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Sammanfattning  

Bakgrund: Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som drabbar 10 % av alla kvinnor i fertil ålder. 

Endometrios innebär att rester av livmoderslemhinnan vandrar ut i kroppen, istället för att följa med 

menstruationsblodet ut ur kroppen. Symtom kan visa sig genom starka menstruationssmärtor, kraftiga blödningar, 

huvudvärk, och smärta vid samlag. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser av att leva 

med endometrios. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på 10 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Två 

kategorier och sju underkategorier erhölls: Kategorier: Upplevelser av mötet med sjukvården och anhöriga när man 

har sjukdomen endometrios, faktorer som påverkar upplevelsen av livskvalitén. Underkategorier: Mötet med 

sjukvårdpersonal, bemötande från andra personer i sin vardag, när man inte fått en diagnos, isolering från omvärlden, 

att känna sig deprimerad, vikten av att känna bekräftelse, att kunna hantera sin smärta.  Diskussion: Det rådde en 

bristande kunskap hos både vårdpersonal och samhället angående sjukdomen. Kvinnorna blev således inte tagna på 

allvar och blev utan diagnos i flera år. Smärtan, att de inte blev betrodda, och den långa väntan på diagnos bidrog 

till en känsla av ensamhet och isolering. Slutsats: Endometrios begränsade kvinnornas fysiska, psykiska och sociala 

livsfaktorer. Smärtan som förekom vid endometrios påverkade deras relationer negativt. För att förbättra kvinnors 

livskvalité behövs mer uppmärksamhet kring sjukdomen.  
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Abstract  

Background: Endometriosis is a chronic gynecological disease that affects 10 % of all women in childbearing age. 

Endometriosis means when the remains of the uterine lining migrates into the body, instead of following the 

menstrual blood out of the body. Symptoms can present as a strong menstrual pain, heavy bleeding, headaches, and 

pain during intercourse. Aim: The aim of this study was to illustrate women’s experience of living with 

endometriosis. Method: A literature review based on 10 qualitative scientific articles. Results: Two categories and 

seven subcategories were obtained: Categories: Experiences of meeting with health care and family when you have 

the disease endometriosis, factors that affect the experience of quality of life. Subcategories: The meeting with 

medical staff, reception from other people in their everyday lives, when you do not have a diagnosis, isolation from 

the outside world, to feel depressed, the importance of knowing validation, being able to cope with their pain. 

Discussion: There was a lack of knowledge among both health professionals and the community regarding the 

disease. Women were therefore not taken seriously and became undiagnosed for years. The pain, the fact that they 

were not trusted, and the long wait for diagnosis contributed to a sense of loneliness and isolation. Conclusion: 

Endometriosis restricted women’s physical, psychological and social factors of life. The pain that occurred in 

endometriosis affected their relationships negatively. To improve women’s quality of life it is required that 

endometriosis gets attention so that more people learn about the disease. 
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BAKGRUND 
Endometrios kan vara mycket smärtsamt och har betecknats som en av de största plågor 

som kan drabba en kvinna i fertil ålder (Millo-Rudvall, 1996). Av alla kvinnor världen 

över har cirka 10 procent endometrios. Det motsvarar ungefär 200 000 personer i Sverige. 

Sjukdomen är vanligt förekommande, trots det tar det mellan sju till åtta år att få 

diagnosen endometrios (Bergqvist., Bergquist, & Nordenskjöld, 1991). Endometrios kan 

leda till infertilitet bland kvinnor från 25 års ålder och äldre (Barnack & Chrisler, 2008).  

Namnet endometrios kommer från ordet endometrium som betyder livmoderslemhinna 

(Millo-Rudvall, 1996). Endometrios är ett kroniskt, gynekologiskt tillstånd där celler som 

liknar livmoderslemhinnan, som normalt finns i livmodern, istället finns i andra delar av 

kroppen (Denny, 2009). När dessa celler är utanför livmodern så kommer de i form av 

”härdar” (Millo-Rudvall, 1996). Endometrioshärdarna reagerar på hormonerna östrogen 

och progesteron på samma sätt som den vanliga livmoderslemhinnan. Östrogen och 

progesteron är de hormoner som styr mensen. När östrogenet sätter igång kramper så 

krampar dessutom härden som befinner sig utanför livmodern. Precis som vid en vanlig 

menstruation blöder kvinnan varje månad. När kvinnan blöder, blöder också denna härd 

som då kan bilda irritationer och inflammationer i kroppen (Krotec & Perkins, 2007). 

Endometrios kan växa i olika ställen i kroppen så som buken, äggstockar, äggledare, 

ändtarm, urinblåsa och även ovanliga ställen som lungor och hjärna. De olika 

placeringarna medför olika former av symtom beroende på vart de är placerade. Symtom 

kan visa sig genom starka menstruationssmärtor, kraftiga blödningar, huvudvärk, 

illamående, diarré, obstipation, smärta i urinblåsa och urinledare (Krotec & Perkins, 

2007).  

Diagnosen endometrios upptäcks eller utesluts främst genom laparoskopi och många 

kvinnor anser att undersökningen innebär en säkerhet därför att deras smärta då tas på 

allvar (Barnack & Chrisler, 2008). Laparoskopi, även kallad titthålsdiagnostik, innebär 

en direkt visualisering av äggstockarna och utsidan av äggledarna och livmodern, där man 

kan se härdar av endometriet (Krotec & Perkins, 2007). Med hjälp av ultraljud kan cystor 

på äggstockarna identifieras och punkteras. Datortomografi används för att kartlägga 

misstänkta resistenser i lilla bäckenet, men denna metod uppvisar inte för endometrios 

karaktäristiska förändringar (Bergqvist, et al.,1991).  
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Ännu finns det inget botemedel för endometrios. Men lindring och behandling av 

symtomen finns. Till exempel smärtbehandling genom värktabletter eller akupunktur. Det 

finns även hormonell behandling vilket innebär att man får p-piller eller olika typer av 

progesteroner. Detta för att endometrios måste ha östrogen för att kunna växa. Genom 

hormonbehandling minskar eller tas östrogenet bort i kroppen och sjukdomen lugnas då 

ned (Endometriosföreningen, 2015). Ett tredje alternativ är kirurgi, där man rensar undan 

endometrios och till exempel sammanväxningar med hjälp av laparoskopi.   

Det är viktigt för omvårdnadspersonal att förstå hur patienter kan känna sig exempelvis 

vid sådana behandlingsalternativ som beskrivs ovan. Omvårdnadsteoretikern Suzie Kim 

menar att det finns behov av kunskapsutveckling inom fyra omvårdnadsområden. Dessa 

är patientdomänen, patient-sjuksköterskedomänen, yrkesutövningsdomänen samt 

omgivningsdomänen. Detta arbete fokuserar på patientdomänen, som innebär att 

vårdpersonal ska vara lyhörda på varje patients omvårdnadsbehov samt förstå vad som är 

bakomliggande till patientens problem. Det är viktigt att förstå patientens upplevelser för 

att på bästa sätt kunna uppfylla deras behov, vilket är väldigt viktigt inom detta område 

då dessa patienters trovärdighet ideligen ifrågasätts. (Kim, 2010) 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2007). 

Erikson (2001) skriver att i ett historiskt perspektiv har vårdandet varit i syfte att lindra 

det mänskliga lidandet. Oväntat nog har utvecklingen lett till att vården idag många 

gånger istället skapat lidande för människan.  

Vårdlidande är det lidande som upplevs i relation till själva vårdsituationen. Det finns 

olika former av vårdlidande som kan sammanfattas i följande kategorier: kränkning av 

patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning, samt utebliven vård (a.a.).  

Kränkning av patients värdighet är den vanligaste förekommande formen av lidande. Den 

innebär att man fråntar människans möjlighet att helt och fullt vara människa. Kräkningen 

kan ske genom direkta och reella åtgärder, till exempel slarv då det gäller att skydda 

patienten vid vårdåtgärder som berör intima zoner eller personliga frågor. Den kan även 

ske mera abstrakt genom att inte se människan eller ge henne plats. Alla former av 

kränkning av patientens värdighet innebär ett lidande. Vårdarens uppgift är att ge 

patienten möjlighet att uppleva sin fulla värdighet och att förhindra alla former av 
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kränkning. Patienten kan känna sig värdelös på grund av att vårdare ser olika på olika 

patienter och tillskriver dem olika värde (Erikson, 2001).  

Fördömande har sin grund i uppfattningen om att det är vårdarens uppgift att avgöra vad 

som är rätt eller fel med tanke på patienten. Om man har en patient som inte passar in i 

hur ”idealpatienten” borde vara kan denna känna av fördömelse. Ett sätt att ”straffa” en 

patient är nonchalering. Detta ”straff” är en förnedring för patienten. Vidare beskrivs det 

att maktutövning är ett sätt att åstadkomma lidande för den andra. Det är även ett sätt att 

beröva den andra friheten. Att utöva makt i vården kan innebära att man tvingar patienten 

utföra handlingar de egentligen inte vill göra. Utebliven vård innebär alltid en kränkning 

av människans värdighet och är även ett sätt att utöva makt över en maktlös. Utebliven 

vård kan bero på bristande förmåga att se och bedöma vad patienten behöver (Erikson, 

2001).  

Sjukdomslidande är det lidande som upplevs i relation till sjukdom och behandling. En 

vanlig orsak till lidande i samband med sjukdom är rent kroppslig smärta. Den kroppsliga 

smärtan fokuseras oftast till en bestämd del av kroppen och den fångar människans hela 

uppmärksamhet, vilket försvårar möjligheterna att använda hela sin potential för att 

behärska lidandet. Kroppslig smärta kan driva människan till själslig och andlig död. Det 

är av stor vikt att vårdpersonal hjälper till att reducera smärtan. (Erikson, 2001) 

Att drabbas av en kronisk sjukdom innebär stora förändringar i livet. Sådan sjukdom är 

långvarig och kräver att man anpassar sitt liv efter den, till skillnad från en icke kronisk 

sjukdom (Jackson, 2002). Sjukdomen påverkar en persons liv på fler sätt än bara den 

fysiska förändringen. Den är närvarande i varje tanke och handling och utgör ett hot för 

personens känsla av kontroll (a.a).  

Problemformulering 
Endometrios är en vanlig förekommande gynekologisk sjukdom som drabbar 10 procent 

av alla kvinnor i fertil ålder, men trots det saknas fortfarande kunskap inom området. Det 

blir ett stort problem för många kvinnor, exempelvis kan det dröja flera år tills de får en 

diagnos och rätt vård. Därför är det ytterst viktigt att belysa kvinnors upplevelser av att 

leva med endometrios för att på så sätt få en aktuell och samlad bild av hur sjukdomen 

påverkar deras livssituation.  
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SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med 

endometrios.  

METOD 

Design 
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie utförd med ett systematiskt arbetssätt 

för att få en översikt över det senaste kunskapsläget (Friberg, 2012a).  

Urval 
Urvalet bestod av artiklar som undersöker kvinnors upplevelser av att leva med 

endometrios. Inklusionskriterierna var artiklar skrivna på svenska och engelska samt 

upplevelser utifrån patientperspektiv. Exklusionskriterier var artiklar baserade enbart på 

det medicinska utan koppling till kvinnors upplevelser. Friberg (2006) beskriver 

begreppen inklusions- och exklusionskriterier som något man använder för att avgränsa 

samt få fram relevanta artiklar utifrån till syftet.  

Datainsamling och genomförande 
Databaser relaterade till omvårdnad och psykiatri användes för att söka efter relevanta 

artiklar, dessa var PubMed, CINAHL och PsycINFO. De primära sökorden som användes 

var endometriosis, experience, diagnosis, patient perspective, patient attitudes och 

qualitative. Efter läsning av funna artiklar upptäckte författarna ord som kändes relevanta 

för syftet. Därför tillades sökorden impact och infertility till sökningen. Den booleska 

termen AND användes i sökningen för att avgränsa och göra sökningen mer specifik 

(Henricson, 2012). Trunkering tillämpades genom att använda tecknet (*) efter sökordet, 

exempelvis experienc*, på så sätt få söka på alla ord som har samma ändelse samtidigt 

(a.a). Sökschemat bifogas i bilaga 1.  

 



 
 

10 

 

Den första artikelsökningen genomfördes tillsammans av författarna i databasen Cinahl. 

Därefter delade vi upp oss och sökte artiklar separat i dem utvalda databaserna PubMed, 

PsycINFO och Cinahl. Abstrakten på de artiklar som ansågs svara på studiens syfte, lästes 

igenom gemensamt och diskuterades därefter om dessa vara relevanta för studien. De 

abstrakt som författarna ansåg vara relevant för studiens syfte valde författarna att läsa 

igenom hela artikeln. Totalt valdes 17 artiklar att läsas igenom, men sju av dessa valdes 

bort då de inte ansågs uppfylla inklusionskriterierna eller svarade på syftet. Sammanlagt 

användes 10 artiklar i resultatet. 

Analys 
För att analysera artiklarna har en textanalys genomförts. Analysen kan antingen göras 

induktivt genom att utgå från innehållet i texten, eller deduktivt utifrån en bestämd teori 

eller modell (Danielson, 2012). Denna studie har analyserats genom ett induktivt 

tillvägagångsätt (a.a). Författarna analyserade det manifesta innehållet i artiklarna utan 

att tolka.  

 

Analysen av artiklarna genomfördes utifrån en modell beskriven av Friberg (2012). 

Modellen består av fem steg. I det första steget lästes artiklarna igenom grundligt var för 

sig flera gånger för att få en djupare förståelse av artiklarnas innehåll. I det andra steget 

valdes de viktigaste fynden i studiernas resultat ut genom att ”highlightas”. I det tredje 

steget sammanfattades resultatet av samtliga artiklar på ”whiteboard” tavla så att 

författarna fick en överblick av dem. I det fjärde steget jämförde författarna likheter och 

skillnader mellan artiklarna och skapade utifrån det, kategorier. I det sista steget så 

diskuterades dessa kategorier gemensamt för att få fram olika teman som resultatet kunde 

baseras på.  

 

Titlarna och abstrakten på samtliga artiklar lästes igenom tillsammans, därefter 

granskades de inkluderade artiklarna individuellt. För att stärka tillförlitligheten 

jämfördes granskningarna med varandra (Henricson, 2012). Granskningarna 

genomfördes med hjälp av Röda korsets Högskolas granskningsmall (2005), vilket är ett 

hjälpmedel för att bedöma kvaliteten på vetenskapliga artiklar. Artiklarna 

kvalitetsbedömdes utifrån de kvalitativa begreppen; tillförlitlighet, verifierbarhet, 

pålitlighet, och överförbarhet.  
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Förförståelse 
Enligt Birkler (2008) bygger förförståelse på fördomar som i sin tur bygger på egna 

erfarenheter och upplevelser. Förförståelsen kan komma att ändras i efterhand som 

kunskapen inom området ökar som sedan kan leda till ökad förförståelse (a.a). 

Författarnas förförståelse bestod av att samtliga kvinnors smärta inte togs på allvar på 

grund av kunskapsbrist samt för att det är en sjukdom som endast drabbar kvinnor. 

Författarna anser att eftersom det är en sjukdom som endast drabbar kvinnor forskas det 

inte lika mycket i jämfört med sjukdomar som drabbar både könen. Vår förförståelse 

grundar sig både i egna erfarenheter samt i saknaden av information kring sjukdomen i 

media.  

 

Etiska överväganden 
Då syftet med studien grundade sig på kvinnors upplevelser var det viktigt att deras 

integritet blir intakt. Därför inkluderades enbart vetenskapliga artiklar som fått tillstånd 

av etisk kommittee eller där författarna visat att noggranna etiska övervägande gjorts 

(Forsberg & Wengström, 2008). Det skulle på så vis framgå att deltagarna i studien 

deltagit frivilligt, behandlats med respekt samt att de haft möjligheten att avbryta studien 

närsomhelst. Författarna har använt sig av ett etiskt förhållningssätt enligt 

Helsingforsdeklarationen (Stryhn, 2007). Helsingforsdeklarationen används för att 

skydda patienter i medicinsk forskning. En viktig princip i deklarationen är att ett 

informerat samtycke ska finnas. En del i det etiska övervägande har varit att samtlig 

information som framkommit ur artiklarna tagits med i resultatet, även sådant som inte 

varit i enlighet med förförståelsen. Författarna har strävt efter objektivitet i 

genomläsningen av artiklar och har därför ständigt påmint varandra om förförståelsen 

genom arbetets gång.  
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RESULTAT 
Resultatet från analysen har sammanställts i två kategorier och sju underkategorier (figur 

1) och representerar kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. Resultatet bygger 

på 10 vetenskapliga artiklar utförda i Australien, USA, Nya Zeeland och Storbritannien.  

 

Kategori Underkategori  

Upplevelse av mötet med sjukvården och 

anhöriga när man har sjukdomen endometrios 

Mötet med sjukvårdpersonal 

Bemötande från andra personer i sin vardag 

Faktorer som påverkar upplevelsen av 

livskvalitén  

När man inte fått en diagnos 

Isolering från omvärlden 

Att känna sig deprimerad 

Vikten av att känna bekräftelse 

Att kunna hantera sin smärta 

 

Figur 1 Kategorier och underkategorier som representerar kvinnors upplevelser av att 

leva med endometrios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 

 

Upplevelser av mötet med sjukvården och anhöriga när man har 

sjukdomen endometrios 
Inom denna kategori kommer olika upplevelser av bemötande vid endometrios som 

framkommit ur de vetenskapliga artiklarna att beskrivas. Huvudfynden kan sammanfattas 

som hur kvinnornas bemöts i sjukvården och i relationer. I underkategorierna nedan 

beskrivs detta mer djupgående. 

 Mötet med sjukvårdspersonal  

Kvinnor som lider av endometrios söker sig till många olika vårdplatser; på akuten, 

primärvården, husläkarna och på gynekologiska avdelningar. Där träffar de på 

vårdpersonal och får möjlighet att prata om sina symtom, däribland dyspareunia (smärta 

vid samlag) som är ett av de vanligaste symtomen. Kvinnorna upplever att det är pinsamt 

att prata om dyspareunia och även att det är få läkare som vill diskutera det. En studie 

som utfördes i Storbritannien (Denny, 2003) visar att förtegenhet av både gynekologer 

och patienter kring problem relaterat till sexualitet uppkommer ofta, vilket gör att 

kvinnorna känner sig obekväma.  

Ballard, Lowton & Wright (2006) presenterar i sin studie att kvinnor upplever en 

normalisering av sin smärta av läkarna. Många får höra att det bara är normala 

menstruationssmärtor och att det är något de får stå ut med. Till följd av detta är det många 

kvinnor som intalar sig själva att smärtan bara är i deras huvud. De blir tillfrågade att 

skatta olika typer av smärta associerad med endometrios, till exempel bäckensmärta eller 

dyspareunia, men blir sällan tillfrågade om kvaliteten eller varigheten av smärtan, eller 

effekten av deras sjukdom i deras förmåga att fungera eller på deras relationer (Denny, 

2009). När kvinnor ombeds att identifiera de minst hjälpfulla aspekter av sin behandling 

mot bäckensmärta svarar majoriteten läkarens misstro kring äktheten eller svårigheten av 

deras symtom (Ballard et al., 2006).  

“The doctor told me that the problem nowadays is that because women 

take the Pill, they don’t know what a real period pain is. It’s just the 

most dismissive, unhelpful comment ever!”  (Ballard et al., 2006, 

s.1298) 
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Några av de yngre kvinnorna i studien kände sig avvisade på grund av sin ålder. Läkarna 

trodde inte på att de kunde ha endometrios i tidig ålder och blev istället tillsagda att de 

bara inbillade sig. De blev heller inte hänvisade till gynekologen till följd av läkarens 

misstro (Cox,	 Henderson,	 Andersen,	 Cagliarini	 &	 Ski,	 2003). Detta ledde till att 

kvinnorna kände sig ensamma i en oförståelig värld.  

En lång process av att bli hänvisade till gynekologen var en delad erfarenhet bland 

kvinnorna. Trots det upplevde de att problemen med läkarna inte var över. Kvinnorna 

antog att deras smärta skulle bekräftas av gynekologen. Istället möttes de av gynekologer 

som inte hade någon speciell kunskap om endometrios. I några fall kände kvinnorna att 

gynekologerna delade de andra läkarnas attityd av att avvisa deras symtom och trivialisera 

deras problem. Några kvinnor talade om sättet på hur de fick diagnosen endometrios. De 

upplevde att de inte fick någon empati från läkarna och att detta var relaterat till den 

bristande kunskapen om sjukdomen, hur svåra symtomen kan vara samt konsekvenserna 

för framtida livet för dessa kvinnor och deras respektive. När dem väl fann gynekologer 

som hade speciell kunskap om endometrios var det en lättnad för kvinnorna (Cox et al., 

2003; Denny, 2009).  

Några kvinnor berättade om hur de blev hänvisade till ett antal specialister, till exempel 

gastroenterologer eller psykiatriker, innan de äntligen fick träffa en gynekolog. Men om 

gynekologen inte var expert i eller sympatisk mot endometrios, kunde ineffektiva 

behandlingar fortsätta, eller så kunde de bli utskrivna i lika mycket smärta som tidigare 

(Denny, 2009).  

Jones, Jenkinson & Kennedy (2004) presenterar i sin studie hur en del kvinnor blivit 

tillsagda att skaffa barn som en behandling för att bota sjukdomen, trots att de inte hade 

någon respektive, eller att genomföra en hysterektomi när de bara var i tjugoårsåldern. 

Kvinnorna kände sig förolämpade och upplevde förslaget som taktlöst från läkarna 

(Huntington & Gilmour, 2005).  
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“When somebody like a doctor dismisses you by saying well you’ve only got period pains. 

Go and have a baby you’ll be fine after that. It’s so frustrating and so annoying and I 

have had that on more than one occasion” (Jones et al., 2004, s.130)	

Bemötande från andra personer i sin vardag 

Denny (2003) redogör i sin studie för viktigt det är för kvinnorna att ha en partner som är 

stöttande. Kvinnorna upplever att de inte hade kunnat hantera de fysiska och emotionella 

effekterna av endometrios utan dem. Att leva med endometrios är ansträngande för 

förhållandet och en del förhållanden klarade inte av detta då männen försökte, men 

misslyckades med att hantera sjukdomen (a.a). En del kvinnor upplevde att deras sexuella 

partners var frustrerade med deras smärtklagomål och anklagades för att använda smärtan 

som en ursäkt för att slippa samlag (Seear, 2009).  

 

Att förklara för andra vad som var fel på en var svårt att göra utan en diagnos. Detta 

orsakade problem på jobb då arbetsgivare inte var förstående till frånvaro (Ballard et al, 

2006). Många av kvinnorna kände att deras kollegor och arbetsgivare inte trodde på deras 

sjukdom samt banaliserade den (Denny, 2003). Jones et al. (2004) presenterar hur 

kvinnorna kände sig genererade om de fick en endometrios attack på jobbet för att då var 

de tvungna att berätta för kollegorna varför de behövde ledigt eller varför de behövde gå. 

Dessa problem var mer kännbara om kvinnorna jobbade i en mansdominerande miljö 

eller om de hade en manlig chef. De upplevde att män var mindre förstående om 

sjukdomen och att det var svårare att prata om symtomen som exempelvis 

menstruationssmärtor. När kvinnorna berättade om sina menstruationssmärtor för 

kollegor blev de anklagade för simulering och menade på att de bara vill komma undan 

saker (Seear, 2009). 

“I’d be absolutely fighting to get to work, because I was really worried about 

having more work, and I had a warning that my sickness rate was 

unacceptable…My boss was pushing for me to be sent to occupational health 

because he didn’t believe that I was ill” (Denny, 2003, s.646) 
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Cox et al. (2003) skriver att många kvinnor har upplevt jobbiga perioder med föräldrar 

som varit osympatiska och oförstående till deras smärtor. I synnerhet mödrar och 

mormödrar/farmödrar som själva upplevt svåra menstruationer var oförstående och 

menade på att smärta var en naturlig del av att vara kvinna. Kvinnorna indikerade i att 

kampen mot sjukdomen förvärrades när familjemedlemmar bedömde dem som 

hypokondriker som alltid var sjuka med något. Kvinnornas familj gjorde att de kände 

någon form av moraliskt misslyckande i att inte vara kapabel till att kunna hantera 

menstruationssmärtor på samma sätt som andra kvinnor (Denny, 2009). Enligt Cox et al. 

(2003) upplever kvinnor även att de inte sågs som riktiga kvinnor av omgivningen när 

sjukdomen gjort dem infertila. Detta ledde till en känsla av misslyckande eftersom att 

livets syfte, enligt dem, var att få barn. Även Strzempko	& Chesla (2007) skriver i sin 

studie om hur några kvinnor kände press från svärföräldrarna att skaffa barn. För dem 

representerade ett äktenskap utan barn ett misslyckande (a.a).  

Faktorer som påverkas upplevelsen av livskvalitén  
Inom denna kategori kommer olika upplevelser av påverkad livskvalité som framkommit 

ur de vetenskapliga artiklarna att beskrivas. Huvudfynden kan sammanfattas som 

upplevelser av att inte få diagnos, att känna sig isolerad, att känna sig deprimerad och att 

känna sig bekräftad. I underkategorierna nedan beskrivs detta mer djupgående.  

När man inte fått en diagnos 

Enligt en studie av Denny (2003) är medellängden av tid mellan symtomdebut och 

diagnos cirka sex år. Då kvinnorna inte hade någon diagnos fick familj, vänner och 

vårdpersonal dem att känna någon form av moraliskt misslyckande i att inte vara kapabla 

till att kunna hantera menstruationssmärtor på samma sätt som andra kvinnor (Denny, 

2009). Då läkarna oftast var okunniga ledde det till att många kvinnor blev 

missdiagnostiserade, vanligast med IBS, vilket ledde till ännu mer fördröjning av riktig 

diagnos och lidande för kvinnorna (Jones et al, 2004). Ballard et al. (2006) presenterar i 

sin studie vilka svårigheter det innebar för kvinnor att förklara vad som var fel på dem 

för andra utan en diagnos som stöd. Detta skapade problem på jobbet där arbetsgivare var 

något osympatiska till frånvaro, och i sociala miljön där dem också hade rollförpliktelser. 

Nästan alla kvinnor uttryckte en rädsla över att deras oförklarliga symtom kunde bero på 

något illavarslande tillstånd (a.a). Som en konsekvens till att försöka skydda den 
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personliga integriteten tillsammans med att inte ha en diagnos valde många kvinnor 

istället att jobba flexibelt eller deltid för att kunna tillgodose deras hälsobehov (Gilmour, 

Huntington & Wilson, 2008), vilket påverkade deras ekonomi på ett negativt sätt.  

Isolering från omvärlden  

Kvinnor upplevde att deras sociala kontaktnät minskades eftersom att sjukdomen 

tvingade dem att avboka sociala evenemang (Denny, 2003). De upplevde att de inte hade 

något socialt liv överhuvudtaget. Många relationer tog slut då kvinnorna inte kunde gå ut 

och roa sig på grund av deras sjukdom, detta i sin tur gjorde att de kände sig ensamma 

(a.a). Några kvinnor isolerade sig från vänner och kollegor för att de inte orkade svara på 

deras frågor om sjukdomen, speciellt inte då de inte hade fått någon diagnos (Huntington 

& Gilmour, 2005). Några kvinnor beskrev att det kändes som att de hade premenstruellt 

syndrom vilket visade sig i surt humör och kort stubin som ofta gick över på familj, 

vänner eller barnen, vilket många gånger resulterade i att de kände sig utanför (Jones et 

al, 2004). Andra kvinnor beskrev hur smärtan påverkade det sexuella samlivet med 

partners, och hur de kände sig som dåliga, otillräckliga människor för att de inte kunde 

njuta av samlaget och vilka effekter det hade på deras partner. Då kvinnorna kände att 

andra trodde att deras symtom var påhittade ledde det till att många kvinnor tvivlade på 

sig själva och ifrågasatte allvarlighetsgraden av deras symtom. Följaktligen var det svårt 

för de att prata med andra om endometrios (a.a). Diagnos och fysiska besvär avslöjades 

inte alltid till arbetsgivare och kollegor, en kvinna konstaterade att det kunde bli en ganska 

hemlig liten värld man levde i (Gilmour et al, 2008).  

Att känna sig deprimerad 

Ett allvarligt problem för många som lider av endometrios är utvecklandet av depression. 

En av de intervjuade berättade hur hon hade blivit diagnostiserad med 

självmordsdepressiva tankar, och andra om hur de hade tänkt på självmord någon gång. 

Majoriteten av de lidande indikerade på att de kände sig ensamma i en fientlig värld 

eftersom att vårdpersonal, som kunde legitimera deras symtom, istället var avvisande mot 

dem. Ett stort antal kände sig värdelösa och avskydde att bli jämförda med andra kvinnor 

som kunde hantera menstruationen samtidigt som de fortsatte med sina vardagliga liv. De 

kvinnor vars endometrios hade gjort de infertila uppgav att de ogillade den uppfattning 
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att kvinnor utan barn hade misslyckats med livets mening och var inte riktiga kvinnor 

(Cox et al, 2003).  

 

Seear (2009) redogör i sin studie för majoriteten av kvinnorna blev deprimerade då de 

inte hade tid att umgås med familj och vänner på grund av att sjukdomen var tids- och 

energikrävande. Brist på tid och minskad energi resulterade i färre arbetstimmar och 

avböjande i sociala evenemang, vilket då ledde till en saknad av entusiasm i vardagen 

och en känsla av depression (Gilmour et al, 2008). Smärtan var besvärlig för kvinnorna 

och när omgivningen inte visade förståelse för deras smärta ledde det ofta till att de 

upplevde sig nedstämda (Huntington & Gilmour, 2005). Samtliga kvinnor förklarade 

oförståelsen som känslomässigt påfrestande och upplevde det psykiskt svårt att inte bli 

betrodda (Jones et al, 2004).  

 

Vikten av att känna bekräftelse 

För kvinnor som hade upplevt negativa möten med vårdpersonal sågs diagnosen som ett 

rättfärdigande av deras drivna frågor när dem kände sig misstrodda eller avfärdade 

(Denny, 2009). Att få se sjukliga förändringar av endometrios på video eller fotografier 

ökade kvinnan känsla av trovärdighet (a.a). Att få en medicinsk etikett bekräftade 

äktheten av deras symtom och legitimerade kvinnans oförmåga att fungera till deras fulla 

kapacitet, vilket gav det godkännande som krävdes för socialt stöd (Ballard et al., 2006). 

Det uppstod även en lättnad bland kvinnorna av diagnosen då detta bekräftade att det inte 

var någon värre sjukdom som exempelvis cancer (Gilmour & Huntington, 2005). 

Lättnaden av att bli diagnostiserad och att ha någon som kunde förklara deras symtom, 

naturen av sjukdomen och behandlingsalternativen var enorm och lyfte en tung börda av 

kvinnorna (Cox et al., 2003). Samtidigt uttryckte kvinnorna oro då en diagnos innebar att 

de gradvis började inse att endometrios var en obotlig sjukdom av osäker etiologi, med 

en oförutsägbar kurs, för vilka medicinska alternativ var begränsade eller deras 

effektivitet oklar (Seear, 2009).  
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Att kunna hantera sin smärta 

De flesta kvinnor valde att kontrollera smärtan genom att genomföra stora 

livsförändringar som till exempel motionera mera, meditation, akupunktur, massage och 

ändra kosten (Huntington et al., 2005, Gilmour, 2008). Strzempko & Chesla (2007) 

redogör i sin studie att då kroppen och motion värderades, uppskattades även mentalt 

välbefinnande. Att lyssna på sin kropp kunde då vara viktigt exempelvis genom att ligga 

och vila när kroppen talade om att den hade ont eller var trött. Cox et al. (2003) 

presenterade att många kvinnor satte ett mål för sig själva. Oftast var målet att vara fri 

från smärtstillande mediciner, men samtidigt vara smärtfri. Istället för smärtstillande 

valde de istället att lindra smärtan genom naturlig terapi såsom spirituell helning. För 

dessa kvinnor menade att kropp och själ hör ihop. Seear (2009) redogör i sin studie att 

för många kvinnor upplevdes arbetet med att hantera sin sjukdom som mäktigt och talade 

om processen att ta bättre hand om dem själva och deras kropp som en positiv upplevelse. 

Uppkomsten av endometrios, processen av att erhålla kunskap och den resulterande 

betoningen på egenvård ledde till kvinnors ökade medvetenhet av deras egna kroppar och 

ökad känsla av ansvar gentemot dem själva. Dock upplevde även många att det var fysiskt 

och psykiskt krävande för dem att vårda om sig själv, de kände att det blev som ett arbete. 

De upplevde att de alltid måste vara i tjänst för att hantera deras hälsoproblem. Kvinnorna 

upplevde en känsla av skyldighet att arbeta för deras hälsa, att hantera sjukdomen, och att 

hålla sig informerad om forskningsutvecklingar. Detta arbete påverkade deras relationer 

och yrke (a.a).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
En allmän litteraturstudie baserad på kvalitativa vetenskapliga artiklar har genomförts. 

Kvalitativa studier kan ge kunskap och förståelse om problem som kvantitativa studier 

inte ger svar på (Rosén, 2012). Enligt Henricson (2012) påverkar tidsbegränsning och 

författarnas erfarenhet studiens datainsamling, granskning och analys. Då författarna är 

noviser och tidsbegränsning påverkade studien kan relevanta artiklar ha missats, vilket 

kan minska trovärdigheten för litteraturstudien. Detta problem diskuterades vid 

handledning och seminarium, där författarna fick råd att söka i databaserna på andra sätt, 

t.ex. genom att använda synonymer. Detta sparade på tid upplevde författarna.  

 

De databaser som användes var CINAHL och PubMed då dessa är relaterade till 

omvårdnad. Även databasen PsycINFO som är inriktad på beteendevetenskap och 

psykologi användes och därmed kunde ytterligare upplevelser fångas upp. Genom att 

använda flera databaser stärkte det studiens tillförlitlighet. Författarna sökte endast på 

artiklarna som var skrivna på engelska vilket kan ha lett till att andra relevanta artiklar 

skrivna på andra språk försummats. Vidare kan det ha varit en svaghet att artiklarna var 

skrivna på engelska, vilket inte är författarnas modersmål. Risken för feltolkningar ökar 

då. Dock anser författarna att de behärskar det engelska språket väl.   

Författarna använde sig av den booleska termen AND i sin sökning. Detta för att begränsa 

sökningen och för att få ett mer specifikt resultat gentemot vårt syfte (Forsberg & 

Wengström, 2009). Vid användandet av den booleska termen OR kunde sökningen ha 

utvidgats och gett ett bredare resultat (a.a). Karlsson (2012) skriver att det är viktigt att 

använda trunkering för att få med alternativa stavningar och böjningsformer. Vid 

användandet av trunkering på ett av sökorden, experienc*, ledde till att antalet sökträffar 

ökade och författarna valde då att endast läsa titlarna på förstasidan för att se om något 

var passande i förhållande till syftet. Genom att enbart läsa titlarna ledde det till att 

författarna ansåg att inga av artiklarna svarade på syftet. Det kan vara en svaghet då 

författarna kan ha gått miste om relevanta artiklar.  

För att avgöra om funna artiklar svarade till syftet lästes artiklarna igenom gemensamt. 

De artiklar som inkluderades i studien granskades sedan individuellt av författarna, vilket 
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enligt Henricson (2012) stärker tillförlitligheten. För att inte gå miste om betydelsefull 

information lästes och granskades artiklarnas resultat flera gånger. Forsberg och 

Wengström (2008) skriver att där kvalitetsbedömningar saknas av inkluderade artiklar är 

risken stor att felaktiga slutsatser dras. 

En kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Fribergs modell (2012) användes för att 

analysera resultatet, där likheter och skillnader skapade kategorier. Tillförlitligheten 

stärks då analysen utfördes enligt Friberg (2012) och granskningen utfördes enligt Röda 

Korset Högskolas granskningsmall (2005), vilka är beprövade material.  

 

Enligt Henricson och Wallengren (2012) ökar det vetenskapliga värdet om man i 

granskningen tar hänsyn till att etiska överväganden gjorts i artiklarna. Exempel på 

forskningsetiska ställningstaganden som gjordes i granskningen var att artiklarna var 

godkända av etisk kommitté eller påvisade att etiska övervägande genomförts så som att 

deltagarna deltagit frivilligt, garanterade anonymitet och behandlats med respekt. För att 

tydligt visa på deltagarnas upplevelser valde författarna att välja ut citat och återge i 

originalspråk, vilket är en ytterligare styrka.  

De vetenskapliga artiklar som användes i litteraturstudien var baserade på undersökningar 

genomförda i olika delar av världen däribland USA, Australien, Storbritannien och Nya 

Zeeland. Sökningar efter artiklar i databaserna gav ingen utdelning i de nordiska länderna, 

då forskning om endometrios är begränsad. Dock kan resultatet generaliseras till 

sjukvården i de flesta i-länder, däribland Sverige, då dessa länder har många likheter i 

sjukvården. Inga utvecklingsländer fanns representerade vilket då ansågs vara en svaghet 

då resultatet möjligen kunde ha sett annorlunda ut. Överförbarheten kan ha påverkats av 

studiens design för arbetet, det vill säga litteraturstudien vilken är baserad på andras 

intervjuer. För att säkerställa överförbarheten för denna studie borde en empirisk studie 

gjorts, där samma intervjuguide skulle ha använts och intervjuerna hade utförts av samma 

personer. Detta för att säkerställa att samtliga informanter fått samma frågor och att allt 

material sammanställts likvärdigt. Å andra sidan är det en styrka att resultatet baseras på 

långt fler deltagare än vad som är brukligt i empirisk studie, vilket skulle kunna stärka 

överförbarheten. Överförbarheten stärks också av att åldern på deltagarna i studierna 

varierar.  
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Verifierbarheten är hög då litteratursökningen är välbeskriven och det är därmed möjligt 

att återskapa studien och få samma/liknande resultat. Författarna anser dock att 

verifierbarheten hade ökat ännu mera om analysen haft en figur som bättre visar hur 

analysen genomförts. En sak som kan påverka den nya studien är att det kan ha kommit 

fram nya artiklar eller så kan artiklarna ha tagits bort. Dessutom har Socialstyrelsen  

(2015) gått ut med att de vill ta fram nationella riktlinjer för endometrios. Det kan 

uppmuntra till ytterligare forskning inom område. Riktlinjerna beräknas vara färdiga 

våren 2018 (a.a).  

Henricson (2012) skriver att pålitlighet avseende litteraturöversikter med kvalitativ 

design innebär bland annat att reflektera över förförståelsen. Pålitligheten i arbetet kan 

anses vara god då författarnas förförståelse skrevs ner i början av arbetet och har 

uppmärksammats fortlöpande. Det visade sig vara lätt att ta med förförståelsen i analysen, 

vilket gjorde att vi under hela processen påminde oss själva och varandra genom att gå 

tillbaka och läsa den för att så långt som möjligt undvika att förförståelsen skulle styra 

resultatet. Enligt Henricson (2012) kunde egna tidigare erfarenheter bidragit till förlorad 

objektivitet i tolkningen av artiklarnas resultat. Därav sänks pålitligheten då författarna 

hade erfarenheter av att leva med endometrios.  

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat visar att en förutsättning för att kunna lindra vårdlidande hos 

kvinnor med långvarig smärta är att tro på deras berättelser och ge bekräftelse. I 

majoriteten av studierna som ingick i resultatet, beskrev kvinnor med långvarig smärta 

att de inte blivit betrodda och tagna på allvar av vårdpersonal och att detta påverkat dem 

mycket. Werner, Steihaug och Malterud (2003) beskriver i en studie att på vilket sätt 

hälso-och sjukvården förstår och bemöter kvinnor med kronisk smärta är avgörande för 

hur kvinnan uppfattar sig själv och hur hon hanterar livet med smärta som kan orsaka 

mycket lidande. Fler kvinnor upplevde att läkare, familj och arbetskollegor negligerade 

deras smärtproblematik, för att till exempel kunna slippa arbetsuppgifter och undvika 

sexuellt umgänge. Att inte känna sig trodd på eller att ens smärta inte tas på allvar gör att 

värdigheten hotas. Problemet med att kvinnors problem inte tas på allvar har 

uppmärksammats även i andra patientgrupper. Hansson et al. (2011) beskriver hur 
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kvinnorna kände att de kunde ”falla mellan stolarna” på grund av bristfällig kunskap och 

engagemang hos vårdpersonal.  

Det framträder tydligt ur studiens resultat att ökad kunskap om endometrios behövs, både 

hos sjukvårdspersonal och samhället eftersom de drabbade kvinnorna behöver förståelse 

och ett bättre stöd i sin sjukdomsprocess. Eftersom att endometrios är en dold sjukdom är 

det därför av stor vikt att kunskap om endometrios medvetandegörs i samhället för att 

minska stigmatiseringen och på så sätt kunna förbättra kvinnornas livskvalitet. Det skulle 

vara väldigt gynnsamt om de kvinnor som söker vård för sina symptom får 

personcentrerad vård då detta förhoppningsvis ger ett mycket bättre bemötande. Enligt 

svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2010) beskrivs personcentrerad vård som en vård 

som strävar efter att synliggöra hela personen och tillgodose både andliga, existentiella, 

sociala, fysiska och psykiska behov, i lika hög utsträckning. Arbetar sjukvårdspersonalen 

utifrån ett personcentrerat synsätt är det troligare att de drabbade kvinnornas syn på 

bemötandet hade varit positivt då det är den enskilda individen som då sätts i centrum 

(a.a).  

SSF (2010) skriver dessutom att personcentrerad vård även innebär att personens unika 

perspektiv ska tas på lika stort allvar som sjukvårdpersonalens professionella perspektiv. 

Om sjukvårdspersonal som möter kvinnor som drabbats av endometrios skulle kunna utgå 

från ett personcentrerat vårdperspektiv, hade de drabbade kvinnorna fått ett bemötande 

där de hade känt en bekräftelse i sina upplevelser av sjukdomen.  

Föreliggande studies resultat visar att kvinnor med endometrios upplevde en lättnad att 

få en diagnos och slippa leva i ovisshet. Samtliga studier beskriver hur kvinnor blev 

misstrodda för att de inte hade någon diagnos som ”bevis” för deras smärtor. Det 

framkom att kvinnor såg diagnosen som ett sätt att få sina problem och smärtor 

bekräftade. Nnoaham et al (2011) gjorde en enkätundersökning med 1418 kvinnor för att 

studera endometrios inverkan på deras arbetsliv samt livskvalité. Det framkom att 

kvinnornas livskvalité försämras vid försening av diagnos, då de inte får någon 

behandling mot smärtan, som då påverkar deras arbete negativt. Neville (2003) beskriver 

att personer som tvingas leva i ovisshet upplever negativa känslor såsom oro och 

depression. För att undvika detta är det av stor vikt att ta symtomen på allvar, att inte 

fördröja utredningen så att diagnosen blir fördröjd eller uteblir. Hansson et al. (2011) 
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beskriver att personer som lever med kronisk smärta upplevde att de fick tillbaka sitt liv 

och sin känsla av värdighet när de äntligen fick en diagnos efter lång tids kämpande. I 

denna studies resultat framkom att få en diagnos gav kvinnor med endometrios känslor 

av att de blev tagna på allvar och inte blev ifrågasatta vilket i sin tur gav dem ett ökat 

välbefinnande.  

Resultatet visar att kvinnor som drabbas av endometrios upplever en isolering och 

ensamhet i att leva med sjukdomen, då de ofta bemöts av okunskap och oförståelse bland 

andra människor. Studien belyser hur kvinnorna själva beskriver känslor av skuld och 

skam, kring symtom som kopplas till den reproduktiva hälsan, så som dyspareuni och 

infertilitet. Många kvinnor upplever att det är pinsamt att prata om flera av de symtom 

som sjukdomen för med sig. Kvinnorna själva upplever att det är genant att ta upp 

sexuella problem relaterade till endometrios med sin partner och sina vänner. I resultatet 

redovisas också problematiken att ta upp dessa problem i samtal med sin läkare. Om 

sjukvården inte heller vågar ta upp problemet och ställa de rätta frågorna, hur ska då 

lidandet kunna lindras? Cullberg (2006) tar upp att problem med sexualitet och 

reproduktiv hälsa inte sällan leder till krisreaktion hos kvinnan och hennes partner. Detta 

måste sjukvården kunna förhindra, genom att tidigt gå in och våga ta upp diskussionen 

kring sexuell hälsa, på detta sätt skulle mycket lidande kunna undvikas.  

Studierna visade att både vårdpersonalens och kvinnornas bristande kunskaper om 

endometrios lämnar kvinnan i ovisshet. Denna form av ovisshet gäller även vårdpersonal 

då den bristande kunskapen om sjukdomen gör det svårt att redogöra för framtida 

behandlingar. Till följd av ovissheten lever kvinnor i oro, ångest och depression. Enligt 

Eriksson (2001) bär kvinnorna på någon form av lidande. I hennes teori redogör hon 

visande beskrivning, ”en del av lidandet innebär att vara främmande från sig själv, sina 

egna inre begär och därmed för sina egna möjligheter. Det är att vara driven och styrd 

av yttre omständigheter” (Eriksson, 2001).  

Erikssons (2001) skriver även att när den vårdande dimensionen saknas då ges en 

upplevelse av ett motiv till att vårdas. Teorin förklarar att vara i lidandet, innebär att söka 

någonting mera helgjutet. Kvinnor vill komma ur denna ovisshet som upplevs, genom att 

ta egna initiativ till att söka kunskap om sjukdomen, därigenom hittar de egna 
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behandlingsmetoder. Detta gäller då efter en given diagnos då kvinnor känner att 

behandlingar som inte finns hjälper med att lindra symtomen.  

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att undersöka behovet av att utveckla 

nationella riktlinjer eller andra former av kunskapsstöd för flera kroniska sjukdomar, 

däribland endometrios. Detta innebär ett steg i rätt riktning mot en likvärdig vård. Alla 

vetenskapliga artiklar och studier som gjorts har haft en innebörd att uppmärksamma 

endometrios och det har man nu lyckats med.  

 

 

Slutsats 
Kvinnor som lever med endometrios påverkas fysiskt, psykiskt och socialt. Sjukdomen 

orsakar smärta som är svår att stå ut med. Deltagande i sociala aktiviteter, arbetssituation 

och skolgång begränsas. Trötthet begränsar familjelivet, minskad sexlust samt smärta vid 

samlag som kan försvåra relationen till partnern. Rädsla kring sjukdomens påverkan på 

livet och framtiden förekommer. Vårdpersonalen behöver större kunskap om endometrios 

och dess sjukdomsbild för att förhindra att kvinnornas symtom blir banaliserade. 

Bemötandet av kvinnorna behöver förbättras och generera i tidigare diagnostisering. Ett 

emotionellt stöd från både omgivning och vårdpersonal är en viktig faktor för att bekräfta 

kvinnorna och deras erfarenheter av sjukdomen. 
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Datum Databas Sökning 
nr 

Sökord och boolesk 
operator (AND, OR, 
NOT) 

Begränsning
ar/databasfil
ter 

Typ av sökning 
(t.ex. MESH-
term, abstract, 
fritext) 

Antal 
träffar 

Lästa 
Abstract 

Relevanta 
artiklar  

2015-11-
12 

Cinahl 1 Endometriosis AND 
experience AND 
qualitative 

 Fritext 16 10 8 

2015-11-
12 

Cinahl 2 Endometriosis AND 
patient attitudes   

 Fritext 9 6 2 

2015-11-
12 

Pubmed 3 ((Endometriosis) AND 
diagnosis) AND patient 
attitudes 

 Fritext 31 

 

6 2 

2015-11-
12 

 
2015-11-
12 

PsycInfo 
 

 
PsycInfo 

4 
 

5 

Endometriosis AND 
patient experience 

 
(Patient attitudes) AND 
endometriosis 

English/Swe
dish 

 
Peer-
reviewed 

Fritext 
 

 
Fritext 

12 
 

 
7 

5 
 

 
3 

2 
 

 
2 

2015-11-
25 

PsycInfo 6 Experience AND 
endometriosis 

 Fritext 21 1 0 

2015-11-
25 

PsycInfo 7 Endometriosis AND 
impact  

 Fritext 17 1 1 
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Bilaga 2 - Artikelöversikt      

Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmeto
d 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

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

Syftet var att 
undersöka 
australiensisk
a kvinnors 
upplevelse 
av att leva 
med 
endometrios.    

Icke-slumpmässigt urval 
(snöbollsurval) 

20 kvinnor mellan 24-55 
år, 15 var tertiär 
utbildade, 1 forskare, 1 
medicinsk sekreterare, 2 
sjuksköterskor, 1 
psykoterapeut.   

Inklusionskriterier: 
diagnosen endometrios. 

Individuella intervjuer.  

Information om studien gick till 
potentiella deltagare via vänner, 
familj och kollegor. En annons 
placerades även i ett nyhetsbrev i en 
australisk stödgrupp för drabbade 
och uppmanade dem att kontakta 
författaren vid intresse av studien. 
Semistruktuerade intervjuer med 
frågor utforskandes ex diagnos, 
behandling, självhjälp, reflektioner 
kring sjukdom m.m.  
En kvalitativ innehållsanalys. 
Interaktiv analys utvecklad av Miles 
och Huberman (1994).  

Kvinnorna blev uppmanade av 
läkarna att ta mer ansvar i deras 
sjukdom. T.ex. genom att 
motionera, äta nyttigt, gå med i 
supportgrupper, forska om 
sjukdomen m.m. Flera kvinnor 
upplevde att större ansvar i 
egenvården ledde till att man tog 
bättre hand som sig själv och sin 
kropp och sågs därför som en 
positiv erfarenhet. Många kvinnor 
upplevde dock att det var fysiskt 
och psykiskt krävande. Att hantera 
sjukdomen blev som ett extra 
”jobb” utöver arbetsliv och 
hushållsarbete.   

Tillförlitlighet: Resultatet svarar mot 
syftet. Analysen arbetades av två andra 
forskare. 
Verifierbarhet: Metod och genomförande 
väl beskriven.  
Pålitlighet: Godkänd av etisk kommitté. 
Välskrivet urval, metod och dataanalys. 
Minskar vid saknad förförståelse. 
Överförbarhet: Överförs till kvinnor som 
har blivit ”expert patienter” och tagit tag 
i sin behandling själv, självhjälp. 

Denny, E.  
 
Women’s experience 
of endometriosis.  
 
Storbritannien, 2003.  
 
 
 
 
 
 

Syftet var att 
undersöka 
kvinnors 
upplevelse 
av att leva 
med 
endometrios.  

Bekvämlighetsurval.  
 
15 kvinnor som fått 
diagnosen endometrios 
efter en laparoskopisk 
undersökning.  
Inklusionskriterier: 
diagnosen endometrios.  
Individuella intervjuer.  

Deltagarna kunde nås via en 
anslagstavla på en hemsida för en 
självhjälpsgrupp (9 st), gynekologisk 
avdelning på ett lokalt sjukhus (3 st), 
och genom snöbollseffekten (3 st). 
Insamlingen skedde antingen i 
deltagarnas hem eller bekväma 
platser t.ex. deltagarnas arbetsplats. 
1 intervju genomfördes via telefon. 
Intervjuerna band-inspelades.  
Tematisk analys.  

Trots svår intensiv smärta 
upplevde kvinnor en fördröjning i 
diagnosen samt att deras symtom 
ofta normaliserades. Detta, och den 
begränsande effekten av 
behandlingen påverkade familj, 
vänner, arbete, och sexuella 
relationer.  
 
 

Tillförlitlighet: Resultatet svarar mot 
syftet. Ökar, möjlighet för deltagarna att 
ändra/ta bort felaktigheter i intervjuerna 
gjordes. Verifierbarhet: Metod, 
genomförande och analys väl beskriven. 
Pålitlighet: godkänd av etisk kommitté. 
Stärks då intervjuerna bandinspelades 
och transkriberades. Sänks vid saknad 
förförståelse och frågetecken till vem 
som transkriberade. Överförbarhet: Till 
alla kvinnor som lever med diagnosen 
endometrios  
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmet
od 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

Jones, G. 
Jenkinson, C. 
Kennedy, S.  
 
The impact of 
endometriosis upon 
quality of life: a 
qualitative analysis.  
 
England, 2004.  

Syftet var att 
utforska och 
beskriva 
påverkan av 
endometrios på 
livskvalitén.   

Bekvämlighetsurval.   
24 kvinnor, 
medelåldern var 32,5. 
14 var diagnostiserade 
med minimal till mild 
endometrios, 8 med 
måttlig till svår 
endometrios, 2 med 
djup infiltrerande 
knölar.  

Inklusionskriterier: 
kvinnor med en 
laparaskopisk diagnos 
av endometrios. 
Individuella intervjuer.  

Kvinnor som besökte en 
gynekologisk öppenvårds klinik 
vid ett kvinnocenter tillfrågades. 
Insamlingen skedde i en 
forskningsanläggning under en 
period av 6 månader. 
Författarna använde 
semistruktuerade och 
djupgående intervjuer. 
Intervjuerna band-inspelades.  
 
Grounded Theory. 

Smärta relaterat till endometrios var 
en av kvinnornas största problem. Pga 
smärtintensiteten kände kvinnorna att 
dem ständigt upplevde en allmän 
sjukdomskänsla vilket även påverkade 
deras utseende då dem såg vita och 
bleka ut. Många kände sig maktlösa 
och tyckte att smärtan styrde deras liv. 
Deras emotionella välbefinnande var 
påverkat på många sätt, dem kände sig 
deprimerande, olyckliga, ilskna och 
tog ut det på familj och vänner. Dem 
flesta kände frustation över läkarnas 
okunskap.  

Tillförlitlighet: 
forskningssjuksköterska gick igenom 
några av de transskript som gjordes. 
Resultatet svarar på syftet. Urvalet väl 
beskriven. 
Verifierbarhet: metod, 
tillvägagångssättet och resultat var väl 
beskriven.  
Pålitlighet: Godkänd av etisk 
kommitté. Stärks då intervjuerna 
bandinspelades och transkriberades. 
Minskar då vi inte vet av vem och 
saknad förförståelse. Överförbarhet: 
Överförs till kvinnor som upplever 
både fysisk och psykisk påverkan på 
livskvalitet.  

Cox, H. 
Henderson, L. 
Andersen, N. 
Cagliarini, G. 
Ski C. 
Focus group study of 
endometriosis: Struggle, 
loss and the medical 
merry-go-round. 
 
Australien, 2003.  

Syftet var att 
öka 
medvetenheten 
om kvinnors 
upplevelser av 
endometrios 
och bristen på 
stöd för 
kvinnor 
drabbade.  

61 kvinnor mellan 20-
64 år.  
Inklusionskriterier: 
diagnosen 
endometrios. 
Enkäter och 
fokusgrupp.  
 
 

1031 enkäter skickades ut till 
kvinnor som fått diagnosen 
endometrios genom en databas. 
670 kvinnor svarade. Av dem 
bidrog även 61 st till 
fokusgrupperna (5), antingen 
personligen eller via telefon. 
Fokusgrupperna band-
inspelades och studieledaren 
antecknade under varje grupp 
och höll en dagbok för senare 
reflektion. Tematisk analys 
(induktiv).   

Resultaten inkluderar kvinnors 
erfarenheter av brist på stöd, den 
långa väntan på diagnos, utvecklandet 
av depression och förlusterna av att 
leva med endometrios. Överlägset 
värsta erfarenhet som dessa kvinnor 
beskrev var mötet med vårdpersonal 
och de sätt som deras symtom 
normaliserades.   

Tillförlitlighet: Studieledaren 
antecknade intervjuerna och behöll en 
dagbok för senare reflektion. 
Resultatet svarar på syftet.  
Verifierbarhet: Metod och resultat väl 
beskriven. Pålitlighet: stärks då 
intervjuerna bandinspelades och 
transkriberades. Minskas, då det är 
oklart av vem. Minskar vid saknad 
förförståelse. Överförbarhet: till de 
kvinnor som upplevt isolering och 
brist på stöd p.g.a. endometrios.  
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsme
tod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

 
Chesla, C. 
Strzempko Butt, F.  
 
Relational patterns 
of 
couples livning with 
chronic pelvic pain 
from endometriosis. 
 
USA, 2007.  
 

Att 
undersöka 
hur kronisk 
bäckensmärta 
till följd av 
endometrios 
påverkar 
förhållandet 
mellan man 
och kvinna 
 

13 kvinnor i ett 
förhållande med 
diagnosen 
endometrios. 
Kvinnorna var i ålder 
23-48, med ett 
medelvärde på 34 år. 
Partnerna var 24-50, 
med ett 
medelvärde av 38 år 
Inklusionskriterier: 
Kvinnorna ska ha 
erfaren bäckensmärta i 
minst 6 månader 
 
18år och ska minst ha 
varit i ett förhållande i 
ett år 
Djupintervjuer.  

 Satt upp posters om deras 
undersökning och intresserade 
deltaggars ringde och möttes 
med författarna för mer info om 
arbetet. Rekryterades från olika 
grupper, klass, etniciteter från 
olika behandlingsplatser. 
Genomfördes 39 djupintervjuer. 
13 kvinnor, 13 mäns och sen de 
13 par tillsammans.  
Intervjuerna genomfördes igen 
fyra veckor senare med samma 
metod. 2h långa intervjuer 
genomfördes. 
Interpretiv fenomenologi av 
transkriberade intervjuerna. 
Tematisk analys 

Kvinnornas kroniska 
bäckensmärta påverkar deras 
relationer ex kommunikationen 
då dessa kvinnor inte kan 
kommunicera med deras partner 
och lägger energi på att hantera 
smärtan. Många har även 
problem med deras sexuella 
relationer då kvinnan oftast 
upplever smärta under samlag. 
Vissa par undviker samlag i 
månader då kvinnan har otroliga 
bäckensmärta. Många par får 
omjustera deras vardag då vissa 
män får jobba mindre dagar, 
timmar för att ta hand om sina 
partners. 

Tillförlitlighet: Resultatet svarar på syftet. Ökar då 
det genomfördes 39 djupintervjuer, paren 
tillsammans och separat. 
Verifierbarhet: bra beskrivning på 
tillvägagångssätt i metoden  
Pålitlighet: Godkänd av etisk kommitté. Paren 
måste varit tillsammans i minst ett år för en bättre 
inblick på hur en relationerna kan se ut. Minskar 
vid saknad förförståelse.    
Överförbarhet: Ökar till alla parters som lever  med 

endometrios i ett förhållande.  

Ballard, K.  
Lowton, K.  
Wright, J.  
 
What’s the delay? A 
qualitative study of 
women’s 
experiences of 
reaching a diagnosis 
of endometriosis. 
 
 
England, 2006.  

Syftet var att 
undersöka 
orsakerna till 
varför 
kvinnor 
upplever 
förseningar 
vid diagnos 
av 
endometrios 
samt 
effekterna av 
detta.  

32 kvinnor mellan 16-
47 år. 28 personer 
hade diagnosen 
endometrios 
bekräftad.  
 
Inklusionskriterier: 
misstänkt eller 
bekräftad diagnos av 
endometrios.  
 
Djupgående 
individuella intervjuer  

Kvinnor som hänvisades till en 
bäckensmärts-klinik med 
antingen en misstänkt eller 
bekräftad diagnos av 
endometrios rekryterades. 
Insamlingen skedde med hjälp 
av semistruktuerade intervjuer, 
26 personer intervjuades i deras 
hem, 4 i ett lokalt sjukhus, och 2 
i ett universitet. Intervjuerna 
utfördes av K. B och band-
inspelades. Varade i ca 60-120 
min.  Tematisk analys.  

Kvinnor gynnades av en diagnos 
för att det innebar ett språk i 
vilket de kunde diskutera deras 
tillstånd, erbjöd möjliga 
hanteringsstrategier att 
kontrollera symtom, samt försåg 
försäkran att symtomen inte 
berodde på cancer. Diagnos 
fastställde även kvinnors tillgång 
till socialt stöd och legitimerad 
frånvaro från sociala och 
arbetsåtagande. 

Tillförlitlighet: Resultatet svara på syftet. K. B 
utförde analysen. Analysen diskuterades och 
dubbelkollades av J. W som senare ytterligare 
dubbelkollades av K. L (triangulering). 
Verifierbarhet: En beskrivande metod och dennes 
tillvägagångssätt. Pålitlighet: Godkänd av etisk 
kommittee. Intervjuerna bandinspelades och 
transkriberade ord för ord. Detta utfördes av K.B. 
Minskar vid saknad förförståelse. Minskas då 
författarnas tidigare erfarenhet kan påverka 
resultatet. Överförbarhet: till kvinnor som 
upplever en fördröjd diagnos av endometrios.  
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlin
gsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

Denny, E.  
 
I Never Know From One 
Day to Another 
How I Will Feel”: Pain 
and Uncertainty 
in Women With 
Endometriosis 
 
England, 2009 

Syftet var att 
utforska 
kvinnors 
upplevelser av 
att leva med 
endometrios.  

Bekvämlighetsur
val 30 kvinnor. 

Inklusionskriteri
er: Diagnosen 
endometrios 
efter 
laparoskopisk 
undersökning.  

Individuella 
intervjuer.  

 

Kvinnor rekryterades från en 
endometrios klinik. Semistruktuerade 
intervjuer.   

Kvinnorna bestämde själv 
mötesplatserna. En longitudinell 
studie gjordes då deltagarna träffade 
forskarna ett år senare, där kvinnorna 
antecknat i dagbok om deras 
menstruationscykel.   

Tolkningarna jämfördes och 
transkriberades av andra forskare. 

Narrativ analys.  

Uppkommer en ovisshet 
vid diagnostisering. 
Många kvinnor uppfattar 
deras menstruation som 
annorlunda. Läkare 
normaliserar deras 
smärta. Efter diagnos 
upplevs det problem vid 
behandling då inget 
hjälper.  

Kvinnorna har en negativ 
inställning till framtiden. 

T: Ökar då andra forskare bearbetade analysen. 
Resultatet svarade på syftet. En longitudinell studie 
genomfördes samt dagböcker skrevs för att inte 
missa saknad fakta samt för att se eventuella 
förändringar efter ett år. Verifierbarhet: Är hög med 
en bra och välskriven metod. Pålitligheten: 
Godkänns av en etisk kommitté. Tolkningarna 
transkriberades och sedan jämfördes av andra 
forskare för ett mer korrekt resultat. Minskar med en 
otydlig beskrivning på urval. Saknad förförståelse. 
Överförbarhet: överförs till kvinnor som upplevt en 
dörjning och ovisshet med diagnos av endometrios 
eller kvinnor som upplevt ovisshet efter diagnos. 

Gilmour, J. A. 
Huntington, A. 
Wilson, H. 
 
 
The impact of 
endometriosis on work 
and social participations 
 
Nya Zeeland, 2008.  
 
 
 

Att undersöka 
hur 
endometrios 
påverkar 
kvinnors 
arbetsliv, 
utbildning och 
sociala liv 

18 kvinnor, 16-
45 år.  

 

Inklusionskriteri
er: diagnosen 
endometrios.  

Individuella 
intervjuer.  

Forskarna deltog i en lokal stödgrupp 
för endometrios för att berätta om 
studien. Informationsblad delades ut 
till kvinnorna och information om 
studien publicerades även genom 
stödgruppens nyhetsbrev.  
Ostrukturerade, interaktiv intervjuer 
som bandinspelades och 
transkriberades.  
Tematisk analys. 

Kvinnornas arbets- och 
sociala liv samt 
utbildning har påverkats 
av sjukdomen. Kvinnorna 
har dock lärt sig olika sätt 
att hantera detta.  

Tillförlitlighet: Resultatet svarar på syftet. Öppna 
frågor ställdes för en mer detaljerad beskrivning från 
kvinnorna. Flera forskare utförde arbetet. 
Verifierbarhet: En väl beskriven metod och dennes 
genomförande är följbar. Pålitlighet: Godkänd av 
etisk kommitté. Interaktiv intervjuer som 
bandinspelades och transkriberades av forskarna. 
Minskas dock med en saknad förförståelse. 
Överförbarhet: Ökar till de kvinnor som har 
antingen jobb eller utbildning med endometrios 
symtom påverkan på jobbet eller utbildningens 
gång. Minskar till resterande kvinnor som ex kan 
vara arbetslösa.  
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlings
metod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

 Gilmour, J.  
 Huntington, A. 
 
A life shaped by pain: women and 
endometriosis 
 
Nya Zeeland, 2005.  

Att undersöka 
kvinnors uppfattning 
av att leva med 
endometrios. 

Slumpmässigt 
urval. 

18 kvinnor deltog, 
16-45 års ålder.  

Inklusionskriterier: 
diagnosen 
endometrios.  

Individuella 
intervjuer 

Informationsblad om 
studien och 
samtyckespapper delades 
ut till kvinnor i en 
stödgrupp för 
endometrios. 

Semistruktuerade, 
interaktiva intervjuer som 
bandinspelades.   

En tematisk analys 
(deduktiv analys).  

Den kroniska smärta som 
dessa kvinnor upplever 
påverkar alla aspekter i 
livet. Analysen relaterat 
till smärta resulterade i 
fyra teman: 
manifestationer av 
smärta, smärtbanan, 
svårbehandlad smärta och 
kontrollera smärta.  

Tillförlitlighet: Resultatet svarar på syftet. 
Samtyckespaper och info om studien 
delades ut till kvinnorna. Utfördes av två 
forskare. Verifierbarhet: Metoden och 
tillvägagångssättet var väl beskriven. 
Pålitlighet: Godkänd av etisk kommitté. 
Bandinspelade intervjuer. Minskar då det 
inte sägs av vem dem blev transkriberade. 
Saknad förförståelse. Öppna frågor 
användes vid intervjuerna. Överförbarhet: 
Överförs till de kvinnor med kronisk smärta 
och som har påverkats av symtom i sitt 
sociala liv. 

 Seear, K.  
 
The etiquette of endometriosis: 
Stigmatisation, menstrual concealment 
and the diagnostic delay 
 
Australien, 2009 
 
 
 
 
 
 

Att argumentera för 
att den diagnostiska 
fördröjningen vid 
endometrios delvis 
kan bero på att 
kvinnor kan ha svårt 
att skilja på normal 
och onormala 
menstruationssmärtor 
men också oviljan att 
öppet prata om 
menstruationsprocess
en. 
 
 

Snöbollsurval. 

20 kvinnor deltog, 
24 - 55 års ålder. 

 

Individuella 
intervjuer.  

Information om studien 
gick till potentiella 
deltagare via vänner, 
familj och kollegor. En 
annons placerades även i 
ett nyhetsbrev i en 
australisk stödgrupp för 
drabbade och uppmanade 
dem att kontakta 
författaren vid intresse av 
studien. Semi-
strukturerade intervjuer. 
Tematisk analys, 
Grounded Theory. 

Kvinnor upplever 
svårigheter i att öppet 
prata om 
menstruationscykeln och 
de problem de har med 
den, vilket är något man 
inte pratar om. När de väl 
öppnar sig stöter de ofta 
på misstro och 
normalisering av sina 
symtom. 

Tillförlitlighet: Resultatet svarar väl på 
syftet. Info om studien gavs till deltagarna. 
Minskar då inga fler forskare involverades, 
kan påverka resultatet, objektiviteten. 
Verifierbarhet: Metoden och 
tillvägagångsättet var väl beskriven. 
Pålitlighet: Godkänd av etisk kommitté. 
Semi-strukturerade intervjuer. Minskar då 
det inte finns förförståelse, kan det ha 
speglats på resultatet? Överförbarhet: 
Överföras till de kvinnor med endometrios 
som har drabbats av stigmatisering och 
normalisering av deras smärta från 
samhället 
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