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Abstrakt 
Endometrios är en sjukdom som drabbar var tionde kvinna i fertil ålder. Sjukdomen är svår 
att fastställa, vilket gör att det kan ta flera år tills en diagnos ställs. Smärta och rikliga 
menstruationsblödningar är vanliga symtom som påverkar hela livets existens. Syfte: 
Litteraturstudiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. 
Metod: Litteraturstudien genomfördes med kvalitativ innehållsanalys enligt Bengtsson 
(2016). Resultat: Resultatet visade att kvinnor med endometrios upplevde att hela livet 
påverkades av sjukdomen. Kvinnorna hade mestadels negativa erfarenheter av vården, 
många besvärliga kroppsliga symtom, problem med sina partners och familj samt 
svårigheter att få ihop vardagen. Slutsats: Att vårdpersonal behöver mer kunskap om 
sjukdomen för att det ska bli en förbättring av endometriosvården, att kvinnor inte ska 
behöva lida på grund av sen diagnos och svåra symtom.  

Nyckelord: Endometrios, upplevelser, livskvalitet, kvinnor, dagliga aktiviteter, kvalitativ 
metod  
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Ungefär 10% av världens kvinnor i fertil ålder är drabbade av endometrios. Vid endometrios 

växer livmodervävnad extrauterint, utanför själva livmodern, vanligtvis i bäckenhålan (Cox, 

Henderson, Andersen, Cagliarini & Ski, 2003). Vid endometrios blöder även den extrauterina 

livmodervävnaden vid menstruation, vilket leder till en inflammation i kroppen eftersom blodet 

samlas i bukhålan (Moore, 2019). Enligt Quaas, Weedin och Hansen (2015) kan extrauterina 

livmodervävnaden även orsaka infertilitet hos kvinnor med endometrios. Santulli et al. (2016) 

beskriver att det finns tre olika typer av endometrios. Den ena innebär att livmodervävnad fäster 

sig på bukhinnan, vilket betyder att endometriosen är ytlig. Den andra är att livmodervävnad 

fäster sig på äggstocken, vilket leder till att cystor bildas. Den tredje är en djup endometrios, 

vilket innebär att flertal organ som är lokaliserade under bukhinnan drabbas, som exempelvis 

vagina och ändtarm (Santulli et al., 2016). För att klassificeras som en djup endometrios ska 

livmodervävnaden sträcka sig fem millimeter eller mer på djupet (Moore, 2019). Endometrios 

kan även förekomma på andra ställen i kroppen exempelvis i lunga, navel eller ljumske men 

detta är ovanligt (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2018).  

 

De vanligaste symtomen för endometrios är bäckensmärta och svåra menstruationssmärtor (Ahn 

et al., 2015). Trots att bäckensmärta är ett vanligt symtom menar Moore (2019) att bäckensmärta 

inte behöver betyda endometrios. Det finns även andra tillstånd som kan ge liknande symtom, 

som exempelvis neurologiska problem, psykologiska störningar, problem från urinvägarna eller 

mag- och tarmkanalen och därför menar Moore att diagnosen inte enbart kan utgå från 

patientens symtom. Johnson et al. (2017) beskriver att vid diagnostik av endometrios bör 

anamnesen innehålla frågor som handlar exempelvis om ärftlighet, exponering från miljön samt 

riskfaktorer. För att kunna diagnostisera endometrios behöver en laparoskopi undersökning 

göras (Cox et al., 2003). Som behandling för endometrios kan laparoskopisk kirurgi användas, 

genom att den extrauterina vävnaden avlägsnas, vilket anses vara en effektiv metod under en 

kort period (Moore, 2019). Vidare beskriver Moore att även p-piller är en behandling som är 

effektiv för endometrios eftersom de hämmar ägglossningen, vilket gör att utvecklingen av 

endometrios avstannar. Varje behandlingsalternativ passar inte för alla, behandlingsmetoden är 

individuell och nya metoder för att kunna behandla endometrios är under konstant utveckling 

(Quaas et al., 2015). Enligt Johnson och Hummelshoj (2013) antas det att uppkomsten av 

endometrios sker genom att det blir ett bakåtflöde under menstruationen. Vävnadsförlusten som 

normalt sker under menstruationen hamnar i äggledarna som leder ut i buken, istället för att 

försvinna ut ur kroppen som vanligt. Denna teori är inte helt säker eftersom det kan vara flera 

faktorer som spelar roll såsom exponering för en viss miljö samt genetik (Johnson & 
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Hummelshoj, 2013). Det finns många teorier om varför endometrios uppstår men än har inte en 

enhetlig förklaring fastställts (Quaas et al., 2015).  

 

Eftersom endometrios klassificeras som en ofarlig sjukdom är det lite forskat inom området, 

vilket leder till att personer som har drabbats inte får tillräcklig vård (Moore, 2019). Många 

kvinnor med endometrios upplever att de inte blir tagna på allvar av vårdpersonal, vilket ofta 

leder till att de förlorar tilltron till vården (Cox et al, 2003; Lövkvist et al., 2016). Kvinnor med 

kronisk smärta upplever sig ofta missförstådda, att deras smärta ses som psykologisk istället för 

somatisk, men även att läkarnas attityd gentemot dem är nonchalerande (Samulowitz, Gremyr, 

Eriksson & Hensing, 2018). Diagnostik, behandling och bemötande vid uppsökande av vård för 

smärta kan påverkas av könsbias (Samulowitz et al., 2018; Stålnacke et al., 2015). Enligt studien 

av Samulowitz et al. (2018) visade det sig att det inte fanns medicinska behov som kunde vara 

orsak till att män blev erbjuden mer effektiv behandling än kvinnorna. Kvinnor som söker hjälp 

för smärtproblematik tolkas som hysteriska, klagande, känslosamma samt att de inbillar sig 

(Samulowitz et al., 2018). Hälso- och sjukvårdslagen (HLS, 2017:30, Kap 3, 1§, 2§) beskriver 

att hälso- och sjukvården ska eftersträva att alla personer ska ha god hälsa och att vården ges på 

samma villkor, samt att förhindra ohälsa. Enligt HLS (2017:30, Kap 5, 1§) är förutsättningen för 

en god vård bland annat att den har hög kvalitet, att patienters trygghet och säkerhet beaktas 

samt att patienterna har rätt att bestämma över sin egna vård.  

 

Enligt SBU (2018) har det framkommit att i Sverige kan det ta mellan 5-7 år innan diagnosen 

endometrios fastställs, men studier utomlands har visat på att det kan ta upp till 7-10 år eftersom 

läkare anser att smärta är normalt vid menstruation. Enligt Socialstyrelsen noterades 136 900 

vårdrelaterade besök och inläggningar på sjukhus för personer med endometrios i Sverige 

mellan åren 2006-2016 (SBU, 2018). Endometriosföreningen (u.å) uppger att varje person som 

har endometrios kostar upp emot 90 000 kr per år, vilket uppskattas till 3,6 miljarder kronor per 

år totalt för samhället. Endometrios är således en sjukdom som kostar samhället stora summor 

på grund av vårdkostnader men även på grund av kvinnors frånvaro från arbetet (Socialstyrelsen, 

2018).  

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

endometrios.  
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Metod 

Då syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser valdes kvalitativ metod med 

induktiv ansats, vilket innebär att söka svar utan att ha en egen tolkning (Fridlund, 2015, s.182). 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Bengtsson (2016) valdes som analysmetod. 

 

Litteratursökning 

För att söka relevant litteratur för det valda ämnet användes databaserna Cinahl och PubMed. 

Dessa var passande att söka i eftersom de har fokus på artiklar inom omvårdnad (Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016, s.80-81). Det gjordes även en sökning i databasen 

PsycINFO, denna har enligt Willman et al. (s.84) en psykologisk inriktning. För att sökningarna 

i databaserna ska bli korrekta bör ämnesord sökas i tesaurus, vilket är en typ av uppslagsverk 

(Willman et al., 2016, s.70). Innan ämnesord söktes i databaserna gjordes en pilotsökning för att 

se hur mycket som fanns studerat i ämnet, vilket Willman et al. (s.61) menar är en bra idé. Till 

denna studie söktes olika ämnesord i tesaurusarna Svensk MeSH och SweMed+. MeSH-

termerna söktes först var för sig i databaserna innan de slogs ihop till en enda sökning. För att 

göra sökningen effektiv användes booleska sökoperatorerna AND och OR. Användningen av 

sökoperatorer binder samman termerna till en gemensam sökning, men det var en viktig riktlinje 

att först söka termerna var för sig (Willman et al., 2016, s.72). Sökord som användes var 

“quality of life”, “endometriosis”, “activities of daily living” och “experience”. Dessa ord ansågs 

ge svar på studiens syfte.  

 

Den slutgiltiga sökningen av artiklar i PubMed gav 88 träffar, varav fem stycken inkluderades 

till denna studie. Från Cinahl valdes tre artiklar av totalt 248. Se tabell 1 och 2. Sökningen från 

PsycINFO gav 37 träffar, men ingen av dessa inkluderades till studien eftersom artiklar som 

redan inkluderats från tidigare sökningar kom fram samt att övriga titlar inte passade syftet. 

Begränsningar som användes var att artiklarna skulle vara på engelska, finnas som full text, vara 

peer reviewed samt inte vara äldre än 10 år, eftersom Östlundh (2018, s.77) menar att 

vetenskaplig information förnyas hela tiden. Inklusionskriterier var kvinnor som fått en fastställd 

endometrios diagnos. Exkluderingskriterier var kvantitativa studier samt artiklar där det bara var 

med barn eller tonåringar som deltagare, 10-18 år, eftersom det skiljer sig mycket mellan barns 

och vuxnas upplevelser.  

 

För att hitta relevanta artiklar som passade syftet för denna studie sorterades artiklarna från 

sökningarna. Första sorteringen var efter artiklarnas titel. Om titeln inte passade syftet sorterades 
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artikeln bort vilket kunde bero på att den handlade om andra typer av smärta, att det inte 

framgick något om endometrios. Nästa sortering var efter artiklarnas abstrakt, om abstraktet inte 

passade syftet sorterades artikeln bort. Sedan gjordes en sortering genom att läsa artiklarnas 

resultat, vilket medförde sammanlagt åtta artiklar. Willman et al. (2016, s.79) beskriver att 

förutom att söka i databaserna är det bra om en manuell sökning görs, vilket kan ske genom 

artiklars referenslistor samt tidskrifter. Till denna studie gjordes en manuell sökning utifrån de 

valda artiklarnas referenslistor, detta ledde till att ytterligare två artiklar inkluderades. 

 

Tabell 1 Litteratursökning 
 
Syftet med sökning: Beskriva kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. 
 
PubMed 2019 09 09 Begränsningar: English, publications dates 10 years och free full text. 
Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda  
1 MSH Quality of life 

 
180745  

2 MSH Endometriosis 
 

21032  

3 MSH Activities of daily living 
 

97236 
 

 

4 FT Experience  763186 
 

 

5  1 OR 3 OR 4 
 

182969 
 

 

6  5 AND 2 
 

88 5 
 

*MSH – MeSH termer i databasen PubMed. FT – fritext sökning. 

 

Tabell 2 Litteratursökning 
 
Syftet med sökning: Beskriva kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. 
 
Cinahl 2019 09 09 Begränsningar: English, publications dates 10 years, peer reviewed och free full text. 
Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda  
1 CH Quality of life 

 
104233  

2 CH Endometriosis 
 

3916  

3 CH Activities of daily living 
 

60169 
 

 

4 FT Experience  299348 
 

 

5  1 OR 3 OR 4 
 

443763 
 

 

6  5 AND 2 
 

248 3 
 

*CH – headings i databasen Cinahl, FT – fritext sökning. 
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Kvalitetsgranskning 

Efter sökning och sållning kvalitetsgranskades artiklarna utifrån SBUs protokoll i Bilaga 5 “Mall 

för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser” (SBU, 

2017). Detta protokoll användes eftersom de inkluderade artiklarna var av kvalitativ design. 

Artiklarna granskades först av båda författarna oberoende av varandra för att sedan tillsammans 

komma fram till en slutgiltig gradering. För att gradera artiklarna mellan låg, medel och hög 

användes en poängskala enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani, (2011, s.108). Vilket menas att 

varje fråga i granskningsprotokollet ger ett poäng för svaret ja och noll poäng för nej eller oklart. 

Efter detta räknades det ut hur många procent ja-svar varje artikel fick. Grad 1 80-100%, grad 2 

70-79% och grad 3 60-69%, motsvarande hög, medel och låg kvalitet (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s.96). Resultatet av granskningen blev tre artiklar av hög kvalitet, sex av 

medel kvalitet och en artikel som bedömdes som låg. Artikeln som bedömdes vara av låg 

kvalitet exkluderades. 

 

Tabell 3 Översikt av artiklar i analysen (n=9) 
Författare/År Typ av  

studie 
Deltagare Metod 

datainsamling/ 
analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Culley, L et al., 
(2017)  
Storbritannien  

Kvalitativ 44 Semi- 
strukturerad 
intervju/ 
Tematisk analys 
design 

Det var 22 par som 
intervjuades, de 
upplevelser som 
beskrevs var att 
relationen förändrades, 
barnplanering och 
känslor påverkades på 
grund av sjukdomen.  
 

Medel 

Denny, E. 
(2009) 
Storbritannien 

Kvalitativ 30 Semi- 
strukturerad 
intervju/ 
Berättande 
analys design 

Sjukdomen påverkade 
alla delar av livet för 
kvinnorna. De upplevde 
osäkerhet kring 
sjukdomen och 
framtiden.  
 

Medel 

Fauconnier, A 
et al., (2013)  
Frankrike 

Kvalitativ 
 

41 Intervju/ 
Fenomenologisk 
analys design 

I det stora hela beskrev 
patienter och personal 
sjukdomsbilden på 
samma sätt. Men 
patienterna beskrev 
smärtan på ett annat sätt.  
 

Medel 

Grundström, 
H., Alehagen, 
S., Kjølhede, 
P., & Berterö, 
C. (2017) 
Sverige 
 
 
 
 

Kvalitativ 9 Intervju/ 
Fenomenologisk 
analys design 

Kvinnorna upplevde 
bemötande som två olika 
sidor. En destruktiv sida 
som innebar ignorans 
och tvivel. Den 
konstruktiva sidan 
innebar att de kände sig 
stärkta. 
 

Hög 
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Forts tabell 3 
Författare/År Typ av  

studie 
Deltagare Metod 

datainsamling/ 
analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Moradi, M., 
Parker, M., 
Sneddon, A., 
Lopez, V., & 
Ellwood, D. 
(2014)  
Australien  

Kvalitativ 35 Semi- 
strukturerad 
intervju/ 
Kvalitativ 
beskrivande 
analys design 

Det fanns både likheter 
och skillnader kring hur 
sjukdomen upplevdes 
mellan olika åldrar. Hur 
sjukdomen påverkade 
livet, socialt, intimt samt 
psykiskt. 
 

Hög 

Riazi, H et al., 
(2014)  
Iran  
 

Kvalitativ 12 Semi- 
strukturerad 
intervju/ 
Tematisk analys 
design 

Det var blandade känslor 
kring sjukdomen, vilket 
påverkade 
välbefinnandet och 
kunde vara ett hinder i 
vardagen.  
 

Medel 

Roomaney, R., 
& Kagee, A. 
(2018) 
Sydafrika  

Kvalitativ 25 Semi- 
strukturerad 
intervju/ 
Tematisk analys 
design 

Förståelse för 
patienternas upplevelser 
gör det lättare att 
tillgodose deras behov 
och välbefinnande. 
 

Medel 
 
  
 

Seear, K. 
(2019) 
Australien 

Kvalitativ 20 Semi- 
strukturerad 
intervju/ 
Interaktiv 
modell design 

Kvinnorna blev experter 
på att hantera sin 
sjukdom, de ville ha 
kontroll över sin egna 
kropp. Att vara expert på 
sin sjukdom orsakade 
stress.  
 

Hög 

Young, K., 
Fisher, J., & 
Kirkman, M. 
(2016)  
Australien 

Kvalitativ 26 Djupgående 
intervju/ 
Tematisk analys 
design 

Många av kvinnorna 
upplevde att de fick dålig 
information. En del av 
kvinnorna hade positiva 
upplevelser kring 
informationen. En del 
upplevde att läkarna 
prioriterade fertiliteten 
över deras 
välbefinnande. 

Medel 

 

Analys 

Den kvalitativa innehållsanalysen enligt Bengtsson (2016) började med att artiklarnas resultat 

lästes igenom flera gånger, vilket skapade en förståelse för helheten. Sedan markerades 

meningsenheter ut som svarade på syftet. Meningsenheterna var meningar, stycken eller citat 

som markerades med siffror för att lättare hitta tillbaka i originaltexten senare under 

analysprocessen. I början av analysen skapades en tabell för att lättare få överblick över alla 

meningsenheter. Se tabell 4. Efter detta kondenserades meningsenheterna utan att kärnan i 

innehållet förlorades och när detta gjorts skapades kategorier. I denna studie sattes en kod till de 

kondenserade meningsenheterna, koden var ett ord som beskrev meningsenhetens innehåll. 
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Detta gjordes för att få en tydlig överblick inför kategoriseringen. När kondensering och kodning 

var färdig ställdes meningsenheterna mot syftet för att se att de passade in.  

 

Tabell 4 Utdrag från kondenseringen 

Engelsk text Översättning på svenska Kondensering Kod 

In this vulnerable 
situation, it was 
distressful to be 
disbelieved by HCPs 
whose duty was to help 
them. (2:5) 

I denna sårbara situation 
var det plågsamt att bli 
misstrodd av vårdpersonal 
vars uppgift var att hjälpa 
dem. (2:5) 

Att: misstron av 
vårdpersonal känns 
plågsamt. (2:5) 

Bemötande från vården 

Some women reported 
that the doctors’ lack of 
information about 
diagnosis of 
endometriosis may have 
caused delayed 
diagnosis. (3:18b) 

Vissa kvinnor 
rapporterade att läkarnas 
brist på information 
om diagnosen 
endometrios kan ha 
orsakat att diagnosen blev 
försenad. (3:18b) 

Att: läkarnas brist på 
information om diagnosen 
kan vara orsak till 
försenad diagnos. (3:18b) 

Okunskap 

 

Kategoriseringen i denna studie skedde i tre steg. Först skapades kategorier av alla 

meningsenheter, sedan prövades kategorierna mot varandra för att se vilka som passade ihop, 

vilket ledde till färre kategorier än vad som var från första steget. I sista steget kontrollerades 

alla meningsenheter genom att alla lästes och prövades mot sin kategori. Slutligen skrevs 

resultatet genom att göra en sammanställning av datan. Detta gjordes med manifest analysmetod, 

vilket enligt Bengtsson (2016) innebär att originaltexten inte tolkas. Under hela analysprocessen 

och resultatets gång lästes meningsenheterna samt dess sammanhang i originaltexten för att se 

att inget förlorats eller tolkats.  

 

Resultat 
Tabell 5 Kategoriöversikt (n=5) 

Att mötas av oförståelse och nonchalans 

Att kroppen påverkas av smärta och blödningar 

Att parrelationen påverkas 

Att vardagen påverkas 

Att bli begränsad i sitt arbete 

 

Att mötas av oförståelse och nonchalans 

Enligt Grundström, Alehagen, Kjølhede och Berterö (2017) beskrev kvinnor med endometrios 

att möten med vården kunde påverka hela deras existens, därför upplevdes dessa som viktiga. 
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I studier framkom det att kvinnor med endometrios bemöttes med okunskap, vilket kändes 

destruktivt och hopplöst (Denny, 2009; Grundström et al, 2017; Moradi et al, 2014) och de 

kunde få höra att de var för unga för att ha sjukdomen (Denny, 2009). Okunnigheten kunde leda 

till fel diagnos och behandling vilket skapade ett lidande, nedstämdhet och frustration (Moradi et 

al., 2014). Kvinnor upplevde att detta hade kunnat förhindrats om vården hade tagit dem på 

allvar direkt och inte normaliserat deras problem (Denny, 2009; Grundström et al., 2017; Moradi 

et al., 2014). Innan kvinnor fick träffa en gynekolog kunde de bli remitterade till olika 

specialistläkare, som exempelvis psykiatriker (Denny, 2009). Att bli misstrodd av vårdpersonal 

samt att veta att sjukdomen inte kan botas upplevdes som plågsamt (Denny, 2009; Grundström 

et al, 2017; Moradi et al, 2014; Roomaney & Kagee, 2018).  

“So I did go through a lot of doctors and frustration. I even got banned from some 
doctors´ surgeries for getting angry at them for not listening.” (Moradi et al., 2014, s.5) 

 
Kvinnor upplevde att vården som de fick var opersonlig och de möttes av nonchalans 

(Grundström et al., 2017; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018). Deras problem blev 

bortviftade och de kunde få otillräcklig eller för mycket information, vilket ledde till att de läste 

på internet om sjukdomen (Grundström et al., 2017; Roomaney & Kagee, 2018; Seear, 2009). I 

Grundström et al. beskrevs det att möten med vården kunde upplevas som en fysisk eller psykisk 

utsatthet för kvinnorna. Att gå på gynekologisk undersökning upplevdes som en fysisk utsatthet. 

Medans att berätta om sina symtom upplevdes som en psykisk utsatthet eftersom de blev mötta 

av olika attityder från vårdpersonal, de fick höra att de överdrev, inbillade sig och var känsliga 

för smärta (Grundström et al., 2017).  

“And then I sought help, but you were almost treated like an idiot when you called the 
healthcare services. Menstrual pain is something all girls have. Well, just take some 
painkillers and it will pass.” (Grundström et al., 2017, s.209) 

 

I studier beskrev också kvinnor att deras självkänsla växte när de fick vägledning och bekräftelse 

av vårdpersonal (Grundström et al., 2017). Det fanns läkare som upplevdes som sympatiska, 

eftersom de visade förståelse och fanns tillgängliga för samtal (Moradi et al., 2014). Kvinnor 

upplevde att sjukdomen blev lättare att leva med när de hade bra kontakt med sin läkare (Young 

et al., 2016). De upplevde att de inte kände sig dömda under möten, att få förklaring till sina 

symtom kändes befriande samt att de kände tacksamhet över att få sina frågor besvarade 

(Grundström et al., 2017). Trots olika erfarenheter av vården, litade kvinnor på det medicinska 

systemet, att behandling och botemedel för endometrios skulle uppkomma (Denny, 2009).  

 

Att kroppen påverkas av smärta och blödningar 

I studier beskrev kvinnor att de upplevde skam och var generade över att ha 
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menstruationsrubbningar, som kraftiga och oförutsägbara blödningar (Moradi et al., 2014; 

Roomaney & Kagee, 2018). Menstruationssmärtan under varje cykel kunde i vissa fall pågå i tre 

veckor och att få svår smärta på allmänna platser skapade en osäkerhet (Fauconnier et al., 2013; 

Moradi et al., 2014). 

“It´s the bleeding, the constant bleeding that is the most frustrating part because I have 
to be stocked up with pads, have a spare of everything because I just don´t know when 
it´s going to happen.” (Moradi et al., 2014, s.4) 
 
“When I had my periods it was very painful because I suffered huge spasm and they were 
so strong that I had to bend double in fact and lie down on the ground to reduce the 
pain…” (Fauconnier et al., 2013, s.2689) 

 
Kvinnor trodde inte att deras symtom var allvarliga, de antog att deras besvärliga 

menstruationssmärtor var normala (Denny, 2009; Moradi et al., 2014). Familj och läkare såg 

menstruationssmärta som normalt, att alla kvinnor kan hantera det, därför kände kvinnor sig 

misslyckade och okvinnliga när de inte kunde det (Denny, 2009; Riazi et al., 2014). På grund av 

svåra symtom kunde det finnas en längtan över att komma in i klimakteriet trots låg ålder, vilket 

upplevdes som bedrövande (Denny, 2009). På grund av svår smärta och kraftiga blödningar 

kunde kvinnor begära att få göra en hysterektomi men nekades eftersom läkarna trodde att de 

skulle ångra sig (Young et al., 2016). 

 

I studier visade det sig att kvinnor hade långvarig smärta, de upplevde att de hade ont hela tiden 

(Fauconnier et al, 2013; Moradi et al., 2014; Riazi et al, 2014; Roomaney & Kagee, 2018). 

Smärtan hade varierande karaktär, den upplevdes som explosiv och påfrestande (Fauconnier et 

al, 2013; Riazi et al, 2014). Smärtan kunde beskrivas som: 

“I remember getting the first lot of the symptoms like someone had heated a knife and 
was ripping it up through my stomach. That´s how it felt. I didn´t know how else to 
explain it.” (Moradi et al., 2014, s.4) 
 

Smärtan som kvinnor upplevde hade en betydande påverkan på deras liv (Moradi et al, 2014). 

Sjukdomen kunde även bidra till att problem från mag- och tarmkanalen upplevdes, främst 

diarré, förstoppning och illamående (Denny, 2009; Fauconnier et al., 2013; Riazi et al., 2014; 

Roomaney & Kagee, 2018). Kvinnor upplevde sig även tröttare än normalt (Denny, 2009; 

Fauconnier et al., 2013; Moradi, 2014; Riazi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018), de led av 

fatigue och sömnavbrott som orsakades av smärta (Moradi et al., 2014). 

 

Att parrelationen påverkas 

I studier framkom det att det var vanligt för kvinnor med endometrios att ha ont under eller efter 

samlag (Culley et al., 2017; Fauconnier et al., 2013; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014; 
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Roomaney & Kagee, 2018). Kvinnor upplevde att deras partner inte förstod att det var 

smärtsamt att vara intim, de förväntade sig samlag trots kvinnans svåra smärta (Roomaney & 

Kagee, 2018) och kvinnorna själva kände att de inte kunde uttrycka närhet till sin partner 

förutom med sex (Culley et al., 2017).   

“I just felt pain. I cried during intercourse but I had to bear the pain to make my partner 
happy.” (Riazi et al., 2014, s.5) 
 

Smärtan vid samlag upplevdes som skarp och brännande (Fauconnier et al., 2013), en del blödde 

och några grät (Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014). Efter samlag kunde smärtan i ovanligare 

fall pågå i ett dygn (Riazi et al., 2014). Att inte kunna ha smärtfritt samlag hade negativ 

påverkan på kvinnors identitet och självförtroende (Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 

2018). De var rädda för att känna smärta under sex, vilket bidrog till att de undvek samlag 

(Fauconnier et al., 2013; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018) och det kunde leda till 

konflikter i relationen (Culley et al., 2017). Andra faktorer som påverkade sexlivet var trötthet, 

blödning, stress samt medicinering som minskade sexlusten (Culley et al., 2017).  

 

Det framkom även i studier att det var vanligt att kvinnor med endometrios upplevde 

fertilitetsproblem (Culley et al., 2017; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014; Roomaney & 

Kagee, 2018; Young et al., 2016). Att inte kunna bli gravid kunde upplevas som ångestfyllt 

(Moradi et al., 2014) och kvinnor beskrev att deras relation blev negativt påverkad på grund av 

infertilitet, exempelvis i form av rädsla att bli lämnad (Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 

2018). När kvinnor fick veta att de inte kunde bli gravida var de tvungna att planera om sina liv 

och vissa kände att livskvaliteten var viktigare än att få barn (Young et al., 2016).  

 

Kvinnor beskrev att sjukdomen gjorde livet ensamt och det förekom distansering från lyckliga 

par på grund av ledsamhet över att inte kunna ha en relation. Att påbörja en ny relation 

upplevdes som något bekymmersamt, de kände även ångest över att inte kunna vara intima. 

Fåtalet kvinnor valde att vara singel eftersom det var lättare att vara själv (Moradi et al., 2014).  

 

Att vardagen påverkas 

I studier beskrevs det att kvinnor blev experter på sin sjukdom eftersom de haft den så länge 

(Denny, 2009; Seear, 2009). Sjukdomen fick dem att träna mer vilket upplevdes som positivt 

samt att de övergick till en mer hälsosam kost, som exempelvis att minska intaget av alkohol, 

koffein, socker och gluten (Moradi et al., 2014; Seear, 2009). Men det fanns även de som kände 

att det inte hade någon betydelse att ändra livsstilen: 
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“I´m like I´m not on the diet any more. I still smoke. And I just, I mean I´ll have it for the 
rest of my life anyway so why do this things to, it´s not going to prevent it, it´s not going 
to make it go away, why cant´t I eat what want?” (Moradi et al., 2014, s.6)  

 

Kvinnor upplevde att det var energikrävande att ta ansvar över sin vård, de hade gärna lämnat 

över det till någon annan men kände samtidigt att de var tvungna att kämpa för sin hälsa och en 

del upplevde sig stärkta av sin egenvård kring sjukdomen (Seear, 2009).  

 
I studier framkom det även att kvinnor med endometrios upplevde att sociala relationer 

påverkades av sjukdomen (Denny, 2009; Grundström et al., 2017; Moradi et al., 2014; 

Roomaney & Kagee, 2018), på grund av bland annat smärta, stress och ilska (Moradi et al, 

2014). Kvinnor upplevde att dålig smärthantering orsakade frustration samt att de blev griniga 

(Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018), vilket kunde leda till att de hamnade i bråk 

(Moradi et al., 2014). Vid smärta upplevdes svårigheter att göra vissa uppgifter som då krävde 

hjälp av familjemedlemmar, vilket gjorde att kvinnor kände sig beroende av andra och såg sig 

själv som en belastning (Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018). Förutom att känna sig 

som en belastning för andra upplevde kvinnor även känslor av isolering, det berodde bland annat 

på att de kände att ingen annan hade samma symtom och att de inte fick stöd (Grundström et al., 

2017; Moradi et al., 2014; Roomeny & Kagee, 2018). Symtombilden kunde göra det svårt att ta 

hand om och leka med sina barn (Fauconnier et al., 2013; Moradi et al., 2014; Roomaney & 

Kagee, 2018) och vissa upplevde att deras barn fick ta hand om dem istället (Roomaney & 

Kagee, 2018). Symtomen kunde även leda till att kvinnor inte kunde köra bil, gå på toaletten, klä 

på sig, äta och sova (Roomaney & Kagee, 2018). Att inte vara en bra mamma eller klara av 

dagliga sysslor störde kvinnornas identitet (Moradi et al., 2014).  

 
Kvinnor upplevde att de var tvungna att planera livet utifrån sjukdomens dåliga dagar (Denny, 

2009; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014). Tillställningar som resor och konserter var svåra 

att planera på grund av oförutsägbarheten av smärta och blödning (Moradi et al., 2014). Kvinnor 

upplevde att sjukdomen hade besegrat dem och kunde skapa en rädsla (Grundström et al., 2017; 

Moradi et al., 2014; Seear, 2009), de kände sorg och de slutade bry sig om sina liv (Riazi et al., 

2014; Roomaney & Kagee, 2018). Det förekom att kvinnor hade självmordstankar på grund av 

sjukdomen (Riazi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018; Young et al., 2016). 

“I contemplated suicide because I´ve always wanted a family….” (Young et al., 2016, 
s.559) 

 
Kvinnor upplevde att ökad kunskap om vilka risker sjukdomen kunde bära med sig bidrog till en 

högre rädsla (Grundström et al., 2017; Moradi et al., 2014; Seear, 2009). Som exempelvis att 
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deras sjukdom skulle vara allvarlig, att de hade någon form av defekt (Grundström et al., 2017), 

att de skulle få cancer eller att deras döttrar skulle ärva endometriosen (Moradi et al., 2014).  

 

Att bli begränsad i sitt arbete 

I studier beskrevs det att kvinnor med endometrios upplevde att deras skolgång påverkades av 

sjukdomen, som att missa skoltid och skjuta upp universitetsstudier (Moradi et al., 2014). Det 

fanns även upplevelser av svårigheter på arbetet vilket bidrog till minskade inkomster eftersom 

de vara tvungna att ta ledigt från arbetet, arbeta deltid eller till och med säga upp sig (Fauconnier 

et al., 2013; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018; Seear, 2009). Det 

beskrevs även ökade utgifter på grund av sjukvård och behandling (Culley et al., 2017; Moradi 

et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2018; Seear, 2009). För vissa var det svårt att ta ledigt och de 

fick arbeta trots svåra symtom, de riskerade att förlora sitt arbete om de var borta mer. Det 

beskrevs att det var svårt att bli befordrad och en del var tvungna att sluta på sitt drömjobb 

(Moradi et al., 2014). Kvinnor upplevde att sjukdomen blev mer lätthanterlig om de fick stöd 

från arbetet, men de kände sig även fast där eftersom de inte visste om de skulle få samma 

förståelse från en annan arbetsplats (Roomaney & Kagee, 2018). Det fanns en del som ville ha 

ett arbete för att själva ha en inkomst (Culley et al., 2017), men för många kändes arbetet som ett 

tvång eftersom familjen räknade med deras inkomst (Roomaney & Kagee, 2018). Ekonomin 

upplevdes som bekymmersamt och stressande, eftersom det var svårt att betala sina räkningar 

(Moradi et al., 2014).  

 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

endometrios. Resultatet delades in i kategorierna: Att mötas av oförståelse och nonchalans; Att 

kroppen påverkas av smärta och blödningar; Att parrelationen påverkas; Att vardagen påverkas; 

Att bli begränsad i sitt arbete. 

 

I litteraturstudiens resultat “att mötas av oförståelse och nonchalans” framkom det att kvinnor 

hade både positiva och negativa upplevelser av vårdens bemötande. Vilket kan förstås utifrån 

Halldórsdóttirs (1996) teori caring and uncaring, som handlar om hur patienten blir bemött av 

vårdpersonal. I vårt resultat handlade de positiva upplevelser kring vårdbemötandet om att 

kvinnor fick vägledning från sina läkare, kände sig bekräftade och inte dömda vilket kan 

sammankopplas med caring. Caring symboliseras som en bro, detta beskriver en god 

kommunikation som går framåt. Bron har fem steg om hur vårdpersonal och patient förhåller sig 

i mötet till varandra. De handlar om att båda bör vara mottagliga för varandra, inte ha 
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förutfattade meningar om den andre, bli mer medveten om relationen, känna tillit och jobba 

tillsammans för att uppnå hälsomål (Halldórsdóttir, 1996). De negativa upplevelserna i vårt 

resultat var exempelvis att kvinnor inte kände sig sedda av vårdpersonal samt att läkarna viftade 

bort och normaliserade deras problem. Detta bidrog till känslor som hopplöshet, plågsamhet och 

upprördhet vilket kan sammankopplas med uncaring. Halldórsdóttir menar att uncaring 

symboliseras som en vägg, vilket ses som en negativ kommunikation som inte går framåt. 

Väggen har fyra förhållningssätt som gradvis försämras, att vårdpersonalen är ointresserad, 

okänslig, kall och slutligen ignorerar patienten som ingenting (Halldórsdóttir, 1996).  

 

Det framkom i vårt resultat att några kvinnor upplevde att läkaren fokuserade på andra aspekter 

än kvinnornas behov samt att några upplevde vården som opersonlig vilket tyder på att 

personcentrerad omvårdnad inte har använts. Personcentrerad omvårdnad är en viktig del i 

vården eftersom patienten får vara med och planera sin vård (Ekman et al., 2011), vilket vi 

uppfattar utifrån vårt resultat inte fanns. Enligt Apers et al. (2017) kan patientcentrerad 

endometriosvård bidra till ökad hälsorelaterad livskvalitet. Kvinnor med endometrios fick svara 

på frågor om hur de upplever sin vård, exempelvis om de blir tagna på allvar men även frågor 

om deras hälsorelaterade livskvalitet. Den hälsorelaterade livskvaliteten innehåller flera aspekter 

enligt Apers et al., hur smärtan påverkar vardagen, om sjukdomen påverkar ens planering, 

psykiskt mående, om stöd finns att tillgå samt om självbilden påverkas. I vårt resultat ser vi att 

en majoritet av kvinnor hade påverkan på alla dessa aspekter, vilket innebär att de enligt Apers 

et al. hade en låg hälsorelaterad livskvalitet. Enligt vårt resultat kan det ses som att kvinnor inte 

blev tagna på allvar när de sökte vård, vilket skapade ett lidande. Tillämpning av 

personcentrerad omvårdnad kan leda till att patienterna känner sig lyssnade på samt delaktiga i 

sin egna vård. Detta kan göra att de känner trygghet och upplever vården mer positiv.  

 

I litteraturstudiens resultat “att kroppen påverkas av smärta och blödningar” beskrevs hur 

kvinnors kroppar påverkas av sjukdomen. Deras kroppsliga symtom påverkade livet avsevärt. 

Det vanligaste besväret var smärta, andra var menstruationsrubbningar och trötthet. Kvinnornas 

symtom kunde komma väldigt oväntat, exempelvis smärtattacker eller mellanblödningar, detta 

var något som många hade svårt att förstå. Antonovskys (2009, s.44-45) teori känsla av 

sammanhang (KASAM) innehåller tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Utifrån resultatet i denna kategori ligger fokus på begriplighet och hanterbarhet. 

Begriplighet innebär hur en person uppfattar olika situationer, oavsett om de är förutbestämda 

eller oväntade. Om man har förmåga att förstå och har kontroll vid oväntade situationer ses det 

som att man har hög begriplighet (Antonovsky, 2009, s.45). I vårt resultat framkom det att 
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kvinnor anpassade sig till oförutsägbarheten kring kraftiga menstruationsblödningar, genom att 

alltid ha extra bindor med sig vilket kan ses som en hög begriplighet. Hanterbarhet handlar om 

vilka kapaciteter en person har för att kunna handskas med svåra händelser, det kan vara egna 

eller utomstående kapaciteter som en närstående eller religion. En person med hög hanterbarhet 

går inte under på grund av det svåra som händer i livet (Antonovsky, 2009, s.45). I vårt resultat 

framkom det att både närstående och läkare tyckte att menstruationssmärta är något som kvinnor 

ska kunna utstå, utifrån Antonovskys begrepp hanterbarhet kan detta ses som att kvinnor i vårt 

resultat inte hade någon yttre kapacitet för att klara av sina smärtor men de kunde hantera det i 

alla fall. Det har visat sig att patientens kön spelar roll för vilken fortsatt behandling de får samt 

hur de blir bemötta av vårdpersonal. Stålnacke et al. (2015) kom fram till att män med kronisk 

smärta oftare fick uppföljning av sin smärtproblematik medans kvinnor inte fick samma 

uppföljning trots samma symtom och påverkning. Hur kommer det sig att män får annan 

behandling än kvinnor när båda har exakt samma problematik. Samulowitz et al. (2018) kom 

fram till i sin studie att män betraktas som normen. Detta kan leda till att läkare har mer kunskap 

om män, vilket gör att kvinnor inte blir lika förstådda. Vidare beskriver Samulowitz et al. att det 

framkom att kvinnor är vana vid smärta, exempelvis menstruationssmärta eller smärta under 

förlossning, så när ingen orsak för smärtan finns så anses den vara normal. Det kan vara därför 

vårt resultat visar på att läkarna tycker att kraftig menstruationssmärta inte är ett problem. 

Utifrån Samulowitz et al. kan en intervention vara att diskutera normer på arbetsplatser, 

exempelvis på hälsocentraler, akutmottagningar och gynekologiska avdelningar. Diskussionen 

kan innefatta varför vi ofta har olika attityder mot mäns och kvinnors smärta. 

 

I litteraturstudiens resultat “att parrelationen påverkas” framkom det att kvinnor inte kände sig 

förstådda av sin partner, att de ställde upp på sex för att göra sin partner glad och att deras 

partner inte förstod att det inte gick att vara intim på grund av smärta. Smärta och dåligt humör 

kunde leda till att deras äktenskap förstördes. Smärta under samlag resulterade i negativ 

påverkan på kvinnors självförtroende. Folkhälsomyndigheten (2019) rapporterar att det är 

vanligt att kvinnor har samlag trots att de inte har lust. Vidare beskrivs hur kvinnor känt 

förväntan om att “ställa upp” samt att de var rädda att skada relationen om de inte gjorde det. I 

vårt resultat kom det fram att kvinnor upplevde ångest över att inte ha ett tillfredsställande sexliv 

och många kände en rädsla för att ha smärtsamt sex. Det framkom även att kvinnor upplevde att 

deras partner inte förstod innebörden av sjukdomen. Vilket kan ses som att vården inte har gett 

tillräckligt med information samt stöd till båda parterna. Det har visats att partners till 

endometriosdrabbade inte får tillräckligt med information och stöd kring sjukdomen av vården, 

vilket gör att de saknar förståelse (Ameratunga, Flemming, Angstetra, Ng & Sneddon, 2017). Att 
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inte få information om sexualitet från vården menar Ussher et al. (2013) kan bero på tre saker, 

att vårdpersonalen inte har fått en tillräcklig utbildning kring ämnet, att vårdpersonalen saknar 

självförtroende för att ta upp ämnet samt att patienten inte är bekväm att prata om det. I vårt 

resultat framkom det även att kvinnor inte visste andra sätt att uttrycka närhet till sin partner 

förutom med sex. Enligt Ussher et al. behöver intimitet inte bara vara sex, utan det kan vara 

smekningar. Informationen från vården kan handla om andra sätt att ha sex på när penetration 

inte är ett alternativ. Om kvinnorna i vårt resultat hade fått mer frågor och information om sex av 

vårdpersonalen hade det kunnat leda till ett mer tillfredsställande sexliv och på så sätt minskat 

relationsproblemen. En intervention kan vara att vårdpersonal får mer utbildning kring hur man 

pratar om sexuella problem med patienter, där sexlivet ofta påverkas av sjukdom. Ussher et al. 

menar på att genom att fråga patienterna om deras sexliv kan vårdpersonal vara med och 

förbättra patienters välmående. 

 

I litteraturstudiens resultat “att vardagen påverkas” beskrevs det att kvinnor kände sig som en 

belastning, var beroende av andra och inte fick stöd. West, Usher, Foster och Stewart (2012) 

beskriver hur kronisk smärta påverkar familjen. Det framkom att familjemedlemmarnas sociala 

relationer försvann, eftersom den drabbade hade mycket smärta och inte orkade umgås med 

andra. Det visade sig även att vänner till den drabbade inte förstod hur påfrestande smärtan var, 

vilket ledde till att vännerna tog avstånd (West et al., 2012). Vårt resultat visade att kvinnor med 

endometrios tog avstånd från sitt sociala liv, eftersom de kände sig oförstådda och avundsjuka. 

Det beskrevs även upplevelser av känslor så som ilska och rädsla som sjukdomen kunde orsaka 

hos kvinnorna. West et al. beskriver att närstående till en person med kronisk smärta kunde 

känna ilska och rädsla kring symtomen. Det framkom även att närstående kände skuldkänslor 

över att inte alltid vilja vara närvarande i svåra situationer som smärtan resulterade i (West et al., 

2012). I vår studie visade det sig att kvinnor kände sig som en börda för andra. Utifrån detta ser 

vi att drabbade personer och närstående kan uppleva samma känslor och tankar och att tillståndet 

ger konsekvenser för hela familjen. En intervention kan vara att vårdpersonal får mer kunskap 

kring närståendes betydelse och hur även de blir drabbade när en i familjen är sjuk. 

Vårdpersonal kan bekräfta närstående exempelvis genom att fråga hur de mår och hur de 

upplever situationen. West et al. menar på att när någon i familjen drabbas av sjukdom upplever 

även närstående svårigheter, exempelvis att de känner sig maktlösa och stressade. Det är därför 

viktigt att vårdpersonal även pratar med närstående, för att kunna ge dem en känsla av trygghet. 

Enligt West et al. kan alltså vårdpersonal vara en viktig resurs för närstående, genom att 

involvera dem, ge information, ge utbildning samt stöd, vilket kan hjälpa till med hantering av 

situationen.  
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I litteraturstudiens resultat “att bli begränsad i sitt arbete” framkom det att både skolgången och 

arbetet påverkades av sjukdomen. Kvinnor hade ökade utgifter som följd av sjukhusvistelser och 

behandlingar. De hade även en minskad inkomst eftersom det var svårt att jobba med 

påfrestande symtom vilket ledde till deltidsarbete, sjukskrivning och ledighet. Många kvinnor 

kände sig tvungna att jobba eftersom familjen var beroende av deras inkomst, vilket även kan 

ses i West et al. (2012). De beskriver att det är vanligt att familjer är förlitade på två inkomster i 

dagens samhälle, vilket gör det komplicerat när en har nedsatt arbetsförmåga. En svårighet som 

kvinnorna i vårt resultat upplevde var stress över att inte kunna betala räkningarna. Det framkom 

i West et al. att personerna med kronisk smärta arbetade enbart för inkomstens skull, inte för att 

de trivdes eller ville göra karriär. Detta kan relateras till vårt resultat där kvinnor beskrev att de 

gav upp sina drömjobb eller kände sig bundna vid samma arbetsplats eftersom de fick hög 

förståelse för sin sjukdom. Apers et al. (2017) menar på att om vårdpersonal utgår ifrån 

patientcentrerad endometriosvård kan kvinnors hälsorelaterad livskvalitet förbättras. Genom 

detta kan kvinnor får mer individanpassad behandling utifrån sina behov, vilket kan leda till att 

de klarar av att arbeta samt söka nytt arbete.  

  

Metodkritik 

Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet är begrepp som används för att 

bedöma en studies kvalitet (Lincoln & Guba, 1985, refererad i Wallengren & Henricsson, 2015, 

s.487). Trovärdighet i en studie kan uppnås genom att diskutera materialet med “kritiska 

vänner”, vilket även kan skapa en tydligare bild av materialet för författaren (Wallengren & 

Henricsson, 2015, s.487-488). Denna litteraturstudie anses ha trovärdighet eftersom materialet 

diskuterats med lärare och andra studiekamrater på seminarium. Kvalitetsgranskningen av 

utvalda artiklar gjordes var för sig av författarna, vilket Willman et al. (2016, s.91) menar på 

skapar en högre trovärdighet. Författarna i denna studie har använt samma analysmetod tidigare 

vilket kan bidra till studiens trovärdighet. Pålitlighet kan uppnås genom att författarna till 

studien har redogjort om de har förförståelse för valt ämne (Wallengren & Henricsson, 2015, 

s.488). I denna studie har författarna ingen förförståelse kring det studerade ämnet, vilket 

påverkar pålitligheten. 

 

Bekräftelsebarheten kan ses som hög om de “kritiska vännerna” tagit del av materialet som 

studerats, att datainsamlingen och urvalet av deltagandet i studien är utförligt redovisat och att 

analysprocessen är beskriven (Wallengren & Henricson, 2015, s.488). I denna studie har 

författarnas handledare tagit del av de texter som studerats samt att datainsamlingen och 
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analysprocessen är tydligt beskriven. I denna studie är syftet brett vilket skapar en fundering 

kring hur uteslutande kategorierna i studien var, är det ens möjligt att ha helt rena kategorier. 

Författarna flyttade runt text mellan kategorierna fortfarande i arbetets finslipning, vilket tyder 

på att syftet var för brett från första början med tanke på tidsplanen. En del meningsenheter hade 

eventuellt kunnat passa under fler kategorier än en, vilket de enligt Bengtsson (2016) inte ska 

göra. Detta kan påverka bekräftelsebarheten. När sökning av artiklar genomfördes valdes en 

begränsning, att använda full text. Författarna till denna litteraturstudie funderar på om detta kan 

ha påverkat resultatet. Eftersom relevant information kan ha missats på grund av detta. Dock 

upplevde författarna att datamättnad uppnåtts och ställer sig därför frågan om det hade gjort 

någon skillnad att inte ha med full text.  

 

Överförbarheten är det sista begreppet och det innebär att resultatet kan gälla för andra 

sammanhang. Överförbarheten kräver även att ovanstående begrepp är uppnådda (Lincoln & 

Guba, 1985, refererad i Wallengren & Henricson, 2015, s.488). Författarna i denna studie har 

diskuterat om hur detta resultat kan kopplas med liknande och andra sammanhang. Författarna 

kom fram till att resultatet passar in i liknande sammanhang men att bara vissa delar av resultatet 

kan passa in i andra. Då det finns andra sjukdomar som ger kronisk smärta som kan begränsa 

livet och skapa upplevelser av att inte bli tagen på allvar av vården. Exempelvis fibromyalgi, 

som är en sjukdom som drabbar till största delen kvinnor, den ger kronisk smärta som inte alltid 

syns och man blir inte alltid tagen på allvar av vården (Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 2011). 

Bara vissa delar av resultatet kan passa in i andra sammanhang, som exempelvis i kategorin “att 

vardagen påverkas”. Samma upplevelser och känslor som kom fram i vårt resultat kan 

uppkomma om man exempelvis blivit ensamstående, då kan ekonomin bli svårare att hantera 

och ens vänner kan ta avstånd. Litteraturstudien inkluderar studier från olika länder, men visar 

på liknande upplevelser vilket stärker överförbarheten. Enligt Henricson (2015, s. 475) bör man 

diskutera hur resultat från andra länder kan överföras till Sverige.  

 

Slutsats 

Litteraturstudiens resultat visar på brist på kunskap hos vårdpersonal om endometrios, vilket kan 

vara orsak till försenad diagnos. Det framkom i vårt resultat att sjukdomen är mångsidig och 

därför förändrar flera delar i livet. Som sjuksköterska är det viktigt att veta hur kvinnor med 

endometrios påverkas, för att kunna se hela människan. Har vårdpersonal mer förståelse behöver 

kvinnor inte lida i mötet med vården som visats i vår studie. När vårdpersonal har mer kunskap 

kring sjukdomen förstår de bättre vad kvinnorna går igenom och kan därför bemöta dem på ett 

empatiskt sätt. Detta kan göra att kvinnor blir tagna på allvar av vården och de kan få en diagnos 
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snabbare, som gör att de slipper lida i onödan. I klinisk praxis behöver vårdpersonal mer 

kunskap om endometrios och hur den påverkar kvinnor, men även att utgå ifrån personcentrerad 

omvårdnad för att ge individanpassad information samt behandling. Vi tänker att vår 

litteraturstudie kan leda till en ökad förståelse kring sjukdomen och hur kvinnor påverkas av 

endometrios. Vidare forskning kring området endometrios kan vara behandlingsalternativ, 

eftersom just nu finns det inte så många som är långvarigt effektiva.  
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