kvinnor som är 

diagnostiserade 

med endometrios. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tematisk 

analys. 

Jones, G. 

Jenkinson, 

C. 

Kenndy, S. 

(2004) 

Storbritann

ien. 

The impact of 

endometriosis 

upon quality of 

life: a 

qualitative 

analysis.  

Kvalitativ 

studie med 

deskriptiv 

design. 

24 kvinnor som är 

diagnostiserade 

med endometrios. 

Semistrukturerade 

djupgående 

intervjuer. 

Tematisk 

analys. 

Markovic, 

M. 

Manderson

, L. 

Warren, N.  

(2008) 

Australien. 

Endurance and 

contest: 

women´s 

narratives of 

endometriosis. 

Kvalitativ 

ansats med 

en deskriptiv 

och 

jämförande 

design. 

30 kvinnor som är 

diagnostiserade 

med endometrios. 

Djupgående 

intervjuer. 

Tematisk 

analys. 

Moradi, M.  

Parker, M. 

Sneddon, 

A. 

Lopez, V. 

Ellwood, 

D. 

(2014) 

Australien. 

Impact of 

endometriosis 

on women´s 

lives: a 

qualitative 

study. 

Kvalitativ 

ansats med 

en deskriptiv 

och 

jämförande 

design. 

35 kvinnor som är 

diagnostiserade 

med endometrios. 

Semistrukturerade 

djupgående 

intervjuer. 

Tematisk 

analys. 

Nguyen, A. 

Humphrey, 

L. 

Kitchen, H. 

Rehman, 

T. 

Norqvist, J. 

(2015) 

 Schweiz. 

A qualitative 

study to 

develop a 

patient-

reported 

outcome for 

dysmenorrhea. 

Kvalitativ 

ansats med 

deskriptiv 

och 

jämförande 

design.  

52 kvinnor som 

lider av 

menstruationssmärt

or. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tematisk 

analys.  

Seear, K. 

(2009a) 

Australien. 

Nobody really 

knows what it 

is or how to 

treat it: why 

women with 

endometriosis 

do not comply 

with healthcare 

advice.  

Kvalitativ 

ansats med 

en deskriptiv 

och 

jämförande 

design. 

20 kvinnor som är 

diagnostiserade 

med endometrios. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tematisk 

analys. 

Seear, K. 

(2009b) 

Australien. 

The third shift: 

health, work 

and expertise 

among women 

with 

endometriosis. 

Kvalitativ 

ansats med 

en deskriptiv 

design. 

20 kvinnor som är 

diagnostiserade 

med endometrios. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Miles och 

Hubermans 

datanalysm

etod för 

interaktiv 

modell 

användes. 
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Strzempko 

Butt, F. 

Chesla, C. 

(2007) 

USA. 

Relational 

patterns of 

couples living 

with chronic 

pelvic pain 

from 

endometriosis. 

Kvalitativ 

ansats med 

en deskriptiv 

design. 

13 kvinnor som är 

diagnostiserade 

med endometrios 

och lever i ett 

förhållande.  

Djupgående 

intervjuer. 

För att 

granska 

transkribert

at material 

användes 

interprtiv 

fenomenolo

gi.  

Young, K. 

Fischer, J. 

Kirkman, 

M. 

(2016) 

Australien. 

Endometriosis 

and fertility: 

women´s 

accounts of 

healthcare. 

Kvalitativ 

ansats. 

26 kvinnor som 

blivit kirurgiskt 

diagnostiserade 

med endometrios.  

Tvärsnittsstudie 

med djupgående 

intervjuer. 

Tematisk 

analys. 

 

 

Dataanalys 

 

De 13 valda artiklarna, skrevs ut med hjälp av skrivare för att få en bättre översikt. För 

att få fram relevant information och kunna diskutera informationen, granskades 

artiklarna var för sig av båda författarna. Artiklarna granskades sedan tillsammans av de 

båda författarna, detta för att inget viktigt skulle missas eller missuppfattas. Författarna 

använde sig av överstrykningspennor i tre olika färger, en färg för varje resultats 

huvuddel; fysisk, psykisk samt social påverkan på livskvalité. Enligt författarna ansågs 

dessa tre huvuddelar som mest relevanta för att beskriva kvinnornas livskvalité. 

Artiklarnas undersökningsgrupper granskades utifrån att artiklarnas metoddelar lästes 

igenom för att se deltagarnas sjukdomsstatus och studiedeltagarnas åldrar. Även här 

lästes artiklarna igenom var för sig av de båda författarna för att sedan diskuteras och 

sammanställas till ett resultat. Artiklars syfte och sammanfattade resultat finns redovisat 

i Tabell 3. Artiklarna har sammanställts till ett resultat och presenteras med hjälp av 

underrubriker. 
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Tabell 3 

Artiklarnas författare, syfte och resultat. 

 

Författare Syfte Resultat 

Ballard, K. 

Lowton, K. 

Wright, J.  

(2006) 

Att utforska varför kvinnorna 

upplever en försening av en 

diagnos och dess påverkan på 

kvinnorna.  

En tidig diagnos är viktig för kvinnorna 

då de lider på ett psykiskt, emotionellt 

och socialt plan när de är 

odiagnostiserade. Den fördröjda 

diagnosen beror på vårdens okunskap 

om endometrios.  

Denny, E. 

(2004) 

Syftet var att utforska 

kvinnornas erfarenheter av att 

leva med endometrios. 

Kvinnorna upplevde en försening i 

diagnosen trots kraftig smärta så blev 

deras symtom ofta bemött med tvivel 

och förminskande. Detta ledde till en 

fördröjd behandling och en inverkan på 

sociala och sexuella relationer. 

Denny, E. 

(2009) 

Syftet var att utforska 

kvinnornas erfarenheter av att 

leva med endometrios.  

Resultatet visar att osäkerhet existerar 

kring diagnosen. Kvinnornas hantering 

av smärtan leder till hur deras framtid 

med diagnosen fortskrider. 

 

Denny, E. 

Mann, C. 

(2007) 

Samlagssmärtans påverkan på 

kvinnornas relationer och 

livskvalité. 

Resultatet visar att samlagssmärta 

påverkar kvinnornas livskvalité på ett 

sådant sätt att relationen till partnern 

påverkades på ett negativt sätt. 

Kvinnornas självkänsla sänktes och 

deras sexuella aktivitet sänktes.  

Huntington, A. 

Gilmour, J.  

(2005) 

Syftet var att undersöka 

kvinnors uppfattning av att 

leva med endometrios, dess 

påverkan på livet och 

strategier att hantera 

sjukdomen med.  

Sjukdomens kraftiga och kroniska 

smärta påverkade alla aspekter av 

kvinnornas liv.  

Jones, G. 

Jenkinson, C. 

Kenndy, S. 

(2004) 

Att utforska och beskriva 

påverkan på livskvalitén vid 

endometrios. 

Resultatet visar att kvinnor påverkas på 

ett psykiskt, fysiskt och socialt plan. 

Bland annat påverkades livskvalitén 

negativt då kvinnorna kände brist på 

kontroll och kraft, socialt isolerade och 

oro att föra sjukdomen vidare till sina 

döttrar. 

Markovic, M. 

Manderson, L. 

Warren, N.  

(2008) 

Syftet är att berika förståelsen 

av relationer mellan patienters 

sociala bakgrund och 

hälsorelaterade fenomen 

genom att undersöka distinkta 

skillnader mellan kvinnors 

sjukdomsberättelser.  

Kvinnor upplevde att diagnos 

fördröjdes på grund av bristande 

kommunikation från sjukvården till 

kvinnorna. Kvinnornas önskemål och 

omständigheter togs inte i beaktning.  

Moradi, M.  

Parker, M. 

Sneddon, A. 

Lopez, V. 

Ellwood, D. 

(2014) 

At utforska kvinnors 

erfarenheter av endometrios 

och om det finns skillnader 

mellan tre åldersgrupper.  

Endometrios påverkar kvinnorna olika i 

olika aspekter av livet. En bättre 

förståelse av sjukdomen kan hjälpa till 

att minska den negativa påverkan på 

endometrios.  
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Nguyen, A. 

Humphrey, L. 

Kitchen, H. 

Rehman, T. 

Norqvist, J. 

(2015) 

Denna studie syftade på att 

utveckla ett nytt 

mätinstrument som kunde 

användas som ett 

förstahandsval för att gradera 

menstruationssmärta. 

Alla deltagare beskrev smärtan som en 

skadlig inverkan på deras livskvalité. 

Seear, K. 

(2009a) 

Syftet var att undersöka 

varför kvinnor med diagnosen 

endometrios inte följde 

medicinska råd för att 

undvika risker.  

Det framkom att kvinnorna inte följde 

de medicinska råden på grund av 

misstro och okunskap. Bristande 

information och kommunikation från 

vården var en bidragande faktor. 

Seear, K. 

(2009b) 

Att undersöka australiensiska 

kvinnors upplevelse av 

diagnosen endometrios. 

Resultatet visade att kvinnorna blev 

experter på sin egen sjukdom, vilket 

både kunde öka och minska stress. Det 

föreslås även hur sjukvården ska kunna 

stötta dessa kvinnor. 

Strzempko Butt, F. 

Chesla, C. 

(2007) 

Syftet med denna studie var 

att undersöka hur par 

upplever att det är att leva 

med kronisk bäckensmärta. 

Resultatet visar hur sjukdomen 

påverkar livet och relationen till 

varandra. Relationerna påverkas av den 

dagliga hanteringen av sjukdomen.  

Young, K. 

Fischer, J. 

Kirkman, M. 

(2016) 

Syftet var att öka förståelsen 

av kvinnors erfarenhet av att 

leva med endometrios, ur 

kvinnornas perspektiv.  

Alla kvinnor mötte medicinska 

professioner som var medvetna om 

sambandet mellan endometrios och 

infertilitet. Kvinnorna upplevde 

otillräcklig och opassande information, 

infertiliteten prioriterades mer än de 

andra symtomen av sjukvården.   

 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Artiklarna som valts ut för denna litteraturstudie har lästs på ett objektivt och neutralt 

sätt och plagiering har ej förekommit. En litteraturstudie kräver inget etiskt tillstånd, 

däremot har ett etiskt förhållningssätt tillämpats utifrån plagiering och granskning (Polit 

& Beck 2012).  

 

RESULTAT 

 

Den fysiska påverkan på livskvalitén: 

 

Smärta 

 

Kvinnorna som drabbades av endometrios upplevde oftast smärta i samband med 

ägglossningen eller menstruationen där smärtan kunde variera mellan långvarig och 
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kortvarig. Smärtans intensitet beskrevs som krampande eller molande och kunde i vissa 

fall leda till svimningar och kräkningar. Vissa kvinnor beskrev smärtan som knivhugg i 

magen och med en sådan intensitet att det ledde till en förlamande känsla (Denny 2004; 

Huntington & Gilmour 2005). För att hantera den återkommande smärtan, upprättades 

egna strategier för att klara av det vardagliga livet (Ballard, Lowton & Wright 2006). En 

del kvinnor fick avstå från fysiska aktiviteter och framtida karriärer på grund av 

smärtans intensitet (Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood 2014). En annan 

beskrivande form av smärta var smärta i samband med samlag. Smärtan uppstod både 

under och efter samlaget och kunde hålla i sig under en längre tid (Jones, Jenkinson & 

Kennedy 2004). Kvinnorna i studierna led av smärta i samband med samlag och det i 

sin tur kunde leda till att kvinnorna helt avstod från samlag på grund av rädsla för 

smärtan (Denny 2004; Denny & Mann 2007; Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; Seear 

2009a).  

 

Blödningar 

 

Kraftiga och oregelbundna blödningar var ett vanligt symtom och blödningar i samband 

med samlag var en oroande faktor för både kvinnorna och deras partners. Konstanta och 

oförutsedda blödningar var en frustrerande faktor, då kvinnorna behövde ha ombyte och 

menstruationsskydd med sig hela tiden. Detta gjorde att kvinnorna kände sig obekväma 

då det även påverkade deras val av klädsel. Att använda vita byxor, sitta i vita soffor 

eller sova i vita sängkläder undveks av många kvinnor  (Jones, Jenkinson & Kennedy 

2004; Moradi et al. 2014). Rädslan att blöda igenom menstruationsskydden påverkade 

även kvinnor i skolåldern, då oron att blodet skulle synas hela tiden fanns där och 

påverkade deras livskvalité negativt (Markovic, Manderson & Warren 2008). 

 

Psykisk påverkan på livskvalitén: 

 

Bemötande från vården (tiden innan diagnos) 

 

Kvinnor som sökte vård för sin smärta blev ofta inte tagna på allvar, deras problem 

förminskades till vanliga menstruationssmärtor och att det var en del av att vara kvinna i 

fertil ålder (Denny 2004). I vissa fall upptäcktes sjukdomen av en slump då kvinnorna 

sökte vård för magsmärta eller svårigheter i att bli gravida (Young, Fisher & Kirkman 
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2016). Att hitta en specialist med kunskap om endometrios var ett stort problem för 

dessa kvinnor och de läkare som hade bristande kunskap inom ämnet tog ej kvinnorna 

på allvar var vid relevant information uteblev (Denny 2009; Moradi et al. 2014). Det 

fanns dock kvinnor som blev tagna på allvar av deras läkare. Kvinnorna upplevde då en 

lättnad över att ha någon att fråga om sina symtom och de upplevde att en bra 

kommunikation ledde till att de kunde hantera sjukdomens symtom lättare (Young, 

Fisher & Kirkman 2016).  

 

Ett vanligt fenomen var att differentialdiagnoser ställdes, det kunde till exempel vara 

äggstockscancer. Att få diagnosen endometrios kunde ta upp till 11 år. Detta innebar ett 

onödigt långt lidande för dessa kvinnor (Ballard, Lowton & Wright 2006; Denny 2004; 

Moradi et al. 2014). De drabbande kvinnorna kände rädsla innan rätt diagnos ställdes 

och då information om rätt diagnos uteblev brast även förtroendet till läkaren 

(Strzempko Butt & Chesla 2007). Då läkarna hade misslyckats att ställa rätt diagnos 

drog dem slutsatsen att det låg psykiska problem bakom symtomen (Denny 2004). När 

vården hade brustit i kunskap, använde sig kvinnorna av andra källor för att söka 

information, så som litteratur samt internet, för att själv ställa en diagnos för sina 

symtom och bättre kunna hantera symtomen. Detta kunde dock i sin tur leda till att 

kvinnorna ställde felaktiga diagnoser på sig själva, vilket i sin tur ledde till onödigt 

lidande och psykiska påfrestningar (Seear 2009b).  

 

Behandling  

 

De medicinska behandlingarna gav ofta psykiska biverkningar som depression och 

nedstämdhet, men även fysiska som håravfall och ökad tolerans mot smärtstillande 

läkemedel. Dessa biverkningar ledde till lägre självförtroende vilket i sin tur ledde till 

psykiska påfrestningar och sänkt livskvalité (Moradi et al. 2014).  

 

I en studie blev kvinnorna rekommenderade av sina läkare att bli gravida som en 

behandlingsform med förklaringar som att endometriosen antingen skulle försvinna, att 

den skulle dra sig tillbaka och tillfälligt ta bort smärtorna, att kvinnorna skulle må bättre 

både fysiskt och psykiskt. Kvinnorna som fick denna rekommendation blev upprörda. 

Vissa av kvinnorna hade inte en önskan om att bli gravid. Vissa var för unga, vissa hade 
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inte ekonomiska förutsättningar för det, vissa levde inte i en relation och vissa led av 

dålig hälsa (Young, Fisher & Kirkman 2016).  

 

Social påverkan på livskvalitén: 

 

Förhållande till partner 

 

Unga kvinnor valde ibland bort att inleda en relation för att inte behöva handskas med 

sjukdomens negativa påverkan på ett förhållandes intima aspekter som samlag och 

efterföljande smärtproblematik (Denny 2004; Moradi et al. 2014). Unga kvinnor med 

endometrios upplevde att de inte kunde ha ett lika aktivt sexliv som andra kvinnor i 

samma ålder vilket ledde till ett sänkt självförtroende för de drabbade kvinnorna. De 

unga kvinnorna upplevde även sänkt livskvalité då kvinnligheten blev lidande och 

kvinnorna kände sig oattraktiva (Denny & Mann 2007).   

 

De kvinnor som valde att leva i en relation såg ofta sin partner som ett stöd, både 

känslomässigt och psykiskt. Endometrios påverkade dock vissa relationer negativt om 

partnern inte förstod innebörden av smärtan utan såg den som en ursäkt till intimitet och 

då kände sig avfärdad. Detta kunde då leda till påfrestningar och konflikter i 

förhållandet. Att prata om samlagssmärta upplevdes som ett generande ämne, vilket 

ledde till konflikter i förhållandet, som i sin tur kunde leda till ett uppbrott. Även 

infertilitet var ett känsligt ämne att prata om, det kunde ha en negativ påverkan på 

livskvalitén hos kvinnor i fertil ålder som önskade skaffa barn. Nedsatt fertilitet ledde 

då till press och kvinnorna kände att något fattades i livet utan barn (Denny 2004; 

Denny & Mann 2007). Vissa kvinnor föredrog att ligga i sängen hela dagen då de 

upplevde att smärtan lindrades något av det. Tyvärr uppstod då slitningar i förhållandet 

eftersom kvinnorna föredrog ensamhet (Nguyen, Humphrey, Kitchen, Rehman & 

Norquist 2014). Att ha en öppen dialog och en förstående partner kunde leda till ökad 

livskvalité. De äldre kvinnornas fokus låg inte på det sexuella i samma utsträckning som 

hos de yngre kvinnorna, de såg andra kvalitéer i sin relation som en större faktor 

(Denny 2004; Denny & Mann 2007).  

 

Förhållande till närstående 
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Ett flertal kvinnor upplevde att smärta och stress hade en stor inverkan på deras humör, 

vilket de upplevde även gick ut över deras sociala relationer. Vissa kvinnor gick så långt 

att de avslutade relationer med vänner och familj då de ansåg att de inte passade in i en 

väl fungerande relation och normen av ett normalt fungerande liv. De ansåg sig inte ha 

tillräckligt hög livskvalité på grund av detta (Moradi et al. 2014). På grund av 

smärtproblematiken upplevde en del kvinnor en förlust av att inte ha möjlighet att 

spendera tid med sina barn och närstående (Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; Nguyen 

et al. 2014). Sjukdomen visade sig ha en stor inverkan på sociala nätverk på grund av 

rikliga blödningar i kombination med smärta. Kvinnorna upplevde att de inte kunde 

delta i sociala aktiviteter på grund av trötthet till följd av smärtproblematiken och 

blödningarna (Denny 2004; Moradi et al. 2014; Nguyen et al. 2014).  

 

Förhållande till utbildning och arbete 

 

Arbete och utbildning påverkades av endometriosen, vilket sänkte kvinnornas 

livskvalité. Frånvaro, sjukdagar och missade chanser till extra arbete bidrog till lägre 

ekonomi vilket medförde stress hos en del kvinnor i studien. De övriga kvinnorna i 

studierna ansåg sig ha en stabil ekonomi trots detta och kände därför ej stress över 

situationen. Många kvinnor fick avsluta eller skjuta fram sina studier på grund av 

sjukdomens symtom som i många fall ledde till koncentrationssvårigheter och 

svårigheter att fullfölja utbildningen (Moradi et al. 2014). Kvinnorna missade 

arbetsdagar eller skoldagar på grund av sin smärta. Smärtan ledde till att det blev 

besvärligt att sitta, gå eller böja sig (Nguyen et al. 2014).  En del kvinnor fick avsluta 

sina karriärer då sjukdomens symtom och dess behandlingsalternativ inte tillät 

kvinnorna att utföra vissa arbetsuppgifter. Till dessa hörde bland annat bilkörning i 

kombination med stark smärtlindring (Denny 2004). Vissa kvinnor förlorade förmågan 

att arbeta helt, medan vissa blev tvungna att gå ner i tid eller byta arbetsuppgifter. Några 

elitidrottande kvinnor fick avsluta sina karriärer helt på grund av sjukdomens kraftiga 

symtom (Moradi et al. 2014). Det framkom dock i en studie att stödet från arbetsgivaren 

var stort och arbetsuppgifterna anpassades efter kvinnornas symtom, även arbetstiderna 

anpassades individuellt (Denny 2004). 

 

Granskning av artiklarnas undersökningsgrupper 
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Tio av artiklarna inkluderade endast kvinnor som var diagnostiserade med endometrios i 

sin studie (Denny & Mann 2007; Denny 2009; Huntington & Gilmour 2005; Jones, 

Jenkinson & Kennedy 2004; Markovic, Manderson & Warren 2008; Moradi et al. 2014; 

Seear 2009a; Seear 2009b; Strzempko Butt & Chesla 2007; Young, Fisher & Kirkman 

2016). I tre av de valda artiklarna var studiedeltagarna inte alla diagnostiserade med 

endometrios. Denny (2004) hade deltagare som fått diagnosen endometrios eller 

genomgått laparoskopisk undersökning. Ballard, Lowton och Wright (2006) hade 26 

kvinnor med diagnostiserad endometrios och sex kvinnor med misstänkt endometrios. 

Nguyen et al. (2015) hade 52 kvinnor i sin studie som alla led av menstruationssmärtor. 

Nio av artiklarna hade deltagande kvinnor i sina studier som var i åldrarna 14-55 år 

(Ballard, Lowton & Wright 2006; Denny & Mann 2007; Huntington & Gilmour 2005; 

Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; Moradi et al. 2014; Nguyen et al. 2015; Seear 

2009a; Seear 2009b; Strzempko Butt & Chesla 2007). Markovic, Manderson & Warren 

(2008) stod ut då den högsta åldern för medverkande var 78 år.  

Två studier hade endast kriteriet att de deltagande kvinnorna skulle vara kirurgiskt 

diagnostiserade med endometrios (Denny 2004; Denny 2009). En studie hade också 

kriteriet att kvinnorna skulle vara kirurgiskt diagnostiserade med endometrios och vara 

minst 18 år för att få delta (Young, Fisher & Kirkman 2016). Artiklarna finns 

redovisade i Tabell 2. 

 

DISKUSSION 

 

Huvudresultat 

 

Resultatet visar att endometrios påverkar de flesta kvinnors livskvalité negativt. 

Kvinnorna påverkades fysiskt genom smärta som oftast uppkom i samband med 

ägglossning eller menstruation. Smärtan upplevdes som krampande, molande eller som 

knivhugg i magen. Smärtan ledde till att många kvinnor fick avstå från aktiviteter i 

deras vardagliga liv. Även kraftiga blödningar fick kvinnor att avstå från vardagliga 

aktiviteter. Kvinnor påverkades även psykiskt, då många upplevde ett dåligt och 

nonchalant bemötande från vården, då differentialdiagnoser ställdes i den långa väntan 

på rätt diagnos.  
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Endometrios påverkade även kvinnor på det sociala planet då förhållandet till deras 

partner blev lidande. En del unga kvinnor valde bort en relation för att inte behöva 

handskas med sjukdomens negativa inverkan på ett förhållandes intima aspekter. 

Kvinnor som levde i ett förhållande upplevde slitningar med sin partner på grund av 

sjukdomens symtom som smärtan och kraftiga blödningar. Infertilitet hade även en 

negativ inverkan på kvinnornas livskvalité, om det fanns en önskan att bli gravid. På 

grund av smärtproblematiken kände en del kvinnor att orken för att umgås med sina 

barn och närstående inte fanns. Sjukdomens symtom gjorde att vissa kvinnor fick 

avbryta sina karriärer och utbildningar, vilket i vissa fall ledde till sämre ekonomi och 

missade karriärsmöjligheter. 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelse av livskvalité vid 

endometrios. Författarnas uppfattning, efter att ha granskat artiklarna, är att kvinnors 

livskvalité sänks av diagnosen endometrios. För att hantera diagnosen och dess symtom 

behövs resurser för kvinnors välmående. Dessa tre resurser är begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Ju mer begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet en person 

upplever, desto högre KASAM har den personen och i och med det bättre resurser för 

att klara det dagliga livet (Langius-Eklöf 2009).  

 

KASAM 

 

Antonovsky påstår att ju högre känsla av sammanhang en individ har, desto mer troligt 

är det att han eller hon är medveten om sina känslor, lättare kan beskriva sina känslor 

och känner sig mindre hotad av dessa. En känsla av sammanhang kan även skapa 

mening och motivation i livet (Antonovsky 2005). Unga kvinnor är rädda för att 

handskas med sjukdomens symtom, samt att prata om den med andra i sin omgivning. 

De väljer ofta att inte inleda ett förhållande för att slippa handskas med sjukdomens 

negativa påverkan på ett förhållandes intima aspekter (Denny 2004; Moradi et al. 2014). 

De är medvetna om sina känslor för symtomen, men har ingen mening eller motivation 

att hantera dessa, då de inte har tillräckligt hög känsla av sammanhang (Antonovsky 

2005). 
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Människor är sociala individer och relationer med andra människor kan vara en källa till 

lycka, hopp, motivation, tillfredsställelse, säkerhet och hälsa. Sociala relationer kan leda 

väg till tillfrisknande (Griffiths, Ryan & Foster 2011). I en tidigare studie framkom det 

att en del kvinnor avslutade sina relationer med familj och vänner, då de inte ansåg sig 

själv passa in i en sådan relation (Moradi et al. 2014). Kvinnor avstod även från att delta 

i sociala aktiviteter till följd av smärtproblematiken (Denny 2004; Moradi et al. 2014; 

Nguyen et al. 2014). Om kvinnorna istället skulle se dessa relationer som en resurs, 

kunde det hjälpa dem att hantera den sociala hämningen och därmed få tillgång till ett 

socialt nätverk och stöd i dess specifika situation (Antonovsky 2005; Langius-Eklöf 

2009).  

 

Om en individ har en hög känsla av sammanhang, kan han eller hon hantera nederlag i 

livet utan att bli ett offer och sörja för alltid. Dessa personer fokuserar på andra faktorer 

i livet, det som engagerade och är viktigt för dem (Antonovsky 2005). Då 

differentialdiagnoser ibland ställdes innan korrekt diagnos, till exempel 

äggstockscancer, kunde det skapa onödigt lidande för dessa kvinnor, om de hade lågt 

KASAM. När rätt diagnos hade ställts, var det istället en lättnad för dessa kvinnor. 

Sorgen av en fastställd diagnos var något kvinnorna behövde hantera, men de kände en 

lättnad över att diagnosen endometrios fastställdes då de ansåg att det var en mildare 

och mer hanterbar diagnos än äggstockscancer (Ballard, Lowton & Wright 2006; Denny 

2004; Moradi et al. 2014).   

 

Sjuksköterskans roll 

 

Som sjuksköterska är en god relation till patienten ett sätt att skapa en positiv 

vårdupplevelse. Patienten uppskattar om sjuksköterskan kan visa respekt, delaktighet, 

mod och empati samt ha en bra kommunikativ förmåga (Bruun Lorentsen & Grov 

2011). Önskvärt från kvinnor som fått diagnosen endometrios, var en önskan om att de i 

en ung ålder borde fått information om sjukdomen. Tidig kunskap om sjukdomen kan 

leda till en snabbare diagnos och mindre lidande för dessa kvinnor (Bodén, Wendel & 

Adolfsson 2013; Moradi et al. 2014). En tidig diagnos är en bekräftelse för kvinnorna 

och personerna i deras omgivning och från vården att det inte bara handlar om vanlig 

menstruationssmärta. Att få sin smärta nedvärderade till endast vanlig 

menstruationssmärta gjorde att kvinnornas självkänsla sänktes. När den rätta diagnosen 
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blev ställd och de fick reda på att den smärta de hade känt inte var normal kunde detta 

ge dem självkänslan tillbaka (Denny 2004; Denny 2009; Markovic, Manderson & 

Warren 2008; Seear 2009a). Att få en diagnos och korrekt behandling i ett tidigt skede 

var önskvärt för dessa kvinnor. Det skulle innebära ett bra bemötande från vården där 

kvinnornas symtom blev tagna på allvar och för att undvika missförstånd med 

differentialdiagnoser. Symtomen kvinnorna upplevde påverkade många faser i deras liv 

och resulterade i sämre livskvalité. De kände en besvikelse av att vården inte förstod 

detta (Bodén, Wendel & Adolfsson 2013).  

 

Metodologiska aspekten -undersökningsgrupper 

 

Kvalitativa forskare diskuterar metoder för att öka studiens tillförlitlighet av data. 

Tillförlitlighet genomgår flera stadier så som trovärdighet, överförbarhet och 

tillförlitlighet. I stadiet för trovärdighet tittar läsaren på om den samlade datan och dess 

tolkning är trovärdig, trovärdigheten kan tolkas utifrån val av antal deltagare, 

insamlingsmetoden och analysen. Tillförlitlighet handlar om hur det är möjligt att 

upprepa studien genom att följa dess metoddel. I överförbarhet om studien är av 

betydelse eller kan tillämpas för andra kvinnor som lider av endometrios eller dess 

symtom. I de valda studierna fick deltagarna läsa igenom det transkriberade materialet 

för att bekräfta överensstämmelsen med deras egna berättelser (Polit & Beck 2012).   

 

Tio av de valda artiklarna hade enbart kvinnor med konstaterad endometrios, detta anser 

författarna ge en stark bakgrund till denna studies resultat, då dessa kvinnor levt med 

diagnosen samt genomlevt tiden innan diagnosen ställts. Denna grupp är starkast och 

trovärdigast då de upplevt sjukdomens alla stadier, både före och efter diagnos. Trots 

detta är flödet i varje kvalitativ studie olika och författaren själv vet inte exakt vad som 

komma skall (Polit & Beck 2012). De resterande tre studierna hade 

undersökningsgrupper med ej konstaterad endometrios men dessa är ändå relevanta då 

dessa personer var mitt uppe i att söka hjälp och ta reda på vad deras symtom berodde 

på. Tio av artiklarna i denna studie hade ett åldersspann mellan 14 och 78 år, vilket visar 

att sjukdomen drabbar många kvinnor i varierande åldrar (Ballard, Lowton & Wright 

2006; Denny & Mann 2007; Huntington & Gilmour 2005; Jones, Jenkinson & Kennedy 

2004; Markovic, Manderson & Warren 2008; Moradi et al. 2014; Nguyen et al. 2015; 

Seear 2009a; Seear 2009b; Strzempko Butt & Chesla 2007). Två av artiklarna hade 
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inget krav på ålder för att delta (Denny 2004; Denny 2009). En artikel hade som kriterie 

att deltagarna behövde vara minst 18 år för att få delta (Young, Fisher & Kirkman 

2016). Dessa kvinnor kunde ge en klar bild av hur de blev bemötta från sjukvården och 

hur de själva upplevde sin livskvalité i förhållande till symtomen.  

 

De valda artiklarna i resultatet undersökte kvinnor från olika länder och i varierande 

åldrar, vilket visar att kvinnor oavsett nationalitet (se Tabell 2) och ålder drabbas av 

denna sjukdom. Författarna till denna studie skulle dock önskat hitta någon studie från 

Norden för att få en ökad förståelse och kunskap om denna sjukdom inom vården i vår 

närhet.  

 

Metoddiskussion 

 

Endometrios har en stor påverkan på kvinnornas livskvalité och författarna ville därför 

få en bredare förståelse för hur sjukdomen påverkar kvinnorna i deras dagliga liv vid 

endometrios. Därför valde författarna att genomföra en litteraturstudie med beskrivande 

design, då tiden till att göra en egen kvalitativ studie inte räckte till.   

 

Databaserna Cinahl, PubMed och Scopus har använts för att söka relevanta artiklar. 

Sökningarna begränsades från år 2004 till 2016 för att få ett brett sökresultat, men 

författarna diskuterade om det var för stort spann mellan de valda årtalen. Författarna 

provade då att begränsa årsspannet till endast fem år, men fann då inte tillräcklig med 

artiklar för att få en tillräcklig mängd artiklar. För att hitta tillräckligt med artiklar 

krävdes ett sökspann på 12 år. Om sökspannet dock hade varit fem år hade det byggt på 

mer aktuell forskning.  

 

Endast kvalitativa artiklar valdes att ta med i resultatet då denna litteraturstudie riktar 

sig mot kvinnornas upplevelser av att leva med endometrios eller dess symtom innan en 

diagnos ställts. I processen kring denna studie diskuterades det i fall kvantitativa artiklar 

skulle inkluderas för att få statistisk data kring livskvalité och smärta. Författarna kom 

fram till att kvantitativa artiklar ej passade till det valda syftet då de inte bygger på 

personliga erfarenheter och upplevelser. Intervjuer anses ge en personlig bild av 

kvinnornas sjukdomssituation på ett djupare plan än vad ett frågeformulär kan utläsa 

(Polit & Beck 2012). 
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Kliniska implikationer för omvårdnad 

 

Ökad kunskap om endometrios inom sjukvården anser författarna är viktigt för att 

minska kvinnors lidande psykiskt, fysiskt och socialt. Kvinnornas symtom förminskades 

och de blev ej tagna på allvar. Även differentialdiagnoser som ställdes var vanligt 

förekommande innan korrekt diagnos ställdes. En diagnos kan ta upp till 11 år att få 

(Ballard, Lowton & Wright 2006; Denny 2004; Moradi et al. 2014). En snabbare 

diagnos skulle öka kvinnornas livskvalité och chans till korrekt behandling för sina 

symtom som den intensiva smärtan (Denny 2004; Huntington & Gilmour 2005). 

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

Sjukvården och speciellt sjuksköterskor behöver ha mer kunskap om endometrios för att 

kunna hjälpa och stödja de drabbade kvinnorna. Kvinnorna behöver känna att de blir 

tagna på allvar och blir bemötta med respekt och empati från hela sjukvårdskedjan. 

Därför behövs en snabb diagnos för att minska kvinnornas lidande och förbättra deras 

livskvalité. Författarna anser att det behövs mer forskning kring ämnet endometrios och 

även forskning gjord i Sverige då de vetenskapliga artiklar som användes i denna studie 

kom från andra länder.  

 

Slutsats 

 

Denna studie visar att endometrios påverkar de flesta kvinnor negativt. Resultatet visar 

att kvinnors livskvalité påverkar dem psykiskt, fysiskt och socialt. Psykiskt påverkades 

kvinnorna negativt av bemötandet från vården innan diagnos ställts och att även 

behandlingarna kunde ge psykiska biverkningar. Kvinnorna påverkades fysiskt genom 

kraftiga smärtor och rikliga blödningar. Kvinnorna påverkades även socialt genom att 

deras förhållande till sin partner och närstående drabbades av rädsla för intimitet och 

social interaktion på grund av sjukdomens symtom. Det var även vanligt att studier och 

arbete blev drabbade på grund av sjukdomens kraftiga symtom som i många fall ledde 

till koncentrationssvårigheter och frånvaro.   
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