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Bakgrund 

Av alla kvinnor beräknas en av tio ha endometrios. Den långvariga sjukdomen drabbar 

kvinnorna med symtom så som smärta. Kvinnornas livskvalitet påverkas av fördröjd 

diagnostisering. Personliga erfarenheter och attityder hos vårdpersonal kan vara 

avgörande för hur kvinnorna upplever bemötandet.  

 

Syfte 

Beskriva kvinnors upplevelse av att leva med endometrios. 

Metod 

Detta är en litteraturstudie med beskrivande design. Tio kvalitativa artiklar och en 

artikel med mixad metod valdes ut i studiens databassökning, samtliga valda artiklar 

svarade på syftet och de valda inklusionskriterier. Efter resultatanalysen framkom fem 

teman.  

Huvudresultat 

Resultatet visade att endometrios påverkar alla livets aspekter. Den upplevda smärtan 

begränsade sociala aktiviteter, sociala relationer och sysselsättningen. Kvinnorna 

upplevde en isolation. Självkänsla och självförtroendet påverkades av endometrios. 

Sjukdomens oförutsägbarhet bidrog till oro och svårigheter att planera framtiden. 

Resultatet visade en normalisering kring symtombilden vilket hade en påverkan på 

upplevelsen. Att få en diagnos validerar upplevelsen.  

 

Slutsats 

Endometrios har påverkan på det dagliga livet. Normalisering av symtom råder. 

Okunskap bland hälso- och sjukvård upplevs av kvinnorna, vilket har påverkan på 

bemötandet. Sjuksköterskans uppgift är se hela människan, utgå från dennes upplevelse 

och lindra lidandet. Ökad kunskap gällande endometrios bland hälso- och 

sjukvårdspersonal ökar vårdkvalitén och omvårdnaden. 
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Abstract 

Of all women, one in ten have endometriosis. The long-term illness affects women with 

symptoms such as pain. The quality of life of women is affected by delayed diagnosis. 

Personal experiences and attitudes of healthcare professionals can be decisive for how 

women perceive the treatment. 

 

Aim 

Describe women's experience of living with endometriosis. 

 

Method 

This is a literature study with a descriptive design. Ten qualitative studies and one 

mixed method study were selected in the literature study's database search. All selected 

articles met the aim and the inclusion criteria. Five themes emerged after the results 

analysis. 

 

Main result 

The result showed that endometriosis affects all aspects of life. The perceived pain 

limited social activities, social relationships and employment. The women experienced 

isolation. Self-esteem and self-confidence were affected by endometriosis. The 

unpredictability of the disease contributed to concerns and difficulties in planning the 

future. The result showed a normalization concerning symptoms which had an impact 

on the experience. Getting a diagnosis validates the experience. 

 

Conclusion 

Endometriosis has an impact on daily life. Normalization of symptoms prevails. 

Ignorance of health care is experienced by the women, which has an impact on the 

treatment. The nurse's task is to see the whole person, base the care centered around the 

individual and relieve the suffering. Increased knowledge regarding endometriosis 

among health care professionals increases the quality of care and nursing. 
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2 Introduktion 

2.1 Bakgrund 

Endometrios är en långvarig och inflammatorisk sjukdom som påverkar var tionde fertil 

kvinna. Många kvinnor lever odiagnostiserade under en lång tid med symtom som 

påverkar deras livskvalitet. Sjukdomar gällande kvinnohälsa såsom endometrios tar lång 

tid att diagnostisera av många olika anledningar. En anledning kan vara att 

symtombilden är likartad andra differentialdiagnoser eller att dessa symtom anses 

otillräckliga eller diffusa vilket försvårar vidare utredningar. Ytterligare anledning till 

försening av diagnos kan bero på att kunskapsbanken inom området är lågt, både bland 

vårdpersonal samt bland de som söker vård (Socialstyrelsen 2018). 

Bach, Risoer, Forman & Seibaek (2016) förklarar endometrios ur ett historiskt 

perspektiv som en okänd diagnos. Den allmänna bilden hos sjukvården har länge varit 

att kvinnor som söker vård för exempelvis svår buksmärta troddes härleda från en 

psykosomatisk sjukdom, eller att symtomen var kopplade till menstruationen och att 

detta kan vara ytterligare anledningar till försening av diagnos. 

 

2.2 Endometrios 

Vanligtvis är livmoderslemhinnan, endometriet lokaliserad inom livmoderhålan. Vid 

endometrios sker även tillväxt av livmoderslemhinnan på andra platser i kroppen. 

Denna vidare tillväxt benämns endometrioshärd. Tillväxt av endometrioshärdar sker 

vanligast vid äggstockar, nedre delen av buken och utsidan av livmodern men även 

andra organ. Härdarna påverkas på samma sätt som endometriet i livmodern, de 

förändras i cykler och svarar på hormonella stimuli. Det sker en svullnad och tillväxt av 

slemhinnan för att slutligen övergå till en blödning. I härdarna uppstår det en 

inflammatorisk process till följd av den gamla blödningen vilket resulterar i flertal 

symtom (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson 2010). Det huvudsakliga symtomet 

är smärta och har olika uttrycksformer men även andra vanliga symtom finns som 

rikliga blödningar, avförings- och miktionsproblematik, mag- och tarmproblematik, 

trötthet, psykisk ohälsa och infertilitet. Symtombilden varierar och är högst individuell 

(Borgfeldt et al.  2010). 

Vid diagnostisering av endometrios krävs en tydlig symtombild och anamnes. Utöver 

det görs medicinska undersökningar för att upptäcka eventuella härdar. 

Eftersom endometrios och dess symtom är avhängande kvinnans fertila period i livet 
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försvinner detta i samband med klimakteriet. Behandling hos kvinnor med endometrios 

ser olika ut beroende på symtombild. Behandlingsalternativ är operation, smärtlindring 

eller hormonbehandling som p-piller för att göra att ägglossning och blödning upphör. 

Behandlingarna fungerar olika för olika kvinnor och även här är val av behandlingar 

högst individuella (Borgfeldt et al. 2010) 

 

2.3 Upplevelse och livskvalité 

Upplevelse kan vara något en person får vara med om. Det har påverkan på personens 

sätt att vara, hur den känner och hur den tänker (Egidius 2020). 

World health organisation (1999) beskriver livskvalité som en individs uppfattning om 

sin egen position i livet utifrån hans eller hennes kultur och värderingar. Livskvalitet 

ges olika innebörd beroende på individens målsättningar, förväntningar, levnadssätt och 

bekymmer. För att mäta livskvalitet och generell hälsa är det sex olika grupper med 

underkategorier som undersöks. De sex grupperna är fysisk hälsa, den psykologiska 

aspekten, nivå av självständighet, sociala förhållanden, miljö och spiritualitet. 

Inom hälso- och sjukvård används livskvalité som måttstock för att uppskatta den 

upplevda hälsan och funktionen (statens offentliga utredningar 2015). 

 

2.4 Smärtans påverkan 

International Association for the Study of Pain (2019) beskriver smärta som något 

obehagligt, sensoriskt och känslomässigt kopplat till faktisk eller eventuell skada av 

kroppsvävnad. En av de vanligaste orsakerna till uppsökandet av vård är smärta.  

Vid långvarig smärta begränsas det dagliga livet, problem som störd sömn och trötthet 

är vanligt. Långvarig smärta innebär en strävan efter smärtlindring. Känslor av hopp och 

förtvivlan varierar. För att lättare kunna hantera situationen eftersträvas en diagnos eller 

förklaring. Behandling med hjälp av ett tvärprofessionellt team som arbetar utifrån en 

multimodal behandlingsplan har visat sig effektiv vid långvarig smärta (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering 2006).  

Smärta är en subjektiv känsla, det går därför inte att ifrågasätta en persons upplevelse. 

Då smärta påverkar en individs välbefinnande negativt ur flera olika dimensioner kan 

det därför vara lämpligt att betrakta smärtan som en sjukdom i sig (Fredenberg, Vinge 

& Karling 2015). Långvarig smärta påverkar livet ur olika perspektiv. Livet i helhet 

begränsas då smärtan är utmattande och kräver tid till återhämtning. Sociala roller 
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utmanas och de som har smärta behöver ta stöd från personer i sin omgivning. I 

Hallberg och Carlssons (1998) studie beskrivs hur en smärtdiagnos kan ha en betydelse. 

Kvinnorna i studien uppgav att deras diagnostisering av fibromyalgi gav dem en 

upplevelse av lättnad. Deras lidande minskade och deras upplevelse blev bekräftad.  

I en studie som mäter smärtans karaktärsdrag som dess mönster, allvarlighetsgrad, plats 

på kroppen och varaktighet kopplat till självskattad hälsorelaterad livskvalitet visar att 

påverkan finns. Den upplevda smärtan påverkar den upplevda livskvaliteten (Jonsdottir, 

Aspelund, Jonsdottir & Gunnarsdottir 2014). 

 

2.5 Vårdens förhållningssätt 

Personliga erfarenheter och attityder hos personal kan vara avgörande för hur 

bemötandet sker. Sjuksköterskor på en gynekologisk vårdavdelning upplever att 

kunskap gällande sjukdomstillståndet är en viktig del. Sjuksköterskan gör 

kategoriseringar utifrån vårdtyngd och diagnos, vilket påverkar bemötandet, även 

kulturen på arbetsplatsen har påverkan (Bach et al. 2016). 

I Grundström, Kjølhede, Berterö och Alehagens (2016) studie uppger hälso- och 

sjukvårdspersonalen att kvinnor med symtom som kan peka på endometrios ses som en 

svår patientgrupp. Svårigheter att skilja på vanlig menstruationssmärta och 

endometriossmärta finns och att erfarenhet och kunskap krävs bland personal. För att 

lindra kvinnors oro vid menstruationssmärta menar sjukvårdspersonalen att det hjälper 

att utbilda dem i menstruationscykeln. Även att göra undersökningar och betrygga dem 

med att deras smärtor är normala och kan behandlas med smärtstillande. Definition på 

vad abnormal menstruationssmärta är saknas och därför utgår sjukvårdspersonalen ifrån 

att det är avvikande om det upplevs handikappande. I studien förklarar även 

sjukvårdspersonalen vikten av bekräftelse och förståelse för varje enskild persons 

situation och hur detta stärker patientens tillit till vården. De anser det även viktigt att 

betrakta kvinnorna och deras smärta ur både en fysisk och en mental dimension. De 

upplever att olika kvinnor kan behöva olika behandling beroende på tidigare 

behandlingar och upplevelser. 

 

2.6 Sjuksköterskans ansvar 

I svensk hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30) står det att målet med all hälso- och 

sjukvård är god hälsa och att vården ges på lika villkor för hela befolkningen. För en 
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yrkesverksam sjuksköterska innebär detta att fördomsfritt och likvärdigt möta individen 

i sitt lidande. Den goda vården innefattar för sjuksköterskan att förebygga sjukdom, 

främja hälsa samt lindra och trösta vid sjukdom. För att sjuksköterskan ska kunna möta 

en persons lidande och upplevelse samt främja hälsa krävs kunskap. Kunskapen finns 

inom forskningsevidensen samt genom klinisk beprövad erfarenhet. Enligt International 

Council of Nurses (2012) är en del av sjuksköterskans ansvarsområde att hålla sig 

uppdaterad inom ny forskning och redan etablerad evidens. Detta för att få ett adekvat 

grepp om symtombilden vårdtagare ger och kunna möta dem i deras lidande. 

Den kliniskt beprövade erfarenheten ska tillsammans med den vetenskapliga evidensen 

bygga en kunskapsbank för ett individuellt bemötande med patienten (Socialstyrelsen 

2009). Detta innebär enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014a) att som sjuksköterska 

vara lyhörd till och tro på individens upplevelse, sträva efter att synliggöra hela 

personen och dennes behov samt ha detta som utgångspunkt för hur omvårdnaden bör 

ske. Förhållningssättet benämns personcentrerad vård och innebär att utgångspunkten 

och centreringen sker kring patienten och dennes tolkning av hälsa och ohälsa. 

Sjuksköterskan bör även arbeta för att validera deras upplevelse. 

 Greenfield et. al (2014) synliggör i sin kvalitativa studie hur personcentrerad vård 

upplevs utifrån patientintervjuer. Deltagarna upplevde att god personcentrerad 

omvårdnad var att bli uppmärksammad, känna sig lyssnad till, betraktas som en jämlike 

och att vara sedd som en person bortom sjukdomen. Gynnsamt för omvårdnaden ansågs 

även ett empatiskt bemötande, att låta deltagarna få delta i sin egen vård och kontinuitet. 

Kvinnor med endometrios ses inom alla vårdnivåer då sjukdomen har en 

flerdimensionell påverkan på livskvaliteten. Detta ställer ett stort krav på kunskapsnivån 

bland samtliga vårdgivare inom alla vårdnivåer. Även en samverkan mellan flera 

yrkeskategorier är av vikt för att understödja behoven som återfinns av att leva med 

endometrios (Socialstyrelsen 2018). Enligt International council of nurses (2012) har 

sjuksköterskan som ansvar att ingå i denna samverkan, även inneha ledarskapskvalitet 

för att leda arbetet mot ett mål som främjar individens unika behov, höja individens röst 

och som syftar till att lindra individens lidande.  

 

2.7 Teoretisk referensram 

Travelbee menar i sin människa-till-människa-teori att fulländad omvårdnad bygger på 

mellanmänskliga möten med ett relationsuppbyggande sinsemellan. I mötet ska två 
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unika individer mötas. Medkänsla för den upplevda verkligheten är viktigt för att kunna 

känna sympati och empati. Det mellanmänskliga mötet innebär att genom att bygga en 

identitetsskapande relation skapas då en framväxt av empati och sympati. Ömsesidig 

förståelse och kontakt kan därefter utvecklas (Pokorny 2017). 

Kirkevold (2000) beskriver Travelbees omvårdnadsteori som humanistisk, människan 

betraktas som en unik individ med sina unika upplevelser istället för att betraktas som 

en patient. Lidandet anses vara en del av att vara människa vilket innebär att lidandet 

kan ha ett fysiskt, emotionellt eller andligt uttryck. Sjuksköterskan ska med hjälp av 

kommunikation möta den unika individen i dennes unika verklighet. Bemötandet och 

mötet ska inte färgas av sin egen eller annan vårdpersonals bild, inte heller av diagnos. 

Ett mellanmänskligt förhållningssätt samt att finnas där för patienter kan lindra lidandet 

vilket är ett huvudmål. Om möjligt ska sjuksköterskan hjälpa till att finna mening 

eftersom det kan bidra med att omvandla lidandet till en stärkande livserfarenhet. 

Författarna har valt Travelbees teoretiska referensram eftersom den utgår ifrån att 

bemöta människan utifrån dennes upplevelser och erfarenheter. För att som 

sjuksköterska kunna ge god omvårdnad måste individen vara det centrala. Genom att 

tillämpa den här teorin kan en personcentrerad vård växa fram. 

 

2.8 Människan som bärande begrepp 

Inom omvårdnad förminskas inte människan till en kropp som behöver vård utan 

betraktas istället som en hel enhet. Enheten består av kropp, själ och ande. För att möta 

människan på personnivå är förståelse för den unika individen betydelsefull. Individens 

upplevelser formar den upplevda hälsan (Svensk sjuksköterskeförening 2014b). 

 

2.9 Problemformulering 

Endometrios är en inflammatorisk och långvarig sjukdom som drabbar var tionde 

kvinna i fertil ålder. Symtom som smärta och övriga andra symtom har en inverkan på 

den upplevda livskvaliteten hos kvinnor som lever med endometrios. Författarna anser 

att den här studien behövs för en aktuell sammanställning av forskning. Eftersom 

kvalitativ forskning med djupintervjuer undersöker en liten grupp behövs ytterligare 

kvalitativ forskning som kan understödja den tidigare etablerade forskningen. För att 

som sjuksköterska kunna ge adekvat, omsorgsfull och rättvis vård med utgångspunkten 

människan i centrum behövs kunskap och förståelse kring kvinnornas upplevelse av att 

leva med endometrios. Om ett personcentrerat förhållningssätt används betyder det ett 
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bemötande med lyhördhet, respekt och en öppenhet till människans livshistoria. Genom 

detta ges möjlighet till ny kunskap som innebär förhöjd förståelse. Kunskap kan 

utveckla sjuksköterskans kompetens samt förståelse för hur kvinnor med endometrios 

upplever det och därmed ökar möjligheten för att ge god och jämlik vård. 

Synliggörande av erfarenheter och upplevelser av att leva med endometrios kan leda till 

att sjuksköterskan kan utveckla den kompetensnivå som krävs och saknas för att möta 

patientgruppen. Detta kan även vägleda personal som möter kvinnor med endometrios. 

Kunskap ökar förståelse vilket gör att vårdpersonal kan hjälpa kvinnor att navigera 

inom hälso-och-sjukvården, minska kvinnors lidande och öka deras livskvalitet. 

Litteraturstudien kan även vara ett verktyg för nyexaminerade sjuksköterskor men även 

för samtliga sjuksköterskor och sjukvårdspersonal. 

2.10 Syfte 

Beskriva kvinnors upplevelse av att leva med endometrios. 

 

2.11 Frågeställning 
Hur upplever kvinnor att det är att leva med endometrios? 

 

3 Metod 

3.1 Design 

Författarna använde sig av en beskrivande litteraturstudie (Polit och Beck 2017). 

 

3.2 Sökstrategi 

Den använda databasen var PubMed. Polit och Beck (2017) nämner PubMed som en 

lämplig databas inom omvårdnadsvetenskap. De sökord som användes i PubMed var 

endometriosis i meSH-term, experience i fritext samt quality of life i MeSH-term. 

Sökorden söktes fristående för att sedan kombineras på olika sätt. Samtliga sökord 

användes med den booleanska termen AND. Enligt Polit och Beck (2017) är användning 

av booleansk term relevant vid önskad avsmalning av en vetenskaplig sökning och kan 

ses som en navigator i de flesta databaser.  

Högskolan i Gävle användes som en begränsning vid samtliga kombinerade sökord.  
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3.2.1 Tabell 1. Sökstrategi 

Databas Begränsningar(limits), 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Antal 

valda 

artiklar 

Medline 

via 

PubMed 

 2020-01-27 

Högskolan i Gävle 

 

Endometriosis[

MeSH] AND 

experience 

 298  14 8 

Medline 

via 

PubMed 

 2020-01-27 

Högskolan i Gävle 

 

Endometriosis[

MeSH] AND 

Quality of life 

[MeSH] 

 

  269 7 3 

 
 

  Totalt: 21 11 

 

 

3.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier för artiklar var kvinnor i fertil ålder med diagnostiserad 

endometrios, kvinnors upplevelse av att leva med endometrios samt primärkällor. Enligt 

Polit och Beck (2017) utgår litteraturstudier från primärkällor.   

Exklusionskriterier för artiklar var att det ej motsvarade syftet, reviews, medicinsk 

inriktning, samt artiklar skrivna på ett annat språk än engelska och svenska. 

 

3.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

För att uppnå en förståelse för innehållet läste författarna tillsammans överskådligt 

samtliga 566 titlar och abstrakt.  

Att läsa abstrakt kan vara tillräckligt för att komma till en slutsats gällande artikelns 

relevans för syftet (Polit & Beck 2017).  

En artikel ansågs relevant om dess titel och abstrakt svarade på syftet och 

frågeställningen. Antal exkluderade artiklar var 545. Bortfallet berodde på medicinsk 

inriktning, vårdpersonalens perspektiv, omgivningens upplevelser samt 14 dubbletter. 

De kvarstående 21 artiklarna relevansgranskades och ytterligare tio artiklar föll bort. 

Bortfallet av artiklar berodde på en litteraturstudie samt nio artiklar som ej motsvarade 
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syftet. De elva artiklar som ansågs relevanta kvalitetsgranskade. Av de valda elva 

artiklar var tio kvalitativa och en var mixad metod. Urvalsprocessen illustreras genom 

ett flödesschema, figur 1.  

 

                                          

                                                                   

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Figur 1: Urvalsprocessen 

 

 

 

3.5 Dataanalys 

Meningen med analysen av data förklarar Aveyard (2014) är att lyfta fram ny kunskap 

summerad av samtliga funna studier snarare än att repetera den kunskap som redan är 

etablerad i var enskild studie.  

Artiklarna lästes och granskades enskilt av författarna, därefter jämfördes och 

diskuterades dem tillsammans. Författarna använde sig av färgpennor för att enskilt 

utkristallisera det mest relevanta i artiklarnas resultatdel, detta jämfördes och 

diskuterades sedan. 

 En färg var knutet till ett fenomen, detta för att lättare få en överskådlig blick av 

fenomenen som författarna fann. Författarna jämförde och summerade därefter 

övergripande huvudteman utifrån de funna fenomenen. Översättning till svenska och ny 

sammanfattning av varje huvudtema genomfördes tillsammans. I samband med 

sammanfattning av huvudteman upptäcktes underteman. Fynden summerades i ett 

Lästa titlar 

och abstrakt: 

566 

 

Lästa artiklar: 

21 

Kvalitativa 

artiklar: 10 

Mixad metod: 1  

11 

Valda artiklar 

som erhöll god 

kvalitet: 11 

Antal artiklar som exkluderas för att de ej 

motsvarar syftet, har medicinsk inriktning, har 

personalens perspektiv och 14 var dubbletter: 545 

Litteraturstudie: 1 

 

Motsvarar ej syftet: 9 

 

Exkluderade 
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protokoll för att göras tillgängliga och lättöverskådliga samt att förtydliga det relevanta 

av resultatet från artiklarna. Protokoll för litteraturstudier är behjälpliga då de på ett 

systematiskt sätt sammanfattar varje enskild studie och dessa blir enkelt tillgängliga för 

författarna. Utformandet av protokollet kan se olika ut men det summerar alltid viktiga 

nyckelaspekter av varje enskild studie (Polit & Beck 2017). Antal huvudteman som 

framkom var fem med nio underteman. 

 

 

3.6 Etiska överväganden 

Utifrån högskolan i Gävles riktlinjer gällande forskningsetiska överväganden strävar 

författarna efter ett etiskt förhållningssätt. Detta genom noggrannhet och att hålla ett 

objektivt förhållningssätt under hela processen, även genom redlighet inom forskning. 

Polit och Beck (2017) beskriver oredlighet inom forskning som bedrägeri och 

förvrängning. Fabrikation, falsifikation eller plagiarism är oredligt då det innebär att 

materialets innehåll är påhittat, manipulerat eller utan hänvisning till ursprungskällan. 

Eftersom de tidigare studierna utgår från kön som något binärt redovisar de inte för 

ickebinära och transmäns upplevelser av endometrios. Författarna hoppas dock att alla 

som kan drabbas oavsett könsidentitet ska känna sig inkluderade i denna litteraturstudie. 

 

4 Resultat 
4.1 Tabell 2. Temaresultat 
Huvudteman 

Den upplevda smärtan 

Underteman 

Påverkan på det sociala livet Påverkan på det dagliga livet 

Påverkan på sociala relationer och sociala roller 

Påverkan på sysselsättning 

Upplevelsen av behandling och 

dess bieffekter 

 

Självkänslan, egenmakt och 

framtiden 

Femininitet, kvinnoroll och fertilitet 

Känslan av oförutsägbarhet 

Livsstilsförändringar och att finna mening 

Vägen till diagnos Normalisering och försenad diagnostisering 

Möte med hälso- och sjukvård 

Diagnosens betydelse 
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Resultatet i given litteraturstudie baserar sig på de resultat som framkommit i 11 

vetenskapliga artiklar. Artiklarna presenteras i bilagorna 2 och 3. 

 

4.2 Den upplevda smärtan 

Samtliga studier nämner smärta som ett av de främsta symtomen kvinnor upplever 

orsakad av endometrios. Smärtan manifesteras på olika sätt var av samlagssmärta och 

bäckensmärta är karaktäristiska symtom (Ballard, Lowton & Wright 2006; Denny 2004; 

Denny 2009; Hållstam, Stålnacke, Svensén & Löfgren 2018; Huntington & Gilmour 

2005; Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; Markovic, Manderson & Warren 2008; 

Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood 2014; Riazi, Tehranian, Ziaei, 

Mohammadi, Hajizadeh & Montazeri 2014; Roomaney & Kagee 2018; Rush & Misajon 

2018).  Utmärkande för smärtan var dess varaktighet samt intensitet och beskrevs som 

överväldigande. Kvinnorna beskrev sig som utsatta men tvungna att stå ut och kämpa 

vidare. Under extrem smärta kunde de känna sig förlamade och att det normala livet 

haltade (Hållstam et al. 2018. En gemensam och dominerande upplevelse var att den 

långvariga och svåra smärtan påverkade livet ur alla aspekter (Huntington & Gilmour 

2005).  Återhämtning till följd av symtom upptog en stor del av deras liv (Denny 2004; 

Huntington & Gilmour 2005; Hållstam et al. 2018; Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; 

Moradi et al. 2014; Riazi et al. 2014; Roomaney & Kagee 2018).  

 

4.3 Påverkan på det sociala livet 

4.3.1 Påverkan på det dagliga livet 

Kvinnorna upplevde att endometrios har en negativ påverkan på deras liv som gjorde 

det omöjligt att delta i det sociala livet. Aktiviteter och förpliktelser blev lidande till 

följd av endometrios. (Ballard, Lowton & Wright 2006; Denny 2004; Denny 2009; 

Hållstam, Stålnacke, Svensén & Löfgren 2018; Huntington & Gilmour 2005; Jones, 

Jenkinson & Kennedy 2004; Markovic, Manderson & Warren 2008; Moradi, Parker, 

Sneddon, Lopez & Ellwood 2014; Riazi, Tehranian, Ziaei, Mohammadi, Hajizadeh & 

Montazeri 2014; Roomaney & Kagee 2018; Rush & Misajon 2018).  

Svår smärta begränsade sociala aktiviteter vilket bidrog till förlorat socialt kontaktnät 

(Denny 2004; Hållstam et al. 2018; Jones, Jenkinson & Kennedy 2004). Detta kunde 

leda till en känsla av isolering (Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; Moradi et al. 2014; 

Roomaney & Kagee 2018).  Kvinnorna planerade in aktiviteter när de trodde att smärtan 
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skulle bli mindre påtaglig (Denny 2009; Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; Riazi et al. 

2014). 

4.3.2 Påverkan på sociala relationer och sociala roller 

Samtliga studier beskrev påverkan på kvinnornas sociala relationer samt sociala roller 

(Ballard, Lowton & Wright 2006; Denny 2004; Denny 2009; Hållstam et al. 2018; 

Huntington & Gilmour 2005; Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; Markovic, Manderson 

& Warren 2008; Moradi et al.  2014; Riazi et al. 2014; Roomaney & Kagee 2018; Rush 

& Misajon 2018). Förhållanden påverkades eller misslyckades och tog slut på grund av 

en oförmåga att ha ett fungerande aktivt sex- och samlevnads liv och oförstående 

partners (Denny 2004; Hållstam et al. 2018; Moradi et al. 2014 & Roomaney & Kagee 

2018). Infertilitet var en annan anledning som försvårade relationerna (Moradi et al. 

2014; Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; Riazi et al. 2014; Roomaney & Kagee 2018). 

En del kvinnor valde att inte inleda förhållanden på grund av de problem endometrios 

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

kvinnorna kunde inte leva upp till den önskade föräldrarollen (Hållstam et al. 2018; 

Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; Moradi et al. 2014; Roomaney & Kagee 2018).  

Det fanns ett behov av stöd då angelägenheter i det dagliga livet blev begränsade 

(Denny 2004; Hållstam et al. 2018; Moradi et al. 2014; Riazi et al. 2014; Roomaney & 

Kagee 2018; Rush & Misajon 2018) Partners var en viktig källa till stöd hos flertalet 

kvinnor (Denny 2004; Roomaney & Kagee 2018). Behovet av stöd medförde ett 

beroende av hälso- och sjukvård samt partners. En existentiell sorg upplevdes på grund 

av fysiska begränsningar, möjligheter som missades och genom ett begränsat deltagande 

i sitt eget liv (Hållstam et al. 2018). 

4.3.3 Påverkan på sysselsättning 

Kvinnor upplevde att endometrios påverkade sysselsättningen (Denny 2004; Huntington 

& Gilmour 2005; Hållstam et al. 2018; Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; Moradi et al. 

2014; Roomaney & Kagee 2018; Rush & Misajon 2018). Frånvaro till följd av sjukdom 

var vanligt (Denny 2004; Huntington & Gilmour 2005; Jones, Jenkinson & Kennedy 

2004; Moradi et al. 2014; Roomaney & Kagee 2018). För många kvinnor blev det svårt 

att fullfölja uppgifter till följd av smärtan (Denny 2004; Moradi et al. 2014). Kvinnorna 

behövde anpassa sin arbetssituation genom att exempelvis arbeta deltid (Huntington & 

Gilmour 2005; Hållstam et al. 2018; Moradi et al. 2014). Endometrios medförde skuld 

och skam i arbetssituationer. En rädsla att förlora arbetet på grund av frånvaro fanns för 
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en del kvinnor (Roomaney & Kagee 2018). Den ekonomiska situationen blev lidande 

till följd av arbetsbegränsningar (Hållstam et al. 2018; Moradi et al. 2014; Roomaney & 

Kagee 2018). Andra anledningar till ekonomiska förluster var för att finansiera 

behandlingar samt hygienprodukter (Moradi et al. 2014; Roomaney & Kagee 2018). 

Hur förstående en arbetsplats var kunde påverka kvinnornas helhetsupplevelse av 

arbetslivet positivt eller negativt (Denny 2004; Hållstam et al. 2018; Jones, Jenkinson & 

Kennedy 2004; Moradi et al. 2014; Roomaney & Kagee 2018). Endometrios påverkade 

kvinnornas deltagande under utbildning. Genomförande av utbildning blev svår att 

fullfölja (Hållstam et al. 2018; Huntington & Gilmour 2005; Moradi et al. 2014). 

 

4.4 Upplevelsen av behandling och dess bieffekter 
Biverkningar och långtidseffekter av behandlingar oroade många kvinnor (Denny 2009; 

Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; Hållstam et al. 2018; Moradi et al. 2014; Rush & 

Misajon 2018). Behandling kunde innebära sänkt livskvalitet på grund av olika 

bieffekter (Hållstam et al. 2018; Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; Moradi et al. 2014; 

Roomaney & Kagee 2018; Rush & Misajon 2018). Bieffekter av läkemedel som 

utseende- och humörförändringar var något kvinnorna fick utstå. För en del kvinnor 

kunde behandling innebära förstärkt sjukdomskänsla med ökad smärta och bieffekter av 

läkemedel som hade både en fysisk och psykisk inverkan (Markovic, Manderson & 

Warren 2008). På sikt kunde även behandlingar medföra hälsoproblem som exempelvis 

tidig menopaus vilket oroade kvinnorna (Denny 2009; Hållstam et al. 2018; Markovic, 

Manderson & Warren 2008). Behandlingar kunde även vara ineffektiva utan 

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

Återfall av symtom trots behandling var vanligt, vilket ledde till en kedjeeffekt av 

behandlingar. Detta ledde till negativa känslor (Huntington & Gilmour 2005; Moradi et 

al. 2014). Behandling kunde vara värdefullt för en del för att reducera smärtan medan 

andra inte utstod besvären och avslutade sina behandlingar (Denny 2009). 

 

4.5 Självkänslan, egenmakt och framtiden 

4.5.1 Femininitet, kvinnoroll och fertilitet 

Symtom från endometrios hotade den kvinnliga rollen och feminina självbilden. 

Samlagssmärta och infertilitet bidrog till sviktande självbild och självkänsla (Denny 

2009; Hållstam et al. 2018; Markovic, Manderson & Warren 2008; Moradi et al. 2014; 

Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; Riazi et al. 2014; Roomaney & Kagee 2018). 
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Många kvinnor härdade ut smärtan för att behålla den feminina rollen (Riazi et al. 

2014). Många jämförde sig med andra kvinnor som inte levde med sjukdomen 

(Hållstam et al. 2018; Roomaney & Kagee 2018). 

4.5.2 Känslan av oförutsägbarhet 

Kvinnorna upplevde en stor oro kring sjukdomens oförutsägbarhet och påverkan på 

livet (Denny 2004; Denny 2009; Hållstam et al. 2018; Jones, Jenkinson & Kennedy 

2004; Moradi et al. 2014; Roomaney & Kagee 2018; Rush & Misajon 2018). Oro kring 

framtiden och försvårad planering av den upplevdes bland många (Denny 2009; Moradi 

et al. 2014; Riazi et al. 2014; Roomaney & Kagee 2018; Rush & Misajon 2018). Oron 

för att kvinnornas döttrar skulle få endometrios fanns (Jones, Jenkinson & Kennedy 

2004; Moradi et al. 2014). Att få återfall av sjukdomen var ännu ett orosmoment 

(Denny 2004; Denny 2009; Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; Moradi et al. 2014). 

Ovisshet eller omöjligheter kring graviditet påverkade kvinnornas livsplan och deras 

mänskliga längtan efter prokreation. En del kvinnor upplevde sig deprimerade 

(Hållstam et al. 2018; Moradi et al. 2014; Roomaney & Kagee 2018). Hopplöshet var 

ett exempel på vanligt förekommande negativa känslor (Riazi et al. 2014; Roomaney & 

Kagee 2018). Vid pågående smärta blev negativitet kring framtiden mer framträdande, 

under symtomfria perioder sågs en positiv livsvy (Denny 2004; Hållstam et al. 2018). 

 

4.5.3 Livsstilsförändringar och finna mening 

Olika strategier användes bland kvinnorna för att klara av vardagen, lätta på sina 

symtom och underlätta sin livsupplevelse (Ballard, Lowton & Wright 2006; Denny 

2009; Huntington & Gilmour 2005; Hållstam et al. 2018; Markovic, Manderson & 

Warren 2008; Moradi et al. 2014; Riazi et al. 2014). 

Förändrade matvanor och motion var vanligt (Huntington & Gilmour 2005; Moradi et 

al. 2014). Självmedicinering med smärtstillande var en annan strategi som användes 

(Ballard, Lowton & Wright 2006; Huntington & Gilmour 2005; Markovic, Manderson 

& Warren 2008; Moradi et al. 2014; Riazi et al. 2014). Alkohol för att reducera smärtan 

förekom bland kvinnor (Huntington & Gilmour 2005; Moradi et al. 2014). 

Alternativa behandlingar varav värme var en vanlig strategi mot smärtan (Denny 2009; 

Huntington & Gilmour 2005; Hållstam et al. 2018; Riazi et al. 2014). Vila (Ballard, 

Lowton & Wright 2006; Moradi et al. 2014; Riazi et al. 2014) och TENS var andra 

strategier för att underlätta upplevelsen (Denny 2009; Hållstam et al. 2018). För att 
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återfå kontroll försökte kvinnorna ändra på sina tankemönster (Markovic, Manderson & 

Warren 2008; Hållstam et al. 2018). Sjukdomen medförde frågor och existentiell sorg. 

Kvinnorna sökte efter mening för det långa lidandet. För att hantera den överväldigande 

situationen kämpade kvinnorna för sammanhang genom att förstå, använda coping och 

finna mening (Hållstam et al. 2018). Kvinnor fann gemenskap och information bland 

andra kvinnor med endometrios (Huntington & Gilmour 2005; Hållstam et al. 2018; 

Moradi et al. 2014). 

 

4.6 Vägen till diagnos 

4.6.1 Normalisering och försenad diagnostisering 

Många kvinnor upplevde en försening i sin diagnos. Den långa väntan på 

diagnostisering upplevde kvinnorna berodde på normalisering (Ballard, Lowton & 

Wright 2006; Denny 2009; Denny 2004; Huntington & Gilmour 2005; Hållstam et al. 

2018; Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; Markovic, Manderson & Warren 2008; 

Moradi et al. 2014; Riazi et al. 2014; Roomaney & Kagee 2018). 

Möte med hälso- och sjukvård upplevde kvinnorna var en av de främsta orsakerna till 

att deras tillstånd normaliserades och diagnosen försenades (Ballard, Lowton & Wright 

2006; Denny 2009; Huntington & Gilmour 2005; Markovic, Manderson & Warren 

2008; Moradi et al. 2014; Riazi et al. 2014). Många kvinnor fick genomgå en 

feldiagnostisering (Ballard, Lowton & Wright 2006; Huntington & Gilmour 2005; 

Markovic, Manderson & Warren 2008; Moradi et al. 2014; Riazi et al. 2014). En del 

kvinnor blev remitterade till andra specialister innan de fick komma till en gynekolog, 

vilket innebar ytterligare väntan (Denny 2004; Huntington & Gilmour 2005; Riazi et al. 

2014). En del fick höra av sjukvården att deras problem är psykosomatiska (Markovic, 

Manderson & Warren 2008).  

Många upplevde sig avfärdade och misstrodda av sjukvården, symtomen och 

upplevelsen ansågs vara normal för fertila kvinnor (Ballard, Lowton & Wright 2006; 

Denny 2004; Denny 2009; Markovic, Manderson & Warren 2008; Moradi et al. 2014; 

Riazi et al. 2014).  

En ytterligare grund för den sena diagnostiseringen kunde vara kvinnornas egen 

normalisering kring symtom (Ballard, Lowton & Wright 2006; Denny 2009; Huntington 

& Gilmour 2005; Markovic, Manderson & Warren 2008; Moradi et al. 2014). 

Kvinnornas bristande kunskap gällande reproduktiv hälsa bidrog till att de själva inte 
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kunde urskilja vad som ansågs vara normalt (Ballard, Lowton & Wright 2006; Denny 

2009; Huntington & Gilmour 2005; Markovic, Manderson & Warren 2008; Moradi et 

al. 2014). Känslan av skam upplevdes av många kvinnor, detta ledde till att de inte 

talade om problemen vilket var ytterligare anledning till försenad diagnos (Ballard, 

Lowton & Wright 2006; Markovic, Manderson & Warren 2008; Moradi et al. 2014). 

Tystnaden bidrog till att kvinnorna inte hade andra kvinnor att jämföra sina symtom 

med (Ballard, Lowton & Wright 2006; Denny 2009). Kvinnorna upplevde att deras 

anhöriga normaliserade deras symtom (Denny 2009; Moradi et al. 2014). Beroende på 

socioekonomisk status kunde kvinnornas upplevelse se olika ut. Högre status kunde 

innebära en större tro på sin egen upplevelse, därför godtogs inte normaliseringen och 

en diagnos kunde snabbare sättas (Markovic, Manderson & Warren 2008). 

4.6.2 Möte med hälso- och sjukvård 

Många kvinnor kände missnöje och frustration med hälso- och sjukvård (Denny 2009; 

Huntington & Gilmour 2005; Hållstam et al. 2018; Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; 

Moradi et al. 2014; Roomaney & Kagee 2018). Kvinnorna upplevde okunskap bland 

sjukvårdspersonal (Hållstam et al. 2018; Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; Moradi et 

al. 2014). Många fick rådet att bli gravida, dels som behandling men även som 

symtomlindring vilket gav negativa känslor (Huntington & Gilmour 2005; Hållstam et 

al. 2018; Moradi et al. 2014). När kvinnorna fick delta i sin egen vård förhöjdes den 

positiva upplevelsen (Roomaney & Kagee 2018). Kvinnorna upplevde att det sällan 

ställdes frågor kring sjukdomens påverkan på livet, utan fokuset låg mestadels på 

smärtans intensitet (Denny 2009). 

4.6.3 Diagnosens betydelse 

Diagnostisering validerade och stärkte kvinnornas upplevelse (Ballard, Lowton & 

Wright 2006; Denny 2009; Huntington & Gilmour 2005; Markovic, Manderson & 

Warren 2008; Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood 2014; Roomaney & Kagee 

2018). Många oroade sig över allvarlig sjukdom, därför blev diagnosen av endometrios 

en lättnad (Ballard, Lowton & Wright 2006; Huntington & Gilmour 2005; Jones, 

Jenkinson & Kennedy 2004; Moradi et al. 2014). En känsla av att känna sig trodd och 

att det inte var inbillning infann sig (Denny 2009; Huntington & Gilmour 2005; Moradi 

et al. 2014). Ytterligare ett språk att kunna uttrycka sina upplevelser på möjliggjordes 

samt möjlighet till socialt stöd. Diagnostisering gav kvinnor större hopp samt en 

förbättrad hantering och kontroll över situationen. (Ballard, Lowton & Wright 2006). 
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Med hjälp av diagnostiseringen kunde kvinnorna få möjlighet att navigera sig till rätt 

information (Roomaney & Kagee 2018). 

5 Diskussion 

5.1 Huvudresultat 

Syftet med detta arbete var att ta reda på kvinnors upplevelse av att leva med 

endometrios. Författarna fick fram att endometrios påverkade kvinnorna negativt ur 

både fysiska och psykologiska dimensioner. Upplevda begränsningar till följd av 

symtom visade sig, som svårigheter att delta i sitt eget liv. Detta uppenbarade sig genom 

att inte kunna vara aktiv. Att leva ut sina sociala roller på ett tillfredsställande sätt 

uppfattades svårt på grund av begränsningarna. Endometriossymtom, frånvaro från 

arbete och svårigheter att fullfölja uppgifter inverkar negativt på kvinnors arbetsliv och 

ekonomi. Självförtroendet och självkänslan blev färgade av kvinnornas 

helhetsupplevelse som reducerade deras möjligheter till ett tillfredsställande liv. Med 

sjukdomen kommer även ängslan, dels oro av att något är fel i kroppen men även 

kopplad till ovisshet inför framtiden. Behandlingar och dess bieffekter oroar också 

kvinnorna. Kvinnorna själva, sjukvården och människor i deras närhet normaliserar 

endometriossymtom, följaktligen dröjer diagnos. En diagnos innebär lättnad då den 

bekräftar deras upplevelse. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Individens lidande i flera dimensioner 

I den föreliggande litteraturstudiens resultat framkommer det i samtliga artiklar att 

endometrios påverkar kvinnornas liv ur alla aspekter i livet. Smärtan som utgörs av 

sjukdomen är den påverkande faktorn som utgör ett lidande för kvinnorna som lever 

med sjukdomen. Smärtan förklarad av kvinnorna påverkar ett lidande i den fysiska 

kroppen, ett lidande och en begränsning till sociala relationer, ett lidande i 

arbetssituationer, ett lidande i självkänslan och jaget, ett lidande i individens själsliga 

och andliga dimensioner. Hela människan faller offer för sjukdomens 

påverkan.  (Denny 2009; Hållstam et al. 2018; Markovic, Manderson & Warren 2008; 

Moradi et al. 2014; Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; Riazi et al. 2014; Roomaney & 

Kagee 2018).  

Eftersom lidandet breder ut sig i så många olika dimensioner anser författarna att en 

multimodal behandling med olika yrkeskategorier inblandade är lämplig och att som 
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sjuksköterska har som ansvarsroll att möjliggöra detta. Enligt Socialstyrelsen (2018) 

behandlas endometrios tvärprofessionellt för att tillgodose individens behov så att 

kvinnorna kan återfå en god funktionsnivå. Med Travelbees omvårdnadsteori (Pokorny 

2017) kan sjuksköterskan identifiera de individuella upplevelserna, skapa förståelse och 

sympatisera med kvinnorna i deras lidande. Det kan därför vara viktigt att sätta sig in i 

individens situation för att synliggöra de olika behoven, möta behoven med 

sjuksköterskans kompetens samt lindra lidandet.  

I föreliggande litteraturstudie uppger kvinnor att de får sänkt livskvalité till följd av 

behandling (Hållstam et al. 2018; Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; Moradi et al. 

2014; Roomaney & Kagee 2018; Rush & Misajon 2018). Det framkom även att 

behandling medför oro till följd av biverkningar och långtidseffekter (Denny 2009; 

Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; Hållstam et al. 2018; Moradi et al. 2014; Rush & 

Misajon 2018). Livskvaliteten mäter upplevd hälsa och funktion (Statens offentliga 

utredningar 2015). I linje med Travelbees omvårdnadsteori (Kirkevold 2000) hjälper 

sjuksköterskan bäst till genom att kommunicera med individen och försöka stötta. 

Eftersom kvinnorna har sänkt livskvalitet och känner oro kan sjuksköterskan försöka 

lindra lidandet. Författarna anser att sjuksköterskans viktigaste roll är att försöka lindra 

kvinnornas oro och ingiva hopp. Även att ha förståelse för att inte endast sjukdomen i 

sig, utan även behandlingen, har påverkan på den upplevda livskvaliteten.  

5.2.2 Isolering 

Ett av huvudresultaten i denna litteraturstudie var att många kvinnor upplevde en känsla 

av isolering. Den upplevda smärtan tillsammans med andra symtom begränsade 

aktivitetsförmågan och därav oförmåga att skapa eller knyta an till sociala kontakter, 

samt bibehålla de olika sociala rollernas funktion. Detta begränsade deras förmåga att 

delta i sitt eget liv (Jones, Jenkinson & Kennedy 2004, Moradi et al. 2014, Roomaney & 

Kagee 2018). Upplevelsen av hälsa påverkas av den egna individens känsla av att ingå i 

ett sammanhang. Socialt samspel, sociala relationer samt stöd från individens 

omgivning är viktigt för att en individ ska känna en större grad hälsa och känsla av 

sammanhang, trots svår situation i livet (Antonovsky 2005). Utifrån Travelbee’s 

omvårdnadsteori (Kirkevold 2000) kan sjuksköterskan fråga sig själv vad hon kan göra 

för att hjälpa individen att skapa mening. Även ta reda på vad mening innebär för den 

unika individen. Författarna anser att sjuksköterskan bör se sig själv som en viktig länk 

för möjlighet till sammanhang och meningsskapande för individen. Detta innebär att 
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visa individen vårdens resurser och identifiera för vad som kan vara till hjälp för den 

enskilda individen. I författarnas huvudresultat framkommer det att kvinnor fann 

gemenskap och information bland andra kvinnor i samma situation (Huntington & 

Gilmour 2005; Hållstam et al. 2018; Moradi et al. 2014). Författarna vill lyfta fram att 

gemenskap med andra i samma situation skulle kunna innebära att skapa mening och 

bryta isolering. Sjuksköterskan skulle med hennes kunskap föreslå eller skapa en 

stödgrupp.  

I den här litteraturstudien framkommer det att kvinnorna har olika strategier för att klara 

av vardagen och har en strävan efter att finna mening i deras lidande (Ballard, Lowton 

& Wright 2006; Denny 2009; Huntington & Gilmour 2005; Hållstam et al. 2018; 

Markovic, Manderson & Warren 2008; Moradi et al. 2014; Riazi et al. 2014). Enligt 

Travelbee (Kirkevold 2000) är att hjälpa individen att finna mening ett mål. Författarna 

föreslår att sjuksköterskan med sin kunskap och erfarenhet kan komma med förslag på 

meningsskapande strategier för att hjälpa individerna med sin coping. Exempel på 

strategi som kvinnor upplevt hjälpt i föreliggande litteraturstudie var förändrad kost och 

mer motion (Huntington & Gilmour 2005; Moradi et al. 2014). Även värme som 

smärtbehandling (Denny 2009; Huntington & Gilmour 2005; Hållstam et al. 2018; Riazi 

et al. 2014) och att ingå i en kontext med andra kvinnor som är i liknande situation 

(Huntington & Gilmour 2005; Hållstam et al. 2018; Moradi et al. 2014). 

5.2.3 Att äga sin upplevelse 

Ytterligare fynd som framkom i denna studies resultatdel var samtliga kvinnors 

erfarenhet av normalisering av sina symtom. Kvinnor blev bemötta med misstro och 

nonchalans bland vårdgivare och fick ofta förklarat att deras upplevelser var inom det 

normala (Ballard, Lowton & Wright 2006, Denny 2004, Denny 2009, Markovic, 

Manderson & Warren 2008, Moradi et al. 2014, Riazi et al. 2014). Socialstyrelsen 

(2018) förklarar att det finns en rådande normaliseringsprocess bland kvinnor som lever 

med endometrios inom hälso- och sjukvård och att en av anledningarna till det kan vara 

okunskap bland vårdpersonal. 

Okunskap hos sjukvårdspersonal upplevdes bland kvinnorna som framkommer i 

resultatet av föreliggande arbete och att detta påverkade bemötandet (Hållstam et al. 

2018; Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; Moradi et al. 2014). I studien (Bach et al. 

2016) visar det sig att sjuksköterskor som har erfarenhet av att vårda kvinnor med 

endometrios har en mer ökad förståelse och kunskap vilket påverkar bemötandet. 
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Ytterligare studie (Grundström et al. 2018) talar om vikten av sjukvårdspersonalens 

sociala och pedagogiska förmåga och hur detta fick kvinnorna att känna sig sedda, 

bekräftade och mindre utsatta. I detta arbetes resultatdel framkommer det att när 

kvinnorna fick delta i sin egen vård förhöjdes den positiva upplevelsen (Roomaney & 

Kagee 2018).  

ICN (2012) förklarar att sjuksköterskans ansvar bland annat är att se hela personen och 

dennes behov. Travelbee (Kirkevold 2000) menar att individens perspektiv ska vara 

utgångsläget inom omvårdnad, individen äger sin egen upplevelse och sjuksköterskan 

ska arbeta utifrån det. Författarna anser att en del av den personcentrerade vården skulle 

därför kunna vara att bekräfta individens upplevelse oavsett om en diagnos finns eller 

inte. Förslagsvis kan känslan av att känna sig trodd leda till en minskad normalisering 

av sin egen symtombild. 

5.2.4 Värdet av en diagnos 

Ytterligare ett av huvudresultaten i detta arbete var att kvinnorna upplevde att 

diagnostiseringen var viktig (Ballard, Lowton & Wright 2006; Denny 2009; Huntington 

& Gilmour 2005; Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; Moradi et al. 2014 & Roomaney 

& Kagee 2018).  Socialstyrelsen (2018) talar om vikten av en tidig och rätt 

diagnostisering samt inledande behandling. Detta för att inte riskera kvinnors 

utvecklande av långvarig smärta och risk för infertilitet. Detta skulle alltså kunna 

innebära onödigt lidande vilket Travelbee (Kirkevold 2000) menar är sjuksköterskans 

främsta roll att lindra.  

I en studie (Grundström, Kjølhede, Berterö & Alehagen 2016) har vårdpersonal 

beskrivit deras upplevelser i samband när diagnos ges till kvinnor. Kvinnorna känner att 

upplevelsen av deras problem blir bekräftade och att de lättare kan acceptera deras 

symtom med vetskap om den bakomliggande orsaken. Ytterligare studie (Hallberg & 

Carlsson 1998) beskriver att lidandet minskade och upplevelsen bekräftades av att få en 

fibromyalgidiagnos som förklarade smärtan. I den föreliggande litteraturstudien 

framkommer det att diagnos validerar kvinnornas upplevelser. En känsla av lättnad 

infinner sig då oro av allvarligare sjukdom funnits före diagnostisering samt att 

kvinnorna då kände sig trodda (Ballard, Lowton & Wright 2006; Denny 2009; 

Huntington & Gilmour 2005; Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; Markovic, Manderson 

& Warren 2008; Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood 2014; Roomaney & 

Kagee 2018). Författarna anser att en diagnos är av betydelse då kvinnornas upplevelser 
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bekräftas och tillgång till adekvat vård och behandling ökar. Utifrån Travelbees teori 

(Kirkevold 2000) bör inte diagnosen styra omvårdnaden, istället individens upplevelse. 

I författarna resultatdel framkommer det dock att en diagnos stärker kvinnorna och 

därför bör sjuksköterskan hjälpa kvinnorna till en diagnos.  

 

5.2.5 Den sexuella hälsan 

Det framkom ur arbetets resultatdel att kvinnornas självkänsla och självbild samt synen 

på den egna femininiteten sviktade i och med sjukdomens påverkan på sexualiteten 

(Denny 2009; Hållstam et al. 2018; Markovic, Manderson & Warren 2008; Moradi et 

al. 2014; Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; Riazi et al. 2014; Roomaney & Kagee 

2018). Hulter (2004) menar att sexualitet är en viktig del av att vara människa och ingår 

i hälsans kontinuum. Sexualitet omfamnar könsidentitet, roller, njutning, intimitet, 

reproduktivitet och biologiskt kön. Sexualiteten upplevs och uttrycks genom exempelvis 

beteenden, förväntningar, värderingar, normer, roller och i relationer. Att leva med 

exempelvis en sjukdom kan hota den egna självbilden kopplat till sexualiteten, försvåra 

den sexuella förmågan och relationer till andra. I en studie (Grundström 2018) beskrivs 

kvinnornas uppgivenhet och känsla av att vara osynlig när sjukvårdspersonal inte 

bemöter kvinnornas känslor och upplevelser av sjukdomens påverkan på deras 

sexualitet. 

World Health Organization (2010) talar om att hälso- och sjukvården inom varje nation 

har till uppgift att skydda och värna om individens sexuella hälsa. Individen har rätt till 

och bör bemötas med information och vägledning utifrån det individuella behovet, ett 

erkännande i behovet av sexuell njutning och rätten till sexuell njutning. Vägledning 

och information kring fertilitet och reproduktiv hälsa ska bistås. Hälso- och 

sjukvårdspersonal bör ha förmåga att kunna identifiera de individer som söker för 

sexuella hälsoproblem. Om Travelbees (Kirkevold 2000) förhållningssätt efterföljs 

strävar sjuksköterskan efter att ta reda på individens egen upplevelse av sjukdomen. Att 

våga ställa frågor om upplevelsen och dess inverkan på livet i stort kan leda till ökad 

förståelse.  

Eftersom det är privata frågor som ibland behövs ställas anser författarna att det är 

viktigt att som sjuksköterska vara fördomsfri och öppen i mötet med individen. Utstrålar 

sjuksköterskan öppenhet underlättar det för individen att dela med sig och 

sjuksköterskan kan därför få en ökad förståelse för individens upplevelse. 
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5.3 Metoddiskussion 

För att besvara och analysera frågeställningen i föreliggande studie valde författarna att 

använda sig av en beskrivande litteraturstudie. Frågeställningar gällande personliga 

upplevelser kan lämpligen besvaras med beskrivande design. Litteraturstudier ger en 

översikt gällande ett fenomens befintliga läge (Polit och Beck 2017). PubMed är en 

databas användbar för omvårdnadsforskning (Polit och Beck 2017). Författarna använde 

sig av den. För att få upp relevanta artiklar användes ämnesordsökning med MeSH-

termer. Polit och Beck (2017) nämner ämnesord som stöd att använda för att söka i 

databaser, de nämner även booleanska termer som hjälp att begränsa sökningar. 

Författarna använde sig av den booleanska termen AND. Sökord utan värden på 

upplevelser försökte användas, experience för att få fram den rådande upplevelsen och 

quality of life då det betraktar livsupplevelsen ur en skala. Detta gjordes för att undvika 

bias, vilket är en styrka. En annan styrka är att författarna deltog i utbildningstillfällen 

gällande databassökning som högskolans bibliotek höll i. Svaghet är att trots 

utbildningen är författarna inte sakkunniga i databassökning, vilket kan ha påverkan på 

sökträffar och resultatet. 

Inkluderade artiklar berörde kvinnors egen upplevelse av endometrios och var 

primärkällor. Primärkällor är vad som huvudsakligen bör användas (Polit och Beck 

2017). Begränsningar gällande år forskningen var publicerad gjordes inte. Författarna 

bedömde att det fanns så pass få artiklar som besvarade syftet och att det därför inte 

behövdes. Artiklar från 2003 inkluderades vilket skulle kunna försvaga bilden av hur 

det ser ut idag. Att betrakta fenomenet ur olika kulturella och socioekonomiska 

perspektiv ger en bredare bild, författarna har med studier som återspeglar detta vilket är 

en styrka. 

Ytterligare artiklar som exkluderades var de som låg utanför högskolan i Gävles 

betalplan och kostade pengar, detta för att inte författarna skulle belastas ekonomiskt. 

Även det kan ha bidragit till resultatets utformande. 

Författarna läste tillsammans överskådligt de 566 titlarna och abstrakt från sökningen. 

Polit & Beck (2017) menar att abstrakt kortfattat ger en övergripande bild om artikelns 

innehåll. Eftersom författarna läste abstrakt så väl som titlar fanns en tydlig bild 

gällande deras relevans, till skillnad från om bara titlar läses. Relevanta artiklar 

besvarade syftet med både titel och abstrakt. Artiklar som ej motsvarade syftet och 

dubbletter valdes bort. Av de granskade artiklarna valdes 21 ut för relevansbedömning 
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(bilaga 1), vilket är en styrka då det hjälpte författarna välja ut relevanta artiklar. Antal 

artiklar som ej ansågs relevanta var tio, en av artiklarna var en litteraturstudie och 

resterande nio motsvarade ej syftet.   

Kvarstående elva kvalitetsgranskades (bilaga 1) för att bedöma kvaliteten, vilket kan 

anses vara en styrka eftersom författarna då erhöll en bild av artiklarnas kvalitet.  

Artiklarna organiserades sedan i tabeller (se bilaga 2 och 3). Polit och Beck (2017) 

menar att tabeller kan vara till hjälp för att organisera sitt resultat. Tio kvalitativa 

artiklar och en med mixad valdes ut. Kvalitativ metod är användbar att studera fenomen 

utan numeriska data (Polit och Beck 2017). Upplevelser saknar numeriska data, att 

inkludera huvudsakligen kvalitativ forskning stärker därför resultatet. Styrkan med 

kvalitativa artiklar är att de personliga upplevelserna får ta plats. Brist på kvantitativa 

artiklar skulle kunna innebära att mätningar inte redovisas och utgör därför en svaghet. 

Förtydligande av hur processen följde gjordes med hjälp av en figur, ett flödesschema. 

Händelseförlopp illustreras med figurer för att läsaren lättare ska kunna följa processen 

(Polit och Beck 2017). Tack vare flödesschemat stärks förståelsen gällande processen. 

Författarna läste artiklarna enskilt för att sedan diskutera och jämföra vad de kom fram 

till (Polit och Beck 2017). Forskningen lästes av båda författarna vilket är en styrka. 

Protokoll för litteraturstudier (se bilaga 2 och 3) sammanställde huvudfynden i varje 

artikel. Polit och Beck (2017) rekommenderar protokoll för att tillgängliggöra studier, 

det skulle kunna vara stärkande för studien eftersom fynden blir lättåtkomliga för 

författare så väl som läsare. Teman upptäcktes genom att författarna färgmarkerade 

forskning som kunde associeras till samma grupp av fenomen. Genom diskussion kom 

författarna tillsammans fram till fem teman med underteman.  

Översättning från engelska till svenska gjordes av författarna. Det kan vara en svaghet 

att inte ha studier på sitt modersmål. Risk för oavsiktliga feltolkningar och att 

förståelsen kan bli förlorad i samband med översättning är en svaghet i arbetet. 

Det är en styrka att författarna har strävat efter att vara objektiva genom hela processen. 

Även att följa högskolan i Gävles riktlinjer gällande forskningsetiska övervägande. 

 

5.4 Kliniska implikationer och förslag på fortsatt forskning 

Denna studie bidrar till en ökad förståelse och kunskap för sjuksköterskan gällande 

vilka känslor och upplevelser kvinnor med endometrios har. Litteraturstudien kan bidra 

till att öka sjuksköterskans förståelse och kompetens kring kvinnornas erfarenheter. 

Sjuksköterskan kan reflektera över sitt arbetssätt och försöka ge en god omvårdnad med 
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individen i fokus. Studien kan bidra till att förstå hur kvinnor med endometrios blir 

påverkade av sitt tillstånd. Var tionde fertil kvinna beräknas ha endometrios, många av 

dem upplever att diagnostiseringen tar lång tid. Det framkom av resultatet att många 

kvinnor får sina symtom förminskade och normaliserade. Författarna tror att det beror 

på okunskap. Mer forskning och utbildning gällande endometrios är nödvändigt för att 

kunna ge god vård och möta kvinnors behov. Eventuella kunskapsluckor hos 

vårdpersonal bör utforskas. Kvantitativa mätningar i den allmänna sjukvården skulle 

kunna kartlägga kunskapsläget.  

Ytterligare forskning krävs gällande hur kvinnor med endometrios upplever ett gott 

bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal. Detta för att som hälso-och 

sjukvårdspersonal kunna bidra till att öka kvinnornas självkänsla. 

 

5.5 Slutsats 

Endometrios har påverkan på vardagen, relationer till andra människor, kvinnors 

självförtroende och självkänsla. Symtomen påverkar hela livet, trots det dröjer 

diagnostisering. Resultatet visar även att sjukvården, personer i kvinnans omgivning 

och de själva utgår från att symtomen är en normal del av att vara kvinna. Som 

sjuksköterska är det viktigt att se helhetsbilden och tänka holistiskt eftersom 

endometrios inverkar på livet i stort. Genom att uppmärksamma individen kan lidandet 

lindras och om möjligt hjälpa kvinnorna att finna mening. Kunskapslyft hos 

vårdpersonal gällande endometrios skulle leda till kortare tid för diagnos och därigenom 

minska kvinnornas lidande. Målet för sjukvården skulle kunna vara att arbeta mer 

tvärprofessionellt för att kvinnors olika behov ska tillmötesgås och lidandets olika 

dimensioner ska lindras. 
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7 Bilagor 
7.1 Bilaga 1 
Mall 1: granskar artikels relevans. Mall 2: Kvalitativ kvalitetsgranskningsmall. Mall 3: 

Kvantitativ kvalitetsgranskningsmall. 

Mall 1: granskar artikelns relevans. 

Artikelförfattare och publiceringsår 

  

 Ja Delvis Nej 

1. 

Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) 

som studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

2 

Är de deltagare som ingår i granskad studie 

relevanta i förhållande till det aktuella 

syftet*? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Är det sammanhang (kontext) som studeras 

i granskad studie relevant i förhållande till 

det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

4. 

Är granskad studies ansats och design 

studie relevant i förhållande till det aktuella 

syftet*? 

 

 

 

 

  

5. 

Sammanvägd bedömning: bör granskad 

studie inkluderas för kvalitetsgranskning i 

den aktuella studien**? 

 

 

 

 

  

 

Mall 2: Kvalitativ kvalitetsgranskningsmall. 

  Ja, med 

motiveringen 

att… 

Delvis, med 

motiveringen 

att… 

Nej, med 

motiveringen 

att… 

Går ej att 

bedöma, 

med 

motiveringen 

att… 

Syfte 

1. Är den granskade 

studiens syfte tydligt 

formulerat? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

2. Är designen lämplig 

utifrån studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

3. Är metodavsnittet 

tydligt beskrivet? 
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4. Är deltagarna relevanta 

i förhållande till 

studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

5. Är inklusionskriterier 

och eventuella 

exklusionskriterier 

beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

6. Är det sammanhang 

(kontext) i vilket 

forskningen genomförs 

beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

7. Är metoden för 

datainsamling relevant? 

 

 

 

 

 

   

8. Är analysmetoden 

redovisad och tydligt 
beskriven? 

 

 
 

 

 

   

9. Görs relevanta etiska 

reflektioner? 

 

 

 

 

 

   

Resultat 

10. Är det resultat som 

redovisas tydligt och 

relevant i förhållande 

till studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

Diskussion 

11. Diskuteras den kliniska 

betydelse som studiens 

resultat kan ha? 

 

 

 

 

 

   

12. Finns en kritisk 

diskussion om den 

använda metoden och 

genomförandet av 

studien? 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Mall 3: Kvantitativ kvalitetsgranskningsmall. 
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Ja, med 

motiveringen 

att… 

 

Delvis, med 

motiveringen 

att… 

Nej, med 

motiveringen 

att… 

Går ej att 

bedöma, 

med 

motiveringen 

att… 

Syfte 

1. 
Är den granskade studiens 

syfte tydligt formulerat? 

 

 

 

 

 

   

2. 

Är eventuella 

frågeställningar tydligt 

beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

3. 
Är designen lämplig 

utifrån studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

4. 
Är metodavsnittet tydligt 

beskrivet? 

 

 

 
 

 

   

5. 
Är undersökningsgruppen 

representativ? 

 

 

 

 

 

   

6. 

Är inklusionskriterier och 

eventuella 

exklusionskriterier 

beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

7. 

Är undersökningsmetoden 

relevant i förhållande till 

studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

8. Är validiteten diskuterad? 

 

 

 

 

 

   

9. 
Är reliabiliteten 

diskuterad? 

 

 

 

 

 

   

10. 

Är det beskrivet hur den 

statistiska analysen är 

utförd? 

 

 

 

 

 

   

11. Är bortfallet beskrivet? 

 

 

 

   



 

32 

 

 

 

12. 
Görs relevanta etiska 

reflektioner? 

 

 

 

 

 

   

Resultat 

13. 

Är det resultat som 

redovisas tydligt och 

relevant i förhållande till 

studiens syfte? 

 

 

 

 

   

 

 

Diskussion 

14. 

Diskuteras den kliniska 

betydelse som studiens 

resultat kan ha? 

 

 

 

 

 

   

15. 

Finns en kritisk 

diskussion om den 

använda metoden och 

genomförandet av 

studien? 

 

 

 

 

 

   

 

 

7.2 Bilaga 2 
Tabell 2, artiklar presenteras.  

Författare Titel Design och  

eventuell 

ansats 

Undersöknings

- 

grupp 

Datainsamlings

- 

metod 

Dataanalys- 

metod 

Ballard, 

K., Lowton, K. & 

Wright, J. (2006). 

Storbritannien 

 What’s the 

delay? A 

qualitative 

study of 

women’s 

experiences 

of reaching a 

diagnosis of 

endometriosi

s 

Kvalitativ 

studie, 

explorativ 

design 

 32 kvinnor 

diagnotiserade 

eller med 

misstänkt 

endometrios, 

funna från 

smärtklinik  

Semistrukturera

de intervjuer, 

person-till-

person. 

Tematisk 

analysering, 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Denny,E. (2004). 

Storbritannien 

Women’s 

experience 

of 

endometriosi

s 

Kvalitativ 15 kvinnor med 

diagnostiserad 

endometrios. 

Inspelade 

intervjuer. 

Tematisk 

analys. 

Denny, E. (2009). 

Storbritannien 

“I Never 

Know From 

One Day to 

Kvalitativ 

prospektiv 

studie. 

 27 kvinnor med 

diagnostiserad 

endometrios. 

Narrativa 

intervjuer. 

Tematisk 

analysmetod. 



 

33 

 

Another 

How I Will 

Feel”: Pain 

and 

Uncertainty 

in Women 

With 

Endometrios

is 

Riazi, H., 

Tehranian, N., 

Ziaei1 S., 

Mohammadi, 

E.,Hajizadeh, E. 

& Montazeri, A. 

(2014). Iran 

Patients’ and 

physicians’ 

descriptions 

of 

occurrence 

and 

diagnosis of 

endometriosi

s: a 

qualitative 

study from 

Iran 

 

Kvalitativ, 

explorativ. 

12 kvinnor med 

endometrios, 6 

gynekologer. 

Semistrukturera

de 

djupintervjuer. 

Innehållsanalys

.  

Huntington, A. & 

Gilmour, JA. 

(2005). Nya 

Zeeland 

A life 

shaped by 

pain: women 

and 

endometriosi

s 

 

Kvalitativ 

studie med 

feministiska 

principer. 

18 kvinnor från 

en endometrios-

stödgrupp. 

 

Semi-

strukturerad, 

interaktiv. 

Tematisk 

analysmetod. 

Hållstam, A., 

Stålnacke, BM., 

Svensén, C. & 

Löfgren, M. 

(2018). Sverige. 

Living with 

painful 

endometriosi

s -  A 

stuggle för 

coherence. A 

qualitative 

study.  

 

Kvalitativ 

studie med 

explorativ 

design. 

 13 kvinnor med 

diagnostiserad 

endometrios. 

Semistrukturera

de intervjuer. 

Grounded 

theory. 
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Jones, G., 

Jenkinson, C. & 

Kennedy, S. 

(2009). 

Storbritannien. 

 The impact 

of 

endometriosi

s upon 

quality of 

life 

Kvalitativ 

studie, 

explorativ 

design. 

 24 kvinnor med 

diagnostiserad 

endometrios. 

Individuella, 

semistrukturera

de intervjuer. 

Tematisk 

metod och 

grounded 

theory. 

Markovic, M., 

Manderson,L., 

&Warren,N. 

(2008). Australien 

Endurance 

and contest: 

women’s 

narratives of 

endometriosi

s 

Kvalitativ 

studie 

 30 kvinnor med 

diagnostiserad 

endometrios. 

Djupgående 

intervjuer. 

Grounded 

theory och 

tematisk 

metodanalys. 

Moradi, M., 

Parker, M,. 

Sneddon, A,. 

Lopez, V.  & 

Ellwood, D. 

(2014) 

Australien 

Impact of 

endometriosi

s on 

women’s 

lives: a 

qualitative 

study. 

Kvalitativ 

studie med 

en deskriptiv 

design. 

 35 kvinnor med 

diagnostiserade 

endometrios. 

Semistrukturera

de 

gruppintervjuer 

inspelade och 

transkriberade 

 

Tematisk 

analysering. 

Roomaney, R & 

Kagee, A., 

(2018.) Sydafrika. 

Salient 

aspects of 

quality of 

life among 

women 

diagnosed 

with 

endometriosi

s: A 

qualitative 

study. 

Kvalitativ 

studie med 

deskriptiv 

design. 

25 kvinnor 

diagnostiserade 

med 

endometrios. 

Semistrukturera

de intervjuer. 

tematisk 

analysering, 

kvalitativ 

innehålls 

analys. 

Rush,G. 

&Misajon, R-A. 

(2018). 

Australien. 

Examining 

subjective 

wellbeing 

and health-

related 

quality of 

life in 

women with 

endometriosi

s. 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ 

studie. 

449 kvinnor 

diagnostiserade 

med 

endometrios. 

Enkätformulärer 

med öppna 

frågor i slutet- 

med plats för 

fritext. 

Tematisk 

analys samt 

statistiska 

analysmetoder. 
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7.3 Bilaga 3 
tabell 3: visar artiklarnas syfte och resultat. 

Författare Syfte Resultat 

Ballard, K., Lowton, K. & 

Wright, J. (2006) 

Att undersöka 

orsakerna bakom att 

kvinnor upplever 

förseningar i 

diagnosen 

endometrios och 

effekten av detta. 

 

Att få en diagnos kan bryta 

normaliseringen av endometriosrelaterade 

symtom, vilket gör det lättare att hantera 

vardagen. En diagnos kan hjälpa 

kvinnorna att tro på sin egen upplevelse 

Denny,E. 2004  Att presentera en 

studie som utforskar 

kvinnors upplevelse av 

att leva med 

endometrios. 

Sendiagnostisering och normalisering av 

symtom är vanligt förekommande bland 

deltagarna -Olika typer av smärta hos 

deltagarna som påverkar deras liv på olika 

sätt beskrivs.  

Upplevelse av behandling och vad som 

hjälper och vad som stjälper samt att oro 

finns för biverkningar som också påverkar 

deras liv. 

 

Denny, E. 2009 Syftet med 

forskningen var att 

utforska kvinnors 

upplevelse av att leva 

med endometrios i en 

framtidsstudie under 

en 1-årsperiod 

Syftet med forskningen var att utforska 

kvinnors upplevelse av att leva med 

endometrios i en framtidsstudie under en 

1-årsperiod 

Riazi, H., Tehranian, N., Ziaei1 

S., Mohammadi, E.,Hajizadeh, 

E. & Montazeri, A. (2014) 

Att utforska 

upplevelsen och 

erfarenheterna hos 

endometriosepatienter 

Självbilden påverkas då endometrios kan 

påverka femininiteten och fertiliteten, 

försvårar att leva upp till sina egna 

förväntningar och samhällets  normer. 
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och läkare om 

förekomst och 

diagnos av 

endometrios 

 

Livet kan behöva planeras kring 

menstruationen. 

Huntington, A. & Gilmour, JA. 

(2005) 

Syftet med 

forskningen var att 

utforska kvinnors 

uppfattning om att 

leva med endometrios, 

dess effekter på deras 

liv och strategier som 

används för att hantera 

deras sjukdom. 

Smärtan begränsar deras liv, normalisering 

av symtom förekommer. Diagnos kan 

innebära lättnad då ett sammanhang 

skapas, dels med medicinsk behandling - 

även med andra kvinnors upplevelse. 

Hållstam, A., Stålnacke, BM., 

Svensén, C. & Löfgren, M. 

(2018) 

Studien försökte 

undersöka kvinnors 

upplevelse av 

smärtsam endometrios 

inklusive långsiktiga 

aspekter, sociala 

konsekvenser, effekt 

av behandling och 

utveckling av egna 

copingstrategier. 

Deltagarna känner sig annorlunda, att 

något är fel - detta i jämförelse med vad 

som är “normalt”. Symtom utlöser andra 

symtom som ger svårigheter att ta sig 

igenom vardagen. Kvinnorna upplever en 

beroendeställning till sjukvård och till sina 

sociala relationer, beroende på bemötande 

kan det få en positiv eller negativ effekt. 

Behandling påverkas deras liv med 

bieffekter, oro för framtiden finns. 

Kvinnorna känner sig begränsade i karriär 

och i sociala relationer. Att uppleva 

kontroll över sin sjukdom kan innebära 

empowerment. 

 

Jones, G., Jenkinson, C. & 

Kennedy, S. (2009) 

Att utforska och 

beskriva effekterna av 

endometrios på 

livskvalitet. 

Deltagarna upplever att endometrios 

kontrollerar den hälsorelaterade 

livskvaliteten psykologiskt, fysiologiskt 

och socialt. Även självbilden påverkas och 

känslan av att inte kunna spela sin roll. 

Många känner även skuld och skam. 

Markovic, M., Manderson,L. & 

Warren,N. (2008) 

Syftet med studien är 

att förstå  förhållandet 

mellan patientens 

sociodemografiska 

bakgrund och det 

Kvinnors narrativ delas in i “att uthärda” 

och i att “slåss för” rätt till adekvat hjälp. 

Socioekonomisk tillhörighet spelar roll, 

utbildning och högre ålder är faktorer som 
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hälsorelaterade 

fenomenet kopplad till 

endometrios. 

gör kvinnor mer benägna att inte acceptera 

sin ohälsa och därför inte “härdar ut”. 

 

Moradi, M., Parker, M,. 

Sneddon, A,. Lopez, V.  & 

Ellwood, D. (2014) 

Syftet med studien är 

att utforska kvinnors 

upplevelser av 

effekterna av 

endometrios och om 

det finns skillnader 

mellan tre 

åldersgrupper. 

 

Påverkan på livskvalitén beror på 

upplevda symtom och symtomen på dessa. 

Beredskap och oro kopplat till 

endometrios. Normalisering av symtom 

påverkar diagnostisering. Relationer 

påverkas, även självkänslan och 

självbilden. Sociala sammanhang 

begränsas. Påverkan på olika delar av livet 

ser olika ut beroende på vilken 

ålderskategori som studeras. Kvinnor 

upplever ha fått nya lärdomar i livet av att 

leva med endometrios. 
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