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Sammanfattning 
Bakgrund Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär 10% av 

alla kvinnor i fertil ålder. Att få diagnosen endometrios är ofta en lång och 

utdragen process. För att kunna bemöta kvinnor med endometrios behövs 

kunskap om hur sjukdomen påverkar kvinnornas livskvalitet.  

Syfte Syftet med studien var att beskriva livskvalitet hos kvinnor med 

endometrios.  

Metod En litteraturstudie med systematisk sökning utifrån en deskriptiv design 

genomfördes utifrån det valda ämnet. Artiklarnas resultat sammanställdes först 

med en integrerad analys och slutligen genom deduktiv analys.  

Resultat Utifrån en deduktiv analys utformades tre teman fysisk hälsa, 

psykologiska tillstånd och sociala relationer utifrån definitionen av livskvalitet. 

Resultatet visade att smärta hade en stor inverkan på kvinnors livskvalitet. 

Förekomst av smärta påverkade den fysiska aktiviteten, sömnen och sexuella 

relationer. Kvinnor med endometrios upplevde en försämrad psykisk hälsa med 

depressionssymtom, ångest och en störd kroppsuppfattning. Det var vanligt att 

kvinnorna kände att sjukdomen påverkade relationen med familj och vänner.  

Slutsats Litteraturstudien visade att sjukdomen endometrios påverkade 

kvinnors livskvalitet. Resultatet visade att det inte bara var de fysiska 

symtomen som påverkade livskvaliteten utan också de psykiska och sociala 

begränsningarna som sjukdomen medförde. Resultatet visade också vikten av 

ett gott bemötande inom sjukvården. 

 

Nyckelord: Bemötande, endometrios, litteraturstudie, livskvalitet.  
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1. Bakgrund 

1.1 Endometrios  

År 1690 publicerade den tyske läkaren Daniel Schoen sin avhandling “Disputation 

Inauguralis Medica de Ulceribus Ulceri”, där skrev han om den sjukdom som vi i dag kallar 

för endometrios. Det var först år 1860 som den första histologiska beskrivningen av 

sjukdomen uppkom. Sampson införde termen endometrios år 1921 och sjukdomen blev 

uppmärksammad (Gupta, Harlev, Agarwal, Pandithurai & Cirenza, 2015).  

 

Endometrios beskrivs som en kronisk inflammatorisk sjukdom som innebär en tillväxt av 

livmoderslemhinna lokaliserad utanför sin normala plats i livmoderhålan. 

Livmoderslemhinnan, som befinner sig utanför livmoderhålan, har fortfarande en stark 

hormonpåverkan. Det leder till att den på samma sätt som den normalt lokaliserade 

livmoderslemhinnan blöder under menstruation, även fast det inte finns ett naturligt dränage. 

Blodet samlas därmed i chokladliknande cystor, när cystorna läker bildas det ärrvävnad där 

cystorna var placerade. Vid endometrios är tillväxten av livmoderslemhinnan vanligast 

lokaliserad till äggstockarna och bukhinnan men kan även vara placerad i urinblåsa och tarm 

(Olovsson, 2015). 

 

Endometrios klassificeras utifrån olika stadier beroende på hur sjukdomen har utvecklats. 

Klassificeringen har ingenting att göra med i vilken omfattning kvinnorna upplever symtom. 

Stadie ett innebär minimal endometrios med små och isolerade endometrioshärdar. Stadie två 

är mild endometrios med isolerande endometrioshärdar och början till sammanväxningar. 

Stadie tre innebär måttlig endometrios med stora sammanväxningar, mörka och gamla synliga 

endometrioshärdar. Stadie fyra innebär svår endometrios med stora sammanväxningar på 

organ, mörka och gamla endometrioshärdar som leder till infertilitet. Kirurgerna använder 

ofta klassificeringssystemet för att kunna bedöma sjukdomens omfattning och svårighetsgrad 

(Denny & Mann, 2007).  

 

1.1.1 Prevalens och symtom 

Sjukdomen drabbar ungefär tio procent av alla kvinnor i fertil ålder (Socialstyrelsen, 2016). 

Symtomen vid endometrios kan vara intensiv smärta (dysmenorré) före och i samband med 

menstruation samt smärta vid samlag (dyspareuni). Smärtan kan bero på spontana rupturer av 

cystorna. Inflammatoriska processer och immunologiska störningar, som endometrios medför 

kan påverka kvinnans fertilitet. Ungefär 40-60 % av alla kvinnor med endometrios är 

subfertila eller infertila (Olovsson, 2015). 

 

1.1.2 Diagnostisering 

Socialstyrelsen beskriver att kvinnor med endometrios i genomsnitt får vänta 7-8 år innan de 

får adekvat behandling och diagnos eftersom kunskapen om endometrios fortfarande är 

relativt låg bland sjukvårdspersonal. Ett fåtal patienter remitteras till specialister, vilket 

förlänger tiden innan kvinnorna får rätt diagnos och behandling (Socialstyrelsen, 2016). För 

att sätta en endometriosdiagnos kartlägger sjukvårdspersonalen patientens anamnes och 

upplevda symtom från kvinnans menstruationsdebut (menarche). För att histologisk bekräfta 

endometrios krävs laparoskopi (Denny & Mann, 2007). Laparoskopi, även kallad 

titthålsoperation, används för att få en klinisk överblick över livmoder, äggledare, äggstockar, 

blindtarm, bukhinna och tarmar. Numera används laparoskopisk operation även för att 

avlägsna exempel chokladcystor och lösa sammanväxningar som bildas vid endometrios 

(Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010). Tidigare forskning har visat att kvinnor i 
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genomsnitt får gå tre år på återkommande besök till sin allmänläkare med smärtsymtom. Efter 

tre år remitterades kvinnorna till en gynekolog där det vanligtvis tog ytterligare sex år innan 

rätt diagnos kunde sättas. Kvinnorna var ofta tvungna att besöka ett flertal olika gynekologer 

innan det kunde bekräftas att de hade sjukdomen endometrios. Anledningen till att det tar 

många år innan kvinnorna får sin diagnos beror dels på att sjukdomen ger diffusa och 

ospecifika symtom men även att sjukdomen kan missas vid laparoskopiska undersökningar 

(Lynch, 2006). 

 

1.1.3 Behandling 

För att lindra endometrios relaterade symtom finns olika grupper av hormonella läkemedel 

som p-piller, progesteron, GnRH och Danazol. De olika hormonella läkemedlen används för 

att motverka smärtsymtom och leder ofta till en rad olika biverkningar som 

klimakteriesymtom och benskörhet. Läkemedelseffekterna har till syfte att hämma 

menstruationscykeln på olika sätt (Denny & Mann, 2007) genom att minska eller ta bort 

kroppens östrogenproduktion förhindras sjukdomen från att vidareutvecklas. Tanken med de 

hormonella läkemedlen är att de ska förhindra att kvinnan får ägglossning. P-piller 

rekommenderas att ätas regelbundet utan uppehåll så att menstruationen upphör, 

progesteronbehandling ger en liknande effekt som p-pillerna. GnRH-analogerna stoppar 

kvinnans menstruation genom ett konstgjort klimakterium (Olovsson, 2015). Den kirurgiska 

behandlingen innebär att genom laparoskopi eller laparotomi avlägsna skadad vävnad, vilket 

är effektivt även ur smärtlindrings synpunkt. Farmakologisk behandling med exempelvis 

paracetamol, NSAID preparat och opiater används också för att försöka minska smärtan 

(Denny & Mann, 2007). 

 

1.2 Livskvalitet 

Begreppet livskvalitet är mångdimensionellt och därför svårt att definiera. Det bygger på 

individens egen upplevelse av vad som är subjektivt välbefinnande (Wärnå-Furu, 2012). 

Livskvalitet handlar således om individens uppfattning av sin livssituation i förhållande till 

kultur, normer men även om individens mål, förväntningar och intressen. Vidare kan 

livskvalitet ses som ett samlingsbegrepp för individens egen värdering av sitt fysiska, 

psykiska och sociala välbefinnande (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 

2012). Även enligt World health organization (u.å.) är livskvalitet individens uppfattning om 

sin ställning i livet förhållande till mål, normer och värderingar. Livskvalitet påverkar 

individen fysiska hälsa, psykologiska tillstånd och sociala relationer (WHO, u.å.). Livskvalitet 

beskrivs som en term som täcker flera olika begrepp som funktion, hälsotillstånd, 

uppfattningar, livsförhållanden, beteenden, lycka, livsstil och symtom. Dessutom har 

konceptanalytiker föreslagit att begreppet livskvalitet ska definieras som graden 

tillfredställelse som livet ger (Moons, Budts & De Geest, 2006). I litteraturstudien definieras 

livskvalitet utifrån fysisk hälsa, psykologiska tillstånd och sociala relationer. 

 

Forskning påvisar ett samband mellan sjukdom och en lägre livskvalitet. Att diagnostiseras 

med en kronisk sjukdom kan försämra individens livskvalitet och påverka individens fysiska 

hälsa, psykologiska tillstånd och sociala relationer (Mukherjee, Muzamder, Kaushal & 

Ghoshal, 2017; Rogan et al., 2017). 

 

Forskning om hur olika sjukdomar påverkar individers livskvalitet mäts i kvantitativ 

forskning med olika mätinstrument. För att kunna mäta livskvalitet utgår mätinstrumenten 

från begreppen fysisk hälsa, psykologiska tillstånd och sociala relationer. Fysisk hälsa mäts 

utifrån förekomst av smärta och sömnkvalitet. Psykologiska tillståndet mäts däremot utifrån 

psykiskt välmående, kroppsuppfattning och känslor, medan sociala relationer mäts utifrån 
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socialt stöd, relationer, sexuell aktivitet och infertilitet. Instrumenten mäter individens 

självständighet utifrån fysisk förmåga och arbetsförmåga (WHO, u.å.). 

 

1.3 Bemötande 

Begreppet bemötande som i litteraturstudien är det omvårdnadsteoretiska perspektivet, är 

abstrakt, mångdimensionellt och handlar till stor del om hur samtal genomförs. Inom 

sjukvården handlar det om hur sjuksköterskan tar emot patienten och att mottagandet sker på 

ett värdigt sätt. Ett respektfullt bemötande innebär betydelsen av att vara artig, vänlig och 

hjälpsam i patientmötet. Inom sjukvården kommer sjuksköterskorna dagligen i kontakt med 

rädda, oroliga och osäkra patienter vilket gör det extra viktigt att deras uppträdande förmedlar 

trygghet. Som sjuksköterska handlar det om att respektera patientens människovärde genom 

en bra människosyn (Fossum, 2014). Människosyn definieras som uppfattningen av hur en 

människa är och vilka utmärkande egenskaper som människan har. En central aspekt är att är 

att alla människor har ett lika värde (Sandman & Kjellman, 2013). I patientmötet är det viktigt 

med kroppsspråket, hur sjuksköterskan hälsar på patienten och att hålla ögonkontakt utgör 

grunden för ett värdigt mottagande. Som sjuksköterska innebär det att kunna bekräfta 

patienten och ha förmågan att känna empati för att kunna sätta sig in i patientens situation 

Varje möte är nytt och unikt därför gäller det för sjuksköterskan att vara lyhörd och 

anpassningsbar. Hur patienten uppfattar kvaliteten på vården grundar sig i professionellt 

bemötande och vilken kunskap och information sjuksköterskan förmedlar till patienten 

(Fossum, 2014). Respekt och artighet är vad ett gott bemötande innebär i kontakt med 

patienten (Sandman & Kjellström, 2013). 

 

Bemötandet är centralt inom vården och för att det ska fungera krävs engagemang från 

sjuksköterskans sida i form av att identifiera hur kunskapen ska förmedlas anpassat till vilken 

individ mötet sker med. Erfarenheter och tidigare upplevelser avgör ofta hur bemötandet sker 

utifrån inlärda beteenden. När brister sker är det svårt att utforma en bra vårdrelation till 

patienten. Ett bristande bemötande kan leda till en minskad följsamhet till behandling eller att 

patienten ifrågasätter sjukvårdens kompetens (Fossum, 2014). Inom hälso- och sjukvården är 

mottagandet viktigt för att främja patientens delaktighet och inflytande. Ett gott bemötande är 

den viktigaste faktorn i utvecklingen av en mer jämlik vård. Det handlar om att se människan 

bakom sjukdomen för att kunna möta individens behov (Socialstyrelsen, 2015). 

 

1.4 Problemformulering 

Sjukdomen endometrios drabbar ungefär tio procent av alla kvinnor i fertil ålder 

(Socialstyrelsen, 2016). Endometrios är fortfarande en relativt okänd sjukdom och det saknas 

kunskap inom sjukvården. För att sjuksköterskor ska kunna ge kvinnorna ett gott bemötande 

krävs kunskap om hur sjukdomen påverkar kvinnornas livskvalitet.  

2. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva livskvalitet hos kvinnor med endometrios.  

3. Metod 

3.1 Design 

En litteraturstudie med systematisk sökning och en deskriptiv design genomfördes utifrån det 

valda ämnet. Med hjälp av sökord som utformades av bärande ord i syftet söktes artiklar 

systematiskt fram. Artiklarna som svarade på syftet granskades kritiskt och sammanställdes 

genom integrerad analys (Kristensson, 2014).  
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3.2 Sökstrategi 

För att genomföra litteratursökningen användes databaserna Cinahl och Medline som är 

inriktade på artiklar inom det vårdvetenskapliga området. Databasen PsycInfo kontrollerades 

men uteslöts från studien då den inte tillförde någon användbar litteratur. I Cinahl användes 

Cinahl headings och i Medline användes MESH-termer för att få fram sökbara termer ur 

syftets bärande ord. I såväl databasen Cinahl som i databasen Medline användes de 

indexerade termerna “endometriosis” och “quality of life” som ämnesord. Ämnesorden 

kombinerades med “AND” i båda sökningarna. Begränsningarna som användes i Cinahl var 

“peer reviewed”, “english language” och “2007-2017”, sökningen resulterade i 68 artiklar. I 

Medline användes begränsningarna “english language” och “2007-2017”, vilket resulterade i 

165 artiklar (se sökmatris i bilaga 1). 

 

3.3 Urval 

Inklusionskriterier för litteraturstudien var kvantitativa original artiklar som handlade om 

kvinnor i fertil ålder, diagnostiserade med sjukdomen endometrios och som redovisade 

kvinnornas upplevelser av livskvalitet. Artiklar exkluderades om det var pilotstudier, artiklar 

med fokus på alternativa behandlingsmetoder, alternativmedicin eller utvärdering av 

diagnostiseringsmetoder. 

 

Det första urvalet genomfördes genom att läsa igenom titlarna för de 233 artiklar som 

sökningarna resulterade i, varvid 203 artiklar vars titlar inte svarade på syftet exkluderades. 

Vid andra urvalet lästes 30 artiklars abstrakt igenom, uppsatsförfattarna läste abstrakten 

enskilt. Tio artiklar vars abstrakt inte överensstämde med litteraturstudiens syfte 

exkluderades. Resterande 20 artiklar lästes i sin helhet vid urval tre, uppsatsförfattarna läste 

först enskilt igenom samtliga artiklar för att göra en individuell bedömning av artiklarnas 

innehåll. Sedan satte sig uppsatsförfattarna tillsammans för att diskuterar innehållet i 

artiklarnas samt avgöra vilka artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte.  Tolv artiklar 

som svarade på syftet och uppfyllde inklusionskriterierna inkluderades i litteraturstudien 

(Kristensson, 2014). Fem artiklar som användes i litteraturstudien hittades på både CINAHL 

och Medline (se bilaga 1).  

 

3.4 Kvalitetsgranskning 

Utifrån SBU-mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier (SBU, u.å,) granskades de 

12 artiklarna för att säkerställa artiklarnas kvalitet. Granskningen utfördes systematiskt utifrån 

SBU-mallens olika bedömningskriterier för selektionsbias, behandlingsbias, bedömningsbias, 

bortfallsbias, rapporteringsbias och intressekonflikter (SBU, u.å). Uppsatsförfattarna 

granskade samtliga artiklar enskilt för att sedan tillsammans diskutera artiklarnas kvalitet. 

Samtliga artiklar uppnådde hög- respektive medel kvalitet på majoriteten av SBU-mallens 

bedömningskriterier och bedömdes utifrån granskningen vara av medel kvalitet. Ingen artikel 

bedömdes vara av låg kvalitet och därför valdes samtliga artiklar att behållas efter 

kvalitetsgranskningen. Styrkorna i en del artiklarna bedömdes vara representant och stort 

urval, kontrollgrupp, befintligt studieprotokoll, ingen rapporterad intressekonflikt och tydliga 

statistiska tabeller. Svagheter i en del av artiklarna bedömdes vara stort eller oklart bortfall, 

avsaknad av kontrollgrupp, otydliga inklusions- och exklusionskriterier, liten studiegrupp och 

oklart urvalsförförande (se bilaga 2 artikelmatris).  

 

3.5 Bearbetning och analys 

Bearbetningen och sammanställningen av artiklarnas resultat genomfördes utifrån en 

integrerad analys. Först läste uppsatsförfattarna tillsammans igenom samtliga artiklars resultat 
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i sin helhet för att se likheter och skillnader. I nästa steg valdes relevanta kategorier fram 

utifrån nyckelbegrepp i artiklarnas resultat som relaterade till varandra (Kristensson, 2014). I 

ett sista steg sorterades kategorierna utifrån tre teman, fysisk hälsa, psykologiska tillstånd och 

sociala relationer, genom en deduktiv analys som utformades utifrån WHO’s (u.å.) definition 

av livskvalitet.  

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

Det fanns godkännande från etisk kommitté alternativ etiskt resonemang på samtliga artiklar 

som valts ut i litteraturstudien. Med ett etiskt godkännande säkerställs att ingen människa har 

kommit till skada på något sätt i samband med studierna och att känsliga personuppgifter 

behandlas på ett säkert sätt. Vid genomförandet av litteraturstudien undanhölls inget resultat 

medvetet som gav svar på syftet och ingen fakta förvanskades. Eftersom att 

forskningsartiklarnas deltagare var avidentifierade och att resultatet inte kunde kopplas till 

specifika individer, fanns ingen risk att hantering av personuppgifter eller upprätthållande av 

sekretessen brast under bearbetningens gång (Kristensson, 2014). 

4. Resultat 

I litteraturstudien ingick 12 studier med kvalitativ ansats. Studierna utfördes i flera länder, 

som Belgien, Italien, Österrike, Sverige, Storbritannien, Brasilien och Schweiz. 

Studiedeltagarna varierade från 931 deltagare till 40 deltagare i studierna. Mätinstrumenten 

som användes i studierna var EHP-30, EHP-5, SF-36, SF-12, WHOQOL-Breaf, HADS 

(Hospital anxiety and depression scale), WERF (World endometriosis resarch fondation), 

GSWH (Global study on women´s health), FSFI (Female sexual function index) och PSI (The 

post-sleep inventory to evaluate sleep quality). Flera av mätinstrumenten mäter specifikt 

livskvalitet och andra mätinstrument mäter faktorer av livskvalitet som ingår under fysisk 

hälsa, psykologiskt tillstånd och sociala relationer (se tabell 1). 

 

En deduktiv analys utifrån WHO’s (u.å.) definition av livskvalitet skapades utifrån tre teman: 

fysisk hälsa, psykologiskt tillstånd och sociala relationer. Studiernas resultat sammanställdes 

genom integrerad analys och kategorier skapades utifrån definitionen av livskvalitet (se tabell 

2). 
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Tabell 1. Översikt över mätinstrument av livskvalitet som framkom vid analys av 

studierna 

 EHP-30 

eller EHP-

5 

WHOQOL

-Breaf 

SF-36 eller 

SF-12 
HADS WERF GSWH FSFI PSI 

De Graaff et 

al. (2013) 

  X  X X   

Facchin et al. 
(2015) 

  X X     

Fagervold et 

al. (2009)* 

        

Friedl et al. 

(2015) 
X  X X     

Lövkvist et al. 
(2016) 

  X      

Mabrouk et 

al. (2011) 

  X      

Melis et al. 
(2015) 

  X    X  

Minas & 

Dadas. (2014) 
X        

Nunes et al. 

(2014) 

       X 

Souza et al. 
(2011) 

 X       

Vercellini et 

al. (2013) 
X   X   X  

Wullschleger 

et al. (2015) 
    X X   

*I Fagervold et al.(2009) studie framgår det inte vilket frågeformulär som använts. 
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Tabell 2. Översikt över kategorier som framkom vid analys av studierna 

Fysisk hälsa Psykologiska tillstånd Sociala relationer 

 
 

 

 
 

Förekomst av smärta          Störd 
sömn 

Störd 
kroppsupp

fattning 

Nedsatt 
fertilitet 

Försämrad 
psykisk 

hälsa 

Bristande socialt 
stöd  

Negativ 
inverkan på 

arbetsförmåg

a och karriär 

Försämrad 
fysisk 

aktivitet  

Nedsatt 

sexualitet 

 

De Graaff et 

al. (2013) 
 X   X X X X 

Facchin et 

al. (2015) 
X     X   

Fagervold et 

al. (2009) 
 X   X  X X 

Friedl et al. 

(2015) 
     X X X 

Lövkvist et 

al. (2016) 
X X   X X X X 

Mabrouk et 

al. (2011) 
X        

Melis et al. 

(2015) 
 X  X  X X  

Minas & 

Dadas. 

(2014) 

 X       

Nunes et al. 

(2014) 
X  X      

Souza et al. 

(2011) 
X     X X  

Vercellini et 

al. (2013) 
     X   

Wullschlege
r et al. 

(2015) 

       X 
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4.1. Fysisk hälsa 

I fysisk hälsa ingår kategorierna förekomst av smärta, försämrad fysisk aktivitet relaterat till 

smärta, nedsatt sexualitet relaterat till smärta och störd sömn.   

      

4.1.1 Förekomst av smärta  

Flera studiers resultat visade att förekomst av smärta påverkade kvinnornas livskvalitet (De 

Graaf et al., 2013; Facchin, Barbara, Saita, Mosconi, Roberto, Fedele & Vercillini, 2015; 

Fagervold, Jenssen, Hummelshoj & Haase Moen, 2009; Lövkvist, Boström, Edlund & 

Olovsson, 2016; Mabrouck et al., 2011; Melis et al., 2015; Minas & Dadas, 2014; Nunes, 

Ferreira & Bahamondes, 2014; Souza et al., 2011). Ett flertal kvinnor med endometrios hade 

dysmenorré som huvudsymtom och andra förekommande symtom som dyspareuni och 

kronisk bäckensmärta (De Graaff et al, 2013; Lövkvist et al., 2016; Mabrouck et al., 2011; 

Minas & Dadas, 2014). Andra former av smärta som förekom var ryggsmärta, dyschezi 

(Lövkvist et al, 2016; Minas & Dadas, 2014) dysuri (Mabrouck et al 2011) och kroppsmärtor 

(Melis et al., 2015., Nunes et al., 2014). Kvinnor med bäckensmärta upplevde en sämre 

livskvalitet i vardagen (Facchin et al., 2015; Souza et al., 2011). Dysmenorré, övrig smärta 

som inte var relaterat till menstruation och smärta i urinblåsan förekom oftare hos kvinnor 

under 30 år. Dysparenui anträffades oftare bland de yngre kvinnorna och var mindre vanligt 

bland kvinnorna som var äldre än 40 år. Smärta i stående förekom oftare bland yngre kvinnor 

(Lövkvist et al., 2016). Smärta reducerades för vissa kvinnor med bland annat NSAID-

preparat, orala preventivmedel, progesteron och GnRH (Fagervold et al., 2009).  

 

4.1.1.1 Försämrad fysisk aktivitet relaterat till smärta 

En del studier visade att en försämrad förmåga till fysisk aktivitet påverkade kvinnornas 

livskvalitet (Facchin et al., 2015; Lövkvist et al., 2016; Mabrouk et al., 2011; Nunes et al., 

2014; Souza, 2011). Kvinnorna med endometrios upplevde att all form av smärta medförde en 

känsla av låg fysisk energi (Lövkvist et al., 2016). En intensiv form av dysmenorré ledde till 

nedsatt kapacitet till att utföra olika former av fysisk aktivitet. Kvinnor med en mildare form 

av dysmenorré upplevde att de hade en något bättre förmåga och kapacitet men fortfarande en 

märkbar försämring jämfört med friska kvinnor (Facchin et al., 2015; Nunes et al., 2014). 

Förmågan till fysisk aktivitet och kvinnornas fysiska välmående påverkades inte av orsaken 

bakom smärtan utan av den upplevda smärtintensiteten (Souza et al., 2011). 

 

4.1.1.2 Nedsatt sexualitet relaterat till smärta 

En del studier påvisade ett samband mellan förekomst av smärta och en nedsatt sexualitet 

vilket ledde till en försämrad livskvalitet (De Graaff et al., 2013; Fagervold et al., 2009; 

Lövkvist et al., 2016; Melis et al., 2015; Minas & Dadas, 2014). Olika former av smärta 

påverkade kvinnornas sexuella relationer och ledde ofta till att kvinnorna behövde förändra 

sitt sexuella beteende. Dysmenorré, kronisk smärta och dyspareuni var orsaker till att kvinnor 

med endometrios tvingades att avstå helt från sex (De Graaff et al., 2013; Fagervold et al., 

2009; Minas & Dadas, 2014). Yngre kvinnor påverkades i större utsträckning av smärta i 

samband med samlag. Att tvingas avstå från sex väckte känslor av skuld och skam hos 

kvinnorna (Lövkvist et al., 2016). Kvinnor med endometrios upplevde en intensivare smärta 

under och efter penetration. Forskningen konstaterade ingen skillnad i njutning, 

tillfredsställelse, förekomst av orgasm eller försämrad upphetsning i samband med samlag 

mellan kvinnor med endometrios och kvinnor utan endometrios (Melis et al., 2015). 
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4.1.2 Störd sömn  

Kvinnor med endometrios upplevde en sämre sömnkvalitet än kvinnor utan endometrios och 

försämrad sömn hade en påverkan på kvinnornas livskvalitet (Nunes et al., 2014). 

 

4.2 Psykologiska tillstånd 

Under temat psykologiska tillstånd förekommer kategorierna störd kroppsuppfattning, nedsatt 

fertilitet och försämrad psykisk hälsa. 

 

4.2.1 Störd kroppsuppfattning 

Endometrios hade en negativ effekt på kvinnors egen kroppsuppfattning vilket resulterade i 

försämrad livskvalitet. Resultatet visade att bristande kännedom och allmänt missnöje med 

den egna kroppen hade ett samband med sämre psykisk hälsa vilket påverkade livskvaliteten 

(Melis et al., 2015). 

 

4.2.2 Nedsatt fertilitet 

Ett specifikt symtom för endometrios är nedsatt fertilitet vilket resulterar i en negativ 

upplevelse av livskvaliteten. Nästan hälften av alla kvinnor med endometrios hade genomgått 

någon form av fertilitetsbehandling (De Graaff et al., 2013., Fagervold et al., 2009; Lövkvist 

et al., 2016). Av alla kvinnor med endometriosrelaterad infertilitet lyckades 76 % få ett eller 

flera biologiska barn efter fertilitetsbehandling eller med hjälp av IVF. Livskvaliteten ökade 

hos kvinnornas som lyckades få ett eller flera biologiska barn (Fagervold et al., 2009).  

 

4.2.3 Försämrad psykisk hälsa 

Försämrad livskvaliteten hos kvinnorna med endometrios påvisade ett samband med en 

försämrad psykisk hälsa (Dee Graaff et al., 2013; Facchin et al., 2015; Friedl et al., 2015; 

Lövkvist et al., 2016; Melis et al., 2015; Souza, 2011; Vercillini et al., 2013). Ett flertal 

kvinnor upplevde psykologiska begränsningar, ett nedsatt psykiskt välmående och 

depressionssymtom som påverkade vardagen (Lövkvist et al., 2016). Det fanns en negativ 

påverkan på den psykiska hälsan hos kvinnorna med endometrios jämfört med kvinnor utan 

sjukdomen. Kvinnornas upplevelser av den mentala hälsan och vitaliteten var betydligt sämre 

än hos övriga kvinnor (Dee Graaff et al., 2013., Facchin et al., 2015., Friedl et al., 2015., 

Lövkvist et al., 2016. & Melis et al., 2013). Några av kvinnorna valde att söka professionell 

hjälp mot sin depression och ångest. Endometrios är en sjukdom som påverkar känslor 

negativt (Friedl et al., 2015).  

 

4.3 Sociala relationer 

Under temat sociala relationer förekommer kategorierna bristande socialt stöd och negativ 

inverkan på arbetsförmåga och karriär. 

 

4.3.1 Bristande socialt stöd 

En betydande andel av kvinnorna med endometrios upplevde ett bristande socialt stöd av 

familj och vänner vilket ledde till en försämring av livskvaliteten (De Graaff et al., 2013; 

Fagervold et al., 2009; Friedl, 2015; Lövkvist et al., 2016; Melis et al., 2015; Souza, 2011) 

Yngre kvinnor upplevde det svårare att prata med sina partners och vänner om sjukdomen och 

kände i större utsträckning sämre socialt stöd från partner och vänner (Lövkvist et al., 2016).  

 

Ett bristande stöd och bemötande av sjukvårdpersonal hade en negativ påverkan på 

kvinnornas upplevda livskvalitet (Lövkvist et al., 2016).  
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4.3.2 Negativ inverkan på arbetsförmåga och karriär 

Majoriteten av kvinnorna upplevde att sjukdomen påverkade den egna arbetsförmågan 

negativt och var tvungna att minska arbetstiden, arbetsbelastningen eller byta arbetsplats, 

vilket ledde till en försämrad livskvalitet. Sjukdomen hindrade många kvinnor från att 

vidareutbilda sig och hade ofta en påverkan på valet av karriär, yrken med en hög fysisk 

belastning valdes ofta bort. Att inte kunna välja arbetsplats eller karriär utifrån intresse bidrog 

till en sämre upplevd livskvalitet hos kvinnorna (De Graaff et al., 2013; Fagervold et al., 

2009; Friedl, 2015; Lövkvist et al., 2016; Wullschleger, 2015). 

 

4.4 Resultatsammanfattning 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att sjukdomen endometrios medförde smärta 

av olika karaktär, smärtan ledde till en försämrad fysisk aktivitet, en nedsatt sexualitet och en 

störd sömn. Förekomst av smärta, en störd kroppsuppfattning, en nedsatt fertilitet och en 

försämrad psykisk hälsa bidrog till en sämre upplevd livskvalitet. Kvinnor med endometrios 

upplevde ett bristande socialt stöd från vänner, familj och sjukvården. Livskvaliteten 

försämrades då majoriteten av kvinnorna hade varit tvungna att minska arbetstiden, dra ner på 

arbetsbelastningen eller byta karriär på grund av endometrios.  

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Genom att göra en litteraturstudie med systematiska sökningar kunde vetenskapliga artiklar 

som beskrev livskvalitet hos kvinnor med endometrios resultat sammanställas. En empirisk 

studie hade också varit ett möjligt metodval, genom intervjuer ta reda på hur kvinnorna 

upplever sin livskvalitet. Det som försvårade en empirisk studie var att det krävs ett etiskt 

godkännande innan intervjuer med patienter får göras. Fördelar med en litteraturstudie där 

studier med kvantitativ ansats resultat sammanställt är att resultatet blir generaliserbart på hela 

populationen.  

 

Den systematiska sökningen genomfördes i tre olika databaser, Cinahl, Medline och Psycinfo. 

Cinahl och Medline är databaser som främst används inom det vårdvetenskapliga området. 

Psycinfo är mer inriktad på artiklar med psykologisk och beteendevetenskapliga. Sökningen i 

Psycinfo resulterade inte i några relevanta artiklar som svarade på syftet och uteslöts därför ur 

litteraturstudien. Genom att använda flera databaser med liknande fokusområde ökar 

chanserna att hitta relevanta artiklar och kan på så sätt stärka arbetets tillförlitlighet. 

Sökningen genomfördes systematiskt i samtliga databaser. Ämnesorden som var lämpliga att 

använda identifierades utifrån litteraturstudiens syfte (Kristensson, 2014). I alla databaser 

användes ämnesorden “endometriosis”, “quality of life” och kombinerades med “AND”. 

Begränsningarna som användes var “english language” och sökningen begränsades till artiklar 

publicerade mellan åren“2007-2017”, för att finna den mest aktuella forskningen. I databasen 

Cinahl användes även begränsningen “peer reviewed” för att säkerställa att artiklarna var 

vetenskapligt granskade, i Medline är inte den begränsningen möjlig. En svaghet i 

sökstrategin var att endast ämnesorden ”endometriosis” och ”quality of life” användes som 

ämnesord, anledningen var att det inte förekommer relevanta synonymer till ämnesorden som 

kunde bredda sökningen.  

 

Det återstod 12 artiklar när urvalsprocessen var klar. Uppsatsförfattarna valde att enskilt 

granska studiernas tillförlitlighet med hjälp av SBUs granskningsmall för observationsstudier 

(SBU, u.å,). Vid en gemensam diskussion av vetenskapliga brister bedömdes de 12 artiklarna 

vara av medel kvalitet, ingen artikel sållades bort i granskningssteget utan alla artiklar valdes 
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att behållas och användas i studien. Uppsatsförfattarna anser att det var en styrka att först sitta 

enskilt och granska studiernas kvalitet och sedan tillsammans sammanställa varje enskild 

bedömning. En svaghet i litteraturstudien var att ingen av artiklar bedömdes vara av hög 

kvalitet, hade samtliga artiklar bedömts vara av hög kvalitet hade det stärkt resultatets 

trovärdighet.  

 

Enbart kvantitativa studier valdes att inkluderas i litteraturstudien eftersom att 

uppsatsförfattarna ansåg att kvalitativa studier svarade bättre på syftet. En styrka i de valda 

kvantitativa artiklarna var att de flesta studierna använder sig av kontrollgrupper för att kunna 

påvisa samband eller kartlägga skillnader mellan studiedeltagarna och den övriga 

populationen. Artiklarna använde sig av olika mätinstrument som specifikt mäter livskvalitet 

eller instrument som mäter faktorer av livskvalitet som ingår under fysisk hälsa, psykologiska 

tillstånd och sociala relationer. Uppsatsförfattarna anser att mätinstrumenten var validerade att 

mäta livskvalitet hos kvinnor med endometrios. Infertilitet är en faktor som inte specifika 

mätinstrument för livskvalitet mäter, uppsatsförfattarna anser att infertilitet är en del av 

sjukdomen endometrios och att ett flertal av studiernas resultat påvisar ett samband mellan 

infertilitet och försämrad livskvalitet.  

 

Kvantitativa studier utgår ofta från ett stort urval till skillnad från kvalitativa studier. Med ett 

stort urval ökar generaliserbarheten av studiens resultat bland hela populationen. I de 

inkluderade artiklarna fanns stora bortfall. Kvantitativa enkätstudier har generellt ett högt 

bortfall vilket ofta försämrar studiens kvalitet (Kristensson, 2014). 

 

Resultatet sammanställdes genom en integrerad analys där artiklarnas resultat bearbetades 

enskilt, där likheter och skillnader observerades. En styrka med att använda sig av integrerad 

analys var att studiernas resultat sammanställs och presenteras på ett överskådligt sätt i 

relation till varandra (Kristensson, 2014).  

 

Uppsatsförfattarna valde att fortsätta med en deduktiv analys utifrån WHO’s (u.å.) definition 

av begreppet livskvalitet. Studiernas resultat sammanställdes utifrån fysisk hälsa, 

psykologiska tillstånd och sociala relationer. Svagheten med en deduktiv analys var att fakta 

samlas in utifrån en teori vilket gör att fakta som inte passar in utifrån teorin inte redovisas i 

resultatet. En styrka med deduktiv analys var att man kan tydligare beskriva samband mellan 

olika variabler (Kristensson, 2014).  

 

Uppsatsförfattarna kom inte i kontakt med några etiska problem under arbetets gång. Alla 

artiklar som användes var redan etiskt godkända av en etisk kommitté eller etiskt resonemang 

och all data som hanterades var redan avidentifierat och kunde inte kopplas till någon specifik 

individ. Uppsatsförfattarna anser därför att studien genomfördes utifrån en etisk medvetenhet 

där alla studier som användes garanterade att deltagarnas integritet respekteras. Forskning 

som fått ett etiskt godkännande innebär att samtliga deltagare gett sitt samtycke till 

medverkan i studien, att deltagarna är informerade om syftet med forskningen och eventuella 

risker, att deltagarnas anonymitet garanteras och att alla studiens deltagare medverkan sker på 

lika villkor. 

 

Två kategorier i litteraturstudiens resultatdel styrks enbart av en artikel. Uppsatsförfattarna 

anser att sömn och störd kroppsuppfattning var viktiga fynd som påverkar kvinnornas 

livskvalitet. I mätinstrument som specifikt mäter livskvalitet mäts både sömn och störd 

kroppsuppfattning men redovisas tillsammans med det övriga resultatet vilket gör det svårt att 

se resultatet av kvinnornas sömnkvalitet och kroppsuppfattning enskild. Eftersom att 
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endometrios fortfarande är en sjukdom där det saknas forskning kan vara en anledning till 

varför få studier har forskat specifikt på sömn och kroppsuppfattning hos kvinnor med 

endometrios och hur faktorerna påverkar kvinnornas livskvalitet. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva livskvalitet hos kvinnors med endometrios. Resultatet 

visade att kvinnorna upplevde en försämrad fysisk hälsa, försämrade psykologiska tillstånd 

och bristande sociala relationer som ledde till en försämrad livskvalitet. Förekoms av olika 

former av smärta med skiftande intensitet var det som innebar störst psykisk, fysisk och social 

påverkan i vardagen (De Graaf et al., 2013; Facchin et al., 2015; Fagervold et al., 2009; 

Lövkvist et al., 2016; Mabrouck et al., 2011; Melis et al., 2015; Minas & Dadas, 2014; Nunes 

et al., 2014; Souza et al., 2011).  Resultatet synliggjorde att smärta begränsade kvinnornas 

förmåga till fysisk aktivitet och gjorde att kvinnorna kände lägre fysisk energi, vilket ledde till 

att många kvinnor tvingades förkorta sina arbetsdagar, minska arbetsbelastningen eller i vissa 

fall byta arbetsplats (De Graaff et al., 2013; Fagervold et al., 2009;  Friedl, 2015; Lövkvist et 

al., 2016; Wullschleger, 2015). 

 

Litteraturstudien indikerade att många kvinnor kände besvikelse över bemötandet från 

vårdpersonal (Lövkvist et al. 2016). Sjuksköterskor måste vara medvetna om vilken inverkan 

sjukdomen har på kvinnornas livskvalitet och att kvinnorna ofta gått flera år obehandlade och 

utan diagnos. Många av kvinnorna har sökt vård flera gånger och upplever att deras besvär 

inte har tagits på allvar (Lynch, 2006). Smärta som dysmenorré bagatelliseras ofta som något 

helt normalt och ofarligt. I bemötandet med kvinnorna måste sjuksköterskan vara medveten 

om vad kvinnorna tvingats gå igenom och att de kan sakna förtroende och tillit till vården 

(Denny & Mann, 2007). Patienter utan tillit till sjukvården och sjukvårdspersonal har ofta en 

minskad följsamhet till behandlingen. För att behandlingen ska bli så effektiv som möjligt 

krävs det att patienten är följsam och samarbetsvillig i omvårdnaden (Fossum, 2014).  För att 

kunna möta individens behov och se människan bakom sjukdomen krävs ett gott bemötande 

(Socialstyrelsen, 2015). 

 

Förekoms av smärta och smärtans påverkan på kvinnornas livskvalitet var ett stort fynd i 

litteraturstudien (De Graaf et al., 2013; Facchin et al., 2015; Fagervold et al., 2009; Lövkvist 

et al., 2016; Mabrouck et al., 2011; Melis et al., 2015; Minas & Dadas, 2014; Nunes et al., 

2014; Souza et al., 2011) som också styrks av Farrell & Garad (2012). Närvaron av smärta 

ledde till en nedsatt sexualitet hos kvinnorna vilket också påverkade deras livskvalitet (De 

Graaff et al., 2013; Fagervold et al., 2009; Lövkvist et al., 2016; Melis et al, 2015; Minas & 

Dadas, 2014). Det framgick i litteraturstudien att olika sorters smärta påverkade kvinnornas 

sexuella relationer. Dyspareuni innebär en intensiv smärta i samband med eller efter 

penetration och det leder till att sexuellt umgänge ofta blir väldigt smärtsamt för kvinnan, 

resultatet hittades också i Farrell & Garads (2012) artikel. Tidigare forskning har visat att 

smärta i samband med samlag kunde uppträda i flera timmar efter samlaget ägt rum för vissa 

kvinnor och att det bidrog till konflikter inom relationen (Denny & Mann, 2007). Tidigare 

forskning redogör även att det är lämplig att utvärdera kvinnor med endometrios sexuella 

funktion med hjälp av FSFI- formuläret eftersom att nedsatt sexualitet relaterat till smärta 

påverkar livskvaliteten (Vitale, La Rosa, Rapisarda & Laganà, 2017).  

 

Ett annat viktigt fynd i litteraturstudien är hur smärta relaterat till endometrios påverkar 

kvinnornas sexualitet som bidrar till en försämrad livskvalitet (De Graaff et al., 2013; 

Fagervold et al., 2009; Lövkvist et al., 2016; Melis et al, 2015; Minas & Dadas, 2014) vilket 

också bekräftas i forskning av Howard (2012). Hulter (2014) anser att behöva förändra sitt 
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sexuella beteende och helt avstå från sex skapar problem i relationer. Förmågan till 

tillfredsställelse och njutning ska inte hindras av smärta. Kvinnorna upplever ofta skuld och 

skam inför sin oförmåga till sexuellt umgänge som även är ett fynd i forskning av Melis et 

al.(2015). Sexualiteten är en väsentlig del av att vara människa och påverkas av interaktionen 

mellan biologiska, psykiska, sociala och etiska faktorer. Sexuella rättigheter är en del av 

mänskliga rättigheter som poängterar alla människors rätt till att utveckla sin sexualitet, 

relationer och reproduktion. När sjukdom komplicerar samlivet krävs professionell kunskap i 

hur bemötandet med kvinnorna och deras partners ska ske. Sexuella svårigheter medför ofta 

känslor av maktlöshet och sårbarhet. Kvinnorna behöver empati, förståelse och stöd av deras 

partner och av sjukvården. Kvinnor vars sexuella upplevelser och möjligheter förändrats 

upplever ofta en identitets- och livskris (Hulter, 2014). Eftersom endometrios påverkar både 

kvinnornas sexualitet och fertilitet är det viktigt att kvinnorna tillsammans med sin partner 

erbjuds samtalsrådgivning och samtalsstöd. Genom att informera om möjligheter kan 

sjukvården hjälpa paret att utforma olika strategier för att hantera sjukdomen och optimera 

möjligheterna till en mer tillfredställande sexuell funktion i relationen (Howard, 2012; Hulter, 

2014).  

 

I litteraturstudien uppmärksammades det att infertilitet eller subfertilitet drabbade nästan 

hälften av kvinnorna som hade diagnosen endometrios (De Graaff et al, 2013., Fagervold et 

al, 2009; Lövkvist et al, 2016). Sjukdomen innebär en stor risk att bli infertil vilket kan leda 

till problem i relationen när paret kommer till insikten att de har svårigheter med att bli 

gravida. Ofrivillig barnlöshet är vanligt förekommande hos par där kvinnan har endometrios 

men det finns hjälp att få. Avlägsna skadad vävnad genom operation med efterföljande 

medicinskbehandling genomförs för att öka kvinnornas chanser att bli gravida. Om 

fertilitetsbehandlingen misslyckas erbjuds kvinnorna IVF behandling (Bryman, 2015; 

Mckenzie, 2015). Nedsatt fertilitet är inget som vanligtvis ingår i mätinstrumenten som mäter 

livskvalitet. Infertilitet var ett viktigt fynd hos kvinnor med endometrios eftersom att det är 

vanligt förekommande. Infertilitet visade sig påverka kvinnornas livskvalitet och valdes att 

lyftas fram i litteraturstudien då det är specifikt för sjukdomen endometrios vilket även 

påträffas i forskning av Mckenzie (2015). 

 

Endometrios är en sjukdom som enbart drabbar kvinnor vilket kan vara en av anledningarna 

till att sjukdomen är så okänd (Lynch, 2006). Även fast Sampson redan år 1921 införde 

termen endometrios är det bara under de senaste tio åren som sjukdomen börjat 

uppmärksammats i samhället (Gupta et al., 2015).  Det tyder på att genusskillnaderna i 

samhället kan legat till grund för att sjukdomen länge varit okänd trots att viss vetskap om 

sjukdomen fanns. Det saknas fortfarande forskning och sjukvårdskompetens inom området 

(Denny & Mann, 2007). För att fler kvinnor ska slippa behöva gå flera år med intensiva 

smärtor krävs det att unga kvinnor i puberteten får kännedom om endometrios och hur de kan 

söka hjälp (Lynch, 2006). Med tanke på i vilken utsträckning endometrios påverkar kvinnors 

livskvalitet ur olika aspekter är det förvånande att det inte finns bättre kunskap inom 

sjukvården. Okunskapen om endometrios är ett tecken på könsskillnader i samhället 

framförallt när sjukdomen påverkar kvinnors sexualitet och fertilitet. Määttä och Öreslands 

(2014) resultat styrker påståendet om att kvinnor generellt sätt har sämre tillgång till vård 

jämfört med män. Kvinnor och män blir bemötta på olika sätt inom vården, bemötandet 

påverkas av olika attityder, medvetna och omedvetna beteenden hos sjukvårdspersonalen.  

 

Endometrios är fortfarande en relativt okänd sjukdom i samhället trots att den drabbar ungefär 

tio procent av alla kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen medför kostnader för samhället i form av 

medicinering och operationer (Farrell & Garad, 2012).  
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Okunskapen om endometrios i samhället leder till en minskad förståelse av kvinnornas 

upplevda symtom och begränsningar. Mindre ork och intensiv smärta försvårar arbetslivet, 

karriärmöjligheterna, relationen till vänner och familj. Okunskapen om sjukdomen i samhället 

leder till att kvinnorna sällan får socialt stöd (Denny & Mann, 2007). Socialstyrelsen arbetar 

emellertid för att ta fram nationella riktlinjer för endometrios, riktlinjerna beräknas vara klara 

våren 2018 (Socialstyrelsen, 2016). Uppsatsförfattarna anser vilket också styrks av regeringen 

att Socialstyrelsens nationella riktlinjer för endometrios behövs i samhället. När kunskapen 

om endometrios inom sjukvården ökar leder det till att bemötandet och omvårdnaden blir 

tydligare. Omvårdnaden vid endometrios underlättas när det finns nationella riktlinjer att 

förhålla sig till. Det kan leda till att kvinnor med endometrios fortare kan få sin diagnos och 

att omvårdnaden bli mer individanpassad.  

 

Studierna som sammanställts i resultatdelen var genomförda i olika delar av världen. 

Kvinnors upplevelser av livskvalitet kan skilja sig beroende på vart i världen kvinnorna är 

bosatta. Miljöfaktorer, ekonomiska faktorer och hur sjukvården i landet är uppbyggt påverkar 

med sannolikhet kvinnornas upplevelser av livskvalitet och vilken påverkan sjukdomen har på 

deras livskvalitet vilket även WHO’s (u.å.) definition påvisar. Det var en styrka att ha med 

studier från olika länder eftersom att det ger ett globalt perspektiv på kvinnornas upplevelser 

av sjukdomen i olika delar av världen och hur begreppet livskvalitet kan skilja sig mellan 

olika kulturer. Resultatet kan vara användbart och överförbart inom sjukvården i Sverige 

eftersom att Sverige är ett mångkulturellt land. 

6. Slutsats och kliniska implikationer  

Litteraturstudien visade att sjukdomen endometrios påverkade kvinnors livskvalitet. 

Resultatet visade att det inte bara var de fysiska symtomen som påverkade kvinnornas 

livskvalitet utan också de psykiska och sociala begränsningarna som sjukdomen medförde. 

Resultatet synliggjorde vikten av ett gott bemötande inom sjukvården, för att sjuksköterskor 

ska kunna ge kvinnorna en anpassad och effektiv omvårdnad behöver de ha en insikt i 

kvinnornas upplevelser av hur sjukdomen påverkade deras livskvalitet. Eftersom att många 

kvinnor med endometrios har svårigheter med sexualiteten och fertiliteten krävs det att 

sjuksköterskor bygger upp en tillit och ett förtroende samt en lyhördhet för kvinnornas behov. 

Sjukdomen endometrios är viktig att belysa eftersom det fortfarande är en relativt okänd 

sjukdom. Litteraturstudiens resultat kan bidra till en ökad förståelse hos sjuksköterskor för 

endometrios påverkan på kvinnornas livskvalitet och betydelsen av ett gott bemötande. Med 

en ökad förståelse kan sjuksköterskor förbereda sig på olika frågor som kvinnorna kan ha 

gällande sin livssituation. Kunskapen om sjukdomens påverkan på fysisk hälsa, psykologiska 

tillstånd och sociala relationer kan tillämpas i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 

Sjuksköterskor ska bekräfta kvinnornas upplevda symtom genom att fokusera och lindra 

smärtproblematiken eftersom att smärtans påverkan på livskvaliteten var ett viktigt fynd i 

litteraturstudien. Alla kvinnor med endometrios borde erbjudas en fast kontakt med vården 

där resurser läggs på långvarigbehandling anpassad efter individens behov med utvärdering 

och uppföljning. Som med andra kroniska sjukdomar borde kontinuitet i vården prioriteras så 

att omvårdnaden för patienten kan optimeras.  

7. Vidare forskning 

Det behövs fler kvalitativa studier om hur kvinnor med endometrios upplever sjukdomen och 

hur livskvaliteten påverkas. Mer forskning behövs så att arbetet med att ta fram olika 
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strategier kan påbörjas, syftet med strategierna är att möjliggöra en individanpassad 

omvårdnad som sjuksköterskor kan tillämpa. Det saknas även forskning om hur 

smärtproblematiken i samband med endometrios kan lindras. Det behövs också forskning i 

hur kvinnor med endometrios ska bemötas inom sjukvården och hur sjuksköterskor kan agera 

i mötet. Genom att satsa mer på forskning om kvinnosjukdomar generellt bidrar det till 

minskade genusskillnader och bidrar till mer jämlikhet mellan könen i samhället. 

Endometriosforskning måste bedrivas internationellt för att kunna ge en översikt på hur 

kvinnor i utvecklingsländer upplever sjukdomens påverkan på livskvalitet. Idag är den mesta 

endometrios forskningen bedriven i västvärlden vilket gör att ett stort antal kvinnors 

upplevelser av sjukdomen aldrig synliggörs.  
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Exklusionskriterier: 

Oklart vilka exklusionskriterier som används.  

 

Urval: 

220 kvinnor i åldern 18–44 år med endometrios diagnos vid University Clinic of 

Gynaecology Endocrinology and 

Reproduktiv medicin Innsbruck under åren 2012 och 2013. 

 

Bortfall: 158 kvinnor.  

 

Urvalsförfarande: 

62 kvinnor i åldern 18–44 år som har en histologisk bekräftad endometrios diagnos vid 

University Clinic of Gynaecology Endocrinology and 

Reproduktiv medicin Innsbruck under åren 2012 och 2013 valdes till studien. 

 

Kontrollgrupp med kvinnor som inte har diagnostiserats med endometrios. 61 kvinnor 

rekryterades via internet och var medlemmar i en studentförening.  

 

Studiedeltagare: 

62 kvinnor med endometrios deltog i studien.  

 

Kontrollgruppen bestod av 61 kvinnor.  

 

Datainsamlingsmetod: SF-36, HADS och EHP-30. 

 

Analysmetod: 

Statistisk analys av samband.  

Styrkor:  

+Kontrollgrupp 

 

+Tydliga 

tabeller 

 

+ Nästan samma 

antal kvinnor i 

studiegruppen 

och 

kontrollgruppen 

 

Svagheter:  

 

-Oklara 

exklusionskriteri

er  

 

-Otillräcklig 

beskrivning av 

bortfall 

 

-Stort bortfall 

Ingen skillnad mellan 

depression och 

ångestsymtom mellan 

studiegruppen och 

kontrollgruppen.  

 

Kontrollgruppens resultat av 

SF-36 visade att de 

upplevde färre problem 

relaterade till dagliga 

aktiviteter och arbetet.  

 

Kontrollgruppens 

upplevelser av hälsa och 

mentala hälsa var bättre än 

studiegruppen.  
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Författare, 

Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. Design Värdering Resultat 

Lövkvist et al. 

(2016). 

Age-Relaterad 

Differences in 

Quality of Life in 

Swedish Women 

with Endometriosis 

 

Journal of women’s 

health. Volume 25, 

number 6, 

2016.S.646-653DOI: 

10. 

1089/jwh.2015.5403 

 

Sverige 

Studiens syfte var att 

undersöka åldersrelaterade 

skillnader av livskvalitet 

hos kvinnor med 

endometrios. 

Metod: Kvantitativ fall-kontroll studie med deskriptiv design.   

 

Inklusionskriterier: Endometriosdiagnos. 

 

Urval:  

400 kvinnor från svenska endometrios förbundet och 400 kvinnor från 

gynekologiska kliniker.  

 

Bortfall: 369 kvinnor svarade inte på formuläret eller svarade ofullständigt. 

 

Urvalsförfarande: Frågeformuläret skickades till alla kvinnor som ingick i 

Sveriges endometrios förening 2010. Studien bestod av randomiserat urval av 

kvinnor som besökt gynekologisk klinik på tre medelstora sjukhus i Sverige.  

 

Studiedeltagare: 232 kvinnor från svenska endometrios förbundet och 199 från 

gynekologiska klinker. Medelålder 36.7 år.  

 

Datainsamlingsmetod: SF-36.  

 

Analysmetod:  

Statistiskanalys av skillnader.  

Styrkor: 

+Relevant urval 

 

+Stort urval 

 

+Kontrollgrupp 

 

+Tydliga tabeller 

 

+Tydlig statistik 

 

Svagheter:  
-Exklusionskriterier 

saknas 

 

-Bortfallet bestod av 

många högutbildade, 

resultatet är inte 

representativt för 

patienter med 

endometrios i allmänhet  

Kvinnor med endometrios 

hade signifikant lägre SF-36 

än generellt bland svenska 

befolkningens kvinnor inom 

vitalitet, fysiska roll, generell 

hälsa. Medan fysisk funktion 

var närmare normal. Yngre 

kvinnor upplevde fler symtom 

& lägre livskvalitet än äldre 

kvinnor. 

 

Nästan hälften av 

populationen hade undvikit 

sexuella relationer på grund 

av endometrios. Ungefär 

hälften hade förekomst av 

smärta relaterat till samlag. En 

stor del kände frustation/skuld 

att de inte kunde ha ett 

normalt vardagsliv.  
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Mabrouk et al. 

(2011). 

 

Does 

laparoscopic 

management of 

deep infiltrating 

endometriosis 

improve quality 

of life? A 

prospective study 

 

Health and 

quality of life 

outcomes 

2011:9:98 

DOI: 

10.1186/1477/75

25-9-98 

 

Italien 

Syftet med studien var att 

kartlägga kvinnor med 

endometrios upplevelser av 

livskvalitet 6 månader efter att 

de genomgått laparoskopisk 

kirurgi.  

Metod: Kvantitativ kohortstudie med deskriptiv design.  

 

Inklusionkriterier: Djupinfiltration av endometriosvävnad. 

 

Exklusionskriterier: Allvarliga medicinska tillstånd, psykiska 

störningar, tidigare eller nuvarande användning av läkemedel 

som påverkar kognition, vaksamhet och humör.  

 

Urval: 120 patienter med diagnostiserad djupinfilterad 

endometrios. 

 

Bortfall: 20 stycken. 

 

Urvalsförfarande: Kvinnorna valdes på Gynekologiska enheten 

på ett sjukhus i Bologna där de skulle opereras. 

 

Studiedeltagare: 100 kvinnor och medelålder var 34,2.  

 

Datainsamlingsmetod: SF-36. 

 

Analysmetod:  
Statistisk analys av skillnader.  

Styrkor: 

 

+Flera olika statiska analysmetoder för 

att kontrollera grupperna. 

 

+Litet bortfall 

 

+Tydligt urvalsförfarande 

 

Svagheter: 

-Saknar kontrollgrupp 

 

-En del hade fått tidigare behandling 

vilket kan påverka livskvalitet.  

 

 

6 månader efter operation 

fanns en signifikant 

förbättring av kvinnornas 

upplevda livskvalitet inom 

områdena, fysisk 

funktion, fysisk roll, 

allmän hälsa, vitalitet, 

social funktion 

känslomässig roll, mental 

hälsa, fysisk hälsa och 

total hälsa.   

 

Dyspareuni, kronisk 

smärta, dyzscezia och 

dysuri hade minskat. 
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Författare, 
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Melis et al. 

(2015). 

 

Sexual function in 

women with deep 

endometriosis: 

correlartion with 

quality of life, 

intensity of pain, 

depression, 

anxiety and body 

image. 

 

International 

Journal of sexual 

health, 27:175-

185, 2015 

  

DOI: 

10.1080/19317611

.2014.952394  

 

Italien 

Syftet med studien var att 

utvärdera livskvalitet 

utifrån sexuell funktion 

och uppfattad kroppsbild 

hos kvinnor med djup 

endometrios i jämförelse 

med friska kvinnor. 

Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie med jämförande design. 

 

Inklusionkriterier: Fertila kvinnor i ålder 18–45. 

 

Exklusionskriterier: Hormonell- eller antidepressivbehandling. Vagninismus eller vulvodyn 

utan djup nodulär ömhet vid bäckenundersökning. Gonadontripinfrisättare, osäker diagnos 

eller kronisk sjukdom uteslöts. 

Kontrollgruppen: Historia av kronisk smärta, endometrios eller andra gynekologiska 

sjukdomar.  

 

Urval: 

81 kvinnor, 41 kvinnor med djup endometrios och 40 kvinnor utan.  

 

Bortfall: Oklart. 

 

Urvalsförfarande: Kvinnorna rekryterades successivt i studien efter kliniskt, biokemisk 

magnetisk och ultraljuds utvärdering på en endometrios klinik på ett sjukhus i Cagliari. 

 

Kontrollgruppen bestod av frivilliga som rekryterades som kom till avdelningen för regional 

screening för cervikal patologi.  

 

Studiedeltagare: 81 deltagare. 41 kvinnor med djup endometrios och 40 utan diagnosen 

endometrios som kontrollgrupp. Medelålder 31,49 år och kontrollgruppens medelålder var 

30,37. 

 

Datainsamlingsmetod: SF-36, FSFI. 

 

Analysmetod: Statistisk analys av skillnader. 

Styrkor: 
 

+Tydliga 

statistiska 

tabeller 

 

+Jämn 

fördelning 

mellan 

studiegruppen 

och 

kontrollgruppe

n 

 

+Kontrollgrup

p 

 

Svagheter: 

 

-Oklart 

bortfall  

 

 

Endometrios har en 

signifikant negativ påverkan 

på kvinnors uppfattade 

livskvalitet, framförallt 

inom områdena fysisk 

funktion, fysisk roll, allmän 

hälsa, vitalitet, social 

funktion känslomässig roll, 

mental hälsa, fysisk hälsa 

och total hälsa.  

 

Kvinnor med endometrios 

upplever en högre 

smärtintensitet under och 

efter penetration.  

 

Kvinnor med endometrios 

har signifikant en sämre 

kroppsbild.  
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Minas & Dada. 

(2014). 

Laparoscopic 

treatment of 

endometriosis and 

effects on quality 

of life: A 

retrospective 

study using the 

short form EHP-5 

Endometriosis 

specific 

questionniare 

 

Journal of 

Obstretics & 

Gynecology, 34:4, 

336-340, DOI: 

10.3109/0144361

5.2013.874409 

 

Storbritannien 

Syftet med studien var att 

undersöka om laparoskopisk 

behandling ledde till en 

förändring av kvinnornas 

livskvalitet. 

Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie med jämförande design. 

  

Inklusion: 

Kvinnor med endometrios som opererades på ett sjukhus i 

Aylesbury.  

  

Exklusion: Tidigare kirurgiskbehandling av endometrios. 

 

Urval: 49 kvinnor med endometrios.  

 

Bortfall: 9 kvinnor.  

 

Urvalsförfarande:  
49 kvinnor med endometrios som opererades på The Stoke 

Mandeville sjukhus mellan januari 2008 till januari 2010. 

Rekryteringen gjordes utifrån sjukhusets operationslistor.  

 

Studiedeltagande: 

40 kvinnor.  

 

Datainsamlingsmeto: EHP-5. 

 

Analysmetod: Statistisk analys av skillnader.  

 

 

Styrkor: 
 

+Lågt bortfall 

 

+Tydliga statistiska tabeller 

 

Svagheter: 

 

-Oklara inklusionskriterier 

 

- Liten studiegrupp 

 

 

 

Kronisk smärta, dysmenorré och 

dyspareunia var ett vanligt 

tillstånd vid endometrios.  

 

Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan antal symtom 

och svårighetsgrad. 

 

Kvinnornas livskvalitet 

förbättrades (hade generellt 

lägre EHP-30 poäng) efter 

laparoskopisk behandling.  
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Författare, Artikelns titel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. Design Värdering Resultat 

Nunes, Ferriera & 

Bahamondes (2015). 

 

Pain threshold and sleep 

quality in women with 

endometriosis. 

European Journal of pain. 19  

15-20, 2015 

 

 

Brasilien.  

Att utvärdera 

sömnkvalitet 

hos kvinnor 

med 

endometrios 

och jämföra  

med friska 

kvinnor.  

Metod: 

Kvantitativ tvärsnittsstudie med jämförande design.  

 

Inklusionkriterier: 

Kvinnor över 18 år.  

Laparoskopisk eller histologisk bekräftad endometrios.  

 

Exklusionskriterier: 

Tidigare graviditet eller hudskada på undersökningsområdet. Användning av analgetika, anti-

inflammatoriska eller muskelavslappnande läkemedel inom 24 timmar.  

Under senaste veckan använt psykofarmaka, GnRH eller hormonläkemedel. 

  

Urval: 

510 kvinnor, 257 kvinnor med laparoskopisk eller histologisk bekräftad endometrios och 253 

kvinnor utan symtom på endometrios.  

 

Bortfall:  
Oklart bortfall. 

 

Urvalsförfarande: 

Studien genomfördes på avdelningen för obstetrik och gynekologi på den medicinska 

enheten på Campinas universitet där 510 frivilliga kvinnor rekryterades till studien.  

 

Studiedeltagare: 

257 kvinnor med endometrios och 253 kvinnor utan endometrios.  

Medelåldern i studiegruppen var 34,4 år och i kontrollgruppen 33,3 år.  

 

Datainsamlingsmetod: 

The post-sleep inventory. 

 

Analysmetod: 

Statistisk analys av skillnader.  

Styrkor: 
 

+Kontrollgrupp. 

 

+Tydliga 

statistiska 

tabeller 

 

Svagheter: 

 

-Oklart bortfall 

Sovkvaliten var 

signifikant lägre hos 

kvinnor med 

endometrios jämfört 

med kvinnor utan 

endometrios.  

Den fysiska aktiviteten 

var lägre bland kvinnor 

med endometrios än 

kvinnor utan.  
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Souza et al. 

(2011).  

Quality of life 

associated to 

chronic pelvic 

pain is 

independent of 

endometriosis 

diagnosis-a cross-

sectional survey 

 

Health and 

quality of life 

outcomes 2011: 

9: 41 

 

DOI: 

10.1186/1477-

7525-9-41 

 

 

Brasilien 

Syftet var kartlägga 

kronisk bäckensmärtas 

påverkan på livskvalitet 

hos kvinnor med 

endometrios. 

Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie med korrelativ design. 

 

Inklusionkriterier: Kvinnor med bäckensmärta i ålder 25–48. 

 

Exklusionskriterier: Malignitet, inflammatorisk bäcken sjukdom, graviditet. 

 

Urval: 66 kvinnor med bäckensmärta i ålder 25–48. 

 

Bortfall: 9 kvinnor. 

 

Urvalsförfarande: 66 kvinnor med bäckensmärta i ålder 25–48.  

 

Studiedeltagare: 57 kvinnor av 66 fullföljde studien. Medelålder 35,8. 

 

Datainsamlingsmetod: WHOQOL-bref.  

 

Analysmetod: Statistisk analys av samband. 

Styrkor: 

 

+Kontrollgrupp 

 

+Ingen redovisad 

intressekonflikt 

förekommer 

 

Svagheter: 

 

-Oklart 

urvalsförfarande 

 

-Patienter med 

allvarligare 

endometrios.  

 

-Kontrollgruppen 

var inte 

diagnosfri.  

Det kunde inte påvisas 

någon skillnad mellan 

grupperna utifrån 

WHOQOL-bref resultatet. 

 

Det fanns ett signifikant 

samband mellan intensiv 

bäckensmärta och 

försämrad livskvalitet.  
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Vercellini et al. 

(2013) 

 

Surgical verus low-

dose progestin 

treatment for 

endometriosis-

associated servere 

deep dyspareunia 

II: Effect on sexual 

functioning, 

psychological status 

and health-related 

quality of life 

 

Human 

Reproduction, 

Vol.28, No.5 pp. 

1221–1230, 2013 

  

 doi:10.10

93/humrep/det041  

 

Italien 

Hur kirurgisk och 

lågdos progesteron 

behandling påverkar 

livskvalitet hos 

kvinnor med 

endometrios utifrån 

sexuell funktion och 

psykologiskt status. 

Metod: Kvantitativ kohortstudie med jämförande design. 

 

Inklusionkriterier: 

 Kvinnor i 18–40 års ålder som genomgått laparoskopi eller laparotomi relaterat till endometrios 

stadie tre och fyra under det senaste två åren.   

 

Exklusionskriterier: 

Graviditet, obstruktiv uropati, tarmstenos, komplexa cystor; användning av icke-steroida 

antiinflammatoriska läkemedel under de tre månaderna före studietillfället, 6 månader för GnRH-

analoger, onormala fynd vid bröstundersökning och ultraljudsundersökning av bröst onormal 

cervikal smärta; diagnos av inflammatorisk bäcken eller genitala missbildningar vid tidigare 

operation, känd gastrointestinal, urologisk, ortopedisk sjukdom, psykiatriska störningar, historia av 

läkemedel eller alkohol 

missbruk och ovillighet att tolerera menstruationsrubbningar. 

 

Urval: 

Kvinnor i 18–40 års ålder som genomgått laparoskopi eller laparotomi relaterat till endometrios 

stadie tre och fyra under det senaste två åren.   

 

Bortfall: 38 kvinnor.  

 

Urvalsförfarande: 

Kvinnor i åldern 18–40 år  

 

Studiedeltagare: 154 kvinnor. Medelålder i kirurgigruppen 35 år och 34,3år i progesterongruppen.  

 

Datainsamlingsmetod: 

EHP-30, HADS, FSFI. 

 

Analysmetod: 

Statistisk analys av skillnader.  

Styrkor: 
+Lågt bortfall 

 

+Tydliga statistiska 

tabeller 

 

+Studien har utgått från 

ett studieprotokoll 

 

+Ingen intressekonflikt 

redovisas i studien 

 

Svagheter: 

-Inte randomiserade 

behandlingar. 

 

-Typ II fel kan 

förekomma 

 

-För liten grupp för att 

påvisa en statistisk 

skillnad 

 

Den totala 

livskvaliteten på 

samtliga skalor 

förbättrades först 

efter kirurgi, men 

försämrades efter 

tid. Medan effekten 

av progesteron 

ökade gradvis. 

Ingen signifikant 

skillnad på 

livskvaliteten efter 

12 månader. 
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Wullschleger et al. 

(2015). 

 

Minimally 

invasive surgery 

when treating 

endometriosis has 

a positive effect 

on health and on 

quality of work 

life of affected 

women 

 

Human 

Reproduction, 

Vol. 30, 

No.3pp.553-557, 

2015 

 

doi:10.1093/humr

ep/deu356  

 

Schweiz 

Operationers påverkan på 

kvinnor med endometrios 

livskvalitet utifrån hälsa 

och arbetsförmåga.  

 

 

 

Metod: Kvantitativ retrospektiv studie med jämförande design. 

 

Inklusionkriterier: 

Tidigare kirurgi relaterat till endometrios.  

 

Exklusionskriterier: 

Kirurgiskt obelastade från ytlig endometrios. 

 

Urval:  
587 kvinnorna med tidigare kirurgi relaterat till endometrios på 

sjukhuset i Bern.  

 

Bortfall: 376 kvinnor. 

 

Urvalsförfarande: Kvinnorna kontaktades år 2012 på 

universitetssjukhuset i Bern med ett frågeformulär.  

 

Studiedeltagare: 211 deltagare slutförde studien. Medelåldern på 

kvinnorna framgick inte i studien. 

 

Datainsamlingsmetod: GSWH. 

 

Analysmetod: Statistisk analys av skillnader. 

Styrkor:  
+Tydligt bortfall 

 

+Tydliga statistiska 

tabeller 

 

Svagheter: 

-Stort bortfall 

 

-Pga anonymitet 

oklart vilka kvinnor 

som hoppade av 

studien  

 

-Saknar 

kontrollgrupp 

 

 

Signifikanta skillnader före och efter kirurgisk 

behandling visade en ökad arbetsförmåga och en 

minskad sjukfrånvaro efter operation vilket ökade 

kvinnornas livskvalitet.  

 

 


