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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Endometrios är en kronisk, inflammatorisk sjukdom som drabbar cirka tio procent av 

kvinnor i fertil ålder. I genomsnitt tar det sju år att få en diagnos. Sjukdomen har en mängd 

olika symtom som påverkar kvinnornas livskvalitet. Den medicinska och kirurgiska 

behandlingen är inte alltid tillräcklig och kan behöva kompletteras med olika 

egenvårdsåtgärder. Forskningen visar att ändrade levnadsvanor kan lindra symtomen vid 

endometrios. 

 

Syfte  
 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors egenvård vid behandling och lindring av 

symtomen vid endometrios. 

 

Metod  
 

En kvalitativ intervjustudie valdes som metod för att besvara syftet. Sju semistrukturerade 

intervjuer genomfördes. Det insamlade materialet analyserades med en induktiv, kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultat 
 

Resultatet av kvinnornas egenvård delades upp i tre kategorier. Den första kategorin 

innebar att ändra sina levnadsvanor i form av kost, fysisk aktivitet, mental träning, 

återhämtning samt alternativa behandlingsmetoder. Den andra kategorin utgjordes av 

informationssökning och emotionellt stöd. Den tredje kategorin innebar att öka 

kroppsmedvetenheten. Egenvården var en viktig del av kvinnornas vardag och ett viktigt 

komplement till den medicinska behandlingen. Symtomen såg olika ut hos kvinnorna och 

därmed även den egenvård som utfördes. 

 

Slutsats 
 

Egenvården bestod av en mängd faktorer som lindrade symtomen både på det fysiska och 

psykiska planet. Beroende på symtombild var de olika faktorerna mer eller mindre 

framträdande i vardagen. Det framgick att egenvården var individuell och att den enskilda 

kvinnan behöver prova sig fram till vad som passar för henne. 

 

Nyckelord: Egenvård, Endometrios, Kvinnohälsa, Symtomlindring 
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BAKGRUND 

Endometrios 

Endometrios är en sjukdom som drabbar cirka tio procent av kvinnor i fertil ålder världen 

över. Det innebär att enbart i Sverige är runt 200 000 kvinnor drabbade av sjukdomen. 

Trots detta kallas endometrios för ”den dolda sjukdomen” då kännedomen om sjukdomen 

är låg hos vårdpersonal och hos allmänheten (Bergqvist et al., 2008). I genomsnitt tar det 

sju år för kvinnor med endometrios att få diagnosen och därmed dröjer även behandlingen 

(Hadfield, Mardon, Barlow & Kennedy, 1996). Ofta feldiagnosticeras kvinnor som söker 

hjälp för sina besvär med urinvägsinfektion eller irritable bowel syndrome (IBS) då en del 

av symtomen påminner om varandra (Bergqvist et al., 2008).  

 

Patofysiologi 

Endometrios är en benign, kronisk, östrogenberoende och inflammatorisk sjukdom. Den 

innebär att celler som liknar livmoderslemhinnans tar sig ut i bukhålan och där fäster på 

olika organ. Vanligast är att äggstockar, äggledare, livmoderns utsida, urinblåsa och tarmar 

angrips. Där cellerna fastnar skapas det inflammationer. Cellerna växer efterhand ihop och 

bildar ärrvävnader och adherenser (sammanväxningar). Efter en tid kapslas cellerna in och 

det bildas endometrioshärdar och cystor (Bergqvist et al., 2008). Att sjukdomen är kronisk 

innebär att det i dagsläget inte är möjligt att bota den (Platteeuw & D’Hooghe, 2014). 

 

American Society for Reproductive Medicine (ASRM) delar in endometrios i fyra olika 

stadier beroende på graden av vävnadstillväxt, där stadie I är den mildaste graden och 

stadie IV är den svåraste graden (Gupta, Harlev & Agarwal, 2015). Mild endometrios 

kännetecknas av isolerade endomterioshärdar och svår endometrios har stora områden av 

härdar. Dessutom är andra organ såsom exempelvis tarmar och urinblåsa också påverkade. 

Klassificeringen är till hjälp för kirurgerna att beskriva graden av endometrios (Andersson, 

2015). 

 

Etiologi 

Bakgrunden till varför vissa kvinnor utvecklar endometrios är fortfarande oklar. Flera olika 

teorier har framförts, däribland implantationsteorin. Enligt den beror endometrios på att 

endometrieceller som har slitits loss under kvinnans menstruation därefter har vandrat 

baklänges via äggledaren ut i bukhålan och där fått fäste.  Troligen har kvinnor som 

drabbas av endometrios samtidigt ett nedsatt immunförsvar som gör att kroppens försvar 

mot dessa lösa celler inte fungerar som de ska. Sannolikt beror uppkomsten av endometrios 

på flera olika samverkande faktorer (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010).  

 

Symtom 

Det finns ett flertal symtom kopplade till sjukdomen. För de kvinnor som drabbas medför 

sjukdomen lidande och nedsatt livskvalitet (Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood, 

2014). De klassiska symtomen inbegriper bäckensmärta, dysmenorré (smärtsamma 

menstruationer), dyspareuni (samlagssmärta) och infertilitet. Symtombilden varierar hos 

olika kvinnor beroende på vilka organ som är påverkade, på kvinnans ålder och på vilka 

eventuella andra tillstånd kvinnan lider av (Bergqvist et al., 2008). Däremot korrelerar inte 

patientens besvär med sjukdomens utbredningsgrad eller utseendet på härdarna.  



   

 

2 

 

Kvinnor med endometrios stadie I kan ha svåra symtom, exempelvis högre grad av 

dysmenorré, medan kvinnor med endometrios stadie IV kan ha lätta symtom, exempelvis 

låg grad av dysmenorré (Muzii, Marana, Pedullà, Catalano & Mancuso, 1997).  

 

Det vanligaste symtomet är dysmenorré. Smärtan startar vanligen före menstruationen och 

intensiteten ökar under de första dagarna av denna. Smärtorna anses inte vara kopplade till 

endometrioshärdarna, utan är ett uttryck för den inflammatoriska reaktionen och för de 

eventuella adherenser som finns. Besvären brukar beskrivas som molande värk med inslag 

av huggande, krampliknande eller skärande smärta, ofta med utstrålning mot ben, rygg, 

perineum, vulva, perianalt eller glutealt. Tarmbesvär är vanligt hos kvinnor med 

endometrios och kan innebära antingen diarré eller obstipation i samband med 

menstruation. Övriga symtom vid endometrios inbegriper allmän sjukdomskänsla, trötthet, 

bristande energi, illamående och psykiska besvär, såsom depression och ångest (Bergqvist 

et al., 2008). 

 

Debutåldern för endometriossymtom är 25-30 årsåldern och runt 20 procent av kvinnorna 

med diagnosen endometrios har inga symtom (Borgfeldt et al., 2010). En studie av 

Ballweg (2004) visar emellertid att hos flertalet kvinnor börjar symtomen redan vid 

menstruationsdebut, det vill säga i tonåren, samt att tidigare debut av endometrios kan 

kopplas samman med aggressivare symtom. 

 

Diagnostik 

För att ställa diagnosen endometrios krävs först en detaljerad anamnes med den typiska 

smärtkombinationen dysmenorré, buksmärta och dyspareuni (Borgfeldt et al., 2010). 

Palpationsundersökningen kan i vissa fall utfalla normalt och i andra fall utlösa svår smärta 

(Bergqvist et al., 2008). Palpationsundersökningen kan avslöja knottriga, intensivt 

ömmande härdar. Ultraljud kan identifiera endometriom (cystor), men den definitiva 

diagnosen ställs efter utförd explorativ laparoskopi eller laparotomi (Borgfeldt et al., 

2010). Andra diagnosverktyg är magnetkamera som kan påvisa endometriom och 

laboratorieprover såsom CA-125 (ett protein som produceras av cellerna i 

reproduktionsorganen) och CRP (C-reaktivt protein som stiger vid inflammation) som ofta 

är lätt förhöjda hos patienter med endometrios (Bergqvist et al., 2008). 

 

Behandling 

Behandlingen av endometrios kan delas upp i farmakologisk respektive kirurgisk 

behandling (Gupta et al., 2015). Eftersom etiologin bakom endometrios ännu inte är helt 

känd kan nuvarande behandlingar inte bota eller förebygga endometrios, utan 

behandlingen går istället ut på att behandla symtom såsom exempelvis smärtlindring såväl 

som ökning av fertilitetschanser (Platteeuw & D’Hooghe, 2014).  

 

Den farmakologiska hormonella behandlingen går ut på att minska östrogennivån hos 

kvinnan och därmed förhindra ovulation och menstruation, vilket får som följd att 

endometrioshärdarna läker ut. Den hormonella behandlingen kan antingen ges i form av 

kontinuerlig hög dos av progesteron eller av tillförsel av Gonadotropin Releasing Hormone 

(GnRH)-agonister. Kombinerade p-piller kan också användas i behandlingen mot 

endometrios. Dessa läker inte ut befintlig endometrios, men förhindrar dess utveckling 

(Borgfeldt et al., 2010). 
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Den kirurgiska behandlingen används vid mer avancerade förändringar, såsom adherenser 

och endometriom eller om kvinnan inte tolererar hormonell behandling.Den kirurgiska 

behandlingen utförs oftast i form av en laparoskopi där endometriosvävnad och 

sammanväxningar avlägsnas (Borgfeldt et al., 2010). Då endometrios är en kronisk 

sjukdom med bättre och sämre perioder, krävs en effektiv smärtbehandling. Förstahandsval 

för underhållsbehandlingen är paracetamol och Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs 

(NSAID)-preparat, medan opioider tillsammans med NSAID och paracetamol används vid 

akuta skov (Bergqvist et al., 2008). 

 

Symtomlindring 

Trots den medicinska och kirurgiska behandling som finns mot endometrios, kvarstår 

ibland symtom, såsom exempelvis smärta, hos patienten (Bruse et al., 2016). Det innebär 

att kvinnor tvingas leva med exempelvis smärta under lång tid, i vissa fall hela livet 

(Huntington & Gilmour, 2005). Användningen av komplementära och 

alternativmedicinska behandlingsmetoder ökar och många patienter försöker hitta egna 

vägar till symtomlindring (Bruse et al., 2016). I självhjälpslitteratur av exempelvis 

Eckersley och Aziz (2015) beskrivs olika livsstilsförändringar som patienter med 

endometrios kan prova för att uppnå symtomlindring. Kostråd, kosttillskott, träning, 

återhämtning, akupunktur, hypnoterapi och massage är exempel på faktorer som nämns 

och som kan leda till symtomlindring. I en intervjustudie utförd i Sydafrika (Roomaney & 

Kagee, 2015) om hur kvinnor hanterar sjukdomen endometrios rapporterades deltagarna 

använda sig av dels problemfokuserade strategier och dels emotionsfokuserade strategier. 

De problemfokuserade strategierna inbegrep begränsning av fysisk aktivitet, inhämtning av 

kunskap kring sjukdomen, schemaläggning av arbete och socialt liv kring 

menstruationscykeln, egenvård samt tillit till socialt stöd. De emotionsfokuserade 

strategierna inbegrep ett accepterande av diagnosen, att inneha en positiv inställning, att 

peppa sig själv samt att vara spirituell. Egenvården rapporterades vara av störst betydelse 

för deltagarna och de olika egenvårdsfaktorer som framkom var smärtlindring såsom 

användning av analgetika eller huskurer, avslappning, stretching samt kostförändringar. 

 

Kost och kosttillskott 

 

På senare år har det forskats mycket om relationen mellan näringsintag och utveckling av 

respektive progression av endometrios. Resultaten pekar åt att kvinnor med endometrios 

konsumerar färre grönsaker och omega-3-rika livsmedel men mer rött kött, kaffe och 

transfetter. Resultaten i de olika studierna är dock osäkra och mer forskning behövs 

(Parazzini, Viganò, Candiani & Fedele, 2013). En annan litteraturöversikt om relationen 

mellan näringsintag och endometrios visar däremot på att kvinnors näringsintag kan 

reducera risken att utveckla endometrios samt eventuellt att etablerad sjukdom kan 

regrediera. Livsmedel rika på omega-3, tillskott med N-acetylcystein, vitamin D och 

resveratrol, samt ökat intag av frukt och grönt (helst ekologiskt) och fullkornsprodukter 

verkar skyddande (Halpern, Schor & Kopelman, 2015). Ytterligare en annan 

litteraturöversikt undersöker relationen mellan endometrios, kost och dysmenorré. 

Resultatet visar en stark korrelation mellan endometrios och transfetter, där ett ökat intag 

av transfetter ökar risken för endometrios och ett ökat intag av omega-3 minskar risken för 

sjukdomen. Resultatet visar även att ett ökat intag av omega-3 minskar graden av 

dysmenorré hos kvinnor som är drabbade av sjukdomen. Korrelation mellan ett ökat intag 

av frukt, grönsaker samt fullkorn och dysmenorré kunde emellertid ej säkerställas (Hansen 

& Knudsen, 2013).  
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Det potentiella sambandet mellan koffeinkonsumtion och endometrios har undersökts i 

flertalet studier och en metaanalys av studierna visar att det inte finns något samband 

mellan koffeinkonsumtion och endometrios, således innebär det inte någon hälsorisk att 

konsumera koffein (Chiaffarino et al. 2014). Sambandet mellan glutenfri kost och 

endomteriossmärta undersöktes i en studie av Marziali et al. (2012). Tvåhundrasju 

patienter med svåra smärtsamma endometriosrelaterade symtom ingick i studien. Efter 12 

månaders glutenfri kost rapporterade 75 procent av deltagarna signifikant minskning av 

smärtsamma symtom medan 25 procent av deltagarna rapporterade ingen förbättring av 

symtomen. 

 

I en kohortstudie undersöktes sambandet mellan intag av vitamin B, C och E och 

diagnosen endometrios. Resultaten tyder på att kosttillskott av enbart vitaminerna inte har 

någon effekt på risken för endometrios, men däremot att livsmedel rika på dessa vitaminer 

minskar risken för endomterios (Darling, Chavarro, Malspeis, Harris & Missmer, 2013). I 

en annan studie om effekten av antioxidanter mot daglig smärta, dysmenorré och 

dyspareuni, visar resultaten att tillskott av antioxidanterna vitamin C och E minskade den 

dagliga smärtan hos 43 procent av deltagarna, 37 procent av deltagarna rapporterade 

minskad dysmenorré och 24 procent av deltagarna rapporterade minskad dyspareuni 

jämfört med placebogruppen (Santanam, Kavtaradze, Murphy, Dominguez & 

Parthasarathy, 2013). En studie om sambandet mellan vitamin D3-tillskott och regression 

av endomterios hos råttor tyder på att vitamin D3-tillskott kan ha bra effekt i behandlingen 

av endomterios (Abbas, Taha, Disi & Shomaf, 2013). 

 

Fysisk aktivitet 

 

Att träna och röra på sig har flera hälsoeffekter och leder till ett ökat välmående och till 

bättre livskvalitet (Mendoza et al., 2016). Träning har kommit att bli mer än en 

fritidssysselsättning och är idag även ett alternativ till traditionella läkemedel för att bland 

annat lindra smärta som exempelvis vid endometrios. Majoriteten av de kvinnor som är 

diagnosticerade med endometrios upplever att deras symtom har förbättras efter att de har 

genomgått operation och/eller de har medicinerat, men flera kvinnor tycker fortfarande att 

resultaten är otillräckliga (Koppan et al., 2010). Studier har visat att regelbunden träning 

hos kvinnor minskar risken att utveckla endometrios med 40-80 procent. Regelbunden 

träning skyddar kroppen mot de sjukdomar som orsakas av inflammatoriska processer, 

genom att öka nivåerna av cytokiner samt minska mängden östrogen i kroppen (Bonocher, 

Montenegro, Rosa E Silva, Ferriani & Meola, 2014). Även nivån av beta-endorfiner ökar i 

kroppen, vilket är en viktig smärtlindrare. Sammantaget så finns det flera faktorer som 

pekar på att fysisk aktivitet har en smärtlindrande effekt och att det har en positiv påverkan 

på dessa kvinnors välmående menar Koppan et al. (2010). Studier visar att fysisk aktivitet 

har en positiv effekt på smärtan hos kvinnor med endometrios, men att fler och mer 

omfattande studier behöver göras innan ett tillförlitligt resultat kan ses gällande storleken 

och omfattningen av den smärtlindrande effekten (Brown & Brown, 2010).  

 

Yoga har visat sig vara en bra och effektiv metod vad gäller smärtlindring. Övningarna i 

yogan gör att individen tvingas att fokusera på andningen istället för smärtan, och på så sätt 

flyttas fokus från smärtan, och den upplevs inte som så intensiv. Yogan hjälper även till att 

utveckla individens kunskap om den egna psykiska hälsan, om det egna oberoendet samt 

medvetandegör möjligheterna till egenvård (Gonçalves, Makuch, Setubal, Barros & 

Bahamondes, 2016). 
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Mental träning 

 

Enligt en litteraturöversikt av Reiner, Tibi och Lipsitz (2013) har användningen av 

mindfulness mot långvarig smärta ökat under de senaste trettio åren. Mindfulness handlar 

om att vara närvarande i nuet och att vara observant på allt som sker både inombords och 

utombords. I litteraturöversikten undersöktes mindfulness specifika effekt på 

smärtintensitet och resultatet visar att utövning av mindfulness sänker smärtintensiteten 

hos patienter med långvarig smärta (Reiner et al., 2013). Detta bekräftas i en pilotstudie 

med tio patienter med långvarig smärtproblematik relaterad till endometrios. Deltagarnas 

nivå av lidande uppmättes med hjälp av enkäter före och efter mindfulness-intervention 

samt efter sex- och 12 månaders uppföljning. Resultaten visade på signifikanta och 

bestående effekter på deltagarnas smärtnivå, välmående och förmåga att fungera i det 

dagliga livet (Kold, Hansen, Vedsted-Hansen & Forman, 2012). 

 

Traditionell kinesisk medicin och hypnoterapi har visat sig kunna lindra smärtsymtomen 

hos kvinnor med endometrios, visar bland annat en studie av Meissner, Böhling och 

Schweizer-Arau (2010). I studien undersöktes långtidseffekten av en behandling bestående 

av både traditionell kinesisk medicin och hypnoterapi hos 47 kvinnor med svår 

endometrios. En utvärdering efter fem år visade att smärtintensiteten hos kvinnorna i 

genomsnitt hade sjunkit från åtta till tre på VAS-skalan (Visual Analog Scale), att 38 

procent av kvinnorna var smärtfria och att användningen av analgetika hade minskat. Även 

påverkan på fertiliteten undersöktes och 61 procent av kvinnorna som hade uppgett en 

önskan om graviditet, hade blivit gravida (vissa spontant och vissa efter 

infertilitetsbehandlingar). Då studien var retrospektiv och utan kontrollgrupp medges att 

resultaten är preliminära och en önskan att undersöka effekten av behandlingen i en 

randomiserad kontrollerad studie (RCT) uppges (Meissner et al., 2010). 

 

En studie gjord på 104 kvinnor diagnostiserade med endometrios visade att cirka 85 

procent av dessa led av olika grader av psykiska besvär, såsom ångest och depression 

(Sepulcri & Amaral, 2009). Samtidigt är kunskapen fortfarande liten om vilka 

behandlingsalternativ som finns för att förbättra dessa kvinnors mentala välmående enligt 

Zhao et al., (2012). Enligt deras studier har muskelavslappning visat sig vara ett effektivt 

behandlingssätt. Det har en lindrande effekt på symtomen och leder därmed till en bättre 

livskvalitet för dessa kvinnor.  

 

Det sociala stödet är viktigt för patienter som lider av den kroniska sjukdomen multipel 

skleros (Rommer, Sünehl, König & Zettl, 2016). De patienter som får stöd från familj och 

vänner hanterar sin sjukdom bättre än de patienter som får mindre socialt stöd. Även för 

patienter med endometrios är det sociala stödet viktigt, enligt en studie av Kundu, 

Wildgrube, Schippert, Hillemans och Brandes (2015). I frågan om vilka faktorer som är 

viktigast för hur de hanterar sjukdomen är stödet från närstående lika viktigt som den 

medicinska behandlingen. 

 

Långvarig smärta kännetecknas av smärta som har pågått i mer än sex månader (Norrbrink 

& Lundeberg, 2014a). Psykologiska behandlingsmetoder är idag en del av behandlingen av 

långvariga smärttillstånd. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är mest använd och är bäst 

utvärderad. KBT kan utövas individuellt eller i grupp och målet är att patienten ska 

utveckla sin förmåga att hantera och bemästra situationen (Norrbrink & Lundeberg, 

2014b).  
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En litteraturöversikt av Knoerl, Lavoie Smith och Weisberg (2016) visar att KBT är 

effektivast mot psykiska besvär relaterade till tillstånd av långvarig smärta. Studien visar 

även att KBT kan minska smärtintensiteten hos patienter med långvarig smärta.  

 

Alternativa behandlingsmetoder 

 

Akupunktur har använts inom den kinesiska läkarvården sedan tusentals år och bygger på 

tron att det finns energiflöden i kroppen som inte får störas. Uppstår det hinder eller 

blockeras dessa flöden kan de ge upphov till olika sjukdomar (Wing Sze So & Hung Yu 

Ng, 2010). Highfield et al. (2006) genomförde en studie där två unga kvinnor, 

diagnosticerade med endometrios, genomgick nio till femton behandlingar under sju till 

tolv veckor. De upplevde endast en liten förbättring vad gällde smärta, illamående och 

huvudvärk och inga negativa biverkningar uppstod. Forskarna kom fram till att akupunktur 

är en säker behandling och kan användas som ett komplement till den traditionella 

medicinska behandlingen. I en annan studie använde forskarna en japansk form av 

akupunktur. Där delade de in 14 kvinnor i två olika grupper, en grupp där kvinnorna fick 

akupunktur två gånger/vecka under åtta veckor, och en andra grupp där kvinnorna fick 

nålarna satta på ”fel” punkter på kroppen. Resultatet visade en markant smärtminskning i 

den första gruppen som fick akupunktur (Schnyer, Iuliano, Kay, Shields & Wayne, 2008).  

 

Ytlig värmebehandling är en väl använd icke-medicinsk behandlingsmetod för patienter 

med långvarig smärta, men det finns enbart ett fåtal studier som har utvärderat den kliniska 

effekten (Norrbrink & Lundeberg, 2014c). I en artikel av Osayande och Mehulic (2014) 

om diagnosticering och initial behandling av dysmenorré anges att ytlig värmebehandling 

kan fungera som en effektiv del av de komplementära behandlingsmetoderna. 

 

Enligt en studie av Mira, Giraldo, Yela och Benetti- Pinto (2015) är Transkutan Elektrisk 

Nervstimulering (TENS) ett effektivt och bra komplement när det handlar om 

smärtlindring hos kvinnor med buksmärtor och samlagssmärtor. Forskarna menar att 

TENS kan vara ett sätt för dessa kvinnor att öka sin livskvalitet trots symtom av 

endometrios. På grund av biverkningar av medicinering och operationer, samt upprepade 

läkarbesök så tenderar kvinnor att söka sig till andra, mindre kostsamma och "lättare" icke- 

medicinska behandlingsmetoder, menar Valiani, Ghasemi, Bahadoran och Heshmat 

(2010). De studerade 23 kvinnor som regelbundet fick massage och som fick poängsätta 

sin smärta på en VAS-skala. Resultatet visade på en signifikant skillnad i smärta, både 

innan, under och åtta veckor efter att behandlingen uppförde. Enligt forskarna så kan även 

massage fungera som ett bra komplement till traditionella behandlingsmetoder och 

resultaten visar att massage har en bra effekt på smärta orsakad av endometrios.  

 

Begreppet egenvård 

Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) definieras egenvård som: ”de åtgärder som den enskilde 

själv kan vidta vid enkla och vanliga symtom, sjukdomar och skador”. År 2009 gav 

Socialstyrelsen ut föreskrifter om egenvård och enligt Socialstyrelsen definieras egenvård 

som hälso- och sjukvårdsåtgärder som en legitimerad vårdutövare bedömt att patienten 

själv kan utföra (SOSFS, 2009:6, kap. 2, 1 §). År 2013 kom Socialstyrelsen ut med ett 

meddelandeblad i syfte att förtydliga reglerna kring egenvården och där framkommer 

bland annat att hälso- och sjukvården ska göra individuella bedömningar då det inte går att 

generellt bestämma vilka åtgärder som är egenvård, utan att detta beror på 

omständigheterna i varje enskilt fall (Socialstyrelsen, 2013).  
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Bedömningen ska göras i samråd med patienten och ska ta hänsyn till dennes fysiska och 

psykiska hälsa samt livssituation i övrigt. Vidare nämns att ett sätt att särskilja egenvård 

från hälso- och sjukvård är att bedöma om åtgärden kräver legitimerad sjukvårdspersonal. 

Om åtgärden kräver det är det en hälso- och sjukvårdsåtgärd och omfattas av hälso- och 

sjukvårdslagen. Om däremot närstående till patienten har förvärvat kunskaper om en åtgärd 

som i normala fall anses som hälso- och sjukvårdsåtgärd, kan åtgärden ändå bedömas som 

egenvård (Socialstyrelsen, 2013). I ett delbetänkande (SOU, 2013:2) inför patientlagen 

(SFS, 2014:821) definieras egenvård enligt Socialstyrelsens definition och nämns som ett 

exempel på patientmedverkan. Beskrivningen av egenvård kom inte med i patientlagen.  

 

Under 1950-talet började Dorothea Orem utforma sin omvårdnadsteori Nursing: Concepts 

of practice som hon fortsatte att utveckla fram in på 2000-talet (Orem, 2001). Hon 

definierar egenvård som individens förmåga att handskas med de åtgärder som krävs för att 

leva och utvecklas. ”Self-care is the practice of activities that individuals initiate and 

perform on their own behalf in maintaining life, health and well-being” (Orem, 2001, s. 

43). Hon ser individen som en helhet, som innefattar såväl fysiska som psykiska och 

andliga behov. Dessa behöver tillgodoses för att individen ska kunna upprätthålla ett 

normalt liv och följa en normal utveckling.  

 

Centralt för Orems (2001) definition av egenvård är att vården är frivillig och medveten. 

Hon menar att egenvård ska ses som en aktiv plan, utifrån vilken individen fattar beslut 

och väljer att handla för att uppnå bästa möjliga välbefinnande. Vidare lyfter hon fram 

universella behov som måste vara tillgodosedda hos individen för att denne ska kunna 

utföra egenvård. Några av dessa är att skapa balans mellan aktivitet och vila, att skapa 

balans mellan ensamhet och social integrering samt att vara en del av en social gemenskap 

och en önskan om att uppfattas som normal enligt gällande normer i samhället. 

Ovanstående behov ska inte ses var för sig, utan de samverkar med varandra. Orem tar 

även upp behov som blir viktiga då individen är sjuk, skadad, har nedsatt funktionsförmåga 

eller får medicinsk vård. Dessa är bland annat: att vid behov söka upp relevant sjukvård, att 

vara medveten om och agera på de nya behov som uppkommit relaterat till exempelvis 

sjukdom, att följa den medicinska behandling som krävs för tillståndet, att kunna hantera 

biverkningar, att kunna modifiera sin självbild och acceptera nuvarande hälsotillstånd och 

behov av sjukvård samt att lära sig att leva med effekterna av en sjukdom eller behandling 

(Orem, 2001). 

 

Att utföra egenvård ställer enligt Orem särskilda krav på individen och dennes beteende. 

Först och främst måste individen vara medveten om sitt hälsotillstånd och det måste finnas 

en medveten önskan att vilja uppfylla dessa behov. När sedan ett beslut har fattats och en 

plan har utformats krävs det att individen är motiverad, har förmågan att fatta beslut och 

kan omvandla dessa i praktiken. Vidare kräver det att individen har de rätta personliga 

egenskaperna för att kunna fullfölja planen och utföra de åtgärder som behövs. 

Kunskapsbrist, dålig självinsikt, ointresse och emotionell obalans är exempel på faktorer 

som begränsar individens förmåga till att utföra egenvård (Orem, 2001).  

 

Orem beskriver att egenvård både har interna och externa inriktningar. Den externa 

inriktningen innebär bland annat att aktivt söka kunskap samt att även söka hjälp och 

assistans i form av resurser utifrån. Den interna inriktningen innefattar bland annat kontroll 

av personens egna tankar och känslor (Orem, 2001).  
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Sjuksköterskans roll  

 

Sjuksköterskans uppgift är att främja patientens egenvård och för att göra detta kan 

sjuksköterskan använda sig av olika metoder, däribland att undervisa och handleda 

patienten i egenvård samt att stötta patienten i detta (Orem, 2001). International Council of 

Nurses (ICN) (2014) stadgar att sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden 

inbegriper att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Enligt 

Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) (2015) behöver sex kärnkompetenser implementeras i 

utbildning och verksamhet för att kvalitetssäkra vården. Kärnkompetenserna är 

personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för 

kvalitetsutveckling samt säker vård och informatik. Den personcentrerade vården beskrivs 

av SSF (2016) som en vård där hela individen synliggörs och där andliga, existentiella, 

sociala och psykiska behov hos individen, såväl som fysiska behov, tillgodoses. Det 

innebär vidare att personens upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom tas i 

beaktande och utifrån detta skapas en vårdplan gemensamt mellan vårdgivare och personen 

i behov av vård. Personen ses som en jämbördig partner i vården, vilket kräver att 

sjuksköterskan är öppen för och intresserad av personens berättelse och beskrivning av sina 

behov. Sjuksköterskan ska hjälpa personen att leva det liv denne vill, trots sjukdom. 

 

I detta arbete begränsas definitionen av egenvård till att omfatta det patienter själva gör för 

att behandla och lindra sina symtom, det vill säga ej de hälso- och sjukvårdsåtgärder de 

eventuellt erhåller. 

 

Problemformulering  

Endometrios är en sjukdom som drabbar cirka tio procent av alla fertila kvinnor (Bergqvist 

et al., 2008). Symtombilden är komplex och kan innebära ett stort lidande och nedsatt 

livskvalitet för de drabbade kvinnorna (Moradi et al, 2014). I genomsnitt tar det sju år att få 

en diagnos och därmed hjälp (Hadfield et al., 1996). Den medicinska och kirurgiska 

behandlingen som finns tillgänglig är inte botande utan endast symtomlindrande 

(Platteeuw & D’Hooghe, 2014). Det innebär att kvinnor tvingas leva med till exempel sin 

smärta under lång tid, i vissa fall hela livet (Huntington & Gilmour, 2005). Människan har 

olika behov som behöver tillgodoses. Vid sjukdom ökar individens behov och även om 

sjukvården kan tillgodose dessa behov till viss del, så räcker det i många fall inte. Det leder 

till en obalans, vilket innebär att individen själv tvingas att hitta metoder för att lindra och 

behandla sina symtom (Orem, 2001). Efter artikelsökningar i databaserna kan vi konstatera 

att forskningen kring endometrios och egenvård är begränsad. Vi anser därför att det här är 

ett område som behöver utforskas mer och att det finns ett behov av ökad kunskap i ämnet 

egenvård i samband med diagnosen endometrios. Kunskapen är nödvändig för att 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal ska kunna stötta personer med endometrios med 

information om egenvård, som komplement till den eventuella medicinska och kirurgiska 

behandling de erhåller.  

 

SYFTE   

Syftet med studien var att beskriva kvinnors egenvård vid behandling och lindring av 

symtomen vid endometrios. 
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METOD  

Val av Metod  

Syftet var att beskriva kvinnors egenvård vid behandling och lindring av symtomen vid 

endometrios och för att besvara syftet valdes metoden kvalitativ intervjustudie. En 

intervjustudie gjorde det möjligt, dels att få en bild av vilka olika faktorer egenvården 

bestod av, och dels att få en så nyanserad beskrivning som möjligt av den egenvård 

kvinnorna utförde. Enligt Danielson (2012a) samt Kvale och Brinkmann (2014) är 

kvalitativ intervjustudie lämplig när syftet för studien är att förstå ämnen ur de intervjuades 

perspektiv och för att få ett större djup i berättelserna. Kvalitativ metod ansågs även som 

en lämplig metod då det finns lite forskning kring endometrios och egenvård, eftersom 

kvalitativ metod även lämpar sig för studier där det finns lite kunskap i förväg om 

frågeställningen eller fenomenet (Malterud, 2009). Intervjuerna valdes att hållas 

semistrukturerade för att låta deltagarna berätta fritt ur sina egna perspektiv samtidigt som 

det säkerställdes att alla relevanta faktorer för ämnet täcktes (Polit & Beck, 2017). 

Intervjuerna hölls med stöd av en intervjuguide och den semistrukturerade intervjumetoden 

medförde att det fanns möjlighet att anpassa intervjufrågornas form och ordningsföljd efter 

deltagaren (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Urval  

För att säkerställa att de personer som intervjuades hade den erfarenhet och den kunskap 

som efterfrågades för studiens syfte, och för att få ett så informationsrikt material som 

möjligt, gjordes ett strategiskt urval (Patton, 2015). I studien användes följande 

inklusionskriterier: kvinnor diagnostiserade med endometrios då dessa är experter på 

sjukdomen, samt kvinnor boendes inom Stockholms län. Att kvinnorna skulle vara bosatta 

i Stockholms län sattes som inklusionskriterium för att kunna intervjua deltagarna ansikte 

mot ansikte och av tidsskäl. Vidare valde studien att exkludera kvinnor under 18 år. Det 

gjordes av etiska skäl då forskning på barn enligt Kjellström (2012) ska undvikas om det är 

möjligt att genomföra samma forskning på vuxna.  

 

Urvalsgrupp 

 

Kvinnorna som intervjuades var i åldrarna 23 – 43 år och hade haft diagnos i mellan två 

och tio år. En av kvinnorna var studerande och resterande förvärvsarbetande. En av 

kvinnorna hade varit sjukskriven på heltid i drygt två år på grund av sjukdomen och hade 

precis börjat arbetsträna. Symtombilden var relativt likartad hos de olika kvinnorna och 

bestod i huvudsak av kraftiga smärtor, trötthet, tarmbesvär och psykiska besvär. Däremot 

skiljde det sig i hur ofta kvinnorna upplevde ovanstående symtom, allt från några dagar per 

månad till hela månaden.  

 

Datainsamling  

Deltagarna kontaktades via Svenska Endometriosföreningens hemsida samt via sociala 

medier som Facebook och Instagram, där ett brev med förfrågan om deltagande (se bilaga 

A och bilaga B) publicerades. Sju personer svarade och visade intresse, varav sex av dessa 

intervjuades. En intressent avböjde då hon inte ville medverka i en intervju. Den sjunde 

deltagaren var en kvinna som hade hört talas om studien via en annan liknande studie och 

visat intresse, varför hon kontaktades.  
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Då hon uppgav att egenvården utgjorde en stor del av hennes vardag, och då hon i övrigt 

uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna, gjordes ett undantag från kriteriet att vara 

boende i Stockholms län.  

 

Sju intervjuer utfördes inklusive pilotintervjun, i enlighet med Kvale och Brinkmann 

(2014) som menar att antalet intervjuer bör ligga mellan 5 och 25. Trost (2010) poängterar 

vikten av att inte intervjua för många personer då detta kan ge ett oöverskådligt material att 

analysera och att ett fåtal väl utförda intervjuer är mer värt än ett flertal mindre väl utförda 

intervjuer. Intervjuerna genomfördes under veckorna 35 och 36 år 2016. 

 

Intervjuguide 

 

En intervjuguide (se bilaga C) utformades med några inledande frågor för att öppna upp 

samtalet. De inledande frågorna var följande: ”Hur gammal är du?”, ”Hur länge har du haft 

diagnosen endometrios?” och ” Hur länge har du haft symtom?”. Frågorna i intervjuguiden 

var tänkta att fungera som ett stöd i samtalet med kvinnorna. Det ger utrymme för den 

personen som blir intervjuad att själv styra samtalet. Samtidigt ges den som intervjuar 

möjlighet att utifrån vad som kommer upp under intervjun styra in samtalet på det som är 

relevant för studiens syfte samt möjlighet att fördjupa sig ytterligare (Danielson, 2012a). 

Tanken men intervjuguiden var att belysa intervjupersonernas erfarenhet och upplevelse av 

sjukdomen. Genom att låta samtalet flöda fritt så kunde personerna med egna ord beskriva 

och berätta sin historia (Henricson & Billhult, 2012). De vanligaste symtomen vid 

endometrios lades till i början av intervjuguiden för att inte missa något symtom. Om ett 

symtom inte togs upp av kvinnan själv så ställdes det en fråga kring huruvida kvinnan 

upplevt det symtomet eller inte. I utformandet av intervjuguiden lades vikt vid att begränsa 

frågorna till att omfatta en A4 sida, då det kan uppfattas som störande under intervjun om 

det blir fler sidor (Danielson, 2012a).  

 

Pilotintervju 

 

En första pilotintervju genomfördes för att bekanta sig med frågorna, pröva den tekniska 

utrustningen samt för att se om den uppskattade tiden på 30 minuter räckte, i enlighet med 

Danielson (2012a). Efter pilotintervjun reviderades intervjuguiden något genom att två 

frågor lades till. Frågorna löd: ”Prata med närstående?” samt ”Tips på egenvård patienter 

emellan?”. Pilotintervjun innehöll emellertid data som svarade på studiens syfte, varför den 

sedan ingick i dataanalysen (Trost, 2010). 

 

Intervjutillfälle 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefoner för att säkerställa att all relevant 

intervjudata kom med. Ljudinspelning är enligt Polit och Beck (2017) det bästa sättet att 

samla in intervjudata, just för att säkerställa att ingen information missas. Intervjuerna 

varade mellan 23 och 73 minuter. Båda författarna turades om att leda intervjuerna och 

båda var delaktiga vid varje intervjutillfälle för att fungera som stöd för varandra i enlighet 

med Trost (2010). Alla intervjuer inleddes med en kort beskrivning av studien och en 

påminnelse om konfidentialiteten och möjligheten att avbryta deltagandet. En person 

ansvarade för presentationen och ledde även hela intervjun. Den andra personen satt 

bredvid och antecknade eventuella följdfrågor som sedan ställdes i slutet av intervjun, när 

den person som ledde intervjun var klar med sina frågor.  
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På så sätt säkerställdes att ingen information som besvarade syftet missades samt att 

personerna som intervjuade inte avbröt varandra. En person höll i fyra intervjuer och en 

höll i tre intervjuer. Intervjupersonerna fick själva välja tid och plats för intervjuerna, som i 

ett fall utfördes hemma hos en deltagare, i ett fall via Skype-video, i ett fall på ett avskilt 

hörn i en kafeteria och i resterande fall i grupprum på bibliotek, Studentpalatset eller 

Sophiahemmet Högskola. Offentliga platser och miljöer med mycket folk undveks i så stor 

utsträckning som möjligt på grund av risken att bli avbruten (Trost, 2010). 

 

Databearbetning  

Ljudfilerna transkriberades ordagrant för att säkerställa att all data som svarade på syftet 

fanns med och för att en helhetsbild skulle framträda (Danielson, 2012b). Hälften av 

intervjuerna transkriberades av vardera personen och efter transkriberingen lyssnade den 

andra personen på intervjun samtidigt som transkriberingen lästes för att ytterligare 

säkerställa att all intervjudata fanns med. Efternamn på vårdpersonal som nämndes under 

intervjuerna transkriberades inte för att behålla konfidentialiteten. Intervjuerna kodades om 

till D1-D7 för att bevara deltagarnas konfidentialitet. De transkriberade intervjuerna skrevs 

ut och lästes igenom enskilt flera gånger för att få ett helhetsintryck av materialet. Därefter 

markerades gemensamt med hjälp av färgpenna de meningsenheter som besvarade syftet, 

enligt Kristensson (2014). De markerade meningsenheterna sattes in i en matris för att få 

en samlad och tydlig bild av innehållet. Gemensamt kondenserades meningsenheterna, det 

vill säga textmassan reducerades för att blir mer lätthanterlig samtidigt som den innehöll 

väsentlig information inför kodningen (Danielson, 2012b). 

 

Dataanalys  

För att få en förutsättningslös analys av materialet användes en induktiv ansats, det vill 

säga att analysen utgår från det insamlade materialet i motsats till att utgå från en teori 

(Priebe & Landström, 2012). Innehållsanalysen var manifest, det vill säga en beskrivning 

av textens innehåll var i fokus, snarare än att göra en djupare tolkning av texten, en så 

kallad latent innehållsanalys (Danielson, 2012b). 

 

Första steget i analysprocessen var att koda de kondenserade meningsenheterna. 

Kodningen innebar att meningsenheterna fick en etikett baserat på innehållet i 

meningsenheten, i enlighet med Danielson (2012b) som menar att detta gör materialet mer 

överskådligt. Nästa steg bestod i att gruppera närbesläktade koder med liknande innehåll 

till subkategorier. Därefter skapades slutligen kategorier som ansågs besvara syftet och 

subkategorierna som hörde ihop sorterades in under respektive kategori (Danielson, 

2012b). I analysprocessen diskuterades de olika koderna, subkategorierna och 

kategorierna, för att säkerställa att de olika kategorierna var tydligt avgränsade i 

förhållande till varandra (Danielson, 2012b). Båda arbetade tillsammans med hela 

analysprocessen och meningsenheter, koder, subkategorier och kategorier valdes 

gemensamt efter diskussioner. Vid oenighet diskuterades vidare tills enighet kring 

resultatet uppnåddes (Kristensson, 2014). Exempel på analysprocessen återfås i tabell 1. 

När samtliga meningsenheter i tabellen hade analyserats till olika subkategorier och 

kategorier, skapades ett dokument per subkategori där alla meningsenheter kopplade till en 

viss subkategori kopierades in. På så sätt framstod en tydlig bild av varje subkategori inför 

resultatskrivningen.  
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 
Meningsenheter  Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Subkategorier Kategorier 

Jag äter ingen 

gluten, men jag 

kan äta gluten i 

små doser någon 

gång ibland, men 

jag äter främst 

ingen gluten, har 

ju glutenfri pasta 

endast. 

Äter oftast 

glutenfritt. 

Kostförändring Kost Att ändra 

levnadsvanor 

/…/ jag har börjat 

googla på det här, 

för det var vad 

min läkare sa till 

mig att göra 

istället för att 

förklara för mig 

vad sjukdomen 

var. 

Söka information 

på egen hand.   

Internet Informationssökande Att själv söka 

kunskap och stöd 

För vissa dagar 

måste man lyssna 

på kroppen. Ok 

idag har jag 

planerat att gå ut 

och springa, men 

det kanske blir ett 

yogapass istället.  

Lyssna på kroppen 

och anpassa 

träningen efter 

dagsformen. 

Träningsanpassning Anpassningar efter 

dagsform 

Att öka 

kroppsmedvetenheten 

 

Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapliga studier utförs för att skapa kunskap och ökad förståelse kring fenomen och 

därigenom förbättra individers liv och främja samhällets utveckling. För att generera ny 

kunskap krävs dock medverkan av andra människor och i och med det finns en fara att 

människor används oskäligt. Forskningsetiken finns därför till dels för att värna om 

människors värde och rättigheter och dels för att värna om forskningens anseende och 

allmänhetens förtroende för forskningen (Kjellström, 2012). Forskningsetiska 

överväganden genomsyrade studiens samtliga faser och de viktigaste redovisas här. 

 

Informerat samtycke är grunden inom vetenskaplig forskning. Det innebär att deltagarna i 

en studie ska erhålla tydlig information om syftet av studien samt att deras medverkan är 

frivillig och närsomhelst kan avbrytas utan vidare motivering (Kjellström, 2012). 

Deltagarna i intervjustudien erhöll skriftlig information om studiens syfte och om att deras 

medverkan var frivillig och närsomhelst kunde avbrytas. Samtycket inhämtades i och med 

att deltagarna accepterade att delta i studien och i början av varje intervju påmindes 

deltagarna om rätten att närsomhelst avbryta sin medverkan, i enlighet med Helgesson 

(2015).  

 

Konfidentialitet innebär att deltagarnas identitet inte ska röjas till obehöriga och att deras 

information inte ska kunna kopplas ihop med data i studien (Kjellström, 2012). I den 

skriftliga informationen som deltagarna erhöll innan studien klargjordes att deras 

medverkan var konfidentiell och även detta påmindes om inför varje intervju.  
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För att skydda deltagarnas identitet säkerställdes att deras namn eller personlig information 

som skulle kunna röja deras identitet, inte var tillgänglig för obehöriga. Deltagarnas namn 

återfanns endast i våra mejlboxar, som är lösenordskyddade, och dessa mejl raderades efter 

utförda intervjuer. I våra kalendrar och i transkriberingarna kodades deltagarna om till D1 

– D7 för att bevara konfidentialiteten. Namn på personer, arbetsplatser eller liknande 

skrevs inte ut i transkriberingarna och ljudfilerna raderades efter transkribering. 

 

Integritet är ett mångfacetterat begrepp med olika betydelser. Dels kan det handla om den 

personliga sfären runt en individ och dels om rätten för en individ att bli respekterad för sin 

personliga egenart (Sandman & Kjellström, 2013). I denna studie värnades deltagarnas 

integritet genom att känsliga frågor ställdes försiktigt och att deltagarna själva fick välja 

var de ville att intervjun skulle hållas.  

 

Insamlad data har endast använts för studien och har inte lånats ut till andra studier, för 

kommersiella syften eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, u.å.). Vidare 

har all data som besvarar syftet redogjorts för och ingenting har undanhållits eller 

förvanskats för att bättre besvara syftet (Helgesson, 2015).   

 

Vid all forskning är det viktigt att fundera över nyttan av forskningen, det vill säga 

huruvida forskningen är värdefull för någon och i så fall på vilket sätt. En studie kan vara 

till nytta för tre olika aktörer: individen, samhället och professionen (Kjellström, 2012). 

Även Helgesson (2015) diskuterar vikten av att reflektera över en studies nytta ur 

intressentens perspektiv. I denna studie antogs resultatet kunna vara till gagn för alla tre 

aktörer och därav rättfärdigades studien. 

 

En viktig del av arbetet i en studie är återföring av resultat (Kjellström, 2012). Deltagarna 

utlovades i slutet av intervjuerna att få tillgång till det färdiga resultatet ifall så önskades 

och i de fall deltagarna uttryckte en önskan om att få ta del av resultatet skickades det 

färdiga arbetet till dem via mejl. 

 

RESULTAT 

  

Syftet var att beskriva kvinnors egenvård vid behandling och lindring av symtom vid 

endometrios. Ur dataanalysen framkom tre kategorier och nio subkategorier som visas i 

tabell 2. Resultatet presenteras dels med en beskrivning av varje kategori och subkategori 

och dels med belysande citat från deltagarna under varje subkategori. Citaten har skrivits 

om till viss del från talspråk till skriftspråk för att göra dem mer läsbara och därmed öka 

förståelsen (Kvale & Brinkmann, 2014). Citaten är indragna och skrivna i kursiv stil för att 

de lätt ska kunna urskiljas från resultatbeskrivningen. 
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Tabell 2. Resultatöversikt 

  

Kategorier Subkategorier 

 

Att ändra levnadsvanor 

 

Kost 

Fysisk aktivitet 

Mental träning 

Återhämtning 

Alternativa behandlingsmetoder 

 

 

Att själv söka kunskap och stöd 

 

Informationssökande 

Emotionellt stöd  

 

 

Att öka kroppsmedvetenheten 

 

Anpassningar efter dagsform 

Medvetna val  

 

 

Att ändra levnadsvanor 

I studien framkom att den främsta egenvården som utfördes av kvinnorna var sådant de 

kunde påverka genom sina levnadsvanor. Kost, fysisk aktivitet, mental träning, 

återhämtning och alternativa behandlingsmetoder var de levnadsvanor som ändrades på 

grund av sjukdomen. Genom att ändra sina levnadsvanor lindrade de olika symtom, såsom 

smärta, trötthet, tarmbesvär, allmän sjukdomskänsla, blödningsmängd och psykiska besvär.  

 

Kost 

 

Kosten utgjorde en stor och viktig del av vardagslivet hos majoriteten av deltagarna. 

Flertalet deltagare nämnde att de uteslöt gluten- samt mejeriprodukter ur sin kost då de 

märkte att deras symtom förvärrades vid både gluten- och mejeriintag. Vidare nämndes 

socker och alkohol som starkt bidragande faktorer till försämring av symtom, varav även 

dessa undveks av flertalet deltagare. Flera av deltagarna undvek rött kött helt och hållet 

och en deltagare hade minskat sitt intag av rött kött. Vidare tog deltagarna upp vikten av att 

äta mycket grönsaker, framför allt gröna grönsaker som exempelvis spenat.  

 

Jag har gått från att ha mycket svensk husmanskost med mycket kött, sås och 

potatis, till att ha en betydligt mer växtbaserad kost. Jag märker också stor 

skillnad om jag slarvar med att äta gröna grönsaker, då får jag också dels 

kraftigare blödning och framförallt mer ont.  

 

En deltagare tog upp den så kallade endodieten som hon följde noggrant. Endodieten 

innebar att äta glutenfritt, mejerifritt, varken processad mat eller rött kött samt sockerfritt. 

Två av deltagarna hade inte lagt om sin kost alls. Multivitamintabletter och särskilt vitamin 

D-tillskott nämndes av flera deltagare som ett viktigt inslag i deras kost. Andra kosttillskott 

som nämndes var omega-3 och probiotika. Vissa av deltagarna åt rosenrot och märkte 

förbättring vad gällde deras ångest och trötthet. De besvär som lindrades av ovanstående 

kostförändringar var smärta, trötthet, tarmbesvär, sjukdomskänsla och blödningsmängd. 

  



   

 

15 

 

Fysisk aktivitet 

 

Den fysiska aktiviteten var en viktig del i samtliga kvinnors liv och hade på olika sätt 

lindrat deras symtom och besvär. Vilken fysisk aktivitet som hade fungerat bäst för 

kvinnorna och omfattningen av effekten varierade dock. Sammantaget hade alla kvinnor 

upplevt att den fysiska aktiviteten på något sätt och i någon grad hade minskat deras 

symtom som trötthet, smärta och psykiska besvär. 

 

Majoriteten av deltagarna upplevde att det var svårt att aktivera sig när besvären var som 

värst, men att det ändå var viktigt att försöka göra någonting. I längden kände de att de 

mådde bättre och blev piggare samt att de fick tankarna på annat. Flera av deltagarna 

upplevde att det var som allra svårast att springa, då stötarna förvärrade smärtan. Ett 

alternativ var då att istället ta en promenad för att ändå komma ut och röra på sig. Det 

handlade om att välja intensitet på den fysiska aktiviteten.  

 

Det blir bättre under tiden som man rör på sig, sedan kan det bli att man 

kraschlandar efteråt, men oftast på sikt så mår man bättre. Jag blir piggare. 

Jag upplever att för mig är konditionen jätteviktigt och att hålla igång, 

annars blir jag så otroligt trött.  

 

Flera av kvinnorna uppgav att de regelbundet utövade yoga. De upplevde att det ledde till 

en ökad kroppsmedvetenhet och en större närvaro i nuet, samt att det fysiska välmåendet 

ökade då de fick sträcka ut kroppen. En deltagare berättade att hon dagligen gjorde en form 

av endoyoga, där hon beroende på dagsform valde vilka övningar hon fokuserade på just 

den dagen.  

 

/.../sen så har jag ju börjat med yoga, och det tycker jag är jättebra. Yoga 

och meditation. Avkopplande och avslappnande. /.../de där dagarna när man 

känner att man inte vill ut och gå allt för mycket, så kan man åtminstone göra 

yoga. 

 

En av kvinnorna berättade att hon hade testat yoga men upplevde att det ibland kunde 

förvärra smärtan genom att stå i olika positioner och spänna kroppen under längre stunder. 

En annan deltagare sa att hon inte utövade traditionell yoga, men att hon varje dag var ute 

och skötte om djuren på gården där hon bodde, och att det fungerade som hennes yoga då 

hon tvingades vara i nuet och fokusera på det hon gjorde för stunden.  

Flera av kvinnorna uppgav att de hade gått till en sjukgymnast för att få hjälp att lindra sina 

besvär. Några av dem upplevde att deras besvär hade blivit bättre, medan en av kvinnorna 

inte upplevde någon större lindring, mer än att det satte igång tarmarna lite mer. 

Ovanstående fysiska aktiviteter hade lett till att smärtan minskade, om än tillfälligt, att 

tröttheten minskade samt att kvinnorna upplevde ett större välmående på sikt. En del av 

kvinnorna upplevde även att de fick en ökad kroppsmedvetenhet och ett större lugn i sin 

vardag. 

 

Mental träning 

  

Några av deltagarna berättade att de gick i terapi. En deltagare gick i KBT, gruppterapi 

samt smärt- och stressrehabilitering. En annan deltagare gick i KBT och ytterligare en 

deltagare gick i samtalsterapi. Två av dessa deltagare ansåg att terapin var avgörande för 

hur de hanterade sin sjukdom och alla känslor och tankar som kom med den.  
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Jag önskar att jag hade fått KBT-terapin samma dag som jag blev 

sjukskriven, så effektiv har den varit. /…/ KBT-terapeuten har varit helt 

strålande och jag tror att alla människor som är kroniskt sjuka, oavsett 

sjukdom, skulle behöva KBT-terapi. /…/ KBT är fantastiskt. 

 

Terapin gav dem verktyg för hur de skulle möta de tankar och känslor som uppkommit i 

samband med sjukdomen. Som ovisshet inför framtiden och eventuell infertilitet, om 

uppgivenhet, om konsekvenserna av att lida av en kronisk sjukdom, samt om att hantera 

stress. En av deltagarna hade precis börjat i terapi och tyckte än så länge inte att det hade 

någon större effekt. En annan av deltagarna sa att hon inte hade testat terapi, men kände att 

hon borde ha gjort det för att få hjälp med att hantera känslorna och tankarna kring 

sjukdomen. Ytterligare en deltagare nämnde att hon ofta var ute och red eller gick med sin 

hund och att den samvaron och den närvaro som detta innebar fungerade som en slags 

terapi för henne. Två av deltagarna hade inte testat eller funderat på terapi som hjälpmedel. 

 

Majoriteten av deltagarna nämnde att prata med närstående var en viktig del i att mentalt 

handskas med sjukdomen. Att prata med närstående gav ett stort stöd, dels att få prata ut 

om sjukdomen och vad det innebär att leva med endometrios, och dels att få tröst. En av 

deltagarna nämnde dock att hon inte ville prata med sina närstående för mycket om 

sjukdomen för att inte belasta dem. Terapin var därför viktig för henne, för att där kunde 

hon få utlopp för sina tankar och känslor. En annan deltagare nämnde att hon pratade 

mycket med sin make och sin mor, medan att prata med nära vänner inte gav något stöd då 

de hade svårt att förstå vad sjukdomen innebar. Däremot att prata med närstående, antingen 

släkt eller vänner, som också led av sjukdomen, innebar ett stort stöd.  

 

Flera av deltagarna uttryckte hur mindfulness hade varit till stor hjälp för dem när det 

gällde den mentala aspekten. Mindfulness hjälpte dem att fokusera på nuet istället för att 

bara fokusera på alla svårigheter som sjukdomen innebar, och den ovisshet som framtiden 

utgjorde. Att utöva mindfulness distraherade tankarna på smärtan så att den inte fick ta 

överhanden, även om smärtan i sig inte försvann, så hjälpte mindfulness att för en stund 

kunna fokusera på annat. En deltagare beskrev hur mindfulness hjälpte henne att kunna 

njuta av smärtfriheten de dagar hon inte led av smärta. 

 

En sak vi fick testa på stressrehabiliteringen var mindfulness. Och jag var 

den första att skrika ”det där funkar inte, det är bara skit”, men det funkar 

ju, det funkar jättebra. /…/ Jag kan ha väldigt ont och smärta skriker alltid 

högst och det har den gjort i flera års tid för mig nu /…/ Men nu när jag har 

ont, så kan jag gå ut, samtidigt som ett billarm går och en lastbil åker förbi. 

Och jag hör bara regnet. Jag hör inte att det skriker inne i mig själv, jag hör 

inte billarmet eller lastbilen, utan jag kan fokusera och släppa taget om det 

andra för en stund. /…/ Och då är ju smärtan fortfarande där, men den får 

inte samma uppmärksamhet. 

 

Återhämtning 

 

Samtliga kvinnor uppgav att sömn och vila var viktiga inslag i deras vardag. Om de inte 

var tillräckligt utvilade så upplevde de att deras symtom förvärrades, såsom trötthet, 

smärta, psykiska besvär och allmän sjukdomskänsla. Dels handlade det om att se till att få 

den nattsömn som kroppen behövde för att orka med dagen, dels om att få utrymme och 

möjlighet att vila under dagen.  
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En kvinna berättade att hon behövde minst åtta timmars sömn per natt för att orka med 

dagen. Fick hon bara sova sju timmar så kände hon sig helt slut. Ibland räckte det att bara 

gå upp för en trappa så tog det all hennes kraft. En annan kvinna berättade att för henne var 

det extra viktigt att vara utvilad och inte stressa innan menstruationen och ägglossningen, 

eftersom symtomen då förvärrades. 

 

Majoriteten av kvinnorna upplevde att de var tröttare än ”normala”, friska människor och 

de trodde att tröttheten var kopplad till deras sjukdom. Samtliga kvinnor uppgav att de 

försökte att vila en stund varje dag, men att det kunde vara svårt på grund av arbete och 

skola. Flera av dem upplevde att smärtan blev värre och att både den mentala och den 

fysiska tröttheten blev större om de inte fick möjlighet att vila en stund under dagen eller 

om de hade sovit dåligt natten innan. En kvinna berättade att då hon blev trött så brukade 

hon sova en stund i bilen, hon hade även en bädd på arbetsplatsen där hon brukade gå och 

lägga sig och sova en stund. Vidare berättade hon att hon planerade sin tid så att hon alltid 

fick en möjlighet att vila om hon skulle göra något speciellt under dagen. Det räckte med 

att städa eller bara att gå ut på en promenad så blev hon helt slut.  

 

Ingen stress på morgonen, inget problem överhuvudtaget, men kroppen 

klarar inte av att hålla igång i 45 minuter, en timme. Då är jag helt färdig 

sen. Men får jag gå och lägga mig en stund så har jag fått återhämtning så 

att jag klarar en stund till.  

 

Att bara gå ut och sätta sig på en bänk och ta lite frisk luft kunde räcka för att känna sig 

utvilad och för att orka fortsätta dagen berättade en kvinna. Det handlade om att prioritera 

vad som var viktigt. En deltagare berättade att om hon visste att hon skulle vara uppe 

senare än vanligt en kväll, var hon tvungen att se till att hon fick en power nap under 

dagen. Hjärnan blev annars ”överbelastad”, beskrev hon.  

 

Jag kan stå upp och ha gjort en massa saker och är väldigt effektiv och 

duktig, och sen säger det bara "pang", och jag är så trött så att jag inte kan 

fortsätta att prata. Jag blir tyst, hängig och jag glömmer bort att äta. Det 

finns en massa saker som inte fungerar. Då måste jag gå och lägga mig, 

annars går det inte.  

 

Alternativa behandlingsmetoder 

 

Värme nämndes av samtliga deltagare som en fungerande smärtlindringsmetod och 

framför allt var det värmekudde som användes. Ett par deltagare menade att en varm 

duschstråle mot magen var smärtlindrande och en deltagare nämnde att värmen i en bastu 

fungerade lindrande. En deltagare berättade om en värmande aloe vera-kräm som hon 

applicerade på magen och som även den fungerade smärtlindrande. Majoriteten av 

deltagarna menade att värme tog bort smärtan till stor del och använde värmen som 

symtomlindring flera gånger dagligen eller de dagar som de besvärades av smärta, medan 

en del deltagare ansåg att värmens smärtlindring var relativt liten. 

  

Värmekudden, det är det bästa. Den är min bästa vän. 

 

Några av deltagarna använde sig av massage som smärtlindring. Dels kunde det handla om 

att själv massera magen och dels kunde det handla om att gå hos en massageterapeut eller 

att be en partner massera magen och ländryggen.  
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En av deltagarna upplevde även att hennes tarmbesvär lindrades av att massera magen. En 

annan av deltagarna använde sig främst av TENS-apparat som smärtlindringsmetod och 

tyckte också att TENS hjälpte bra mot muskelspänningar. Ytterligare en deltagare använde 

TENS mot muskelspänningar men märkte ingen skillnad i smärtlindring. Två av deltagarna 

hade testat TENS men upplevde inte att det gav någon smärtlindring och resterande 

deltagare hade inte testat TENS.  

 

Jag tycker att TENS-apparaten hjälper ganska bra när jag har svåra 

smärtor. Så den brukar jag använda när värktabletterna inte fungerar eller 

när det är riktigt illa. /…/ Det är väl TENS-maskinen som jag tycker hjälper 

bäst i så fall. Den hjälper väldigt bra mot smärtorna och lättar upp 

musklerna också, så att man blir lite mindre spänd. 

 

Endast en deltagare hade använt sig av akupunktur, men tyckte inte att det hjälpte mot 

smärtan. En deltagare hade läst om akupunktur och skulle testa det för att se om det 

hjälper. En annan deltagare hade även hon hört om akupunktur som smärtlindringsmetod, 

men hade inte testat då hon inte tyckte om nålar. 

 

Att själv söka kunskap och stöd 

Att själva söka kunskap om sjukdomen och hur dess symtom kunde lindras utgjorde en 

väsentlig del av kvinnornas egenvård. Informationssökandet skedde via olika medier, 

framför allt via internet, där sociala medier spelade en betydande roll. Förutom att 

kvinnorna hittade information om sjukdomen och tips på egenvård, fungerade även 

sökandet efter kunskap som ett redskap för kvinnorna att få ett emotionellt stöd. 

 

Informationssökande 

 

Av nästan samtliga intervjuer framkom det att i princip allting deltagarna visste om 

sjukdomen var sådant de hade letat fram själva. Att söka kunskap och information på 

internet och i annan media om sjukdomen i allmänhet och om egenvården i synnerhet, var 

något som framkom tydligt i intervjuerna. Ingen läkare eller annan vårdpersonal hade 

berättat om vilken egenvård man kunde utföra och endast ett fåtal var nöjda med den 

medicinska information de hade fått av vårdpersonalen.  

 

Allting jag vet om sjukdomen har jag i princip läst själv eller sett via 

nyhetsinslag på media. Det är ju väldigt lite som jag vet om sjukdomen som 

jag har fått från en läkare. 

 

För ett par år sedan fanns den mesta informationen endast tillgänglig på engelska från 

amerikanska och engelska sidor, men deltagarna hade märkt att kunskapsnivån om 

sjukdomen i Sverige var på väg att öka med fler och fler hemsidor, forum och bloggar om 

sjukdomen. Den egna efterforskningen handlade till stor del om att få konkreta fakta om 

sjukdomen, men till ännu större del handlade det om att söka och sprida information om 

vilka egenvårdsåtgärder såsom kost, fysisk aktivitet, smärtlindring och återhämtning som 

fanns.  

/…/och sen söker man ju information på nätet om vad man själv kan göra, 

och då har man ju läst mycket om kost och motion och såna saker. 
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Det poängterades att den informationen som lästes och delades var högst individuell och 

att det som fungerade för en person inte behövde fungera för någon annan. Alla kvinnor 

som drabbats av sjukdomen var tvungna att pröva sig fram till det som fungerade bäst för 

dem. I ett par av intervjuerna framkom en önskan om att få informationen som fanns 

tillgänglig, dels om symtom och dels om hur de kunde lindras med egenvård, kartlagd och 

samlad istället för att själv behöva leta reda på all information som fanns utspridd. 

 

Emotionellt stöd 

 

Av intervjuerna framkom att en del av deltagarna fann ett emotionellt stöd med hjälp av 

media. En deltagare fann lindring i att själv blogga om sjukdomen och att läsa andras 

bloggar och fick tröst av att läsa att det fanns de som hade det värre än hon själv. Att läsa 

och skriva på olika forum och sociala medier om sjukdomen och dess vedermödor, 

beskrevs som stöttande och bekräftande och att det fanns en god stämning kvinnorna 

emellan. En deltagare lyfte dock även fram den negativa sidan av media och beskrev hur 

det kunde bli ett slags tävlan i vem som hade det jobbigast eller tog mest läkemedel. Hon 

uttryckte att forumen kunde bli en form av klagobank, och att det var viktigt att inte bli 

provocerad av det som skrevs av vissa samt att det var viktigt att sålla i informationen. 

Framförallt lyftes den emotionella lindring som media gav upphov till fram, och flera av 

deltagare hade fått nya vänner tack vare media. 

 

/…/absolut det bästa är att prata med andra som har endometrios. 

Instagram, facebook och bloggar är det som har hjälpt mig mest. Prata med 

andra kvinnor som har samma, det är absolut det bästa. Jag har fått två 

vänner över instagram bara för att vi har endometrios. Vi hjälper varandra 

och stöttar, det här när man känner att nu mår jag jättedåligt eller nu har jag 

jätteont. Bara att skicka några hjärtan till varandra, det betyder jättemycket. 

Jag vet att den här personen vet exakt hur det känns. 

 

Att öka kroppsmedvetenheten 

Kroppsmedvetenhet handlade om att lära känna och lyssna på sin kropp samt att kunna 

tolka de signaler som kroppen skickade. Det handlade om att lära sig vad som var bra för 

den egna kroppen och vad som var mindre bra. Denna lärdom ledde till att kvinnorna i 

vardagen ofta anpassade livet efter dagsformen. Den ökade kroppsmedvetenheten ledde 

även till att kvinnorna själva fick göra medvetna val och på sätt kunde de styra hur mycket 

sjukdomen fick eller inte fick begränsa deras liv.  

 

Anpassningar efter dagsform 

 

Samtliga kvinnor uppgav att deras mående varierade från dag till dag. Det innebar att de 

anpassningar i form av egenvård som gjordes även var tvungna att modifieras efter 

dagsformen. Som tagits upp i tidigare avsnitt så påverkade det här både kosten, träningen 

samt behovet av vila och sömn.  

 

/.../ det är svårare för mig att utföra viss form av aktivitet under de dagarna 

som jag har mest ont eller mår som sämst. Då får man ta det lite lugnare /.../ 

För vissa dagar måste man lyssna på kroppen. Ok, idag hade jag planerat att 

gå ut och springa med det kanske blir ett yoga pass istället. 
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Ett annat område som berördes och som behövde anpassas var samlivet. En kvinna 

berättade att hon ofta fick samlagssmärtor och att det då var viktigt att hitta en ställning 

som fungerade. Vilken ställning som fungerade kunde variera från gång till gång. 

Ytterligare en kvinna berättade att vissa dagar var det svårare att göra en del saker på grund 

av smärtan och tröttheten, som exempelvis att gå ut med vänner efter jobbet, medan andra 

dagar så var det inga problem. Detta ställde även krav på personens omgivning, att vänner 

och familj hade tålamod och förstod att det inte alltid blev som planerat. 

 

Vikten av att lyssna på sin kropp och på vad den behövde just idag var ett budskap som 

tydligt framkom i samtalen med kvinnorna. Det fanns ingen ”gyllene väg” som fungerade, 

utan det handlade om att ständigt känna efter hur kroppen mådde och att anpassa sin kost, 

sin träning, sitt behov av vila och sömn och sitt samliv därefter.  

 

Medvetna val 

 

Att leva med sjukdomen begränsade livet på många olika sätt, enligt flera av kvinnorna. 

Men att vara medveten om konsekvenserna kring sitt handlande innebar också att individen 

kunde göra medvetna val och att makten låg hos personen, menade en av kvinnorna. 

 

Jag väljer ju själv vad jag stoppar i mig. Men det är också jag som har 

makten över min situation. Väljer jag att gå ut till en bra restaurang och 

dricker vin så då gör jag det valet och så får man se hur man mår dagen 

efter.  

 

I vissa fall kunde det handla om att faktiskt göra något, som att träna eller gå ut och träffa 

vänner, trots att det innebar att symtomen och besvären blev värre dagen efter. En kvinna 

menade att upplevelsen av att sjukdomen begränsar och styr ens liv blev mindre. Att göra 

egna, medvetna val blev ett sätt att hantera sjukdomen på.  Det kunde även handla om att 

till exempel prioritera att gå och lägga sig och vila en stund innan en middag istället för att 

sminka sig eller fixa håret.  

 

Vi var ett gäng som skulle ut på en stor middag på kvällen. Jag fick avvika 

efter middagen medan de andra drog ut för att jag behövde åka hem och ta 

mina värktabletter /.../ Det var antingen att gå ut och halv trött och halv seg 

hela kvällen, inte vara så rolig att ha att göra med för det blir man inte när 

man har ont /.../ eller gå hem och ta en värktablett och vara en fungerande 

människa dagen efter /.../ Man får göra de valen. 

 

En kvinna berättade att träningen hade en positiv effekt på hennes psykiska välmående, 

även resten av kroppen mådde bättre, men samtidigt blev hennes buksmärtor värre och hon 

fick ondare. Hon menade att det handlade om att hela tiden göra val och att vara medveten 

om vad konsekvenserna blev av dessa val. På så sätt styrde hon sjukdomen och inte den 

henne.  
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Resultatet visade att kvinnors egenvård vid behandling och lindring av endometrios bestod 

av en mängd olika aspekter. Kosten utgjorde en stor och viktig del av egenvården hos 

majoriteten av deltagarna. Några av deltagarna hade märkt förbättring av symtomen genom 

att äta glutenfritt, vilket överensstämmer med resultatet i studien av Marziali et al. (2012). 

En av deltagarna uppgav att hon avstod från kaffe på grund av sin endometrios, något som 

hon hade läst rekommenderades. Metaanalysen av Chiaffarino et al. (2014) visar däremot 

att koffein inte har någon inverkan på endometrios och dess symtom, och därför torde 

deltagaren kunna återuppta sitt koffeinintag. Studier av bland annat Parazzini et al. (2013) 

visar att patienter med endometrios äter mindre grönsaker och har ett större intag av rött 

kött och transfetter. Rött kött är något som flera av deltagarna uppgav att de antingen helt 

eller delvis har uteslutit ur sin kost. Även Hansen och Knudsen (2013) menar att finns ett 

starkt samband mellan endometrios och transfetter, något som ingen av de intervjuade tog 

upp specifikt. Däremot talade flertalet av deltagarna om vikten av att äta en så icke-

processad mat som möjligt. 

 

Vissa deltagarna uppgav att de hade ökat sitt intag av omega-3, något som överensstämmer 

med studier av Hansen och Knudsen (2013), som visar att ett ökat intag av omega-3 

minskar graden av dysmenorré. Några av deltagarna tog tillskott av D-vitamin och 

upplevde en markant förbättring av sina symtom, vilket stämmer väl överens med 

forskningen (Abbas et al., 2013). Ett ökat intag av frukt och grönt verkar skyddande mot 

endometrios enligt Halpern et al. (2015), något som bekräftades av kvinnorna, som vid ett 

flertal tillfällen återkom till vikten av att äta mycket grönsaker, framförallt gröna 

grönsaker, i syfte att lindra symtomen. Sammanfattningsvis kan sägas att de ändringar som 

deltagarna hade gjort gällande sina kostvanor stämmer väl överens och styrks av den 

forskning som har gjorts inom området. Framförallt när det gäller gluten, rött kött samt att 

öka intaget av grönsaker och kosttillskott som omega-3 och D-vitamin (Parazzini et al., 

2013; Halpern et al., 2015; Hansen & Knudsen, 2013; Abbas et al., 2013).  

 

Även den fysiska aktiviteten utgjorde en stor och viktig del av egenvården hos deltagarna. 

Flertalet av kvinnorna upplevde att när smärtan var som värst klarade de inte av att träna 

alls, men när smärtan låg på en lagom nivå upplevde de att träningen hade en 

smärtlindrande effekt, i enlighet med aktuell forskning (Brown & Brown, 2010). Även om 

träningen för stunden kunde upplevas som smärtsam, ansåg flera av deltagarna att 

träningen var viktig för att de skulle uppleva ett välmående även på sikt. Detta 

överensstämmer med studier enligt Koppan et al. (2010). Flera av deltagarna uppgav att de 

utövade yoga regelbundet. De upplevde inte någon direkt smärtlindrande effekt, utan 

yogan hjälpte dem istället att få en ökad kroppsmedvetenhet. Vidare bidrog yogan till att 

de lättare kunde fokusera på nuet och släppa tankarna på sjukdomen och sina symtom, 

vilket överensstämmer med forskningen (Gonçalves et al., 2016).  Att den fysiska 

aktiviteten var viktig, både i smärtlindrande syfte men också för välmåendet på sikt, 

framgick tydligt i samtalen med kvinnorna. Även forskningen (Mendoza et al., 2016) visar 

att så är fallet.  

 

Enligt studien av Kold et al. (2012) ger mindfulness smärtlindring, ökat välmående och gör 

det lättare att klara av vardagen. Deltagarna i vår studie som använde sig av mindfulness 

upplevde inte en smärtlindring i sig, utan de upplevde istället ett ökat välmående.  
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Många av kvinnorna uttryckte att mindfulness fungerade som en metod för dem att kunna 

vara mer närvarande i nuet och inte låta sjukdomen ta över helt. Några av deltagarna gick i 

terapi och de upplevde terapin som ett verktyg för att handskas med de tankar och de 

känslor som sjukdomen väckte, något som stöds av Norrbrink och Lundeberg (2014b). 

Som forskningen av Knoerl et al. (2016) visar kan KBT även fungera smärtlindrande hos 

patienter med långvarig smärta, men ingen av deltagarna i vår studie upplevde att terapin 

gav någon smärtlindring. Här framgår det att deltagarnas upplevelse inte helt 

överensstämmer med forskningen när det gäller den smärtlindrande effekten av 

mindfulness och terapi. Kvinnorna upplevde att metoderna hjälpte dem på det mentala 

planet, att handskas med sina tankar och känslor, mer än att de lindrade smärtan i sig. 

Majoriteten av deltagarna upplevde att prata med närstående gav tröst och lindring. Att 

socialt stöd är en viktig del för hur patienter handskas med kronisk sjukdom stöds även det 

av forskningen (Rommer et al., 2016; Kundu et al., 2015).  

 

Av intervjuerna kunde vi finna att återhämtning var viktigt för samtliga kvinnor och att det 

utgjorde en stor del av deras egenvård. Inför bakgrundsforskningen till vår studie kunde vi 

inte hitta någon tidigare forskning som tog upp vikten av återhämtning för kvinnor med 

endometrios. Däremot lyfter Orem (2001) fram vikten av att skapa en balans mellan 

aktivitet och vila som viktigt för egenvården, något som samtliga kvinnor instämmer med. 

Att inte göra för mycket men inte heller för lite för att kroppen ska må bra.  

 

Enligt studier av bland annat Schnyer et al. (2008) ger akupunktur en markant 

smärtlindring. Endast en av deltagarna hade testat akupunktur och hon hade enbart gått 

några få gånger, men hon upplevde inte att det hade någon smärtlindrande effekt. Enligt 

Schnyer et al. (2008) gick deltagarna i studien regelbundet på akupunktur, något som 

eventuellt kan förklara bristen på den smärtlindrande effekten hos den deltagaren som hade 

testat på akupunktur. TENS är ytterligare ett behandlingsalternativ som har visat sig vara 

en bra smärtlindrande metod för kvinnor med buksmärtor (Mira et al., 2015). Det var dock 

endast en kvinna som upplevde att TENS hade en smärtlindrande effekt. Majoriteten 

upplevde ingen smärtlindrande effekt alls. Trots att forskningen visar på att akupunktur 

och TENS har en bra smärtlindrande effekt så var det endast få av deltagarna som hade 

testat det. Därav kan det vara värt för dessa kvinnor att testa båda metoderna regelbundet 

och under en längre period för att se om de upplever att de får den smärtlindrande effekten 

som forskningen (Schnyer et al., 2008; Mira et al., 2015) visar på. I enlighet med Valiani et 

al. (2010) kan massage fungera som ett bra komplement till smärtlindringen, något som 

styrks av några av deltagarna. Värme nämndes av alla kvinnor som smärtlindrande i 

varierande grad, precis som Norrbrink och Lundeberg (2014c) och Osayande och Mehulic 

(2014) skriver.  

 

En viktig del av kvinnornas egenvård bestod av att själva söka information på nätet, dels 

om sjukdomen i sig och dels i hur de kunde behandla och lindra sina symtom. 

Kunskapssökandet är en del av den externa egenvårdsinriktningen och att själv aktivt söka 

kunskap och hjälp är enligt Orem (2001) en viktig del av egenvården. Att söka information 

om sin sjukdom i media ledde även till att kvinnorna fick nya kontakter och att nya 

vänskapsband knöts. Det i sin tur gav kvinnorna ett emotionellt stöd och underlättade för 

dem att leva med och att hantera sin sjukdom. Orem (2001) menar att en del av de 

universella behoven hos människan är att vara en del av den sociala gemenskapen och att 

uppfattas som normal enligt gällande sociala normer. Resultatet visar att kvinnorna 

uppfyllde dessa behov med hjälp av olika sociala medier.  
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Genom att diskutera med andra kvinnor i samma situation, fick de en känsla av 

samhörighet och av att vara ”normala”. Orem (2001) menar vidare att en förutsättning för 

att kunna utföra egenvård är att individen är motiverad och arbetar aktivt för att öka 

välmåendet utifrån de nya krav som sjukdomen ställer på individen. Resultatet visar att 

samtliga kvinnor i intervjustudien var motiverade och arbetade aktivt för att uppnå 

symtomlindring. De upplevde att deras sökande efter information på bland annat internet 

och den kontakten med andra kvinnor som det gav, innebar ett stort emotionellt stöd för 

dem. Detta stöds av en studie gjord av Shoebotham och Coulson (2016) som har undersökt 

vilken betydelse forum för kvinnor med endometrios har för hur kvinnorna handskas med 

sjukdomen. Studien visar att kvinnornas hantering av sjukdomen förbättras samt att de 

hittar ny tillförsikt genom att dela bördan med andra kvinnor i samma situation. Däremot 

visar studien dessutom att det finns negativa aspekter av forumen, såsom bland annat bråk 

mellan medlemmar, oro över om informationen är korrekt eller ej, eller överdriven tillit till 

de andra medlemmarna i forumet. Även en av deltagarna i vår studie uttryckte de negativa 

aspekterna av forumen.  

 

Samtliga kvinnor berättade att deras mående varierade från dag till dag, och att det därför 

var viktigt att lyssna på sin kropp och utifrån det anpassa aktiviteter i vardagen. Kvinnorna 

skapade på så sätt en individuell handlingsplan som de följde och som de sedan reviderade 

efterhand. Orem (2001) menar att individen handlar och fattar medvetna beslut för att 

uppnå ett så stort välmående som möjligt. Det här överensstämmer med det flera av 

kvinnorna tog upp i intervjuerna. Det övergripande målet var att öka det egna 

välbefinnandet så mycket som möjligt. Genom att lära sig om vilka konsekvenserna blev 

av att de handlade på ett speciellt sätt, underlättade det för dem att senare göra olika val 

vad gällde till exempel kosten eller träningen. Att välja att träna trots att det innebar en 

ökad smärta just då, men samtidigt veta att kroppen kommer att må bra i längden gjorde 

det lättare, som en kvinna förklarade det.  En annan kvinna berättade att hon kunde välja 

att gå ut och dricka vin en kväll trots att hon visste att hon skulle må dåligt dagen efter, 

men att det var ett medvetet val som hon gjorde. Detta medförde att hon upplevde att det 

var hon som styrde över sitt liv, inte sjukdomen. 

 

Trots att allmänna tendenser inom exempelvis kosthållning kunde urskiljas, var det dock 

individuellt vad som fungerade för den enskilde individen. Detsamma gällde även de andra 

aspekterna inom egenvården och därför torde det vara viktigt att testa sig fram för att hitta 

den egenvård som ger den bästa symtomlindringen för den enskilde individen. Som 

beskrevs i bakgrunden är det sjuksköterskans ansvar att främja hälsa och lindra lidande hos 

patienter (ICN, 2014). Vidare ska sjuksköterskans vård vara personcentrerad (SSF, 2016), 

och sjuksköterskan ska stötta och utbilda patienter i deras egenvård (Orem, 2001). Detta 

innebär att sjuksköterskan behöver se till den enskilda kvinnan och hennes unika livsvärld 

och behov. Utifrån det ska sjuksköterskan tillsammans med den enskilda kvinnan utforma 

en individuell plan för egenvården.  

 

Metoddiskussion  

Studiens syfte var att beskriva kvinnors egenvård vid behandling och lindring av 

symtomen vid endometrios. I studien fanns en önskan om att dels sondera terrängen inom 

egenvård och dels att kunna gå in mer på djupet inom olika egenvårdsområden. Metoden 

att intervjua kvinnor gav oss möjligheten att göra detta och därför anser vi att metodvalet 

var det bästa.  
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Ett alternativ hade varit att skicka ut enkäter till flera patienter för att på så sätt få ett mer 

kvantifierbart resultat (Polit & Beck, 2017), men vi tror inte att den metoden skulle ha 

besvarat vårt syfte. En enkätundersökning kräver att forskaren är helt på det klara med på 

vad som ska efterfrågas så att frågorna konstrueras rätt och fångar upp det de ska (Polit & 

Beck, 2017). Då det inte finns forskning kring egenvård hos kvinnor med endometrios, var 

vi tvungna att börja med att utröna vad egenvården består i och fördjupa oss i de olika 

egenvårdsaspekterna. Tack vare denna studie finns kunskap kring vilka olika 

egenvårdsaspekter som kvinnor utför.  

 

Förfrågan om deltagande som lades ut på Svenska Endometriosföreningens hemsida och 

sociala medier riktade sig till kvinnor med endometrios, det vill säga urvalet var inte 

slumpmässigt utan strategiskt för att försäkra oss om att få deltagare som kunde besvara 

syftet (Henricson & Billhult, 2012). Vidare beskrevs urvalsgruppen noggrant, vilket ökar 

studiens överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2003). Urvalsgruppen var dessutom 

heterogen vad gäller ålder och sysselsättning, vilket leder till att studiens trovärdighet ökar 

(Wallengren & Henricson, 2012). 

 

Intervjuteknik är en konst som tar tid att lära sig (Trost, 2010; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Vi märkte att ju fler intervjuer vi hade, desto bättre blev de på så sätt att samtalen flödade 

mer fritt och den som intervjuade blev mindre styrd av frågorna. Vi var inte lika rädda för 

tystnad vilket gav utrymme för både den som intervjuade och den som blev intervjuad, och 

innebar samtidigt mer tid för eftertanke och reflektion. Vi tror dock inte att det här har 

påverkat resultatet då vi trots ovanstående fick svar på alla våra frågor. Under samtliga 

intervjuer var vi båda närvarande, vilket var en styrka, då det gav utrymme för den som 

ledde intervjun att fritt följa deltagarens berättelse samtidigt som den andra kunde bocka av 

frågorna efterhand och försäkra sig om att inga områden utelämnades. Eventuella 

följdfrågor och förtydliganden antecknades för att sedan kunna följas upp i slutet. Risken 

med intervjuguiden var att vi skulle bli styrda av ämnena som togs upp där, men vi 

upplevde istället intervjuguiden som ett stöd att luta sig mot och vid flertalet tillfällen 

resulterade frågor därifrån i saker som deltagaren spontant inte tog upp. En styrka med 

intervjuguiden var att samtliga deltagare fick i det närmaste samma frågor, vilket höjer 

studiens trovärdighet. Att intervjuerna spelades in med ljudupptagare var även det en 

styrka, då det säkerställde att allt deltagarna berättade kom med i det utskrivna materialet, 

något som ytterligare höjer studiens trovärdighet. I beskrivningen av kvalitativ 

intervjumetod betonas vikten av att inte ställa dubbla frågor eller negerande frågor (Kvale 

& Brinkmann, 2014; Trost, 2010), vilket vi ofta gjorde. Vi tror dock inte att det påverkade 

resultatet, däremot hade analysen blivit enklare då deltagarnas åsikter hade framkommit 

mer tydligt. Trost (2010) poängterar vikten av att utföra intervjun på en avskild plats för att 

undvika störande moment. De flesta intervjuer utfördes på avskilda ställen och bristen på 

störningsmoment gav intervjuerna ett bra flöde utan avbrott. En intervju utfördes utomhus 

på ett café och vi upplevde den som svårfokuserad och rörig, då det hände mycket runt 

omkring. Den intervjun tydliggjorde för oss varför intervjuplatsen är så viktig. Vi tror 

emellertid inte att det påverkade resultatet, då vi var noga med att stämma av att alla 

områden täcktes av. Trost (2010) talar om svårigheten med att spela in intervjuer, då det 

kan hämma den som blir intervjuad. Detta var ingenting vi upplevde, utan samtliga 

deltagare uttryckte full förståelse för att bli inspelade och gav oss under intervjun stor 

inblick i sina liv. Antalet intervjuer var sju stycken vilket gör att det blir svårt att uttala sig 

om resultatets generaliserbarhet.  



   

 

25 

 

Fler intervjuer hade gett resultatet större tyngd och fler intervjuer hade även säkerställt att 

mättnad (att ingen ny information kommer fram) började uppnås (Kvale & Brinkmann, 

2014). Antalet intervjuer begränsades dock av studiens omfattning. 

 

De meningsenheter som gemensamt plockades ut från transkriberingarna gjordes varken 

för långa eller för korta. Detta för att säkerställa att innehållet inte gick förlorat eller blev 

ohanterligt, i enlighet med Graneheim och Lundman (2003), vilket ökar studiens 

trovärdighet. En svårighet under studiens gång var att bestämma namn på kategorierna 

respektive subkategorierna. Genom gemensamma diskussioner arbetade vi fram namn på 

subkategorier och kategorier som svarade på syftet. En styrka i analysprocessen var att vi 

gjorde hela analysprocessen gemensamt, det vill säga valde ut meningsenheter, 

kondenserade dem, kodade dem och skapade subkategorier och kategorier. Vi diskuterade 

genom processens gång tills enighet uppnåddes och vi båda kände att tolkningen av 

resultatet var korrekt, vilket ytterligare ökar studiens trovärdighet. Graneheim och 

Lundman (2003) betonar vikten av att diskutera kolleger sinsemellan under 

analysprocessens gång för att öka en studies trovärdighet. 

 

Slutsats   

Resultatet visade att egenvården bestod av en mängd olika faktorer som lindrade 

symtomen både på det fysiska och på det psykiska planet. Egenvården som kvinnorna 

utförde kunde beskrivas utifrån följande kategorier: att ändra sina levnadsvanor, att själv 

söka kunskap och emotionellt stöd samt att öka kroppsmedvetenheten. Beroende på 

symtombilden hos kvinnorna var de olika egenvårdsfaktorerna mer eller mindre 

framträdande i deras vardag. Det framgick att egenvården i hög grad är individuell och att 

den enskilda kvinnan behöver prova sig fram till vad som passar för henne. 

 

Fortsatta studier  

 

För vidare forskning kring de egenvårdsaspekter som resultatet visat på skulle en 

enkätundersökning kunna utformas och skickas ut till ett flertal patienter. Det här för att 

undersöka hur många patienter som utför de olika egenvårdsaspekterna. Vidare skulle det 

vara intressant att undersöka likheter och olikheter i egenvården samt om det finns 

ytterligare aspekter av egenvård i andra länder, beroende på annan kultur. 

 

Klinisk tillämpbarhet   

 

Förhoppningen med denna studie är att resultatet kommer att kunna användas av 

verksamma sjuksköterskor för att informera patienter om hur de kan lindra och behandla 

sina symtom. Kunskapen behövs för att sjuksköterskor och annan vårdpersonal ska kunna 

stötta patienter med information om egenvård, och ska ses som ett komplement till den 

eventuella medicinska och kirurgiska behandling. Det här skulle förslagsvis kunna ske 

genom att en broschyr utformas, vilken innehåller de olika metoder som har visat sig ge 

symtomlindring. En annan förhoppning är att resultatet kan fungera som en vägledning för 

andra kvinnor som lider av endometrios genom att lyfta fram vad de själva kan göra. 

Studien har bidragit till att samla den egenvård som utförs och som är förankrad i 

forskningen. Vidare hoppas vi att denna studie ytterligare ökar medvetenheten hos 

vårdpersonalen om sjukdomen. 
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Förtydligande 

 

En kvinna framhöll att det fanns en risk att studien skulle kunna tolkas som att det är upp 

till kvinnan själv att lindra och behandla sina symtom, det vill säga att studien skulle 

förringa kvinnornas behov av sjukvård. Detta hade vi inte reflekterat över när vi påbörjade 

studien eller under studiens gång. Vi är tacksamma över att detta uppmärksammades och 

vill förtydliga att den här studien ska ses som ett komplement till den medicinska 

behandlingen och är inte tänkt att ersätta sjukvården på något sätt.  

 

Speciellt tack 

 

Tack till Svenska Endometriosföreningen för publiceringen av brevet om förfrågan om 

deltagande. Ett stort tack till intervjudeltagarna för att ha gett oss inblick i sina liv och 

delgivit oss information om sin egenvård. Vi vill även tacka vår handledare, våra 

kurskamrater och slutligen vår examinator för värdefulla kommentarer under arbetets gång. 
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BILAGA A 

Endometriosföreningen                       2016-08-22 

c/o Föreningshuset Sedab AB 

Virkesvägen 26 

120 30 Stockholm  
   

Hej!  
  

Vi heter Weronika de Jager och Louise Fathallah och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör endometrios och egenvård. Vi är 

därför intresserade av att få kontakt med personer som lever med endometrios och som kan 

tänka sig att ställa upp på en intervju. Följande kriterier bör vara uppfyllda; deltagarna ska 

vara över 18 år, vara diagnostiserade med endometrios samt vara bosatta inom Stockholms 

län.  

  

Syftet med det självständiga arbetet är att beskriva kvinnors egenvård vid behandling och 

lindring av symtomen vid diagnosen endometrios. Då endometrios fortfarande är en 

relativt okänd sjukdom vill vi genom denna uppsats sprida kunskap om och 

medvetandegöra sjukdomen. Vår förhoppning är att andra kvinnor med diagnosen ska 

kunna få tips och råd om hur de själva kan lindra sina symtom. Vi hoppas också att 

resultatet kommer att kunna användas av verksamma sjuksköterskor för att informera 

patienter om hur de kan lindra och behandla sina symtom. 

 

Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer med personer som uppfyller 

kriterierna ovan. Intervjuerna ska helst genomföras under veckorna 35 och 36 och beräknas 

ta ca 30 minuter. Plats för intervjuerna bestäms av intervjupersonerna. Intervjuerna 

kommer att spelas in och därefter analyseras för att få fram ett resultat. Det självständiga 

arbetet är en kandidatuppsats som kommer att publiceras på en högskoleportal.  

 

Personerna som deltar i intervjuerna kommer att vara anonyma och har rätt att närsomhelst 

dra sig ur studien utan att behöva uppge någon orsak. Materialet kommer att avidentifieras 

och raderas när studien är klar. 

  

  

Med vänlig hälsning  

 

Weronika de  Jager   Louise Fathallah 

Tel: xxx-xxx xx xx   Tel: xxx-xxx xx xx 

weronika.dejager@stud.shh.se  louise.fathallah@stud.shh.se  

  

Sophiahemmet Högskola  

  

Handledare 

Marie-Jeanne Hendrikx 

Tel: xx-xxx xx xx 

marie-jeanne.hendrikx@shh.se  
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 BILAGA C 

 

Intervjuguide 

Inledning 
Berätta om studiens syfte (poängtera att syftet inte är att beskriva medicinsk/kirurgisk 

behandling), berätta om ljudinspelning, påminn om konfidentialitet och rätt att närsomhelst 

avbryta deltagandet.  

 

Inledande frågor 

● Hur gammal är du? 

● Hur länge har du haft diagnosen endometrios? 

● Hur länge har du haft symtom? 

● Vad är dina symtom? (smärta, samlagssmärta, illamående, tarmbesvär, trötthet, 

infertilitet, psykiska besvär) 

● Om du tänker fritt; vad skulle du säga att du gör i din vardag för att lindra dina 

symtom? 

 

Träning (kopplat till vilket symtom och har det effekt?) 

● Tränar du? (Vad? Hur ofta?) Sjukgymnastik? 

● Beror det på din diagnos?  

● Har du anpassat din träning efter din sjukdom? 

 

Kost (kopplat till vilket symtom och har det effekt?) 

● Har du lagt om din kost på något sätt pga. din sjukdom? 

● Naturläkemedel? Tillskott? 

 

Smärtlindring (icke-medicinsk) 

● Förutom den medicinska smärtbehandling du har, finns det något annat sätt du 

lindrar smärtan på? (TENS, akupunktur, värme, massage etc.) 

 

Mental träning (kopplat till vilket symtom och har det effekt?) 

● Mindfulness 

● Hypnoterapi, TCM 

● Terapi 

● Prata med närstående? 

 

Återhämtning (kopplat till vilket symtom och har det effekt?) 

● Sömn, avslappning 

 

Övriga anpassningar relaterade till sjukdomen  

● Påverkan på samlivet 

● Tips på egenvård patienter emellan? 

● Finns det någonting annat du kan komma på som du gör pga. din sjukdom? 

 

Avslutning 
Tacka för medverkan. Avsluta med att säga ”Vi har inga fler frågor; finns det någonting 

mer som du skulle vilja ta upp eller fråga om innan vi avslutar?”. 


