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Sammanfattning 

Bakgrund: Endometrios är en hormonreaktiv sjukdom som drabbar främst kvinnor i 

reproduktiv ålder. Dess orsak är okänd men effekter av sjukdomen kan innefatta fysiska 

symtom såsom dysmenorré, dyspareuni, menorragi och infertilitet. Detta kan ge upphov 

till emotionella och psykosociala besvär som depression och isolering vilket kan 

resultera i begränsad förmåga till sysselsättning. Syfte: Att beskriva kvinnor med 

endometrios erfarenheter och upplevelser av bemötande från vårdpersonal. Metod: 

Deskriptiv litteraturstudie. Huvudresultat: Genom analys av resultaten av de 

inkluderade studierna var upplevelser av normalisering, misstro, bristfällig information 

och stöd hos kvinnor i mötet med vårdpersonal återkommande teman. Kvinnor 

upplevde att det bristande bemötandet resulterade i känslor såsom förvirring, oro, ilska, 

och frustration. Kvinnor med endometrios upplevde svårigheter att känna sig förstådd 

och att symtomen skulle tas på allvar av vårdpersonalen. Hos de deltagande kvinnor 

som bemötts med förståelse, information, och stöd av vårdpersonal uttrycktes 

uppskattning för detta. Slutsats: Resultaten i föreliggande litteraturstudie tyder på att 

kunskapen om sjukdomen inom vården varit delvis upplevts som bristfällig. Gällande 

bemötande förfaller det utifrån föreliggande litteraturstudies resultat vara betydelsefullt 

att vårdgivare uppvisar den typ av förståelse och empati som kvinnorna i studien 

stundvis uttryckt behov av. Alla studier som granskats i detta litteraturstudie vars 

deltagare själva beskrivit sina erfarenheter av bemötande från vårdpersonal 

exemplifierar betydelsen av att vårdpersonalen, förutom att vara påläst även besitter 

förmågan av god kommunikation, empati och förståelse i mötet med patienter med 

endometrios. 

 

Nyckelord:  Bemötande, Endometrios, Erfarenheter/Upplevelser, Kvinnor, 

Vårdpersonal. 

 



   

 

 

Abstract 

Background: Endometriosis is a hormonal reactive syndrome affecting women of 

reproductive age. The cause of endometriosis is unknown, but known symptoms include 

dysmenorrhea and infertility. Symptoms can amount to emotional and 

psychosociological disorders/issues such as depression and isolation which can result in 

limited ability to work and lead a normal daily life. Aim: To describe women with 

endometriosis experiences of reception from healthcare professionals. Method: 

Descriptive literature study. Main Result: The experience of normalization and distrust 

in symptoms as well as the lack of adequate information and support from healthcare 

professionals were reoccurring themes in the results of this study. Accounts from the 

included studies within this thesis portrayed women’s experiences of confusion, 

anxiety, anger, and frustration as a consequence of perceived unsatisfactory reception 

from healthcare professionals due to inadequate support and information. Women 

experienced difficulties in feeling understood and taken seriously by healthcare 

professionals. However, in cases where women in the aforementioned studies were met 

with understanding as well as pertinent information and support was appreciation 

expressed. Conclusion: The results presented in this study concluded that knowledge of 

endometriosis was perceived as partially inadequate. Regarding reception, it seems of 

importance that healthcare professionals portray qualities such as empathy and 

understanding as a reflection of women’s needs occasionally depicted in this study’s 

results. Studies reviewed in this paper, whose participants described their experiences of 

reception by healthcare professional in relation to endometriosis, exemplify the 

importance that healthcare professionals, in addition to the ability to provide good 

communication, also possess the ability to communicate empathy and understanding 

towards patients.  
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1 Introduktion   

1.1 Epidemiologi 

Endometrios kan enligt Ballard, Seaman, de Vries och Wright (2008) uppstå hos 

kvinnor i alla åldrar, förutsatt att de är i fertil ålder. Globalt beräknas cirka tio procent 

av alla kvinnor ha endometrios och ungefär hälften av dem har behandlingskrävande 

symtom (Ballard et al. 2008). I Sverige beräknas cirka 250 000 kvinnor ha endometrios. 

Tiden från symtomdebut till diagnos beräknas ta i genomsnitt sju år (Socialstyrelsen, 

2018). Det finns enligt Saha och Makdessi (2016) flera teorier kring varför kvinnor 

utvecklar denna sjukdom, men orsaken är ännu ej klarlagt. Troligtvis har sjukdomen en 

genetisk predisposition där ärftlighet möjligtvis är en utlösande faktor och denna 

predisposition tros vara en av de mekanismer bakom immunförsvarets oförmåga att 

bekämpa den endometrios relaterade inflammationen (Saha & Makdessi 2016). 

Symtomatologin kan också skilja sig för olika individer beroende på vart de 

endometriella härdarna är lokaliserade (Saha & Makdessi 2016). På grund av denna 

komplexitet kan den berörda kvinnan få många olika besvär och symtom som kan vara 

fysisk, psykisk, socialt och emotionellt utmanande (Ballard et al. 2008; Jerpseth 2011).  

 

1.2 Patofysiologi 

Endometrios är enligt Jerpseth (2011) en hormon-reaktiv sjukdom som innebär att 

vävnad identisk med livmoderslemhinnan (endometriet) återfinns både innanför och 

utanför livmoderkaviteten. När dessa endometrieceller kapslas in av kroppens 

immunförsvar bildas inflammatoriska härdar (Endometriosföreningen 2018). Dessa 

härdar blöder i samband med menstruationen vilket ökar den inflammatoriska 

aktiviteten i buken och ger upphov till symtom (Socialstyrelsen 2018). Enligt 

Socialstyrelsen (2018) är sjukdomen östrogenberoende och begreppet hormonreaktiv 

berör sjukdomens reaktivitet för hormonella förändringar. Syftet med behandling blir 

därmed främst att hämma menstruationscykeln och minska mängden östrogen i kroppen 

genom hormonell behandling i första hand, då i form utav gestagener som är, syntetiska 

variationer av progesteron. Kirurgi och smärtlindring i form av farmakologiska och 

icke-farmakologiska läkemedel förekommer också (Socialstyrelsen 2018). Klassiska 

symtom som kännetecknar sjukdomen är bland annat dysmenorré 

(menstruationssmärta), dyspareuni (samlagssmärta), infertilitet och menorragi (rikliga 
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menstruationsblödningar) (Moradi, Parker, Sneddon, Lopez, Ellwood 2014). Vidare kan 

sammanväxningar med närliggande organ och vävnad ses efter en längre tids påverkan 

av sjukdomen där endometrievävnadens blåsor spruckit och orsakat ärrbildning i 

bukhålan (Jerpseth 2011). 

 

1.3 Diagnos 

Jerpseth (2011) beskrev att en kvinna kan vara i kontakt med vården i upp till tio år 

innan diagnosen endometrios ställs och kvinnan kan få optimal symtomlindring. 

Vårdens uppgift är att minska symtomen av sjukdomen, inget botemedel finns (Jerpseth 

2011). Young, Fisher och Kirkman (2016) beskrev att vägen till diagnos är komplext 

och de flesta kvinnor i studien fått sin diagnos i samband med att vård sökts för 

smärtsymtom och/eller infertilitet.  

Moradi et al. (2014) studie beskrev att kvinnornas diagnos inte sällan varit försenad, 

feldiagnostiserad eller felbehandlad av vårdpersonal trots flertalet undersökningar och 

tester. Kvinnorna har då fått behandling för sjukdomar med liknande sjukdomsbild men 

som ej varit orsaken till symtomen som exempelvis appendicit 

(blindtarmsinflammation), ovariala cystor (blåsor på äggstockarna), cancer på 

äggstockarna, och bäckeninflammation (Moradi et al. 2014).  

 

1.4 Livskvalité  

Makdessi och Saha (2016) studie visade att endometrios är en sjukdom som kan 

påverka en kvinna utifrån flera aspekter. Det är därmed vanligt att den berörda kvinnan 

får en negativ inverkan på sin livskvalité. Bland annat kan relationer och samliv bli 

lidande, såväl som arbetsliv och privatekonomi. En del kvinnor utvecklar depression på 

grund av den kroniska smärtan vilket leder till en ytterligare negativ inverkan på 

livskvalitén. I mötet med kvinnan är det därför viktigt att bygga upp ett förtroende 

genom att lyssna och delge relevant information. Sjukdomens symtom och behandling 

kan vara psykisk påfrestande, samt att obehandlad sjukdom kan minska kroppens 

nedbrytande förmåga och orsaka att sammanväxningar bildas och kvarstår som 

ärrvävnad. Tidiga insatser är därför viktiga för att undvika försämring av sjukdom och 

främja välmående (Makdessi & Saha 2016).  
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1.5 Ur vårdpersonalens perspektiv 

Young, Fisher och Kirkman (2017) studie visade vårdpersonalens perspektiv av vård till 

kvinnor med endometrios. Gynekologers uppfattning var att de inte ansåg sig vara 

tillräckligt utbildade för att förstå och ge omsorg för de psykologiska och sociala 

aspekterna av endometrios och hälften av gynekologerna trodde inte att det var 

nödvändigt för dem att göra det (Young, Fisher & Kirkman 2017). Eftersom 

endometrios kan ha betydande konsekvenser utifrån flera aspekter för kvinnor som lever 

med sjukdomen, kan det vara lämpligt för vårdgivare att behandla denna sjukdom 

utifrån ett helhetsperspektiv (Hållstam, Stålnacke, Svensén & Löfgren 2018). I Young, 

Fisher och Kirkman (2017) studie poängterades även att alla vårdgivare bör kunna 

identifiera och tillhandahålla vilket typ av vård kvinnorna är i behov av, oavsett 

varierande grad av expertis. 

 

1.6 Omvårdnadsteori 

Martinsens omvårdnadsteori beskrev att omsorg grundas på ett relationellt beroende 

mellan två personer där förhållandet är viktig för omsorgen som ges mellan personerna 

(Martinsen 1989). Omsorg ges inte enkelriktat i förhållandet från en person till den 

andre utan ges multidimensionellt, exempelvis att vårdpersonalen ger omsorg för att en 

patients behov ska uppfyllas ur flera aspekter (psykiskt, fysiskt, psykosocialt) men 

också att vårdpersonalens behov uppfylls av att patienten tillfrisknar (Martinsen 1989). 

Mötet mellan individerna skapar en miljö där omsorg ges till varandra i varierande 

former, oberoende av rollen individerna tar i mötet. Omsorgen beaktas även utifrån 

moral varvid mötet mellan individer bör baseras på bemötande utifrån erkännande för 

uppkomna känslor i mötet (Martinsen 1989). Ett exempel med relevans för vårdmötet 

vid endometrios skulle kunna vara att upplevt lidande bekräftas av vårdpersonal som en 

individuell upplevelse. Martinsen (1989) beskrev även att trots bekräftelse av lidandet 

en person upplever ska personens egen förmåga till hälsa eller välbefinnande ej 

nedvärderas eller underskattas. Teorin beskrev även vikten som kunskaper av praktisk 

och teoretisk karaktär samt ordning har för optimal omvårdnad med omsorg av den 

sjuke individen, att den sjuke individen möts av vårdpersonal med klinisk och teoretisk 

kunskap kring personens sjukdom samt att vårdpersonal även innehar ordning i hur 

omvårdnaden bör ges (Martinsen 1989). 
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1.7 Bärande begrepp 

1.7.1 Människa och hälsa 

Vården av kvinnor med endometrios bör enligt Hållstam et al. (2018) arbeta utifrån ett 

helhetsperspektiv av människans alla aspekter eftersom sjukdomen även kan påverka 

kvinnorna utifrån mer än bara fysisk hälsa. Helhetsperspektivet innefattar även aspekter 

såsom psykiskt och emotionellt välbefinnande (Hållstam et al. 2018). Hälsa kan 

definieras enligt Antonovsky (2005) som en känsla av sammanhang varpå utanförskap 

och missförstånd kan utmynna i försämrad hälsa. Samtidigt finns risken att delar utav 

människans aspekter i helhetsperspektivet glöms bort inför medicinsk sjukdom. Om 

helhetsperspektivet av människan inte ses kan detta orsaka en upplevelse av utanförskap 

vilket då ger upphov till en försämrad upplevelse av hälsa (Antonovsky 2005). 

1.7.2 Omvårdnad och miljö 

Denny (2004) beskrev att undersökningar och samtal med sjukvårdspersonal kunde 

kännas besvärande och blottande för patienter som genomgår gynekologiska 

undersökningar. Kvinnan exponerades inför vårdpersonal både psykiskt och fysiskt i en 

miljö som hon möjligen inte kände sig helt trygg i (Denny 2004). Jerpseth (2011) 

beskrev att vid omvårdnaden av kvinnor med endometrios är det sjuksköterskans 

tillsammans med läkarens uppgift att hjälpa kvinnan att känna sig trygg i den sårbara 

situationen och inneha en känsla av kontroll.  

 

1.8 Definition av upplevelse och erfarenhet 

Upplevelse - En upplevelse syftar oftast på en kortvarig händelse som påverkat en 

persons känslor, tankar och sinnesstämning (Nationalencyklopedin 2020).  

Engelska ordet experience som använts i artiklarna i föreliggande studie har främst 

översatts till upplevelse men även till ordet erfarenhet, dock beskrevs ordet upplevelse 

vara fördelaktig vid definitionen av det engelska ordet ”experience” (Egidius 2020).  

Erfarenhet - Erfarenheter i föreliggande litteraturstudies perspektiv syftade på en längre 

tidsaspekt som i detta hänseende påverkat kvinnorna långsiktigt. Genom detta var 

begreppen erfarenhet och upplevelse beroende av varandra där enskilda eller upprepade 

upplevelser bildat en viss erfarenhet. Erfarenhet definierades också som experimentellt 

lärande, att upprepade upplevelser bidrog till en viss erfarenhet. Begreppet kunde också 
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definieras som förvärvad kunskap genom upprepade personliga upplevelser (Egidius 

2020; Nationalencyklopedin 2020).  

 

1.9 Problemformulering 

Upplevelsen av endometrios kan vara högst individuell och kända symtom inkluderar 

bland annat dyspareuni, menorragi och dysmenorré. Upplevda besvär utgår ifrån 

sjukdomens patofysiologiska placering varpå en del kvinnor får symtom som liknar de 

besvär som kan tillkomma med andra sjukdomar, bland annat appendicit eller 

bäckeninflammation. Sjuksköterskor tillsammans med läkare delar uppgiften att värna 

om patienten varpå förståelse och kunskap för sjukdomen kan medföra trygghet hos 

kvinnor med endometrios. Eftersom kvinnor med endometrios kan påverkas utifrån 

flera aspekter genom sin sjukdom förefaller det därför vara av vikt att sjuksköterskor 

liksom övrig vårdpersonal besitter den förståelse och kunskap som krävs i mötet med 

denna patientkategori för att kunna tillgodose god omvårdnad ur ett helhetsperspektiv. 

Tidigare kunskap om endometrios har främst fokuserat på medicinska aspekter av 

sjukdomen varvid upplevelser hos kvinnor med endometrios inte upplevts vara utforskat 

i samma utsträckning enligt författare till föreliggande litteraturstudie. Därav avsåg 

författarna till föreliggande studie att söka information om hur kvinnor med 

endometrios upplever bemötande av vårdpersonal inom vården.  

 

1.10 Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnor med endometrios erfarenheter och upplevelser av 

bemötande från vårdpersonal.  

 

1.11 Frågeställning 

Vilka erfarenheter och upplevelser hade kvinnor med endometrios av bemötande från 

vårdpersonal? 

 

2 Metod 

2.1 Design 

Denna studie genomfördes som en deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2017). 
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2.2 Sökstrategi 

I artikelsökningen användes främst databasen Cinahl men för att öka urvalet av artiklar 

gjordes kompletterande sökningar även i Pubmed. Då dessa databaser innehåller artiklar 

och forskning inom ämnena medicin och omvårdnad rekommenderades både Cinahl 

och Pubmed av Polit och Beck (2017) för sökning av forskningsmaterial, i detta fall till 

en litteraturstudie. Sökorden ”Endometriosis”, ”Womens Experiences”, och ”Nurs*” 

användes i sökningen för samtliga artiklar varpå fritext och MeSH (Medical Subject 

Headings) användes i Pubmed, i Cinahl användes fritext. MeSH användes för att hitta 

gemensamma ord som används inom medicinsk forskning, främst i sökningar gjorda i 

Pubmed. För att specificera resultaten av sökningarna kombinerades sökorden med 

hjälp av booleanska termen ”AND”. I samband med sökningen användes 

begränsningarna ”Peer Review” och ”Linked Full Text” för att tillhandahålla ett resultat 

med god vetenskaplig och etisk kvalité (Tabell 1) (Polit & Beck 2017).  

Tidigare sökningar valdes att begränsas med just kvinnors upplevelser med ”Womens 

Experiences” då den enskilde kvinnans upplevelse söktes, inte exempelvis närståendes 

eller vårdpersonals. Sökordet "Endometriosis" gav ensamt främst studier inom det 

medicinska forskningsområdet vilket inte passade föreliggande studies syfte varefter 

"Womens Experiences" tillades. Sökord med hänsyn till just bemötande ansågs inte 

påverka mängden sökresultat positivt angående antal artiklar varpå sökordet valdes att 

exkluderas. 

Tabell 1. Databassökningar 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

artiklar  

Cinahl Peer Review, Linked 

Full Text, All Adult. 

27/1–2020 

“Nurs*” (fritext) AND 

“endometriosis” (fritext) AND 

“womens experiences” (fritext) 

7 3 

Medline via 

Pubmed 

Humans 

27/1–2020 

“Endometriosis” (MeSH) AND 

“Womens experience” (fritext) 

AND “Nurs*” (fritext) 

11 1 

Medline via 

Pubmed 

Humans 

27/1-2020 

”Nurs*” (fritext) AND 

”Endometriosis” (MeSH) 

165 1 

Medline via 

Pubmed 

Humans 

27/1–2020 

”Endometriosis” (MeSH) AND 

”womens experiences” (fritext) 

63 1 

Cinahl Linked Full Text, 

Peer Review, All 

Adult.  

“Endometriosis” (fritext) AND 

“womens experiences” (fritext) 

69 3 
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27/1-2020 

Manuell 

sökning 

Artiklar hittade via 

referenslista i annan 

artikel 

 1 1 

   
316 Totalt: 

10       

 

2.3 Urvalskriterier 

Urvalskriterier grundades främst på rekommendationer från Polit och Beck (2017) där 

inklusionskriterier innefattade primärkällor i form av vetenskapliga artiklar med 

relevans till föreliggande litteraturstudiens syfte och frågeställning. I föreliggande 

studies syfte innebar då att studier där information om upplevelser och erfarenheter av 

bemötande från vårdpersonal hos kvinnor med endometrios erhölls inkluderades. Vidare 

omfattade inklusionskriterier av att studien var av god kvalité enligt 

kvalitetsgranskningsmallarna för respektive ansats (kvalitativ eller kvantitativ enligt 

Bilaga 1), samt att vetenskaplig uppbyggnad av artiklarna förekom enligt IMRAD 

varvid tydligt innehåll i syfte, metod, och resultat erhölls. Exklusionskriterier för denna 

studie var litteraturstudier, studier vars innehåll hade utebliven relevans till föreliggande 

studies syfte och frågeställning, studier utan vetenskaplig byggnad enligt IMRAD, och 

studier som inte fanns tillgängliga att läsa i fulltext. Även artiklar skrivna på språk 

förutom engelska och svenska exkluderades. Titel och abstract hos sökresultaten hade 

översiktligt lästs för bedömning av inkludering i möjliga artiklar varpå 

inklusionskriterier och exklusionskriterier därmed togs i aktning. 

 

2.4 Urvalsprocess 

I urvalsprocessen har författarna till föreliggande litteraturstudie sammanställt ett 

flödesschema (Figur 1) för att redovisa hur artiklar har inkluderats och exkluderats inför 

relevans och kvalitetsbedömning enligt respektive mall (se Bilaga 1, Mall 1, 2, och 3). 

Via databassökningar identifierades 315 artiklar samt en artikel som hittades genom en 

annan artikels referenslista. Av 316 artiklar totalt fanns 297 artiklar kvar efter 

borträkning av dubbletter. De återstående 297 artiklar granskades översiktligt varpå 279 

exkluderades utifrån exklusionskriterierna. För relevansbedömning återstod 18 artiklar. 

Efter relevansbedömning av samtliga 18 artiklar utfördes en kvalitetsgranskning av tio 

huvudsakliga relevanta artiklar för eventuell inkludering i föreliggande studies resultat. 

Orsaken till exkludering av åtta artiklar utifrån relevansbedömning var att artiklarna inte 
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ansågs vara av tillräcklig relevans för denna studies syfte och frågeställning enligt 

föreliggande studies författare. Nio kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel 

inkluderades i föreliggande litteraturstudie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Flödesschema över urvalsprocessen 

 

2.5 Dataanalys  

För objektivitet och noggrannhet beslutade författare till föreliggande litteraturstudie att 

läsa och koda samtliga tio artiklar var för sig och förde därefter dialog om artiklarnas 

innehåll. Huvuddrag av artiklarna diskuterades sedan fram och skapade ett resultat som 

kodades med hjälp av färgmarkeringar varpå två teman därefter kunde bildas genom 
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särskiljning av huvuddragens likheter och skillnader. Dessa teman användes för att 

strukturera upp resultaten om materialet svarade mot syfte och frågeställning för 

föreliggande studie. Som hjälp har författare till föreliggande studie använt en tabell 

som stöd i organisering av det insamlade materialet där markering gjorts under varje 

artikel om den inkluderats i ett visst tema. Detta gjorde analysen visuellt enklare att se 

om samtliga artiklar inkluderats i resultatet samt inom vilket tema artikeln använts. Vid 

temasättning av studiernas information har hänsyn tagits till kontexten av studiens 

innehåll, det vill säga om teman ej stämt överens med andra studiers innehållstema. Via 

analys av en studies kontext kunde teman ändå skapas vilket minskade risken för 

kolliderande teman (Aveyard 2010). Inkludering av artiklar under respektive 

tema/teman redovisades nedan (tabell 2). 

 

Tabell 2. Tematisering av inkluderade artiklarnas* resultat  

Teman Art. 

1 

Art. 

2 

Art. 

3 

Art. 

4 

Art. 

5 

Art. 

6 

Art. 

7 

Art. 

8 

Art. 

9 

Art. 

10 

Upplevelsen av 

bemötande innan 

diagnos 

X X X X X X X  X  

Upplevelsen av 

bemötande vid 

diagnos 

 X X X X   X X X 

*= Ordning av artiklar är efter Bilaga 2 

 

2.6 Etiska överväganden 

En objektiv inställning och analysmetod antogs av författarna till föreliggande 

litteraturstudie varpå plagiat undvikits genom ett metodiskt arbetssätt enligt 

beskrivningen av Polit och Beck (2017). Samtliga artiklar som inkluderats för 

resultatbearbetning var på engelska, varvid språkliga hjälpmedel som ordböcker och 

lexikon funnits tillgängliga vid behov av översättning eller tolkning. Detta för att 

minska risken för missförstånd och för att få fördjupad förståelse för eventuellt okända 

ord. Potentiella försummelser av forskaretiska aspekter såsom plagiat och fabrikation av 

information har ej uppsåtligt använts av föreliggande studiens författare. Fabrikation 

definieras som påhittad information eller material som egentligen ej kommer från den 

uppgivna källan. Plagiat definieras som otillåten kopiering eller utebliven referering till 

ursprungsförfattaren av informationen/texten som använts. Plagiat gäller också om 

tillräcklig citering ej genomförts varpå den skrivna texten uttryckts som egna ord trots 

att informationen kommit från en annan källa eller författare (Polit & Beck 2017). I 
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föreliggande litteraturstudie förekom risken för plagiat då resultat från olika studier låg 

till grund för denna deskriptiva litteraturstudie vilket kontrades med en noggrann teknik 

gällande referering och hantering av källor.  

 

3 Resultat 

Författarna till föreliggande litteraturstudie presenterade resultatet i underrubriker 

utformat efter bearbetade teman som förkommit i materialet. Teman som bearbetats 

fram är ”Upplevelser och erfarenheter av bemötande innan diagnos” som syftade till 

upplevelser innan fastställd diagnos samt ”Upplevelser och erfarenheter av bemötande 

vid diagnos” som syftade till upplevelser som ledde till diagnos eller upplevdes i 

samband med fastställning av diagnos. Redovisning av teman och subteman visas nedan 

i tabell 3. 

Tabell 3. Teman och subteman 

Teman Subteman 

Upplevelser och erfarenheter av 

bemötande innan diagnos 

Misstro; Normalisering 

Upplevelsen och erfarenheter av 

bemötande vid diagnos 

Information; Stöd 

 

3.1 Upplevelser och erfarenheter av bemötande innan diagnos 

3.1.1 Misstro 

I studien av Barnack-Tavlaris och Chrisler (2007) beskrevs deltagarnas upplevelser av 

anklagelser från vårdpersonal att symtombilden varit inbillad, stressorsakad, överdriven 

för uppmärksamhet från omgivningen eller i syfte att få smärtstillande läkemedel 

utskrivet. Flera utav deltagarna upplevde misstro i mötet med vårdpersonal under andra 

omständigheter som studien inte täckte (Barnack-Tavlaris & Chrisler 2007). Gilmour, 

Huntington och Wilson (2008) studie visade att deltagarna uppfattade som att 

symtomen av sjukdomen kunde förbises av vårdpersonalen.  

 

Cox, Henderson, Wood, och Cagliarini (2003b), Cox, Henderson, Andersen, Cagliarini, 

och Ski (2003a) och Markovic, Manderson och Warren (2008) beskrev att deltagarna ur 

samtliga studier haft svårigheter med att hitta vårdpersonal som tog tid att lyssna och ta 

deltagarnas symtom på allvar. Cox et al. (2003b) beskrev särskilt hur känslor av att vara 

ett offer för misstro och trivialisering upplevdes av deltagarna resultera ur vårdpersonals 
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nonchalering av symtombilden och deltagarnas livssituation. I studien av Markovic, 

Manderson och Warren (2008) beskrev deltagarna upplevelsen av försämring i sin 

endometrios och ökat lidande till följd av misstron, då deltagarna fått upplevelsen av att 

vara "jobbiga patienter" som ifrågasatte vårdpersonalen (Markovic, Manderson & 

Warren 2008).  

Deltagare i studien av Cox et al. (2003a) beskrev att vårdpersonalen skapade en känsla 

av hypokondri och ensamhet hos deltagarna då vårdpersonalen inte bekräftade 

symtomen deltagarna upplevde (Cox et al. 2003a). Studien av Denny (2009) beskrev att 

vissa deltagare upplevt att vårdpersonal uttrycker misstro mot symtom av endometrios 

hos deltagare som sökt vård i ung ålder då endometrios inte ansågs förekomma hos 

unga kvinnor (Denny 2009).  

3.1.2 Normalisering 

I Grogan, Turley och Cole (2018) studie uppgav flera deltagare att vårdförloppet varit 

svårt, både fysiskt, psykiskt och emotionellt. Dessa upplevelser grundade sig främst på 

sjukvårdens bristande bemötande och handläggning av deras sjukdom, samt deras 

normalisering av deltagarnas sjukdomssymtom. Känslor av ensamhet, isolering, 

frustration och svek delades bland deltagarna samt upplevelsen av en lång kamp för att 

bli tagen på allvar (Grogan, Turley & Cole 2018).  

 

Studierna av Grogan, Turley och Cole (2018) och Grundström, Allehagen, Kjølhede 

och Berterö (2018) beskrev att normalisering skedde på olika sätt. Deltagare från båda 

studier upplevde anklagelser från vårdpersonal för att ha haft låg smärttröskel eller 

överdrivit sina smärtor (Grogan, Turley & Cole 2018; Grundström et al. 2018). 

Upplevelsen av normalisering skedde även utifrån vårdpersonalens värderingar kring 

normala menstruationssmärtor, att en viss mängd smärta var acceptabelt (Denny 2009; 

Grogan, Turley & Cole 2018; Grundström et al. 2018). Deltagarna i studierna av Cox et 

al. (2003a) och Grundström et al. (2018) uppgav att normaliseringen av symtom 

uppfattats som förminskande, även vid gynekologiska undersökningar där ångest, 

smärta och upplevelser av utsatthet dominerade (Cox et al. 2003a; Grundström et al. 

2018). 

 

Grundström et al. (2018) beskrev i sitt resultat att deltagarna upplevde möten med 

vårdpersonal som dubbelsidig då möten med vårdgivare ofta involverat motstridiga 
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känslor som upplevdes som antingen destruktiva eller konstruktiva av deltagarna. Den 

destruktiva aspekten kännetecknades av okunnighet, exponering och vantro. Flera 

deltagare uppfattade vårdpersonal som avlägsna och nonchalanta genom kroppsspråket 

varpå vårdpersonalen suckade, undvek ögonkontakt och svarade med en monoton röst 

och diskurs som var obegriplig för deltagarna att förstå. Den destruktiva aspekten 

kännetecknades också av upplevelsen att vårdpersonalen saknade grundläggande 

kunskap om sjukdomen. Grundström et al. (2018) beskrev vidare att deltagarna 

upplevde brist på empati och förståelse från vårdpersonal för de upplevda symtomen då 

smärtupplevelsen ofta bortförklarades med felaktiga diagnoser. Den konstruktiva 

aspekten fick kvinnor att känna sig bekräftade i sin sjukdomsbild, vilket förstärkte deras 

självkänsla. Detta resulterade i att kvinnorna fick en djupare förståelse för symtomen 

och dess påverkan på deras liv utifrån en fysisk, psykisk och sexuell aspekt. Denna 

förståelse grundade sig i att sjukvården arbetat utifrån ett bredare perspektiv genom att 

de erhållit en helhetssyn som gjort det möjligt för vårdpersonal att reflektera över 

symtomen på ett filosofiskt sätt, med fokus på psykologiska och emotionella aspekter 

(Grundström et al. 2018). 

I studierna av Denny (2009) och Markovic, Manderson och Warren (2008) beskrevs det 

hur deltagarna själva normaliserat sina symtom, ofta på grund av låg ålder eller 

bristfällig information. Markovic, Manderson och Warren (2008) visade att det 

troligtvis hos yngre kvinnor accepterades en otillräcklig behandling, respekt och 

bemötande från vårdpersonal. Istället för att ifrågasätta vårdpersonal accepterade unga 

kvinnor vårdpersonalens bedömning tills senare i livet när symtom eventuellt hade 

förvärrats och symtombilden inte längre kunnat normaliserats som normala menstruella 

besvär (Markovic, Manderson & Warren 2008). Denny (2009) beskrev att deltagare 

normaliserat sina egna symtom då information om sjukdomen varit otillräcklig. 

 

3.2 Upplevelser och erfarenheter av bemötande vid diagnos   

3.2.1 Information 

Studierna av Cox et al. (2003a) och Cox et al. (2003b) förklarade att deltagare upplevt 

en brist på information och stöd för sin sjukdom och därför såg till att informera sig om 

sjukdomen själva för att senare kräva den vården som behövdes av vårdpersonalen. 

Ibland fick deltagarna och deras anhöriga informera vårdpersonalen om att orsaken 

kunde bero på endometrios. Den nya informationen öppnade upp nya tankebanor för 
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vårdpersonalen som då kunde remittera deltagarna vidare till rätt instans (Cox et al. 

2003a; Cox et al. 2003b). När diagnosen hade fastställts var det flera deltagare i studien 

av Huntington och Gilmour (2005) som upplevde en lättnad i att symtomen inte varit 

inbillade samtidigt som de också upplevde tröst av att symtomen inte orsakades av 

andra svåra sjukdomar, till exempel cancer (Huntington & Gilmour 2005). Somliga 

deltagare i studien skriven av Denny (2009) beskrev en lättnad av att ha fått bildbevis på 

sin endometrios och smärta genom undersökning via laparoskopi (Denny 2009). 

 

Samtliga deltagare i studien av Gilmour, Huntington och Wilson (2008) påtalade att 

informationen från hälso-och sjukvården varit av stor betydelse, men flera deltagare 

uppgav också att information från vårdpersonal varit problematisk i många fall på grund 

av informationsgap och tidsbrist där deltagarna inte hade fått tid att arbeta genom 

styrkorna och svagheterna i olika behandlingsalternativ. Förslag från deltagare om hur 

insatser från vårdpersonalen skulle kunna förbättras var mer information i 

förberedelserna för kirurgi och råd vid egenvårdsstrategier. Det uppskattades när 

vårdpersonalen förklarade den skriftliga informationen och bistod deltagarna med 

relevant fakta och information om fördelar och nackdelar med respektive behandling 

eftersom det kunde underlätta vid beslutsfattande (Gilmour, Huntington & Wilson 

2008). 

3.2.2 Stöd 

Studierna av Cox et al. (2003a), Huntington och Gilmour (2005), Markovic, Manderson 

och Warren (2008), och Seear (2009) beskrev stödet som deltagare fick i mötet med 

vårdpersonal genom att erbjudas behandling med preventivmedel eller motiveras till 

graviditet som symtomlindring för endometrios (Cox et al. 2003a; Huntington & 

Gilmour 2005; Markovic, Manderson & Warren 2008; Seear 2009). Enligt Denny 

(2009) upplevdes en oro hos deltagarna kring dessa hormonellt betingade behandlingar 

då biverkningar ansågs orsaka större besvär än vad deltagarna kände sig bekväma med 

(Denny 2009). Studien av Seear (2009) beskrev att deltagarna inte sällan avstod från 

behandling på grund av oro för biverkningar (Seear 2009). Tvivel riktades också mot 

deltagarna i studien av Denny (2009) även när endometrios diagnostiserats, då 

undersökningen av deltagarnas endometrios ej stämt överens med upplevelsen av 

smärta. Enligt vårdpersonalen skulle mängden härdar korrelera med den upplevda 

smärtan vilket inrättade en frustration hos de kvinnor som upplevt sina symtom som 
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värre än vårdpersonalens bedömning. Känslor av att smärtan och lidandet i samband 

med att sjukdomen förminskats av vårdpersonal i detta sammanhang förekom hos 

deltagare (Denny 2009). 

 

I studien av Cox et al. (2003b) upplevde deltagarna att depression inte sällan blev en 

följd av hur sjukdomen påverkade deras liv och hur bristen på stöd framkallade ett 

större lidande för deltagarna. Då deltagare sökte vård för sin endometrios möttes dessa 

av symtomlindring för själva depressionen i form av antidepressiva läkemedel vilket en 

del deltagare beskrev som förödande. Detta kunde leda till att kvinnan kände att hon 

saknade stöd och blev övergiven i sin sjukdomshistoria och symtombild (Cox et al. 

2003b). 

  

Huntington och Gilmour (2005) och Seear (2009) beskrev stödet som sökts av deltagare 

då bristen på information och stöd i vården varit prominent. Deltagare i studien av 

Huntington och Gilmour (2005) sökte istället stöd hos andra kvinnor med sjukdomen i 

olika forum och hos organisationer inriktade på att hjälpa andra kvinnor med denna 

sjukdom (Huntington och Gilmour 2005). Resultat av Seear (2009) visade att 

vårdpersonalen förväntade sig att deltagarna skulle följa livsstilsförändringar såsom 

kostförändringar, träning, och stresshantering noggrant som behandling och att brist på 

effekt var resultatet av oduglig följsamhet. Förväntningarna från vårdpersonalen ansågs 

som orimliga av kvinnorna då livsstilsförändringar upptog större delen av deras vardag. 

Deltagare upplevde skuldbeläggandet som dömande och valde i vissa fall att byta 

vårdgivare eller avstå från vårdbesök (Seear 2009). Resultat från studien av Denny 

(2009) beskrev att deltagarna bedrev egenvård med alternativa behandlingar som TENS 

(transkutan elektrisk nervstimulering) och värme samt valde att avstå från traditionell 

vård när symtom förvärrades. Expertisen som deltagarna erhöll från egenvården 

förstärkte upplevelsen deltagarna erhöll av bristande förståelse hos vårdpersonalen om 

livet med endometrios (Denny 2009). Vidare beskrev Huntington och Gilmour (2005) 

att en del deltagare upplevde visst stöd av sjukvården när vårdpersonalen försökte hitta 

en källa till symtomen även om det inte alltid var orsaken till smärtan (Huntington & 

Gilmour 2005). 
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4 Diskussion   

4.1 Huvudresultat 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva kvinnor med endometrios 

erfarenheter och upplevelser av bemötande från vårdpersonal. Genom analys av 

resultaten av de inkluderade studierna var upplevelser av normalisering, misstro, 

bristfällig information och stöd hos kvinnor i mötet med vårdpersonal återkommande 

teman. Kvinnor upplevde att det bristande bemötandet resulterade i känslor såsom 

förvirring, oro, ilska, och frustration. Kvinnor med endometrios upplevde svårigheter att 

känna sig förstådd och att symtomen skulle tas på allvar av vårdpersonalen. Hos de 

deltagande kvinnor som bemötts med förståelse, information, och stöd av vårdpersonal 

uttrycktes uppskattning för detta.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Upplevelser och erfarenheter innan diagnos 

Resultatet visar att upplevelsen av misstro kring endometrios varit förekommande för 

kvinnor i ung ålder då vårdpersonal förnekat att unga kvinnor kunnat ha endometrios 

(Denny 2009; Markovic, Manderson & Warren 2008). Försening i diagnos hos kvinnor 

med endometrios kan vara en bidragande faktor till denna missuppfattning. Eftersom 

tiden till diagnos enligt Socialstyrelsen (2018) är ca sju år och genomsnittliga åldern av 

menarche enligt studien av Ameade och Garti (2016) var ca 13–14 år kan slutsatsen dras 

att kvinnor sällan är yngre än 20 år vid diagnostillfället. Detta kunde enligt författarna 

till föreliggande litteraturstudie ha bidragit till missuppfattningen hos vårdpersonalen att 

unga kvinnor inte kunde ha endometrios trots att kvinnor ändå uppvisat symtom i yngre 

ålder. Den information som givits till kvinnorna vid ung ålder då vård sökts för 

endometrios tidigt kan därför enligt författarna till föreliggande litteraturstudie ha varit 

felaktig som då resulterat i att kvinnorna själva normaliserat sina symtom.  

 

Resultaten demonstrerade bristen på förståelse och bekräftelse för den upplevda 

situation som inte sällan givit upphov till känslor av frustration, ilska, oro och förvirring 

(Denny 2009; Grogan, Turley & Cole 2018; Grundström et al. 2018). Proctor och 

Farquhar (2006) beskrev i sin studie att menstruella symtom av normal karaktär där 

menstruella smärtor och blödning förekom hade en viss tendens att vara svår att urskilja 

från symtomatologin hos kvinnor med endometrios (Proctor & Farquhar 2006).  
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Omvårdnadsteorin av Martinsen (1989) beskrev att omvårdnad av en patient grundades 

i moralisk omsorg, varvid en patient fått sin symtombild bekräftade av vårdpersonalen 

och där förståelse för patientens situation genomsyrat kontakten mellan parterna.  

Eftersom menstruella symtom är normalt förekommande för en kvinna i fertil ålder 

enligt Proctor och Farquhar (2006) menar författarna till föreliggande litteraturstudie att 

överblickandet av symtom relaterat till endometrios som liknade men översteg normala 

menstruella symtom kunde givit upphov till en oavsiktlig men förståelig normalisering 

av symtom. Detta hos både vårdpersonalen och kvinnorna själva som beskrivet av 

Denny (2009), Grogan, Turley & Cole (2018), och Grundström et al. (2018). Vidare 

föreslår författarna till föreliggande litteraturstudie att sådan förståelse för patientens 

situation bör eftersträvas i kontakten mellan patient och vårdpersonal varvid skillnad 

kan eventuellt anmärkas vid klinisk bedömning.  

4.2.2 Upplevelser och erfarenheter vid diagnos  

Den bristande kunskapen om sjukdomen hos vårdpersonal bekräftas av i huvudsak 

negativa upplevelser som lyfts i av Gilmour, Huntington och Wilson (2008) samt 

Grundström et al. (2018) i föreliggande litteraturstudies resultat varvid kvinnors 

upplevelser reflekterat ett delvis bristfälligt bemötande. Studien av Young, Fisher och 

Kirkman (2017) beskrev att flertal vårdpersonal inom gynekologi själva uppgav 

bristande kunskap om endometrios eller ansåg att mer kunskap behövdes för att vårda 

kvinnor med endometrios (Young, Fisher & Kirkman 2017). Martinsens 

omvårdnadsteori beskrev att klinisk och teoretisk kunskap hos vårdpersonalen är 

avgörande för den omsorg som ges till patienten (Martinsen 1989). Att vårdpersonal 

också uppger bristande kunskap kring sjukdomen är det därför förståeligt enligt 

författarna till föreliggande litteraturstudie att informationen som givits till kvinnor med 

endometrios därför också varit otillräcklig vilket kan ha resulterat i negativa upplevelser 

av bemötande från vårdpersonal.  

 

Förekomsten av negativa erfarenheter av bemötande från vårdpersonal bekräftas av 

Bullo (2018) där bristande information också varit påtaglig och därmed skapat ångest 

hos deltagarna. Däremot förekom även information från vårdpersonal som varit av 

betydelse för kvinnorna, vilket nämnts av Gilmour, Huntington och Wilson (2008) men 

också från studier av Huntington och Gilmour (2005), Grundström et al. (2018) samt 

Denny (2009) där bildbevis eller annan bekräftelse på endometrios lugnat kvinnorna. 
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Skillnaden mellan dessa studier är att reaktionen av besked från vårdgivare varit 

annorlunda. Deltagarna från Huntington och Gilmour (2005) uttryckte lättnad att 

sjukdomen inte var av allvarlig karaktär till skillnad från deltagarna i studien av Denny 

(2009) som istället uttryckte uppskattning av att få symtombilden verifierad genom 

bilder av sjukdomens utbredning.  Den dolda orsaken till symtombilden kunde stundvis 

vara problematisk för kvinnor som sökt vård vilket poängterats av Denny (2009) då 

sjukdomens utbredning främst uttryckts invärtes, exempelvis genom sammanväxningar 

och blåsor (Endometriosföreningen 2018; Jerpseth 2011). Dock kan detta enligt 

författarna till föreliggande litteraturstudie eventuellt ha påverkat vårdpersonalens 

kliniska bedömning som möjligen begränsats och därmed bidragit till oavsiktlig misstro 

för kvinnornas upplevda symtom. Därför är det förklarligt menar författarna till 

föreliggande litteraturstudie att upplevelsen av lättnad vid att få konstaterat 

endometrios, genom exempelvis bilder, möjligen varit välkommet av samtliga parter då 

klarhet i symtombilden uppnåtts.  

 

Den egna normaliseringen av symtom hos kvinnor med endometrios blev i synnerhet 

tydligt anser föreliggande studies författare då vårdpersonal betraktat symtom som 

psykologiskt betingade vilket givit upphov till upplevelser av hypokondri och ångest 

hos kvinnorna tidigare beskrivet av Cox et al. (2003a). Detta kan jämföras med den 

misstro vårdpersonal som riktades mot kvinnor där symtom ansetts som inbillade, 

stressorsakade eller överdrivna (Barnack-Tavlaris & Chrisler 2007; Grogan, Turley & 

Cole 2018; Grundström et al. 2018). Förekomsten av depression i samband med 

endometrios har anmärkts i föreliggande studies resultat vilket främst beskrivits som 

orsakad av dåligt bemötande genom bristande förståelse (Cox et al. 2003b). Smärta eller 

obehag kan ses som stressande för människor vilket gör att den upplevda smärta som en 

kvinna med endometrios upplever kan skapa ett stresspåslag och därmed även uppleva 

psykiska besvär som följd (Petrelluzzi, Garcia, Petta, Grassi-Kassisse & Spadari-

Bratfisch 2008). Utifrån effekten som smärta har på kroppen och föreliggande studies 

resultat anser därför författarna till föreliggande litteraturstudie att det kan vara 

förklarligt hur känslor av ångest och hypokondri kan uppstå. Detta sker dels genom 

misstroende som framkom i Barnack-Tavlaris och Chrisler (2007) men också genom 

smärtpåverkan som beskrevs av Petrelluzzi et al. (2008). Då kvinnor sökt vård kan det 

enligt författarna till föreliggande litteraturstudie tänkas att smärta som eventuellt 

upplevts innan och under vårdtillfället givit upphov till förhöjd stress och därefter 
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psykologiska reaktioner såsom ångest beskrivet som följd till smärta av Petrelluzzi et al. 

(2008) varvid vårdpersonal därför eventuellt betraktat symtomen hos kvinnan som 

tillsynes psykologisk i karaktär likt normaliseringen tidigare beskrivet av Cox et al. 

(2003b). Det kan därför vara av betydelse menar författarna till föreliggande 

litteraturstudie att vårdpersonal tar hänsyn till och har kunskap om eventuella orsaker 

som kan tänkas ge upphov till stress och ångest, som exempelvis i detta fall, smärta. 

 

Behandlingen kring endometrios fokuserade främst på hormonell påverkan genom 

exempelvis preventivmedel men också graviditet där hormonella förändringen tycks 

givit upphov till symtomlindring, detta då det rekommenderats i flertalet undersökta 

studier (Cox et al. 2003a; Huntington & Gilmour 2005; Markovic, Manderson & 

Warren 2008; Seear 2009). Biverkningar av hormonell symtomlindring kunde istället ge 

upphov till ytterligare oönskade besvär varvid många kvinnor upplevt rädsla från att ta 

emot den hormonella behandlingen (Denny 2009; Seear 2009). Livsstilsförändringar 

vilket nämns av Seear (2009) gav istället kvinnan makten att själv bestämma över 

symtomlindringen, i den mån förändringarna fungerade som symtomlindring. Vid 

hormonell behandling hade bristen på behandlingseffekt inte nämnts utan endast besvär 

av biverkningar. Däremot vid livsstilsförändringar blev bristen på behandlingseffekt en 

reflektion för vårdpersonal av hur kvinnan förhållit sig till dessa vilket givit utrymme 

till vårdpersonals misstro mot kvinnans följsamhet (Seear 2009). Förståelse för hur 

mycket tid och energi som livsstilsförändringar tog upp av kvinnornas tillvaro saknades 

hos vårdpersonal och kvinnan pressades hårt att efterfölja förändringarna noggrant 

(Seear 2009). Martinsen (1989) beskriver i sin omvårdnadsteori att en persons egen 

förmåga till hälsa ska inte underskattas men förslagsvis kunde upplevelsen av 

bemötande kring livsstilsförändringarna varit mer gynnsam om förståelse funnits för 

kvinnans tillvaro samt hur livsstilsförändringarna påverkade kvinnan. Detta utgår 

utifrån omvårdnadsteorin av Martinsen (1989) där aspekter såsom det psykiska och 

psykosociala måendet också har inverkan på upplevda hälsan och bör tas i akt i mötet 

med patienten (Martinsen 1989). Eftersom Seear (2009) beskrev att livsstilsförändringar 

innefattade ofta ett ökat ansvar hos kvinnan för att nå önskad effekt, kunde detta enligt 

författarna till föreliggande litteraturstudie varit optimalt ur ett perspektiv av 

biverkningar och egenförmåga till hälsa men ej lika optimalt utifrån kvinnans möjlighet 

att känna förtroende från vårdpersonal för att förändringarna faktiskt skulle genomföras. 
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4.3 Metoddiskussion 

Föreliggande litteraturstudie antog en deskriptiv design för att kunna beskriva kvinnor 

med endometrios upplevelser och erfarenheter av bemötande från vårdpersonal genom 

granskning av andra studiers information. Polit och Beck (2017) beskrev att deskriptiv 

forskning bedrivs utifrån en vilja att få en bild av mänskliga egenskaper och frekvenser 

av olika mänskliga fenomen på en tillförlitlig basis (Polit & Beck 2017). Utifrån 

beskrivningen av Polit och Beck (2017) avsågs därför designen för föreliggande studie 

vara av deskriptiv karaktär.  

 

I sökningen av relevanta artiklar avsåg författare först att fokusera på kvinnor med 

endometrios upplevelser och erfarenheter i mötet med sjuksköterskor, detta för att få 

djupare inblick i hur bemötande inom endometriosvård kunde förbättras för 

sjuksköterskor. Däremot vid sökning av artiklar var förekomsten av bemötande från 

endast sjuksköterskor bristfällig. Då större delen av granskade studier innehöll främst 

information om bemötande från läkare eller vårdpersonal i stort togs valet att korrigera 

föreliggande studies syfte och frågeställning för att inkludera samtliga kategorier av 

vårdpersonal istället för endast sjuksköterskor, vilket möjliggjorde inkludering av 

bemötande från övriga yrkesgrupper inom vården. Då beslutet att ändra syfte och 

frågeställning togs sent i arbetsgången beslutades det att sökordet "Nurs*" skulle 

kvarstå men önskvärt hade varit att söka enligt “Healthcare professionals” eller dylikt 

istället för endast “Nurs*”. Vidare är sökdatabaserna som använts i föreliggande 

litteraturstudies sökstrategi styrkta med rekommendationer beskrivet av Polit och Beck 

(2017) varvid Cinahl och Pubmed ansetts som användbara och relevanta för forskning 

inom omvårdnad (Polit & Beck 2017). 

 

Då föreliggande litteraturstudie använde studier av kvantitativ, kvalitativ och mixed 

method ansatser ansågs bredden av datainsamlingsmetoder hos studierna som stor av 

författarna till föreliggande litteraturstudie. Av studier som antog en mixed method 

ansats såsom studierna av Cox et al. (2003a) och Cox et al. (2003b) bedömde författarna 

till föreliggande litteraturstudie att fokus främst skulle ligga på studiernas kvalitativa 

data. Därav angavs dessa artiklar som kvalitativa i urvalsprocessen (se figur 1). Detta på 

grund av att skildringen av kvinnors upplevelser framgick i kvalitativa data. Studien av 

Barnack-Tavlaris och Chrisler (2007) antog en kvantitativ ansats varpå upplevelsen av 
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endometrios och kronisk migrän jämfördes hos kvinnor. Trots att studien mätte just 

frekvensen av upplevelser ansågs informationen från studiens resultat vara relevant 

enligt föreliggande studies författare i förhållande till föreliggande studies syfte då 

kvinnors upplevelser av bemötande från vårdpersonal påvisades i studien av Barnack-

Tavlaris och Chrisler (2007). Resultaten från deltagargruppen med endometrios var 

urskiljbar från deltagargruppen med kronisk migrän vilket gjorde att rapporterade 

upplevelser hos kvinnorna med endometrios kunde inkluderas i föreliggande 

litteraturstudie.   

 

Vidare anser föreliggande studies författare att artiklarnas geografiska ursprung är 

relevant med sikte på mångfald i resultaten. Fullman et al. (2018) beskrev att vården 

tenderade att skilja sig i olika platser runt om i världen. Ursprungsländer som förekom 

hos de inkluderade studierna var Australien, USA, Storbritannien, respektive Nya 

Zeeland, och slutligen Sverige. Förekomsten av länder med överlag tillfredsställande 

vårdsystem (Fullman et al. 2018) var överrepresenterade vilket skapar en svaghet med 

föreliggande studies tillämpbarhet ur ett globalt perspektiv. Därför hade det varit 

önskvärt om studier från övriga länder med större variation gentemot de inkluderade 

artiklarnas ursprungsländer inkluderats då detta möjligen hade bidragit till fler 

perspektiv från länder med andra vårdrelaterade förutsättningar än de perspektiv som 

presenterats i föreliggande studie. 

 

Då bearbetning av materialet genomförts först enskilt och sedan tillsammans av 

författarna till föreliggande studie ses detta som en styrka där läsning, färgkodning och 

tematisering kunnat diskuteras mellan föreliggande studies författare, att bearbeta 

material individuellt stöds även av Polit och Beck (2017). Gällande översättning av ord 

från engelska till svenska för förståelse av ordens innebörd har diskussion förts mellan 

föreliggande studies författare samt att lexikon och ordbok använts vid behov för 

korrekt översättning och förståelse av ordens innebörd. Detta har i sin tur bidragit till 

minskad risk för missuppfattning av analyserat innehåll vilket ansågs som en styrka för 

föreliggande studie. Det förefaller även vara viktigt att framhäva att de kvalitativa 

forskningsresultat som presenterats i denna studie inte ger tillräckligt med underlag för 

att generalisera för hur alla patienter upplever vården relaterat till endometrios. De 

slutsatser som grundas är enbart relaterade till de forskningsresultat som presenterats av 
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författarna av föreliggande litteraturstudie, inte endometriosrelaterade upplevelser hos 

kvinnor i allmänhet.  

 

4.4 Kliniska implikationer 

Detta examensarbete kan bidra till att ge kunskap och medvetenhet om kvinnor med 

endometrios erfarenheter, upplevelser och förväntningar av bemötande från 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Det är genom samtal, texter och diskussioner 

som sjukvårdens kunskap kan förbättras så att fler kvinnor blir diagnostiserade i tid. Att 

läsa om endometrios och ta del av kvinnors berättelser om hur det är att leva med 

sjukdomen kan medföra ökad kunskap och förståelse för hur dessa kvinnors optimalt 

kan bemötas. Riktlinjerna från Socialstyrelsen (2018) gällande endometrios, möjliggör 

även förändring av kunskapen och medvetenhet hos vårdpersonal. Socialstyrelsen 

(2019) har efter ett års tid utvärderat riktlinjerna från 2018 och anser därefter att 

specialistvården behöver fortbildning av personal så att kliniker har vårdpersonal med 

kunskap om specifikt endometrios (Socialstyrelsen 2018; Socialstyrelsen 2019). 

Vårdpersonal med denna kunskap öppnar upp ytterligare möjligheter för kvinnor att 

kunna söka vård för sin endometrios, varefter bemötande i mötet mellan vårdpersonal 

och patient kan utforskas för eventuella förbättringsåtgärder. 

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning  

Enligt Socialstyrelsen (2018) bör ett multiprofessionellt team av olika vårdpersonal 

finnas till för det fysiska, psykiska, och psykosociala välbefinnandet av en kvinna med 

endometrios samtidigt som normalisering av smärta, brist på information, och onödigt 

lidande ska undvikas till största möjliga mån. Stöd bör finnas för dessa kvinnor och 

rättvis behandling samt diagnosticering från vårdpersonal som besitter relevant kunskap 

om sjukdomen borde eftersträvas inom rimlig tidsperiod (Socialstyrelsen 2018). Därför 

anser författarna till föreliggande litteraturstudie att ytterligare forskning borde bedrivas 

inom varierande perspektiv där uppfattningen av bemötande hos vårdpersonal och 

patienter i vården av endometrios undersöks genom intervjuer eller enkäter. Ett ökat 

medvetande om sjukdomen och dess påverkan på kvinnor kräver ytterligare kunskap 

genom forskning för vad kvinnorna med endometrios upplever. Detta för att få en 

helhetsbild i hur samtliga parter resonerar kring vården som mottas och vården som ges. 

Genom sådan forskning kan övriga lösningar uppkomma till hur bristande bemötande 
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kan lösas samt att vetenskapen och forskningsmängden om endometrios kan öka inom 

forskningsvärlden i stort.  

 

4.6 Slutsats 

Resultaten i föreliggande litteraturstudie tyder på att kunskapen om sjukdomen inom 

vården delvis upplevts som bristfällig. Gällande bemötande förfaller det utifrån 

föreliggande litteraturstudies resultat vara betydelsefullt att vårdgivare uppvisar den typ 

av förståelse och empati som kvinnorna i studien stundvis uttryckt behov av. Alla 

studier som granskats i detta litteraturstudie vars deltagare själva beskrivit sina 

erfarenheter av bemötande från vårdpersonal exemplifierar betydelsen av att 

vårdpersonalen, förutom att vara påläst även besitter förmågan av god kommunikation, 

empati och förståelse i mötet med patienter med endometrios.  



 

   

 

23 

5 Referenser 

*=artiklar som ingår i resultatbearbetningen. 

Ameade, E. P. & Garti, H. A. (2016). Age at Menarche and Factors that Influence It: A 

Study among Female University Students in Tamale, Northern Ghana. PloS one, 

11(5), doi:10.1371/journal.pone.0155310 

 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. 2. uppl., Stockholm: Natur och kultur. 

 

Aveyard, H. (2010). Doing a literature review in health and social care: a practical 

guide. 2. uppl., Maidenhead: Open University Press. 

 

Ballard, K., Seaman, H., de Vries, C., & Wright, J. (2008). Can symptomatology help in 

the diagnosis of endometriosis? Findings from a national case-control study—Part 1. 

BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynecology, 115, ss. 1382–1391. 

doi:10.1016/j.fertnstert.2006.04.054) 

 

*Barnack-Tavlaris, J. & Chrisler, J. (2007). The Experience of Chronic Illness in 

Women: A Comparison Between Women with Endometriosis and Women with 

Chronic Migraine Headaches. Women & health, 46, 115-33, 

doi:10.1300/J013v46n01_08. 

 

Bullo, S. (2018). Exploring disempowerment in women’s accounts of endometriosis 

experiences. Discourse & Communication, 12(6), ss. 569–586. 

doi:10.1177/1750481318771430 

 

*Cox, H., Henderson, L., Andersen, N., Cagliarini, G. & Ski, C. (2003a). Focus group 

study of endometriosis: Struggle, loss and the medical merry-go-round. 

International journal of nursing practice, 9, ss. 2-9, doi:10.1046/j.1440-

172X.2003.00396.x. 

 

*Cox, H., Henderson, L., Wood, R. & Cagliarini, G. (2003b). Learning to take charge: 

Women's experiences of living with endometriosis. Complementary therapies in 

nursing & midwifery, 9, ss. 62-68. doi:10.1016/S1353-6117(02)00138-5. 

 

https://doi.org/10.%201016/j.fertnstert.2006.04.054


 

   

 

24 

Denny, E. (2004). Women's experience of endometriosis. Journal of Advanced Nursing, 

46(6), ss. 641–648. doi:10.1111/j.1365-2648.2004.03055.x 

 

*Denny, E. (2009). ”I never know from one day to another how I will feel”: pain and 

uncertainty in women with endometriosis. Qualitative Health Research, 19(9), ss. 

985–995. doi:10.1177/1049732309338725 

 

Egidius, H. (2020). Psykologilexikon. Natur & Kultur. 

URL:https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon [Hämtat: 2020-01-15] 

 

Endometriosföreningen. (2018). Vad är endometrios. 

URL:https://endometriosforeningen.com/endometrios/vad-ar-

endometrios/?gclid=CjwKCAiA98TxBRBtEiwAVRLqu5vRqhlgXTEFPA48BW9R

VnoUszbw1HloO8iKgp4ZS_wDk5CWeYemOxoCelgQAvD_BwE [Hämtat: 2020-

01-15] 

 

Fullman, N. et al. (2018). Measuring performance on the Healthcare Access and Quality 

Index for 195 countries and territories and selected subnational locations: a 

systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet, 

391(10136), ss. 2236-2271. doi:10.1016/ S0140-6736(18)30994-2 

 

*Gilmour, J. A., Huntington, A. & Wilson, H. V. (2008). The impact of endometriosis 

on work and social participation. International Journal of Nursing Practice, 14, ss. 

443–448. doi:10.1111/j.1440-172X.2008.00718.x 

 

*Grogan, S., Turley, E. & Cole, J. (2018). ‘So many women suffer in silence’: a 

thematic analysis of women’s written accounts of coping with endometriosis. 

Psychology & Health, 33, ss. 1–15. doi:10.1080/08870446.2018.1496252. 

 

*Grundström, H., Alehagen, S., Kjølhede, P. & Berterö, C. (2018). The double-edged 

experience of healthcare encounters among women with endometriosis: A 

qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 27, ss. 205–211. doi: 

10.1111/jocn.13872 

 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2004.03055.x
https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon
https://endometriosforeningen.com/endometrios/vad-ar-endometrios/?gclid=CjwKCAiA98TxBRBtEiwAVRLqu5vRqhlgXTEFPA48BW9RVnoUszbw1HloO8iKgp4ZS_wDk5CWeYemOxoCelgQAvD_BwE
https://endometriosforeningen.com/endometrios/vad-ar-endometrios/?gclid=CjwKCAiA98TxBRBtEiwAVRLqu5vRqhlgXTEFPA48BW9RVnoUszbw1HloO8iKgp4ZS_wDk5CWeYemOxoCelgQAvD_BwE
https://endometriosforeningen.com/endometrios/vad-ar-endometrios/?gclid=CjwKCAiA98TxBRBtEiwAVRLqu5vRqhlgXTEFPA48BW9RVnoUszbw1HloO8iKgp4ZS_wDk5CWeYemOxoCelgQAvD_BwE
https://doi.org/10.1111/jocn.13872
https://doi.org/10.1111/jocn.13872


 

   

 

25 

*Huntington, A. & Gilmour, J. (2005). A life shaped by pain: Women and 

endometriosis. Journal of clinical nursing, 14, ss. 1124-1132. doi:10.1111/j.1365-

2702.2005.01231.x. 

 

Hållstam, A., Stålnacke, B.-M., Svensén, C. & Löfgren, M. (2018). Living with painful 

endometriosis- A struggle for coherence: A qualitative study. Department och 

clinical science and education, 17, ss. 97-102. doi: 10.1016/j.srhc.2018.06.002 

 

Jerpseth, H. (2011). Gynekologisk omvårdnad. I Almås, H., Stubberud, D. & Grönseth, 

R. (red.)  Klinisk omvårdnad: Del 2. 2. uppl., Stockholm: Liber, ss. 33–36.  

 

Makdessi, L. & Saha, R. (2016). Livskvalitet. I Olovsson, M. (red.) Endometrios. 

Stockholm: Svensk förening för obstetrik och gynekologi. ss. 26–27. 

 

*Markovic, M., Manderson, L. & Warren, N. (2008). Endurance and contest: Women's 

narratives of endometriosis. Health, 12, ss. 349–367. 

doi:10.1177/1363459308090053. 

 

Martinsen, K. (1989). Omsorg, sykepleie og medisin: historisk-filosofiske essays. Oslo: 

Tano. 

 

Moradi, M., Parker, M., Sneddon, A., Lopez, V. & Ellwood, D. (2014). Impact of 

endometriosis on women’s lives: a qualitative study. BMC Women’s Health, 

14(123), doi: 10.1186/1472-6874-14-123 

 

Nationalencyklopedin. (2020). Erfarenhet. 

URL:https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/erfarenhet [Hämtat: 2020-01-

15] 

 

Petrelluzzi, K. F. S., Garcia, M. C., Petta, C. A., Grassi-Kassisse, D. M. & Spadari-

Bratfisch, R. C. (2008). Salivary cortisol concentrations, stress and quality of life in 

women with endometriosis and chronic pelvic pain. Stress, 11(5), ss: 390-397, doi: 

10.1080/10253890701840610 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.srhc.2018.06.002
https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/erfarenhet


 

   

 

26 

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2017). Nursing Research: generating and assessing evidence 

for nursing practice. 10. uppl., Philadelphia: Wolters Kluwer. 

 

Proctor, M. & Farquhar, C. (2006). Diagnosis and management of dysmenorrhoea. BMJ 

(Clinical research ed.), 332(7550), ss. 1134–1138. doi: 

https://doi.org/10.1136/bmj.332.7550.1134 

 

Saha, R. & Makdessi, L. (2016). Epidemiologi. I Olovsson, M. (red.) Endometrios. 

Stockholm: Svensk förening för obstetrik och gynekologi, ss. 23–25. 

 

*Seear, K. (2009). ‘Nobody really knows what it is or how to treat it’: Why women with 

endometriosis do not comply with healthcare advice. Health, Risk & Society, 11(4), 

ss. 367–385. doi: 10.1080/13698570903013649 

 

Socialstyrelsen. (2018). Nationella riktlinjer för vård av endometriosis. Socialstyrelsen. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-12-27.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2019). Utvärdering av vård vid endometrios Nationella riktlinjer: 

Huvudrapport med förbättringsområden. Socialstyrelsen. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2019-9-

4996.pdf?fbclid=IwAR0Xny1bs13ix0q5OW2p_OL31LrYZSYV61AWaMNBgJ40S

8GL_yQXxvBQj_4 

 

Young, K., Fisher, J. & Kirkman, M. (2016). Endometriosis and fertility: women’s 

accounts of healthcare. Human Reproduction, 31(3), ss. 554–562. doi: 

10.1093/humrep/dev337 

 

Young, K., Fisher, J. & Kirkman, M. (2017). Clinicians’ perceptions of women’s 

experiences of endometriosis and of psychosocial care for endometriosis. The Royal 

Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynecologists, 57, ss. 

87–92. doi: 10.1111/ajo.12571 

 

https://doi.org/10.1093/humrep/dev337


 

 

Bilaga 1. 

Mall 1. Relevansbedömningsmall 

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**? 

  

  

  

  

    

* Med detta menas syftet med er litteraturstudie. 

** Med detta menas er litteraturstudie. 



 

 

Mall 2. Kvalitetsgranskningsmall- Kvalitativ ansats  

   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?   

  

  

  

  

      

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? 

  

  

  

  

  

  

  

      

13. Är trovärdighetsaspekter för studien 

diskuterade? 

  

  

  

  

  

  

     



 

 

Mall 3. Kvalitetsgranskningsmall- Kvantitativ ansats 

   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?   

  

  

  

  

      

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? 

  

  

  

  

  

     



 

 

Bilaga 2. 

Tabell 4. Artiklar och dess metoder 

Författare Titel Design och Ansats Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Barnack-Tavlaris & 

Chrisler (2007) 

USA 

The experience of chronic 

illness in women: A 

comparison between women 

with endometriosis and 

women with chronic migraine 

headaches.  

Deskriptiv design med 

kvantitativ ansats. 

41 kvinnor med endometrios och 

32 kvinnor med kronisk migrän. 

Totalt deltog 69 kvinnor online 

och 4 kvinnor deltog skriftligen. 

Inklusionskriterier: diagnos med 

antingen migrän eller 

endometrios.  

Online frågeformulär enligt 

dessa skalor och system: 

WHYMPI, ICS, RAND 36 

item Health Survey, QSSS, 

PRA, BATM. 

Statistiska analyser 

(SPSS, ANOVA, 

ANCOVA, Wilk’s 

Lambda.) (Kerns et al 

1985; Abell 1991; 

Hays et al 1993; 

Goodenow et al 1990; 

Galassi et al 1992; 

Marvan et al 2006) 

Cox, Henderson, 

Andersen, 

Cagliarini & Ski 

(2003a) 

Australien 

 

Focus group study of 

endometriosis: Struggle, loss, 

and the medical merry-go- 

round. 

Fokusgrupp som 

design, kvalitativ och 

kvantitativ ansats. 

(Mixed method) 

Kvinnor med diagnosen 

endometrios i åldern 20–64 år. 

Inspelade 

fokusgruppsdiskussioner 

uppdelade i 5 grupper där 

vissa deltog per telefon. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Tematisk analys. 

(referens saknades) 

Cox, Henderson, 

Wood & Cagliarini 

(2003b) 

Australien 

 

Learning to take charge. 

Womens experiences of living 

with endometriosis. 

Fokusgrupp. Kvalitativ 

och kvantitativ ansats. 

(Mixed method) 

61 kvinnor med diagnosen 

endometrios i åldrarna 20–64 år. 

Fokusgrupps diskussioner. 3 

grupper deltog I träffar och 

2 grupper deltog per telefon. 

Totalt 5 grupper. Träffarna 

och samtalen spelades in. 

Tematisk analys. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

(referens saknades) 

Denny (2009) 

Storbritannien. 

“I Never Know from One 
Day to Another How I Will 

Feel”: Pain and Uncertainty in 

Women with endometriosis 

Prospektiv studie. 

Deskriptiv design med 

kvalitativ ansats. 

30 kvinnor med 

laparoskopiverifierad endometrios 

intervjuades. 

Semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor.  

Kvalitativ 

innehållsanalys, 

tematisk analys. 

(Reissman 2004) 

Gilmour, 

Huntington & 

Wilson (2008) 

Nya Zeeland 

The impact of endometriosis 

on work and social 

participation.  

Explorativ, feministisk 

design med kvalitativ 

ansats.  

18 kvinnor mellan 16–45 år med 

endometrios.  

Inspelade, ostrukturerade 

intervjuer med interaktivt 

formaterade frågor. 

Kvalitativ 

innehållsanalys, 

tematisk analys. 

(Roberts & Taylor 

2002; Streubert & 

Carpenter 1995) 

Grogan, Turley & 

Cole (2018) 

‘So many women suffer in 

silence’: a thematic analysis of 

Explorativ design med 

kvalitativ ansats. 

34 engelsktalande kvinnor 

diagnosticerade med endometrios 

Online frågeformulär. Kvalitativ 

innehållsanalys, 



 

 

Storbritannien women’s written accounts of 

coping with endometriosis.  

mellan åldrarna 22–56 år. 

Varierande tid till diagnos mellan 

1 vecka-22 år samt varierande 

erfarenhet av sjukdomen 1.5–30 

år. 

Frågorna bestod av 

upplevelsen av att leva med 

endometrios samt påverkan 

sjukdomen hade över 

relationer, arbetet, och 

dagliga livet.  

tematisk analys. 

(Braun & Clark 2006; 

Willig 2013) 

Grundström, 

Allehagen, 

Kjølhede & Berterö 

(2018) 

Sverige  

The double-edged experience 

of healthcare encounters 

among women with 

endometriosis,  

Fenomenologisk design 

(av tolkande karaktär). 

Kvalitativ ansats 

9 kvinnor med diagnosen 

endometrios ställd med hjälp av 

laparoskopi i åldrarna 23–55 år. 

Intervjuer med öppna frågor 

av semistrukturerande 

karaktär på deltagarvalda 

platser. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Tematisk analys.  

(Moustakas 1994) 

Huntington & 

Gilmour (2005) 

Nya Zeeland 

A life shaped by pain: women 

and endometriosis 

Explorativ design med 

kvalitativ ansats 

18 kvinnor i åldrarna 16–45 år 

med endometrios. Diagnoskrav 

ospecificerad.  

Semi-strukturerade 

intervjuer som spelades in 

med öppna frågor 

(interactive approach). 

Frågorna blev bredare och 

gav mer utrymme för 

varierande svar. 

Kvalitativ 

innehållsanalys, 

tematisk analys.  

(Streubert & 

Carpenter 1995; 

Holloway & Wheeler 

1996) 

Markovic, 

Manderson & 

Warren (2008) 

Australien 

Endurance and contest: 

women’s narratives of 

endometriosis. 

Deskriptiv design med 

kvalitativ ansats. 

30 kvinnor med diagnosen 

endometrios mellan åldrarna 20–

78 år.  

Djupgående, semi-

strukturerade, inspelade 

intervjuer på ca 60 min per 

intervju på deltagarvalda 

platser.  

Grounded theory, 

tematisk analys. 

(Strauss & Corbin 

1990; Ryan & 

Bernard 2003; 

Sandelowski 

&Barroso 2002)  

Seear (2009) 

Australien 

’Nobody really knows what it 

is or how to treat it’: Why 

women with endometriosis do 

not comply with healthcare 

advice.  

Deskriptiv/jämförande 

design med kvalitativ 

ansats.  

20 kvinnor med diagnosen 

endometrios.  

Inspelade, semistrukturerade 

intervjuer. 

Tematisk analys med 

”interactive model” 

som baseras på data 

reduktion, data 

uppvisning, 

slutsatsdragande, och 

verifikation. (Miles & 

Huberman 1994) 

WHYMPI= West Haven- Yale Multidimensional Pain Inventory, ICS= The Index of Clinical Stress, QSSS= Quality of Social Support Scale, PRA= Patient 

Reactions Assessment, BATM= The Beliefs about and Attitudes toward Menstruation Questionnaire. 



 

 

 

Tabell 5. Sammanfattning av artiklar 

Författare Syfte Resultat 

Barnack-

Tavlaris & 

Chrisler (2007) 

Att jämföra upplevelsen och erfarenheten 

av smärta, fysisk och psykisk välmående, 

stress, patientens åsikt, socialt stöd, och 

attityder mot menstruation hos kvinnor 

med diagnosen endometrios och kvinnor 

som lider av kronisk migrän.  

Flertalet av deltagarna med endometrios uppgav att de någon gång fått höra att de hittar på symtom/smärta, 

att symtomen är stressorsakade, anklagades för att ha angivit symtom för uppmärksamhet och/eller för 

smärtläkemedelskrav. Dessa upplevelser har varit i samband med vårdpersonal.  

Cox, 

Henderson, 

Andersen, 

Cagliarini & Ski 

(2003a) 

Att undersöka behoven hos kvinnor som 

ska genomgå en laparoskopisk operation 

relaterat till endometrios.  

Kvinnorna beskrev svårigheter att söka vård då vård skulle innebära smärtsamma gynekologiska 

undersökningar. Förekomst av depression då sjukvårdspersonal hade makten att förverkliga symtomen, dock 

avfärdade vårdpersonalen istället symtombilden som normal eller överdriven.  

Cox, 

Henderson, 

Wood & 

Cagliarini 

(2003b) 

Att identifiera kvinnors behov av 

information vi laparoskopisk ingrepp i 

samband med endometrios. 

Kvinnor upplevde stor frustration av att inte bli betrodda och att bollas bland sjukvårdspersonalen.  

Många kvinnor tog till egna resurser som hanteringstrategier (coping) och sökte vård annanstans eller 

krävde vård av sina vårdgivare.  

Denny (2009) 

 

Att utforska kvinnors upplevelse av att 

leva med endometrios. 
 

Smärtan hos patienter med endometrios var komplex och orsakade osäkerhet kring orsak och bakgrund för 

de upplevda symtomen. En linjär modell av kategorisering av sjukdomar, numeriska smärtskalor och 

biomedicinska funktioner var inte tillräckliga för påvisning av kvinnors intensitet av upplevelser relaterade 

till sjukdomen. 

Gilmour, 

Huntington & 

Wilson (2008) 

Att utforska kvinnors upplevelser av att 

leva med endometrios, sjukdomens 

effekt på deras liv samt strategier för att 

hantera sjukdomen.  

Kvinnor ansåg att förbättringar i information från sjukvårdspersonal kunde förbättras. Enligt kvinnorna 

uteblev information från sjuksköterskor. Förslag på mer info och råd kring ingrepp och behandlingar. Att 

sjuksköterskor bör gå igenom skriftlig information med patienter med endometrios för att förtydliga vad 

ingreppet innebär och kunna stärka kvinnan i ett beslutstagande genom att förklara styrkor och svagheter 

med ett ingrepp/behandling. Ge verktygen för ett välgrundat beslut.  

Grogan, Turley 

& Cole (2018) 

Att förstå kvinnors upplevelser av att 

hantera endometrios och sjukdomens 

påverkan på kvinnornas liv. 

Kvinnorna angav att smärtan upplevdes som mest störande i arbetslivet, socialt umgänge, träning, relationer 

med vänner och familj. Svårigheter att få rätt diagnos. Känslan att inte bli tagen på allvar. Nonchalans av 

smärtan hos vårdpersonal. Viss mängd smärta ansågs av vårdpersonal ansågs som acceptabelt enligt 

vårdpersonal. Frustration och ilska på grund av sen diagnos. Kvinnorna uttryckte behov av kunskap hos 

vårdpersonal. 



 

 

Grundström, 

Alehagen, 

Kjølhede & 

Berterö (2017) 

Att identifiera och beskriva upplevelsen 

av möten med sjukvårdspersonal hos 

kvinnor med endometrios.  

Kvinnor beskrev hur sjukvårdspersonal uppgav misstro mot symtomen och ansåg det som normala 

menssmärtor, att både bra och dåliga upplevelser med vårdpersonal förekommit vilket givit upphov till 

varierande följder (antingen stärktes kvinnorna eller så orsakades trauma och uppgivenhet). Tacksamhet 

uppgavs av kvinnorna till sjuksköterskor som stöttade kvinnorna i att svara på frågor efter exempelvis rond.  

 

Huntington & 

Gilmour (2005) 

Att utforska kvinnors uppfattning av att 

leva med endometrios, effekten 

sjukdomen har på deras liv och strategier 

kvinnorna har för att hantera sjukdomen i 

egenvårdssyfte.  

Deltagarna beskrev svårigheter med att hitta vårdpersonal som trodde på symtombilden. Oftast ställdes 

felaktiga diagnoser såsom IBS i brist på annan kunskap.  

Kvinnorna kände sig lättade av att få diagnos då det ingav bekräftelse att kvinnorna inte inbillade sig efter år 

av misstro från sjukvårdspersonal.  

Markovic, 

Manderson & 

Warren (2008) 

Att utforska kvinnors upplevelser av 

endometrios. 

Kvinnor accepterade sjukvårdspersonals råd och felaktiga diagnoser till en början. Smärtan ansågs som 

psykosomatisk eller bara som lättförsvårade menssmärtor av vårdpersonal. Smärtan ansågs som normal av 

de berörda kvinnorna i brist på information. ”This is what a woman has to put up to.”. Normalisering av 

symtom trots familjehistoria av endometrios förekom. Brist på information angående p-piller och infertilitet. 

Kvinnor sökte ofta sjukvård i högre ålder på grund av infertilitet, vilket då visat endometrios. Deltagarna 

själva uppgav att de erhöll väldigt lite information om endometrios innan diagnos.  

Seear (2009) Att undersöka varför kvinnor ej följer 

rekommendationer från vårdpersonal 

angående sin endometrios.  

Sjukvårdspersonal gav ofta råd att bli gravid för att slippa symtom utan att ta hänsyn till hur kvinnan skulle 

må under graviditeten och vad det skulle innebära. Vissa kvinnor vill inte ha barn, inte har råd eller är för 

ung. Det leder till non-compliance och att kvinnorna tappar förtroende till läkare som ska ha ansetts som 

experter. Livsstilsåtgärder gavs ofta som behandling, varpå ansvaret vid behandlingsvikt blev kvinnans.  
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