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Sammanfattning 

Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar 10–15 procent av alla fertila 

kvinnor. De vanligaste symtomen är bäckensmärta, menssmärta, samlagssmärta, 

kraftiga blödningar, infertilitet, förstoppning och diarré. Då symtomen oftast är 

diffusa och kunskapen om endometrios inom sjukvården är bristfällig tar det mellan 

8–11 år från det att kvinnan sökt vård för sin smärta till att diagnosen är fastställd. 

Syftet med studien var att beskriva livslidande hos kvinnor med endometrios. Studien 

genomfördes som en integrativ litteraturstudie, vilket ger en djupare förståelse och en 

mer heltäckande bild av ett visst fenomen. Kvinnorna beskrev sitt livslidande genom 

att det är bristande förståelse och kunskap om sjukdomen. Detta upplevde de särskilt 

ifrån vården, familj, vänner, kollegor och partners. Kvinnornas livssituation och 

fysiska funktioner var begränsade på grund av sjukdomen, detta påverkade det 

dagliga livet. Utanförskapet var framträdande och att fungera i ett socialt 

sammanhang var svårt vilket blev till ett livslidande. Det innebar också ett livslidande 

att leva med ovisshet och oro inför framtiden, där det största bekymret handlade om 

svårigheter med att bli gravid och att få behålla barnet. En slutsats var att 

distriktsköterskor bör bli bättre på att uppmärksamma kvinnor med endometrios och 

tro på deras sjukdomsupplevelser. Mer forskning behövs för att belysa livslidandet 

hos kvinnor med endometrios och därmed öka kunskapen om hur distriktsköterskor 

kan bemöta dessa kvinnor. 
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Abstract 

Endometriosis is a chronic disease that affects 10-15 percent of all women of 

childbearing potential. The most common symptoms are pelvic pain, menstrual pain, 

intercourse pain, heavy bleeding, infertility, constipation, and diarrhea. Where 

symptoms are often diffuse and the knowledge of endometriosis in health care is poor, 

it takes between 8-11 years from the woman sought treatment for their pain at 

diagnosis is confirmed. The aim of the study was to describe life-suffering in women 

with endometriosis. The study was conducted as an integrative literature review, 

which provides a deeper understanding and a more complete picture of a 

phenomenon. The women described their life-suffering by it´s lack of understanding 

and knowledge about the disease. They experienced it particularly from the health 

care, family, friends, colleagues, and partners. Women's lives and physical functions 

were limited because of the disease, which affected the daily life. Many women 

experienced exclusion, having a social life was difficult which lead to a life-suffering. 

To live with uncertainty and anxiety about the future was also life-suffering, where 

the main concern was about the difficulties in becoming pregnant and to keep the 

baby. One conclusion was that district nurses should be better able to pay attention to 

women with endometriosis and belief in their illness experiences. More research is 

needed to elucidate the life-suffering of women with endometriosis and thereby 

improve knowledge about how district nurses best can meet these women. 
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Inledning 

Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar 10-15 procent av alla kvinnor i fertil ålder 

och är den vanligaste orsaken till bäcken smärta och infertilitet (Mao & Anastasi 2008; Kaatz 

et al., 2010). Endometrios orsakas av att livmoderslemhinnan (endometrium) utvecklas 

utanför livmodern (Gilmour et al., 2008; Mao & Anastasi 2008). De symtom som kan uppstå 

är svår menstruation, samlagssmärta, smärta vid tarmtömning och smärta från urinblåsa. 

Smärtan av endometrios kan vara svår, oförutsägbar och påverka kvinnorna både fysiskt och 

psykiskt i många år (Huntington & Gilmour et al., 2008). Endometrios kan ge komplikationer 

i form av missfall, svårigheter med att bli gravid samt malignitet. Den vanligaste tiden för 

utveckling av sjukdomen är i tonåren och symtomen pågår sedan fram till menopaus då 

besvären i de flesta fall avtar. Arvsanlag, miljöfaktorer, rikliga och långdragna blödningar 

samt sen graviditetsdebut kan vara orsaker till att endometrios uppkommer (Huntington & 

Gilmour et al., 2008).  

Att leva med en kronisk sjukdom och med rädslan över att kanske aldrig bli bättre eller inte 

kunna skaffa barn i framtiden gör sig påmind, kan skapa ett stort livslidande för dessa kvinnor 

(Huntington & Gilmour et al., 2008). Sjukdomen kan påverka självkänslan, relationer, arbeten 

och utbildning negativt. Trots att så många kvinnor lider utav denna sjukdom är kunskapen 

om den bristande. Endometrios är en komplex sjukdom där symtombilden är diffus vilket 

försvårar processen att få diagnos. Den genomsnittliga tiden det tar från det att kvinnan har 

sökt vård för smärta till att diagnosen är fastställd är 8-11 år (Kaatz et al.,2010). Detta kan 

leda till att kvinnorna känner sig missförstådda och inte betrodda, vilket medför ett stort 

mörkerantal kvinnor som förblir odiagnostiserade. Hos alla kvinnor som söker vård för svår 

smärta runt menstruation, där diffusa symtom kommer från tarm och urinblåsan borde 

misstanke om endometrios väckas hos läkare och distriktsköterskor (Mao & Anastasi 2008; 

Gilmour et al., 2008). Då det fortfarande är en dold sjukdom där kvinnor lider i onödan krävs 

det mer kunskap och förståelse om endometrios, för att sjukvården på bästa sätt ska kunna 

bemöta dessa kvinnor. 

 

Bakgrund 

Endometrios 

Endometrios är en kronisk och fortskridande sjukdom orsakad av att livmoderslemhinnan 

utvecklas utanför livmodern (Gilmour et al., 2008; Mao & Anastasi 2008). 

Livmoderslemhinnan har vid studier på de flesta vävnader och organ i kroppen hittats men 

vanligast är att den utvecklas i bukhålan. Det innebär att när kvinnor med endometrios 

menstruerar reagerar den felplacerade livmoderslemhinnan med att blöda och detta ofta på 
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platser där blodet inte kan utrymmas. Det utvecklar abscesser och cystor med svåra smärtor 

hos de drabbade kvinnorna. Kvinnor med endometrios lider ofta utav olika typer av symtom 

som är bland annat kronisk bäckensmärta, menssmärta, kraftiga blödningar, smärta vid 

samlag, infertilitet, trötthet, huvudvärk, förstoppning, diarré och depression (Gilmour et al., 

2008; Mao & Anastasi 2008). Sömnproblematik, aptitlöshet och svårigheter med att vara 

fysiskt aktiva är också vanliga symtom. Diagnosen endometrios kan ta flera år att ställa på 

grund utav de många olika symtomen och det behövs oftast göras en laparaskopi 

(titthållsundersökning) för en säker diagnos, samt en väl utförd anamnes. Det finns ingen 

behandling som botar endometrios utan målet är att upprätthålla kvinnans fertilitet och 

symtomlindra (Lorraine et al., 2013). Medicinsk behandling består av hormonell- och 

smärtstillande mediciner där hormonell behandling har till syftet att minska endometriosens 

framfart genom att upphäva kvinnans menstruationscykel. Endometrios vävnaden kan då få 

en chans till att läka ut och symtomen hämmas. Kirurgisk behandling används enbart om den 

medicinska behandlingen inte reducerar smärtan och om kvinnan har önskemål om det (Mao 

& Anastasi, 2008). Den kirurgiska behandlingen fokuserar på att avlägsna all endometrios 

med hjälp av laparaskopi. Skulle smärtorna fortsätta efter att ha försökt med både medicinsk 

och kirurgisk behandling eller att biverkningarna utav den medicinska behandlingen är för 

svåra kan en kirurgisk hysterektomi (operera bort livmodern) bli det ända alternativet (Mao & 

Anastasi, 2008). 

 

Livslidande 

Lidande varierar från person till person och är beroende av individuella uppfattningar och 

tolkningar (Rodgers & Cowles, 1997). Lidande beskrivs som en individuell, subjektiv och 

komplex upplevelse med en negativ mening som en person tilldelar en situation eller ett 

upplevt hot. Lidandet består utav flera olika komponenter såsom fysiska, kognitiva, affektiva, 

sociala och andliga. Dessa komponenter kan bland annat uttryckas i gråt, fysisk smärta, 

ångest, isolering samt känslor av rädsla och skuld. Lidandet väcker även frågor rörande 

dödlighet och tro. Det kan vara en djupgående känsla och personer känner en förlust av 

integritet, autonomi samt förlust av kontroll över sitt liv och människovärde (Rodgers & 

Cowles, 1997).  

När kroppen och dess funktioner utgör ett hinder för människan att göra det hon är ämnad till, 

uppstår ett livslidande (Eriksson, 1994). Sjukdom och ohälsa berör hela människans 

livssituation på så sätt att tillgången till världen blir begränsad. Vid sjukdom kan det som 

tidigare varit självklart, förändras eller helt tas bort. Livslidande kan till exempel orsakas av 

hotet från en livshotande sjukdom eller upplevelsen av att inte bli sedd och bekräftad. 

Livslidande berör hela människans livssituation och kan innebära allt från ett hot mot 

personens existens till en förlust av möjligheten att kunna fungera i ett socialt sammanhang. 
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Att inte kunna fungera i ett socialt sammanhang kan innebära känslor av förlust och sorg och 

är ett lidande i sig. Livslidandet är unikt på samma sätt som varje människa är unik. En 

påtvingad förändring av livssituationen gör att människan behöver tid för att finna ny mening 

i livet (Eriksson, 1994). 

 

Livslidande hos kvinnor med endometrios 

Endometrios är en sjukdom som ofta är svår att diagnostisera då symtomen kan vara så 

diffusa och kunskapen om den är bristande (Kaatz et al., 2010).  Det leder ofta till att 

kvinnorna inte känner sig sedda, blir tagna på allvar och bekräftade för sina symtom.  

Eftersom det inte går att bota endometrios är kvinnorna ofta pessimistiska över sin framtid. 

Bristande information och kunskap om sjukdomen bidrar till ett livslidande för dessa kvinnor 

(Kaatz et al., 2010; Fagervold et al., 2009).   

Det har visat sig att Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som har störst negativ 

effekt på kvinnornas livssituation (Fagervold et al., 2009). Kvinnorna kan få en försämrad 

livssituation på grund av att familjerelationer, vänskapsrelationer, sociala livet, utbildning och 

arbetslivet påverkas av de symtom och begränsningar som uppkommer på grund av 

sjukdomen. Symtom som svårigheter med sömnen, aptiten och vara fysiskt aktiva är vanliga 

problem som påverkar kvinnornas liv (Lorraine et al., 2013). Hushållssysslor och kunna ta 

hand om sina barn blir ofta lidande, detta på grund av svår smärta eller rädsla över att smärtan 

ska komma tillbaka. Kvinnorna upplever att de inte kan fungera normalt i ett socialt 

sammanhang, vilket kan bli ett livslidande. Det sociala livet påverkas på grund av att många 

kvinnor börjar isolera sig, de orkar inte med sin omgivning då symtomen är så obehagliga och 

smärtsamma (Gilmour et al., 2008). Kvinnorna får oftare sjukskriva sig, har svårigheter i att 

arbeta långa pass och behöver oftare rast. Detta då symtomen utav endometrios ofta leder till 

trötthet, humörsvängningar och kraftiga blödningar. Kollegor och studiekamrater har det visat 

sig har en bristande förståelse över deras livssituation men finns även kvinnor som har 

upplevt bra stöd från arbetsgivare och kollegor. Hög arbetes frånvaro bidrar också till 

ekonomiska svårigheter för kvinnorna och deras familjer. Detta kan innebära ett livslidande 

som leder till nedstämdhet, hopplöshet, värdelöshets känslor och depression hos många utav 

kvinnorna (Gilmour et al., 2008).  

Endometrios debuterar oftast hos kvinnor i yngre ålder när barnafödande fortfarande är 

aktuellt (Kaatz et al., 2010). Detta kan resultera i mycket onödigt livslidande för många unga 

kvinnor. För de allra flesta kvinnor är tiden då planering och längtan efter att skaffa barn, en 

tidsperiod som är förknippat med glädje och förväntan. Med endometrios kan denna tid 

innebära en stor förlust och sorg. För en kvinna att få denna diagnos kan det innebära 

svårigheter med att bli gravid, vilket påverkar familjens drömmar om att bilda en familj. Detta 
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skapar ett livslidande och oftast behöver kvinnan finna en ny mening med livet (Kaatz et al., 

2010). Kvinnorna berättar om hur sjukdomen påverkar deras sexuella samlevnad med sin 

partner negativt (Lorraine et al., 2013). Det beror på svår smärta under samlag och även 

dagarna efter samlag. Längtan efter närhet med sin partner eller önskan om att bli gravid gör 

att kvinnorna försöker genomlida samlaget. Förhållanden fungerar inte då sjukdomen utgör ett 

hinder för deras relation, detta kan innebära ett livslidande för kvinnan (Lorraine et al.,2013).  

 

Distriktssköterskans omvårdnad av kvinnor med endometrios 

Enligt ICN:s etiska kod ingår fyra grundläggande ansvarsområden i 

sjuksköterskeprofessionen där ett av huvudansvaren är att lindra lidande (International Council 

of Nurses 2007).  

Distriktsköterskor har en viktig roll i det hälsofrämjande och sjukdoms förebyggande arbetet 

inom primärvården (Mao & Anastasi, 2008). Inte enbart genom att samarbeta och erbjuda 

stöd till patienten utan också i att hantera effektiv behandling för att minska smärta, minska 

livslidande och förebygga sjukdomar. För att lindra detta livslidande bör distriktsköterskan ha 

en helhetssyn på patienten, vara tillmötesgående och uppmärksamma kvinnans 

sjukdomsupplevelse (Mao & Anastasi, 2008). Det är av stor betydelse att distriktsköterskan 

lindrar smärta som uppstår vid endometrios samt skapar individuella behandlingsplaner 

utifrån symtomens svårighetsgrad. Distriktsköterskan bör se till att patienten får adekvat 

farmakologisk smärtlindring samt informerar om olika icke farmakologiska 

behandlingsmetoder som kan lindra smärtan, exempelvis akupunktur, transkutan 

nervstimulering (TENS) och fysisk aktivitet (Mao & Anastasi, 2008). Det är viktigt att 

distriktsköterskan informerar och undervisar patienten, för att patienten ska få mer förståelse 

och kunskap om endometrios (Kaatz et al.,2010). Då kvinnorna som lider utav endometrios 

oftast har en negativ upplevelse utav vården sedan tidigare, är det viktigt att distriktsköterskan 

skapar ett nytt förtroende för vården. 

 

Teoretisk referensram 

Lidandet är en naturlig del i det mänskliga livet (Eriksson 1994). Lidande innebär en sorg 

över vad man har förlorat eller är på väg att förlora. Det mänskliga lidandet är svårt att 

förmedla och saknar ibland ett språk och uttrycks därför ofta på andra sätt. Det kan vara 

genom smärta, ångest eller andra observerbara uttryck. För att komma åt lidandet krävs det att 

dess uttryck definieras, exempelvis ångest som man har för lidandet. Det djupaste lidandet 
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beskrivs som att inte bli sedd som människa. Eriksson anser att dessa ”osedda” människor 

finns mitt ibland oss och att de dessutom finns representerade bland patienter inom vården 

(Eriksson 1994). Varje lidande spelas i det som Eriksson anser vara lidandets drama. 

Lidandets drama uppstår i mötet mellan patient och sjuksköterska. Patienten bär med sig 

förväntningar in i dramat och för sjuksköterskan innebär lindring att träda in och vara en 

medaktör. Patienten väljer på vilket sätt hon vill gestalta sitt lidande. Om hon får en medaktör 

i dramat kommer det att utvecklas och gå framåt. Är det däremot ingen som uppmärksammar 

och ser henne kommer patienten att byta skepnad på sitt lidande tills någon ser och vill spela 

med. Dramat utspelar sig i tre akter. Dramats första akt innebär bekräftelse av lidandet. Att 

bekräfta innebär för sjuksköterskan att visa att hon ser patienten. För patienten bli 

bekräftelsen då en tröst, i dennes lidande drama. Bekräftelsen kan ske genom ett ord, en blick 

eller genom beröring. Med detta förmedlar sjuksköterskan att hon finns i närheten och det 

innebär en inbjudan till lidandet att ta plats och uppta både tid och rum. Tid och rum för 

lidandet ges i akt två av lidandets drama. Det innebär att om inte vårdpersonalen ger lidandet 

plats, inte ser, bortförklarar, eller hittar enkla lösningar för att lindra lidandet tar den bort 

patientens möjlighet till utveckling. Lidandets vara innebär att pendla mellan lidande och lust, 

hopp och hopplöshet, vilja till ensamhet och vilja till gemenskap. Att känna sig övergiven i 

sitt lidande kan leda till känslor av hopplöshet och förtvivlan som leder till att nytt liv inte kan 

skapas. Dramats tredje och sista akt är försoningens skeende, vilket innebär platsen där en ny 

enhet formas. Försoningen kan komma efter att människan har genomgått en svår kamp med 

förkrosselse och förödmjukelse, men den kan också komma som en stilla insikt om livet. 

Många människor upplever försoningen som att lidandet får en mening. I försoningen skapas 

något nytt när det gamla införlivas i det nya livet som går vidare. Med försoningen kan 

människan återigen uppleva gemenskap (Eriksson 1994). 

 Eriksson (1994) menar att en viktig förutsättning för att lidande ska kunna lindras är att 

patienten känner sig respekterad. Hon vill återvända till det hon kallar det naturliga vårdandet. 

Detta innebär att se lidandet i ett helhetsperspektiv, där hela människans livssituation 

involveras. Vid oförutsedda förändringar i människans livssituation krävs tid för att hitta en 

ny mening med livet (Eriksson 1994). 

 

Problemformulering 

Endometrios är en kronisk sjukdom som kan innebära ett livslidande för kvinnorna. 

Sjukdomen kan ge komplikationer som barnlöshet, missfall, kraftiga blödningar, kronisk 

smärta, malignitet och depression. Den sociala samvaron blir ofta lidande vilket resulterar i 

isolering, utanförskap, skilsmässor och känslor av att inte bli sedd och bekräftad som kvinna. 

Många kvinnor lider utav den här sjukdomen i flera år och vissa förblir utan diagnos. Det 

finns för lite kunskap om sjukdomen och förståelse av hur det är att leva med sjukdomen. För 
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att kunna etablera en god relation med patienter som lider av endometrios krävs det att 

distriktsköterskan har kunskap om hur livssituationen för dessa kvinnor ter sig.   

 

Syfte 

Syftet var att undersöka hur livslidande upplevs av kvinnor med endometrios.  

 

Metod 

Studien genomfördes som en integrativ litteraturstudie enligt (Whittemore & Knafl ,2005) för 

att på bästa sätt belysa studiens syfte och frågeställningar.  Den integrativa metoden är att 

föredra därför att den bidrar till en djupare förståelse och en mer heltäckande bild av ett visst 

fenomen eller omvårdnadsproblem. Tidigare empirisk eller teoretisk forskning samt både 

kvalitativ och kvantitativ forskning sammanfattas. Metoden innehåller fem steg: 

problemidentifikation (syfte), litteratursökning, urval, dataanalys och presentation av resultat. 

I det följande kommer det metodologiska arbetet att presenteras utifrån de fem stegen i 

enlighet med (Whittemore & Knafl, 2005).    

 

Litteratursökning 

En inledande osystematisk litteratursökning genomfördes för att få en överblick över 

publicerad forskning inom det valda området. Vid sökningarna lästes titlar och abstrakt för att 

få en större överblick över forskningsområdet av det valda ämnet. En systematisk 

litteratursökning i databaser genomfördes därefter för att undvika ett slumpmässigt resultat av 

litteraturstudien (Whittemore & Knafl, 2005). Relaterat till syftet valdes potentiella 

ämnesområden ut för att sedan påbörja litteratursökningarna. Ämnesområdena var 

hälsovetenskap, psykologi, medicin, sociologi och omvårdnad. De valda ämnesområdena 

genererade i 53 databaser. Efter en genomgång av de olika databaserna bedömdes följande 

sex databaser vara relevanta databaser med aktuell forskning inom omvårdnad: CINAHL, 

Pubmed, Academic search elite, Scopus, Science direct och Medline. Databaser som inte 

resulterade i några relevanta träffar var SweMed+, Ingenta Connect och PsycInfo, redovisas 

därför inte vidare. Sökord som användes valdes utifrån syftet: endometriosis, suffering, 

experience, perception, social, quality of life, affect och psychosocial factors. I PubMed 

användes Medical Subject Headings [MeSH] för sökordet Endometriosis. I CINAHL 
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användes Major Headings [MH] för sökordet Endometriosis. I resterande databaser användes 

fritextsökningar. Sökningen gjordes i angivna databaser utifrån enhetliga och bestämda 

sökordskombinationer. Orden kombinerades med de booleska operatorerna AND, NOT och 

OR, där endast sökningar av AND gav relevanta träffar. De använda sökorden redovisas i 

(Bilaga A). I (Bilaga B) redovisas de kombinationer som användes av sökorden samt vilka 

databaser som gav resultatartiklar av betydelse. Sökningar utan träffar av relevans redovisas 

inte vidare.  

 

 

Urval 

Inklusionskritier var artiklar som berörde kvinnor i fertil ålder som hade diagnosen 

endometrios. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2004-2015 och det skulle vara 

vetenskapliga artiklar som var peer-reviewed, engelsk språkiga, abstract skulle finnas och 

artiklarna skulle vara i fulltext för att kostnadsfritt få tillgång till dem.  Exklusionskritier var 

mäns upplevelser om hur de blev påverkade i parrelation samt vårdpersonal erfarenhet och 

kunskap om endometrios. Artiklar som inte var etiskt godkända exkluderades. 

Litteratursökningen ledde till totalt 2547 träffar. Samtliga titlar på de artiklar som framkom i 

sökningarna lästes. Titlar som inte motsvarade syftet valdes bort. Av dessa lästes 362 abstract 

och ur dessa valdes 45 artiklar att läsas i sin helhet, det vill säga som svarade mot studiens 

syfte och inklusionskriterier.  Därefter valdes ytterligare 34 artiklar bort efter utförligare 

granskning, då de inte höll den vetenskapliga kvalité som krävdes eller svarade till studiens 

syfte och inklusionskriterier. Efter avslutad datainsamling kvarstod 11 artiklar som 

motsvarade syftet (figur 1). Dessa kvalitetsgranskades enligt (Carlsson & Eimans 2003) 

bedömningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Granskningsmallarna består av en 

vetenskaplig poängskala från grad I-III. Efter utförd bedömning räknades poängsumman om 

till procent där 80-100% motsvarar grad I, 70-79% motsvarar grad II och 0-69% motsvarar 

grad III. Efter granskning av artiklarna framkom ett resultat där sex artiklar motsvarade grad 

I, sex artiklar som motsvarade grad II (Bilaga C). Av dessa var 11 artiklar kvalitativa varav en 

artikel hade komplement av kvantitativdata.  

Figur 1. Översikt över urvalsprocessen 
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 Dataanalysen  

Började med en artikelöversikt för att underlätta överskådligheten (Bilaga C). 

Resultatartiklarna lästes igenom flera gånger. Databearbetningen utfördes utifrån (Whittemore 

& Knafls 2005) beskrivning av dataanalysen i fyra steg: datareducering, datasammanställning, 

datajämförelse och verifiering av slutsatser. I steg ett granskades resultatdelen i samtliga 

artiklar utifrån syftet. Innehåll som motsvarade syftet lyftes ut, översattes och skrevs ned. 

Avsikten var att hitta kärnan i studiernas resultatredovisning. Data med liknande innebörd 

färgmarkerades och grupperades i övergripande teman. I steg två sattes data med liknande 

tema från de olika artiklarna, samman och kategorier bildades. Det tredje steget innebar en 

jämförelse av likheter och olikheter hos data, för ytterligare analys av data i syfte att finna 

mönster och relationer för att utvinna det viktiga för studien. I steg fyra ett nytt resultat 

verifierades slutligen utifrån aktuella data som kommit fram under analysen enligt 

(Whittemore & Knafls 2005) arbetsprocess. 

 

Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen utgår ifrån fyra etiska principer i samband med forskning på 

människor: principen om autonomi, principen om att göra gott, principen om att inte skada 

samt principen om rättvisa (WMA, 2013). I samband med forskning som bedrivs på 

människor finns även etiska överväganden med krav på information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2011; WMA, 2013). Etiska överväganden 

följdes genom hela studien som presenterades enligt god forskningssed, för att inte förvanska 

de kvinnor som deltagit forskningen. Samtliga artiklar som inkluderats i studien har tillstånd 

från etisk kommitté eller påvisar noggranna etiska överväganden. Studien beskriver 

livslidande hos kvinnor med endometrios, vilket kan väcka känslor hos berörda kvinnor 

liksom anhöriga och professionella vårdgivare. Detta är viktigt att ha i åtanke eftersom 

resultatet handlar om kvinnornas liv med en kronisk sjukdom.   

 

Presentation av resultatet 

I Resultatet framkom kategorierna: Bristande kunskap och förståelse, begränsad livssituation, 

utanförskap, ovisshet och oro. 
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Bristande kunskap och förståelse 

Orsaken till att kvinnorna väntade med att söka vård för sina symtom var att de aldrig hade 

hört talas om endometrios tidigare. De trodde det var normalt att ha ont vid menstruation 

(Denny,2009; Markovic et al.,2008; Moradi et al.,2014). De skämdes att tala om sina problem 

med andra (Moradi et al.,2014).  Kvinnorna hade lidit av smärtsamma kraftiga blödningar 

varje månad sedan de var i tonåren och det hade blivit en del av livet. De trodde inte att de 

hade det annorlunda i jämförelse med andra kvinnor (Denny,2009; Markovic et al.,2008). För 

dessa kvinnor blev smärtan så svår till slut att de sökte vård då de insåg att detta inte var ett 

normalt tillstånd. Kvinnorna beskrev om hur de hade sökt vård för sina problem, men inte 

blivit tagna på allvar och fick ofta beskedet att allt var normalt (Denny,2009; Denny,2004; 

Denny & H Mann,2007; Huntington & Gilmour,2005; Markovic et al.,2008; Moradi et 

al.,2014; Strzempko Butt & Chesla,2007). Beskedet om att det förmodligen var något 

psykiskt var vanligt och kvinnorna blev rekommenderade att pröva anti-depressiva medel ett 

tag (Denny,2004; Markovic et al.,2008). Kvinnorna beskrev om hur de besökte flera olika 

kliniker utan att få någon diagnos (Denny,2009; Denny,2004; Denny & H Mann,2007; 

Markovic et al.,2008; Moradi et al.,2014).  Många blev illa bemötta och feldiagnostiserade 

med blindtarmsinflammation, graviditet, cystor, bukinflammation eller cancer (Denny,2009; 

Riazi et al.,2014). 

 

He brushes it off and says it´s period pain, and you can get on with it. That´s 

his entire attitude, have some ibuprofen and get on with it. (Denny.,2009, 

s.989) 

 

Kvinnorna berättade om de spänningar som uppstod mellan kvinnan och sjukvården från det 

att de sökt vård tills det att de blev utredda (Denny, 2009). Många gånger nonchalerades 

kvinnornas smärta med att skylla på kvinnors problem eller menstruations smärta och ingen 

vidare utredning gjordes. Kvinnorna fick oftast kämpa väldigt mycket för att bli lyssnade på.  

Kvinnorna upplevde skuldkänslor för att de inte orkade stå ut med de svåra menstruations 

smärtorna. Detta resulterade i att kvinnorna upplevde att deras smärta hade blivit avfärdad och 

inte betrodd (Denny,2009; Denny,2004; Denny & H Mann,2007; Huntington & 

Gilmour,2005; Markovic et al.,2008; Moradi et al.,2014; Strzempko Butt & Chesla,2007).  
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And the doctor said: You are unlucky. You suffer from bad periods´. I was told 

it was something that I would have to put up with. That it was just part of 

being a woman.   (Denny.,2004, s. 4) 

 

När kvinnorna väl fått sin diagnos endometrios beskrev kvinnorna det som en lättnad, 

befrielse och det stärkte dem (Denny,2009; Denny & H Mann,2007; Huntington & 

Gilmour,2005; Markovic et al.,2008; Moradi et al.,2014). Smärtan fick en förklaring och 

kvinnorna blev trodda och det upplevdes som ett slags bevis och bekräftelse på att det inte var 

kvinnan som hade hittat på allt (Moradi et al.,2014). Samtidigt uppkom känslor som rädslor, 

självtvivel, bekymmer, frustration, besvikelse och ilska över att det tagit så lång tid att få sin 

diagnos och inte varit betrodd av sjukvården, vänner, familj och kollegor (Denny & H Mann, 

2007; Moradi et al., 2014; Seear, 2009). Kvinnorna var besvikna över att inte ha fått 

tillräckligt med information när de fick sin diagnos och att den bristande kunskapen bidragit 

till försenad diagnos (Seear, 2009).  

Kvinnorna beskrev hur deras sjukdom inte blev trodd och bagatelliserades av kollegor och 

chefer, vilket gjorde deras problem värre. Särskilt på arbetsställen som inte accepterade 

sjukskrivning (Denny, 2004; Denny & H Mann, 2007). Detta stressade och oroade kvinnorna 

ännu mera. Rädslan över att förlora sitt arbete gjorde sig ständigt påmind, särskilt på 

arbetsställen där chefer inte hade den förståelsen om sjukdomen (Moradi et al.,2014).  

 

Begränsad livssituation 

Endometrios hade en negativ påverkan på kvinnornas livssituation och fysiska funktioner 

(Denny, 2004; Markovic et al.,2008; Riazi et al.,2014; Roomaney & Kagee, 2015).  

Kvinnorna beskrev hur deras liv kraftigt blivit försämrat av endometriosen, detta oftast på 

grund av smärtan (Denny & H Mann, 2007; Roomaney & Kagee, 2015; Strzempko Butt & 

Chesla, 2007). De tvingades lära sig att leva med sjukdomen och ändra sin livsstil. Den styrde 

över kvinnornas liv och tvingade dem att dagligen kämpa med konsekvenserna av en obotlig 

sjukdom som hotade deras hälsa (Markovic et al.,2008; Roomaney & Kagee, 2015; 

Strzempko Butt & Chesla, 2007) detta upplevdes orättvist. Det kunde handla om att sova rätt 

antal timmar, äta rätt, få dagsljus och få tid för avkoppling. Rädslan över att symtomen skulle 

komma tillbaka gjorde dem fullt sysselsatta med att leva rätt (Roomaney & Kagee, 2015).  
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So the negative effects can be quite huge. And I even feel depressed with 

myself. I feel angry with myself and I don´t want to deal with it anymore. So 

I´m like I´m not on the diet any more. I still smoke. And I just, I mean I´ll have 

it for the rest of my life anyway so why do these things to, it´s not going to 

prevent it, it´s not going to make it go away, why can´t I eat what I want? 

(Moradi et al,. 2014, s.6) 

Svårigheter med att kunna vara aktivt rörlig under menstruationen skapade en ilska och 

frustration hos kvinnorna (Riazi et al.,2014; Roomaney & Kagee, 2015). De fick spendera 

mesta av tiden i sängen och kunde inte lämna hemmet när symtomen var som värst. 

Svårigheter med att kunna ligga ner, sitta och behöva vara uppe och vandra hela natten var 

vanligt (Manderson et al.,2008; Strzempko Butt & Chesla, 2007). Detta resulterade i att 

sömnen blev dålig (Denny & H Mann,2007; Moradi et al.,2014; Strzempko Butt & Chesla, 

2007) vilket bidrog till minskad energi och trötthet (Denny & H Mann,2007; Roomaney & 

Kagee, 2015; Strzempko Butt & Chesla, 2007). Enkla saker som att sköta sin hygien, ta sig 

upp ur sängen, få i sig sin medicin, laga mat, städa, handla och ta hand om sina barn blev då 

svårt (Denny & H Mann,2007; Moradi et al.,2014; Roomaney & Kagee, 2015; Strzempko 

Butt & Chesla, 2007). När symtomen var som värst vågade de inte bära sina småbarn, på 

grund av risken att ramla omkull och skada dem (Manderson et al.,2008; Moradi et al.,2014). 

Att handla mat eller hämta barnen på dagis kunde innebära ett lidande i sig för dessa kvinnor, 

då rädslan över att svimma eller kräkas fanns där.  

 

I thought I´d go into the supermarket and get some more pads. The pain 

became so intense that, as I was walking, it felt like I was being stabbed in the 

groin. I became so distressed with the pain that I wasn´t sure if I was going to 

faint, vomit or have diarrhea, because the pain was so intense. I thought if I 

can just get to the public toilets then I can throw up or have diarrhea and it´s 

ok because it´s not in public. I don´t know how I managed to get there. I got to 

the toilets and started throwing up and I had diarrhea. I rang my father and 

said,”You have to come and pick me up because I can´t walk”. (Manderson et 

al., 2008, s. 529) 

 

På grund utav sjukdomen fick kvinnorna ge upp eller begränsa mycket i livet som nöjen, 

sociala umgängen, olika aktiviteter, relationer, utbildningar och arbeten (Denny & H Mann, 

2007; Moradi et al.,2014; Roomaney & Kagee,2015; Strzempko Butt & Chesla, 2007). Att 

inte kunna fortsätta med det kvinnan var intresserad av innebar ett livslidande (Moradi et 

al.,2014). Om de slarvat med maten eller sömnen fick de oftast lida för detta efteråt 
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(Strzempko Butt & Chesla, 2007). Att inte kunna äta vad man ville eller kanske inte samma 

mat som sin partner upplevdes svårt.  Att ta med sin egen mat till festmiddagar var ett sätt att 

skydda sig själv och sin familj. Om kvinnan själv varit på fest och kört bil dit, fanns rädslan 

över att inte kunna köra hem på grund av smärtan.  

 

The fear of creating an awakening of the pain… there´s probably always the 

fear. You can´t easily do things like go out to dinner. When we went over to 

our friends´ house last Sunday, we had tacos. She brought her own food 

because she just couldn´t deal with cayenne pepper and stuff like that. So it´s, 

you don´t do certain things because you don´t want to create the possibility of 

pain. (Strzempko & Chesla., 2007, s. 579) 

 

Kvinnor med sjukdomen beskrev hur de planerade sina dagar utifrån när de skulle ha sin 

menstruation. Det fanns bra dagar och dåliga dagar (Denny,2009; Roomaney & Kagee,2015). 

Semestrar och nöjen fick planeras till de dagar då de var ganska säkra på att vara utan 

symtom.   

 

It has an impact in every aspect of your life. (Moradi et al., 2014, s.6 ) 

 

Kvinnorna försökte jobba undan på arbetet innan denna period, så att de sedan kunde ha 

möjlighet till att vila (Denny,2004; Huntington & Gilmour, 2005; Seear, 2009; Moradi et 

al.,2014). Kvinnorna fick svårigheter med att arbeta heltid och behövde därför ett arbete där 

de kunde vara flexibla eftersom de ofta hade långa sjukskrivnings perioder. På grund utav den 

svåra smärtan blev effekten att kvinnorna inte kunde prestera på arbetet (Denny, 2004). De 

fick oftare ta ut raster och kunde inte arbeta hela dagar (Moradi et al.,2014). Kvinnorna gick 

till arbetet trots svåra symtom eftersom det var svårt att sjukskriva sig. Om kvinnan ofta var 

sjukskriven eller bara arbetade halvtid blev ekonomin något som orsakade en inre stress hos 

dem (Roomaney & Kagee, 2015). Allt detta begränsade den typ av arbete som kvinnan ville 

ha och drömde om (Denny, 2004).  
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I left my part time job because I was not able to work due to severe symptoms 

and undergoing two surgeries. Having two surgeries within a year it´s kind of 

hard to find a job if you think that´s going to be ongiong, not many people are 

going to employ you to have time off.(Moradi et al., 2014, s.8) 

 

Kvinnorna minns hur de i skolan kände sig annorlunda mot sina andra tjejkompisar 

(Manderson et al.,2008; Markovic et al.,2008; Moradi et al.,2014). De behövde inte ta paus, 

bli hemskickade eller sitta på bänken på idrottslektionerna. Många kände sig som den 

besvärliga flickan som klagade över lite menssmärtor. Rädslan över att det skulle blöda 

igenom byxorna eller behöva lämna lektionen för att gå till toaletten och kräkas upplevdes 

genant. Kvinnorna hade stor frånvaro då de ofta fick gå hem på grund av smärtorna eller 

kraftiga blödningar. Det medförde svårigheter med att koncentrera sig och vara effektiv i 

skolan (Moradi et al.,2014). En del utav kvinnorna klarade inte av att fullfölja gymnasiet och 

få godkända slutbetyg. Det var vanligt att studera halvtid och att få vänta med studier på 

högskolan/universitetet (Huntington & Gilmour,2005; Moradi et al.,2014).  

 

I can remember being sent to school and spending the first day of 

menstruation from every cyckle in the sick bay. And the teacher would say, 

”You can´t stay there, go home…”. I used to get a hot water bottle and I think 

they even gave me a Panadol or Disprin or something… and I would spend the 

whole day in there sleeping… It was a bit embarrassing that you turn up to 

school and disappear, but in the end they knew. (Manderson et al., 2008, 

s.529) 

 

 Utanförskap 

För kvinnorna var symtomen så svåra och oroväckande, att de skapade avbrott i deras sociala 

umgänge (Denny,2009; Denny & H Mann,2007; Moradi et al.,2014). Det gjorde att kvinnorna 

blev lynniga, kände sig värdelösa, trötta, stressade, deprimerade och suicidala (Denny & H 

Mann,2007; Moradi et al.,2014). Då kvinnorna redan i skolåldern hade haft stor frånvaro hade 

de missat många roliga händelser med klassen. Detta resulterade i att de kommit utanför 

gemenskapen, vilket hade haft en negativ effekt på deras självkänsla och självförtroende 

(Moradi et al.,2014).  

Andra människor kunde uppleva kvinnorna gnälliga och svaga när de hade ont (Denny & H 

Mann,2007). Detta visade sig på arbetsplatser eller i skolan vilket skapade bråk och osämja. 
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Kvinnorna pratade motvilligt med andra om sina problem då de inte kände sig förstådda eller 

trodda, vilket gjorde att de kände sig ensamma och utanför. Några kvinnor uteslöt sig själva 

från sociala händelser och sammankomster med familj och vänner för att de kände sig så 

annorlunda eller var avundsjuka på andra (Markovic et al.,2008; Moradi et al.,2014). Att 

umgås med vänner som var lyckligt gifta och hade barn påminde kvinnorna om hur 

annorlunda och isolerat livet var med endometrios.  

 

But as far as social activities go, I have completely distanced myself from 

social activities. I guess in a way distancing myself limited my opportunities of 

interacting with eligible men. I don´t want to be around happy couples who 

are mostly my friends. They´re all happily married. I don´t want to be around 

them because it just reminds me of what I don´t have. (Moradi et al., 2014, s.8) 

 

Kvinnorna beskrev hur de kände sig isolerade i sina hem och hur det sociala umgänget blev 

allt sämre. Att läsa om andra kvinnors erfarenhet om endometrios på nätet gjorde att 

kvinnorna kände sig lite mindre isolerade och ensamma (Roomaney & Kagee, 2015).  

 

It does helps in the way that I don´t feel that I´m the only one that is struggling 

wiht it. It does relate to endometriosis. I´m not the only one who´s feeling 

bloatedness. I´m not the only one who is struggling with pimples in my 

midtwenties. (Roomaney & Kagee.,2015, s. 5) 

 

Att leva med kronisk smärta från endometrios innebar ofta ett lidande i en kärleksrelation. Då 

sexuellt umgänge med sin partner var förenat med svår smärta blev närheten mellan paren 

lidande (Denny,2004; Denny & H Mann,2007; Huntington & Gilmour,2005; Moradi et 

al.,2014; Riazi et al.,2014; Strzempko Butt & Chesla, 2007). Vissa grät för att det gjorde så 

ont under samlag men tvingade sig själva att stå ut då de ville vara åtråvärda för att 

tillfredsställa sin partner (Denny & H Mann,2007; Huntington & Gilmour,2005; Riazi et 

al.,2014; Strzempko Butt & Chesla,2007). Längtan efter att bli gravid var en annan anledning 

till att stå ut med smärtan under samlag (Denny & H Mann,2007; Moradi et al.,2014). Detta 

skapade dålig självkänsla på grund av att kvinnorna kände sig oattraktiva och okvinnliga, då 

det ibland gick flera månader innan de hade sexuellt umgänge igen. 
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I felt guilty and inadequate because I didn´t want sex, and my only way of 

dealing with it has been to cut off and I´ve felt that I blame myself, and feel 

inadequate. (Denny & Mann.,2006, s. 191) 

 

Känslor som rädsla, brist på förståelse och frustration var vanligt och detta tärde på 

förhållandet (Moradi et al.,2014). Särskilt yngre kvinnor upplevde ofta att avsaknaden av det 

sexuella hade förstört deras relationer (Denny & H Mann,2007). Äldre kvinnor beklagade sig 

över vad de missat i livet när det gällde det sexuella samlivet medan de kunde se andra 

kvaliteter i en relation. Denna press och brist på acceptans ifrån sin partner resulterade i att 

den sjuka kvinnan blev ensam och isolerad med sitt livslidande (Denny & H Mann,2007; 

Moradi et al.,2014). Kvinnorna kände sedan ångest över att åter gå in i en ny relation och 

vissa valde därför att förbli singlar. 

 

I do get worried that he´s going to go off and meet someone who can give him 

a lot more than I can. (Denny & Mann.,2006, s. 191) 

 

 

Ovisshet och oro 

Ovissheten kring fertilitet beskrev många kvinnor som ett av det största bekymret med att 

drabbas av endometrios (Denny & H Mann, 2007). Vissa kvinnor hade fått rådet utav 

sjukvården att bli gravida så fort som möjligt för att undvika infertilitet. Andra fick inga råd 

alls angående fertilitet och denna brist på information var också problematiskt. Att som ung 

kvinna behöva välja att skaffa barn direkt eller våga vänta några år skapade en osäkerhet och 

en oro (Denny & H Mann, 2007).  

Att bli mamma var något som de allra flesta kvinnorna längtade efter. Paren kunde försöka i 

flera år utan att kvinnan lyckades bli gravid (Denny & H Mann,2007; Manderson et al.,2008; 

Markovic et al.,2008; Strzempko Butt & Chesla,2007). Svåra graviditeter och missfall var 

vanligt förekommande. Att leva i denna ovisshet om hur framtiden skulle bli skapade ett 

livslidande för kvinnan (Denny,2009; Denny & H Mann,2007; Markovic et al.,2008; Moradi 

et al.,2014). Kvinnorna beskrev hur de kände sig stressade och trötta över att omgivningen 

frågade om varför de inte skaffade barn (Denny & H Mann,2007). Kvinnorna fick genomlida 
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flera infertilitets behandlingar och en adoption kunde ändå bli ett alternativ. Kvinnornas 

självbild blev påverkad utav olika faktorer som att känna sig svullen, få fet ojämn hud och 

viktuppgång utav behandlingar (Denny & H Mann,2007; Moradi et al.,2014). Några kände sig 

bleka på grund av kraftiga blödningar eller hade ärr från operation. Att inte kunna få egna 

barn, påverkade också den kvinnliga självbilden negativt.  Hysterectomy kunde ibland bli 

nödvändigt då ingen annan behandling hade hjälpt (Denny & H Mann,2007; Manderson et 

al.,2008; Markovic et al,2008; Strzempko Butt & Chesla,2007). Att behöva ge upp drömmen 

om ett eget biologiskt barn var mycket svårt och känslor som vanmakt, förlust och sorg var 

vanligt. Kvinnans hälsa blev till slut viktigare (Denny & H Mann,2007; Strzempko Butt & 

Chesla,2007).   

 

I´ve been sick for a long time. I am so tired. I haven´t told anyone about my 

infertility. Everyone says”you have been married for five years, why do not 

you bear a baby”? I feel so bad and I cry all the time. (Riazi et al.,2014, s.6) 

 

Kvinnorna beskrev hur de regelbundet blev utsatta för besvärliga och motsägelsefulla råd om 

hur de bäst skulle leva för att minska symtomen av sjukdomen (Seear,2009). Det kunde 

handla om att äta rätt, träna rätt och ändra livsstil. Sådant skapade oro och osäkerhet hos 

kvinnorna. När kvinnan inte kunde veta om hon kunde lita på den information som fanns, 

kunde detta leda till att hon kände sig misslyckad. Då hon inte hade lyckats undvika alla risker 

började hon skuldbelägga sig själv för att ha varit slarvig och ignorant (Seear,2009). 

 

I guess anxiety has got worse with more education I have gained over time. 

More knowledge has given me greater risk factors, understanding of risk 

factors I guess. Early on I was quite ignorant, but still fearful. But now I am 

more knowledgeable but still probably just as fearful if not more because now 

you can know what could possibly happen. (Seear.,2009, s.200) 

 

Att sjukdomen var så oberäknelig skapade mycket ovisshet och oro hos kvinnorna (Denny, 

2004; Moradi et al.,2014). De oregelbundna symtomen av sjukdomen gjorde kvinnorna 

osäkra på grund över att inte veta från en dag till en annan hur deras hälsa skulle vara och 

vilken effekt den skulle ha på livet. Att inte veta hur måendet var imorgon eller nästa dag, 
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skapade ett livslidande för kvinnorna (Denny,2009). Att ha smärtmediciner med sig vart än 

kvinnorna begav sig var vanligt.  

 

 

It´s very hard not knowing when pain will come. That´s why I go around 

sometimes having little pills with me, because I just feel like, if something 

happens, I just know that if I can take something so I don´t have to be in, that 

it will help until I get to the hospital or something. (Strzempko Butt & 

Chesla.,2007, s.581) 

 

Kvinnorna beskrev den oro de kände över att få smärtutbrott bland allmänheten och oro över 

att blöda igenom kläder. Kvinnorna kände oro inför att ha med sig läkemedel i väskan på 

grund över hur andra människor skulle reagera och döma kvinnan utifrån det. Oro över att 

förlora vårdnaden om sina barn på grund av att kvinnorna var för sjuk eller beroende av 

smärttabletter (Moradi et al.,2014).  

Framtidstron var en blandning mellan optimism och pessimism. De kvinnor som blivit 

någorlunda hjälpta av kirurgi hade en mer optimistisk framtidstro (Denny,2004; Denny,2009). 

En blandning av förhoppning om att bli bättre med klarsynthet om att symtomen kunde 

komma tillbaka och bli värre fanns hos kvinnorna. De flesta tonåringar med endometrios 

kände oro över om de i framtiden skulle kunna bli gravida. De upplevde att de inte kunde 

prata om detta problem med sin mamma, pappa eller pojkvän. Kvinnorna beskrev att de ofta 

oroade sig över sexuella relationer, moderskapet, hur sjukdomen skulle påverka utbildning 

och arbete, få rätt behandling, få cancer och för att föra sjukdomen vidare till sina barn 

(Moradi et al.,2014; Seear,2009). 

 

It´s just unpredictable. It may recur at any time in your life. I just feel tired 

and shattered because you just don´t know how to deal with it and you don´t 

know when it´s coming back. I want to plan something like a holiday but I 

cannot plan it because you don´t know what´s going to happen. You just feel 

like you can´t really arrange your life, you are arranging your life around the 

disease. It controls you even if you don´t want it to. (Moradi et al., 2014, s.7) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien utfördes som en systematisk litteraturstudie som sammanställer vetenskaplig 

forskning för att erhålla ny evidensbaserad kunskap och beskriva aktuellt forskningsläge inom 

det aktuella området. För att säkerställa ett korrekt utförande av studien och minska risken för 

bristfällig datainsamling och dataanalys valdes Whittemore och Knafls (2005) beskrivning av 

den integrativa litteraturstudien som metod. Genom följsamhet i metodens arbetsprocess med 

dess specifika steg undviks missvisande resultat och studien blir trovärdig och replikerbar. 

Användandet av ämnesområden i avsikt att finna relevanta databaser bidrog till en 

systematisk och organiserad sökning, styrker studiens tillförlitlighet och giltighet. Att 

databaser uteslöts utan att provsökningar utfördes, kan ha medfört att artiklar missats. Av 

databaser som användes valdes flertalet sökord som relaterade till studiens syfte, för att på så 

vis finna relevanta artiklar för studien. Flera sökningar resulterade i dubbletter, vilket visar att 

sökorden var relevanta och täckte in sökområdet. Sökningar gjordes både genom att använda 

ämnesord i de aktuella databaserna och genom fritextsökning, vilket förstärkte studiens 

tillförlitlig. Samtliga titlar på de artiklar som framkom i sökningarna lästes. Titlar som inte 

motsvarade syftet valdes bort vilket kan ha medfört att relevanta artiklar missats. Redovisning 

av sökningar, sökkombinationer, antal träffar samt urval I, II och III gjordes i tabellform för 

att möjliggöra upprepning av sökningar. 

Då inklusions och exklusionskriterierna bidrar till vissa begränsningar i sökningarna, kan 

betydelsefull information inom området ha försvunnit. Artiklar som var ifrån 2003 och 

tidigare då det gjordes många studier om endometrios, valdes bort på grund av att de inte 

kändes tillförlitliga och giltiga, eftersom de möjligtvis inte representerar nuläget. Av den 

anledningen valdes tidsintervallet 2004- 2015 för att inte missa aktuell kunskap inom området 

och för att antalet artiklar som svarade till studien syfte var begränsad.  Endast 

engelskspråkiga artiklar med abstract och i fulltext inkluderades i sökningen och därför 

föreligger en risk att relevanta studier kan ha förbisetts och därmed ha påverkat resultatet. Vid 

sökningarna lästes artiklarnas titlar och de som inte överensstämde med studiens syfte 

exkluderades. Därmed kan relevanta artiklar ha uteslutits på grund av missvisande titlar. 

Artiklar som innehöll mäns eller vårdpersonals upplevelser exkluderades från studien då 

ändamålet var att undersöka kvinnors livslidande. Medvetenhet finns angående val av 

inklusionskriterier, exklusionskriterier, sökord och sökordskombinationer troligtvis hade 

genererat ett utfall i andra artiklar som hade kunnat påverka resultatet. 

 

De elva utvalda artiklarna lästes upprepade gånger för att undvika feltolkningar som kunde 

återspeglas i resultatet. De 11 artiklarna ansågs hålla den kvalitet som krävs för att vara 

grunden till studiens resultat. Min kunskap är dock begränsad och det kan därför finnas brister 
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i dessa bedömningar. Enligt metoden (Whittemore & Knafl, 2005) ska olika 

granskningsmallar användas för kvalitativa och kvantitativa artiklar, vilket kunde uppfyllas 

genom val av granskningsmall. Granskningsmallen var tydlig och lätt att följa med fastställda 

kriterier för poängsättning, som sedan räknas om till procent vilket motsvarar graden av 

kvalitet på artiklarna. Sex artiklar höll grad I och sex artiklar höll grad II, vilket stärker 

resultatets validitet. Efter kvalitetsgranskningen, läste samtliga artiklar och innehåll som 

svarade mot syftet färgmarkerades och analyserades och detta förfarande ökar trovärdigheten 

och tillförlitligheten i resultatet. 

Genom att artiklar från andra europeiska länder som Australien, Afrika, Nya Zeeland och 

USA valdes bidrog det till ett vidare perspektiv inom ämnet. Vid analysen av resultatet 

framgick likheter i kvinnornas livslidande med sjukdomen endometrios oavsett från vilket 

land studierna utförts vilket bidrog till resultatets överförbarhet. Dock fanns det en artikel som 

var utförd i Iran, där det framgick en del olikheter som hade sin grund i kulturskillnader. 

Denna var emellertid trovärdig, tillförlitlig och svarade till studiens syfte. Resultat som 

framkommit vid analysen har bekräftat, förstärkt eller motbevisat varandra och ny kunskap 

som genererats kan användas för att skapa en bakgrund till framtida forskningsprojekt.  

 

Resultat diskussion  

Litteraturstudiens resultat kommer att diskuteras utifrån Eriksson (1994) lidande teori, tidigare 

forskning samt distriktsköterskans uppgift i att lindra lidande.  

Bristande kunskap och förståelse 

Resultatet bekräftar att kvinnorna upplever en bristande förståelse och kunskap om 

endometrios från sjukvården (Denny,2009; Markovic et al.,2008; Moradi et al.,2014). 

Kvinnorna väntar med att söka vård då de aldrig har hört talas om sjukdomen och för att de 

tror att det är normalt att ha ont vid menstruation. När de väl söker vård får de oftast kämpa 

för att bli hörda (Denny,2009; Denny,2004; Denny & H Mann,2007; Huntington & 

Gilmour,2005; Markovic et al.,2008; Moradi et al.,2014; Strzempko Butt & Chesla,2007). 

Resultatet visar att kvinnorna sökt hjälp för sina problem men att de inte blir tagna på allvar. 

Kvinnornas symtom nonchaleras och de får beskedet om att det förmodligen är något psykiskt 

eller att det bara är kvinnoproblem (Denny, 2009; Denny,2004; Markovic et al.,2008). 

Kvinnorna tror de är svaga och får skuldkänslor över att inte stå ut med menstruationssmärtan 

(Denny, 2009). Tidigare studier har visat att kvinnorna inte känner sig sedda, bekräftade och 

tagna på allvar (Kaatz et al., 2010). Orsaken är bristande information och kunskap om 

sjukdomen som skapar ett livslidande för dessa kvinnor (Kaatz et al., 2010; Fagervold et al., 

2009). Att inte bli sedd eller bekräftad som människa är det som kan orsaka ett livslidande 
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enligt (Eriksson 1994). Att bli sedd och bekräftad kan ske genom ord, beröring eller en blick. 

Resultatet visar att kvinnorna får kämpa mycket för att bli lyssnade på (Denny, 2009). 

Kvinnorna upplever att de inte blir tagna på allvar och känner sig avfärdade (Denny,2009; 

Denny,2004; Denny & H Mann,2007; Huntington & Gilmour,2005; Markovic et al.,2008; 

Moradi et al.,2014; Strzempko Butt & Chesla,2007). När lidandet inte ges plats, om det inte 

ses eller bortförklaras tar den bort patientens möjlighet att utvecklas (Eriksson, 1994). Att 

känna sig övergiven i sitt lidande kan leda till känslor som hopplöshet och förtvivlan. En följd 

av att kvinnor blir misstrodda är att diagnosen blir fördröjd vilket skapar känslor som rädslor, 

självtvivel, bekymmer, frustration, besvikelse och ilska (Denny & H Mann, 2007; Moradi et 

al., 2014; Seear, 2009). För att lindra detta lidande bör distriktsköterskan ha en helhetssyn på 

patienten, vara tillmötesgående och uppmärksamma kvinnans sjukdomsupplevelse (Mao & 

Anastasi, 2008).   

Resultatet visar att även på arbetsplatser och i skolor finns det bristande förståelse för 

sjukdomen (Denny, 2004; Denny & H Mann, 2007; Moradi et al.,2014). De blir oftast inte 

betrodda av kollegor och chefer, vilket skapar stress för kvinnorna på grund av rädslan över 

att bli av med jobbet. Även tidigare studier har bekräftat att de oftare behöver sjukskriva sig, 

ta ut raster och har svårigheter med att arbeta heltid (Gilmour et al., 2008). Det leder till 

ekonomiska svårigheter, vilket i sin tur leder till känslor av att vara värdelös.   

 

Begränsad livssituation 

I resultatet framkom att kvinnorna upplever att deras liv blivit begränsat med sjukdomen 

endometrios då den har en negativ påverkan på deras livssituation (Denny, 2004; Markovic et 

al.,2008; Riazi et al.,2014; Roomaney & Kagee, 2015). Den styr över deras liv och de är 

tvungna att dagligen kämpa mot konsekvenserna av en obotlig sjukdom (Markovic et 

al.,2008; Roomaney & Kagee, 2015; Stettrzempko Butt & Chesla, 2007), vilket upplevs 

frustrerande och orättvist. Tidigare forskning styrker att (Fagervold et al.,2009) endometrios 

är en sjukdom som har negativ effekt på kvinnornas livssituation på grund av de olika 

begränsningar den medför. Enligt Eriksson (1994) berörs människans livssituation av 

sjukdom och ohälsa vilket leder till ett livslidande. Resultatet visar att kvinnorna upplever ett 

livslidande då symtomen medför att kvinnorna inte kan leva livet fullt ut (Denny & H Mann, 

2007; Moradi et al.,2014; Roomaney & Kagee,2015; Strzempko Butt & Chesla, 2007). Det 

handlar om att behöva ge upp sina drömmar och begränsa mycket i livet som utbildning, 

arbeten, sociala umgängen, relationer och fysiska aktiviteter. Trötthet och energilöshet är 

vanligt förekommande, vilket medför svårigheter att ta hand om hem och familj på det sätt 

som de önskar (Denny & H Mann,2007; Moradi et al.,2014; Roomaney & Kagee, 2015; 

Strzempko Butt & Chesla, 2007). Hushållssysslor och ta hand om sina barn blir ofta har det 

visat sig lidande på grund av svår smärta eller rädsla över att smärtan ska komma tillbaka 
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(Lorraine et al., 2013). Det kan förstås utifrån (Eriksson 1994) att en påtvingad förändring av 

hela livssituationen är något som strider mot det naturliga och människan behöver tid för att 

finna en ny mening med livet. Genom att distriktssköterskan förmedlar att hon finns i 

närheten ges det plats för lidandet att uppta både tid och rum. Kvinnan behöver inte känna sig 

övergiven i sitt lidande och en ny mening med livet kan skapas. För att lindra lidandet har 

distriktsköterskan en viktig roll i att reducera smärtan vilket kan ske farmakologiskt (Mao & 

Anastasi, 2008) men även genom icke farmakologiskt exempelvis akupunktur, transkutan 

nervstimulering (TENS) och fysisk aktivitet. För att lindra livslidandet hos kvinnorna är det 

också viktigt med ett bra bemötande från distriktsköterskan. Genom att ha en helhetssyn på 

patienten, vara tillmötesgående och uppmärksamma kvinnans sjukdomsupplevelse (Mao & 

Anastasi, 2008). 

 

 Utanförskap 

Resultatet visar att kvinnorna ofta känner sig socialt isolerade och utanför (Denny,2009; 

Denny & H Mann,2007; Moradi et al.,2014). Detta börjar redan i skolåldern, då de oftast har 

stor frånvaro och missar många roliga händelser med klassen. Detta fortsätter sedan på 

arbetsplatsen, vilket resulterar i att kvinnorna kommer utanför gemenskapen. Brist på 

förståelse från omgivningen skapar bråk och osämja, vilket gör att kvinnorna väljer att hålla 

sig utanför sociala händelser och relationer (Denny & H Mann,2007; Markovic et al.,2008; 

Moradi et al.,2014). För vissa kvinnor går det så långt att de börjar utesluta sig från familj och 

vänner för de känner sig så annorlunda och för att de känner avundsjuka över vad de inte har i 

livet (Markovic et al.,2008; Moradi et al.,2014). Enligt (Gilmour et al.,2008) upplever 

kvinnorna att de inte kan fungera normalt i ett socialt sammanhang, vilket blir ett livslidande. 

Det sociala livet påverkas på grund av att kvinnor börjar isolera sig eftersom de inte orkar 

med sin omgivning då symtomen är så obehagliga och smärtsamma (Gilmour et al., 2008). 

Det överensstämmer med Eriksson (1994) som betonar att det blir ett livslidande för 

människan när hon inte kan fungera längre i ett socialt sammanhang och då uppstår känslor av 

förlust och sorg. Resultatet bekräftar att kvinnorna känner sig värdelösa, trötta, stressade, 

deprimerade och suicidala (Denny & H Mann,2007; Moradi et al.,2014). Detta har även 

tidigare forskning bekräftat (Gilmour et al.,2008).  

Att leva i en kärleksrelation visar sig vara problematiskt då sexuellt umgänge med partnern 

oftast är förenat med svår smärta på grund av sjukdomen (Denny,2004; Denny & H 

Mann,2007; Huntington & Gilmour,2005; Moradi et al.,2014; Riazi et al.,2014; Strzempko 

Butt & Chesla, 2007). Kvinnorna tvingar sig stå ut med smärtan för de vill tillfredsställa sin 

partner eller för att önskan att bli gravid är så stor (Denny & H Mann,2007; Moradi et 

al.,2014). Förhållanden fungerar inte då sjukdomen utgör ett hinder för deras relation, vilket 

kan innebära ett livslidande för kvinnan. Resultatet visar även att kvinnorna känner sig 
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otillräckliga och att de upplever en brist på förståelse och acceptans ifrån sin partner (Denny 

& H Mann,2007; Moradi et al.,2014). Otillräckligheten leder till dålig självkänsla på grund av 

att inte känna sig attraktiv och kvinnlig. Oftast är det orsaken till att förhållanden inte fungerar 

och kvinnorna förblir ensamma och isolerade med sitt livslidande. Sjukdomen blir till ett 

hinder för deras relation, vilket kan innebära ett livslidande för kvinnan visar tidigare 

forskning (Lorraine et al.,2013). Det djupaste lidandet är att inte bli sedd som människa 

(Eriksson, 1994). Dessa ”osedda” människor finns mitt ibland oss och de finns representerade 

bland patienter inom vården.  

Som distriktsköterska är det viktigt att upplysa om att psykologer och kuratorer finns att tillgå 

vid behov av stöd, för att minska detta lidande (Mao & Anastasi, 2008). Då minskad social 

kontakt kan leda till depression och ångest utifrån antagandet att kvinnor med endometrios får 

ett minskat socialt nätverk vilket kan leda till psykisk ohälsa.  

 

Ovisshet och oro 

Resultatet visar att ett av det största bekymret med att drabbas av endometrios är ovissheten 

om fertiliteten (Denny & H Mann, 2007). Kvinnorna drömmer om att bli gravida, de får utstå 

svåra graviditeter, behandlingar och missfall (Denny & H Mann,2007; Manderson et al.,2008; 

Markovic et al.,2008; Strzempko Butt & Chesla,2007). Sjukdomen debuterar oftast hos 

kvinnor i ung ålder, vilket resulterar i mycket livslidande hos dessa kvinnor (Kaatz et al., 

2010). Då informationen angående fertilitet är bristfällig och att som ung kvinna behöva 

bestämma sig för att skaffa barn eller våga vänta, skapar en oro och osäkerhet bekräftar 

resultatet (Denny & H Mann, 2007). 

Att leva i denna ovisshet om hur framtiden ska bli skapar ett livslidande hos kvinnorna 

(Denny,2009; Denny & H Mann,2007; Markovic et al.,2008; Moradi et al.,2014). Att behöva 

ge upp drömmen om ett eget barn blir förenat med känslor som vanmakt, förlust och sorg 

(Denny & H Mann,2007; Strzempko  & Chesla,2007). Tidigare studier belyser hur denna tid 

oftast är förknippat med glädje och förväntan men med endometrios kan denna tid innebära en 

stor förlust och sorg (Kaatz et al., 2010). Detta kan resultera i mycket onödigt livslidande hos 

många kvinnor och oftast behöver kvinnan finna en ny mening med livet. Enligt (Eriksson 

,1994) innebär lidande en sorg över vad man har förlorat eller är på väg att förlora. Vid 

sjukdom kan det som tidigare varit självklart förändras eller helt tas bort. Försoning kan 

komma efter att människan genomgått en svår kamp med förkrosselse och förödmjukelse, 

men också som en stilla insikt om livets oundvikliga verklighet. Många människor upplever 

försoningen som att lidandet har fått en mening.  
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Resultatet visar att sjukdomen skapar mycket oro och ovisshet hos kvinnorna på grund av att 

den är så oberäknelig (Denny, 2004; Moradi et al.,2014; Seear,2009). Kvinnorna känner att de 

inte riktigt kan lita på den information och kunskap som finns. Att aldrig veta hur man mår 

imorgon eller framöver skapar en oro och ovisshet. Att få smärtutbrott ute bland allmänheten, 

blöda igenom kläderna och förlora vårdnaden om sina barn på grund över vara sjuk och insatt 

på smärtmediciner är vanligt att kvinnorna oroar sig för (Moradi et al.,2014).  Kvinnorna 

skuldbelägger sig själva då de inte lyckas undvika alla risker och känner sig då misslyckade 

(Seear,2009). Mycket utav oron handlar om hur framtiden ska bli, hur sjukdomen påverkar 

arbete och skola, ekonomiska svårigheter, behandling, att få cancer och föra sjukdomen vidare 

till sina barn (Moradi et al.,2014; Seear,2009). Att leva i denna ovisshet och oro skapar ett 

livslidande hos kvinnorna. En blandning av förhoppning om att bli bättre men ändå en 

klarsynthet om att symtomen kan komma tillbaka och bli värre finns hos de flesta kvinnorna 

(Denny,2004; Denny,2009). Eftersom det inte går att bota endometrios är kvinnorna ofta 

pessimistiska om sin framtid visar tidigare forskning (Kaatz et al., 2010; Fagervold et al., 

2009). Enligt Eriksson (1994) orsakar sjukvårdspersonal omedvetet lidande vilket ligger till 

grund för brister i reflektion och kunskap om lidande. Det mänskliga lidandet är svårt att 

förmedla och saknar ibland ett språk, det uttrycks ofta på andra sätt. Genom att omforma 

ångest till lidande kan man gå in i det som hon menar är lidandets drama. Resultatet visar att 

kvinnorna med endometrios har det svårt för att gå in i sitt lidande på grund av bristande 

information och motsägelsefulla råd (Seear,2009). Det skapar en osäkerhet och oro som leder 

till att kvinnorna känner sig misslyckade. Kvinnorna berättar om hur de upplever att de blir 

nonchalerade från sjukvården och att anspänningar dem emellan kvarstår.  

Distriktsköterskan bör få mer kunskap och ökad förståelse om sjukdomen för att det 

underlättar för kvinnor med endometrios (Kaatz et al.,2010).  I sjuksköterskeprofessionen 

ingår fyra grundläggande ansvarsområden och enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är 

ett av dessa att lindra patientens lidande. I resultatet framkom stora kunskapsbrister om 

endometrios och en ökad kunskap kan leda till en mindre bristfällig vård och ett minskat 

livslidande för kvinnorna. 

 

 

Konklusion och Implikation 
 

Studien beskrev hur kvinnor med sjukdomen endometrios inte upplevde att de blev bekräftade 

och tagna på allvar när de sökte vård för sina symtom. De upplevde att den information och 

kunskap som fanns var bristfällig och svår att förstå. Den bristande förståelsen för sjukdomen 

och dess symtom fanns även hos kollegor, kompisar, partners och familj. Det gjorde att 

kvinnorna började isolera sig alltmer och kom utanför gemenskapen med andra människor. 

Kvinnorna kände sig värdelösa och blev deprimerade. Kvinnorna upplevde även att deras liv 

blev begränsat då sjukdomen styrde över livssituationen på ett negativt vis. Mycket handlade 
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om att ge upp sina drömmar och inte kunna leva sitt liv fullt ut. Oro och ovisshet handlade 

mest om hur framtiden skulle bli, hur sjukdomen skulle påverka deras privata och 

yrkesmässiga liv, behandlingar, ekonomi, utveckla cancer och föra sjukdomen vidare till sina 

barn. Många år gick åt till olika behandlingar, missfall och svåra graviditeter. Att ge upp den 

drömmen var förenat med känslor som förlust, vanmakt och sorg. Detta skapade ett 

livslidande hos kvinnorna med endometrios.  

Endometrios är en dold sjukdom där brist på förståelse och kunskap medför att kvinnorna inte 

känner sig bekräftade och tagna på allvar av sjukvården. Endometrios är en vanligt 

förekommande sjukdom och som distriktsköterska är det stor sannolikhet att komma i kontakt 

med de drabbade kvinnorna. För att kvinnorna inte ska känna sig förbisedda av sjukvården 

krävs mer kunskap och förståelse för hur deras liv påverkas av sjukdomen. En ökad kunskap 

om endometrios ger en djupare förståelse hos distriktsköterskan vilket är av stor betydelse för 

omvårdnaden. Organisatoriska förändringar såsom ökad bemanning och utbildning skulle 

kunna förbättra vården för dessa kvinnor. Studien har bidragit med kunskap som 

distriktssköterskor och personer från andra yrkeskategorier inom vården kan använda i det 

dagliga arbetet. Distriktssköterskan har i sin funktion som arbetsledare möjlighet att 

synliggöra vikten av ett mer personcentrerat synsätt och arbetssätt för att bemöta och 

tillgodose kvinnornas behov och minska livslidandet. Fler studier behövs för att belysa 

livslidandet hos kvinnor med endometrios och därmed öka kunskapen om hur 

distriktsköterskor kan bemöta dessa kvinnor. Samtidigt är det viktigt att ta tillvara den 

forskning som finns på området och använda forskningen på bästa sätt för att kunna utveckla 

vården utifrån kvinnornas behov och önskemål. 
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Sökordsöversikt    BILAGA A 

 

Sökord PubMed 

MeSH-term 

CINAHL 

Headings 

Science- 

direct 

Medline Academic  

Search 

Elite 

Scopus 

Endometrios Endometriosis Endometriosis Endometriosis Endometriosis Endometriosis Endometriosis 

Erfarenhet Experience Experience  Experience Experience Experience 

Upplevelse Perception Perception  Perception Perception Perception 

Lidande Suffering Suffering Suffering  Suffering Suffering 

Social Social Social Social  Social Social 

Psykosociala 

faktorer 

 Psychosocial 

factors 

Psychosocial 

factors 

 Psychosocial 

factors 

 

Livskvalité Quality of life Quality of life   Quality of life Quality of life 

Påverkar Affect Affect  Affect Affect Affect 
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Sökhistorik    BILAGA B 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 

Booleska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa  

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2016-02-10 CINAHL (MH”Endometriosis”) AND 

experience. limits: English, 

fulltext, peer-review, 2004-

2015, abstract 

13 6 3 2 

2016-02-10 CINAHL (MH”Endometriosis”) AND 

quality of life. limits: English, 

fulltext, peer-review, 2004-

2015, abstract 

11 8 4 0 

2016-02-10 CINAHL (MH”Endometriosis”) AND 

suffering. limits: English, 

fulltext, peer-review, 2004-

2015, abstract 

1 1 1 1 

2016-02-10 CINAHL (MH”Endometriosis”) AND 

Social. limits: English, fulltext, 

peer-review, 2004-2015, 

abstract 

4 2 1 0 

2016-02-10 CINAHL (MH”Endometriosis”) AND 

psychosocial factors. limits: 

English, fulltext, peer-review, 

2004-2015, abstract 

8 6 4 1 

2016-02-10 CINAHL (MH”Endometriosis”) AND 

perception. limits: English, 

fulltext, peer-review, 2004-

2015, abstract 

1 0 0 0 

2016-02-10 CINAHL (MH”Endometriosis”) AND 

affect. limits: English, fulltext, 

peer-review, 2004-2015, 

abstract 

15 6 0 0 
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2016-02-10 CINAHL (MH”Endometriosis”) AND 

social AND experience. limits: 

English, fulltext, peer-review, 

2004-2015, abstract 

1 1 0 0 

2016-02-16 PubMed Endometriosis (Mesh) 

AND affect. Limits: English, 

fulltext, peer-review, 2004-

2015, abstract 

62 9 2 2 

2016-02-16 PubMed Endometriosis (Mesh) 

AND social.  Limits: English, 

fulltext, peer-review, 2004-

2015, abstract 

95 16 2 1 

2016-02-16 PubMed Endometriosis (Mesh) 

AND suffering. Limits: 

English, fulltext, peer-review, 

2004-2015, abstract 

124 31 0 1 

2016-02-16 PubMed Endometriosis (Mesh) 

AND experience. Limits: 

English, fulltext, peer-review, 

2004-2015, abstract 

48 5 3 1 

2016-02-16 PubMed Endometriosis (Mesh) 

AND perception. Limits: 

English, fulltext, peer-review, 

2004-2015, abstract 

6 0 0 0 

2016-02-16 PubMed Endometriosis (Mesh) 

AND quality of life. Limits: 

English, fulltext, peer-review, 

2004-2015, abstract 

83 10 0 0 

2016-03-01 Science Endometriosis AND 4 3 0 0 
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direct psychosocial factors. 

Fritext 

Begränsningar:2004-2015, 

tidskrifter, nursing and health 

professions, artikel. 

2016-03-01 Science 

direct 

Endometriosis AND social. 

Fritext 

Begränsningar:2004-2015, 

tidskrifter, nursing and health 

professions, artikel. 

22 10 0 0 

2016-03-01 Science 

direct 

Endometriosis AND 

Suffering. Fritext 

Begränsningar:2004-2015, 

tidskrifter, nursing and health 

professions, artikel. 

19 8 0 0 

2016-03-01 Medline Endometriosis AND 

experience. Fritext 

Begränsningar: Fulltext, 

abstract, peer-review, English, 

2004-2015 

23 15 8 2 

2016-03-01 Medline Endometriosis AND 

perception. Fritext, 

Begränsningar: Fulltext, 

abstract, peer-review, English, 

2004-2015 

5 0 0 0 

2016-03-01 Medline Endometriosis AND affect. 

Fritext 

Begränsningar: Fulltext, 

abstract, peer-review, English, 

2004-2015 

29 11 7 0 
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2016-03-14 Academic 

Search 

Elite 

Endometriosis AND 

experience. Fritext.  

Begränsningar: Peer review, 

English, 2004-2015 

109 8 1 0 

2016-03-14 Academic 

Search 

Elite 

Endometriosis AND social. 

Fritext.  

Begränsningar: Peer review, 

English, 2004-2015 

44 24 0 0 

2016-03-14 Academic 

Search 

Elite 

Endometriosis AND suffering. 

Fritext.  

Begränsningar: Peer review, 

English, 2004-2015 

52 9 0 0 

2016-03-14 Academic 

Search 

Elite 

Endometriosis AND 

perception. Fritext.  

Begränsningar: Peer review, 

English, 2004-2015 

20 0 0 0 

2016-03-14 Academic 

Search 

Elite 

Endometriosis AND 

psychosocial factors Fritext.  

Begränsningar: Peer review, 

English, 2004-2015 

4 0 0 0 

2016-03-14 Academic 

Search 

Elite 

Endometriosis AND quality of 

life. Fritext.  

Begränsningar: Peer review, 

English, 2004-2015 

98 6 0 0 

2016-03-14 Academic 

Search 

Elite 

Endometriosis AND affect. 

Fritext.  

Begränsningar: Peer review, 

English, 2004-2015 

173 15 1 0 

2016-03-14 Scopus Endometriosis AND 338 50 1 0 
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experience. Fritext.  

Begränsningar: English, 

artiklar, 2004-2015 

2016-03-14 Scopus Endometriosis AND quality of 

life. Fritext.  

Begränsningar: English, 

artiklar, 2004-2015 

366 20 4 0 

2016-03-15 Scopus Endometriosis AND 

perception. Fritext.  

Begränsningar: English, 

artiklar, 2004-2015 

39 10 0 0 

2016-03-15 Scopus Endometriosis AND affect. 

Fritext.  

Begränsningar: English, 

artiklar, 2004-2015 

502 54 0 0 

2016-03-15 Scopus Endometriosis AND social. 

Fritext.  

Begränsningar: English, 

artiklar, 2004-2015 

86 0 0 0 

2016-03-15 Scopus Endometriosis AND suffering. 

Fritext.  

Begränsningar: English, 

artiklar, 2004-2015 

142 19 0 0 
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Artikelöversikt    BILAGA C 

Artikel 1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens 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(7), 

985-995. Doi:10.1177/1049732309338725 

Land 

Databas 

England 

Pub Med 

Syfte Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelse av att leva med 

endometrios 

Metod: 

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ studie 

Prospektiv. 

27 kvinnor med laparoskopisk diagnostisering av endometrios. Ändamålsenligt urval 

från en dedicerad endometriosklinik. 

Bandinspelade intervjuer som startade med en öppen fråga: Berätta hur det är att leva 

med endometrios. Dagböcker användes som ett komplement till intervjuerna. 

Berättande analys utifrån Reissman’s (2004) 4 modeller. 

Bortfall: 3 personer 

Slutsats Kvinnorna upplevde att deras symtom sågs som normala och en del av livet. Många 

kvinnor upplevde att de inte blev tagna på allvar och kände sig nonchalerade i mötet 

med vården. Kvinnorna upplevde att framtiden kändes osäker och de oroade sig 

främst för den framtida smärtan men även för fertiliteten. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

87 % 

Grad I 
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Artikelöversikt    BILAGA C 

Artikel 2         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Manderson,L.,Warren,N.,& Markovic,M. (2008). Circuit Breaking: Pathways of Treatment 

Seeking for Women With Endometriosis in Australia.  Qualitative Health Research,18(4), 522-

534. DOI:10.1177/1049732308315432 

Land 

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Studiens syfte var att utforska om och hur kvinnors upplevelser av gynekologisk sjukdom 

och/eller reproduktiva svårigheter påverkar deras kön, social och personliga identitet.  

 

Metod: 

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ studie 

Grundad teori 

40 st kvinnor deltog i studien som hade erfarenhet av kronisk smärta associerad till endometrios. 

Olika åldrar.  

Kvinnor kunde läsa om studien i dagstidningar eller på nätet. Intresserade kvinnor som ville delta i 

intervjun kunde höra av sig direkt. Då fick de information om studien och plats för intervjun 

bestämdes. Intervjuerna bandinspelades, lyssnades igenom noga, för sedan transkriberas. Analys 

av data med Grundad Teori där kodning och teman ingick. 

Bortfall redovisas ej.   

 

Slutsats Kvinnorna i studien rapporterar att de upplevde smärtperioder och att smärta är en del av att vara 

kvinna, denna åsikt delades med flertalet läkare. Detta var en orsak till att kvinnorna inte sökte 

vård förrän smärtan var ohanterbar.  

Vetenskaplig 

kvalitet 

91% 

Grad I 
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Artikelöversikt    BILAGA C 

Artikel 3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Seear, K. (2009). The third shift: Health, work and expertise among women with endometriosis. 

Health Sociology Review, 18(2), 194-206. 

Land 

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur patienter med endometrios upplevde sin sjukdom. 

 

Metod: 

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ studie. 

Snöbollsurval där 20 kvinnor diagnostiserade med endometrios rekryterades. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analys av data med den interaktiva modellen av Miles och Huberman (1994) som innehåller 3 

steg: 

datareduktion, dataredovisning, slutsatsskrivande och verifiering. 

Bortfall redovisas ej 

Slutsats Kvinnor med endometrios upplevde att de blev experter på sin egen sjukdom. Det upplevdes 

negativt att söka information om sjukdomen på internet vilket kunde skapa en osäkerhet kring 

vart informationen kom ifrån och om den var pålitlig. Det kunde i sin tur leda till personligt och 

moraliskt misslyckande. 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad II 

75 % 



 

37 

 

Artikelöversikt    BILAGA C 

Artikel 4     

 

Referens Markovic, M., Manderson, L., & Warren, N. (2008). Endurance and contest: women’s narratives of 

endometriosis. Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and 

Medicine, 12(3), 349-367. Doi: 10.1177/1363459308090053 

Land 

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte  

Syftet med studien var att få en ökad förståelse kring relationen mellan patienternas sociodemografiska 

bakgrund och hälsorelaterade fenomen genom att identifiera distinkta skillnader mellan kvinnornas 

berättelser. 

Metod: 

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ studie 

Grundad Teori 

Snöbollsurval. 30 kvinnor i alla åldrar diagnostiserade med endometrios rekryterades från en större 

studie gjord mellan 2004-2005. Information om studien skrevs i tidningen där kvinnorna själva fick 

tacka ja genom att kontakta tidningen. Bandinspelade djupintervjuer med en berättande teknik. 

Analys av data med Grundad Teori där kodning och teman ingick. 

Bortfall redovisas ej. 

Slutsats De flesta kvinnorna upplevde de svåra smärtorna vid menstruationen som normala på grund av 

bristande kunskap. De flesta kvinnorna upplevde en fördröjd diagnos. Smärta påverkade skola, hemmet 

och vardagen. Även fertiliteten var en oroande faktor. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad II 

73 % 
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Artikelöversikt    BILAGA C 

Artikel 5     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Huntington, A., & Gilmour, J. A. (2005). A life shaped by pain: woman and endomtriosis. 

Journal of Clinical Nursing, 14 (9), 1124-1132. 

Land 

Databas 

Nya Zeeland 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. 

Hur sjukdomen påverkade kvinnornas liv och vilka strategier som de använde för att 

hantera sin sjukdom.  

 

 

Metod: 

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ studie. 

Feministisk forskning. 

18 kvinnor deltog. En kort beskrivning om studien fanns med i det lokala nyhetsbrevet för 

endometriosföreningen samt informationsark om studien delades ut. Individuella, 

semistrukturerade, interaktiva intervjuer spelades in. Inledningsfrågan var ”Vilken inverkan 

har endometrios på ditt liv?”. Intervjuerna analyserades med hjälp av tematisk analys. 

Intervjuerna lästes samt lästes om, texterna jämfördes samt grupperades efter teman. Sedan 

undersöktes pålitligheten i deltagarnas berättelser. 

Bortfall redovisas ej 

Slutsats Resultatet visade att smärtan hos patienter med endometrios beskrevs som svåra, diffusa och 

påverkade kvinnan både fysiskt och psykiskt.  Det var en lång process att få sin diagnos och 

deltagarna upplevde en stor lättnad när de väl fick sin diagnos då de tidigare upplevt att 

smärtan inte togs på allvar. Några fick avbryta sina studier på grund utav besvär från 

endometrios.  

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad I 

81 % 
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Artikelöversikt    BILAGA C 

Artikel 6     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Riazi, H., Tehranian, N., Ziaei, S., Mohammadi, E., Hajizadeh, E., & Montazeri, A. (2014). 

Patients’ and physicians’ description of ocurrence and diagnosis of endometriosis: a qualitative 

study from Iran. Bio Med Central Women’s Health, 14(103), 1-9. Doi: 10.1186/1472-6874-14-

103 

Land 

Databas 

Iran 

Medline 

Syfte Syftet med studien var att undersöka kvinnornas upplevelser om förekomst och diagnos av 

endometrios. 

 

Metod: 

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ studie med innehållsanalys. 

12 patienter och 6 läkare rekryterades från universitetssjukhuset som är knutet till Teherans 

universitet i medicinsk vetenskap. Inklusionskriterierna var kvinnor diagnostiserade med 

endometrios. 

Bandinspelade semistrukturerade djupintervjuer ansikte mot ansikte. 

Innehållsanalys av data med tematisk analys. 

Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Fördröjning utav diagnostisering berodde på olika faktorer men en var att svår menstruell smärta 

oftast ansågs som något som var normalt.  Kvinnorna ansåg att förekomst och diagnos av 

endometrios var komplext. Det fanns olika typer av smärta och de kunde vara diffusa och 

upplevdes på olika sätt. Den kvinnliga identiteten var något som drabbade negativt av 

endometrios.   

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad II 

79 % 
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Artikelöversikt    BILAGA C 

Artikel 7       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Denny, E. (2004). Women´s experience of endometriosis. Journal of Advanced Nursing, 46(6), 

641-648. Doi: 00004471-200406060-00010   

Land 

Databas 

England 

Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka kvinnors erfarenhet av att leva med endometrios. 

 

Metod: 

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ studie med innehållsanalys. 

15 stycken semistrukturerade intervjuer genomfördes på kvinnor som alla hade fått diagnosen 

endometrios via laparskopi. 

Intervjuerna skedde hemma hos kvinnorna eller på deras arbetsplats.  

Innehållsanalys av data med tematisk analys. 

Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Resultatet visade att endometrios påverkar flera olika aspekter av en kvinnans liv. Det finns ett 

behov av att sjukvårdpersonal och allmänheten förstår och får mer kunskap om att detta är en 

mycket smärtsam och plågsam sjukdom, och är inte ett normalt tillstånd av menstruation. Att 

dessa kvinnor tas på allvar och inte nonchaleras.  

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad II 

73% 
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Artikelöversikt    BILAGA C 

Artikel 8     

Referens Roomaney, R., & Kagee , A. (2015). Coping strategies employed by women with endometriosis in a 

public health-care setting. Journal of Health Psychology, 1-10. DOI: 10.1177/1359105315573447 

Land 

Databas 

Afrika  

Medline 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur Syd Afrikanska kvinnor hanterade sin sjukdom endometrios. 

                    

   

 

Metod: 

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ studie med innehållsanalys 

Semistrukturerade intervjuer skedde på 16 stycken kvinnor som alla hade diagnosen endometrios. 

Ålder mellan 23 och 42 år. Åtta stycken av dem hade barn medans åtta hade inga barn.  Kvinnorna 

fick information om studien via flygblad från sjukhuset. De som blev intresserade av att veta mer om 

studien kunde kontakta forskarna och få mer information. Intervjuer bokades sedan in, antingen 

hemma hos kvinnorna eller på ett kafé.  

Alla intervjuer bandades och transkriberades. Intervjuerna kodades. 9 teman framkom ur analysen. 

Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Det framkom att kvinnorna hade flera olika strategier för att kunna stå ut med sin sjukdom. Dessa var 

indelade i problem fokuserade strategier och känslomässiga fokuserade strategier. Patienter med 

endometrios kunde jämföras med patienter med fibromyalgi på flera plan när det kom till handling 

strategier men fanns även olikheter. Fanns mycket osäkerhet kring sjukdomen, kvinnorna önskade 

mer information från sjukvårds personal för att kunna hantera sin sjukdom. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad I 

83% 
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Artikelöversikt   BILAGA C 

Artikel 9 

Referens Denny, E., & Mann, C. H. (2007). Endometriosis-associated dyspreunia: the impact on women’s 

lives. Journal of Family Planning and Reproductive Health Care, 33(3), 189-193. Doi: 

10.1783/147118907781004831 

Land 

Databas 

England 

Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att få en ökad förståelse hur smärtsamma samlag påverkade kvinnornas liv. 

                    

   

 

Metod: 

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ studie med komplement av kvantitativ data 

Ändamålsenligt urval där 30 kvinnor med endometrios rekryterades. Inklusionskriteriet var 

endometrios diagnostiserad med laparoskopi. 

Bandinspelade semistrukturerade intervjuer. 

Berättande analys med tematisk analys användes för att analysera data. 

Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Upplevelsen av smärtsamma samlag påverkade livskvalitén för många kvinnor. Samlagen var starkt 

kopplat till ångest på grund av den smärta som de fick utstå under och flera timmar och ibland dagar 

efter ett samlag. Kvinnorna upplevde en negativ effekt på självkänslan samt en negativ inverkan på 

relationerna 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad II 

79% 
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Artikelöversikt    BILAGA C 

Artikel 10 

 

Referens Strzempko,B.,& Chesla, C. (2007). Relational patterns of couples living with chronic pelvic pain 

from endometrios. Qualitative Health Research, 17(5), 571-585. Doi: 

10.1177/1049732307299907 

Land 

Databas 

USA, California 

Pubmed 

Syfte Syftet var att undersöka parrelationers erfarenhet av att leva med kronisk smärta från endometrios.  

                    

   

 

Metod: 

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ studie 

13 stycken engelsk språkiga kvinnor deltog i intervjuer. Alla hade en relation eller var gifta, hade 

fått diagnos endometrios, haft besvär i minst 6 månader och alla var över 18 år. 39 stycken 

djupintervjuer totalt blev det, då det var både intervjuer ihop med sin partner och individuella.  

Tolkande fenomenologisk design användes i analysen av datainsamlingen. Datorprogram 

ATLAS-ti användes för att kunna hantera all datainsamling.  

Bortfall redovisas ej.  

Slutsats  Att leva med endometrios visade sig vara både fysiskt och emotionellt påfrestande för paren. 

Symtomen påverkade deras livssituation och närhet till varandra. Få bra vård och behandling var 

förknippat med osäkerhet för både kvinnorna och deras partner. Kvinnorna fick kämpa och slåss 

för att få en rättvis hjälp, vilket orsakade ofta osämja med hälso personal.  

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad I 

91 % 
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Artikelöversikt    BILAGA C 

Artikel 11      

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

woman’s lives: a qualitative study. BMC Women’s Health, 14(123). Doi:10.1186/1472-6874-14-123 

Land 

Databas 

Australien 

Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelse av att leva med endometrios och 

om det fanns skillnader mellan de tre olika åldersgrupperna. 

                    

   

 

Metod: 

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

 Kvalitativ studie. 

Beskrivande design. 

35 kvinnor deltog, varav 23 från ett endometrios centrum och 12 från en gemenskap. 

Inklusionskriterier var att deltagarna var diagnostiserade med endometrios, var engelsktalande samt 

inte hade några andra kroniska sjukdomar. 

Semistrukturerade intervjuer med djupgående diskussioner i fokusgrupper. Alla diskussioner 

bandinspelades. Det inspelade materialet transkriberades av en ackrediterad grupp. De använde sig av 

NYivo 9. 6 faser av tematisk analys som beskrivs av Braun och Clarke användes. Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Studien visade att den största effekten endometrios hade var på relationer, sociala livet, den psykiska 

och fysiska hälsan. Det som skilde åt var vad de prioriterade i livet. Åldersgruppen 16-24 upplevde att 

det största hindret i sjukdomen var utbildningen. Åldersgruppen 25-34 upplevde det största hindret som 

begränsade sysselsättningar samt begränsade möjligheter medan åldersgruppen 35 och äldre tyckte att 

de ekonomiska konsekvenserna var ett stort besvär. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

81% 
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