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Sammanfattning 

Endometrios är en kronisk sjukdom som påverkar kvinnans liv på ett biologiskt, 

psykologiskt och socialt plan. Smärtan som uppstår vid endometrios kan begränsa 

kvinnan i vardagen. Känslor av isolering, maktlöshet, psykisk och emotionell stress 

kan uppstå till följd av sjukdomen. 176 miljoner kvinnor lider av endometrios, vilket 

är var tionde kvinna i fertil ålder. Vanliga symtom är kronisk buksmärta, dysmenorré, 

dysparenui och fatigué. Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor med 

endometrios upplever sjukvården. Studien genomfördes som en litteraturstudie, där 11 

kvalitativa vetenskapliga artiklar sammanställdes. Resultatet visade att det fanns 

brister i bemötandet från både läkaren och sjuksköterskan gentemot kvinnor med 

endometrios. Det framkom att det fanns en kunskapsbrist, där fel diagnos ställdes och 

menstruationssmärtan ansågs vara naturlig vilket utmynnade i sen diagnostisering. 

Kvinnorna upplevde att de inte fick tillräckligt med information om sjukdomen eller 

hur de skulle hantera den. Kvinnorna fick höra att deras problem var 

”kvinnoproblem”, de fick känslan av att endometrios inte var en sjukdom av intresse 

och det ledde till känslor av ensamhet och maktlöshet. Resultatet visade även på några 

lyckade bemötanden där kvinnorna kände sig bekräftade och betrodda.  
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Abstract 

Endometriosis is a chronic disease that affects a woman's life on a biological, 

psychological and social level. The pain caused by endometriosis may limit women in 

everyday life. Feelings of isolation, powerlessness, mental and emotional stress can 

result from the disease. 176 million women suffer from endometriosis, which is one in 

ten women of reproductive age. Common symptoms include chronic abdominal pain, 

dysmenorrhea, dyspareunia and fatigue. The purpose of this study was to examine 

how women with endometriosis experience health care. Research was conducted in a 

literature review, consisting of 11 qualitative articles. The results showed that there 

are shortcomings in the response from both doctors and nurses to women with 

endometriosis. It emerged that there was a lack of knowledge, where they put the 

wrong diagnosis. They also believed that menstrual pain was natural, which resulted 

in late diagnosis. The women felt that they were not given enough information about 

the disease or how to manage it. The women were told their problems were "women's 

problems", which gave them the feeling that endometriosis was not a disease of 

interest and led to feelings of loneliness and powerlessness. The results also showed 

some successful responses where women felt acknowledged and trusted.  
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Inledning 

Endometrios är en kronisk och mycket smärtsam sjukdom. 176 miljoner kvinnor 

världen över lider av sjukdomen (Farrell & Garad, 2012) och i Sverige är det cirka 

200 000 kvinnor som har endometrios (Socialstyrelsen, 2017). Det är var tionde 

kvinna i fertil ålder (cirka 15- 49 år) (Seth, 2015). Enligt Farrell och Garad (2012) 

hade majoriteten av kvinnorna rapporterat att deras smärta debuterade redan före 20- 

års ålder och hos en del kvinnor började de första kännetecknen för sjukdomen redan 

så tidigt som vid första menstruationen. Endometrios är problematiskt för många 

kvinnor då det tar lång tid att få diagnosen (6-7 år). En förklaring till sen diagnos kan 

vara att kvinnorna blir feldiagnostiserade och att smärtan vid menstruation anses vara 

en naturlig del av att vara kvinna (Farrell & Garad, 2012). 

Endometrios kan leda till att olika delar av kvinnans liv blir påverkade, på ett 

biologiskt, psykologiskt och socialt plan (Farrell & Garad, 2012). Relationen till 

familj och vänner, arbete, utbildning samt vardagslivet kan komma att påverkas 

negativt. En del kvinnor lider av så svåra smärtor att deras vardag blir begränsad och 

därmed kan det vara svårt för dem att slutföra sin utbildning eller klara av en hel 

arbetsdag (Altman & Wolcyzk, 2010).  

Farrell och Garad (2012) skriver att endometrios förmodligen beskrevs för första 

gången i Belgien och Nederländerna i mitten av 1700- talet. Trots det tog det fram till 

år 1908 innan kirurgen Thomas Cullen såg att livmoderslemhinna utanför livmodern 

blödde på samma sätt som den gör i livmodern vid menstruation och då kunde 

beskriva det som idag kallas endometrios (Farrell & Garad, 2012). Trots att det gått 

mer än ett århundrade sen endometrios blev erkänt är orsaken till endometrios än idag 

fortfarande oklar (Seth, 2015). Symtom som kännetecknar endometrios är kronisk 

buksmärta, dysmenorré, dysparenui och fatigué. För att kunna säkerställa en diagnos 

måste en laparaskopi göras (titthålsoperation) (Seth, 2015).  

Det är viktigt att sjuksköterskor får kunskap om endometrios för att kunna identifiera 

symtom och på så sätt fånga upp dessa kvinnor när de söker sig till sjukvården. Det 

kan leda till snabbare diagnostisering som gör att kvinnorna får sina upplevelser 

bekräftade. Då kan kvinnorna få den omvårdnad och uppföljning som sjukdomen 

kräver och kvinnorna får en positiv upplevelse av sjukvården (Altman & Wolcyzk, 

2010).  

 

Bakgrund  

Livet med endometrios  

Endometrios är en sjukdom som kan påverka hela kvinnans liv, inte enbart fysiskt 

genom smärta och övriga fysiska symtom utan även psykiskt. Kvinnor behöver 
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planera sina liv utefter hur de mår och hur mycket energi de har (Altman & Wolcyzk, 

2010). Aspekter i livet som kan komma att påverkas är hur väl kvinnan kan medverka 

i utbildning, förmågan att klara av ett heltidsarbete och andra vardagssysslor. Detta 

kan i sin tur komma att påverka privatekonomin och skapa känslor hos kvinnan som 

emotionell stress, oro och ängslan (Kaatz, Solari- Twadell, Cameron & Schultz, 

2009). Livet med endometrios kan på så sätt leda till minskad livskvalité och 

kvinnorna upplever en känsla av isolering och maktlöshet (Seear, 2009a). Genom att 

kvinnorna inte klarar av vardagslivet kan det också skapa spänningar i relationen till 

kvinnans partner, vänner och arbetskollegor. Det kan medföra en psykisk stress för 

kvinnan på grund av att hon känner att hon inte räcker till (Kaatz et.al, 2009). Även 

den intima relationen med kvinnans partner kan komma att påverkas då smärtan kan 

begränsa den sexuella intimiteten (Strzempko Butt & Chesla, 2007). I och med att 

endometrios inte går att bota känner sig många kvinnor uppgivna och rädda inför ett 

långt liv med smärta och ovisshet. Det är också en stress för kvinnorna att veta att 

även om endometriosen opereras bort kommer det alltid finnas en risk att den kan 

återkomma (Kaatz et al., 2009).   

Endometrios  

Endometrios är en kronisk, östrogenberoende sjukdom som drabbar kvinnor i fertil 

ålder. Sjukdomen kännetecknas av att livmoderslemhinna växer utanför livmodern 

(Farrell & Garad, 2012). I samband med menstruation reagerar livmoderslemhinnan 

utanför livmodern på de ökade hormonnivåerna och börjar då blöda på samma sätt 

som livmoderslemhinnan inne i livmodern gör (Mao & Anastasi, 2008; Seear, 2009a; 

Seth, 2015). När blodet då inte har någonstans att ta vägen, leder det till inflammation 

vilket i sin tur kan leda till ärrvävnad och/eller sammanväxtningar (Mao & Anastasi, 

2008). Oftast hittas livmoderslemhinna på bukhinnan, äggstockar, urinblåsa och 

ändtarmen, men kan även ses på andra inre organ (Farrell & Garad, 2012). 

Endometriosen delas in i grad I, grad II, grad III och IV, där grad IV är värst (Mao & 

Anastasi, 2008) och graden av smärta som uppstår vid endometrios är helt beroende 

av var livmoderslemhinnan är lokaliserad (Seth, 2015).  

Orsak och symtom 

Orsaken till att kvinnor drabbas av endometrios är fortfarande oklar (Seth, 2015). Den 

mest troliga förklaringen är att celler av livmoderslemhinna trycks ut i bukhålan 

tillsammans med blodet genom äggledarna, kallat retrograd menstruation. Denna 

förklaring är inte helt klarlagd, då denna process sker hos nästan alla kvinnor (cirka 

90%), men det är bara cirka 15-20% (Farrell & Garad, 2012) av kvinnorna som 

utvecklar endometrios. En annan orsak kopplat till endometrios är ärftlighet. Det finns 

en ökad risk att drabbas av endometrios om sjukdomen finns i släkten (Farrell & 

Garad, 2012). 

Symtom som kan yttra sig vid endometrios är kronisk buksmärta (>6 månader) (Mao 

& Anastasi, 2008), svår dysmenorré, (smärtsam menstruation) och dyspareuni (smärta 
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hos kvinnan vid samlag), infertilitet, fatigué, (De Graaff, D´Hooghe, Dunselman, 

Dirksen, Hummelshoj, & Simoens, 2013) och kraftiga blödningar vid menstruation. 

Andra symtom som kan förekomma är symtom som liknar Irritable Bowle Syndrome 

(IBS) (diarré eller förstoppning) samt uppblåsthet, smärta innan och under 

ägglossning och vid tarmtömning samt blod i urin och avföring i samband med 

menstruation (Farrell & Garad, 2012). Smärtan brukar oftast öka i intensitet i 

samband med menstruation men behöver inte vara cykliskt bunden (Mao & Anastasi, 

2008).  

Diagnos och behandling  

Diagnosen ställs säkrast genom en laparoskopi (Seth, 2015). Att få diagnosen 

endometrios tar genomsnitt mellan 6 – 7 år, från debut till att diagnosen ställts. Att det 

tar lång tid att få diagnosen beror delvis på att kvinnorna själva normaliserar sin 

smärta samt att vissa kvinnor skäms över att dela med sig av sina symtom och detta 

gör att kvinnorna väntar med att söka vård (Altman & Wolcyzk, 2010). Denna 

missuppfattning om att den svåra smärtan är naturlig delas av både allmänheten samt 

hälso- och sjukvården (Farrell & Garad, 2012). En ytterligare orsak till försenad 

diagnos kan bero på att symtomen är diffusa vid endometrios (Mao & Anastasi, 2008) 

och kan missbedömas och förväxlas med andra diagnoser, till exempel IBS 

(Strzempko Butt & Chesla, 2007).  

Det finns än så länge inget botemedel mot endometrios, därför ligger fokus på att 

lindra symtom. Den medicinska behandlingen går dels ut på att lindra smärtan med 

analgetika, till exempel icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID- 

preparat) (Farrell & Garad, 2012) samt hormonbehandling då målet är att reducera 

östrogenet vilket kan minska eller ta bort menstruationen. Kirurgiska ingrepp är 

rekommenderat vid svår endometrios då kirurgen tar bort endometrie 

(livmoderslemhinna) utanför livmodern genom en laparoskopi (Seth, 2015). Ett annat 

behandlingsalternativ är en hysterektomi vilket innebär kirurgiskt borttagande av 

livmodern (Strzempko Butt & Chesla, 2007). Trots operation är patienten inte 

garanterat fri från endometriosen då den kan återkomma (Farrell & Garad, 2012). 

Infertilitetsbehandlingar kan hjälpa kvinnor som på grund av endometrios lider av 

ofrivillig barnlöshet (Culley, Law, Hudson, Denny, Mitchell, Baumgarten, & Raine-

Fenning, 2013). 

 

Livsvärld  

Livsvärlden är den vardag som människan lever i. Människans handlingar och 

erfarenheter, att älska, hata, tänka eller tycka, utspelar sig alla i livsvärlden där 

människan försöker skapa mening och ett livsinnehåll (Biley  & Galvin, 2007). 

Människan existerar alltid i sin livsvärld och kan aldrig skiljas ifrån den så länge 

människan lever (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003)  
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Att ha ett livsvärldsperspektiv innebär att försöka se, förstå och beskriva världen 

utifrån människors erfarenheter och upplevelser. I vårdandet innebär detta att bejaka 

patientens upplevelse av sin hälsa, sitt lidande och välbefinnande. Sjuksköterskans 

ansvar är att vara öppen och lyssna till patientens berättelse utan att förminska, 

underskatta eller kränka patientens upplevelse (Dahlberg et al., 2003). För att 

sjuksköterskan ska kunna hjälpa människor att fortsätta leva trots sin sjukdom måste 

hon vara öppen och förstå hur sjukdomen påverkar patientens upplevelse av mening 

och sammanhang. (Dahlberg & Segersten, 2010). Sjuksköterskan måste vara följsam i 

sitt frågande och skapa en miljö där patienterna vill, klarar av samt känner att de 

hinner beskriva sina erfarenheter. Sjuksköterskan ska även vara så förutsättningslös 

som det går i mötet med patienten, men samtidigt ha i åtanke att förförståelse alltid 

finns. Öppenheten innebär att vara nyfiken och låta patienten lära sjuksköterskan vad 

lidande innebär (Dahlberg et al., 2003).  

Det är viktigt att fokusera på patienten med livsvärlden som grund (Dahlberg & 

Segersten, 2010).  Det innebär att se kroppen som ett subjekt, att den är levande och 

att det är genom kroppen vi lever. Kroppen är fylld av minnen, erfarenheter, 

upplevelser, tankar, känslor och visdom. Dessa känslor och upplevelser går inte att 

mäta med teknik, därför är det av vikt att sjuksköterskan visar intresse för patientens 

egen berättelse och livshistoria (Dahlberg et al., 2003). Om vårdandet inte klarar av 

att möta patientens livsvärld så är det inget verkligt vårdande (Dahlberg & Segersten, 

2010).   

Bemötande  

Det som kännetecknar en bra relation mellan sjuksköterska och patient är känslan av 

att båda parter får dela med sig av sina upplevelser och tankar. Sjuksköterskan är i sin 

yrkesroll omvårdnadsexpert och patienten är expert på sig själv och vet vad hon klarar 

av och har för resurser. Detta samspel och sjuksköterskans finkänslighet ligger till 

grund för ett bra bemötande (Skärsäter, 2014). Förväntningar, tidigare erfarenheter, 

kunskap, behov och mål är individuella faktorer som bestämmer hur bemötandet 

mellan sjuksköterskan och patienten blir. Genom att stärka relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten så kan detta leda till bättre hälsoutfall för patienten 

(Sabater- Galindo, Fernandez- Llimos, Sabater- Hernández, Martínez- Martínez & 

Benrimoj, 2016). Sjuksköterskan måste visa medmänsklighet, vara äkta, visa empati, 

ömsesidighet samt bekräftelse. Om detta görs stärks patientens tro på sig själv och 

hopp inges om att förändringar är möjliga (Skärsäter, 2014). Mötet mellan 

sjuksköterskan och patienten har en stor påverkan på välbefinnandet, kvalitén på 

omvårdnaden och hur väl patienten återhämtar sig (Sabater- Galindo et al., 2016).  
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Problemformulering  

Endometrios drabbar en stor del av den kvinnliga befolkningen. Det tar ofta lång tid 

innan diagnosen ställs vilket kan vara problematiskt när kvinnor upplever stor smärta. 

Det är därför av vikt att belysa och uppmärksamma endometrios, göra sjukdomen mer 

accepterad i samhället så att kvinnorna som söker sig till hälso- och sjukvården ska bli 

tagna på allvar och därmed få rätt omvårdnad.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur kvinnor med endometrios upplever 

sjukvården.  

 

Metod  

En allmän litteraturstudie med systematisk sökning utfördes (Forsberg & Wengström, 

2016).   

Datainsamling  

Arbetet är baserat på vetenskapliga artiklar som söktes fram via databassökning. 

Artiklarna söktes i databaserna Cinahl, PubMed och psycINFO då dessa databaser 

riktar sig till området omvårdnad (Henricson, 2012). Endometrios söktes i ämnesord 

och kombinerades med nyckelord skrivna i fritext. För att begränsa antalet träffar 

valdes nyckelord ut som kunde kopplas samman med syftet (Forsberg & Wengström, 

2016). Följande sökord som användes var: endometrios (endometriosis), 

sjuksköterska (nurs*), upplevelse (experience*), sjukvård (health care) och 

upplevelse (behaviour, attitudes, perceptions, opinions, thoughts, feelings, beliefs). 

Ordet patient (patient) användes också som ytterligare begränsning när sökningen gav 

många träffar, tabell 1, (Bilaga A). Vid sökningarna användes också booleska 

sökoperatorerna AND och OR för att sökningen skulle ge ett smalare (AND) samt 

bredare (OR) resultat (Forsberg & Wengström, 2016). Trunkering användes vid 

sökordet nurs* och experience* för att fånga ordets alla böjningsformer (Forsberg & 

Wengström, 2016). Alla titlar lästes samt de abstrakt som var relevanta i förhållande 

till syftet. Totalt lästes 102 abstrakt och om abstrakten svarade mot syftet för detta 

arbete granskades artiklarna. Artiklar som inte uppfyllde de kriterier en vetenskaplig 

artikel ska följa, (Forsberg & Wengström, 2016) inte uppfyllde studiens 

inklusionskriterier, speglade studiens syfte och/ eller inte erhöll grad I enligt Carlsson 

och Eimans (2003) granskningsmall exkluderades. Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall delas in i tre grader, där grad I motsvarar ≥ 80% vetenskaplig 

kvalité. Totalt granskades 45 artiklar och 11 av dessa användes till resultatet, tabell 2 

(Bilaga B).  
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Inklusionskriterier  

Inklusionskriterierna för arbetet var att artiklarna skulle vara peer reviewed, abstraktet 

skulle vara tillgängligt, artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt publicerade 

mellan åren 2003- 2017. Artiklarna skulle även spegla patienternas (kvinnornas) 

upplevelse av sjukvården.  

Exklusionskriterier  

Exklusionskriterierna för studien var att artiklarna inte fick beskriva sjuksköterskans/ 

anhörigas/partners upplevelse av sjukvården.     

Artikelsökning i Cinahl  

Först gjordes en sökning på ordet endometriosis som Major Headings [MH] i 

databasen för att få en bild av vad som fanns skrivet inom ämnet. Detta gav 449 

träffar. Sökningen endometriosis [MH] AND nurs* gav 28 träffar där fyra artiklar 

användes till resultat. Endometriosis [MH] AND experience* gav 59 träffar. Denna 

sökning gav fem artiklar till resultatet. Endometriosis [MH] AND health care gav 20 

träffar och endometriosis [MH] AND (behaviour OR attitudes OR perceptions OR 

opinions OR thoughts OR feelings OR beliefs) gav 31 träffar. Dessa sökningar gav 

inga nya resultatartiklar, enbart dubbletter. Utifrån sökningen hittades totalt nio 

resultatartiklar i databasen.  

Artikelsökning i PubMed 

Först gjordes en sökning på ordet endometriosis som MeSH- term i databasen för att 

få en bild av vad som fanns skrivet inom ämnet.  Sökningen gav 6 754 träffar. Vid 

sökning med endometriosis [MeSH] AND nurs* blev antalet träffar 70. Denna 

sökning gav inga nya resultatartiklar, enbart dubbletter. Vid sökning på endometriosis 

[MeSH] AND experience* blev resultatet 394 träffar. För att begränsa antalet träffar 

lades nyckelordet patient till som gav 296 träffar. Ytterligare begränsning behövdes 

och då lades health care till utöver experience och patient, detta gav 43 träffar. Denna 

sökning resulterade i en ny resultatartikel. Ytterligare en sökning som gav många 

träffar var (endometriosis AND behaviour OR attitudes OR perceptions OR opinions 

OR thoughts OR feelings OR beliefs) som gav 513 träffar. För att begränsa sökningen 

lades patient till. Även detta gav ett stort antal träffar (281), därför lades också health 

care till som slutligen gav 55 träffar. I de två ovanstående sökningarna användes 

health care som en begränsning, därför gjordes ingen sökning på enbart 

endometriosis [MeSH] AND health care. En ny artikel hittades till resultatet och flera 

dubbletter återfanns från de tidigare sökningarna i Cinahl. 

Artikelsökning i PsycINFO  

Först gjordes en sökning på ordet endometriosis som Subject Heading [SU] i 

databasen för att få en bild av vad som fanns skrivet inom ämnet. Detta gav 98 träffar. 

Sökningen endometriosis [SU] AND nurs* gav 7 träffar. Endometriosis [SU] AND 
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experience* gav 19 träffar. Dessa sökningar gav inga nya resultatartiklar, enbart 

dubbletter. Endometriosis [SU] AND health care gav 22 träffar. I denna sökning 

hittades en ny resultatartikel. Sökning på endometriosis [SU] AND (behaviour OR 

attitudes OR perceptions OR opinions OR thoughts OR feelings OR beliefs) gav 39 

träffar. Denna sökning genererade inga nya resultatartiklar, enbart dubbletter. Utifrån 

sökningarna hittades en ny artikel till resultatet och dubbletter återfanns av 

resultatartiklar från de tidigare sökningarna i Cinahl samt PubMed. 

Databearbetning  

Först skrevs en artikelöversikt för varje resultatartikel (Forsberg & Wengström, 

2016). Analysen strukturerades upp enligt Forsberg och Wengströms (2016) förslag 

på tillvägagångssätt för sammanställning av aktuell litteratur till studiens resultat. 

Först bearbetades resultatartiklarna från början till slut flera gånger. Enskilt 

färgmarkerades text från varje artikelns resultat som var relevant för syftet. Detta 

jämfördes sedan gemensamt och det som ansågs vara relevant för syftet plockades ut, 

översattes till svenska och skrevs ner på papper. De delar som hade liknande innehåll 

sammanställdes för att slutligen bilda olika kategorier. Tre kategorier kunde urskiljas, 

där två av dem hade underkategorier. Den första kategorin var Bristande kunskap hos 

sjukvårdspersonal med underkategorierna Kunskapsbrist, Informationsbrist och 

Kvinnor blir sina egna experter. Den andra kategorin var Avvisande från 

sjukvårdspersonal med underkategorierna Ointresse och Att leta efter rätt läkare. Den 

tredje och sista kategorin var En lyckad vårdupplevelse.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetik finns för att värna om människors grundläggande värde och 

rättigheter. Detta för att människor inte skall skadas eller utnyttjas som medel för att 

få fram kunskap (Henricson, 2012; Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor, SFS 2003:460). Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det ett krav ur etisk 

synpunkt att alla deltagare ska få begriplig information om studien samt deltagarna 

ska lämna samtycke om de vill delta i studien. Alla deltagare har när som helst rätt att 

hoppa av deltagandet i studien utan att behöva förklara varför. Enligt 

Helsingforsdeklarationen ska forskningen balansera behovet av ny kunskap och 

deltagarnas hälsa, nytta jämfört med risker för samhället och människan samt 

riktlinjerna tar även upp rättviseaspekter samt forskningen bör granskas av oberoende 

personer som kan bedöma om studien är etisk (Henricson, 2012). Personuppgifter om 

deltagarna måste behandlas på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem 

(Personuppgiftslagen, 1998:204). I åtta av de elva resultatartiklarna fanns ett etiskt 

godkännande från etikprövningsnämnd med och samtliga resultatartiklar har alla 

deltagare fått information och själva anmält sig och samtyckt till deltagande. Att visa 

respekt för människovärdet samt att beakta mänskliga rättigheter och den mänskliga 

friheten är grundläggande för att forskningen ska bli godkänd. Idag krävs också en 
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etikprövning för att kunna få publicera artiklar i en medicin- och vårdvetenskaplig 

tidskrift (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Resultat  

Bristande kunskap hos sjukvårdspersonal  

Kunskapsbrist  

En vanlig respons kvinnorna fick från sjukvården var att deras smärta var naturlig och 

det var förväntat att det skulle göra ont vid menstruation och ägglossning (Denny, 

2009; Manderson, Warren & Markovic, 2008; Markovic, Manderson & Warren, 

2008). Kvinnorna fick rådet att ta några Panodil och fortsätta leva som vanligt. Denna 

respons gavs av både kvinnliga och manliga läkare vilket förvånade vissa kvinnor då 

de hade förväntningar om att de kvinnliga läkarna skulle förstå dem bättre (Denny, 

2009; Cox, Henderson, Andersen, Cagliarini & Ski 2003). Kvinnorna upplevde att 

deras smärta som de beskrev inte stämde överens med läkarens uppfattning om hur 

det skulle kännas (Denny, 2009) och kvinnorna upplevde att det inte ställdes rätt 

frågor om deras smärta (Cox et al., 2003a). När kvinnorna skulle smärtskattas 

tillfrågades de inte om kvalitén på smärtan (Denny, 2003), varaktighet, hur smärtan 

påverkade deras funktion i vardagslivet eller hur deras relationer påverkades (Denny, 

2009), utan intresset handlade enbart om ifall kvinnorna upplevde smärta eller inte 

(Denny, 2003). Många kvinnor upplevde att det värsta var bristen på kunskap hos 

läkare och sjuksköterskor och kvinnorna tyckte att läkarna bara gissade sig fram om 

vad orsaken till deras symtom kunde vara. Detta ledde till att en del kvinnor till slut 

inte orkade lyssna mer (Seear, 2009b).  

Under tiden, fram tills att diagnosen blev ställd, blev kvinnorna skickade runt till olika 

specialister tills de till slut fick träffa en gynekolog (Denny, 2009; Manderson et al., 

2008). Det var av värde att gynekologen som kvinnan fick hjälp av var insatt i 

sjukdomen endometrios. Om gynekologen hade bristande kunskap så fortsatte 

kvinnorna att skickas runt mellan olika läkare. Många tonårstjejer blev tillsagda att de 

var för unga för att kunna ha endometrios (Denny, 2009; Cox et al., 2003a). Även 

kvinnor med endometrios i släkten blev tillsagda att det var mycket osannolikt att 

symtomen skulle tyda på endometrios (Cox et al., 2003a; Markovic et al., 2008). 

Kvinnor som fått en mild grad av endometrios och där laparoskopin endast visade 

små fläckar av endometrium blev tillsagda att det var för lite endometrios för att 

kunna orsaka så mycket smärta som kvinnorna upplevde att de hade (Denny, 2009). 

En del av kvinnorna fick rådet att bli gravida eller göra en hysterektomi som 

behandlingsalternativ till deras endometrios (Whelan, 2007), trots att vissa kvinnor 

redan har svårt att bli gravida just på grund av sin endometrios (Huntington & 

Gilmour, 2005). I ett av fallen gavs rådet till en kvinna endast 18 år gammal och 

singel att bli gravid (Markovic, 2008). Många av kvinnorna som fick detta som 
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förslag blev skrämda och förvånade då flera av dem inte var redo att få barn när de 

redan hade en kronisk sjukdom att ta hand om (Seear, 2009b). En annan vanlig 

företeelse var att kvinnornas symtom beskrevs som psykologiska snarare än 

patologiska (Denny, 2003). Många gånger fick kvinnorna diagnosen depression och 

fick antidepressiva medel utskrivna (Markovic et al., 2008). I ett fall efter att en 

kvinna fått antidepressiva utskrivna kände hon sig förkrossad och rev sönder receptet 

och slängde det i soptunnan. Hon kände sig ensam och förtvivlad utan något stöd från 

varken läkaren eller sjuksköterskan (Cox, Henderson, Wood & Cagliarini, 2003). 

Kvinnorna upplevde att ingen egentligen visste vad endometrios var eller hur den 

skulle behandlas (Seear, 2009b). 

I was experiencing a lot of pain on pentration…I went to the doctors and they 

did an internal and said `Look, everything is perfectly normal` and suggested 

that it might be a psychological problem, and I might just be anxious (Denny, 

2003, s. 645).  

 

Informationsbrist  

Att få information om endometrios var viktigt för kvinnorna (Gilmour, Huntington, & 

Wilson, 2008), det som dock framkom enligt Roomaney och Kagee (2016) och 

Gilmour et al. (2008) var att majoriteten av kvinnorna upplevde att informationen var 

bristfällig. Det som läkarna och/ eller sjuksköterskorna berättade för kvinnorna var 

hur de skulle må efter att en laparoskopi genomförts (Huntington & Gilmour, 2005) 

och när kvinnorna diagnostiserats med endometrios gavs det ingen eller väldigt lite 

vidare information om vad sjukdomen innebar (Manderson et al., 2008; Huntington & 

Gilmour, 2005, Whelan, 2007) eller hur kvinnorna skulle gå vidare med sin 

endometrios (Cox et al., 2003a). Kvinnorna önskade att sjuksköterskan hade gått 

igenom informationen tillsammans med dem för att kunna förklara viktiga delar av 

informationen till exempel styrkor och svagheter med olika behandlingar.  Kvinnorna 

upplevde att läkarna inte hade tid att göra detta och därför var det värdefullt när 

sjuksköterskan gjorde det. Det fanns också en önskan om att sjuksköterskan hade varit 

med och stöttat vid beslut som skulle fattas (Gilmour et al., 2008). Att läkarna skulle 

ge information var något som kvinnorna förväntade sig. Kvinnorna menade på att det 

är läkarnas arbete och även om läkarna inte kunde allt så borde de kunnat ge någon 

information och möta kvinnorna halvvägs (Whelan, 2007). ”I expect him to give me 

some information. That´s what I´m going to him for. He might not have all the 

answers, but he should certainly have some…” (Whelan, 2007, s. 965).  
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Kvinnor blir sina egna experter  

Kvinnorna kände att de inte fick tillräckligt med information från läkarna och 

sjuksköterskorna vilket ledde till att de blev tvungna att söka kunskap på egen hand, 

till exempel via stödgrupper för endometriosdrabbade eller via en 

endometriosförening. (Huntington & Gilmour, 2005; Roomaney & Kagee, 2016). 

Kvinnorna kände sig tvungna att utbilda sig själva vilket gav känslan av att de var 

ensamma i hanteringen av sin endometrios (Whelan, 2007). Att leva med sjukdomen 

gjorde att kvinnorna blev sina egna experter (Denny, 2009) och upplevde att deras 

kunskap genom erfarenheter överordnade sig professionell expertis (Markovic et al., 

2008; Whelan, 2007). En del kvinnor menade att de kunde utbilda sina egna läkare 

med den erfarenhet och kunskap de erhållit (Cox et al., 2003a). I ett fall väntade en 

kvinna på att få komma in till sin läkare och läste om endometrios i en av tidningarna 

som låg i väntrummet. Hon tog med tidningen då hon tyckte att symtombilden stämde 

bra in på henne och visade upp artikeln för läkaren. Kvinnan frågade om det 

möjligtvis kunde vara endometrios hon hade och läkaren svarade att det var möjligt, 

vilket laparaskopin sedan visade (Huntington & Gilmour, 2005). När kvinnorna fick 

bekräftat att deras symtom berodde på endometrios och därmed fick en diagnos kände 

de en befrielse och upprättelse. En del kvinnor kände irritation över att varken läkarna 

eller sjuksköterskorna lyssnat på dem från första början och många kvinnor ville säga 

”vad var det jag sa” när de senare fått sin diagnos (Denny, 2009). ”At times i feel like 

an expert and I am convinced I have a solid understanding of endo – certainly more 

than the many doctors I’ve encountered” (Whelan, 2007, s. 975).  

Avvisande från sjukvårdpersonal  

Ointresse  

En vanlig kommentar från läkarna när kvinnorna berättade om sina symtom var att de 

avfärdade det som ”kvinnoproblem”. De menade på att smärta vid menstruation är 

helt naturligt och något som alla tjejer kommer gå igenom (Denny, 2009). Många av 

kvinnorna berättade att de träffat sin läkare redan i tonåren och hade då blivit tillsagda 

att de hade otur som led av svåra menstruationssmärtor, men att de fick stå ut med 

smärtan då det var en del av att vara kvinna (Denny, 2003) och att det var kvinnans 

lott i livet (Markovic et al., 2008). Flera kvinnor fick höra att deras problem bara 

fanns i deras huvuden och att de bara inbillade sig (Huntington & Gilmour, 2005; Cox 

et al., 2003a). På grund av detta började kvinnorna tvivla på sig själva och började 

ifrågasätta sin mentala hälsa (Whelan, 2007). I ett fall träffade en kvinna många olika 

läkare där en del av dem klappade henne på huvudet och menade på att det kommer 

att bli bra och att kvinnan inte behövde oroa sig (Markovic et. al, 2008). Genom 

läkarnas och sjuksköterskornas misstro och bagatellisering av kvinnornas symtom 

skadades kvinnornas självkänsla och kvinnorna beskrev att de kände sig värdelösa 

och att de hatade att bli jämförda med andra kvinnor, som till skillnad från dem kunde 

hantera sin smärta. Kvinnorna kände att det fanns en attitydproblematik bland läkare i 

allmänhet när det kommer till ”kvinnoproblem” (Cox et al., 2003a). Många kvinnor 

fick uppfattningen att endometrios var av lite intresse. Sjukdomen är varken 



 

 11 

livshotande eller särskilt ”fräck” och på grund av det kände sig kvinnorna prioriterade 

i andra hand (Denny, 2009). ””It´s not a sexy disease. It´s not life threatening, so there 

is very little interest”. Another said, ”it´s a hard illness because you don´t die of it and 

therefore it is given a secondary importance”” (Denny, 2009, s. 990).  

Att leta efter rätt läkare  

Många kvinnor fick leta under flera år för att hitta en läkare som lyssnade och trodde 

på dem (Cox et al., 2003b). Detta letande ledde till att kvinnorna hittade strategier för 

att kunna övertyga läkarna om att ta deras symtom på allvar. De började spela in sina 

symtom samt skriva dagbok för att kunna ta med och visa upp för läkaren. De 

tvingade läkarna till att lyssna och skriva en remiss till en gynekolog. Om läkarna 

fortfarande inte lyssnade fortsatte letandet tills att kvinnorna till slut hittade en läkare 

som tog dem på allvar. En annan kvinna fick leta i 12 år efter en läkare som inte 

avvisade hennes symtom som enbart menstruationssmärta och något som hon skulle 

fortsätta leva med (Cox et al., 2003a; Cox et al., 2003b). I ett annat exempel fick en 

kvinna ett sammanbrott då ingen tog henne på allvar. Hon tvingade läkaren att skriva 

en remiss till en gynekolog och hon vägrade lämna sjukhuset innan detta gjordes. Till 

slut skrev läkaren en remiss och antecknade att han inte trodde att kvinnan hade något 

problem, men att han skickade remissen för att annars skulle inte kvinnan gå. Efter 

sex veckor kom hon på besök hos en gynekolog som med en gång tog hennes problem 

på allvar och diagnosen endometrios ställdes kort därefter (Markovic et al., 2008). 

”Almost every women spoke at length of the years spent `doctor shopping` to locate a 

doctor who would be sympathetic to her plight, who would listen and believe her” 

(Cox et al., 2003a, s. 6).  

En lyckad vårdupplevelse  

Några kvinnor var nöjda med hur läkaren beskrev och förklarade endometrios 

(Roomaney & Kagee; 2016, Whelan, 2007) och de tyckte att den informationen de 

fick var tillräcklig eller en bra grund till sökandet efter mer kunskap. När kvinnorna 

fick träffa en gynekolog som hade kunskap om endometrios och där de fick möjlighet 

att förklara sina symtom upplevdes detta som en lättnad. Genom att de fick beskriva 

hur endometriosen påverkade deras liv samt att de fick förslag till 

behandlingsalternativ, lyftes en stor börda från dem (Cox et al., 2003a). Att läkaren 

och sjuksköterskan trodde och litade på kvinnorna var betydelsefullt och avgörande 

för ett lyckat bemötande (Denny, 2009).  

 Nevertheless, it was with great emotion that many of the women spoke of 

finding gynecologists who had specialists expertise in endometriosis. The 

relief of being diagnosed and having someone able to explain their symptoms, 

the nature of the disease and the treatment options was tremendous and lifted a 

serious burden from the minds of these women” (Cox et al., 2003a, s. 7).   
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Litteraturstudien är baserad på vetenskapliga artiklar från tre stycken olika databaser 

(Cinahl, PubMed, PsycINFO) då de täcker området omvårdnad vilket ökar 

trovärdigheten (Henricson, 2012), samt att omvårdnad är sjuksköterskans 

expertområde och det ämne som detta arbete ska fokusera på. Sökningen utfördes i 

flera olika databaser vilket är en styrka (Henricson, 2012) samt att flera 

resultatartiklar återkommer i databaserna vilket tyder på att forskningsfältet är 

genomsökt (Forsberg & Wengström, 2016). För att söka fram relevanta 

resultatartiklar på ett effektivt sätt togs hjälp av en bibliotekarie, detta för att de är 

välbekanta med databasernas sökstrategi och uppbyggnad (Forsberg & Wengström, 

2016). Endometrios söktes som ämnesord och kombinerades med nyckelord i fritext. 

För att försöka fånga olika dimensioner av nyckelordet upplevelse gjordes en 

ytterligare sökning med nyckelorden behaviour, attitudes, perceptions, opinions, 

thoughts, feelings, beliefs utöver experience. Trunkering användes vid sökning på 

nurs* och experience*, vilket var en styrka då alla dess böjningsformer fångades. De 

booleska termerna AND och OR stärkte sökningen då det blev en mer inriktad och 

specifik sökning (Forsberg & Wengström, 2016).  

Några av författarna återkom i flera av resultatartiklarna. Detta kan vara både en 

fördel med tanke på att författarna har kunskap om aktuellt ämne. En nackdel är att 

ämnet betraktas utifrån färre synvinklar. En begränsning är att studiens resultatartiklar 

är äldre, vilket kan innebära att fakta om valt ämne kanske inte längre är aktuell. De 

äldsta artiklarna har jämförts med de nyaste artiklarna och det som framkom och som 

var intressant var att kunskapsläget inte har förändrats. I och med detta kunskapsläge 

så kan en slutsats dras att det inte har forskats särskilt mycket om hur kvinnor med 

endometrios upplevde sjukvården, vilket visade sig genom att vi fick ett lågt antal 

träffar på ämnesområdet.   

Samtliga resultatartiklar som ingick i litteraturstudien var kvalitativa, dock hade vissa 

artiklar både kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativ metod används för att fånga 

individens, i detta fall patientens, upplevelse vilket är en viktig aspekt inom 

omvårdnad. Genom en kvalitativ metod kan forskaren försöka fånga verkligen så som 

den beskrivs och förklaras utifrån patientens perspektiv vilket är en styrka (Forsberg 

& Wengström, 2016). Kvantitativa artiklar som granskades togs inte med då de inte 

tillförde någon relevant fakta till litteraturstudien då de inte speglade syftet. De 

artiklar som togs med till resultatet genomgick Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall och alla artiklar erhöll grad 1 som tyder på hög vetenskaplig kvalité 

(Forsberg & Wengström, 2016). Då några resultatartiklar inte hade med ett skriftligt 

godkännande av en etisk kommitté kontaktades tidningarna (Journal of Nursing 

Practice, Complementary Therapies in Nursing & Midwifery och Sociology of Health 
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& Illness) som publicerat artiklarna. De kunde inte garantera ett etiskt godkännande 

men de betonade att om studien innefattade forskning på människor skulle ett etisk 

godkännande finnas. Det kan därför antas att studiens resultatartiklar fått ett 

godkännande men det kan inte garanteras (Henricson, 2012). Granskningen av 

samtliga artiklar gjordes först enskilt för att sedan jämföras tillsammans vilket stärker 

trovärdigheten (Henricson, 2012). Resultatartiklarna kom från Australien, 

Storbritannien, Nya Zeeland, Canada och Sydafrika, med detta i åtanke kan det ses 

som en svaghet då Sveriges sjukvårdssystem möjligtvis inte är uppbyggt på samma 

sätt som i dessa länder och på grund av det kan det vara riskabelt att helt överföra 

studiens resultat till svenska förhållanden. Kvinnornas upplevelser var dock liknande i 

alla ovanstående länder och därför kan det antas att studiens resultat skulle kunna 

appliceras även i Sverige.  

Litteraturstudien har kontinuerligt granskats av kurskamrater och anhöriga som 

kommit med feedback vilket stärker trovärdigheten och bekräftelsebarheten 

(Henricson, 2012).  

Resultatdiskussion  

Det fanns en stor kunskapsbrist hos både läkare och sjuksköterskor. Detta visade sig 

genom att kvinnorna fick höra att deras smärta var naturlig (Denny, 2009; Manderson 

et al., 2008; Markovic et al., 2008). Kvinnorna upplevde att varken läkarna eller 

sjuksköterskorna inte var intresserade av smärtan och inga relevanta frågor ställdes 

(Cox et al., 2003a). Kvinnorna önskade att sjuksköterskorna hade engagerat sig mer i 

deras smärtupplevelse och ställt frågor om kvalité, varaktighet samt hur livet 

påverkades av smärtan. Att vara följsam i sitt frågande menar Dahlberg et al. (2003) 

är en av sjuksköterskans uppgifter och att intressera sig i patientens upplevelse är 

viktigt för sjuksköterskan.  Okunskap ledde också till att kvinnorna inte fick rätt 

diagnos och läkarna föreslog olika behandlingsalternativ till endometriosen som 

förvånade och skrämde många kvinnor, de kände sig förtvivlade och utan stöd från 

läkaren och sjuksköterskan (Cox et al., 2003a; Markovic et al., 2008). Enligt Lemaire 

(2003) så kan bristen på kunskap leda till ökad osäkerhet och emotionell stress hos 

kvinnorna. För att förebygga osäkerheten och uppgivenheten som många kvinnor 

kände så kan sjuksköterskan möta kvinnan i hennes livsvärld och då försöka förstå 

kvinnans hälsa, välbefinnande och lidande (Dahlberg et al., 2003). Enligt ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor är det sjuksköterskans plikt att upprätthålla sin 

yrkeskompetens genom att kontinuerligt söka ny kunskap och på så sätt kunna bemöta 

kvinnorna på ett korrekt sätt (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Det är viktigt att 

ha i åtanke att kvinnan är expert på sig själv och genom att sjuksköterskan visar 

empati och bekräftelse samt är äkta stärks kvinnans tro på sig själv och hopp inges 

(Skärsäter, 2014).  

Kvinnorna upplevde att det gavs för lite information (Roomaney & Kagee, 2016). 

Detta var problematiskt i och med att information om sjukdomen var en mycket viktig 
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del för kvinnorna (Gilmour et al., 2008) och de hade förväntat sig att åtminstone få 

någon information (Whelan, 2007). Kvinnorna önskade att sjuksköterskan hade gått 

igenom informationen tillsammans med dem för att få hjälp och stöttning i att belysa 

det som var relevant (Gilmour et al., 2008). Genom att förstå hur endometriosen 

påverkar kvinnornas liv och sammanhang kan sjuksköterskan hjälpa kvinnorna att 

fortsätta leva trots sin sjukdom (Dahlberg & Segersten, 2010). Sjuksköterskan har en 

central roll i att assistera och ge information till vårdtagarna samt se till att de förstår 

den (Lemaire, 2004). Sjuksköterskan ska vidare vara medveten om att varje kvinna 

behöver olika mycket information, därför skall kvinnan få så mycket information som 

hon önskar. Att utbilda kvinnor på olika sätt kunde reducera både den emotionella 

stressen och osäkerheten som fanns (Lemaire, 2004). Förväntningar och tidigare 

erfarenheter är individuella faktorer som bestämmer hur bemötandet mellan 

sjuksköterska och patienten blir (Sabater- Galindo et al., 2016). Bristen på 

information ledde till att kvinnorna upplevde att förväntningarna om att få hjälp inte 

uppfylldes och därför fick kvinnorna en känsla av ett sämre bemötande. Enligt 

Lemaire (2004) skapade bristen på information om endometrios också osäkerhet hos 

kvinnorna. När kvinnorna fick relevant information var de bättre rustade för att 

hantera, delta i beslut som rörde hälsan och de blev bättre på att hantera osäkerheten 

som uppkom med sjukdomen.  

En konsekvens av kunskapsbristen och informationsbristen gjorde att kvinnorna 

började söka information på egen hand och därmed blev de sina egna experter 

(Denny, 2009). Enligt Seear (2009b) ska kvinnorna uppmanas att möta sjukdomen 

och bli experter på att hantera den. Sjuksköterskan ska stödja kvinnorna att klara av 

att hantera sjukdomen på egen hand samt assistera dem genom att hitta effektiva 

medel för att kunna hantera smärtan och andra symtom som kvinnorna upplever. 

Sjuksköterskan kan bland annat göra detta genom att hjälpa kvinnorna med att göra 

prioriteringar, uppmana kvinnor till att träna regelbundet och förstå vikten av att få 

tillräckligt med sömn (Lemaire, 2004). Flera av kvinnorna upplevde att deras kunskap 

kunde vara till nytta för både läkare och sjuksköterska. En del kvinnor kände att de 

hade mer kunskap än läkarna och sjuksköterskorna vilket ledde till en känsla av att 

det var kvinnorna som utbildade dem (Cox et al., 2003a; Whelan, 2007; Markovic et 

al., 2008). Det är därför viktigt att sjuksköterskan är öppen och lyhörd och låter 

kvinnan beskriva och förklara sin livsvärld och lära sjuksköterskan vad hennes 

lidande innebär (Dahlberg et al., 2003). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är 

det viktigt att sjuksköterskan skapar en miljö som främjar en öppen dialog (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). Kvinnan är expert på sig själv, dock är det viktigt att 

komma ihåg att sjuksköterskan är omvårdnadsexpert. Genom att fånga upp kvinnan, 

lyssna och bekräfta henne så inges hopp om att förändring är möjlig (Skärsäter, 2014). 

Läkarna avvisade kvinnornas symtom som ”Kvinnoproblem”, att det var en naturlig 

process som alla tjejer får gå igenom, att smärtan var en del av att vara kvinna 

(Denny, 2009) och det var kvinnans lott i livet (Markovic, 2008). Många kvinnor 
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kände att det blev prioriterade i andra hand då endometrios varken var livshotande 

eller ansågs som en ”fräck” sjukdom. Bagatellisering av kvinnornas symtom ledde till 

att deras självkänsla tog skada (Cox et al., 2003a). De började även tvivla på sig 

själva och fundera över om symtomen endast var inbillning (Whelan, 2007). Seear 

(2009b) skriver att dessa känslor av maktlöshet och ensamhet i hanteringen av 

sjukdomen var ett resultat av att läkare och sjuksköterska normaliserat, nonchalerat 

och inte tagit deras symtom på allvar. Sjuksköterskans ansvar är att lyssna till 

kvinnornas berättelse utan att på något sätt förminska eller kränka deras upplevelse 

(Dahlberg et al., 2003). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor skriver att sjuksköterskan 

alltid ska uppträda på ett sådant sätt att yrkets anseende stärks och allmänhetens 

förtroende ökar (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Genom att sjuksköterskan 

visar medmänsklighet, empati och bekräftelse så bidrar det till att kvinnans tro på sig 

själv stärks och hopp inges (Skärsäter, 2014). Vidare skriver Sabater- Galindo et al. 

(2016) att om bemötandet mellan sjuksköterska och patient blir positiv skapar det 

välbefinnande för patienten samt ökar kvalitén på omvårdnaden.  

En del kvinnor fick leta efter läkare i flera år för att hitta en som skulle ta dem på 

allvar (Cox et al., 2003b). Kvinnorna fick tvinga läkarna att lyssna på dem och 

försökte övertyga läkarna genom att föra dagbok för att kunna visa upp sina symtom 

och bevisa att symtomen inte var naturliga. Om läkarna fortfarande inte lyssnade på 

dem fortsatte sökandet (Cox et al., 2003a). Som sjuksköterska ingår det att vara öppen 

och försöka förstå hur kvinnorna påverkas av sitt lidande (Dahlberg & Segersten, 

2010). Därför är det viktigt att vara nyfiken och lyssna på vad kvinnorna har att säga 

och låta dem lära sjuksköterskan om sitt lidande så att lidandet inte behöver fortsätta 

(Dahlberg et al., 2003).  Det är värdefullt att sjuksköterskan bekräftar, 

uppmärksammar kvinnans upplevelser och är nyfikna, ställer frågor och lyssnar för att 

kunna identifiera symtom. Läkarna och sjuksköterskorna arbetar i team och genom ett 

samspel kan bästa behandling samt omvårdnad ges till kvinnorna.  

Det fanns även lyckade bemötanden. Dessa möten kännetecknades av att kvinnorna 

fick berätta om sina symtom, hur sjukdomen påverkade deras liv (Cox et al., 2003a) 

och kvinnorna kände att de blev bekräftade och att någon trodde på dem (Denny, 

2009). Kvinnorna upplevde även att de fick den information som de hade önskat 

och/eller fick en bra start till att söka mer kunskap på egen hand (Roomaney & 

Kagee, 2016; Whelan, 2007). I och med ett bra bemötande har sjuksköterskan varit 

öppen och förstått hur endometriosen har påverkat kvinnornas liv och därmed gjort 

det enklare för kvinnorna att fortsätta leva trots sjukdom (Dahlberg & Segersten, 

2010). Sjuksköterskorna och kvinnorna fick dela med sig av sina upplevelser och 

tankar, detta i samband med vetskapen om att sjuksköterskan är omvårdnadsexpert 

och kvinnan är expert på sig själv (Skärsäter, 2014). Dessa parter har samverkat och 

det har lett till ett lyckat bemötande som tillfredsställt kvinnans önskan om att få 

hjälp. Vårdandet har klarat av att möta kvinnornas livsvärld och därför är det ett äkta 

vårdande (Dahlberg & Segersten, 2010). Det är av stor betydelse att sjuksköterskan 
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kan identifiera och uppmärksamma symtom som kan tyda på endometrios. Genom att 

sjuksköterskan samarbetar med läkarna kan kvinnorna undvika att få fel diagnos, 

vänta flera år på en diagnos och de slipper uppleva brister i omvårdanden. Kvinnorna 

kan då få en positiv och lyckad vårdupplevelse.  

 

Konklusion 

I studiens resultat framkom att det fanns brister i bemötandet gentemot kvinnor som 

söker hjälp för sin endometrios. Dels fanns det en kunskapsbrist som ledde till sen 

diagnostisering och feldiagnostisering. När diagnosen blev ställd fick kvinnorna heller 

inte mycket information om sjukdomen eller hur de skulle hantera den. 

Informationsbristen i kombination med kunskapsbristen ledde till att kvinnor blev 

lämnade ensamma i sökandet efter information och kunskap vilket resulterade i att de 

blev experter på sin endometrios. Vissa kvinnor fick leta i flera år efter en läkare som 

bekräftade dem och inte skulle avvisade deras symtom ”kvinnoproblem”. Trots att 

majoriteten av kvinnorna i resultatartiklarna talade om brister i bemötandet från läkare 

och sjuksköterska fanns det exempel där kvinnorna upplevde ett lyckat bemötande. 

Det kännetecknades av att de lyssnade, bekräftade och litade på kvinnornas 

upplevelser.  

 

Implikation 

Detta arbete kan inge hopp och ett erkännande om att de symtom kvinnorna upplever 

inte är inbillning eller påhitt utan att det finns en orsak till varför kvinnorna mår som 

de gör. Vidare kan denna studie vara värdefull för sjuksköterskan på så sätt att hon 

kan identifiera kännetecken för endometrios och inse vikten av att skapa ett positivt 

bemötande. Kvinnorna får på så sätt hjälp att bemästra sjukdomen genom ökad 

kunskap och kan därför ta kontrollen över sina liv. Denna studie visar att det behövs 

mer forskning på hur kvinnor med endometrios upplever bemötandet från sjukvården. 

Detta för att alla kvinnor med endometrios i framtiden ska få ett bekräftande på sina 

symtom, få en tidig diagnostisering, rätt omvårdnad samt få relevant kunskap och 

information från både läkare och sjuksköterska, vilket är nödvändigt för att ska få en 

så god omvårdnad som möjligt och en lyckad vårdupplevelse.  
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BILAGA A 

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Sökhistorik 

Sökord Cinahl PubMed PsycINFO 

Endometrios Endometriosis [MH] Endometriosis [MeSH] Endometriosis [SU] 

Upplevelse  Experience [fritext] Experience [fritext] Experience [fritext] 

Sjuksköterska  Nurs* [fritext] Nurs* [fritext] Nurs* [fritext] 

Patient  Patient [fritext] Patient [fritext] Patient [fritext] 

Sjukvård  Health care [fritext] Health care [fritext] Health care [fritext] 

Upplevelse  

Behaviour OR attitudes OR 

perceptions OR opinions 

OR thoughts OR feelings 

OR beliefs [fritext] 

Behaviour OR attitudes OR 

perceptions OR opinions 

OR thoughts OR feelings 

OR beliefs [fritext] 

Behaviour OR attitudes OR 

perceptions OR opinions 

OR thoughts OR feelings 

OR beliefs [fritext] 



BILAGA B 

 

 

 (X) = Antal dubletter  

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

13/4-2017 Cinahl 

Endometriosis [MH] AND Nurs* 

[fritext] 

 

Limits: Published date from 

20030101- 20170413; peer 

reviewed; language: English; 

abstact available  28 14 7 4 

13/4-2017 Cinahl 

Endometriosis [MH] AND 

experience* [fritext] 

 

Limits: Published date from 

20030101- 20170413; peer 

reviewed; language: English; 

abstact available 59 22 12 5 (3) 

13/4- 2017 PubMed 

Endometriosis [MeSH] AND 

experience* AND patient AND 

health care [fritext] 

 

Limits: Published date from 

20030101- 20170413; peer 

reviewed; language: English; 

abstact available 43 11 5 1 (4) 

13/4- 2017 PsycINFO 

Endometriosis [SU] AND health 

care [fritext]  

 

Limits: Published date from 

20030101- 20170413; peer 

reviewed; language: English; 

abstact available 22 4 2 1 (2) 

  Totalt:   102 45 11 



BILAGA C 

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

endometriosis: struggle, loss and the medical merry-go-round. International journal of nursing 

practice, 9(1), 2-9. 

Land  

Databas 

Australien  

Cinahl, PubMed, PsycINFO 

Syfte Att öka medvetenheten av kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios och de bristande 

stödet för de kvinnor som lider av endometrios 

Metod:  

Design 

Kvalitativ och kvantitativ design  

 

Urval 1031 kvinnor med diagnosen endometrios blev kontaktade genom en endometriosförening. Av 

dessa svarade och ville 65% delta i studien. Av dessa var det 61 stycken som också var med i 

fokusgrupper. Totalt 5 stycken grupper.  

Datainsamling Fokusgrupperna blev inspelade och det skrevs även ner vad de hade sagt.  

Dataanalys En tematisk analys gjordes där teman kunde urskiljas 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Kvinnorna upplevde att de inte togs på allvar då läkarna inte bekräftade deras symtom samt att 

kvinnorna kände sig värdelösa då de jämfördes med kvinnor som inte hade endometrios. 

Kvinnorna sökte sig till olika läkare för att hitta en som ville lyssna. Kvinnorna upplevde att 

läkarna inte ställde rätt frågor, de fick tvinga läkarna att lyssna, de fick tvinga läkarna att skicka 

dem till en specialist och i vissa fall fick kvinnorna undervisa läkarna om symtomen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

89% 

Grad 1 



BILAGA C 

 

Artikel 2 

 

 

 

 

 

 

 

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

experiences of living with endometriois. Complmentary therapies in nursing and midwifery, 9(2), 

62-68. 

Land  

Databas 

Australien  

Cinahl, PubMed 

Syfte Att undersöka behovet av information hos kvinnor som genomgår utredning eller behandling för 

endometrios  

Metod:  

Design 

Kvalitativ och kvantitativ design  

 

Urval 1031 kvinnor som var medlemmar i en endometriosförening mailades och av dessa svarade 65% 

att de ville delta i studien. Av dessa deltog också 61 stycken i fokusgrupper, totalt 5 stycken 

grupper 

Datainsamling Fokusgrupperna förde samtal som spelades in och skrevs ner  

Dataanalys Tematisk analys innebär att strukturera materialet under olika teman och sammanfatta resultatet 

utifrån det 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Kvinnorna sökte sig till olika läkare tills de hittade en som var villig att lyssna och tro på deras 

symtom. Kvinnorna försökte hitta sätt att övertyga läkarna om att deras symtom inte var normala 

och de fick tvinga läkarna att ta dem seriöst och lyssna på dem. Några av kvinnorna förde 

dagböcker över sina symtom för att kunna ta med och visa upp för att övertyga läkaren. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

87, 5%  

Grad 1 
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Artikel 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Denny, E. (2003). Women’s experience of endometriosis. Journal of advanced nursing, 46(6), 

641- 648. Doi: 10.1111/j.1365-2648.2004.03055.x 

Land  

Databas 

Storbritannien  

Cinahl, PubMed 

Syfte Att undersöka kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios  

Metod:  

Design 

Kvalitativ design  

 

Urval Kvinnorna rekryterades via en webbsida för självhjälp (9 stycken), via en gynekologisk avdelning 

på ett sjukhus (3 stycken) samt snöbollsurval  (3 stycken) 

Datainsamling 15 deltagare totalt, semistrukturerade intervjuer gjorde varav en över telefon och alla intervjuer 

spelades in 

Dataanalys Tematisk analys gjordes som innebär att strukturera materialet under olika teman och sammanfatta 

resultatet utifrån det 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Kvinnorna upplevde inte att läkarna tog deras symtom på allvar utan menade att de hade otur som 

hade svåra menstruationssmärtor. Läkarna menade också att smärtan var naturlig och det är en del 

av att vara kvinna. Läkarna var inte intresserade av kvalitén på smärtan utan frågade bara om 

kvinnorna hade ont.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

85% 

Grad 1 
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Artikel 4 

 

 

 

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 

Storbritannien  

Cinahl, PsycINFO 

Syfte Att undersöka kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios 

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie  

Prospektiv  

Urval 30 kvinnor rekryterades från en klinik specialiserad på endometrios (27 stycken deltog)  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer hölls med deltagarna och ett år senare kompletterades detta med att 

några av deltagarna frivilligt fick föra dagbok 

Dataanalys Tematisk analys användes vilket innebär att läsa intervjuerna och dagböckerna flera gånger och 

sedan förs liknande innehåll ihop som till sist kan bilda olika teman som reflekterar deltagarnas 

berättelser 

Bortfall 3 st bortfall  

Slutsats Kvinnor som sökte hjälp hos sjukvården avfärdades och vårdpersonalen förklarade symtomen som 

”kvinnoproblem”, att det är naturligt att de gör ont och att unga kvinnor inte kan ha endometrios. 

På grund av att diagnosen inte är ett livshotande tillstånd upplevde många kvinnor att de blev 

bortprioriterade. Många av kvinnorna skickades runt mellan olika specialister men upplevde inte 

att sjukvården förstod hur det är att leva med endometrios.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

87,5%  

Grad 1 
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Artikel 5 

Referens Gilmour, J.A., Huntington, A., & Wilson, H.V. (2008). The impact of endometriosis on work and 

social participation. International Journal of nursing practice, 14(6), 443- 448.   

Land  

Databas 

Nya Zeeland  

Cinahl, PubMed, psycINFO 

Syfte Undersöka kvinnors uppfattning om hur det är att leva med endometrios, hur endometriosen 

påverkar deras liv och vilka strategier kvinnorna använder för att hantera sjukdomen 

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie  

 

Urval Forskarna delade ut informationsblad och de som var intresserade av att delta skulle kontakta 

forskarna. Totalt 18 stycken i åldern 16- 45 deltog.  

Datainsamling Forskarna ställde frågor om kvinnornas erfarenheter, svaren spelades in och skrevs ner.  

Dataanalys Tematisk analys. Forskarna analyserade intervjuerna genom att läsa om texterna flera gånger, 

jämföra texterna med varandra, gruppera texterna och utforma teman. Nästa steg innebar att 

undersöka validiteten och trovärdigheten i texterna och de framtagna teman som framkom 

representerade fraser från kvinnorna själva.  

 

Bortfall Inget bortfall  

Slutsats Kvinnorna upplevde en bristande kunskap hos vårdpersonalen och dessa kunskapsluckor 

upplevdes som ett problem. De upplevde också brist på tid då de kände att läkare och 

sjuksköterska inte hade tid att gå igenom styrkor/ svagheter med olika behandlingsalternativ till 

endometriosen. Det ledde till att kvinnorna fick söka information på annat sätt.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

91%  

Grad 1 



BILAGA C 

 

Artikel 6 

Referens Huntington, A. & Gilmour, J.A. (2005). A life shaped by pain: women and endometriosis. Journal 

of clinical nursing, 14(9), 1124-1132. Doi: 10.1111/j.1365-2702.2005.01231.x 

Land  

Databas 

Nya Zeeland  

Cinahl, PubMed 

Syfte Att undersöka kvinnors uppfattning om hur det är att leva med endometrios, effekten på deras liv 

och vad de använder för strategier för att hantera sin sjukdom 

Metod:  

Design 

Kvalitativ design  

 

Urval 18 kvinnor ville delta i studien. Kvinnorna anslöt sig frivilligt efter utdelade informationsblad om 

studien via en lokal stödgrupp för endometriosdrabbade  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer hölls med deltagarna där samtliga spelades in på band 

Dataanalys Tematisk analys gjordes där teman kunde urskiljas  

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Läkarna hade liten kunskap om endometrios, kvinnorna kände att deras smärta avfärdades och 

kvinnorna fick kämpa för att bli betrodda. Efter laparaskopin fick kvinnorna information om vad 

ingreppet innebar, men ingen information om sjukdomen endometrios.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

85% 

Grad 1 



BILAGA C 

 

Artikel 7 

 

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. 

Land  

Databas 

Australien  

Cinahl, PubMed, psycINFO  

Syfte Undersöka om och på vilket sätt kvinnors upplevelse av gynekologiska tillstånd påverkar deras 

kön samt personliga och sociala identitet    

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie  

 

Urval Kvinnorna läste om studien i nätverk, tidningar och anslagstavlor. Kvinnor som var intresserade 

att delta i studien kontaktade forskarna, totalt 40 stycken deltog.   

Datainsamling Djupintervjuer under 1 timme. Intervjuerna spelades in på band och skrevs ner.  

Dataanalys Tematisk analys där teman identifierades genom att lyssna/ läsa inetrvjuerna. Berättelser med 

liknande innehåll bildade teman.  

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Okunskap hos vårdpersonalen gjorde att diagnosen försenades trots symtom för endometrios. När 

diagnosen ställts kände kvinnorna att de inte fick någon ytterligare förklaring om vad sjukdomen 

innebar. Vårdpersonalen tog inte smärtan på allvar utan gav rådet att ta några Panodil.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

83%  

Grad 1 



BILAGA C 

 

Artikel 8 

 

 

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, PubMed 

Syfte Att öka förståelsen för hur sambandet mellan patienters sociodemografiska bakgrund och 

hälsorelaterade fenomen samverkar genom att identifiera karakteristiska skillnader mellan kvinnor  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

 

Urval 30 stycken kvinnor deltog. Informationen om studien spreds genom tidningar, anslagstavlor och 

snöbollsurval. Kvinnorna fick höra av sig om de ville delta i studien 

Datainsamling Djupintervjuer i 60 minuter och samtliga intervjuer spelades in 

Dataanalys Forskaren använde sig av ett analysprogram- Atlas TI där data kodades och bildade olika teman.  

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Läkarna avfärdade och normaliserade smärtan och menade på att det är kvinnans lott i livet och 

hon får stå ut med det. Studien visade också på att läkarna hade bristande kunskap som gjorde att 

kvinnorna fick söka kunskap om endometriosen på egen hand. Kvinnorna förde dagbok över sina 

symtom för att kunna visa läkaren för att bli betrodda. Många läkare trodde att symtom var 

psykologiska istället för patologiska.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

89% 

Grad 1 



BILAGA C 

 

Artikel 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Roomaney, R., & kagee, A. (2016). Coping strategies employed by women with endometriosis in 

a public health- care setting. Journal of health psychology, 21(10), 2259- 2268. Doi: 

10.1177/1359105315573447  

Land  

Databas 

Sydafrika  

psycINFO 

Syfte Att undersöka hur patienter med begränsade resurser hanterade att leva med sin endometrios  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

 

Urval 16 kvinnor rekryterades från en gynekologisk avdelning på ett sjukhus via flygblad som 

sjuksköterskor delade ut till patienter med endometrios. De som var intresserade fick kontakta 

forskarna  

Datainsamling Semi- strukturerade intervjuer som spelades in. Intervjuerna pågick mellan 31- 84 minuter.  

Dataanalys Forskaren använde sig av ett analysprogram- Atlas TI där data kodades och bildade olika teman.  

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Några av kvinnorna var nöjda med informationen de fick av läkaren men majoriteten av dem 

tyckte inte att läkarna hade förklarat tillräckligt vilket gjorde att de sökte information på egen 

hand.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

89,5% 

Grad 1 



BILAGA C 

 

Artikel 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Seear, K. (2009b). Nobody really knows what it is or how to treat it: why women with 

endometriosis do not comply with healthcare advice. Health, risk & society, 11(4), 367- 385. Doi: 

10.1080/13698570903013649 

Land  

Databas 

Australien  

Cinahl, psycINFO 

Syfte Att undersöka fall av bristande följsamhet till sjukvården samt tillsägningar om att undvika 

riskfaktorer hos en grupp av kvinnor med diagnosen endometrios. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Urval 20 kvinnor boende i Australien med diagnosen endometrios deltog.  

Datainsamling Semi- strukturerade intervjuer med frågor som berör 6 olika områden samt biografiska frågor 

Dataanalys Tematisk analys. Intervjuerna kodades och teman bildades.  

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats Kvinnorna kände sig påhoppade på grund av att läkarna ansåg att de inte hade anpassat sin livsstil 

tillräckligt mycket efter sjukdomen, därav blev kvinnorna ”icke följsamma” patienter trots att de 

kände att de gjort allt de kunnat. De flesta kvinnorna upplevde att den enda behandlingen var att 

de skulle bli gravida, även om de kanske inte var redo för att ha barn. Detta gjorde att kvinnorna 

upplevde frustration och kände att de inte ville gå tillbaka till läkarna igen. Kvinnorna upplever en 

stor kunskapsbrist hos läkarna och tappar förtroendet för läkarna.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

85%  

Grad 1 



BILAGA C 

 

Artikel 11  

 

 

Referens Whelan, E. (2007). No one agrees except for those of us who have it´: endometriosis patients as an 

epistemological community. Sociology of healh & illness, 29(7), 957-982.  

Land  

Databas 

Canada  

PubMed, psycINFO 

Syfte Att undersöka hur och varför erfarenheter blir avgörande för gruppmedlemmarna när de ska hävda 

sin egen kunskap och kritiskt kunna utvärdera medicinska påståenden  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Urval Forskarna mejlade kvinnor med endometrios utifrån en lista och de som ville vara med skulle 

mejla tillbaka sin endometrios- historia samt svara på några frågor. 18 stycken svarade.  

Forskaren utgick även från en tidigare fokusgrupp som bestod av 6 kvinnor som var med i en 

stödgrupp för endometrios, alla med erfarenhet av endometrios.  

Datainsamling Kvinnornas e- mail svar som bestod av erfarenheter/berättelser skickades till forskaren. 

Gruppdiskussion med följdfrågor skrevs ner  

Dataanalys Forskaren använde sig av ett analysprogram- Atlas TI där data kodades och bildade olika teman  

Bortfall Inget bortfall  

Slutsats Läkarna gav ingen eller väldigt lite information om endometriosen till kvinnorna vilket gör att de 

själva måste söka information. Läkarna tror att sjukdomen bara sitter i huvudet och att kvinnorna 

har en låg smärttröskel.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

89,5% 

Grad 1 
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