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Sammanfattning  

 

Bakgrund: Endometrios är en gynekologisk sjukdom som drabbar ett stort antal kvinnor 

i hela världen. Ofta bemöts dessa kvinnor av kunskapsbrist, misstro och normaliserande 

attityder som förorsakar försening av diagnos, vård och behandling som skapar onödigt 

lidande för dessa kvinnor. Sjuksköterskor har en viktig funktion i bemötandet av dessa 

kvinnor genom att stödja kvinnan, skapa en god allians och ge relevant information. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av livskvalitet vid 

endometrios samt att granska och beskriva de inkluderade artiklarnas 

datainsamlingsmetoder. 

Metod: Litteraturstudien har en deskriptiv design. Data insamlades via databaserna 

Medline/PubMed samt Cinahl och tolv artiklar återfanns, samtliga med kvalitativ ansats 

och ligger till grund för resultatet i studien. 

Resultat: Endometrios medför en kraftigt nedsatt livskvalitet som inverkar på deras 

parrelation samt sociala liv såsom arbete, skola och fritidsintressen. Kunskapsbrist inom 

vården leder till normalisering och fördröjd diagnos som skapar onödigt lidande för 

dessa kvinnor. Många av kvinnorna skapade egna strategier för att hantera sina symtom 

i vardagen. Samtliga tolv artiklar med deskriptiv design, har samlat in data genom att 

intervjua kvinnorna om deras erfarenheter av att leva med endometrios.   

Slutsats: Endometrios påverkar markant kvinnornas vardag och samtliga relationer på 

ett negativt sätt. De påverkas både fysiskt, psykiskt och socialt vilket leder till att de får 

sin livskvalitet kraftigt sänkt. Med ökade kunskaper inom området kan stora 

ekonomiska besparingar göras om diagnos ställs i ett tidigare skede. Kvinnornas lidande 

skulle minska och deras livskvalitet öka avsevärt. 

Nyckelord: Endometrios, erfarenhet, livskvalité 

  



 

 

 

Abstract 

 

Background: Endometriosis is a gynaecological disease that affects a large number of 

women throughout the world. These women are often treated by the lack of knowledge, 

distrust and normalizing attitudes. That causes delay in diagnosis care and treatment, 

which creates unnecessary suffering. Nurses have an important function in the treatment 

of these women by supporting the woman, create a good alliance and provide relevant 

information. 

Aim: The aim of the study was to describe women's experiences of quality of life in 

endometriosis and to examine and describe the articles included data collection 

methods. 

Method: Literature study has a descriptive design. Data were collected through Medline 

/ PubMed and CINAHL and twelve articles were found, all with qualitative approach. 

These articles were the basis for this study.  

Results: Endometriosis results in a greatly reduced quality of life that affects their 

partner, relationship and social life, such as work, school and hobbies. A lack of 

knowledge in health-care leads to normalization and delayed diagnosis that creates 

unnecessary suffering for these women. Many of the women created their own 

strategies to deal with their symptoms in daily life. All twelve articles with descriptive 

design have collected data by interviewing women about their experiences of living 

with endometriosis. 

Conclusion: Endometriosis affects significantly the women's daily lives, and all the 

relationships, in a negative way. Their health is affected physically, psychologically and 

socially with the result that they get their quality of life greatly reduced. Significant 

financial savings can be made by increased knowledge in the field and diagnosis at an 

earlier stage. Suffering from Endometriosis would be reduced, and the quality of life for 

those women’s will significantly increase. 

 

Keywords: Endometriosis, experience, quality of life 
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1 Introduktion  

1.1 Patofysiologi och symtom 

Endometrios uppkommer av att små delar av livmoder-slemhinnan, endometriet, släpper 

under menstruationen. Normalt rinner mensblodet ut genom vagina men viss del kan 

tränga ut genom äggledarna och blodet hamnar då i bukhålan. I normala fall så tar 

kroppens immunförsvar hand om detta men hos kvinnor med endometrios så arbetar 

inte det lokala immunförsvaret som det ska göra. Detta leder till att små rester av 

livmoder-slemhinnan fäster sig på olika områden i lilla bäckenet, växer sig fast och 

skapar inflammatorisk reaktion. I förlängningen leder det till ett långvarigt 

inflammatoriskt tillstånd med ärrvävnad och sammanväxningar. Dessa fastväxta 

inflammatoriska fragmentområden – endometrios framkallar blödningar och smärta 

(Bergqvist 1996). Enligt 1177 som är Sveriges elektroniska plattform för information, 

rådgivning och tjänster inom hälsa och vård, är det inte helt klarlagt varför vissa kvinnor 

drabbas, Lundmark (2014) redogör för att flera olika faktorer påverkar utveckling av 

endometrios.  

Det finns idag ingen undersökning som säkert kan fastställa att endometrios är orsaken 

till kvinnans symtom (Olovsson 2016).  Diagnos kan ställas efter en gemensam 

bedömning av flera faktorer (Olovsson 2016; Olovsson 2014). Utredningen börjas med 

en spekulumundersökning – vaginal undersökning och palpation. Oftast ger inte den 

undersökningen några bevis för endometrios. Vid palpation och spekulumundersökning 

kan endast ömhet vara vägledande i diagnosticeringen (Olovsson 2014). 

Undersökningarna bör kompletteras med ultraljudsundersökning samt laparoskopisk 

operation - titthålsoperation och inte minst kvinnans egen beskrivning av sina symtom. 

Kvinnorna rekommenderas att föra dagboksantekningar över sina smärtor och 

blödningar med utgångspunkt från menstruationscykeln. Idag finns applikationer till 

mobiltelefoner som hjälpmedel för att dokumentera symtomen kontinuerligt (Olovsson 

2016). Kunskapen hos vårdpersonal om endometrios och dess diagnosticering och 

behandling är idag bristfällig (Socialstyrelsen 2015). 

 Var tionde kvinna med endometrios har mycket besvärande symtom medan andra har 

lindrigare symtom och vissa är helt symtomfria. Symtom som uppkommer vid 
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endometrios är smärta, som är det vanligaste symtomet, dysmenorrè – 

menstruationssmärta som oftast är det första symtomet, dysparenui – samlagssmärta, 

dysuri – smärta från urinblåsan, dyschezi – smärta vid tarmtömning (Olovsson 2014). 

Endometrios kan växa i samtliga vävnader och organ utom mjälten (Olovsson 2015).  

1.2 Riskfaktorer  

 Av alla kvinnor som lider av endometrios har 40 % sin orsak i genetiska skäl medan det 

hos 60 % beror på miljön. Det finns miljögifter som har östrogenliknande effekt. Det 

har visat sig att kvinnor som utsätts för kemikalier som stör hormonsystemet har en 

högre risk att drabbas. Ett exempel på detta är dioxin men det finns även andra medel 

med snarlika egenskaper. Kraftiga och långa menstruationsblödningar är erkända 

riskfaktorer för att utveckla endometrios. Kopparspiral kan ge kraftiga 

menstruationsblödningar som biverkan som sekundärt leder till högre risk för att 

utveckla sjukdomen. P-piller och hormonspiral leder till mindre menstruationsblödning 

och ger därmed en lägre risk för att drabbas (Olovsson 2015). 

1.3 Förekomst   

Förekomsten vid endometrios uppskattas till ca tio % av kvinnor i fertil ålder (Olovsson 

2014; Caruso et.al. 2015). Cirka 200 000 svenska kvinnor bedöms ha endometrios varav 

cirka 20 % inte påvisar symtom. Globalt har 176 miljoner av världens alla kvinnor 

endometrios. Trots detta kallas endometrios - den dolda sjukdomen (Olovsson 2016).  

Av infertila kvinnor i fertil ålder uppskattas 40 % har sjukdomen (Olovsson 2015). Det 

finns idag ingen botande behandling utan behandlingsinriktningen är att lindra symtom 

(Caruso et. al. 2015; Mao & Anastasi 2010).  

Diagnos som ställts hos kvinnor i högre ålder kan ca 70 % minnas att de haft 

bäckensmärtor före de fyllt 20 år, och 38 % har besvärats av bäckensmärtor innan de 

fyllt 15 år. Det är inte ovanligt att det dröjer tio år från begynnande symtom till att 

diagnos ställts (Olovsson 2014). 
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1.4 Smärta  

Att leva med långvarig smärta medför att individen gör många upprepade besök i 

sjukvården.  En god kommunikation måste upprätthållas mellan patient och vårdgivare 

för att hantera de utmaningar som det medför att leva med långvarig smärta. Då de har 

många besök inom sjukvården är det viktigt att komma ihåg att inte bemöta människor 

med negativa förutfattade meningar. Det är viktigt att personal bemöter varje patient 

som en unik individ (Bergman, Matthias, Coffing  & Krebs 2013). 

Vikten av att få en diagnos vid långvarig smärtproblematik är av stor betydelse för 

människor då det bekräftar orsaken till lidandet. Det bekräftar också att de blivit 

lyssnade på och läkare och sjuksköterskor tagit människan på allvar (Hansson - Säll, 

Fridlund, Brunt, Hansson & Rask 2010). 

1.5 Definition av begreppet livskvalitet 

”Livskvalitet definieras som individers uppfattning om sin position i livet, i samband 

med kultur- och värdesystem beroende på förhållanden till sina mål, förväntningar, 

normer och sin oro”(World Health Organization 2013 sid 7). Almås, Stubberud och 

Grönsteth (2011) beskriver begreppet livskvalitet i tre nivåer, i den övre nivån finns 

global livskvalitet – människan känner sig i stort sett till freds med livet. I den mellersta 

nivån finns livskvalitet relaterat till hälsa såsom fysisk, psykisk och social 

tillfredställelse. I den undre nivån finns detaljerad livskvalitet såsom t.ex. smärta, ångest 

och relationsproblem. Dessa nivåer kan användas i bedömning av patienters livskvalitet 

för att sedan vidta åtgärder utifrån nivå. 

1.6 Sjuksköterskans funktion 

Ur omvårdnadsperspektiv har sjuksköterskan en viktig funktion i att stödja patienten 

genom att ge välbehövlig information om t.ex. smärta. Sjuksköterskan kan också 

underlätta för patienten genom att ge smärtlindring och stöd i form av samtal, genom att 

lyssna på patienten, skapa en god allians som leder till ökad trygghet för patienten (Mao 

& Anastasi 2010). 

Enligt ICN – koden (International Council of Nurses) ska sjuksköterskan i omvårdnaden 

lindra lidande, främja hälsa, förebygga sjukdom och återställa hälsa. Detta skall utföras 
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på ett respektfullt sätt och främja alla människors lika värde (Sjuksköterskeföreningen 

2014). 

1.7 Teoretisk referensram 

Joyce Travelbees teori grundar sig i existentialistisk ideologi. Begreppen Travelbee 

betonar i sin omvårdnadsteori är ” människan som individ, lidande, mening, mänskliga 

relationer samt kommunikation” (Kirkevold 1994 s.105). Utgångsläget i Travelbees 

teori är att se alla personer som unika och ovärderliga människor.  Travelbee betonade 

också att människor är lika men ändå olika, som medför att det är av stor vikt att 

vårdpersonal ser, lyssnar samt har en god kommunikation och relation med varje 

enskild individ.  

Taravelbee betonade att sjukdom och lidande är en individuell erfarenhet. Sjukdom och 

lidande behöver inte vara meningslöst utan kan leda till personlig utveckling.  

Om patienten inte klarar av att hantera och finna mening i upplevelsen av lidandet är det 

sjuksköterskans mål för omvårdnaden att hjälpa individen med detta enligt Travelbee 

(Kirkevold 1994). 

1.8 Ekonomi  

Endometrios medför en mycket stor kostnad för svenska samhället, den beräknas till 

93 000 kronor årligen per kvinna med diagnosen endometrios. Det är ca tre gånger så 

mycket som genomsnittet av vården för kvinnor beräknas till. I detta är inräknat 

sjukvårdskostnader samt kostnader relaterat till sjukdomen. En god vård av kvinnor 

med endometrios leder till minskade kostnader för sjukvårdens redan knappa resurser. 

Kostnaderna ser ungefär lika ut i övriga Europa, ca 90 000 kronor årligen per 

kvinna(Olovsson 2015). 

1.9 Problemformulering 

En studie visar att den allmänna befolkningen, utanför sjukvården, har begränsad eller 

ingen kunskap alls om endometrios (Shah, Moravek, Vahratian, Dalton & Lebovic 

2010). 
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Även det svenska samhället, inkluderat vårdpersonal, har bristfälliga kunskaper om 

endometrios vilket gör att felaktiga diagnoser ställs så som t.ex. urinvägsinfektion. För 

att förbättra livskvaliteten för dessa kvinnor har socialstyrelsen fått ett regeringsuppdrag 

att ta fram nationella riktlinjer (Socialstyrelsen 2015). 

Kvinnor gör upprepade besök i sjukvården tiden innan diagnos ställs (Olovsson 2014). 

Den fördröjda tiden innan ställningstagande till diagnos är en långdragen process som 

förorsakar lidande för kvinnorna. För att uppnå en ökad kunskap om endometrios så är 

det av stor vikt att undersöka kvinnor med endometrios och deras upplevelser av 

livskvalitet i sin vardag. 

1.10 Litteraturstudiens syfte  

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av livskvalitet vid endometrios 

samt att granska och beskriva de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetoder. 

1.11 Frågeställningar  

1. Hur upplever kvinnor med endometrios sin livskvalitet? 

2. Hur beskrivs de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod? 

 

2 Metod  

2.1 Design 

Litteraturstudien har en deskriptiv design(Polit & Beck 2012) 

2.2 Sökstrategi 

Artiklar har sökts i databaserna PubMed och Cinahl. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie väljer databasen Cinahl för att den till största del har artiklar som 

innefattar omvårdnad (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011). Sökord som använts är: 

endometriosis, Quality of life, experience, samt med den booleanska termen ”AND” 

emellan i olika kombinationer. Den booleanska termen ”AND” användes för att förfina 
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sökningarna (Polit & Beck 2012).  De begränsningar som gjorts är att artiklarna får vara 

max tio år gamla samt skrivna på engelska. Sökningen gjordes genom att söka med 

huvudtermen endometriosis därefter smalnades sökningen av genom att lägga till 

Quality of life och experience. I sökningen användes endometriosis och quality of life 

som MeSH-termer i PubMed och i Cinahl med subject headings - SH, detta för att få en 

mer exakt sökning (Polit & Beck 2012).  Experience fanns inte som MeSH-term utan 

fick sökas som fritext. Fem stycken dubbletter hittades som exkluderades från urvalet. 

Sökningen presenteras enligt följande tabell. 

Tabell 1. Utfall av databassökning samt antal valda artiklar 

Databas Begränsningar 
(limits) sökdatum  Sökord  Utfall inklusive 

dubbletter Urval 

Cinahl  10 år, engelska, 
2016-09-01 Endometriosis (SH)  796 - 

Cinahl  10 år, engelska, 
2016-09-01 

Endometriosis (SH) AND Quality of 
life (SH) 34 1 

Cinahl  10 år, engelska, 
2016-09-01 

Endometriosis (SH) AND Quality of 
life (SH) AND experience (fritext)  4 - 

Cinahl  10 år, engelska, 
2016-09-05 

Endometriosis (SH) AND 
experience (fritext) 43 3 

PubMed 10 år, engelska, 
2016-09-05 Endometriosis (MeSH) 3816 - 

PubMed 10 år, engelska, 
2016-09-05 

Endometriosis (MeSH) Quality of 
life (MeSH)  92 1 

PubMed 10 år, engelska, 
2016-09-05 

Endometriosis (MeSH) Quality of 
life (MeSH) Experience (fritext)  11 1 

PubMed 10 år, engelska, 
2016-09-05 

Endometriosis (MeSH) Experience 
(fritext) 125 6 

Totalt exkl. 
dubbletter    12 

 

2.3 Urvalskriterier  

De kriterier som användes för urval av artiklar var endast empiriska vetenskapliga 

artiklar som var primärkällor och relevanta för studiens syfte. Artiklarna var skrivna på 

engelska och var publicerade mellan 2006-2016.  Inklusionskriterier: I de inkluderade 
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studierna ingick endast kvinnor med diagnosticerad endometrios. Studier som belyste 

parrelationens inverkan på kvinnors livskvalitet vid endometrios inkluderades.   

Exklusionskriterier: Studier med kvantitativ ansats samt studier som jämför 

endometrios med andra sjukdomar, beskrev sjuksköterskans perspektiv, olika kirurgiska 

och medicinska behandlingsmetoder exkluderades. 

2.4 Urvalsprocessen  

Författarna till föreliggande litteraturstudie läste tillsammans artikeltitlarna. Abstract 

lästes i de artiklar som hade titlar som ansågs vara relevanta för litteraturstudiens syfte. 

De artiklar med ett abstract som svarade på studiens syfte och frågeställningar lästes 

även resultatdelen. I de artiklar där resultatdelen svarade på studiens syfte lästes 

metoddelen för att kunna exkludera artiklar med kvantitativ ansats. De artiklar som har 

kvalitativ ansats samt svarar på litteraturstudiens syfte sparas i 

referenshanteringssystemet RefWorks för vidare bearbetning.  

Varje artikel skrevs ut i två exemplar för att författarna till föreliggande litteraturstudie 

var och en för sig, objektivt skulle kunna granska artiklarnas innehåll (Polit & Beck 

2012). Slutligen kvarstod tolv stycken empiriska kvalitativa artiklar som svarar på syfte 

och frågeställningar. Urvalsprocessen presenteras i Figur 1. 

Figur 1: Urvalsprocessen 

Lästa	'talar:	309st	 Motsvarade	ej	
sy5et:	254st	

Lästa	abstract:	
55st	

Motsvarade	sy5e	
&	inklusion:	30st	

Kvanita'va	ar'klar	
exkluderades:	18st	

Antal	utvalda	
ar'klar	exkl.	

dubbleFer:	12st	
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2.5 Dataanalys 

Artiklarna lästes och granskades av författarna till föreliggande litteraturstudie var och 

en för sig. Därefter har de utvalda artiklarna sammanställts i resultattabeller. Därefter 

diskuterade författarna för att jämföra om de uppfattat artiklarnas resultat på samma 

sätt. Detta för att öka resultatsammanställningens objektivitet. Validiteten ökar då det 

insamlade materialet granskas av två eller flera författare. De återkommande 

meningsbärande delar som svarar på syftet färgmarkerades och kodades. 

Resultatdelarna i de utvalda artiklarna lästes ett flertal gånger av författarna.  Detta 

ligger sedan till grund för resultatets rubriker och underrubriker. Artiklarnas 

datainsamlingsmetod sammanställdes i en resultattabell (Polit & Beck 2012). 

 Författarna till föreliggande litteraturstudie redovisar de utvalda artiklarnas författare, 

år, land, titel, design, ansats, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod samt 

dataanalysmetod i Bilaga 1. Syfte och resultat i de inkluderade artiklarna presenteras i 

Bilaga 2. 

För att på ett överskådligt sätt finna samstämmighet i de vetenskapliga artiklarna 

presenteras t.ex. dataanalysmetod i en metodmatris (Polit & Beck 2012). 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Då litteraturstudie genomförs behövs inte godkännande från den forskningsetiska 

nämnden. Författarna till föreliggande litteraturstudie har objektivt analyserat och 

redovisat det material som framkommit på ett adekvat sätt utan att plagiera eller 

falsifiera materialet (Polit & Beck 2012). Resultat har inte undanhållits från artiklarna. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har förståelse för att finns risk för 

feltolkningar då artiklarna är på engelska och författarna har svenska som modersmål 

(Polit & Beck 2012). 
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3 Resultat  
 

Resultatet är sammanställt från tolv empiriska vetenskapliga artiklar, med kvalitativ 

ansats, som framkommit under dataanalysprocessen. De återkommande 

meningsbärande delarna som framkom i dataanalysen presenteras i resultatet under sju 

rubriker med tillhörande underrubriker enligt Tabell 2. Datainsamlingsmetoder för de 

inkluderade artiklarna till föreliggande litteraturstudie presenteras sist i resultatdelen i 

löpande text samt i Bilaga 1 och Tabell 2. 

Tabell 2. Rubrikpresentation 

Rubrik                                                              Underrubrik 

Kvinnors erfarenheter och orsaker till fördröjd 
diagnos  Feldiagnosticering, normalisering 

Endometrios inverkan på parrelationen  Samlagssmärta, partners stöd 

Endometrios inverkan på det sociala livet Social isolering, Arbete, ekonomisk belastning och 
utbildning, kost och motion 

Kvinnors upplevelser av egenvårdsbehandling och 
övrig behandling Medicinsk och kirurgisk behandling, egenvård 

Smärtans inverkan på kvinnor med endometrios Misstro, smärta 

Kvinnors upplevelser av infertilitet   

Artiklarnas datainsamlingsmetoder  

 

3.1 Kvinnors erfarenheter och orsaker till fördröjd diagnos 

Många kvinnor upplevde försämrad livskvalitet till följd av fördröjd diagnos. Det är inte 

ovanligt att det tar upp till tio år från begynnande symtom till fastställd diagnos 

(Gilmour, Huntington & Wilson 2008; Moradi, Parker, Sheddon, Lopez & Ellwood 

2014). 

Några kvinnor blev bedömda av läkare att de hade psykosomatiska besvär, flera fick 

diagnosen depression och erbjöds behandling med antidepressiva läkemedel. Kvinnorna 

upplevde att de blev missbedömda och sökte vård hos andra läkare. Fördröjd diagnos 

kunde också bero på att familjen hade en låg socioekonomisk status som ledde till brist 
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på vård och behandling (Markovic, Manderson & Warren 2008). Kvinnorna upplevde 

också att en bidragande orsak till fördröjd diagnos var att det var svårt att få tillgång till 

specialistläkare samt långa operationsköer. När kvinnorna väl fått sin diagnos upplevde 

de att informationen från läkare var bristfällig (Moradi et al. 2014). 

 I en annan studie från Iran framkom att det var en mycket viktig faktor i iransk kultur 

att sexdebut inte fick förekomma före äktenskap. Således ledde detta till fördröjd 

diagnos då dysparenui- samlagssmärta var ett av det viktigaste symtomet vid 

endometrios (Riazi et. al. 2014). 

3.1.1 Feldiagnosticering  

En orsak till fördröjd diagnos var feldiagnosticering. Kvinnor berättade att de blivit 

diagnosticerade med appendicit-blindtarmsinflammation, cystor på äggstockarna, 

äggstockscancer, utomkvedshavandeskap, bäckeninflammation samt depression. Många 

av kvinnorna upplevde att läkarna inte tog deras symtom på allvar. I vissa fall upplevde 

kvinnorna att läkarna misstänkte att de hittade på för att få uppmärksamhet (Moradi et 

al. 2014).  

3.1.2 Normalisering  

En annan orsak till fördröjd diagnos var normalisering. Kvinnor uppfattade sina symtom 

som normala då släktingar i nära relation och deras vänner, bekräftade att deras besvär 

inte var av avvikande karaktär då de led av samma symtom (Moradi et al. 2014). När 

kvinnan uppsökte sjukvård förstärktes känslan av normalisering ytterligare av läkare då 

de bekräftade och förstärkte att deras menssmärtor var normala (Markovic, Manderson 

& Warren 2008). Kvinnor som hade haft smärta länge hade ingen annan upplevelse att 

jämföra med och trodde därför att smärtan var normal (Denny 2009). 

3.2 Endometrios inverkan på parrelationen 

3.2.1 Samlagssmärta  

Dysparenui var ett symtom som kvinnor beskrev påverkade parrelationen negativt och 

livskvaliteten sänktes (Denny 2009; Fauconnier, Staraci, Huchon, Roman, Panel & 

Descamps 2013; Gilmour, Huntington & Wilson 2008).  
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En kvinna beskrev att samlagssmärtan var mycket svår och näst intill outhärdlig, hon 

grät under samlag men ville uthärda smärtan för att göra sin partner glad och tillfreds. 

För vissa försvann smärtan efter samlag (Riazi et. al. 2014) medan andra berättade om 

smärtor i många timmar upp till flera dagar efteråt (Denny & Mann 2007). Smärtan 

upplevdes som en stark skarp smärta under samlag samt en brinnande och svidande 

känsla efter samlag (Fauconnier et. al. 2013).  

 Enligt Moradi et. al.(2014) beskrev en kvinna att samlagssmärtan varit så svår att hon 

gråtit och efteråt legat i fosterställning i flera timmar. Flera kvinnor berättade att de fick 

negativa effekter på självförtroende då de inte klarade av att ha normalt sexliv och det 

ledde till att de upplevde sig som okvinnliga. Kvinnorna beskrev också en oro för att 

träffa nya partners då det upplevdes besvärande att berätta om sina smärtor och 

blödningar i samband med samlag. Minskad frekvens av samlag var ett genomgående 

problem i relationen till sin partner i den här studien. 

 Det beskrevs att många kvinnor undvek samlag helt på grund av smärta. Det fanns även 

partners som valde att avstå samlag med rädsla för att förvärra smärtan för sin kvinna 

(Fauconnier et. al. 2013).  

 Vissa upplevde sig ha en förstående partner och förhållandet kunde fortsätta, medan 

andra upplevde att det var ett argument för att avsluta relationen. Några valde att leva 

ensamma för att undvika att kommunicera och uppleva sina problem med en ny partner 

(Moradi et. al. 2014; Denny & Mann 2007). 

3.2.2 Partners stöd 

Många kvinnor upplevde sina partners som mycket stödjande vilket ökade deras 

livskvalitet, trots det fanns en stark oro att partnern träffade någon annan kvinna som 

kunde ge dem ett bättre sexliv. De beskrev också förekomst av män som valde att 

avsluta relationen på grund av avsaknad av sexuell aktivitet då männen känt sig 

avvisade (Denny & Mann 2007).  

Noggrann kosthållning var en viktig del för en kvinna som levde med endometrios. 

Många kvinnor beskrev en förbättring av sin smärtproblematik med en noggrann och 

hälsosam diet (Butt & Chesla 2007; Gilmour, Huntington & Wilson 2008; Moradi et. al. 
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2014; Seear 2009a). Flera av männen i parrelationen uppmuntrade och gav sitt stöd till 

kvinnan att hålla sig till en hälsosam diet som männen visste påverkade kvinnan positivt 

(Butt & Chesla 2007). En kvinna beskrev att när hon skulle inleda en ny relation föll det 

sig naturligt att äta lite extra god mat såsom choklad och ost när de skulle lära känna 

varandra. Då hon inte hade så mycket njutning i livet på grund av smärtor och för att 

inte relationen skulle riskera att få en negativ start så valde hon att äta och njuta lite 

extra trots att det ledde till ökad smärta (Seear 2009a). 

3.3 Endometrios inverkan på det sociala livet 

3.3.1 Social isolering 

Ett stort antal kvinnor beskrev att de upplevde social isolering i form av minskat socialt 

umgänge med vänner samt uteblivna fritidsaktiviteter relaterat till den extrema smärtan 

vilket kraftigt sänker livskvaliteten (Denny & Mann 2007; Denny 2009; Gilmour, 

Huntington & Wilson 2008; Moradi et. al. 2014; Riazi et. al. 2014; Seear 2009a). 

 I en studie beskrev de flesta kvinnor minskad social aktivitet på grund av smärta, 

blödning och trötthet, de valde istället att stanna hemma från t.ex. sport- och 

fritidsaktiviteter såsom vattenskidor, ridning, simning och skidåkning. De valde oftare 

stillasittande aktiviteter såsom tv-tittande och läsning. De beskrev också att de på grund 

av sjukdomen missade resor och konserter. Kvinnor med små barn upplevde att de inte 

kunde sköta sina barn på ett tillfredsställande sätt, för vissa så allvarligt att de var rädda 

att förlora vårdnaden om sina barn. Vissa kvinnor tog avstånd från alla sociala händelser 

och sammankomster med familj och vänner då de kände sig annorlunda och avundsjuka 

på andra. Avundsjukan riktade sig oftast emot deras egna vänner som var lyckliga par 

(Moradi et. al. 2014). 

 För att upprätthålla sociala relationer fick många kvinnor planera in sociala evenemang 

utifrån cyklernas intervaller i sjukdomen. En del kvinnor upplevde försämrade perioder 

under förmiddagen och bättre perioder under kvällstid medan andra beskrev motsatt 

ordning. För vissa innebar intervallerna bättre och sämre dagar under en 

menstruationsperiod. Ofta lär sig kvinnorna ”sitt sjukdomsmönster” och vet vilka dagar 

de är relativt smärtfria (Denny 2009).    
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3.3.2 Arbete, ekonomisk belastning och utbildning 

Kvinnorna beskrev sin smärtproblematik och blödningsproblematik så svår att de inte 

kunde sköta sina arbeten tillfredsställande. Minskad eller helt utebliven arbetstid gjorde 

att kvinnornas inkomst minskades radikalt vilket påverkade deras sociala och 

ekonomiska situation (Gilmour, Huntington & Wilson 2008). Även mannens ekonomi i 

relationen påverkades då han ofta valde att stanna hemma som stöd för sin kvinna och 

hjälpa till med dagliga rutiner i omvårdnaden av kvinnan (Butt & Chesla 2007). 

Då inkomsten försämrats på grund av sjukdomen har de inte ekonomisk möjlighet att 

delta i t.ex. pilates, yoga eller andra motionsformer som belastade kvinnorna 

ekonomiskt (Seear 2009a).   

Många kvinnor beskrev att de hade hög frånvaro från sina arbeten relaterat till svåra 

symtom av sjukdomen, vilket ledde till att de upplevde oro för att bli uppsagda från sina 

arbeten. Kvinnor berättade om sjukdomens inverkan på utbildning. De upplevde 

koncentrationssvårigheter och mindre produktivitet i skolarbetet relaterat till smärta och 

blödningar. Några började studera på deltid medan andra fick skjuta på sina 

universitetsstudier. Vissa var dock fast beslutna att fortsätta med sina studier trots 

symtom, de blev då tvungna att planera in sina operationer på skolloven (Moradi et. al. 

2014). 

3.3.3 Kost och motion 

Olika motionsformer var ofta till stor hjälp för kvinnan. Flera kvinnor beskrev att en 

sundare livsstil såsom ökad motion resulterade i mindre smärtproblematik. Kvinnorna 

blev rekommenderade att utesluta toxiner och konserveringsmedel ur sin kost, men på 

grund av försämrad ekonomi blev situationen ohållbar att köpa ekologiska livsmedel. 

Många kvinnor valde att odla ekologiska produkter, men för alla var inte detta möjligt 

då de var bosatta i förorter. Många alternativa behandlingar tog mycket tid i anspråk och 

blev mycket kostsamma (Seear 2009a).  

En kvinna upplevde att det sociala umgänget med vänner påverkades då hon kände att 

hon inte kunde delta fullt ut då hon valde att ta med sin egen mat då oron var stor att få 

starkt kryddad mat som försämrade hennes smärta (Butt & Chesla 2007).  
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3.4 Kvinnors upplevelser av egenvårdsbehandling och övrig behandling 

3.4.1 Medicinsk och kirurgisk behandling 

Kvinnor upplevde frustration i sin situation då det inte finns någon botande behandling, 

men för att lindra symtom finns ett antal olika behandlingar samt egenvårdsråd att följa. 

Många kvinnor upplevde att laparoskopisk operation - titthålsoperation med syfte att 

avlägsna endometriosvävnad, gav lindring i symtom, medan andra upplevde försämring 

med ökade sammanväxningar och ytterligare smärta. Läkemedelsbehandling upplevdes 

ofta besvärande då det medför biverkningar såsom viktökning, minskad sexlust och 

depression. För vissa hjälpte inte läkemedels- samt laparoskopisk behandling, då 

erbjöds hysterektomi - avlägsnande av livmodern. Kvinnorna gav ofta men inte alltid 

sitt medgivande till hysterektomi, i hopp om att få minskade symtom som skulle ge dem 

en ökad livskvalitet. Av kvinnorna som valde hysterektomi fanns det några som även 

fortsättningsvis upplevde bäckenbottensmärta och fick i ett senare skede avlägsna även 

äggstockarna (Markovic, Manderson & Warren 2008).  

Kvinnorna upplevde biverkningar av hormonbehandlingar i form av p-piller som gav 

klimakteriebesvär, viktökning och hirsutism - manlig behåring i ansikte och kropp, så 

besvärande att det var outhärdligt. Detta resulterade i att behandlingen inte efterlevdes 

(Denny 2009).   

3.4.2 Egenvård  

För majoriteten av kvinnorna var livsstilsförändringar en förutsättning för att hantera sin 

sjukdom (Denny 2009; Seear 2009a; Moradi et. al. 2014; Gilmour, Huntington & 

Wilson 2008; Butt & Chesla 2007). Genom att minska konsumtionen av gluten, 

mejeriprodukter, konserveringsmedel, koffein, jäst, socker och choklad så upplevde 

kvinnor ett ökat välbefinnande. Däremot ett ökat proteinintag var positivt för måendet. 

Regelbunden motion, viktminskning, akupunktur, meditation samt yoga visade sig ha 

goda effekter. Egenvårdsinsatser ledde också till ökad medvetenhet om sin egen kropp 

och resulterade i högre känsla av ansvar mot sig själva. Stödgrupper fanns tillgängligt 

som visade sig vara till hjälp i kvinnans kamp mot sin sjukdom (Seear 2009b). Värme, 

vila och god sömn beskrev många kvinnor vara viktigt för att klara sin vardag (Riazi et. 

al. 2014; Seear 2009a). 



 

 

 

15 

En faktor till bristande efterlevnad av egenvårdsinsattser som föreslagits från 

vårdpersonal var att kvinnorna var skeptiska och misstrodde personalens kunskaper 

(Seear 2009a).  

En studie beskrev att vissa kvinnor överkonsumerade smärtstillande läkemedel, alkohol 

och rökning i tron om ökat välbefinnande medan andra kvinnor som minskade på dessa 

medel upplevde positiva effekter (Moradi et. al. 2014).  

3.5 Smärtans inverkan på kvinnor med endometrios 

3.5.1 Misstro 

Graden av hur kvinnan upplevde smärta behövde inte påvisa hur stor grad av 

endometriosvävnad som fanns i buken. Kvinnor kände sig kränkta då läkare hänvisade 

till att de hade obetydlig mängd endometriosvävnad i buken trots upplevelsen av 

brinnande, stickande och värkande buksmärtor - “You’ve only got spots of 

[endometriosis], lots of women have that and they get on with their life” (Denny 2009 s. 

991).  

Kvinnor beskrev att de i mötet med läkare i primärvården ofta upplevde sig bli 

misstrodda och nonchalant bemötta, många gjorde upprepade besök men symtomen 

togs inte på allvar. I samma studie beskrevs även att några kände sig väl bemötta och 

snabbt blev remitterade till specialistläkare (Denny & Mann 2008). 

Även då kvinnor i mötet med specialistläkare beskrev smärtan tydligt såsom skarp, 

huggande och fasansfull upplevde de trots deras noggranna beskrivning ändå okunskap 

hos dem och de kände sig misstrodda (Moradi et. al. 2014; Markovic, Manderson & 

Warren 2008).  

3.5.2 Smärta 

Det mest framträdande symtomet vid endometrios var smärta som blev mer påtaglig 

dagarna innan menstruation och under menstruation. Smärtan var ofta lokaliserad till 

nedre delen av buken (Fauconnier et. al. 2013).  
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Vid menarche- menstruationsdebut upplevde många att smärtproblematiken började 

(Manderson, Warren & Markovic 2008; Markovic, Manderson & Warren 2008). 

Kvinnorna beskrev en typisk cykel av smärta, vissa upplevde intensivare perioder av 

smärta medan andra beskrev en mer konstant kraftigare smärta. Smärtan som var av den 

starkare karaktären kunde leda till diarré, illamående och kräkningar. Smärtan 

upplevdes i vissa fall så intensiv att de svimmade (Manderson, Warren & Markovic 

2008).  

Vissa kvinnor drabbades av mastalgi- ömma bröst premenstruellt, ibland upplevdes den 

smärtan så allvarlig att de inte kunde använda bh. Under menstruation upplevdes smärta 

i buken och ländryggen som även strålade ut i de nedre extremiteterna såsom domningar 

och kyla i fötterna. En del kvinnor upplevde att gynekologiska undersökningar var 

mycket smärtsamma medan andra inte har någon smärta alls vid undersökning (Riazi et. 

al. 2014).  

Smärtupplevelser i nedre delen av buken, tarm, urinblåsa, nedre delen av ryggen och 

benen förekom som väsentligen påverkade deras livskvalitet. Flera beskrev konstant 

smärta varje dag och rörelsesvårigheter och detta ledde till sjukfrånvaro. Recidiv- 

återfall i sjukdomen, var en av de största rädslorna kvinnorna upplevde. Oförutsägbara 

upprepade symtom och osäkerhet i sjukdomsprognosen skapade känslor av osäkerhet 

hos kvinnorna. Flera beskrev att deras svåra smärtor och trötthet påverkade deras humör 

negativt, detta resulterade i konflikter i relation till andra. På grund av stor 

smärtproblematik valde många kvinnor att jobba deltid eller till och med ge upp sitt 

arbete (Moradi et. al. 2014).  

3.6 Kvinnors upplevelser av infertilitet 

Infertilitet var en negativ faktor som uppstod till följd av sjukdomen som även 

påverkade kvinnans självkänsla samt psykiska hälsa negativt. Infertilitet skapade stora 

problem i relationen, och det fanns behov av stöd från omgivningen då de kände sig 

nedstämda och missmodiga. Många kvinnor insåg att de som följd av sjukdomen hade 

svårigheter att bli gravida. Följaktligen ledde det till känslor av hopplöshet, sorg, 

trötthet och depression på grund av infertilitetproblemen. De kände sig vara i stort 

behov av stöd ifrån sin partner (Riazi et. al. 2014). I en annan studie beskrev kvinnor 
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också att deras partner valt att avsluta relationen på grund av infertilitetsproblemen 

(Markovic, Manderson & Warren 2008). Ytterligare en annan studie beskrev att det 

fanns också partners som valde att stanna i relationen och uppmuntra att de tillsammans 

skulle finna andra glädjeämnen i livet utan barn. Studien berättade också att de kände 

påtryckningar från makens familj att bli gravida och bilda familj (Butt & Chesla 2007). 

Majoriteten av kvinnorna i studien blev remitterade till specialistläkare för utredning av 

infertilitet. Dock upplevde de behandlingarna ineffektiva och med en ökad förekomst av 

missfall (Riazi et. al. 2014). Några beskrev att de fått bristande information om 

befruktning och fertilitet från sjukvården (Markovic, Manderson & Warren 2008).  

Många kvinnor beskrev att de blivit rekommenderade av läkare att så snart som möjligt, 

för att minska symtom, bli gravida trots att kvinnan inte befann sig i någon relation 

(Markovic, Manderson et al. 2008). Andra kvinnor berättade även att de fått rådet att 

skaffa barn i tidig ålder, redan vid 18 år då de själva upplevde sig fortfarande vara barn 

(Butt & Chesla 2007; Markovic, Manderson & Warren 2008). Medan i en annan studie 

beskrev kvinnor att läkare uteslöt endometriosdiagnos då de ansåg att endometrios inte 

förekom före 20 års ålder (Denny & Mann 2008). Slutligen beskrevs i en studie att 

kvinnor upplevde en finansiell påverkan då fertilitetsbehandlingar ofta kan vara 

kostsamma (Moradi et. al. 2014). 

3.7 Artiklarnas datainsamlingsmetoder 

Samtliga 12 artiklar hade kvalitativ ansats samt använde sig av intervjuer som 

datainsamlingsmetod, vidare var även samtliga kvinnliga deltagare diagnosticerade med 

endometrios (Butt & Chesla 2007; Denny 2009; Denny 2008; Denny & Mann 2007; 

Fauconnier et. al. 2013; Gilmour, Huntington & Wilson 2008; Manderson, Warren & 

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

2014; Seear 2009a; Seear 2009b).  

I majoriteten av studierna spelades intervjuerna in och intervjumaterialet transkriberades 

och teman ur materialet utvanns och kodades. Intervjuerna pågick från 20 minuter upp 

till två och en halv timme (Denny & Mann 2007; Gilmour, Huntington & Wilson 2008; 

Markovic, Manderson & Warren  2008;  Moradi et. al. 2014; Riazi et. al. 2014). 
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 I några av studierna fick deltagarna själva bestämma plats för intervjun för att kunna 

anpassa sig till en behaglig miljö för att respondenten skulle kunna känna trygghet 

(Denny & Mann 2007;  Markovic, Manderson & Warren 2008). I en annan studie ägde 

intervjuerna rum på ett sjukhus i Iran (Riazi et. al. 2014). 

Vid fem av studierna användes semistrukturerade intervjuer (Denny 2009; Denny & 

Mann 2007; Riazi et. al. 2014; Seear 2009a; Seear 2009b) och vid tre av studierna 

användes djupintervjuer (Butt & Chesla 2007; Manderson, Warren & Markovic 2008; 

Markovic, Manderson & Warren 2008).  

Vidare användes ostrukturerade intervjuer vid en studie (Gilmour, Huntington & Wilson 

2008) samt öppna intervjuer i en annan (Fauconnier et. al. 2013).  

I ytterligare en studie användes semistrukturerade djupintervjuer (Moradi et. al. 2014). I 

en av artiklarna så kompletterades den semistrukturerade intervjun med kvinnornas 

dagboksanteckningar (Denny 2009).  

Slutligen användes Tematisk analys i flertalet av studierna för att analysera materialet 

(Denny& Mann 2007; Gilmour, Huntington & Wilson 2008; Markovic, Manderson & 

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

 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har redovisat att endometrios är en sjukdom, 

som ur flera olika aspekter har en påtaglig negativ inverkan på kvinnorna. Symtomen är 

ofta så kraftfulla att de påverkar deras arbetsliv som leder till försämrad ekonomi. Det 

påverkar även det sociala livet som leder till isolering från sysselsättningar som skulle 

kunna ha en positiv inverkan på livskvaliteten. Okunskap hos vårdpersonal leder till 

fördröjd diagnos ofta upp till tio år som skapar ett obefogat förlängt lidande för 

kvinnorna. Okunskap leder även till att feldiagnosticeringar sker samt att kvinnans 

tilltro till vården begränsas och medför försämrad följsamhet i behandlingar och råd till 

egenvårdsinsattser. Normalisering av smärta och infertilitet är också stora problem som 
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påverkar kvinnan och parrelationen, där kvinnor är i stort behov av stöd från sin partner. 

För att kunna höja livskvaliteten hos dessa kvinnor samt stödja till förändrad livsstil är 

det av största vikt att sjukvården och samhället får ökad kunskap om sjukdomen och 

dess problematik. Då studierna var gjorda i fem olika länder och fyra olika världsdelar 

visar det att endometrios drabbar kvinnor oberoende vilken del i världen de lever i.  

4.2 Resultatdiskussion  

4.2.1 Kvinnors erfarenheter och orsaker till fördröjd diagnos 

Det är inte ovanligt att kvinnor blir feldiagnosticerade vid endometrios vilket leder till 

en fördröjd diagnos (Moradi et. al. 2014).  

Trots att många kvinnor i fertil ålder (Caruso et al. 2015) lider av endometrios så är 

kunskapsbrister hos vårdpersonal mycket stora och kvinnorna känner sig misstrodda 

och nonchalant bemötta av vården (Denny 2009; Markovic, Manderson & Warren 2008; 

Moradi et. al. 2014). Kvinnor får sin sjukdom normaliserad av läkare på grund av att det 

brister i kunskap om symtomen vid endometrios (Markovic, Manderson & Warren 

2008).  

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det råder kunskapsbrist hos 

vårdpersonal kring endometriossjukdomen som till följd får ett stort och förlängt 

lidande för kvinnorna. För att få struktur och snabbare handläggning kring sjukdomen 

och en ökad kunskap i sjukvården har Socialstyrelsen påbörjat utformningen av 

nationella riktlinjer för vård och behandling vid endometrios (Socialstyrelsen, 2016).  

När kvinnor med endometrios söker vård för sina smärtor skall differentialdiagnoser 

uppmärksammas, infektioner såsom appendicit skall utredas och tas i beaktning. 

Symtombilden kan variera utifrån vilka organ som drabbas av endometriosvävnad 

(Olovsson 2016). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det är av stor 

betydelse att vårdpersonal lyssnar och ser hela människan som en egen individ och 

värderar individens egna kunskaper om sjukdomen vilket också bekräftas i en studie 

(Bergman et al. 2013). Kan vårdpersonal bekräfta kvinnors erfarenheter och kunskaper 

leder detta till ökad allians i vårdrelationer som ger ökade förutsättningar för att finna 

mening i lidandet sjukdomen medför. Travelbee menar att det i omvårdnaden av 
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patienter är av stor vikt att vårdpersonal ser hela människan samt lyssnar och har en god 

kommunikation. Vårdpersonal bör skapa en god allians till patienten, vilket innebär en 

god relation mellan vårdgivare och patient, för att öka förutsättningarna för en god 

följsamhet i vård och behandling (Kirkevold 1994). 

En studie belyser att om mer kunskap finns i primärvården, som har första kontakten 

med patienten, så kan diagnos sättas i ett tidigare skede och därmed reducera lidandet 

för dessa individer (Gilmour, Huntington & Wilson 2008). 

4.2.2 Endometrios inverkan på parrelationen och på det sociala livet 

De flesta kvinnor med endometrios upplever stora problem i det sexuella livet som 

påverkar parrelationen negativt (Denny 2009; Fauconnier et. al. 2013; Gilmour, 

Huntington & Wilson 2008).  

Författarna till föreliggande litteraturstudie vill belysa vikten av att behålla någon form 

av intimitet i parrelationen för människan är i behov av emotionell och fysisk närhet. 50 

% av kvinnor som passerat 75 år uppger att de längtar efter mer intim närhet än vad de 

av olika anledningar inte längre har (Helström 2014). För att kunna möta 

omvårdnadsbehovet hos kvinnor med endometrios i parrelation var det viktigt med stöd 

från sin partner (Butt & Chesla 2007). Travelbee betonar att det är viktigt att familjen 

involveras och ges stöd av sjuksköterskan då patienten får bättre förutsättningar att nå 

sina mål med vården (Kirkevold 1994). 

Många kvinnor med endometrios har ett försämrat socialt liv som leder till social 

isolering (Denny & Mann 2007; Denny 2009; Gilmour, Huntington & Wilson 2008; 

Moradi et. al. 2014; Riazi et. al. 2014; Seear 2009a). En del kvinnor försöker dölja sina 

symtom för att inte känna att de är till besvär för sin familj, släkt och vänner (Culley et. 

al. 2013; Denny 2009).  19 – 48 % av kvinnorna med endometrios besväras så mycket 

av symtomen med sjukdomen att det inverkar på deras sociala liv (Culley et. al. 2013). 

Sömnsvårigheter och trötthet är sekundära symtom av sjukdomen som också påverkar 

att energin inte räcker till för sociala aktiviteter och umgänge (Culley et. al. 2013; 

Moradi et. al. 2014).  
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Smärtproblematiken är oftast så stor för kvinnorna att de får minskad eller utebliven 

arbetstid(Gilmour, Huntington & Wilson 2008). Stor frustration finns bland dessa 

kvinnor att inte kunna utföra sina arbeten på ett tillfredsställande sätt (Moradi et. al. 

2014). 

I genomsnitt går dessa kvinnor miste om 10,8 arbetstimmar per vecka vilket motsvarar 

25 % av deras inkomst. Lägre arbetsproduktivitet är resultatet av att dessa kvinnor har 

hög sjukfrånvaro, samt blir avbrutna i arbetet och presterar sämre på grund av smärta 

vilket resulterar i högre kostnader för kvinna, arbetsgivare och samhället (Olovsson 

2016).  

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att en ökad förståelse hos 

arbetsgivaren skulle kunna medföra att kvinnorna gavs möjlighet till mer flexibla 

arbetsvillkor som kan leda till lägre sjukfrånvaro. Denny (2004) bekräftar att en del 

arbetsgivare hade en förståelse för kvinnornas problematik och anpassade arbetstider 

och arbetsuppgifter efter kvinnornas behov.    

Kostnaderna endometriossjukdomen medför för samhället är lika stora kostnader som 

för diabetes mellitus, Crohns sjukdom samt reuamtoid artrit (Olovsson 2016).  

Snabbare och effektivare omhändertagande skapar förutsättningar för samhället att 

minska den ekonomiska belastningen som sjukdomen utgör. Snabbt omhändertagande 

skulle resultera i kortare och mindre lidande för dessa kvinnor (Olovsson 2014). 

4.2.3 Egenvårdsbehandling och övrig behandling 

En studie bekräftade att många kvinnor upplevde en betydande förbättring av sin 

livskvalitet med minskade symtom efter laparaskopisk operation med avlägsnande av 

endometriosvävnad (Minas & Dada 2014). Den medicinska behandlingen kunde bestå 

av olika typer av hormonell behandling och det fanns ingen studie som talar mer för den 

ena eller den andra utan det är eventuella biverkningar som avgör valet av behandling 

(Olovsson 2014). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det är viktigt att kvinnorna gör 

livsstilsförändringar för att kunna hantera sin sjukdom på bästa sätt. För övervägande 

delen av kvinnor med endometrios är det helt avgörande med livsstilsförändringar 
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(Moradi et. al. 2014). Under det långa sjukdomsförloppet utvecklar kvinnorna strategier 

för att hantera sina symtom, de blir experter på sin egen sjukdom. Detta medför både 

positiva och negativa effekter då livskvaliteten ökar när kvinnorna finner individuellt 

fungerande strategier som samtidigt ger negativa effekter då strategierna ofta bland 

annat är tidskrävande och ekonomiskt belastande. Kvinnor ansåg att leva med 

endometrios är som att sköta ett ”tredje arbete”(Seear 2009b). 

De egenvårdsinsattser och strategier kvinnorna använde sig av för att hantera sin 

sjukdom var avslappningstekniker och visualisering (Markovic, Manderson & Warren 

2008).  

Värmedyna, massage, andningsteknik och varma drycker upplevdes vara strategier som 

också minskade besvären (Manderson, Warren & Markovic 2008).  Andra kvinnor 

upplevde positiva effekter av TENS elektrisk nervstimulering, kostförändringar, 

minskat alkoholintag samt vitamin- och kosttillskott (Denny 2009). 

De kvinnor som inte hittar passande egenvårdsstrategier riskerar att i högre utsträckning 

drabbas av missbruk samt depression (Moradi et. al. 2014).  

4.2.4 Långvarig smärta 

Smärtan är en stor problematik för kvinnor med endometrios som får stora 

konsekvenser med försämrad rörelseförmåga, dagliga aktiviteter samt egenvård. Det 

rapporteras att det finns en negativ korrelation mellan livskvaliteten och smärtan. 

Sannolikt förbättras livskvaliteten efter menopaus då 96,9 % av kvinnor efter 

klimakteriet säger sig vara smärtfria (Culley et. al. 2013). Det finns en stark koppling 

mellan långvarig smärta och försämrad livskvalitet (Moradi et. al. 2014; Butt & Chesla 

2007). Individer med långvarig smärta blir ofta misstolkade i mötet med vården. Blir 

individen bemött av en negativ attityd etsar det sig kvar i deras minnen, de blir kränkta, 

och det skapar sämre förutsättningar inför kommande möten med vården(Hansson et al. 

2011). Människor får kämpa för sin vård och behandling och får ideligen komma med 

egna förslag på fortsatta undersökningar och behandlingar (Hansson et al. 2011; Moradi 

et. al. 2014). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det är viktigt att sjukvårdspersonal 

ser varje människa som en unik individ, vilket också stärks av Travelbees 
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omvårdnadsteori. Smärtan upplevs olika mellan olika individer och behandling skall 

därför individanpassas samt följas upp kontinuerligt (Olovsson 2016). För att 

vårdpersonal skall kunna skapa sig en uppfattning om patientens smärtupplevelse bör 

personalen använda sig utav någon form av smärtskattningsskala i bedömningen 

(Hansson et al. 2011). 

4.2.5 Infertilitet  

Många kvinnor med endometrios hade infertilitetsproblem eller var oroliga för att 

drabbas av infertilitet, detta medförde att kvinnorna kände sig missmodiga och 

nedstämda och riskerade att få depression som följd (Culley et. al. 2013). 

Infertilitetsproblemen skapade stress hos många kvinnor vilket påverkade deras 

livskvalitet negativt (Markovic, Manderson & Warren 2008). Kvinnor kände sig 

pressade av partnerns familj att bli gravida och bilda familj vilket ledde till att 

kvinnorna får en sämre mental hälsa som bekräftas av flera studier (Markovic, 

Manderson & Warren 2008; Moradi et. al. 2014; Butt & Chesla 2007). Under 1900-talet 

rekommenderades kvinnor att föda barn i ett senare skede i livet (Olovsson 2016). 

Jämfört med 2000-talet då kvinnorna rekommenderas att föda barn i tidig ålder (Butt & 

Chesla 2007; Markovic, Manderson & Warren 2008).   

 

4.3 Artiklarnas datainsamlingsmetoder 

Samtliga tolv studier har använt sig av intervjuer som datainsamlings metod (Butt & 

Chesla 2007; Denny 2009; Denny 2008; Denny & Mann 2007; Fauconnier et. al. 2013; 

Gilmour, Huntington & Wilson 2008; Manderson, Warren & Markovic 2008; 

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

2009a; Seear 2009b). I sju av artiklarna användes semistrukturerade intervjuer se Bilaga 

1, vilket är till fördel om intervjuaren önskade få respondenten att prata fritt utifrån stöd 

av ett frågeformulär, det hjälpte också dem att hålla sig till ämnet. En fördel med 

intervjuguide var att det gavs större möjlighet att hålla sig till tidsramen om en sådan 

fanns (Polit & Beck 2012). I två av artiklarna fanns ingen tidsbegränsning för intervjun 

vilket ledde till att respondenterna noggrant kunde tänka igenom sina svar (Denny & 

Mann 2007; Moradi et. al. 2014). I en av studierna kompletterades intervjuerna med 
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kvinnornas dagboksanteckningar se Bilaga 1, vilket visade sig vara ett positivt 

komplement till intervjuerna då kvinnorna på ett tydligare sätt beskrev sina upplevelser. 

En negativ aspekt var att kvinnorna skrev ner irrelevant information i dagböckerna som 

de inte talade om i intervjun (Denny 2009). Vid tre av studierna gavs deltagarna 

möjlighet att välja plats där intervjun skulle äga rum. Större delen av respondenterna 

valde att intervjuas i hemmet (Markovic, Manderson & Warren 2008; Denny & Mann 

2007; Denny & Mann 2008). Enligt författarna i föreliggande litteraturstudie är det av 

största vikt att en lugn och behaglig miljö skapas under intervjun så att respondenten 

kan känna förtroende och trygghet, vilket kan resultera i bättre kvalitet på intervjun 

(Polit & Beck 2012). 

Vid en av studierna användes ostrukturerad intervju se Bilaga 1. Denna form anses 

fördelaktig då forskaren önskar att respondenterna talar fritt om sina upplevelser utan 

stöd av intervjuguide (Polit & Beck 2012).  

Intervjuerna utfördes i fem olika länder se Bilaga 1: en i USA (Butt & Chesla 2007), tre 

i Storbritannien (Denny & Mann 2008; Denny & Mann 2007; Denny 2009), en i 

Frankrike (Fauconnier et. al. 2013), en i Iran (Riazi et. al. 2014), fem i Australien 

(Manderson, Warren & Markovic 2008; Markovic, Manderson & Warren 2008; Moradi  

et. al. 2014; Seear 2009b; Seear 2009a) och slutligen en i Nya Zeeland (Gilmour, 

Huntington & Wilson 2008).  

4.4 Metoddiskussion 

Med föreliggande litteraturstudie vill författarna belysa kvinnors upplevelser av 

erfarenheter av livskvalitet vid endometrios. Kvalitativ ansats med deskriptiv design är 

en lämplig metod att använda när erfarenheter ska beskrivas (Polit & Beck 2012).  

Databaserna som använts i artikelsökningen är Medline, som har nåtts via sökmotorn 

PubMed, samt Cinahl. Enligt Polit och Beck (2012) är Medline och Cinahl två 

rekomenderade databaser för omvårdnadsforskning.  Medline består av 95 % medicinsk 

litteratur med omvårdnadsforskning inkluderad medan Cinahl består till 65 % av 

omvårdnadsforskning (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström 2016).   
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För att författarna i föreliggande litteraturstudie inte skulle belastas ekonomiskt 

användes artiklar till litteraturstudien som fanns fritt tillgängliga i Högskolan Gävles 

databaser, vilket kunde anses som begränsning då relevanta artiklar från andra databaser 

kan gå förlorade. Då artiklarna redovisat ett samstämmigt resultat bedömdes att fler 

artiklar inte borde påverka resultatet. 

 I sökningen användes MeSH-termer samt Cinahl Headings för att förfina sökningen 

(Polit & Beck 2012). Den booleanska termen AND användes för att oväsentliga artiklar 

skulle kunna exkluderas. Sökorden har använts i olika kombinationer med AND för att 

finna svar på syfte och frågeställningar.  

Kvantitativa artiklar har exkluderats vilket kan ses som en svaghet då en mängd data 

kan gå förlorad. Artiklar med irrelevant fakta såsom jämförelser av endometrios med 

andra sjukdomar, sjuksköterskans perspektiv, olika kirurgiska och medicinska 

behandlingsmetoder har också exkluderats. Artiklar som belyser parrelationens inverkan 

på kvinnors livskvalitet vid endometrios inkluderades, vilket sågs som en styrka då 

parrelationen påverkar kvinnors livskvalitet. 

Dock har författarna till föreliggande litteraturstudie ansett att kvalitativa studier ger en 

djupare förståelse i kvinnors upplevelser som skulle ligga till grund för litteraturstudien 

och dess syfte. Polit och Beck (2012) menar att då upplevelser och erfarenheter ska 

beskrivas bör kvalitativ ansats nyttjas. För att exkludera inaktuell fakta begränsades de 

sökta artiklarnas ålder till tio år. Det kan också ses som en svaghet då äldre fakta 

fortfarande kan vara aktuell men det kan också ses som en styrka att använda ny och 

aktuell forskning.  

De inkluderade artiklarna var sökta på engelska och svenska, detta kan ses som en 

svaghet då material kan ha missats som är skrivna på andra språk. Risk för feltolkning 

finns då författarnas modersmål är svenska och artiklarna var författade på engelska. 

För att minska tolkningsfel användes översättningsprogram, dock är dessa inte helt 

tillförlitliga. Trovärdighet stärks genom att använda citat från beskrivande material 

vilket författarna gjort i föreliggande litteraturstudie vilket kan ses som en styrka (Polit 

& Beck 2012). 
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4.5 Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det är av största vikt för 

vårdpersonal att i så tidigt skede som möjligt under sjukdomsförloppet, se och bekräfta 

kvinnans symtom. Detta för att begränsa tiden och därmed minska lidandet till att 

diagnos ställs. För att få en tidigare diagnos behövs ökad kunskap hos sjukvården och 

övriga samhället. Ökad kunskap bör leda till större förståelse och bättre bemötande för 

dessa kvinnor.  

Ett tidigare fastställande av diagnos skulle leda till en förbättrad livskvalitet. Det finns 

idag inga framtagna riktlinjer för vård och behandling av kvinnor med endometrios, 

vilket föranlett att under 2016 påbörjade Socialstyrelsen ett arbete för att ta fram 

nationella riktlinjer. Detta arbete beräknas vara klart våren 2018 (Socialstyrelsen 2016). 

 Travelbee menar att omvårdnadspersonal bör skapa en allians med god kommunikation 

och se varje människa som en unik individ.  Författarna till föreliggande litteraturstudie 

menar att det skapar trygghet och mindre oro och stress för patienten och minskar 

lidandet och ger patienten en högre hanterbarhet av sjukdomen.  

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att mer forskning behövs eftersom det 

idag inte finns ett säkert sätt att ställa endometriosdiagnos. Mer forskning behövs också 

om tidiga symtom för att minska normaliseringen. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie har inte hittat någon kvalitativ studie gjord i Sverige eller Norden vilket 

vore av intresse för att jämföra med andra kontinenter.  För att få fram effektivare 

behandlingsmetoder som skulle öka kvinnans livskvalitet behövs mer forskning inom 

området. 

4.6 Slutsats  

Endometrios påverkar markant kvinnornas vardag och samtliga relationer på ett negativt 

sätt. De påverkas både fysiskt, psykiskt och socialt vilket leder till att de får sin 

livskvalitet kraftigt sänkt. Då tio % av alla kvinnor i fertil ålder drabbas av endometrios 

finns det stora ekonomiska besparingar att göra om vården lyckas ställa en tidigare 

diagnos. Kvinnornas lidande skulle minska och deras livskvalitet öka avsevärt. 
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Titel 

Design 
och 
eventuell 
ansatts  

Undersöknings-
grupp 

Datainsamlings-
metod 

Dataanalys-
metod 

Butt 
Strzempko, F 
& Chesla, C 

2007 

USA 

Relational 
Patterns of 
Couples 
Living With 
Cronic Pelvic 
Pain From 
Endometriosi
s 

Interpreti
v design, 

Kvalitativ 
ansats 

13 kvinnor, minst 
18 år, med 
diagnosticerad 
endometrios, alla i 
en relation samt 
bäckenbottensmärt
a i minst sex 
månader 

Djupintervjuer 

Interpretiv 
fenomenologi 
användes för 
tolkning och 
analysering av 
data. För att 
erhålla teman 
användes 
tematisk 
analys. 

Denny, E. 

2009 

Storbritannie
n 

”I Never 
Know From 
One Day to 
Another How 
I Will Feel”: 
Pain and 
Uncertainty 
in Women 
With 
Endometriosi
s 

Deskripti
v design, 

Kvalitativ 
ansats 

30 kvinnor med 
diagnosticerad 
endometrios 

Semistrukturerade 
intervjuer samt 
deltagarnas 
dagboksanteckninga
r 

Författarna 
granskade de 
transkriberade 
intervjuerna 
och erhöll 
teman. 
Tematisk 
analys 
användes 

Denny, E. & 
Mann, C. 

2007 

Storbritannie
n 

Endometriosi
s – associated 
dyspareunia: 
the impact on 
women’s 
lives 

Deskripti
v design 
med 
kvalitativ 
ansats 

30 kvinnor med 
diagnosticerad 
endometrios 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Författarna 
granskade de 
transkriberade 
intervjuerna 
och erhöll 
teman. 
Tematisk 
analys 
användes 

Denny, E. & 
Mann, C. 
2008 
Storbritannie
n 

 

Endometriosi
s and 

the 

primary care 

consultation 

 

Kvalitativ 
ansats 

30 kvinnor med 
diagnosticerad 
endometrios 

Semistrukturerade 
djupintervjuer 

Materialet 
transkriberade
s och lästes av 
författarna, 
olika teman 
erhölls med 
stöd av 
Tematisk 
analys 
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Fauconnier, 
A. Staraci, S. 
Huchon, C. 
Roman, H. 
Panel, P. & 
Descamps, P. 

2013 

Frankrike 

Coparison of 
patient – and 
physician – 
based 
descriptions 
of symtoms 
of 
endometriosis
: a qualitative 
study 

Deskripti
v design 
med 
kvalitativ 
ansats 

41 kvinnor med 
olika grad av 
diagnosticerad 
endometrios 
valdes 
målmedvetet ut 

Öppna intervjuer 

Författarna 
granskade de 
transkriberade 
intervjuerna 
och erhöll 
olika teman 
och vidare till 
kategorier. 
Colaizzi`s  
analysmetod 
användes 

Gilmour, J.A. 
Huntington, 
A. & Wilson, 
H.V. 

2008 

Nya Zeeland 

 

The impact of 
endometriosis 
on work and 
social 
participation 

Kvalitativ 
ansats 

18 kvinnor i 
åldrarna 16 – 45 
som deltog i en 
stödgrupp för 
kvinnor med 
endometrios fick 
självmant kontakta 
forskare för 
deltagande 

Ostrukturerade 
intervjuer 

Författarna 
granskade de 
transkriberade 
intervjuerna 
och erhöll 
olika teman. 
Tematisk 
analysmetod 
användes 

Manderson, 
L. Warren, 
N. & 
Markovic, 
M. 

2008 

Australien 

Circuit 
breaking: 
pathways of 
Treatment 
Seeking for 
Women With 
Endometriosi
s in Australia 

Deskripti
v design, 
kvalitativ 
ansats 

40 kvinnor I 
åldrarna 20 – 78 år 
med kronisk 
smärta relaterad 
till endometrios 

Djup-intervjuer 

Författarna 
granskade de 
transkriberade 
intervjuerna 
och erhöll 
olika teman. 

Dataanalys 
med Atlas-ti 

Markovic, 
M. 
Manderson, 
L. & Warren, 
N. 

2008 

Australien 

Endurance 
and 

contest: 
women’s 

narratives of 

endometriosis 

 

Deskripti
v design, 
kvalitativ 
ansats 

30 kvinnor i 
åldrarna 20-78 år 
med 
diagnosticerad 
endometrios 

Djup-intervjuer 

Författarna 
granskade de 
transkriberade 
intervjuerna 
och erhöll 
olika teman. 

Dataanalys 
med Atlas-ti 

(Grounded-
theory) 

 

Moradi, M. 
Parker, M. 
Sneddon, A. 
Lopez, V. & 
Ellwood, D. 

2014 

Australien 

Impact of 
endometriosis 
on women’s 
lives: a 
qualitative 
study 

Deskripti
v design, 
kvalitativ 
ansats 

35 kvinnor  med 
diagnosticerad  
endometrios 

Semi-strukturerade 

djupintervjuer 

 

Författarna 
granskade de 
transkriberade 
intervjuerna 
och erhöll 
olika teman. 

Tematisk 
analys med 
stöd av 
NVivo9 
software 
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Riazi, H. 
Tehranian, 
N. Ziaei, S. 
Mohammadi, 
E. Hajizadeh, 
E. & 
Montazeri, 
A. 

2014 

Iran 

Patients and 
physicians 
descriptions 
of occurrence 
and diagnosis 
of 
endometriosis
: a qualitative 
study from 
Iran 

Deskripti
v design, 
kvalitativ 
ansats 

12 kvinnor med 
diagnosticerad 
endometrios samt 
sex gynekologer 
med 
efarenhet/kunskap 
om endometrios 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Författarna 
granskade de 
transkriberade 
intervjuerna 
och erhöll 
olika teman 
med stöd av 
tematisk 
analys 

Seear, K. 

2009 

Australien 

”Nobody 
really knows 
what it is or 
how to treat 
it”: Why 
women with 
endometriosis 
do not 
comply with 
healthcare 
advice 

Deskripti
v design, 
kvalitativ 
ansats 

20 kvinnor med 
diagnosticerad 
endometrios 

Semistrukturerade 
intervjuer 

”interaktiv 
modell" 
användes i 
dataanalys. 
Text kodades 
och 
kategoriserade
s i olika 
ämnen/teman. 

Seear, K. 

2009 

Australien 

The third 
shift: Health, 
work and 
expertise 
among 
women with 
endometriosis 

Deskripti
v design, 
kvalitativ 
ansats 

20 kvinnor med 
diagnosticerad 
endometrios 

Semistrukturerade 
intervjuer 

”Interaktiv 
modell" 
användes i 
dataanalys. 
Text kodades 
och 
kategoriserade
s i olika 
ämnen/teman. 
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Bilaga 2. Syfte & huvudresultat per artikel 

Författare  Syfte  Resultat  

Butt Strzempko, F 
& Chesla, C 

2007 

Att undersöka hur relationer 
påverkas då kvinnor lider av 
bäckenbottensmärta orsakad 
av endometrios 

Relationerna påverkas då kvinnorna behöver 
mycket stöd av sin partner för att klara det dagliga 
livet. Kvinnorna behöver stöd från partnern att 
följa copingstrategier för att hantera sjukdomen. 

Denny, E. 

2009 

Att undersöka kvinnors 
upplevelser av att leva med 
endometrios 

Kvinnor hanterar sin smärta genom att 
experimentera med olika läkemedel och 
alternativa behandlingsmetoder. Några avbryter 
behandling på grund av svåra biverkningar.  

Denny, E. & 
Mann, C.  

2007 

Att undersöka vad dysparenui 
har för inverkan på kvinnors 
tillvaro samt relationer till 
partners 

Kvinnor kan uppleva intensiv smärta flera timmar 
ibland upp till flera dagar efter samlag det leder till 
minskad sexuell aktivitet som resulterar i nedsatt 
självkänsla och skam hos kvinnorna för att de 
känner att de inte kan tillfredsställa sin partner. 
Flera relationer har avbrutits på grund av 
dysparenui och undvikandet av samlag. 

Denny, E. & 
Mann, C. 2008 

Att undersöka kvinnors 
erfarenheter av bemötande 
och kunskap vid 
primärvården 

Kvinnor upplever okunskap och får sin sjukdom 
normaliserad och feldiagnosticerad som leder till 
fördröjd diagnos 

Fauconnier, A. 
Staraci, S. Huchon, 
C. Roman, H. 
Panel, P. & 
Descamps, P. 

2013 

Att tolka kvinnors och läkares 
beskrivningar av symtom på 
endometrios 

Fysisk och psykisk försämring på grund av 
smärtsymtom beskrivs samt brännande stark skarp 
smärta vid samlag och ”toppar” av smärta i 
samband med menstruation 

Gilmour, J.A. 
Huntington, A. & 
Wilson, H.V. 

2008 

 Att undersöka hur 
endometrios påverkar 
kvinnors sociala/arbetsliv 
samt beskrivning av 
copingstrategier för att 
hantera vardagen  

Kvinnorna påverkas negativt i både arbetsliv och 
sociala sammanhang. Ökad kunskap är viktigt för 
kvinnorna då de utifrån kunskap kan skaffa sig 
copingstrategier för att hantera sin sjukdom. 
Information från läkare upplevdes bristfällig på 
grund av kunskapsluckor. 

Manderson, L. 
Warren, N. & 
Markovic, M. 

2008 

Att undersöka vilka symtom 
som avgör skillnaden mellan 
normalisering och sjukdom 
hos kvinnor med endometrios  

Smärta vid menstruation normaliseras ofta av 
kvinnan själv. När smärtupplevelser påverkar det 
sociala livet och arbetslivet och smärtan i sig ger 
andra symtom såsom ”svimningskänsla”, 
kräkningar och diarre har en brytpunkt nåtts och 
kvinnan söker vård 

Markovic, M. 
Manderson, L. & 
Warren, N. 

2008 

Att undersöka kvinnors 
uthållighet och förmåga till 
att kämpa i förhållande till 
olika sociodemografiska 
bakgrunder 

Kvinnor får en fördröjd diagnosticering på grund 
av normalisering och bristande kunskaper hos 
vårdpersonal och närstående. Utredning uteblir 
och istället bedöms kvinnan deprimerad. 
Nedlåtande attityder förekommer som påverkar 
kvinnan negativt. Social isolering upplevs hos 
flera av kvinnorna. 
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Moradi, M. Parker, 
M. Sneddon, A. 
Lopez, V. & 
Ellwood, D. 

2014 

Att undersöka om skillnader 
finns i upplevelser av 
endometrios mellan tre olika 
åldersgrupper 

I alla tre åldersgrupper påverkas relationen 
negativt. Kvinnorna beskriver det ekonomiska 
som ett stort problem. Utebliven arbetstid samt 
kostnader för behandlingar samt 
fertilitetsutredning leder till minskade intäkter. 
Flera upplever bristande självkänsla som följd av 
minskad sexuell aktivitet samt infertilitet. Flera 
anger en stor oro för recidiv.   

 

 

 

Riazi, H. 
Tehranian, N. 
Ziaei, S. 
Mohammadi, E. 
Hajizadeh, E. & 
Montazeri, A. 

2014 

Att undersöka kvinnors och 
läkares erfarenheter kring 
diagnosticering och 
sjukdomens förekomst  

Flera av kvinnorna beskriver smärtan mycket stark 
näst intill outhärdlig. Samlagssmärtor och 
infertilitet påverkar deras psykiska hälsa negativt.  

Seear, K. 

2009 

Att undersöka orsaker till att 
kvinnor inte efterlever de råd 
och copingstrategier som ges 
vid hälsorådgivning – 
kvinnors aspekter 

Kvinnor upplever att läkare ”gissar” då de ger 
olika förslag till behandling och strategier för att 
hantera sin sjukdom, vilket leder till att kvinnor 
väljer bort läkarnas råd. Kommunikation- och 
informationsbrist mellan kvinna och läkare leder 
till bristande följsamhet. 

Seear, K. 

2009 

Att undersöka kvinnors 
erfarenheter av att leva med 
endometrios och hur de blir 
experter på sin sjukdom 

Kvinnor upplever att de hanterar sin sjukdom 
bättre genom copingstrategier såsom t.ex. 
förbättrad sömn, kost, motion och stresshantering 

 


