
 

 

Tabell 3                                                                       Artikelöversikt                    Bilaga II:1 
Publikationsår 

Land 
Författare Titel Syfte Metod 

Urval 
Slutsats och vetenskaplig 

kvalitet 
2006 
Storbritannien 

 
 
 

Ballard, K., 
Lowton, K. & 
Wright, J.  

What’s the delay? A 
qualitative study of 
women’s experiences 
of reaching a 
diagnosis of 
endometriosis. 

Att undersöka 
orsaker till varför 
kvinnor får vänta på 
diagnos vid 
endometrios och hur 
väntan påverkar. 

Kvalitativ intervjubaserad 
studie med 32 kvinnor. 
28 av kvinnorna var 
diagnostiserade med 
endometrios.  
Bortfall = 4 kvinnor. 
 

Nya riktlinjer för att hantera 
kroniska bäckensmärtor bör 
föreslå att laparoskopi ska 
övervägas som en andra 
undersökning efter 
misslyckande med 
behandlande åtgärder. 
Studien belyser vikten av 
tidig diagnostisering. Kvinnor 
som förblir odiagnostiserade 
lider på fysisk, emotionell 
och social nivå. 
 
Grad I  
 

2001 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bergqvist, A. & 
Theorell, T. 

Changes in quality of 
life after hormonal 
treatment of 
endometriosis. 

Att utvärdera om 
hormonell 
behandling av 
endometrios 
förbättrar 
livskvaliteten för 
dessa kvinnor. 

Kvantitativ, prospektiv, 
randomiserad, dubbelblind 
studie. Smärtmönster och 
livskvalitet registrerades 
innan, under och efter 
hormonbehandling med 
nafarelin eller 
medroxyprogesteerone 
acetate.  
N = 48 kvinnor med 
bekräftad endometrios. 
Bortfall = 18 kvinnor.  
 

Det är viktigt att se till 
patienternas psykosociala 
bakgrund inför 
hormonbehandling. Viktiga 
faktorer för livskvalitet, så 
som sömnproblem och 
ångest-depressioner 
förbättrades efter behandling 
med nafrelin eller 
medroprogresterone acetate. 
 
Grad I 
 
 



 

 

Tabell 3                                                                       Artikelöversikt                    Bilaga II:2 
2003 
Australien 

Cox, H., 
Henderson, L., 
Wood, R., & 
Cagliarini, G. 

Learning to take 
charge: women’s 
experiences of 
living with 
endometriosis 

Att belysa 
kvinnornas 
användande av 
alternativa, 
komplementära 
behandlingar mot 
endometrios. 

Kvalitativ och kvantitativ 
metod. Frågeformulär 
besvarades av 670 kvinnor 
med endometrios. Av dessa 
valdes 61 kvinnor ut till 
diskussion i fokusgrupper. 
Diskussionerna spelades in 
och transkriberades för 
analys. Artikeln belyser 
specifikt det resultat som rör 
alternativmedicin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endometrios är en kronisk 
sjukdom som är svår att 
eliminera. Många kvinnor 
med endometrios får kämpa 
sig fram i livet. Missnöje med  
sjukvården medför att en del 
kvinnor vänder ryggen mot 
den traditionella medicinen 
och söker hjälp i 
alternativmedicinen. 
 
Grad III 
 



 

 

Tabell 3                                                                       Artikelöversikt                    Bilaga II:3 
2003 
Storbritannien 

Denny, E. Women’s experience 
of endometriosis. 

Att utforska 
kvinnors upplevelse 
av att leva med 
endometrios. 

Kvalitativ studie. En grupp 
kvinnor ombads att berätta 
sin sjukdomshistoria, från 
sina första symtom på 
endometrios. 
Huvudkategorier från 
intervjuerna följdes upp och 
identifierades av en annan 
grupp kvinnor med 
endometrios. I en tredje 
grupp utfördes sedan 15 
semistrukturerade intervjuer 
utifrån tidigare identifierade 
huvudkategorier. De 15 
kvinnorna som intervjuades 
av alla diagnostiserade med 
endometrios. Intervjuerna 
analyserades och 
kategorierna försening av 
diagnos, smärta, dyspareuni, 
behandling, arbets- och 
sociala relationer och 
arbetsplatsen framträdde. 
 
 

Upplevelserna av 
endometrios präglar alla 
aspekter av kvinnornas liv. 
Dessa upplevelser förstärks 
av de biverkningar som 
många behandlingar för med 
sig. Allmänheten och 
sjukvården måste förstå att 
kvinnornas symtom inte är 
normala reaktioner vid 
menstruation, utan ett 
smärtsamt sjukligt tillstånd. 
Sjuksköterskan har en viktig 
roll som patientens ”advokat” 
att stötta och hjälpa kvinnan i 
jakten på god och passande 
vård. 
 
Grad I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabell 3                                                                       Artikelöversikt                    Bilaga II:4 
2007 
Storbritannien 

Denny, E. & 
Mann, C. H. 

Endometriosis-
associated 
dyspareunia: the 
impact on women’s 
lives. 

Att undersöka hur 
mycket livet och 
relationerna hos 
kvinnor med 
endometrios- 
relaterad dyspareuni 
påverkas? 

Kvalitativ studie med semi-
strukturerade intervjuer som 
kompletterades med 
kvantitativ data över 
symtomgrad. 
 

Dyspareuni är vanligare än 
vad tidigare studier visat och 
att smärtor kvarstår timmar 
efter samlag är också vanligt 
förekommande. Detta medför 
minskad eller helt avslutat 
sexuellt umgänge i form av 
samlag. Dyspareuni påverkar 
kvinnornas självförtroende 
och parrelationer. 
 
Grad Ι 
 

2004 
Italien 

Ferrero, S., 
Esposito, F, 
Abbamonte, L. 
H., Anserini, 
P., Remorgida, 
V. & Ragni, N. 

Quality of sex life in 
women with 
endometriosis and 
deep dyspareunia. 

Att karaktärisera 
den sexuella 
funktionen bland 
kvinnor med 
endometrios och 
djup dyspareuni. 

Kvantitativ, cross-sectional 
studie. Jämförelse av kvinnor 
med djup dyspareuni utan 
endometrios, kvinnor med 
djup dyspareuni och 
endometrios med skada på 
sakrouterinligamenten och 
kvinnor med endometrios 
utan skada på 
sakrouterinligamenten. 
 
N = 309 
 

Bland kvinnor med djup 
dyspareuni är det de kvinnor 
med skada på 
sakrouterinligamenten som 
har störst negativ påverkan på 
sin sexuella funktion. 
Bilaterala skador medför inte 
allvarligare symtom. Kvinnor 
med endometrios lider ofta av 
djup dyspareuni genom hela 
deras sexuellt aktiva del av 
livet. 
 
Grad I 
 
 
 
 
 



 

 

Tabell 3                                                                       Artikelöversikt                    Bilaga II:5 
2004 
Nya Zeeland 

Huntington, A. 
& Gilmour, J. 
A. 

A life shaped by 
pain: women and 
endometriosis. 

Att utforska 
kvinnors 
uppfattning av att 
leva med 
endometrios, 
sjukdomens 
påverkan på deras 
liv och kvinnornas 
strategier för att 
hantera sjukdomen. 

Kvalitativ studie med semi-
strukturerade intervjuer som 
analyserades med ”thematic 
ananlysis approach”. 
 
N = 18 (16-45 år) 

De medverkande kvinnornas 
liv formades av allvarlig 
kronisk smärta som 
inkräktade på det vardagliga 
livets alla aspekter och 
begränsade såväl kvinnornas 
framtidsvisioner som deras 
socioekonomiska utsikter.  
 
Grad ΙΙ 
 

2004 
Storbritannien 

Jones, G., 
Jenkinson, C. 
& Kennedy, S. 

The impact of 
endometriosis upon 
quality o life: a 
qualitative analysis. 

Att kartlägga, 
utforska och 
beskriva 
endometrios 
påverkan på 
livskvalitet.  

Kvalitativ studie. 24 kvinnor 
med laporoskopiskt 
diagnostiserad endometrios 
deltog i face to face, 
individuella, djupintervjuer.  

Endometriosrelaterade 
symtom påverkar många 
olika aspekter av kvinnornas 
livskvalitet, inte bara de 
psykosociala parametrarna. 
Att genomföra djupintervjuer 
för att utforska de subjektiva 
upplevelserna hos patienter 
med endometrios gör det 
möjligt att identifiera flera 
olika aspekter av livskvalitet. 
Ökad medvetenhet kring 
sjukdomens påverkan av 
livskvalitetens alla aspekter 
bör underlätta gynekologers 
och annan sjukvårdspersonals 
försök att förbättra 
livskvaliteten för dessa 
kvinnor.  
 
Grad I 



 

 

Tabell 3                                                                       Artikelöversikt                    Bilaga II:6 
2004 
Wisconsin, 
USA 

Lemaire 
Schoen, G. 

More than just 
menstrual cramps: 
symptoms and 
uncertainty among 
women with 
endometriosis. 

Att undersöka 
frekvens, 
allvarlighet, 
påverkan på 
vardagslivet, och 
plågsamma symtom 
associerade till 
endometrios och att 
undersöka 
förhållanden mellan 
symtom, emotionell 
påverkan, ovisshet, 
och 
informationsbehov. 

Kvantitativ, deskriptiv, cross-
sectional korrelations studie. 
Data insamlades under en 
konferens med 
Endometriosis Association i 
Milwaukee, Wisconsin.  
 
Av de kvinnor som deltog i 
ett utbildningsprogram under 
konferensen valdes 298 
kvinnor över arton år med 
kirurgiskt diagnostiserad 
endometrios ut att till 
studien. 

Rapporterade symtom visade 
hur komplex sjukdomen dess 
påverkan är. Kvinnornas 
behov av information och 
upplevelse av emotionell 
påverkan och osäkerhet visar 
på behovet av information 
och stöd. Framtida, 
kontrollerade studier om 
påverkan av endometrios och 
åtgärder för att informera och 
stödja patienter behövs.  
 
Grad II  

2005 
Danmark 

Laursen, BS., 
Bajaj, P., 
Olesen, AS., 
Delmar, C. & 
Arendt-Nielsen, 
L. 

Health related quality 
of life and 
quantitative pain 
measurement in 
females with chronic 
non-malignant pain. 

Att jämföra 
smärtkänslighets 
parametrar och 
påverkan på 
livskvalitet hos 
kvinnor med 
kronisk 
endometrios, 
smärtor i ryggslutet, 
artrit och 
fibromyalgi/whiplas
h smärtor. 

Kvantitativ studie, där 40 
kvinnor deltog – 10 med 
fibromyalig/whiplash, 10 
med endometrios, 10 med 
smärtor i ryggslutet och 10 
med artrit. Kontrollgruppen 
bestod av 41 åldersmatchade 
friska kvinnor.  
 
Frågeformuläret SF-36 
(Short Form Health Survey), 
VAS (visuell analog skala) 
och PPT (pressure pain 
threshold) instrument 
användes. 
 

Hos de fyra patientgrupperna 
med kronisk smärta kunde ett 
generellt samband ses mellan 
grad av hyperalgesi och 
påverkan på 
livskvalitetsparametrar och 
ökad smärtintensitet av den 
pågående smärtan kopplat till 
minskad livskvalitet.  
 
Grad II 
 
 
 
 



 

 

Tabell 3                                                                       Artikelöversikt                    Bilaga II:7 
2004  
Brasilien 

Marques, A., 
Bahamondes, 
L., Aldrighi, 
JM. & Petta, 
CA. 

Quality of life in 
Brazilian women 
with endometriosis 
assessed thought a 
medical outcome 
questionaire. 

Att fastställa 
livskvaliteten hos 
kvinnor med 
endometrios-
relaterade 
bäckensmärtor med 
hjälp av “Short 
Form Health Survey 
(SF – 36)”. 

Kvantitativ, cross-sectional 
studie. 60 kvinnor som 
diagnostiserats med 
endometrios med hjälp av 
kirurgi valdes ut för intervju. 
Tre kvinnor valdes bort då de 
dessutom led av andra 
kroniska sjukdomar. 
 
Information om 
sjukdomsgrad hämtades ur 
gamla journaler och frågor 
kring uppväxt/miljö 
inkluderades i intervjun.  
 
Intervjuerna utgick från SF-
36, ett frågeformulär som är 
indelat i 8 delar; fysisk 
funktion, begränsningar 
relaterat till fysisk funktion, 
kroppslig smärta, allmän 
hälsa, rörlighet, social 
funktion, mental hälsa och 
jämförelse av nuvarande 
hälsa och hälsa för ett år 
sedan. 
 
 
 
 
 
 

Endometrios har en negativ 
effekt på de studerade 
kvinnors livskvalitet. 
Frågeformuläret, SF36, 
indikerar en dålig livskvalitet 
för kvinnorna i studien. 
 
Grad I 



 

 

Tabell 3                                                                       Artikelöversikt                    Bilaga II:8 
2008 
Brasilien 

Petrelluzzi, 
KF., Garcia, 
MC., Petta, 
CA, Grassi-
Kassisse, PM. 
& Spadri-
Bratfisch, RC. 

Salivary cortisol 
concentrations stress 
and quality of life in 
women with 
endometriosis and 
chronic pelvic pain. 

Att utvärdera index 
av upplevd stress, 
livskvalitet och 
kortisolnivå bland 
kvinnor med 
endometrios och 
kroniska 
bäckensmärtor. 

Kvantitativ studie. 93 
kvinnor med endometrios 
och kroniska bäckensmärtor 
och en kontrollgrupp på 82 
friska kvinnor deltog i 
studien.  
 
Bedömning av smärtornas 
intensitet gjordes med hjälp 
av VAS. För att definiera 
stressnivån användes 
perceived stress 
questionnaire, PSQ. Health-
Related Quality-of-Life 
(HRQOL) – SF-36 användes 
för utvärdering av 
livskvaliteten. 
Koncentrationen av kortisol 
mättes i saliven vid 4 
tillfällen på dygnet, 08.00, 
16.00, 20.00 och när 
kvinnorna vaknade på 
morgonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studien visade att de kvinnor 
som hade kroniska smärtor av 
moderat intensitet också 
upplevde en högre nivå av 
stress, hade en sämre 
livskvalitet utifrån 
frågeformulärets alla 
avseenden och de hade lägre 
nivåer av kortisol i saliven. 
Samband ses mellan låga 
nivåer av kortisol, höga 
nivåer av upplev stress och 
upplevelser av dålig 
livskvalitet bland kvinnor 
med endometrios och 
kroniska bäckensmärtor. 
 
Grad II 



 

 

Tabell 3                                                                       Artikelöversikt                    Bilaga II:9 
2008 
Brasilien 

Sepulcri, RP. & 
Amaral, VF. 

Depressive symtoms, 
anxiety, and quality 
of life in women with 
pelvic endometriosis. 

Att fastställa 
förekomsten av 
depressiva symtom, 
oro och livskvalitet 
hos kvinnor med 
endometrios i 
lillabäckenet.  

Kvantitativ, deskriptiv studie 
med ett urval på 104 kvinnor. 
Kvinnorna hade behandlats 
mellan juli 2004 och 
december 2006, urvalet kom 
från 2 olika sjukhus i 
Brasilien. Samtliga kvinnor i 
studien hade kirurgiskt 
diagnostiserad endometrios.  
 
Flera olika skalor och 
formulär användes för att 
bedöma kvinnornas 
depressions-, oro- och 
livskvalitetsnivåer.  
 
The Beck Depression 
Inventory (BDI), the 
Hamilton Rating Scale for 
Depression (HAM-D), the 
Spielberger State-Trait 
Anxiety Inventory (STAI), 
the Hamilton Rating Scale 
for Anxiety (HAM-A), the 
World Health Organization 
Quality of Life instrument 
(WHOQOL-BREF).  

Ett förnuftig förhållningsätt 
till endometrios ska innehålla 
en bedömning av 
känslomässigprofil och 
livskvalitet. Detta 
förhållningsätt kommer 
säkerligen att reducera de 
funktionella skadorna som är 
orsakade av endometrios.  
 
Grad I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

        Tabell 4                                                             Sjukdomsprevalens                                                                 Bilaga III 

0

50000
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200000

250000

Hjärtinfarkt                                                             
(20 -54 år)                                                            

408 st

Diagnostiserad cancer                                                             
(15-54 år)                                                                
4 575 st

Diagnostiserad endometrios                                        
(15 -54 år)                                                            
233 039 st

Diagnos

 Antal kvinnor i åldern 15-54 år i Sverige, 1994 var 2 330 393.  
 
 
 
 


