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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Endometrios är en kronisk inflammatorisk gynekologisk sjukdom som cirka 

176 miljoner kvinnor globalt beräknas lida av i form av stark menstruationssmärta, 

infertilitet och dyspareuni. Dessa besvär ger konsekvenser på kvinnornas vardagliga liv, 

relationer och sociala samvaro. Sjukdomen har länge förskjutits av forskare och än idag 

saknas mycket kunskap inom hälso- och sjukvården kring endometriosvård. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva endometriosdrabbade kvinnors 

erfarenheter av bemötande inom hälso- och sjukvård. 

Metod: En litteraturstudie med beskrivande design baserad på elva vetenskapliga 

artiklar varav två hade en kvantitativ ansats, åtta kvalitativ ansats och en mixad metod. 

Artiklarna söktes i databaserna CINAHL och MedLine via PubMed. 

Huvudresultat: Endometriosdrabbade kvinnor upplevde ibland ett gott bemötande 

inom hälso- och sjukvård där de kände sig sedda och bekräftade men mer ofta bemöttes 

de av dåliga attityder präglade av misstro och ignorans från hälso- och 

sjukvårdspersonal. Kvinnorna upplevde att deras symtom normaliserades, att personal 

saknade kunskap om sjukdomen, att kommunikationen var bristande och att diagnosen 

fördröjdes relaterat till feldiagnoser och sen specialistkonsultation.  

Slutsats: De negativa upplevelser av bemötande som endometriosdrabbade kvinnor 

rapporterade tyder på att hälso- och sjukvårdspersonal behöver utöka sin kunskap om 

endometrios. Sjuksköterskor kommer i kontakt med dessa kvinnor i många olika 

vårdsammanhang och måste bemöta dem med empati och förståelse för att 

omvårdnaden ska vara av god kvalitet. 

 

Nyckelord: Bemötande, endometrios, erfarenheter, hälso- och sjukvård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Background: Endometriosis is a chronic inflammatory gynecological disease which 

approximately 176 million women globally suffer from in form of severe menstrual 

pain, infertility and dyspareunia. These problems have consequences for women’s 

everyday lives, relationships and social interaction. The disease has for a long time been 

rejected by researchers and even today, a lot of knowledge is missing within healthcare. 

Aim: The aim of this literature study was to describe endometriosis-affected women’s 

experiences of the meeting with health care professionals. 

Method: A literature study of descriptive design based on eleven scientific articles, two 

of which had a quantitative approach, eight qualitative approach and one mixed method. 

The articles were searched for in the databases CINAHL and MedLine via PubMed. 

Main findings: Endometriosis-affected women sometimes experienced good response 

within healthcare where they felt seen and confirmed, but more often they were met by 

attitudes characterized by mistrust and ignorance from the healthcare professionals. The 

women felt that their symptoms were normalized, that professionals lacked knowledge 

of the disease, that communication was insufficient and that the diagnosis was delayed 

related to misdiagnosis and late specialist consultation. 

Conclusion: The negative experiences of meeting with healthcare professionals 

reported by endometriosis-affected women suggest that professionals need to expand 

their knowledge of endometriosis. Nurses will encounter these women in a variety of 

care settings and must confirm them with empathy and understanding in order for 

nursing to be of good quality. 
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Introduktion 
 

Bakgrund 

Globalt beräknas 176 miljoner kvinnor i fertil ålder lida av endometrios, en kronisk 

gynekologisk inflammatorisk sjukdom. I Sverige uppskattas cirka 200 000 kvinnor vara 

drabbade av endometrios, något som går att koppla till genetiska anlag som 

förstagradssläkting med känd endometrios, och eventuellt även till miljö och kost. Miljögift 

som dioxin och högt intag av nötkött eller annat rött kött har visat sig öka risken för 

endometrios medan hög fettkonsumtion och rikligt intag av gröna grönsaker minskar 

förekomsten av sjukdomen (Saha & Makdessi 2016). Endometrios har kommit att kallas för 

“den dolda sjukdomen” då det genom historia saknas mycket information eftersom forskare 

har förskjutit ämnet. Sjukdomen nämns varken i Encyclopedia of Medical History (1985) eller 

The Cambridge World History of Human Disease (1993), två av 1900-talets största 

medicinhistoriska verk. Detta har orsakat svårigheter kring diagnostisering (Bruse 2016). 

 

Patogenes 

Endometrios innebär att det utanför livmoderhålan växer en vävnad som liknar endometriet 

och precis som denna reagerar på hormonstimulans. Denna vävnad kan växa internt i 

livmodermuskulatur eller externt i andra organ som bukhinna, ledband, bäckenet, urinvägar 

eller äggstockar. Cellsamlingen, även kallad endometrioshärd, orsakar på dessa ställen en 

inflammation. Härden blöder likt livmoderslemhinnan vid menstruation men har ingen 

naturlig utväg, något som orsakar samling av blod i cystor, ytterligare inflammation och 

smärta. Cystorna kan variera i storlek, en del är väldigt små och svåra att identifiera medan 

andra är stora likt en knuten näve. Cystor på äggstockarna har kommit att kallas för 

”chokladcystor” eftersom blodet blir mörkt och tjockflytande (Jerpseth 2011). 

 

Orsaken till endometrios är inte helt tydligt vetenskapligt bevisad men sjukdomen antas bero 

på retrograd menstruation. Celler från livmoderslemhinnan backar då uppåt genom äggledarna 

och ut i bukhålan där de implanteras i bukhinnan eller förs vidare till andra organ. Detta tros 

bero på nedsatt immunförsvar eller medfödda missbildningar hos kvinnor (Jerpseth 2011). 
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Symtom 

Smärta är det vanligaste symtomet vid endometrios, både före och under menstruation, något 

som tros bero på rupturer av de så kallade ”chokladcystorna”. Smärtorna upplevs ofta från 

underlivet eller magen och är betydligt starkare än normal menstruationssmärta. Om 

innehållet i cystorna läcker ut i bukhålan kan det sammanväxa och täppa till äggledarna, vilket 

i sin tur kan orsaka infertilitet (Jerpseth 2011). Endometriosdrabbade kvinnor beskriver 

smärtan som molande med inslag av skärande, huggande och kramp och ofta strålar smärtan 

mot rygg eller ben. En del kvinnor upplever även smärta vid ovulation. Ytterligare symtom 

vid endometrios är generell svullnad av buken, diarré, obstipation, trötthet, illamående, feber, 

riklig menstruation och dyspareuni (djup samlagssmärta). Utifrån det endometriosdrabbade 

organet kan lokala symtom även uppstå, till exempel cystit vid endometrioshärdar i 

urinvägarna (Gustavsson & Valentin 2016). 

 

Diagnos 

Det finns ingen specifik undersökning eller blodkemiska markörer för bekräftelse av 

endometrios, utan vid diagnostisering måste hälso- och sjukvården utgå från den hela bilden 

av anamnes och utredning. En fördel vid diagnostisering är om patienten för en smärtdagbok 

och upplever typiska symtom på endometrios, det vill säga, stark smärta före och under 

menstruation, illamående, samlagssmärta och störd tarmfunktion. Vid diagnostisering av 

sjukdomen utförs i regel gynekologiska undersökningar där palpation av underliv och vaginalt 

ultraljud ingår. Vid palpation kan ibland förtjockade och ömma knottror upptäckas och vid 

ultraljud kan dessa formationer bekräftas som produkter av blod och fibrin (Holmberg 2016). 

 

Den metod som länge använts för att verifiera endometrios som diagnos är laparoskopi, 

titthålsundersökning, något som i många fall är tillförlitligt men som också har visat sig ge 

falska positiva likväl som falska negativa fynd. Sådant som tyder på endometrios vid 

laparoskopi är rodnad, ökad kärlteckning, upphöjda färgade förändringar (färska eller äldre 

härdar) och ärrvävnad. Ytterligare kan biopsier av bukhinna och endometriet styrka diagnosen 

om de visar sig ha hög täthet nervfibrer medan magnetkamera kan påvisa djupt infiltrerad 

endometrios om härdar större än 3 mm, vanligen i äggstockarna. Inga laboratorieprover har i 

dagsläget visat sig säkert bekräfta endometrios men ibland kan CA-125 (cancermarkör) och 

CRP (infektionsmarkör) vara lätt förhöjda hos endometriosdrabbade kvinnor (Holmberg 

2016). 
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Behandling 

Endometrios kan behandlas på tre olika sätt för att lindra symtom och förhindra 

framskridande: hormonellt, kirurgiskt eller symtomatiskt. Den hormonella behandlingen 

innebär fortlöpande behandling av p-piller där man ej gör uppehåll för menstruation. Vid 

kontinuerligt utebliven menstruation minskar efter några månader nivån östrogen i blodet och 

endometriosvävnad kan försvinna från drabbade organ. Kirurgisk behandling utförs i första 

hand om endometrioshärdarna har orsakat sammanväxningar som påverkar fertilitet, 

urinvägar eller tarmar. Laparoskopi eller laparotomi är den typ av operation som utförs och 

endometriosvävnad avlägsnas då med laser, elektrokoagulation eller skalpell. Symtomatisk 

behandling riktar sig främst mot stark menstruationssmärta orsakad av endometrios för att 

mildra besvär. Kvinnorna behandlas då medicinskt med smärtstillande läkemedel som 

NSAID-preparat, det vill säga, icke steroida antiinflammatoriska medel såsom Ibuprofen och 

Diklofenak (Jerpseth 2011). Många kvinnor känner dock en frustration över att medicinska 

behandlingar inte hjälper och vänder sig därför till egenvård. För att hantera symtomen från 

endometrios har det visat sig att egenvård och livsstilsförändringar som t.ex. värme, 

akupunktur och yoga är viktiga (Armour, Sinclair, Chalmers & Smith 2019). 

 

Påverkan på livskvalitet 

Kvinnor som lider av endometrios/misstänkt endometrios skattar sin livskvalitet betydligt 

lägre än andra kvinnor eftersom både det vardagliga livet och den kroppsliga samt mentala 

hälsan påverkas negativt av sjukdomen. De områden vilka livskvaliteten anses försämrad 

inom handlar främst om relationer, sexualitet och sociala sammanhang men vissa kvinnor har 

även problem med funktioner som sömn, aptit och motion. Kvinnorna upplever ibland smärta 

i samband med samlag och undviker därför olika typer av sexuell kontakt, något som belastar 

deras relation till en partner och kan leda till att paret gör slut. Ett flertal endometriosdrabbade 

kvinnor anger också att deras sociala liv har blivit begränsat på grund av sjukdomen, deras 

sociala kontakter har minskat då de varit tvungna att tacka nej till event på grund av smärta 

eller trötthet. På arbetsplatsen kan kvinnorna känna sig skyldiga och få dåligt samvete när 

smärta hindrar dem att utföra arbetsuppgifter. Några kvinnor upplever även skam i smärtan då 

de ej vill framstå som svaga inför kollegor, speciellt manliga kollegor som de anser mindre 

förstående över sjukdomen. Dessa faktorer visar sig bidragande till att endometriosdrabbade 

kvinnor skattar sin livskvalitet låg och väljer att isolera sig från omvärlden (Denny 2004; 

Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; Lövkvist, Boström, Edlund & Olovsson 2016). 
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Sjuksköterskans roll 

Vårdpersonal möter endometriosdrabbade kvinnor i ett flertal olika miljöer, bland annat inom 

primärvård och på akutavdelningar. För att sjuksköterskan ska kunna erbjuda dessa kvinnor 

bästa möjliga omvårdnad behöver hen evidensbaserad kunskap om sjukdomen och ett 

personcentrerat tillvägagångssätt. Sjuksköterskan har en ytterst avgörande roll för 

patientutbildning och psykologiskt stöd. Det hen kan göra för att underlätta processen och 

diagnosen är att ta en grundlig anamnes, lyssna till kvinnans berättelse och skapa en relation 

av förtroende (Norton & Holloway 2016). Många sjuksköterskor upplever dock att kvinnor 

vars symptom kan indikera på endometrios är en svår och utmanande grupp att bemöta 

eftersom de kräver mycket lyhördhet och återkoppling (Grundström, Kjølhede, Berterö & 

Alehagen 2016). Som sjuksköterska är det viktigt i denna situation att utgå från sin skyldighet 

i professionen och bemöta vårdtagare på ett yrkesmässigt sätt där alla har samma 

förutsättningar och rättigheter, trots sjuksköterskans egna känslor och tankar (Socialstyrelsen 

2015). I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska sjuksköterskans arbete grunda 

sig i vård på lika villkor och respekt för människovärde. Sjuksköterskan ska utifrån detta 

bemöta patienten med vårdbehovet som utgångspunkt och inte låta sitt agerande influeras av 

antaganden och fördomar (Socialstyrelsen 2015). 

 

Omvårdnad som bärande begrepp 

Omvårdnad är inte bara ett yrkesområde utan även ett akademiskt ämne baserat på 

erfarenhetsmässiga- och vetenskapliga kunskaper. Omvårdnad grundar sig i fyra koncept, 

humanvetenskapligt fokus, omsorgstradition, praktisk inriktning och hälsoorientering. 

Omvårdnadsperspektivet sätter krav på utövare, man ska kunna förstå människan som en 

helhet, både hennes behov av medicin och omsorg (Jakobsson Ung & Lützen 2014). 

 

Centrala begrepp 

Erfarenhet är ett filosofiskt begrepp som innebär att man med sinnesiaktagelse eller arbete 

förvärvar kunskap eller färdighet. Erfarenhet är både processen där kunskap eller färdighet 

införskaffas och resultatet av denna process (Nationalencyklopedin u.å.). 

 

Gott bemötande i den vårdande relationen mellan vårdare och patient handlar mycket om 

förståelse. Vårdpersonal ska agera professionellt, inge ett lugn, vara empatisk och uppmuntra 

patienten till deltagande (Socialstyrelsen 2015). 
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Teoretisk referensram 

Ida Jean Orlando, en amerikansk sjuksköterska, utvecklade på 1950-talet en interaktionsteori 

där god kommunikation mellan sjuksköterska och patient är det mest centrala för god 

omvårdnad. Teorin syftar till att underlätta sjuksköterskans förståelse i vad som sker, hur det 

sker och på vilket sätt patienten hjälps. Sjuksköterska och patient ska tillsammans finna de 

hjälpbehov som finns och vilka åtgärder som krävs utifrån Orlandos omvårdnadsteori 

eftersom patienten i denna är en aktiv deltagare. Orlando ser omvårdnad som en dynamisk 

process där patienten är central i problemlösning och därför ska konsulteras. Två av de 

antaganden Orlando gör i sin omvårdnadsteori är att patienternas hjälpbehov är unika och att 

patienterna vill kommunicera. Sjuksköterskans uppdrag blir därmed att individanpassa sina 

handlingar och finnas där som ett stöd, både för patientens psykiska likväl som fysiska 

välbefinnande (Schmieding 1993). 

 

Problemformulering 

Endometrios är en kronisk gynekologisk inflammatorisk sjukdom där mycket kunskap saknas 

eftersom forskare genom historia inte har uppmärksammat eller studerat ämnet grundligt. 

Sjukdomen är därför svår att diagnostisera, något som leder till fördröjning, bristande 

omvårdnad och försämrad livskvalitet hos de endometriosdrabbade kvinnorna. Det sker 

mycket forskning om endometrios som medicinskt begrepp men lite om dess inverkan på 

livskvalitet och hur drabbade kvinnor upplever bemötande inom vården. Denna studie har 

ambitionen att lyfta fram hur de endometriosdrabbade kvinnorna upplever bemötande inom 

vård. Detta för att förbättra kvaliteten av vårdmötet samt fylla den kunskapslucka som finns 

inom området. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva endometriosdrabbade kvinnors erfarenheter av 

bemötande inom hälso- och sjukvård. 
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Metod 
 

Design 

Denna studie är en litteraturstudie med beskrivande design (Polit & Beck 2017). 

 

Sökstrategier 

De databaser som användes för artikelsökning var Cumulative Index to Nursing & Allied 

Health Literature (CINAHL) och MedLine via PubMed, båda specifika för forskning om 

omvårdnad och medicin (Polit & Beck 2017). Svensk MeSH, det vill säga, Medical Subject 

Headings, nyttjades för att finna passande ämnesrubriker och relevanta sökord för studien. 

Sökorden söktes initialt självständigt som MeSH-term eller fritext, sedan kombinerades dem 

med varandra och de booleska operatorerna “AND” och “OR” för att smalna av sökresultat 

mot önskat område, endometriosdrabbade kvinnors uppfattning av bemötande inom hälso- 

och sjukvård (Polit & Beck 2017). Endometriosis, Attitude of Health Personnel, Medical 

Errors och Attitude söktes som MeSH-termer i databasen PubMed medan Endometriosis, 

Experience, Patient Perspective och Nursing Care söktes som fritext i CINAHL.  

 

Sökningarna i PubMed begränsades till artiklar publicerade på engelska under de senaste 15 

åren med tillgänglighet vid Högskolan i Gävle. I CINAHL användes begränsningarna 15 år, 

engelska, Peer Reviewed och Linked Full Text. Resultatet vid databassökningarna presenteras 

i tabell (se tabell 1). Dessa begränsningar gjordes för att försäkra artiklarnas vetenskapliga 

legitimitet, tillgänglighet och relevans gentemot syftet (Polit & Beck 2017). 
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Tabell 1. Resultat vid databassökning 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

Valda 

artiklar 

 

MedLine 

via 

PubMed 

 

15 år, engelska, 

tillgänglig vid 

Högskolan i Gävle,  

2019-08-29 

 

“Medical Errors” [MeSH] 

AND “Endometriosis” 

[MeSH] 

 

 

57 

 

 

3 

 

 

2 

 

MedLine 

via 

PubMed 

 

15 år, engelska, 

tillgänglig vid 

Högskolan i Gävle, 

2019-08-29 

 

“Endometriosis” [MeSH] 

AND 

“Attitude of Health 

Personnel” [MeSH] 

 

 

17 

 

 

9 

 

 

3 

 

MedLine 

via 

PubMed 

 

15 år, engelska, 

tillgänglig vid 

Högskolan i Gävle, 

2019-08-29 

 

“Endometriosis” [MeSH] 

AND “Attitude” [MeSH] 

 

 

116 
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3 

 

 

 

 

CINAHL 

 

15 år, engelska,   

Peer Reviewed,  

Linked Full Text  

2019-08-29 

 

“Endometriosis” [Fritext] 

AND “Experience” 

[Fritext] AND “Attitudes 

OR perceptions OR 

opinions OR thoughts OR 

feelings OR beliefs” 

[Fritext] 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

CINAHL 

 

15 år, engelska,   

Peer Reviewed,  

Linked Full Text  

2019-08-29 

 

“Endometriosis” [Fritext] 

AND “Patient 

Perspective” [Fritext] 

 

 

 

21 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

    Totalt: 

23 st. 

Totalt: 

11 st. 
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Urvalskriterier 

De inklusionskriterier som användes var att möjliga artiklar ska vara relevanta för studiens 

syfte, det vill säga, beröra endometriosdrabbade kvinnors perspektiv på bemötande inom 

hälso- och sjukvård, och endast vara primärkällor (empiriskt vetenskapliga studier). Vid den 

preliminära inklusionen av artiklar lästes titel och abstract överblickades. De artiklar som ej 

motsvarade studiens syfte, utan istället handlade om t.ex. behandlingsmetoder vid- eller 

orsaker till endometrios exkluderades. Reviews och litteraturstudier exkluderades även 

eftersom dessa saknar primärdata (Polit & Beck 2017). 

 

Urvalsprocessen och utfallet av möjliga artiklar 

Vid databassökningen i PubMed och CINAHL framkom totalt 229 sökträffar. Av dessa 229 

artiklar exkluderades 206 stycken eftersom de ej besvarade studiens syfte efter läst titel och 

abstrakt. Även dubbletter sorterades bort. De kvarvarande 23 artiklarna lästes noggrant 

individuellt av båda författarna och de artiklar som ej besvarade syftet sorterades bort 

ytterligare en gång. Detta lämnade kvar 11 artiklar användbara för studien. För flödesschema 

av urvalsprocessen, se figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.  Flödesschema av urvalsprocessen 

 

För att bedöma artiklarnas vetenskapliga kvalitet på grundnivå användes av riktlinjer 

rekommenderade granskningsmallar för relevant vald ansats, det vill säga, kvalitativ eller 

kvantitativ (Högskolan i Gävle 2019). För exempel på granskningsmallar av relevans och 

kvalitet se bilaga 1 respektive 2 och 3. 

 

 

 

 

Lästa titlar och abstrakt: 

229 

Motsvarade ej syfte: 185 

Dubbletter: 21 
Lästa artiklar i fulltext: 23 

Motsvarade ej syfte: 12 

Totalt antal inkluderade 

artiklar i studiens resultat: 

11 

Artiklar med kvalitativ ansats: 8 

Artiklar med kvantitativ ansats: 2 

Artiklar med mixad metod: 1 
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Dataanalys 

De 11 valda artiklarna för litteraturstudiens resultat skrevs ut i pappersformat i dubbla kopior 

för att förenkla dataanalyseringen enligt färgkodning och marginalanteckningar (Polit & Beck 

2017). Författarna läste individuellt artiklarna med huvudsakligt fokus på resultatdelarna. 

Relevanta stycken som motsvarade litteraturstudiens syfte markerades med 

överstrykningspenna och författarna sammanställde sedan gemensamt granskningen genom 

att tilldela styckena nyckelord. Därefter skapades ett dokument för att jämföra likheter och 

skillnader i resultatet hos olika artiklar för att kunna identifiera och formulera olika teman och 

subteman, mer detaljerade grupper (Aveyard 2014). Dessa teman och subteman blev sedan 

namn på rubriker och underrubriker i resultatavsnittet. Teman är följande: ”Att bli bemött med 

förståelse och bekräftelse från hälso- och sjukvård”, ”Att bli bemött med ignorans och misstro 

från hälso- och sjukvård” och ”Informationshantering, kunskap, kommunikation och 

fördröjning av diagnos”. Subteman lyder ”Information och kunskap”, ”Kommunikation” och 

”Fördröjning av diagnos”. För sammanställning av artiklarnas syfte och resultat, se bilaga 4. 

För sammanställning av artiklarnas metodik, se bilaga 5. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna var i denna litteraturstudie objektiva gällande det som presenterades i granskade 

studier och det som framgick i resultatet. Författarna bortsåg från sina egna känslor och 

åsikter för att studien skulle vara opartisk och de tog även hänsyn till fabricering, falsifiering 

och plagiering av arbete som enligt etiska krav ej får förekomma (Polit & Beck 2017). 

Vid kvalitetsgranskning av artiklarna kontrollerade författarna även att forskningsetiska 

överväganden gjordes. Samtliga studier var till exempel godkända av någon etisk kommitté 

och många använde sig av pseudonymer för att skydda deltagarnas identitet. 
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Resultat 

Författarna har genom 11 artiklar av västerländsk kultur funnit ett resultat som kommer att 

presenteras i tre huvudrubriker. Dessa är följande: Att bli bemött med förståelse och 

bekräftelse från hälso- och sjukvård, Att bli bemött med ignorans och misstro från hälso- och 

sjukvård och Informationshantering, kunskap, kommunikation och fördröjning av diagnos. 

 

Att bli bemött med förståelse och bekräftelse från hälso- och sjukvård 

I ett flertal studier rapporterades att kvinnor upplevde sig sedda och bekräftade i sin 

sjukdomssituation (Grundström, Alehagen, Kjølhede & Berterö 2018; Hudelist et al. 2012; 

Lukas et al. 2018). Kvinnorna kände att vårdpersonalen var kompetent som lyssnade till deras 

skildring av smärta utan att döma och kritisera. När kvinnorna upplevde känsla av bekräftelse 

behövde de inte längre försöka övertala vårdpersonalen om att deras symtom var äkta 

(Grundström et al. 2018). Några av de känslor som kvinnorna upplevde i mötet med 

kompetent och intresserad vårdpersonal var förtroende, förståelse och delaktighet 

(Hållstam, Stålnacke, Svensén & Löfgren 2018). 

 

Viktiga faktorer vid ett gott bemötande och för tillfredsställelse av medicinskt stöd upplevde 

kvinnorna var bland annat att bli sedd som en hel människa med kropp och sinne, att vara 

delaktig i samtalet och att få sina besvär hörda och tagna på allvar av personalen. Mötet med 

hälso- och sjukvården var betydelsefullt, det goda bemötandet från personalen påverkade 

positivt kvinnornas synsätt på sjukdomen och den egna kroppen (Grundström et al. 2018; 

Lukas et al. 2018). 

 

Att bli bemött med ignorans och misstro från hälso- och sjukvård 

En vanlig erfarenhet i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal beskrev kvinnor vara 

normalisering av smärta. Smärtan som endometriosdrabbade kvinnor upplevde avfärdades 

ofta av personal som normal menssmärta eller inbillad upplevelse. En del kvinnor upplevde 

därav att deras oro inte heller togs på allvar och validerades av personalen (Ballard, Lowton & 

Wright 2006; Denny & Mann 2008; Grogan, Turley & Cole 2018; Grundström et al. 2018; 

Huntington & Gilmour 2005; Markovic, Manderson & Warren 2008). En del kvinnor fick 

behandling i form av läkemedel men det skedde ingen vidare diagnostisering medan andra 

fick råd om att helt enkelt utstå smärtan (Ballard, Lowton & Wright 2006; Markovic, 

Manderson & Warren 2008). 
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Erfarenheterna av bemötande inom hälso- och sjukvård beskrevs av kvinnor i en studie som 

en lång kamp karakteriserad av ignorans i form av blottande och avsaknad av kunskap. 

Kvinnorna beskrev att hälso- och sjukvårdspersonal upplevdes nonchalanta och icke-

närvarande i samtalet, de undvek ögonkontakt, gav svar i monoton ton och suckade irriterat. 

Detta skapade ibland en känsla av hopplöshet och likgiltighet hos de endometriosdrabbade 

kvinnorna (Grundström et al. 2018). 

 

Flera studier redovisade att kvinnor i mötet med hälso- och sjukvården bemöttes med misstro 

från personal. Symtom togs inte på allvar trots besök hos flera olika kliniker (Bodén, Wendel 

& Adolfsson 2013; Denny & Mann 2008; Grogan, Turley & Cole 2018; Hudelist et al. 2012; 

Lukas et al. 2018). En del kvinnor fick känslan av att personal fann deras symtom överdrivna 

eller oäkta. Denna typ av negativt bemötande beskrevs som förnedrande och kvinnorna kände 

sig besvikna (Grogan, Turley & Cole 2018; Grundström et al. 2018; Hållstam et al. 2018). 

 

Informationshantering, kunskap, kommunikation och fördröjning av diagnos 

Information och kunskap 

Kvinnor med endometrios vände sig till hälso- och sjukvårdspersonal i förhoppning om att 

utöka sin kunskap om sjukdomen. Kunskap och förståelse för en kronisk sjukdom visade sig 

vara väsentligt för självkänslan och acceptansen av tillståndet (Hållstam et al. 2018). 

De kvinnor som upplevde sig adekvat och tillräckligt informerade vid diagnostisering av 

endometrios upplevde sig även mer nöjda med det medicinska stöd de hade fått i övrigt. 

Kvinnorna ansåg att vårdpersonalen tog sig god tid att förklara sjukdomen, använde ett enkelt 

språk och besvarade deras frågor samtidigt som de presenterade realistiska perspektiv på 

behandling och rekommenderade stödgrupper (Lukas et al. 2018). En del kvinnor var som 

mest tacksamma gentemot sjuksköterskor som fanns där för dem och besvarade frågor när de 

inte var bekväma med sina läkare (Grundström et al. 2018). 

 

Många kvinnor beskrev sina erfarenheter gällande kunskap hos personal inom hälso- och 

sjukvård som negativa, dels upplevdes personalen som okunniga i sjukdomens patogenes, dels 

som inkompetenta i informationshantering. Kvinnorna erfor att informationen de tilldelades 

var inadekvat och levererad vid fel tillfälle, till exempel vid uppvaknande efter operation 

(Grogan, Turley & Cole 2018; Huntington & Gilmour 2005). Okunskap hos personal 

framgick även när kvinnor fick råd om medicinska myter som t.ex. att bli gravid för att bota 

endometrios. En del kvinnor uppfattade detta som både förvånande och kränkande eftersom 
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endometrios påverkar fertilitet negativt (Denny & Mann 2008; Huntington & Gilmour 2005; 

Hållstam et al. 2018; Markovic, Manderson & Warren 2008). 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal hade också bevisat okunskap relaterat till konsekvenser av 

sjukdomen. Kvinnor rapporterade upplevelser av att det ställdes för höga krav på 

livsstilsförändringar (t.ex. yoga) som behandling, något som fick dem att känna sig 

otillräckliga och påverkade deras följsamhet av behandlingen negativt. En kvinna kände att 

hennes läkare inte förstod svårighetsgraden av hennes sjukdom och att de råd han gav inte var 

passande för hennes specifika situation (Seear 2009a). 

 

Skepsis mot hälso- och sjukvårdspersonal var inte ovanligt bland endometriosdrabbade 

kvinnor. Många upplevde misstro för vårdpersonalen och deras förmåga i relation till en 

sjukdom som det saknas mycket forskning om. Kvinnorna berättade att de tvivlade både på 

läkares förståelse av tillståndet och deras olikartade råd om behandling. Förslag om flera olika 

behandlingar från flera olika läkare skapade en känsla av att dessa idéer endast var 

spekulationer (Seear 2009a). 

 

 

Kommunikation 

I en studie upplevde sig många kvinnor nöjda med det medicinska stöd de fick vid 

diagnostiseringen av endometrios, men det var även många som kände sig missnöjda. 

Kvinnorna som var missnöjda tyckte inte att personalen inom hälso- och sjukvård förklarade 

deras sjukdom på ett tydligt och patientanpassat sätt (Lukas et al. 2018). I en annan studie 

visade sig många kvinnor också vara besvikna på sjuksköterskors kommunikationskunskaper 

eftersom de inte aktivt sökte efter kvinnors erfarenheter av menstruation och potentiella 

problem (Bodén, Wendel & Adolfsson 2013). 

 

I en studie framgick att kvinnor fann brist på empati hos hälso- och sjukvårdspersonal, 

speciellt vid tillfället då diagnos gavs och vid information om fertilitet. Diagnosen blev för en 

kvinna i studien väldigt traumatisk när personalen talade högt och tydligt framför henne och 

tre obehöriga om de blodiga vävnader som sammanvuxit i hennes kropp (Grundström et al. 

2018). Empatisk konsultation var en viktig del i att känna sig tillfreds med det stöd som gavs 

av sjuksköterskor, saknades förmåga till empati upplevde många kvinnor att även insikt i hur 

endometrios påverkade kvinnornas vardagliga liv saknades (Bodén, Wendel & Adolfsson 

2013). Något som ytterligare tydde på brist på empati var de kommentarer som kvinnor fick 
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av personal inom hälso- och sjukvården. En kvinna fick en kommentar om hur okunniga 

kvinnor var om sina egna kroppar, något hon uppfattade som både onödigt och avvisande 

(Ballard, Lowton & Wright 2006). 

 

 

Fördröjning av diagnos 

Vid diagnostisering av endometrios upplevde kvinnor att hälso- och sjukvårdspersonal letade 

efter en enkel förklaring till problemen, något som i många fall ledde till feldiagnostisering 

(Denny & Mann 2008; Grundström et al. 2018; Huntington & Gilmour 2005; Markovic, 

Manderson & Warren 2008). Infektion, missfall, Irritable Bowel Syndrome (IBS) och 

depression var några av de feldiagnoser som endometriosdrabbade kvinnor fick.  

Dessa feldiagnoser kände kvinnorna adderade till fördröjning av den egentliga diagnosen 

(Denny & Mann 2008; Grundström et al. 2018; Markovic, Manderson & Warren 2008). 

 

Att diagnostiseringen fördröjdes var något som även påverkades av primärvårdens ovilja att 

konsultera specialist i god tid. Många kvinnor upplevde att personalen såg dem som ”jobbiga 

patienter” eftersom de behövde göra ett flertal besök hos sin familjeläkare innan de fick en 

remiss till en specialist (Ballard, Lowton & Wright 2006; Denny & Mann 2008; Markovic, 

Manderson & Warren 2008). Gynekologiska specialister upplevdes ha en bättre attityd än 

allmänläkare och erbjöd vidare utredning betydligt snabbare (Markovic, Manderson & 

Warren 2008). 

 

När kvinnor slutligen fick diagnosen endometrios rapporterade de mixade känslor. Många 

upplevde lättnad över att det fanns en vetenskaplig förklaring till deras symtom efter flera år 

av osäkerhet. Symtomen var äkta och inte psykologiskt påhittade som en del hälso- och 

sjukvårdspersonal hade antytt, något som gav en känsla av triumf. Många upplevde dock även 

ilska och ledsamhet över det lidande som fördröjningen av diagnosen orsakat dem. 

Dessa känslor riktades mot personal inom hälso- och sjukvården som kvinnorna ansåg ha 

dåliga attityder. Kvinnorna upplevde att personal hade bemött dem med motstånd i flera års 

tid (Denny & Mann 2008; Grogan, Turley & Cole 2018; Grundström et al. 2018). 
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Diskussion 
 

Huvudresultat 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva endometriosdrabbade kvinnors erfarenheter av 

bemötande inom hälso- och sjukvård. Resultatet visar att kvinnornas erfarenheter oftare var 

negativa än positiva i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. De positiva erfarenheter som 

rapporterades handlade om att bli sedd och bekräftad i sitt sjukdomstillstånd. Kompetent 

personal som inte dömde kvinnorna och som hade goda kommunikationskunskaper öppnade 

upp för förtroende, förståelse och delaktighet. Negativa erfarenheter kopplades istället mest 

till misstro och ignorans, kvinnornas symtom blev inte tagna på allvar utan normaliserades 

istället av vårdpersonal. Många kvinnor var missnöjda över personalens sätt att förmedla 

information på ett personcentrerat och empatiskt vis, onödiga och avvisande kommentarer var 

inte ovanligt. Ytterligare en bidragande faktor till den negativa upplevelsen handlande om 

okunskap om sjukdomen från personalens sida. Fördröjning av diagnos gick att relatera till 

feldiagnostisering och sen remiss till specialist. Kvinnorna rapporterade att de fått felaktiga 

diagnoser såsom infektion, missfall och IBS samt att primärvården inte konsulterar specialist i 

tillräckligt god tid. 

 

Resultatdiskussion 

Att bli bemött med förståelse och bekräftelse från hälso- och sjukvård 

I resultatet framgick att många endometriosdrabbade kvinnor kände sig sedda och bekräftade i 

mötet med vårdpersonal (Grundström et al. 2018; Hudelist et al. 2012; Lukas et al. 2018). 

I en tidigare studie framgår att kvinnor upplever känslor av förståelse, delaktighet och 

förtroende från personalen inom hälso- och sjukvården, något som personalen själva bekräftar 

som betydande faktorer i bemötandet. Personalen anser att det behöver finnas tillit och att 

kvinnorna känner sig bekräftade när någon lyssnar till dem och tar deras symtom på allvar. 

Det är viktigt att personalen tar hänsyn till de olika dimensioner som smärta påverkar 

kvinnorna på, det vill säga, både fysiskt och mentalt. När kvinnorna lämnar kliniken nöjda 

över mötet och bemötandet upplever även personalen en känsla av tillfredsställelse. 

Kontinuitet uppfattas från både patient och vårdpersonal vara viktigt för att de 

endometriosdrabbade kvinnorna ska känna någon typ av trygghet i sin utsatta situation. Hälso- 

och sjukvårdspersonalen ser tidsbrist som det största hindret i genomförande av ett 

informativt och stöttande möte (Grundström et al. 2016). Tidsbrist är inte ovanligt inom 
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vården och med denna kan det uppstå negativa konsekvenser, vården riskerar sin 

kvalitetssäkerhet och patienter kan känna sig försummade. Det sjuksköterskan kan göra under 

rådande tidsbrist är att följa utformade riktlinjer för att effektivisera sitt arbete och vara tydlig 

i sin kommunikation med patienter och kollegor för att undvika missförstånd. Under tidsbrist 

och vid stress kan nämligen kroppsspråk, tonfall och mimik missuppfattas och den empatiska 

förmågan påverkas negativt (Socialstyrelsen 2015). Författarna till denna litteraturstudie anser 

att personal inom hälso- och sjukvård bär ett stort ansvar i mötet med patienten för att denne 

ska känna sig trygg och prioriterad. 

 

Kvinnor med endometrios rapporterade att delaktighet också var ett väsentligt element i det 

goda bemötandet. De som upplevde delaktighet i samtal med hälso- och sjukvårdspersonal 

upplevde sig i större utsträckning nöjda med både mötet och den vård de fick (Grundström et 

al. 2018; Lukas et al. 2018). Enligt Orlandos omvårdnadsteori kan de handlingar som sker 

utan samråd med patienten ge negativa följder eftersom patientens uppfattningar och 

eventuella åsikter inte tas hänsyn till. Om dessa uppfattningar inte lyfts i beslutstagande kan 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten försämras och bli otydlig, något som i 

sin tur kan komma att påverka patientens känslor. Obehag och hjälplöshet lindras då inte 

enkelt, sjuksköterskans handlingar baseras inte på patientens hjälpbehov (Schmieding 1993).  

 

Att bli bemött med ignorans och misstro från hälso- och sjukvård 

Normalisering av smärta från hälso- och sjukvårdspersonal var vanligt förekommande. 

Endometriosdrabbade kvinnors smärta avfärdades många gånger som normal eller inbillad 

(Ballard, Lowton & Wright 2006; Denny & Mann 2008; Grogan, Turley & Cole 2018; 

Grundström et al. 2018; Huntington & Gilmour 2005; Markovic, Manderson & Warren 2008). 

Kvinnor beskriver även i en äldre studie de svårigheter de upplevde i mötet med hälso- och 

sjukvården, där normalisering av smärta och misstro inte var ovanligt. Personal gav råd som 

ej grundade sig i evidensbaserad vetenskap och ställde inte relevanta frågor för situationen, 

något som kvinnorna upplever som nedvärderande (Cox, Henderson, Andersen, Cagliarini & 

Ski 2003). Författarna till denna litteraturstudie ser i denna jämförelse mellan en äldre studie 

och nyare studier att det finns en fortsatt ignorans för sjukdomen från hälso- och 

sjukvårdspersonalens sida. Likheterna i kvinnornas upplevelser av bemötande inom 

sjukvården visar på att det än idag saknas kunskap om endometrios i relation till bemötande. 
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Informationshantering, kunskap, kommunikation och fördröjning av diagnos 

Kvinnor vände sig just till hälso- och sjukvården när de sökte kunskap och förståelse för sin 

sjukdom (Hållstam et al. 2018). När de fick information om sitt tillstånd var det viktigt att 

denna var adekvat och levererad på ett patientanpassat och personcentrerat sätt (Lukas et al. 

2018). Orlandos interaktionsteori förespråkar en god relation mellan patient och sjuksköterska 

som central för god omvårdnad. Om sjuksköterskan visar intresse för patientens upplevelser 

genom att ställa frågor och uttrycka sina egna tankar kring patientens situation kan patientens 

tillit för denne öka. Relationen av tillit möjliggör en kommunikation som är spontan och 

tydlig samt sker på ett plan där patienten förstår informationen (Schmieding 1993). 

 

Endometriosdrabbade kvinnor upplevde i många fall att personal var okunniga i sjukdomens 

patogenes och att de inte hanterade information på ett lämpligt sätt (Grogan, Turley & Cole 

2018; Huntington & Gilmour 2005). I två studier där vårdpersonal bedömer sin kunskap i 

relation till endometrios framgår att även personalen själva upplever otillräcklig kunskap och 

träning inom området. Personalen menar att de saknar kunskap om sjukdomen i sig, har svårt 

att identifiera symtom och ibland upplever svårigheter att ge vård i hänsyn till de 

konsekvenser som endometrios kan orsaka (Grundström et al. 2016; Young, Fisher & 

Kirkman 2017). Att endometrios är ett outforskat ämne inom sjukvården kan bero på 

samhället som valt att tabubelägga menstruation, eftersom det inte talas öppet om drar sig 

sjukvårdspersonal för att ställa menstruationsrelaterade frågor (Seear 2009b). 

 

Kvinnor upplevde misstro för personalens kunskap om endometrios. De tvivlade på läkarnas 

förståelse för sjukdomen och kände sig illa till mods inför alla behandlingsalternativ som 

föreslogs då dessa många gånger kändes som spekulationer (Seear 2009a). Brist på kunskap 

och information i mötet med hälso- och sjukvård har visat att kvinnor i större mån söker 

kunskap utanför vården och därifrån blir experter på sin egen sjukdom (Denny 2009). Eget 

sökande efter kunskap och information kan vara något ambivalent, risken för missvisande och 

felaktig information ökar och kan medföra större oro för tillståndet, men kvinnan kan också 

uppleva att kunskap skapar en inre trygghet och känsla av kontroll (Sävenstedt 2014). 

 

Ännu ett område som de endometriosdrabbade kvinnorna upplevde sig besvikna inom visade 

sig i resultatet vara kommunikation. Många uttryckte att vårdpersonal ej förklarande 

sjukdomen på en sådan nivå att de förstod (Lukas et al. 2018). I enlighet med Orlandos 

omvårdnadsteori med fokus på interaktion är god kommunikation viktigt vid god omvårdnad. 
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Patientens beteende behöver inte alltid överstämma med de egentliga upplevelserna patienten 

har och därför blir det sjuksköterskans uppgift att vara observant och vidare utforska 

patientens känslor och tankar. Sjuksköterskan måste utgå från den insamling av data hen har 

om patienten och med denna som stöd individanpassa sin kommunikation och leverera 

information på bästa möjliga vis (Schmieding 1993). Författarna till denna litteraturstudie 

anser att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient bör ske på ett plan av ömsesidig 

förståelse men att det är sjuksköterskan som bär det större ansvaret för att samtalet ska bli 

givande och begripligt för den endometriosdrabbade kvinnan. 

 

Enligt föregående resultat är empati något som endometriosdrabbade kvinnor ibland upplevde 

avsaknad av från hälso- och sjukvården. De erfarenheter som kvinnorna rapporterade 

handlade om inkorrekt informationshantering, dålig insikt i hur vardagen påverkas av 

sjukdomen och onödiga kränkande kommentarer från personal (Ballard, Lowton & Wright 

2006; Bodén, Wendel & Adolfsson 2013; Grundström et al. 2018). Sjuksköterskor har visat 

sig vara positivt bidragande vid diagnostisering och behandling av endometrios om de har 

förståelse för sjukdomens inverkan på dagliga aktiviteter såsom jobb och utbildning samt 

sociala relationer. Med ett holistiskt och empatiskt bemötande kan sjuksköterskorna stötta 

kvinnorna i att hantera sin sjukdom och diagnostisering- och behandlingsprocessen går som 

helhet snabbare (Norton & Holloway 2016). Författarna till denna litteraturstudie anser att 

inkorrekt informationshantering innebär riskerande av patientsäkerhet. Om vårdpersonal talar 

öppet om en patients hälsotillstånd inför obehöriga finns en risk för vårdskada och både 

patientsäkerhetslagen (2010:659) och offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) kopplas in. 

 

Feldiagnoser var en bidragande faktor till fördröjning av diagnosen endometrios. Kvinnor 

upplevde att hälso- och sjukvårdpersonalen sökte efter en enkel förklaring till deras problem 

och därmed gav feldiagnoser som infektion, missfall, IBS och depression (Denny & Mann 

2008; Grundström et al. 2018; Huntington & Gilmour 2005; Markovic, Manderson & Warren 

2008). I en annan studie som berör diagnostisering och symtom vid endometrios framgår att 

endometriosdrabbade kvinnor har en hög risk att bli diagnostiserad med en kronisk sjukdom 

som IBS eller infektion som Pelvic Inflammatory Disease (PID). Vårdpersonal uppfattar ofta 

symtom som mer tarmrelaterade än orsakade av onormal menstruation (Ballard, Seaman, De 

Vries & Wright 2008). 
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Endometriossmärta är dock inte bara normaliserad eller feltolkad från vårdens perspektiv utan 

även i vissa fall ur ett patientperspektiv. En del kvinnor med endometrios upplevde redan i 

ung ålder symtom på sjukdomen men det tog flera år innan de sökte hjälp för besvären. 

Många fick dåligt stöd och bemöttes med avsaknad av empati från familj och vänner som 

uttryckte att menstruationssmärta var en kvinnas lott i livet. Av den här anledningen upplevde 

kvinnorna svårigheter att skilja normal menssmärta från onormal (Cox et al. 2003). 

Författarna till denna litteraturstudie tycker sig se ett samband mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal som vill finna en enkel förklaring till symtomen och den tabu som i 

samhället råder kring menstruation. Få tycks vilja överväga endometrios som en alternativ 

diagnos, trots att det är sjuksköterskans uppgift att göra en kvalitetssäker bedömning av 

patientens hälsotillstånd. Om sjuksköterskans bedömning och analysering inte är korrekt 

relaterat till faktorer som okunskap eller tabubeläggning kan omvårdnaden komma att bli 

felaktig den också (Florin 2014). 

 

Den försenade diagnosen påverkades även av sen remiss till specialist, kvinnorna upplevde att 

gynekologiska specialister hade en god attityd i jämförelse med allmänläkare inom 

primärvården och att utredningen gick snabbare inom specialistvården (Ballard, Lowton & 

Wright 2006; Denny & Mann 2008; Markovic, Manderson & Warren 2008). I en tidigare 

studie upplever endometriosdrabbade kvinnor dock att problemen inte tar slut när de kommer 

till en specialist, i många fall saknar även gynekologer i likhet med allmänläkare 

spetskunskap om endometrios. Enligt kvinnorna upplevs en del gynekologer även dela 

allmänläkarnas negativa inställning då de bemöter deras symtom med misstro och ignorans 

(Cox et al. 2003). Författarna till denna litteraturstudie spekulerar kring behovet av riktlinjer 

för endometriosdiagnostisering inom vården, de menar på att vårdpersonal behöver stöd i 

bedömning av ett ämne där mycket kunskap saknas och att riktlinjer vid tidpunkter för flertal 

studier var dåligt uppdaterade. År 2018 togs de nya nationella riktlinjerna för vård vid 

endometrios fram. Dessa syftar till att stimulera användning av vetenskaplig bedömning och 

fungera som underlag vid prioriteringar inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen 2018).  

 

När kvinnor fick diagnosen endometrios kände de känslor av lättnad och ilska (Denny & 

Mann 2008; Grogan, Turley & Cole 2018; Grundström et al. 2018). Orlandos 

omvårdnadsteori blir aktuell igen eftersom sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och därmed 

den som ska främja patientens fysiska likväl som psykiska välmående genom att ta hänsyn till 

och ge utlopp för dennes tankar och känslor (Schmieding 1993). 
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Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en litteraturstudie om endometriosdrabbade kvinnors erfarenheter 

av bemötande inom hälso- och sjukvård eftersom en empirisk studie hade varit mer 

tidskrävande och därför inte möjlig att genomföra under den begränsade tiden författarna 

hade. En litteraturstudie av beskrivande design där man genomgår tidigare forskning om 

ämnet passar ändamålet att skildra personers erfarenheter och upplevelser bäst. Databaserna 

MedLine via PubMed och CINAHL ansågs mest lämpliga för denna litteraturstudie med 

huvudområde omvårdnad eftersom dessa är två databaser specifika för medicin och 

omvårdnad (Polit & Beck 2017). För att få förståelse för sökfunktionerna hos de olika 

databaserna deltog författarna vid utbildningstillfällen i databassökning på biblioteket vid 

Högskolan i Gävle. Detta kan ses som en styrka eftersom författarna med dessa kunskaper om 

sökfunktion och kvalitetsgranskning kunde söka artiklar med relevans gentemot 

litteraturstudiens syfte (Polit & Beck 2017). 

 

Endometriosdrabbade kvinnors erfarenheter av bemötande inom hälso- och sjukvård är ett 

relativt outforskat område relaterat till okunskapen om sjukdomen i sig (Saha & Makdessi 

2016). Detta kom att påverka antalet sökträffar och användbara artiklar för litteraturstudien, 

endast ett fåtal empiriska studier har genomförts om kvinnors erfarenheter av bemötande 

inom hälso- och sjukvård. Av denna anledning valde författarna att begränsa sökningarna till 

artiklar publicerade inom 15 år, något som kan ses som en svaghet relaterat till aktualitet och 

relevans (Polit & Beck 2017). Efter närmare granskning ansåg författarna dock att även de 

äldre artiklarna, närmare 15 år gamla, var av relevans då resultatet hos dessa liknade det som 

nyare studier har funnit angående endometriosdrabbade kvinnors erfarenheter av bemötande 

inom hälso- och sjukvård. 

 

Övriga begränsningar som engelska, tillgänglig vid Högskolan i Gävle, Peer Reviewed och 

Linked Full Text användes för att underlätta sökningar som smalnades av mot önskat område 

(Polit & Beck 2017). Engelska som enda språk kan ses som en svaghet hos litteraturstudien 

eftersom språket ej är författarnas modersmål. Författarna valde att inte översätta artiklarna, 

något som öppnar upp för möjliga feltolkningar av innehållet. Författarna var medvetna om 

denna svaghet i dataanalysen och tog hjälp av ordböcker vid eventuella osäkerheter för att 

försäkra resultatets trovärdighet. 
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Inklusions- och exklusionskriterier spelar en viktig roll i en litteraturstudie eftersom dessa 

kommer att påverka det urval som studiens resultat baserar sig på. En viktig begränsning som 

gjordes var exkludering av sekundära studier och litteraturstudier eftersom resultatet i dessa 

inte är skrivet av originalförfattare, vilket kan leda till bortfall av detaljer. Dessa riskerar även 

objektivitet då resultatet är en tolkning av primärdata (Polit & Beck 2017). Att använda sig av 

både kvalitativa och kvantitativa empiriska studier kan styrka litteraturstudiens trovärdighet, 

material får då möjlighet att belysas ur olika perspektiv (Forsberg & Wengström 2016). De 

olika synsätten från studier med olika ansats upplevde författarna gav bredd till 

litteraturstudiens resultat.  

 

En svaghet hos denna litteraturstudie var svårigheten att urskilja personalkategori i ett flertal 

studier. Sjuksköterskor var den målgrupp litteraturstudien var tänkt inrikta sig mot, men fler 

vårdprofessioner representerades i artiklarna och därav valdes syftet ”inom hälso- och 

sjukvården” istället för en specifik yrkesgrupp. Litteraturstudien kan trots detta anses 

användbar inom sjuksköterskeyrket eftersom sjuksköterskor oavsett arbetsplats kan hamna i 

situationer där endometriosdrabbade kvinnor söker hjälp. Sjuksköterskan bör då ha kunskap 

om sjukdomen och förståelse för bemötandets betydelse för kvinnan. 

 

Kliniska implikationer  

Denna litteraturstudie avser kunna erbjuda sjuksköterskan och övrig vårdpersonal kännedom 

om endometriosdrabbade kvinnors erfarenheter av bemötande inom hälso- och sjukvård. 

Detta för att personalen ska kunna utveckla sina kunskaper om endometrios och ge dessa 

kvinnor ett gott bemötande, något som inkluderar empati, gemenskap och förståelse. 

För god omvårdnad krävs att sjuksköterskan bemöter kvinnan utifrån hennes specifika 

situation, att hen lyssnar till kvinnans berättelse och tar hennes besvär på allvar. 

 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Författarna till denna litteraturstudie anser att forskningen kring endometriosvård behöver 

utökas. De nya nationella riktlinjerna för vård vid endometrios som publicerades av 

Socialstyrelsen 2018 bör utvärderas kontinuerligt över kommande år för att se vilka delar i 

vårdandet som har förbättrats och vilka som fortfarande är i behov av ytterligare forskning 

och kunskap. Kvalitativa studier bör därför göras i framtiden på kvinnors subjektiva 

upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvården för att jämföras mot äldre studier för 

att visa på eventuell utveckling. 
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Författarna till denna litteraturstudie anser det även finnas ett ökat behov av studier utanför 

västerländsk kultur kring kvinnors upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvård 

eftersom sociala och ekonomiska förutsättningar kan skilja sig åt och påverka 

endometriosvård. 

 

Slutsats 

Kvinnor med endometrios har i större utsträckning negativa än positiva erfarenheter av 

bemötande inom hälso- och sjukvård. En del kvinnor upplever sig sedda och bekräftade i sin 

sjukdom men betydligt fler bemöts av misstro och nonchalans från personal inom hälso- och 

sjukvården. Kvinnornas smärta normaliseras och personal saknar kunskap om sjukdomens 

patogenes samt konsekvenser på det vardagliga livet. Kommunikation upplevs bristande 

eftersom information sällan förmedlas med empati eller på ett patientsäkert och 

personcentrerat sätt. Fördröjning av diagnos relateras till feldiagnostiering, dåligt samarbete 

mellan instanser och tabubeläggning av menstruation. Sjuksköterskans uppgifter blir att själv 

besitta nödvändig kunskap om endometrios och förmedla denna på ett sådant sätt att 

kvinnorna förstår och att effektivisera diagnostisering för att undvika det lidande som kan 

komma med fördröjning av diagnos. Bemötande är viktigt för kvinnorna och bör influeras av 

ett holistiskt synsätt och empati från hälso- och sjukvårdspersonal för att skapa en positiv 

upplevelse av att bli betrodd och inte få sina symtom normaliserade. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Exempel på granskning med relevansbedömningsmall 

 

Artikelförfattare och publiceringsår 

Denny, E. & Mann, C.H. 

2008 

  

 Ja Delvis Nej 

1. 

Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) som 

studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet? 

 

x 

 

 

  

2 
Är de deltagare som ingår i granskad studie 

relevanta i förhållande till det aktuella syftet? 

 

 

x 

 

 

 

 

 

3. 

Är det sammanhang (kontext) som studeras i 

granskad studie relevant i förhållande till det 

aktuella syftet? 

 

x 

 

 

  

4. 
Är granskad studies ansats och design studie 

relevant i förhållande till det aktuella syftet? 

 

x 

 

 

  

5. 

Sammanvägd bedömning: bör granskad studie 

inkluderas för kvalitetsgranskning i den 

aktuella studien? 

 

x 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2.  Exempel på bedömning med kvalitetsgranskningsmall för kvalitativ ansats (Denny & Mann 2008) 

  

Ja, med motiveringen att… 

Delvis, med 

motiveringen 

att… 

Nej, med motiveringen 

att… 

Går ej att bedöma, 

med motiveringen 

att… 

Syfte 

1. 
Är den granskade studiens syfte tydligt 

formulerat? 

Introduktionen avslutas med att beskriva 

vad syftet med denna studie är. 

   

Metod 

2. 
Är designen lämplig utifrån studiens 

syfte? 

En kvalitativ ansats passar bra eftersom 

processen är induktiv. 

   

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

Metoden är uppdelad i undergrupper 

som gör det hela tydligare och enkelt att 

läsa. 

   

4. 
Är deltagarna relevanta i förhållande 

till studiens syfte? 

Kvinnor med endometrios.    

5. 
Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 

Laparoskopisk bevisad endometrios som 

enda inklusionskriterie. 

   

6. 
Är det sammanhang (kontext) i vilket 

forskningen genomförs beskrivet? 

Att beskriva kvinnors upplevelser av 

mötet med primärvården för att hälso- 

och sjukvårdspersonal ska kunna 

förbättra identifiering och 

diagnostisering av endometrios. 

   

7. 
Är metoden för datainsamling 

relevant? 

Semi-strukturerade intervjuer är det 

bästa för att få en djupare förståelse och 

en mer korrekt uppfattning om 

erfarenheter. 

   

8. 
Är analysmetoden redovisad och 

tydligt beskriven? 

Tematisk analysmetod.    

9. Görs relevanta etiska reflektioner? 

Faculty of Health Ethics Committee, 

UCE, Birmingham and South 

Birmingham Research Ethics 

Committees godkände studien, 

nedskrivna svar efter transkribering 

skickades till deltagarna för verifiering. 

   



 

 

 

 

Resultat 

10. 

Är det resultat som redovisas tydligt 

och relevant i förhållande till studiens 

syfte? 

Upplevelserna av primärvården var både 

bra och dåliga. En del kvinnor hade en 

positiv relation till sin allmänläkare men 

mer än hälften av deltagarna hade 

negativa erfarenheter som resulterade i 

fördröjning av diagnos. 

   

Diskussion 

11. 
Diskuteras den kliniska betydelse som 

studiens resultat kan ha? 

Vårdpersonal har för lite kunskap inom 

detta område och patienter som klagar 

över bäckenbottensmärta bör tas på 

allvar då detta förbättrar kvinnans 

upplevelse. Det behövs tidigare 

diagnostisering. 

   

12. 

Finns en kritisk diskussion om den 

använda metoden och genomförandet 

av studien? 

Studien representerar främst svar från en 

dedikerad endometriosklinik och kan 

därmed kanske inte generaliseras helt 

och hållet för primärvården. 

   

13. 
Är trovärdighetsaspekter för studien 

diskuterade? 

Man anser att studiens styrka ligger i att 

man har väldigt mycket data som 

beskriver och ger en insikt i kvinnors 

erfarenheter i mötet med vårdpersonal. 

 

   



 

 

Bilaga 3. Exempel på bedömning med kvalitetsgranskningsmall för kvantitativ ansats (Lukas et al. 2018) 

 
  

Ja, med motiveringen att… 

 

Delvis, med 

motiveringen att… 

Nej, med 

motiveringen 

att… 

Går ej att 

bedöma, med 

motiveringen att… 

Syfte 

1. 
Är den granskade studiens syfte tydligt 

formulerat? 

 

 

Rubrik ”syfte” saknas 

men det framgår vad 

som ska studeras i 

abstract. 

  

2. 
Är eventuella frågeställningar tydligt 

beskrivna? 

 

 

  Saknas. 

Metod 

3. 
Är designen lämplig utifrån studiens 

syfte? 

Retrospektiv kohortstudie med kvantitativ 

ansats passar bra vid statistik om 

tillfredsställelse med medicinskt stöd. 

   

4. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 
Metoden är uppdelad i undergrupper som 

gör det hela tydligare och enkelt att läsa. 

   

5. Är undersökningsgruppen representativ? 
Kvinnor med endometrios från tre olika 

europeiska land. 

   

6. 
Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 

Bland annat krävdes histologisk eller 

kirurgisk bevisad endometrios och att 

deltagarna hade kompetens nog att förstå 

och besvara frågor, vid okänt stadie 

endometrios exkluderades folk. 

   

7. 
Är undersökningsmetoden relevant i 

förhållande till studiens syfte? 

Enkäter med allmänna frågor och 

bedömningsskalor passar en kvantitativ 

studie bra. 

   

8. Är validiteten diskuterad?   Saknas.  

9. Är reliabiliteten diskuterad? 
 

 

 Saknas.  

10. 
Är det beskrivet hur den statistiska 

analysen är utförd? 

SPSS, t-test, Mann Whitney-U-test och 

Pearson Chi-Square användes för 

analysering. 

   



 

 

11. Är bortfallet beskrivet? 
73 kvinnor exkluderades pga. otillräckligt 

ifylld enkät. 

   

12. Görs relevanta etiska reflektioner? 

Den lokala etiska kommittén Cantonal 

Ethics committee Zurich, Switzerland, 

godkände studien som genomfördes enligt 

Helsingforskdeklarationen och alla 

deltagare gav informerat samtycke. 

   

Resultat 

13. 
Är det resultat som redovisas tydligt och 

relevant i förhållande till studiens syfte? 

De kvinnor som upplevde sig adekvat 

informerade om sjukdomen vid diagnos 

var mer nöjda med det medicinska stödet 

än andra, och de kvinnor som hade 

mycket smärta var i högre grad missnöjda 

med bemötande och erbjuden hjälp. 

   

 

 

Diskussion 

14. 
Diskuteras den kliniska betydelse som 

studiens resultat kan ha? 

Resultatet belyser behovet av utbildning 

inom vården för att förbättra diagnostiken 

av endometrios, och kvinnornas behov av 

information för att känna sig nöjda. 

   

15. 

Finns en kritisk diskussion om den 

använda metoden och genomförandet av 

studien? 

Studien utfördes på en stor grupp med 

varierande rekrytering, det som saknades 

var en bedömning av hur viktig varje del 

(t.ex. fertilitet, utbildning) var för 

kvinnorna. Det finns även risk för 

partiskhet relaterat till mycket information 

och fel minnen. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4. Sammanställning av artiklarnas syfte och resultat 

 
Författare Syfte Resultat 

Ballard, K., Lowton, K. 

Wright, J. 

Att undersöka orsakerna till att kvinnor upplever förseningar i 

diagnostisering av endometrios samt följderna av detta.  

Fördröjning av endometriosdiagnos berodde på både 

kvinnors och sjukvårdens normalisering av symtom. 

Kvinnor med diagnos hade större möjlighet att hitta sätt att 

kontrollera sina symtom på. 

Bodén, E., Wendel, C., 

Adolfsson, A. 

Att undersöka hur kvinnor med endometrios stöttades av 

skolhälsovården under sin skoltid samt hur deras livskvalitet 

påverkades av detta.  

De flesta kvinnor var inte tillfredsställda med den hjälp de 

fick från skolhälsovården som de ansåg sakna kunskap och 

inte ta deras problematik på allvar. 

Denny, E., Mann, C.H. Att undersöka hur kvinnor med endometrios upplever primärvård 

gällande deras diagnos. 

Upplevelserna av primärvården var både bra och dåliga. 

En del kvinnor hade en positiv relation till sin allmänläkare 

men mer än hälften av deltagarna hade negativa 

erfarenheter som resulterade i fördröjning av diagnos. 

 

Grogan, S., Turley, E., 

Cole, J. 

Att förstå kvinnors erfarenheter av att hantera endometrios och hur 

deras liv påverkas. 

Kvinnorna berättade att det var en konstant kamp när man 

handskades med smärta och samtidigt försökte ha ett 

normalt liv. Copingstrategier som användes var bland annat 

att undvika sociala sammanhang och att spara energi. 

 

Grundström, H., 

Alehagen, S., Kjølhede, 

P., Berterö, C. 

Att identifiera och beskriva upplevelsen av mötet med hälso- och 

sjukvården för kvinnor med endometrios.  

Att mötas av ignorans och bli bekräftad var två teman som 

identifierats. Den destruktiva sidan innebar att man 

bemöttes med misstro och den konstruktiva sidan innebar 

att man kände ökat självförtroende. 

 

Hudelist, G., Fritzer, N.,  

Thomas, A., Niehues, 

C., Oppelt, P., Haas, D., 

Tammaa, A., Salzer, H. 

Att finna tiden för diagnostisk fördröjning av endometrios och vilka 

orsakerna till denna är. 

Medianintervallet från första symtom till diagnos var 10,4 

år och bidragande faktorer till denna fördröjning var 

feldiagnos, normalisering av menssmärtor och negativa 

attityder. 

Huntington, A., 

Gilmour, J.A. 

Att utforska kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios, hur 

deras liv påverkas av diagnosen och hur de hanterar sin sjukdom. 

Det som påverkade livet mest hos deltagarna var kronisk 

och svår smärta. Först vid kontakt med specialister fick 

kvinnorna den hjälp de behövde för att hantera sin sjukdom.  

 



 

 

Hållstam, A., Stålnacke, 

BM., Svensén C., 

Löfgren, M. 

Att undersöka kvinnor erfarenheter av smärtsam endometrios ur ett 

socialt och emotionellt perspektiv.   

Endometrios påverkade kvinnans sinnesstämning, känslor 

och reaktioner. Hon kände sig annorlunda i jämförelse med 

andra kvinnor. En del kvinnor hade hjälpsamma möten med 

hälso- och sjukvården medan andras var mer skadliga.  

 

 

Lukas, I., Kohl-

Schwarts, A., Geraedts, 

K., Rauchfuss, M., 

Wölfler, M.M., 

Häberlin, F.,  

von Orelli, S., Eberhard, 

M., Imthurn, B., Imesch, 

P., Leeners, B. 

Att undersöka tillfredställelsen av medicinskt stöd vid endometrios.  Några av deltagarna var nöjda med det stöd de fick från 

hälso- och sjukvården medan andra inte var nöjda. Sådant 

som påverkade missnöjet var bland annat otillräcklig 

information om diagnosen, att den mentala hälsan inte togs 

på allvar och att man inte fick tillräcklig hjälp att hantera 

smärta.  

Markovic, M., 

Manderson, L., Warren, 

N. 

Att beskriva sjukdomsskildringen av kvinnor med endometrios. Kvinnor hade i ung ålder svårt att skilja normal menssmärta 

från onormal, något som påverkade diagnostiseringstiden 

som blev lång. Doktorer ifrågasatte och nonchalerade i 

många fall också kvinnornas smärta, något som ytterligare 

förlängde diagnostiken och gjorde kvinnorna både arga och 

oroliga. 

 

Seear, K. Att undersöka dålig följsamhet vid hälsoråd av kvinnor som blivit 

diagnostiserade med endometrios.  

Kvinnorna ansåg att många av de kost- och träningsråd de 

fick var svåra att anpassa sig till. Detta påverkade deras 

livskvalitet negativt och därmed också följsamheten till 

behandling. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5.  Sammanställning av artiklarnas metodik 

 

Författare Titel Design och 

eventuellt 

ansats 

Undersöknings-grupp Datainsamlings 

-metod 

Dataanalys 

-metod 

Ballard, K., Lowton, K. 

Wright, J. 

2006  

Storbritannien 

What’s the delay? A 

qualitative study of 

women’s experiences of 

reaching a diagnosis of 

endometriosis 

Kvalitativ 

ansats. 

Deskriptiv 

design. 

32 st kvinnor på en klinik för 

bäckenbotten-smärta varav 

28 st hade eller kom att ha 

diagnosen endometrios. 

Semistrukturerade 

individuella intervjuer 

med deltagande som 

spelades in och 

transkriberades. 

Tematisk analys. 

Bodén, E., Wendel, C.,  

Adolfsson, A. 

2013 

Sverige 

Adolescents with 

endometriosis: Their 

experience of the school 

health care in system in 

Sweden 

Mixad 

kvantitativ/ 

kvalitativ 

ansats med 

induktiv 

strategi. 

23 kvinnor som under de 10 

senaste åren avslutat skolan 

och under sina skolår upplevt 

symtom och utifrån dessa 

blivit diagnostiserade med 

endometrios. 

Frågeformulär med 

öppna och allmänna 

frågor. 

Tematisk analys. 

Diagram användes 

för allmänna frågor, 

kvalitativ 

innehållsanalys 

användes för de 

öppna frågorna. 

Denny, E., Mann, C.H. 

2008 

Storbritannien 

Endometriosis and the 

primary care 

consultation 

Kvalitativ 

ansats. 

Deskriptiv 

design. 

30 st kvinnor med 

laparoskopisk diagnostiserad 

endometrios från en 

endometrios-klinik i det 

engelska inlandet. 

Djupgående, 

semistrukturerade, 

individuella intervjuer 

på önskad plats eller 

via telefonkontakt. 

Tematisk analys och 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Grogan, S., Turley, E., Cole, J. 

2018 

Storbritannien 

‘So many women suffer 

in silence’: a thematic  

analysis of women’s 

written accounts of 

coping with 

endometriosis 

Kvalitativ 

ansats. 

34 st engelsktalande kvinnor 

som rapporterat att de fått 

diagnosen endometrios. 

Frågeformulär online 

med öppna frågor. 

Induktiv tematisk  

analys.  

 

 

 

Grundström, H., Alehagen, S., 

Kjølhede, P., Berterö, C.  

2018 

Sverige 

 

The double-edged 

experience of healthcare 

encounters among 

women with 

endometriosis: A 

qualitative study 

Kvalitativ 

ansats. 

Fenomenologi

sk tolkande 

strategi. 

9 st kvinnor i ålder 23–55 år 

med 

laparoskopisk diagnostiserad 

endometrios. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

inledande småprat och 

sedan öppna frågor 

som spelades in och 

transkriberades. 

Tematisk analys och 

kvalitativ 

innehållsanalys 

enligt Moustakas 

modifierade Stevick-

Colaizzi-Keen-

metod. 



 

 

Hudelist, G., Fritzer, N., 

Thomas, A., Niehues, C.,  

Oppelt, P., Haas, D., 

Tammaa, A., Salzer, H. 

2012 

Österriket och  

Tyskland 

Diagnostic delay for 

endometriosis in Austria 

and Germany: causes 

and possible 

consequences 

Tvärsnittsstudi

e med 

kvantitativ 

ansats. 

171 kvinnor med histologisk 

bevisad endometrios. 

Frågeformulär med 

allmänna frågor och 

bedömningsskalor. 

Chi-Square, Fisher’s 

exact test och t-test 

användes vid analys.  

 

Huntington, A., Gilmour, J.A. 

2005 

Nya Zeeland 

A life shaped by pain: 

women and 

endometriosis 

Kvalitativ 

ansats med 

feministiskt 

perspektiv. 

18 kvinnor med endometrios 

som presenterades för 

studien via stödgrupper och 

nyhetsbrev. 

Semistrukturerade 

interaktiva intervjuer 

som liknade 

diskussioner spelades 

in och transkriberades. 

Tematisk 

analysmetod. 

Hållstam, A., Stålnacke, BM., 

Svensén C., Löfgren, M. 

2018 

Sverige 

Living with painful 

endometriosis - A 

struggle for coherence. 

A qualitative study 

Kvalitativ 

ansats. 

13 kvinnor med endometrios. Semistrukturerade 

intervjuer som 

spelades in och 

transkriberades. 

Tematisk 

analysmetod.  

Lukas, I., Kohl-Schwarts, A., 

Geraedts, K., Rauchfuss, M., 

Wölfler, M.M., Häberlin, F.,  

von Orelli, S., Eberhard, M., 

Imthurn, B., Imesch, P., 

Leeners, B. 

2018 

Schweiz, Tyskland och 

Österrike 

Satisfaction with 

medical support in 

women with 

endometriosis 

Retrospektiv 

kohortstudie 

med 

kvantitativ 

ansats. 

498 st kvinnor med 

histologisk eller kirurgisk 

bevisad endometrios från 

Schweiz, Tyskland och 

Österrike som förfrågats om 

deltagande av vårdpersonal. 

Frågeformulär om 

sociodemografisk 

bakgrund och 

tillfredsställelse 

gällande medicinskt 

stöd från 

sjukvårdspersonal vid 

endometrios. 

Statistisk analys via 

SPSS. Oberoende 

t-test och Mann 

Whitney- 

U-test. Pearson Chi-

Square. 

Stegvis 

multipel logistisk 

regressions-analys. 

Markovic, M., Manderson, L., 

Warren, N. 
2008 

Australien 

Endurance and contest: 

women’s narratives of 
endometriosis 

Kvalitativ 

ansats. 

30 st kvinnor med 

diagnostiserad endometrios. 

Semistrukturerade 

intervjuer som blev 
inspelade och 

transkriberades. 

Analyserades genom  

Atlas-ti. 
Tematisk analys. 

Seear, K.  

2009 

Australien 

‘Nobody really know 

what it is or how to treat 

it’: Why women with 

endometriosis do not 

comply with health care 

advice  

Kvalitativ 

ansats. 

20 kvinnor med endometrios  

boende i Australien i åldrarna 

24–55 år. 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

transkriberades. 

Tematisk analys. 
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