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Sammanfattning  Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar cirka 10 procent

  av alla fertila kvinnor. Världen över beräknas 176 miljoner

  kvinnor vara drabbade av sjukdomen. Endometrios medför ett 

  stort lidande då sjukdomen påverkar det fysiska, psykiska, sociala

   samt sexuella välbefinnandet. Det krävs god kunskap om hur

  kvinnorna upplever sitt tillstånd och sin kropp för att 

  sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna främja kvinnornas hälsa och

  ge en god vård. Syftet med studien var att beskriva kvinnors 

  upplevelser av att leva med endometrios. Studien genomfördes 

  som en litteraturstudie och bestod av 12 vetenskapliga artiklar

  varav åtta kvalitativa och fyra kvantitativa. De vetenskapliga

  artiklarna var genomförda i England (2), Norge, Nya Zeeland (2),

  Danmark, Österrike, Australien (3), Iran och USA mellan åren 

  2004-2014. Resultatet visade att kvinnorna upplevde stora brister i 

  vården vilket medförde ett stort vårdlidande. Sjukdomen

  påverkade även livssituationen negativt vilket gav upphov till 

  livslidande samt sjukdomslidande. Trots att endometrios är en av 

  de vanligaste sjukdomarna i världen finns det stora kunskapsbrister 

  och oförståelse inom vården och bland allmänheten. En slutsats 

  var att personer som arbetar inom sjukvården bör bli bättre på att 

  uppmärksamma kvinnor med endometrios och tro på deras 

  sjukdomsupplevelser. Det behövs mer kunskap om sjukdomen 

  bland vårdpersonal samt bland allmänhet. Endometrios och

  sjukdomens konsekvenser bör även uppmärksammas i

  sjuksköterskeutbildningen. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract  Endometriosis is a chronic disease affecting approximately 10 

percent of all women in their reproductive years. Worldwide are 

176 million women estimated to be affected by the disease. 

Endometriosis causes a tremendous suffering affecting the 

physical, mental, social and sexual wellbeing of women. Indepth 

knowledge about how women experience their condition and their 

bodies is required to provide high quality care and promote 

wellbeing. The purpose of this study was to describe women’s 

experiences of living with endometriosis. The research was 

conducted in a literature review consisting of 12 articles eight of 

which were qualitative and four quantitative. The scientific articles 

was completed in England (2), Norway, New Zealand, Denmark, 

Austria (3), Australia (3), Iran and USA between 2004-2014. The 

result showed that women experienced tremendous dissatisfaction 

as regards the care they received resulting in suffering. The disease 

affected aspects of life negatively which gave rise to life suffering 

and disease suffering. Although endometriosis is one of the most 

common diseases in the world, there is a detrimental lack of 

knowledge and incomprehension among health care professionals 

and the general public. There is thus a great need for 

improvements. Health care professionals must develop a better 

understand of how endometriosis affect women, avoiding a 

diminishing attitude to personal testimonies of grave suffering. 

More knowledge about endometriosis among health professionals 

and among the general public is necessary. There is a need for 

more education on the subject in the context of nursing studies. 
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Förord 

Endometrios finns i vår nära omgivning vilket har medfört att ett intresse för sjukdomen har 

vuxit fram. Det är en vanligt förekommande sjukdom där kunskapen är bristfällig vilket ökade 

vår nyfikenhet och vilja till en fördjupning i ämnet. Vid samtal med människor i vår närhet 

fanns en okunskap samt ett intresse för sjukdomen och det framkom att fler kvinnor än väntat 

hade sjukdomen. Vi hoppas att uppsatsen leder till en ökad kunskap samt ett ökat intresse 

inom området. 
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Inledning 

Endometrios är en okänd sjukdom som drabbar cirka 10 procent av kvinnor i den fertila 

åldern (Mårdh, 2013). Världen över är 176 miljoner kvinnor drabbade av endometrios (Farrell 

& Garad, 2012) och i Sverige är det ungefär 200 000 kvinnor som har sjukdomen (Mårdh, 

2013). I ett globalt perspektiv är förekomsten av endometrios större än både cancer och HIV 

och det är därmed en av de vanligaste sjukdomarna i världen (Blomberg, 2008). 

 

Endometrios är en kronisk sjukdom där behandlingen syftar till symtomlindring (Lorraine, 

Law, Hudson, Denny, Mitchell, Baumgarten & Raine-Fenning, 2013). Symtom som kan 

uppstå är smärta vid riklig menstruation, samlagssmärta, smärta vid tarmtömning och smärta 

från urinblåsa (Olovsson, 2014). Genetiska faktorer, miljöfaktorer (Olovsson, 2014), riklig 

och/eller långdragna blödningar samt sen graviditetsdebut kan leda till att endometrios 

uppkommer (Bergqvist, 2011). Den vanligaste tiden för utveckling av sjukdomen är i tonåren 

och symtomen pågår sedan fram till menopaus då besvären i de flesta fall avtar. För vissa 

kvinnor fortsätter sjukdomen även efter menopaus (Olovsson, 2014). Tidigare forskning visar 

att symtombilden vid endometrios är diffus vilket kan leda till att kvinnorna blir missförstådda 

och att diagnosen därmed blir fördröjd (Bergqvist, 1996). Sjukdomen kan medföra 

begränsningar för kvinnorna då den påverkar många aspekter i livet (Fourquet et al., 2010). 

En del kvinnor besväras av svåra symtom medan andra inte har några uttalade besvär av 

sjukdomen (D'Hooghe & Hill, 2002). 

 

Det råder bristande kunskap om sjukdomen bland kvinnorna och sjukvården (Fourquet et al., 

2010) vilket kan medföra ett stort mörkertal då många kvinnor förblir odiagnostiserade 

(Bergqvist, 1996). För att sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna arbeta hälsofrämjande är det 

av stor betydelse att ha kunskap om hur kvinnorna upplever sitt tillstånd och sin kropp 

(Lindwall, 2004). 

 

Bakgrund 

Historik 

Endometrios benämns i en del fall som den glömda sjukdomen trots att den har förekommit i 

Europa i mer än 300 år. Innan sjukdomen fick sitt namn har beskrivningar om organiska 

skador och symtom återfunnits som vi idag kopplar till endometrios (Knapp, 1999). Den 

skotska forskaren Louis Brotherson (citerad i Knapp, 1999) beskrev 1776 att sjukdomen 

medförde en plågsam smärta som påverkade välbefinnandet negativt. Kvinnorna upplevde att 

själen blev splittrad samt att de hade en rädsla för att få fler symtom som ytterligare smärta 

och en förlust av kroppskontrollen. Den kliniska bilden av endometrios beskrevs för första 

gången av kirurgen Thomas Cullen 1920 (citerad av Brosens & Benagiano, 2011). För snart 

100 år sedan gav John A. Sampson sjukdomen sitt nuvarande namn och det var han som fann 

de bakomliggande orsakerna till endometrios (Sampson, 1921). 
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Från 1600-talet sågs kroppen som ett objekt, det vill säga som något materiellt utan någon själ 

(Lindwall, 2012). I början av 1900-talet sågs menstruation som ett kritiskt tillstånd där läkare 

kontrollerade situationen då menstruation ansågs föra med sig en ökad risk för sjukdomar 

(Johannisson, 1994). Kvinnokroppen ansågs ha en hög status eftersom kroppen endast 

studerades utifrån antagandet att produktion av barn och njutning var ändamålet (Oinas & 

Ahlbeck-Rehn, 2007). Under 1900-talet förändrades synen på kroppen och den sågs inte 

längre som ett objekt utan betraktades istället som en helhet med både kropp och själ. Utan en 

kropp finns ingen möjlighet till liv (Lindwall, 2012). 

 

Patofysiologi och symtom 

Vid endometrios befinner sig de celler som bygger upp livmoderslemhinnan utanför 

livmodern (Altman & Wolcyzk, 2010). Slemhinnan kan även lokaliseras på äggstockarna, på 

bukhålans vägg, i ändtarmen, i urinblåsan samt i operationsärr. Menstruationsblod med 

innehåll av celler rinner från livmoderslemhinnan genom äggledarna och fortsätter till 

bukhålan istället för att rinna ut genom kanalen i livmodern (Mao & Anastasi, 2008; Mårdh, 

2013). Immunförsvaret förmår inte att bryta ner cellerna i livmoderslemhinnan som befinner 

sig utanför livmodern. Cellerna som inte kan brytas ner leder till en inflammatorisk process 

som i sin tur orsakar sammanväxningar och ibland även cystor, vilket ger upphov till svår 

menstruell smärta (Mårdh, 2013). 

Det finns olika stadier av endometrios med varierande svårighetsgrad. Smärtstadierna delas in 

i minimal, lindrig, medel samt svår smärta (Bergqvist, 2011). Smärta vid riklig menstruation, 

samlagssmärta, smärta vid tarmtömning och smärta från urinblåsa är vanliga symtom 

(Olovsson, 2014; Mao & Anastasi, 2008). Smärta i samband med menstruation som är 

ihållande i två till tre dagar är ofta ett första tecken på att en kvinna drabbats av endometrios. 

Värken strålar vanligtvis ut i ryggen, ner i benen samt ner i underlivet (Olovsson, 2014). 

Samlag kan ge upphov till en plågsam smärta vilket kan leda till att samlaget måste avbrytas 

(Bergqvist, 2011). Smärta i samband med en fylld urinblåsa eller vid tömning av blåsan, kan 

vara plågsamt vid endometrios. Även smärta i samband med tarmtömning kan förekomma 

vilket kan medföra en ömhet i nedre delen av buken (Olovsson, 2014). 

 

Diagnos och behandling 

Processen för att få sin diagnos är lång, ibland upp till nio år (Berqvist, 2011). En orsak till 

fördröjd diagnos kan vara en varierande symtombild hos kvinnorna (Olovsson, 2014). Ett 

problem utan en benämning kan leda till en känsla av tomhet. Leva med diffusa symtom kan 

bidra till känslor av olust och uppgivenhet vilket i sin tur kan medföra en känsla av förlorad 

identitet (Johannisson, 1994). De flesta människor anser att det är av intresse att få en 

eventuell diagnos på de besvär som belastar kroppen (Malterud, 2004). För att ställa en 

diagnos vid endometrios krävs en god anamnes, klinisk undersökning samt vaginalt ultraljud. 

Klinisk undersökning kan bestå av spekulumundersökning, palpation, MRT samt 

endometriebiopsi (Olovsson, 2014).  
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Behandlingen syftar till symtomlindring (Lorraine et al., 2013). Det finns medicinsk eller 

kirurgisk behandling att tillgå samt kompletterande stöd i form av kurator. Medicinsk 

behandling består av hormonell- och smärtstillande mediciner där hormonell behandling har 

till syfte att inaktivera äggstockarna och därmed minska östrogenproduktionen. Det leder till 

att menstruationen tillfälligt upphör samt att endometriosvävnad minskar (Bergqvist, 2011). 

Kirurgisk behandling används endast vid utebliven effekt av den medicinska behandlingen. 

Den kirurgiska behandlingen fokuserar på att avlägsna all endometrios med hjälp av 

laparoskopi (Olovsson, 2014). Det har även visat sig att graviditet har en gynnsam effekt mot 

sjukdomen och kan leda till att endometrios läker ut helt och hållet (Weström, Åberg, 

Anderberg & Andersson, 2008). 

 

Riskfaktorer och komplikationer 

Det finns en ökad risk att drabbas av sjukdomen om förekomst finns bland 

förstagradssläktingar. Genetiska faktorer utgör en risk på 40 procent att drabbas medan 

resterande 60 procent är kopplat till miljöfaktorer. En ökad risk finns vid användande av 

kopparspiral då den medför en rikligare menstruation. Även exponering av miljögifter med 

östrogenliknande effekter kan leda till utveckling av endometrios (Olovsson, 2014). Det finns 

även en risk att drabbas vid långdragna, rikliga och/eller täta menstruationer samt vid sen 

graviditetsdebut (Berqvist, 2011).  

Endometrios kan ge komplikationer i form av subfertilitet, infertilitet samt malignitet. Vid 

endometrios är cirka 40-60 procent av kvinnorna subfertila eller infertila (Bergqvist, 2011). 

Det beror på den inflammatoriska processen som påverkar äggens mognad, ägglossning, 

äggledarnas rörlighet samt transport av spermier och nybefruktade ägg (Olovsson, 2014). Det 

finns en ökad risk att drabbas av ovarialcancer vilket innebär tumörer på äggledarna. 

Ovarialcancer drabbar kvinnor i relativt ung ålder och risken är högre om endometriosen 

pågått i mer än 10 år (Bergqvist, 2011).  

 

Lidande 

Lidande är ett centralt begrepp inom omvårdnadsteori och vårdvetenskap. Lida innebär att 

plågas och våndas, att genomgå och uthärda smärta och det leder till en plågsam upplevelse. 

Känslor som ångest eller oro kan uppstå i samband med lidande och sjuksköterskan har en 

viktig roll i att lindra lidande. I vården delas lidande in tre olika former som är 

sjukdomslidande, livslidande samt vårdlidande (Eriksson, 1994). 

 

Sjukdomslidande 

Enligt Eriksson (1994) medför sjukdom och behandling vanligtvis smärta vilket i sin tur 

orsakar lidande. Människan kan uppleva att sjukdomen tar över kroppen (Lindwall, 2012).  

Vid sjukdom och behandling fokuserar en del människor enbart på den del av kroppen där 

smärtan finns vilket medför en svårighet i att hantera lidandet. Smärta medför inte alltid 
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lidande men smärta och lidande går hand i hand då en reducering av smärta kan lindra 

lidandet. Erikson (1994) menar att sjukdomslidande bör lindras med samtliga resurser som 

finns att tillgå då lidandet kan leda till en själslig och andlig död för människan.  

 

Livslidande 

Lindwall (2012) berättar att livslidande innebär att människan upplever obehag samt ohälsa i 

kroppen. Enligt Eriksson (1994) leder livslidande till att människans identitet förändras som i 

sin tur medför att människan inte lägre känner sig hel. Livslidande är kopplat med det liv som 

människan lever (Lindwall, 2012) samt att vara människa bland andra människor (Eriksson, 

1994). Innebörden av att vara sjuk påverkar människans livssituation utifrån sjukdom samt 

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

mening med livet (Eriksson, 1994). 

 

Vårdlidande 

Vårdlidande uppstår när människan känner sig kränkt av vården och upplever att den vård 

som ges inte är en värdig vård (Eriksson, 1994). Även kroppslig smärta, obehag samt sjukdom 

kan leda till ett vårdlidande (Arman, 2012) och när kroppens problem varken syns eller hörs 

kan vårdandet påverkas negativt och i en del fall utebli (Lindwall, 2012). Enligt Eriksson 

(1994) skiljer sig upplevelsen av vårdlidande för varje individ och kan uppfattas i varierande 

former. Betrakta människan som något den inte är eller vill vara upplevs som kränkande och 

kan medföra känslor som skam och skuld. Kränkning av människan kan innebära att 

möjligheten att vara människa fullt ut fråntas. Vidare skriver Eriksson (1994) att människan 

förlorar sin värdighet då det egna ansvaret fråntas. 

 

Sjuksköterskans omvårdnad 

Enligt ICN:s etiska kod ingår fyra grundläggande ansvarsområden i 

sjuksköterskeprofessionen där ett av huvudansvaren är att lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). Den professionella sjuksköterskan bör vara lyhörd, respektfull, 

uppvisa medkänsla, inge trovärdighet samt respektera den enskilde individens integritet (SSF, 

2010). Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) är 

det av stor vikt att sjuksköterskan har en god kommunikation samt uppmärksammar patienten.  

Det är viktigt att informera och undervisa patienter för att öka deras kunskap om och 

förståelse för sin sjukdom (Mao & Anastasi, 2008). Det är av stor betydelse att sjuksköterskan 

lindrar smärta som uppstår vid endometrios samt skapa individuella behandlingsplaner utifrån 

symtomens svårighetsgrad. Sjuksköterskan bör se till att patienten får adekvat farmakologisk 

smärtlindring samt informera om olika icke farmakologiska behandlingsmetoder som kan 

lindra smärtan, exempelvis akupunktur, transkutan nervstimulering (TENS) och fysisk 

aktivitet (Olovsson, 2014; Bergqvist, 2011). En del kost kan ge förvärrad smärta och det är 

därmed relevant för sjuksköterskan att ge kostråd. Råden kan innebära uteslutande av 

produkter innehållande laktos samt information kring undvikande av kost som ger upphov till 

eller förvärrar smärtan (Olovsson, 2014).  
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Problemformulering 

Endometrios är en vanligt förekommande sjukdom som orsakar lidande för kvinnor. Det är en 

dold sjukdom där bristen på kunskap inom sjukvård och bland allmänheten är stor. 

Endometrios är en komplex sjukdom där symtombilden är diffus samt varierande vilket 

försvårar processen att få sin diagnos. Det är av stor vikt att belysa kvinnors upplevelser av att 

leva med endometrios för att få ökad förståelse och kunskap kring hur sjukdomen påverkar 

kvinnors liv. Det krävs goda kunskaper för att sjukvården på bästa sätt ska bemöta kvinnorna i 

syfte att lindra lidandet. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. 

 

Metod 
Studien är genomförd som en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2013). Genom en 

strukturerad sökning av vetenskapliga artiklar samlades data av forskningen in för att sedan 

granskas och sammanställas. 

 

Datainsamling 

Inledande osystematiska litteratursökningar utfördes för att undersöka utbudet av forskning 

kring det valda problemområdet (Friberg, 2012). Databaser som användes för 

litteratursökningarna var Pubmed, Cinahl, Academic Search Elite samt PsycInfo. Vid 

sökningarna lästes abstrakt för att få en större överblick över forskningsområdet av det valda 

ämnet. Därefter fastställdes syftet. Relaterat till syftet valdes potentiella sökord ut för att 

sedan påbörjades litteratursökningarna. Sökningarna gjordes i Pubmed och Cinahl som enligt 

Karlsson (2012) är omvårdnadsinriktade. Sökningar gjordes även i Academic Search Elite 

samt kompletterande sökningar i PsycInfo som inte resulterade i några relevanta träffar och 

redovisas därmed inte vidare. Sökord som användes var endometriosis, experience, emotion, 

pain och nurse (Tabell 1). Fritextsökning eller ämnesordsökning (Forsberg & Wengström) 

användes vid sökningarna. Orden kombinerades med de booleska operatorerna AND, OR och 

NOT (Forsberg & Wengström, 2013) där endast sökningar med AND gav träffar av relevans. 

För att få en expansion av sökningarna användes trunkering (*) (Karlsson, 2012) vid sökorden 

experience och nurse. De använda sökorden redovisas i Tabell 1. I Tabell 2 redovisas de 

kombinationer som användes av sökorden samt vilka databaser som gav resultatartiklar av 

betydelse. En kombination av sökorden endometriosis AND emotion i PubMed gav inga 

relevanta träffar. I Cinahl och Academic Search Elite gav kombinationen endometriosis AND 

pain inga relevanta träffar. En kombination av endometriosis och nurs* i Cinahl och PubMed 

gav inga relevanta träffar. Sökningar utan träffar av relevans redovisas inte vidare. 

Inklusionskriterier för studien var artiklar publicerade mellan 2004-2014, forskningsartiklar, 

skrivna på engelska samt artiklar som inkluderade kvinnor med en diagnostiserad 
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endometrios. Exklusionkriterier för studien var mäns upplevelser i en parrelation samt 

vårdpersonals erfarenheter av endometrios. 

Litteratursökningarna ledde till totalt 432 antal träffar där samtliga titlar lästes. De titlar som 

inte överensstämde med studiens syfte valdes bort vilket resulterade i 74 lästa abstrakt (Tabell 

2). Till urval 1 valdes 25 artiklar ut för att studeras i fulltext. Därefter valdes 12 artiklar bort 

varav tre artiklar inte uppfyllde inklusionskriterierna, sju artiklar som inte var researchartiklar 

samt två artiklar som inte motsvarade syftet. Samtliga 13 artiklar lästes och 

kvalitetsgranskades enskilt utifrån bedömningsmallen av Carlsson & Eiman (2003) för att 

därefter läsas och bedömas gemensamt. Bedömningsmallen bestod av en vetenskaplig 

poängskala från grad I-III. Efter granskning av samtliga artiklar framkom ett resultat där åtta 

artiklar var av grad I, fyra artiklar var av grad II samt en artikel var av grad III. För att hålla en 

vetenskaplig kvalitet på studien bör enbart artiklar med hög och medelhög kvalitet inkluderas 

(Rosén, 2011) och därmed exkluderades artikeln med grad III från studien. Därefter kvarstod 

12 resultatartiklar som valdes ut till urval 2, varav åtta kvalitativa och fyra kvantitativa 

artiklar. 

 

Databearbetning 

De 12 resultatartiklar som kvarstod studerades och sammanställdes i enskilda artikelöversikter 

i enlighet med Friberg (2012) som redovisas i Tabell 3. Artikelöversikterna samt 

artikelgranskningarna skrevs sedan ut och häftades ihop med respektive artikel. Tillsammans 

granskades samtliga artiklar och relevant information i relation till studiens syfte markerades. 

Utmed meningarna som markerades skrevs kodord för att tydliggöra artiklarnas innehåll. 

Därefter sammanställdes innehåll från artiklarnas resultat i ett separat dokument. I 

dokumentet skrevs olika kodord ned utifrån resultaten för att sedan jämföra artiklarnas kodord 

med varandra för att urskilja likheter och olikheter. Återkommande kodord skrevs ned på ett 

separat papper för att sedan analyseras. Vid analysen framkom att två kodord hade liknande 

innebörd och fördes därmed samman till ett gemensamt kodord. Efter analys samt 

sammanförning av orden kvarstod fyra kategorier. Kategorierna formades sedan till fyra 

temagrupper (Friberg, 2012) i relation till att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

endometrios. Därefter skapades potentiella rubriker. De slutgiltiga rubrikerna formades efter 

analys av de potentiella rubrikerna samt under sammanställningen av resultaten. Resultatet 

redovisas utifrån rubrikerna: (1) upplevelser av bristande förståelse av vården, (2) upplevelser 

av begränsningar i arbete och utbildning, (3) upplevelser av ett försämrat samliv samt (4) 

upplevelser av begränsningar i social samvaro. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Innan en systematisk litteraturstudie kan påbörjas är etiska överväganden något som bör 

beaktas (Forsberg & Wengström, 2013). Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det ett krav att 

en etikprövningsnämnd har godkänt de artiklar som publiceras i medicinska- och 
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vårdvetenskapliga tidskrifter. För att forskningen ska godkännas krävs respekt för 

människovärdet samt att hänsyn tas till grundläggande friheter och mänskliga rättigheter. 

Nyttan med etiskt godkända artiklar är välinformerade deltagare, möjlighet till anonymitet 

och att deltagarna ges möjlighet att studera och godkänna sina uttalanden innan publicering. 

En annan nytta är enskilda intervjuer som möjliggör en djupare dialog, att de personer som 

intervjuar har tystnadsplikt samt att deltagarna har rätt att avbryta studien när de vill. 

 

Resultat 
Upplevelser av bristande förståelse av vården 

Kvinnorna berättade att de fick en känsla av att inte bli trodda av vårdpersonal, att deras 

smärta normaliserades (Markovic, Manderson & Warren, 2008; Moradi, Parker, Sneddon, 

Lopez & Ellwood, 2014; Denny, 2009; Huntington & Gilmour, 2005) samt att tid för frågor 

inte fanns (Moradi et al., 2014). Kvinnorna upplevde att de inte togs på allvar (Riazi, 

Tehranian, Ziaei, Mohammadi, Hajizadeh & Montazeri, 2014; Denny, 2009; Hudelist et al., 

2012) vilket kunde resultera i att deras symtom klassades som psykiska (Markovic et al., 

2008). En felaktig bedömning av kvinnornas symtom kunde leda till en felaktig diagnos vilket 

grundade sig i okunskap från sjukvården (Hudelist et al., 2012; Moradi et al., 2014; Riazi et 

al., 2014). En fördröjd diagnos ansågs vara en lång och påfrestande process (Huntington & 

Gilmour, 2005; Marcovic et al., 2008) som kunde involvera känslor som frustration, irritation 

samt ilska (Moradi et al., 2014). Följden av sjukvårdens normalisering av smärta gav 

kvinnorna en känsla av misslyckande (Denny, 2009). När smärtan inte blev bekräftad kände 

kvinnorna sig avvisade (Markovic et al., 2008; Huntington & Gilmour, 2005; Denny, 2009). 

Kvinnorna fick ofta höra att menstruell smärta var något naturligt som måste genomgås 

(Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014; Denny, 2009; Riazi et al., 2014). 

Kvinnorna upplevde en okunskap hos vårdpersonalen (Denny, 2009; Huntington & Gilmour, 

2005; Markovic et al., 2008) som kunde medföra ett besked om att sjukdomen inte drabbade 

yngre kvinnor (Moradi et al., 2014; Denny, 2009). I en del fall misstänkte sjukvården att 

kvinnornas symtom var påhittade och att uppmärksamhet var ändamålet (Moradi et al., 2014). 

Bristande information från sjukvården var något som kvinnorna ofta upplevde vilket ansågs 

vara relaterat till okunskap (Moradi et al., 2014; Markovic et al., 2008; Schoen Lemaire, 

2004; Huntington & Gilmour, 2005). Kvinnorna kände att sjukvården inte hade tid att 

informera om fördelar och nackdelar kring de alternativa behandlingsmetoder som fanns att 

tillgå (Markovic et al., 2008 & Gilmour, Huntington & Wilson, 2008). Enligt Denny (2009) 

uppfattade kvinnorna ett svagt intresse från sjukvården då endometrios inte är ett livshotande 

eller dödligt tillstånd. Det svaga intresset medförde en känsla av bortprioritering som enligt 

Moradi et al. (2014) och Denny (2009) kunde leda till att kvinnorna själva satte en preliminär 

diagnos. 

Kvinnorna uppfattade sjukvården som oförstående i relation till deras upplevelser av att leva 

med endometrios (Denny, 2009). Enligt vårdpersonalen var graviditet en god behandling för 
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sjukdomen vilket sågs som en förolämpning av kvinnorna (Huntington & Gilmour, 2005; 

Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014). Då ingen hänsyn togs till endometriosens 

förekomst i släkten upplevde kvinnorna nonchalans (Markovic et al., 2008). Kvinnorna fick 

uppsöka sjukvård ett flertal gånger innan de slutligen fick sin diagnos (Denny, 2009; 

Markovic et al., 2008). När smärtan blivit bekräftad upplevde kvinnorna att sjukvårdens 

intresse enbart låg i att lokalisera smärtan och inte i att utreda hur smärtan påverkade deras liv 

(Denny, 2009). 

 

Upplevelser av begränsning i arbete och utbildning 

Endometrios upplevdes begränsa kvinnornas arbete och smärta var det symtom som låg till 

grund för begränsningarna (Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014; Gilmour et al., 2008; 

Denny, 2009; Seear, 2009; Fagervold, Jenssen, Hummelshoj & Haase Moen, 2009). 

Kvinnorna kände sig trötta och upplevde bristande energi i arbetslivet (Hansen, Kesmodel, 

Baldursson & Kold, 2014). En del dagar hade kvinnorna en svår smärta vilket resulterade i 

sjukskrivning (Gilmour et al., 2008; Fagervold et al., 2009; Riazi et al., 2014). För vissa 

kvinnor var smärtan så outhärdlig att en nedtrappning i tjänstgöringsgraden var oundviklig 

(Fagervold et al., 2009; Gilmour et al., 2008; Huntington & Gilmour, 2005; Seear, 2009). En 

del kvinnor var tvungna att byta arbetsplats på grund av den svåra smärtan (Fagervold et al., 

2009) och endometriosen kunde även leda till att kvinnorna gick miste om sitt drömjobb 

(Moradi et al., 2014). Ett flexibelt arbete var att föredra för att lättare kunna hantera sin 

sjukdom (Huntington & Gilmour, 2005). En del arbetsuppgifter ansågs vara svåra att ta sig an 

då symtomen kunde vara oförutsägbara (Gilmour et al., 2008; Schoen Lemaire, 2004).  

Kvinnorna upplevde att sjukdomen kunde vara en bidragande orsak till att behöva säga upp 

sig från arbetet (Gilmour et al., 2008; Fagervold et al., 2009). Kvinnorna kände en svårighet i 

att tala om sjukdomen med manliga kollegor i jämförelse med kvinnliga kollegor (Gilmour et 

al., 2008). Det fanns en oro över att inte bli trodd på arbetsplatsen vilket ledde till att 

kvinnorna inte pratade öppet om sin sjukdom. I en del fall kände de sig dock tvungna att 

förklara sjukdomen för undvikande av negativa rykten på arbetsplatsen. Vidare skriver 

Gilmour et al. (2008) att endometrios är en sjukdom som inte syns på utsidan vilket ökade 

kvinnornas känsla av att inte bli trodda på arbetsplatsen. Det fanns en oro över att sjukdomen 

kunde påverka karriären och ekonomin. (Gilmour et al., 2008; Moradi et al., 2014; 

Huntington & Gilmour, 2005).  

Endometrios upplevdes begränsa utbildning (Markovic et al., 2008; Huntington & Gilmour, 

2005; Fagervold et al., 2009). För en del kvinnor fick utbildningen skjutas upp (Fagervold et 

al., 2009) och i vissa fall kunde utbildningen inte fullföljas (Huntington & Gilmour, 2005; 

Fagervold et al., 2009). Kvinnorna uppgav att smärta samt trötthet påverkade utbildningen 

vilket i sin tur influerade deras studieresultat (Gilmour et al., 2008). En del kvinnor upplevde 

smärtan så pass svår att de tvingades stanna hemma (Markovic et al., 2008; Moradi et al., 

2014). En känsla av koncentrationssvårigheter samt minskad produktivitet upplevdes av 
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många kvinnor under utbildningen (Moradi et al., 2014). Enligt Gilmour et al. (2008) 

uppfattades utbildningen som en mardröm för en del kvinnor.  

 

Upplevelser av ett försämrat samliv 

Kvinnorna berättade att symtomen vid endometrios kunde orsaka problem i deras 

förhållanden (Fagervold et al., 2009; Denny & Mann, 2007) som i en del fall resulterade i 

uppbrott (Fagervold et al., 2009; Huntington & Gilmour, 2005). Stöd och förståelse som 

saknades från partnern kunde leda till spänningar, argument samt en negativ känsla (Moradi et 

al., 2014; Denny & Mann, 2007). Den negativa känslan kunde få kvinnorna att vara 

avvaktande vid inledande av nya relationer. Sjukdomens symtom kunde leda till att många 

kvinnor levde ensamma (Moradi et al., 2014). 

Svår smärta vid samlag orsakade problem i den sexuella relationen (Moradi et al., 2014; 

Fagervold et al., 2009; Huntington & Gilmour, 2005; Denny & Mann, 2007). Kvinnorna 

upplevde smärtan som extremt plågsam (Denny & Mann, 2007). För en del kvinnor kvarstod 

smärtan flera timmar eller dagar efter samlag (Denny & Mann, 2007; Riazi et al., 2014; 

Moradi et al., 2014) och den svåra smärtan kunde leda till undvikande av samlag (Denny & 

Mann, 2007; Moradi et al., 2014). Smärtan som uppstod efter samlag upplevdes svårare att 

hantera i jämförelse med smärtan som infann sig under samlag (Denny & Mann, 2007). 

Smärtan resulterade i att kvinnorna kände sig mindre feminina (Riazi et al., 2014; Denny & 

Mann, 2007) och mindre attraktiva till följd av bristande engagemang vid samlag (Denny & 

Mann, 2007) vilket ledde till en förlust av den kvinnliga identiteten (Moradi et al., 2014; Riazi 

et al., 2014). Trots en stöttande partner kände kvinnorna sig skyldiga eller otillräckliga vid 

undvikande av samlag (Denny & Mann, 2007). 

Undvikande av samlag kunde ge ett sämre självförtroende och självkänsla som påverkade 

förhållandet och samlivet negativt (Moradi et al., 2014; Denny & Mann, 2007). Den negativa 

effekten på självförtroendet samt självkänslan resulterade även i en minskad kontroll över sitt 

liv vilket upplevdes som en maktlöshet (Moradi et al., 2014). Yngre kvinnor i mindre 

etablerade relationer upplevde att undvikande av samlag äventyrade deras förhållanden 

(Denny & Mann, 2007). Kvinnorna kände oro över att bli lämnade av deras partner (Denny & 

Mann, 2007). 

Kvinnorna rapporterade en oro över deras framtida fertilitet (Moradi et al., 2014; Denny, 

2009; Marcovic et al., 2008) och ansåg att fertilitet var svårt att tala öppet om med sin partner 

och familj (Moradi et al., 2014). Rädslan för infertilitet rapporterades påverka relationer 

negativt och upplevdes vara en oro och ett hot för uppbrott (Moradi et al., 2014). Infertilitet 

kunde ha en negativ påverkan på självkänslan hos kvinnorna (Riazi et al., 2014) och kunde 

leda till känslor som hopplöshet, trötthet, behov av stöd samt en känsla av depression (Moradi 

et al., 2014; Riazi et al., 2014). Kvinnorna kunde känna sig mindre kvinnliga till följd av 

infertiliteten (Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014). 
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Upplevelser av begränsningar i social samvaro 

Kvinnorna berättade att de upplevda symtomen påverkade det dagliga livet (Riazi., 2014; 

Moradi et al., 2014; Huntington & Gilmour, 2005; Fagervold et al., 2009; Denny, 2009; 

Seear, 2009; Marcovic et al., 2008) då kvinnorna i många fall hade en allmän sjukdomskänsla 

i kroppen (Huntington & Gilmour, 2005; Riazi et al., 2014). De flesta kvinnor upplevde så 

pass svår smärta att de inte kunde delta i dagliga aktiviteter som fysisk aktivitet eller sociala 

evenemang (Riazi., 2014; Moradi et al., 2014; Gilmour et al., 2008; Huntington & Gilmour, 

2005). Många kvinnor hade en oro över att få smärtutbrott i folksamlingar (Moradi et al., 

2014). Kvinnorna kände sig socialt isolerade till följd av sin sjukdom (Markovic et al., 2008; 

Moradi et al., 2014). Kvinnor med små barn upplevde en begränsning i omsorgen de fick en 

känsla av otillräcklighet samt att inte kunna vara den mamma de önskade (Moradi et al., 

2014). Smärtan beskrevs som diffus och en konstant värk som hade en negativ inverkan på 

sömnen (Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014) vilket resulterade i trötthet samt 

en begränsad energi (Moradi et al., 2014; Huntington & Gilmour, 2005). Smärtan kunde 

ibland vara så pass svår och intensiv att kvinnorna varken kunde stå eller sitta vilket ledde till 

sängläge (Riazi et al., 2014; Moradi et al., 2014). 

Problem med tarm samt urinblåsa (Hansen et al., 2014; Gilmour et al., 2008; Moradi et al., 

2014; Huntington & Gilmour, 2005; Riazi et al., 2014) innebar ett behov av nära tillgång till 

en toalett vilket begränsade kvinnornas vardag (Gilmour et al., 2008). Kvinnorna upplevde det 

negativt att inte kunna ha normala toalettvanor och de fick en känsla av att inte vara hel som 

människa (Moradi et al., 2014). Även oro samt rädsla över att läcka på grund av kraftiga 

blödningar var vanligt (Markovic et al., 2008) vilket medförde att kvinnorna undvek att bära 

vita byxor samt att sitta på ljusa underlag (Moradi et al., 2014). En del kvinnor planerade livet 

utefter de dåliga dagarna för undvikande av smärtsamma upplevelser vid sociala evenemang 

och semesterperioder (Moradi et al., 2014; Denny, 2009; Schoen Lemaire, 2004). Många 

kvinnor blev så pass insatta i sin endometrios att sjukdomen till slut styrde vardagen vilket 

ledde till mindre tid för familj och vänner (Seear, 2009). En del kvinnor upplevde att 

sjukdomen tog över kroppen (Markovic, Manderson & Warren, 2008). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Databaserna Pubmed, Cinahl, Academic Search Elite samt PsycInfo användes för att söka 

artiklar vilket kan ses som en styrka då ett flertal databaser har sökts igenom. De flesta av 

artiklarna hittades i Pubmed och Cinahl vilket kan ses som en styrka då databaserna enligt 

Karlsson (2012) är omvårdnadsinriktade. Sökningar i Academic Seacrh Elite resulterade i en 

resultatartikel medan PsycInfo inte gav några relevanta artiklar. Dubbletter från redan funna 

artiklar hittades i samtliga databaser. I relation till studiens syfte användes sökorden 

endometriosis, experience*, emotion*, pain och nurs*. Samtliga sökord söktes som ämnesord 

där endast endometriosis gav resultat. Övriga ord söktes som fritextord. Sökningar med 

ämnesord medför att sökningarna blir mer specifika (Forsberg & Wengström, 2013) vilket är 
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en styrka för studien. De booleska operatorerna AND, OR och NOT kombinerades med 

sökorden vilket kan ses som en styrka då sökningarna blir mer specifika.  

Studien inkluderade artiklar publicerade mellan 2004-2014. De första sökningarna som 

utfördes begränsades till åren 2009-2014 vilket inte gav tillräckligt med vetenskapliga 

artiklar. Sökningarna utökades därmed från 2004 vilket kan anses som en svaghet då studien 

möjligtvis inte representerar nuläget. Det kan även ses som en styrka då inga förändringar 

eller skillnader har hittats i kvinnornas upplevelser av att leva med endometrios. 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 upplevelser. Ett undantag gjordes då en artikel innehöll 

kvinnors upplevelser samt vårdpersonalens perspektiv kring endometrios men valdes likväl att 

inkluderas. Det kan ses som en svaghet då förväxling kan ske mellan kvinnornas och 

vårdpersonalens uttalanden. Sökningarna begränsades inte till fulltext vilket medförde att 

tillgången till de vetenskapliga artiklarna ökade.  

Övervägande resultatartiklar i studien är kvalitativa (8) och det möjliggör en subjektiv bild av 

kvinnornas upplevelser vilket kan ses som en fördel relaterat till studiens syfte. Utifrån de 

kvantitativa artiklarna (4) framkom en större mängd kvinnors upplevelser som enligt Olsson 

och Sörensen (2011) kan ge en generaliserbarhet samt en överförbarhet. Artiklarna som ingick 

i studiens resultat kom från England (2), Norge, Nya Zeeland (2), Danmark, Österrike, 

Australien (3), Iran och USA. Studieresultat kan påverkas av den stora bredden av länder då 

sjukvårdssystemen möjligtvis skiljer sig i olika delar av världen. Oberoende av olika länder 

och kulturer överensstämde kvinnornas upplevelser i stora drag med varandra och kan därmed 

antas vara överförbart till Sverige. Något som bör finnas i åtanke är att sjukvårdssystemet i 

Sverige möjligtvis skiljer sig jämfört med sjukvårdssystemen i de länder som artiklarna är 

genomförda i. En svaghet kan vara att inga av artiklarna utfördes i Sverige.  

Av de 12 artiklar som användes i litteraturstudiens resultat var nio artiklar godkända av 

etikprövningsnämnden. De resterande tre artiklarna var uttryckligen inte godkända men då 

artiklarna är publicerade i tidskrifter kan ett antagande göras att artiklarna har genomgått ett 

godkännande. Samtliga artiklar lästes och kvalitetsgranskades utifrån bedömningsmallen av 

Carlsson och Eiman (2003) enskilt för att sedan bedöma artiklarna gemensamt. Det kan ses 

som en fördel då granskningarna inte påverkades av varandra. För att hålla en vetenskaplig 

kvalitet på studien bör enbart artiklar med hög eller medelhög kvalitet inkluderas (Rosén 

2012). Åtta resultatartiklar erhöll grad I och fyra resultatartiklar fick grad II vilket medför att 

den vetenskapliga graden var hög. En artikel fick grad III och exkluderades från studien då 

den vetenskapliga graden var låg. Återkommande artikelförfattare kan ses både som en fördel 

och nackdel. En fördel kan vara att författaren har goda kunskaper kring det aktuella ämnet 

medan en nackdel kan vara att ämnet betraktas från färre synvinklar. Artiklarna lästes och 

granskades på engelska vilket kan medföra en misstolkning vid översättning till det svenska 
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språket. En bias kan uppstå om endast svårt drabbade kvinnor medverkade i studien vilket kan 

ge ett missvisande resultat.  

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat kommer att diskuteras utifrån Erikssons (1994) sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande samt sjuksköterskans uppgift i att lindra lidande. 

 

Kvinnorna upplevde att förståelsen av vården var bristfällig vilket låg till grund för bristande 

kunskap om endometrios (Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014; Denny, 2009; Riazi et 

al., 2014). Det resulterade i att kvinnornas smärta normaliserades (Markovic et al., 2008; 

Moradi et al., 2014; Denny, 2009; Huntington & Gilmour, 2005) och att deras symtom inte 

togs på allvar (Riazi et al., 2014; Denny, 2009; Hudelist et al., 2012). Enligt Eriksson (1994) 

uppstår vårdlidande när människan känner sig kränkt av vården och upplever att den vård som 

ges inte är värdig. Det kan bekräfta att kvinnorna upplevde ett stort vårdlidande då de inte 

blev trodda av vårdpersonalen. När sjukvården varken ser eller hör kvinnorna blir de 

förnedrade och förolämpade (Dahlberg, 2002). Vårdlidandet bedöms som ett onödigt lidande 

och bör avlägsnas i den mån det går (Erikson, 1994). För att lindra vårdlidande bör 

sjuksköterskan ha en helhetssyn på patienten, vara tillmötesgående och uppmärksamma 

patientens sjukdomsupplevelse (Socialstyrelsen, 2005). Ett antagande kan göras att det är av 

stor vikt att tro på kvinnorna och inte misstro deras upplevelser för att undvika vårdlidande. 

En följd av att kvinnorna blev misstrodda var att diagnosen blev fördröjd vilket kunde ge 

upphov till känslor som frustration, ilska samt irritation (Moradi et al., 2014). Det tar i 

genomsnitt nio år att få sin diagnos vid endometrios (Berqvist, 2011) och en önskan finns att 

få en diagnos på de besvär som belastar kroppen (Malterud, 2004). Leva i ovisshet kan leda 

till en känsla av tomhet och får kvinnorna att känna sig förlorade i sin kvinnlighet 

(Johannisson, 1994). Följden som kan uppstå då kvinnorna inte blir tagna på allvar är att de 

blir skeptiska till sjukvården samt att kvinnorna ifrågasätter sjukvårdspersonalens kunskap 

(Berglund, Westin, Svanström & Johansson Sundler, 2012). Sjuksköterskan bör få mer 

kunskap och en ökad förståelse för sjukdomen då det underlättar för kvinnor med endometrios 

(Altman & Wolcyzk, 2010) vilket kan antas minska vårdlidandet för kvinnorna.  

Endometrios upplevdes leda till ett försämrat samliv (Moradi et al., 2014; Fagervold et al., 

2009; Huntington & Gilmour, 2005; Denny & Mann, 2007). Plågsam smärta vid samlag hade 

en negativ effekt på samlivet och i en del fall undvek kvinnorna samlag för att undgå den 

svåra smärtan (Denny & Mann, 2007; Moradi et al., 2014). Enligt Eriksson (1994) medför 

sjukdom och behandling vanligtvis smärta vilket i sin tur orsakar sjukdomslidande. Lidandet 

resulterar i att människor enbart fokuserar på den del av kroppen där smärtan finns. Det kan 

tolkas att smärtan tog över kvinnornas vilja till samlag då smärtan medförde ett stort lidande. 

Undvikande av samlag fick kvinnorna att känna sig mindre attraktiva och mindre feminina 

(Riazi et al., 2014; Denny & Mann, 2007) då den kvinnliga identiteten minskade (Moradi et 

al., 2014; Riazi et al., 2014). Det överensstämmer med Lindwall (2012) som påstår att 

kvinnorna i en del fall fick en känsla av att kroppen gick förlorad till följd av sjukdomen. 
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Eriksson (1994) menar att förändrad identitet leder till livslidande, då det uppstår en känsla av 

att inte längre känna sig hel som människa.  

Det framkom att kvinnorna upplevde begränsningar i vardagen på grund av sjukdomens 

symtom (Riazi., 2014; Moradi et al., 2014; Huntington & Gilmour, 2005; Fagervold et al., 

2009; Denny, 2009; Seear, 2009; Marcovic et al., 2008). Smärta var det symtom som utgjorde 

ett hinder för sociala och fysiska aktiviteter (Riazi., 2014; Moradi et al., 2014; Gilmour et al., 

2008; Huntington & Gilmour, 2005). Enligt Eriksson (1994) berörs människans livssituation 

utifrån sjukdom och ohälsa vilket leder till ett livslidande. Det kan bekräfta att kvinnorna 

upplevde ett sjukdomslidande samt livslidande då smärtan begränsade den sociala samvaron 

och medförde att livet inte kunde levas fullt ut. En följd av endometrios var att kvinnorna 

kände sig socialt isolerade (Markovic et al., 2008; Moradi et al., 2014). Det överensstämmer 

med Denny (2004) som skriver att kvinnorna upplevde en minskad social kontakt då 

sjukdomen begränsade deltagandet i sociala aktiviteter. Minskad social kontakt kan leda till 

depression och ångest (Grav, Hellzén, Romild & Stordal, 2011) och ett antagande är att 

kvinnor med endometrios kan få ett minskat socialt nätverk vilket kan leda till psykisk ohälsa. 

Som sjuksköterska är det därmed viktigt att upplysa att kuratorer finns att tillgå vid behov av 

stöd (Bergqvist, 2011). Det liv som människan lever har ett samband med livslidande 

(Lindwall, 2012). I resultatet framkom att sjukdomen påverkade många aspekter i kvinnornas 

liv och ett antagande kan göras att smärtan kan orsaka ett psykisk lidande. För att lindra 

lidande har sjuksköterskan en viktig roll i att reducera smärtan vilket kan ske farmakologiskt 

samt icke farmakologiskt (Olovsson, 2014; Bergqvist, 2011).  Minskad smärta leder till ett 

minskat lidande (Eriksson, 1994).  

I sjuksköterskeprofessionen ingår fyra grundläggande ansvarsområden och enligt ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor är ett av huvudansvaren att lindra patientens lidande. Sjuksköterskan 

har även en roll i att skydda patientens hälsa när det kroppsliga välbefinnandet inte 

uppmärksammas av sjuksköterskans medarbetare (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) slår fast att 

sjukvården bör ha en helhetssyn på patienten, vara tillmötesgående och uppmärksamma 

patientens sjukdomsupplevelse. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) slår fast att vården ska 

framkomma med respekt för den enskilda individens värdighet. Eriksson (1994) skriver att 

sjukvårdspersonal omedvetet orsakar lidande vilket ligger till grund för brister i reflektion och 

kunskap om lidande. I resultatet framkom stora kunskapsbrister om endometrios och en ökad 

kunskap kan leda till en mindre bristfällig vård och ett minskat lidande för kvinnorna. 

 

Konklusion och Implikation 

Att leva med endometrios innebär en påverkan på den fysiska, psykiska, sociala samt sexuella 

hälsan. Endometrios är en dold sjukdom där oförståelse samt bristande kunskap finns hos 

sjukvården vilket medför att kvinnorna blir trivialiserade samt förbisedda av sjukvården. 

Kvinnorna stöter även på okunskap och oförståelse i arbetslivet och privatlivet. Smärtan utgör 

en stor del i kvinnornas liv och medför stundtals bristande kontroll vilket orsakar ett stort 
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lidande. Den långa väntan på sin diagnos skapar en stor oro och frustration då kvinnorna lever 

i en ständig ovisshet. 

Endometrios är en vanligt förekommande sjukdom och som sjuksköterska är det stor 

sannolikhet att komma i kontakt med de drabbade kvinnorna. För att kvinnorna inte ska bli 

trivialiserade samt förbisedda av sjukvården krävs mer kunskap och förståelse för hur deras 

liv påverkas av sjukdomen. En ökad kunskap om endometrios leder till en djupare förståelse 

hos sjuksköterskan vilket är av stor betydelse för omvårdnaden. 
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*Artiklar som använts i resultatet



BILAGA A 

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

Sökord Pubmed 
MeSH-term 

Cinahl 
Subject heading 

Academic Search Elite 
Subject terms 

Endometrios Endometriosis Endometriosis Endometriosis 

Upplevelser 
Experience* (fritext) 

Experiences 
Experience* (fritext) Experience* (fritext) 

Känslor Emotion* (fritext) Emotion* (fritext) Emotion* (fritext) 

Smärta Pain (fritext) Pain (fritext) Pain (fritext) 

Omvårdnad Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) 



BILAGA B 

 

Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2014-10-10 Pubmed 

(Endometriosis 

[MeSH]) AND 

Experience* AND Pain 

Limits: English, 

research article, 2004-

2014 266 39 13 6 

2014-10-13 Pubmed 

(Endometriosis) AND 

Experiences 

Limits: English, 

research article, 2004-

2014 13(1)* 4 3 2 

2014-10-13 Pubmed 

(Endometriosis 

[MeSH]) AND Nurs* 

Limits: English, 

research article, 2004-

2014 46(2)* 4 2 1 

2014-10-13 Cinahl 

(MM “Endometriosis”) 

AND Experience* 

Limits: English, 

research article, 2004-

2014 23(7)* 8 2 1 

2014-10-13 Cinahl 

(MM “Endometriosis”) 

AND Emotion* 

Limits: English, 

research article, 2004-

2014 2 2 1 1 

2014-10-14 

Academic 

Search 

Elite 

DE “Endmetriosis” 

AND Experience* AND 

Pain 

Limits: English, peer 

reviewed, 2004-2014 82(7)* 17 4 1 

  Summa: 432 74 25 12 



BILAGA C 

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
 
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 

Cinahl 

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 

85 % 

Grad I 



BILAGA C 

 

Artikel 2 

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 

79 % 

Grad II 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA C 

 

Artikel 3 

Referens Fagervold, B., Jenssen, M., Hummelshoj, L., & Haase Moen, M. (2009). Life after a diagnosis 

with endometriosis - a 15 years follow-up study. Acta Obstetricia et Gynecologica 

Scandinavia, 88(8), 914-919. doi: 10.1080/00016340903108308. 

Land  
Databas 

Norge 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att på sikt undersöka konsekvenserna för sjukdomen utifrån kvinnor 

som blev diagnostiserade med endometrios för 15 år sedan. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvantitativ studie. 

Retrospektiv beskrivande design. 

130 kvinnor tillfrågades att deltaga varav 78 deltagare lämnade in ett komplett frågeformulär. 

Inklusionskriterier var kirurgisk diagnostisering på St. Olav’s Hospital i Trondheim mellan 

1991-1993. Exklusionkriteriet var kvinnor där endometriosen hade hittats oväntat. 

Frågeformulär med frågor kring behandling, symtom, infertilitet, möjligheten att arbeta och 

problem i förhållandet. 

Data analyserades med hjälp av statistisk analys med SPSS version 14.0, Mann Whitney U-test, 

Kruskall-Wallis test och chi-två test. 

Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Hälften av alla kvinnor upplevde att endometrios påverkade deras livskvalitet. Symtombilden 

påverkade deras förhållanden, möjligheten att arbeta och det sociala livet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

85 % 

Grad I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BILAGA C 

 

Artikel 4 

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. doi: 

10.1111/j.1440-172X.2008.00718.x. 

Land  
Databas 

Nya Zeeland 

Pubmed 

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

sjukdomens effekt på deras liv och de strategier som användes för att hantera sin sjukdom. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ studie. 

Feministisk forskning. 

18 personer deltog. Informationsblad om studien delades ut samt publicerades i ett nyhetsbrev 

för en stödgrupp för endometriosdrabbade. 

Omfattande intervjuer spelades in samt transkriberades. Inledningsfrågan var ”Vilken inverkan 

har endometrios på ditt liv?”. 

En tematisk inriktning användes för att analysera intervjuerna vilket innebär att läsa texterna 

samt att läsa om texterna, att jämföra texterna samt gruppera texterna efter teman. Nästa steg 

innebar att undersöka pålitligheten i deltagarnas berättelser. 

Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Resultatet i studien visade att kronisk smärta var grundorsaken till en social och ekonomisk 

påverkan. En del fick avbryta sin utbildning på grund av den svåra smärtan och en del upplevde 

att karriären blev hindrad. Det sociala nätverket blev mindre på grund av symtomen som 

inverkade på det dagliga livet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

81 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



BILAGA C 

 

Artikel 5 

Referens Hansen, K. E., Kesmodel, U. S., Baldursson, E. B., & Kold, M. (2014). Visceral Syndrome in 

endometrosis patients. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductice 

Biology, 179 (2014), 198-203. doi: 10.1016/j.ejogrb.2014.05.024. 

Land  
Databas 

Danmark 

Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka om sysselsatta kvinnor med endometrios upplevde 

viscerala syndrom oftare än kvinnor utan sjukdomen 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvantitativ studie. 

Kohortstudie. 

1361 personer deltog, varav 610 personer var diagnostiserade med endometrios och 751 

personer inte hade sjukdomen. Deltagarna valdes ut från den danska endometrios associationen, 

endometrios-centret på Aarhus universitetssjukhus, en annons i tidningen dansk union samt 

från Facebook. 

Ett frågeformulär om endometrios hälsoprofil med svarsalternativ distribuerades och 

besvarades på internet. 

Procentsatser rapporterades för all data. Chi-två test användes för att upptäcka statistiska 

skillnader i demografi mellan grupperna. Kontinuerliga variabler undersöktes med hjälp av 

testet Mann-Whitney U. Principalkomponenter analyserades med direkt oblimin rotation. 

Kaiser normalisering användes för att finna underliggande strukturer av korrelationer mellan 

variabler och för att se om ett större antal variabler presenterade en eller fler skalor. Cronbach’s 

alfa användes för att visa tillförlitligheten i varje skala. SPSS version 19 användes för att 

analysera statistik. 

Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Resultatet i studien visade att kvinnor med endometrios rapporterade en mer frekvent och 

daglig smärta än kvinnor som inte har sjukdomen. Kvinnor som inte har endometrios upplevde 

att smärta i axlar och rygg var vanligast i jämförelse med kvinnor som lever med endometrios 

som upplevde att buksmärta utan koppling till menstruation, smärta vid tarmtömning, smärta 

från urinblåsa, diarré, ökad blödning samt ökad trötthet var vanliga symtom. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 

77 % 
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Artikel 6 

Referens Hudelist, G., Fritzer, N., Thomas, A., Niehues, C., Oppelt, P., Haas, D., … Salzer, H. (2012). 

Diagnostic delay for endometriosis in Austria and Germany: causes and possible consequences. 

Human Reproduction, 27(12), 3412-3416. doi: 10.1093/humrep/des316. 

Land  
Databas 

Österrike 

Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka varaktighet och eventuella orsaker till förseningar vid 

diagnostisering av endometrios i Österrike och Tyskland.  

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvantitativ design. 

Tvärsnittsstudie. 

171 personer deltog. Ett kriterium för att få delta i studien var att deltagaren var diagnostiserad 

med endometrios. 

Enkäter med 26 punkter användes där deltagarnas psykosociala och kliniska egenskaper samt 

erfarenheter framkom. 

Frågeformuläret analyserades med chi-två-test och Fishers exakta test i SPSS 16 programvara 

för kategoriska variabler. Oberoende t-test för lika organ användes för att undersöka samband 

mellan variabler och studieresultaten. 

Bortfall: 2 personer. 

Slutsats Resultatet visade att fördröjning av diagnostisering för endometrios i Österrike och Tyskland är 

förvånansvärt lång, på grund av både medicinska och psykosociala skäl. Medianvärdet från 

första symtomdebut till diagnos var 10,4 år och 74 % av patienterna fick felaktig diagnos. 

Medelåldern vid diagnos var 32 år.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

91 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BILAGA C 

 

Artikel 7 

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 

Pubmed 

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

sjukdomens effekt på deras liv och de strategier som används 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, att de 

kom i vågor samt med fysiska och psykologiska dimensioner. 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 av svår smärta 

och en del ansåg att yrkesvalen var begränsade.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

81 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



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 

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 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BILAGA C 

 

Artikel 9 

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 finns skillnader mellan tre olika åldersgrupper 

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 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 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



BILAGA C 

 

Artikel 10 

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. BioMed Central Women’s Health, 14(103), 1-9. doi: doi: 10.1186/1472-6874-

14-103. 

Land  
Databas 

Iran 

Pubmed 

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 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. Det fanns olika faktorer som 

kunde fördröja diagnostiseringen exempelvis att menstruell smärta ansågs vara normalt. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 

79 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA C 

 

Artikel 11 

Referens Schoen Lemaire, G. (2004). More Than Just Menstrual Cramps: Symptoms and Uncertainty 

Among Women With Endometriosis. JOGNN, 33(1), 71-79. doi: 10.1177/0884217503261085. 

Land  
Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka symtomen samt osäkerheten vid endometrios 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvantitativ metod. 

Beskrivande tvärsnittsstudie. 

298 kvinnor deltog i studien. Inklusionskriterier var att deltagarna var över 18 år samt att de var 

kirurgiskt diagnostiserade med endometrios. 

5 olika mätinstrument användes där deltagarna fick en checklista med olika skalor. Data 

samlades in anonymt. 

Beskrivande statistik beräknades på alla variabler. Cronbach’s alfa användes för att styrka 

skalornas tillförlitlighet. Skalornas poäng testades med Pearsons test. 

Bortfall: 5% 

Slutsats De tre vanligaste symtomen vid endometrios var mensvärk, trötthet och nedre ryggsmärta. 

Osäkerhet kring sjukdomen var relaterat till kvinnors uppfattning om förändringar i sjukdomen 

samt en osäkerhet kring att ha ”bra och dåliga dagar”.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

83 % 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



BILAGA C 

 

Artikel 12 

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 % 
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