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Sammanfattning    
 
Endometrios är en av de vanligaste gynekologiska diagnoserna i världen. Smärtor, 
blödningar och andra symtom begränsar kvinnornas dagliga liv. Dessa symtom 
normaliseras ofta av familj och vänner, vilket gör att den drabbade inte tar symtomen på 
allvar. Okunskap bland vårdpersonal gör att många kvinnors endometriosdiagnos 
fördröjs. Syfte med studien är att belysa kvinnors upplevelse av att leva med 
endometrios. Metoden för studien är en litteraturöversikt baserad på nio kvalitativa 
artiklar. Patientperspektivet och upplevelsen av ett liv med endometrios är i fokus. 
Resultatet visar att kvinnorna upplever både fysiska och psykiska begränsningar. Oro 
och ångest för hur deras dagliga liv kommer te sig är ständig närvarande. Det 
framkommer även att sexlivet påverkas och att sjukdomen kan ge konsekvenser som 
fertilitetsproblem vilket i många fall kan påverka eventuella relationer. Tvivel på den 
egna upplevelsen samt rädslan av att bli misstrodd leder till att drabbade kvinnor kan 
känna sig misslyckade och annorlunda. När diagnosen är fastställd upplever många en 
lättnad då de får bekräftat för sig själva att de inte bara inbillat sig. Många strävar efter 
att återfå kontroll över sin kropp och gör detta genom livsstilsförändringar såsom 
nyttigare levnadsvanor och mer motion. Diskussionen belyser tabun kring ämnet mens, 
både lokalt och internationellt. Normalisering av symtomen leder till diagnosfördröjning 
och felaktig behandling. Detta får följder såsom längre lidande och ökade 
samhällskostnader i form av bland annat sjukskrivningar. Diskussionen tar även upp att 
sjuksköterskan oftast är kvinnans första kontakt med vården. Därav har sjuksköterskan 
en möjlighet att ta del av kvinnans berättelse och tillsammans med rätt kunskap kan rätt 
diagnos ställas snabbare och lidandet förkortas.  
Nyckelord: Endometrios, Upplevelser, Kvinnor, Erfarenheter, Patientperspektiv, 
Vårdvetenskap, Lidande 
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INLEDNING 

 
I Nyhetsmorgon (2019) i mars i år berättar en kvinna att hon redan som 10 åring kände 
att något var fel i hennes kropp. Hon berättar att hon hade magont som sedan 
utvecklades till svåra menssmärtor i puberteten. Detta kunde leda till att hon vid ett 
flertal tillfällen kräktes eller låg dubbelvikt i smärtor. Det dröjde 17 år innan hennes 
endometriosrelaterade symtom togs på fullt allvar och utreddes ordentligt. Under loppet 
av åren han hon få ett flertal felaktiga diagnoser innan hon till slut diagnostiserades med 
endometrios. Det som var allra värst, berättade hon, var att bli misstrodd vid upprepade 
tillfällen från vårdens sida.  

Det blir allt vanligare att endometriosdrabbade kvinnor öppet talar ut om sina problem 
såsom att de inte känner sig tagna på allvar av vården och hur de både mår fysiskt och 
psykiskt dåligt. År 2018 kom Socialstyrelsen med nationella riktlinjer för hur kvinnor 
med endometrios ska vårdas. Där står det bland annat att kvinnors gynekologiska smärta 
inte ska normaliseras av vården eftersom många drabbade får vänta länge på rätt 
diagnos, vilket både orsakar lidande för kvinnan och stora kostnaderna för samhället. 
Om normaliseringen minskar kan det leda till att kvinnor med endometrios får bättre 
möjligheter att leva ett normalt liv och därför är det viktigt att vårdpersonalen har den 
kunskap som krävs för att hjälpa och behandla dessa kvinnor.  

Vi har valt att skriva om kvinnors upplevelse av att leva med den gynekologiska 
sjukdomen endometrios. Vi båda är intresserade av kvinnosjukdomar och anser att mer 
forskning och resurser behöver läggas på kvinnor och deras hälsa. Vi upplever att 
sjukdomar kopplat till intima kvinnoproblem ofta tabubeläggs och inte får utrymme i 
media. Det leder till att den befintliga kunskapen inte sprids och medför att kvinnor 
lider i tystnad. Vi båda har även personligen träffat kvinnor som har sjukdomen 
endometrios. Vi har fått ta del av deras historier om smärta, lidande, svårigheter att bli 
gravida samt bristande kunskap och otillräckligt bemötande från vårdpersonalen.  

 
BAKGRUND 

 

Sjukdomen Endometrios  
 

Endometrios är den vanligaste gynekologiska diagnosen i världen och den drabbar 
uppskattningsvis var 10:e kvinna med en livmoder världen över, där smärta är det 
vanligaste symtomet (Socialstyrelsen 2018). Endometrios uppkommer sannolikt av en 
retrograd blödning, vilket innebär att mensblod och celler av endometriet som har fallit 
sönder inte enbart tar sig ut genom livmoderhalsen utan även åker tillbaka i äggledaren 
till bäckenhålan. I bäckenhålan fäster sig endometriala fragment på ytor i buken hos 
kvinnan som kan ge upphov till kroniska inflammationer som kan leda till 
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sammanväxtningar mellan vävnader och en del kvinnor kan få cystor (Vercellini, 
Viganó, Somaigliana & Fedele 2014).  Vid endometrios växer endometriet 
(livmoderslemhinnan) liknande celler utanför livmodern på organ i buken, där de 
vanligaste platserna är äggstockarna, bukhinnan eller rektovaginalt men de kan även 
ibland återfinnas på andra platser i kroppen såsom i lungorna eller i det centrala 
nervsystemet (Macer & Taylor 2012).  

 
Historia 
 
Redan på 1600-talet före Kristus fördes anteckningar på egyptiska papyrusrullar om 
kvinnors svåra smärtor i samband med menstruationen (Gustavsson 2010).  

I verket “Disputation Inajguralis Media de Ulceribus Ulcer” från 1690 som skrevs av 
Daniel Sharon återfinns endometrios utförligt beskrivet. Han skrev om uppkomsten av 
sår i bukhinnan, blåsan, utsidan av livmodern och livmoderhalsen hos kvinnorna. Såren 
sammanväxte och bildade inflammationer hos patienten som med tiden kunde utvecklas 
både till varfyllda sår och eventuellt tumörer (Knapp 1999). Även i bevarade 
obduktionsrapporter från 1690- talet återfinns beskrivningar av ytlig endometrios 
(Gustavsson 2010). 

På 1800-talet beskrev en grupp forskare sjukdomen som en kvinnosjukdom. Den 
drabbade kvinnor i puberteten och påverkade inte enbart kvinnans livmoder utan hela 
kvinnan. Man ansåg därmed att sjukdomen behövdes ses med holistiska ögon. Det 
framkom att sjukdomen orsakade ett stort lidande för de drabbade kvinnorna med i vissa 
fall medföljande konsekvenser som upprepade missfall och sterilitet. En av forskarna 
vid namn Louis Brotherson beskrev kvinnors upplevelse av sjukdomen som att 
kvinnans hela själ var trasig (Knapp 1999). Vidare skrev Knapp (1999) i sin rapport att 
det redan på 1700-talet var den intensiva smärtan som framförallt kopplades ihop med 
sjukdomen. Kvinnorna jämförde smärtan vid förlossningsvärkar, överväldigande och 
tortyrliknande. 

John Albertson Sampson och hans teori om retrograd blödning och sambandet 
med endometrios som beskrevs år 1927, är den teori som än idag är vedertagen om hur 
endometrios kan uppkomma hos kvinnor. Endometrios har tidigare kallats “Den 
bortglömda sjukdomen” eftersom den tidigare inte har nämnts i stora och välkända verk 
om sjukdomar (Bruse 2016).  

I det moderna och industriella samhället nämns miljögiftet dioxin som en av orsakerna 
till uppkomsten av endometrios eftersom dioxin har östrogenliknande egenskaper som 
stör hormonbalansen. Kvinnorna i dagens samhälle väntar även i allt högre utsträckning 
med att skaffa barn och skaffar även färre barn än förr, vilket kan ha inverkan på 
utvecklingen av endometrios (Bruse 2016).  
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Upplevda hälsohinder  
 

Smärtan är även det dagens drabbade kvinnor främst nämner när de beskriver symtomen 
vid endometrios. Kvinnorna beskriver vidare dysmenorré (muskelkrampsliknande 
smärtor vid menstruationen) som det vanligaste symtomet vid endometrios. Dysmenorré 
kan upplevas redan från första mens men kan även uppkomma först efter många års 
smärtfria menstruationer eller efter barnafödande. Smärtan startar vanligtvis innan 
menstruationen och intensifieras därefter gradvis de första dagarna av menstruationen. 
Smärtan upplevs i form av molvärk med huggande, skärande eller krampliknande inslag 
som strålar ut i ryggen, benen, vulvan eller perineum (mellangården). Oberoende av fas 
i menstruationscykeln kan kvinnorna uppleva molvärk, lägesberoende smärta samt 
besvär från nedre ländryggen. Symtomen från tarmen är ett vanligt förekommande 
fenomen hos mer än 70 % av kvinnorna med endometrios. Detta tros bero på den 
endometriosrelaterade inflammatoriska processen och inte som regel av skador på 
tarmen. Även diarré eller obstipation i samband med menstruationen är vanligt för 
kvinnor med endometrios (Gustavsson & Valentin 2016). 

I ett tidigt skede av sjukdomen kan djup dyspareuni (smärta vid samlag) förekomma 
som vanligtvis orsakas av endometriosvävnad som infiltrerade bakre vaginalväggen 
och/eller sakrouterinlegimenten. Detta leder till att en del av kvinnorna får svår smärta 
vid försök till samlag och smärtan kan kvarstå i timmar eller även dygn efter samlaget. 
Den intensiva smärtan leder därmed ibland till att samlag blir omöjligt för den drabbade 
kvinnan (Gustavsson & Valentin 2016). Andra symtom kan vara illamående, slöhet, 
aptitförlust, feber, huvudvärk eller migränanfall och även varierande blödningsmönster 
(Hansen, Kesmobel, Baldursson, Schultz & Forman 2013). Psykiska besvär av 
varierande grad är också vanligt förekommande hos kvinnorna redan innan diagnosen 
fastställs. Kvinnor som lider av kronisk smärta på grund av endometrios drabbas oftare 
av depressiva symtom än de kvinnor som inte lider av kronisk smärta (Gustavsson & 
Valentin 2016). 

 
Behandling av endometrios idag 
 

Vid endometrios används laparoskopi (titthålskirurgi) för att kunna avlägsna 
endometriosvävnaden, ärrvävnaden, sammanväxningar och eventuella cystor som 
uppstår på grund av sjukdomen. Egenvård med smärtbehandlingar i form av 
lokalvärme, behandling med TENS, akupunktur eller fysisk aktivitet kan också vara en 
del av behandlingen (Endometriosföreningen 2018). Behandling mot endometrios ges i 
syftet att öka kvinnornas livskvalitet och minska deras lidande. NSAID och paracetamol 
är de vanligaste läkemedel som används för smärtlindring (Olovsson 2016, s. 49). 
Hormonpreparaten som minskar östrogennivåerna genom hämningen av ägglossningen 
ökar chanserna att dämpa endometrios symtomen eftersom endometrios behöver 
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östrogen för att kunna växa (Endometriosföreningen 2018). Det framgår dock att 
livskvaliteten enbart delvis kan höjas med hjälp av medicinska och kirurgiska 
behandlingar (Young, Fisher & Kirkman 2014). 

 

Patientens livsvärld och vårdens roll 
 

Livsvärlden är en värld av erfarenheter och upplevelser som var och en av oss 
människor är bärare av. Det handlar om en hållning eller inställning till den vanliga 
världen, det vill säga den välkända världen såsom den erfars och upplevs av var och en 
av oss (Ekebergh 2016, s. 19). 

Patienter med endometrios träffar sjuksköterskor på olika platser såsom på sjukhus, 
inom skolhälsovård, på akuten och på ungdomsmottagningen. För att inte riskera att 
kvinnorna negligeras behöver sjuksköterskan ha kunskap om endometrios. Det är viktigt 
att sjuksköterskan ser kvinnan som en helhet, då endometrios påverkar hela kvinnan 
både fysiskt, psykiskt och socialt. Detta kan ske genom att sjuksköterskan lyssnar och 
ger den drabbade kvinnan tid att berätta sin historia. Det är också viktigt att 
sjuksköterskan ger både utbildning samt hjälper den drabbade kvinnan att hitta 
information om sjukdomen för att på så vis stärka kvinnans självständighet (Norton & 
Holloway 2016).  
 
När människor drabbas av ohälsa och sjukdom som de själva inte kan klara av på egen 
hand söker de sig till den professionella hälso-och sjukvården. Förväntningar finns på 
läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Förväntningar såsom att den drabbades 
personliga problem och svårigheter tas på allvar och att det finns en vilja att förstå 
ohälsan samt situationen de hamnat i. Den sjuka människan förväntar sig också vård 
och behandling av god kvalitet. Sjuksköterskan behöver ha kunskap om den mänskliga 
existensen för att kunna förstå patienten och kunna bemöta personen på rätt sätt 
(Ekebergh 2016, s. 66).  
 
Enligt Socialstyrelsen (2018) är det normaliseringen av smärtan som fördröjer 
diagnostisering och behandling. Många ungdomar och deras vårdnadshavare som söker 
sig till ungdomsmottagning, vårdcentral eller elevhälsan på grund av endometrios 
relaterad smärta får oftast höra att det är helt normalt med smärta vid samlag eller i 
samband med menstruation. Detta kan leda till utveckling av långvarig 
smärtproblematik och leder sannolikt även till negativ inverkan på kvinnors fertilitet.  
 
 

Lidande 
 
Eriksson (1994, s. 11) beskriver lidande som något som är tillägnat människan och att 
leva innebär till viss del att människan är lidande. Lidandet i sig har ingen mening men 
när en människa går genom ett lidande kan lidandet tillskrivas en mening av 
människan.   
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Sjukdomslidande 
 
Begreppet sjukdomslidande kan delas in i kroppslig smärta samt själsligt och andligt 
lidande. Kroppslig smärta som är förorsakad av sjukdom och behandling upplevs som 
fysiskt lidande. Sjukdom som kräver behandling kan ibland orsaka lidande i form av ren 
kroppslig smärta för den sjuka människan. Smärta kan inte likställas med lidande men 
kopplingen mellan lidande och smärta är ändå centralt. Kroppslig smärta som har 
förmågan att fånga den lidande människans uppmärksamhet blockerar och minskar den, 
i varje människa, existerande potential att kunna bemästra lidandet. Kroppslig smärta 
kan driva människor till andlig och själslig död. Därför bör den bekämpas med alla 
tillgängliga medel. Själsligt och andligt lidande uppstår vid upplevd förnedring, skam 
och skuld i relation till sjukdom och dess behandling. Patienten själv kan uppleva skam 
på grund av sjukdomen. Fördömande attityd från vårdpersonal kan också orsaka lidande 
(Eriksson 1994, ss. 83-84).  

Depression visade sig vara vanligt förekommande hos kvinnor med endometrios. Av 
kvinnorna som drabbats av endometrios i kombination med kroniska smärtor på grund 
av sjukdomen tros hela 86% drabbats av depression. Lägre procentuell andel återfanns 
hos de kvinnor som enbart hade diagnosen endometrios utan kroniska smärtor. Här är 
andelen cirka 38% (Makdessi & Saba 2016, s. 26). 

 
Vårdlidande 
 
Lidande är inte enbart ett symtom på sjukdom utan kan vara ett resultat av otillräcklig 
vård. Vårdlidandet kan delas in i 4 block. Kränkning av patientens värdighet, 
fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård (Eriksson 1994, ss.86-87). 

Den vanligaste formen av vårdlidande utlöses genom att patientens värdighet kränks. 
Några konkreta exempel på detta kan vara att vårdpersonalen kränker patientens 
integritet genom att blotta denne genom personliga frågor. Eller utför undersökningar 
som berör intima områden. Patientens integritet kan också kränkas genom att inte 
tillräckligt uppmärksammas eller mötas av en bristfällig etisk hållning (Eriksson 1994 
ss. 86-87). Kvinnor med endometrios upplever att många i sjukvårdspersonalen bemöter 
dem med ignorans, vilket leder till att de känner sig utsatta och inte trodda. Kvinnorna 
upplever även att det finns brister i kunskap bland sjukvårdspersonalen och de känner 
sig både psykiskt och fysiskt utsatta av personalen. Psykiskt påfrestande är det att hela 
tiden behöva berätta om symtomen och hur de styr och begränsar deras liv. Samtidigt 
som det är svårt att blotta sig psykiskt, så upplever kvinnorna många gånger sig 
misstrodda. Man bekräftar därmed inte patientens upplevelser, vilket de ofta hade 
hoppats på. De gynekologiska undersökningar som man är tvungen att gå igenom för att 
ställa diagnosen endometrios gör att många känner sig fysiskt utsatta. Undersökningarna 
är en del av rutinen i utredningen men upplevs ofta som smärtsamma för kvinnorna 
(Grundström, Alehagen, Kjölhede & Berterö 2018). 
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Fördömelse och straff har sin grund i uppfattningen att det är vårdarens uppgift att 
avgöra vad som är rätt eller fel för patienten. Vårdaren har visserligen faktakunnande 
och kan bedöma vad som hade varit bäst för patienten men det är i slutändan ändå 
patienten som bestämmer om hen vill nyttja vården eller inte. En uppfattning om hur 
idealpatienten ska vara finns bland vårdpersonalen och om inte patienterna håller sig 
inom ramarna av denna kan de känna av fördömelse. Patienter kan straffas av 
vårdpersonal genom att nonchaleras eller inte få vårdande vård (Eriksson 1994 s. 91). I 
en studie gjord av Altman & Wolcyxk (2010) framgår det att kvinnor som söker vård 
med infertilitetsproblem oftare får snabbare vård och blir remitterade till specialister 
medan kvinnor med endast bäckensmärta och/eller samlagssmärta ofta blir 
bortprioriterade. Kvinnor påpekar att vårdpersonalen inte ställer rätt frågor och även att 
många av symptomen kvinnorna upplever inte frågas om alls.  

En annan aspekt av vårdlidande är att tvinga någon att utföra handlingar den egentligen 
inte orkar, genom att hänvisa till rådande rutiner. Maktutövning är ett annat sätt att 
skapa lidande på. Det kan både ske direkt och indirekt genom att till exempel inte ta 
patienten på allvar (Eriksson 1994, ss. 91-92). Altman & Wolcyxk (2010) skriver i sin 
studie att kvinnorna och vårdpersonalen normaliserar situationen och 
smärtproblematiken och därav blir diagnostiseringen en längre process.  

Utebliven vård eller icke-vård är alltid en kränkning av människans värdighet och 
därmed ett sätt att utöva makt över den maktlöse. Bristande förmåga att se och kunna 
bedöma patientens behov kan leda till att vården inte blir av. Ursprunget till icke-
vårdande ligger i vårdarens grundhållning och i dennes upplevda motiv till att vårda 
(Eriksson 1994, ss. 92-93). Tiden från att symtomen debuterar till att en diagnos på 
endometrios ställs är ungefär sju år. En del patienter får aldrig ens en bekräftad diagnos. 
I en översiktsartikel framgick det tydligt att kvinnorna med endometrios kände en sänkt 
livskvalitet vilket var starkt kopplat till den upplevda smärtan (Young, Fisher & 
Kirkman 2014) 

Livslidande 
 
Ett livslidande berör och påverkar hela människans liv. Livslidande kan bland annat 
vara ett resultat av sjukdom, ohälsa eller patientsituationen. Världen som den är känd 
för den berörda människan förändras och rutiner som varit inrutade tas ifrån individen. 
Det som varit självklart är inte längre det. Livslidande kan beskrivas som hotet om 
människans totala existens eller känslan av att inte längre höra till i ett socialt 
sammanhang. När något i ens liv sker, till exempel att drabbas av en sjukdom, behöver 
människan tid på sig att finna en ny mening med livssituationen. Vid en förändring kan 
en människa som tidigare känt sig hel plötsligt känna sig som delar av den människa 
den en gång var. Känslan av hopplöshet och vilja att ge upp kan infinna sig hos 
patienter som inte längre ser värdet eller meningen med livet (Eriksson 1994, ss. 93-94). 
I en studie gjord av Makdessi & Saba (2016, s. 26) talade kvinnor med endometrios om 
att relationer och samliv påverkades negativt. Upp till 75 % av kvinnorna som har fått 
sin endometriosdiagnos bekräftad via laparoskopi uppgav att deras sexliv är påverkat av 
sjukdomen. Det finns kopplingar mellan smärtintensitet och sexuell dysfunktion som 
leder till färre samlag och som får kvinnorna att känna skuldkänslor gentemot sin 
partner. Många av kvinnorna berättar även att samlag ibland primärt utfördes för att 

https://docs.google.com/document/d/1j8rzHQnfgcKBOsxn7QrbhejiIoxBs-Tr/edit?dls=true#_msocom_3
https://docs.google.com/document/d/1j8rzHQnfgcKBOsxn7QrbhejiIoxBs-Tr/edit?dls=true#_msocom_3
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tillfredsställa sin partners behov. Kvinnorna med djup infiltrerande endometrios hade 
oftast minskad möjlighet att få orgasm, lägre lust och minskad förmåga att känna 
sexuell tillfredsställelse. Problem i relationer och samliv påverkar hela kvinnans liv 
negativt och kan på så vis utgöra ett livslidande. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 
Ungefär var 10:e kvinnan i fertil ålder drabbas av endometrios. Forskningen kring 
sjukdomen belyser symtom som smärta vid menstruation och vid samlag men även 
svårigheter att kunna bli gravid och att många upplever skam kring sjukdomen. 
Sjuksköterskans kunskap om endometrios och sjukdomens symptom är ofta bristfällig 
och många kvinnor berättar att de inte blir tagna på allvar när de söker vård. Kvinnor 
berättar att deras smärta normaliseras av vårdpersonalen och att det finns en svårighet 
att få rätt diagnos. Många belyser att sjukdomen påverkar hela deras liv och att det ofta 
är det sjukdomen som bestämmer hur deras dag ska bli. Det är inte ovanligt att de får 
psykiska besvär eftersom många års kämpande för rätt diagnos och känslan av att inte 
bli trodd på tär på deras psykiska hälsa. Med tanke på alla problem sjukdomen medför 
för de drabbade kvinnorna är det viktigt att belysa hur mycket endometrios faktiskt 
påverkar kvinnans liv och hur hon själv upplever sin sjukdom. Mer kunskap behövs för 
att vi som blivande sjuksköterskor ska kunna bemöta och hjälpa de drabbade kvinnorna 
på ett bättre, säkrare sätt som kan bidra till snabbare diagnos och minskad lidande.  
 
 
SYFTE 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa kvinnors upplevelse av att leva med 
endometrios. 
 

METOD 
 
Metoden som valts för studien är en litteraturstudie i form av en allmän 
litteraturöversikt (Friberg 2017, ss.141-151). Syftet är att redovisa det aktuella 
kunskaps- och forskningsläget i valt specifikt område. För att få fram människors 
upplevelser väljs kvalitativa artiklar (Segesten 2017, s.108).   
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Literatursökning och datainsamling 
 
Sökningen av området påbörjades genom så kallat helikopterperspektiv vilket betyder 
att området av intresse söktes av brett. Sammanfattningar av studier som verkade 
intressanta lästes. Därefter formulerades sökord som passade till studiens 
problemformulering och studiens syfte (Friberg 2017 ss.146-147), vilket resulterade i 
sammanlagt fyra sökningar se bilaga 2. Enligt Friberg (2017, s.1479) skall sökningarna 
avgränsas för att få ut de artiklar som passar bäst för studiens syfte genom så kallade 
inklusions- och exklusionskriterier. Studiens inklusionskriterier var att artiklarna skulle 
ha en kvalitativ metod, utgå ifrån att kvinnorna hade fått sin endometriosdiagnos 
bekräftad samt ha kvinnornas upplevelse som fokus. De skulle också vara skrivna på 
engelska och inte vara äldre än tio år. Viss trunkering tillämpades som möjliggör träffar 
på alla ordets böjningsformer (Östlundh 2017, s. 71).  
   
En första sökning i både Cinahl och PubMed genomfördes för att se hur mycket 
material det fanns kring ämnet Endometrios. I Cinahl gav sökningen utan några filter 
och med sökordet ”Endometriosis” 5615 sökresultat. I PubMed fick vi 27012 resultat 
med samma sökord och utan några filter. För att hitta artiklar i databaserna Cinahl och 
PubMed som kan besvara arbetets syfte lades det till ”AND” ”experience OR lived 
experience” AND “wom*” AND “life” i båda databaser. I Cinahl användes filter “peer 
reviewed”, 2009-2019 och english language medan det användes “10 år” samt “free full 
text” för databasen PubMed. Tre artiklar som alla hittades i Cinahl, användes i 
resultatet. 

Fler sökningar gjordes i Cinahl med sökorden ”endometriosis”, ”quality of life OR well 
being OR well-being OR health related quality of life” samt “women OR female OR 
woman Or females”, “life” och “factors OR causes OR influences”,“ Endometriosis” 
AND “ experience” AND “wom*”. Alla abstrakt granskades och fem valdes till 
resultatet då de matchade syftet. En artikel var en dubblett av tidigare sökresultat. 

Eftersom antal relevanta artiklar som hittades genom våra sökningar var för få valdes en 
av de redan inkluderade artiklarna i Cinahl och fliken “similar articles” samt ett utökat 
tidsspann för sökningarna från år 2004-2019. Därigenom kunde ytterligare två artiklar 
inkluderas i resultatet.  

Sökningar i PubMed med samma sökord resulterade i dubbletter av redan inkluderade 
artiklar från Cinahl och redovisas därför inte i sökningen. Sammanlagt inkluderades nio 
kvalitativa artiklar genom sökning i Cinahl. 

 

Dataanalys 
 

När de nio artiklarna valts ut kvalitetsgranskades de enligt Fribergs (2017, s. 187) 
granskningsmall för att på så vis försäkra oss  om att artiklarna höll hög kvalité. Vidare 

https://docs.google.com/document/d/1j8rzHQnfgcKBOsxn7QrbhejiIoxBs-Tr/edit?dls=true#_msocom_12
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läste artiklarna igenom några gånger för att få en överblick av resultatet. De artiklar som 
valdes och granskade redovisas i bilaga 1 där artiklarnas syfte, metod, urval och en kort 
sammanfattning av resultatet redovisas vilket enligt Friberg (2017, s. 148) är ett bra sätt 
att skapa struktur i vidare analys av arbetet. Granskningen av artiklarnas resultat 
fortsatte genom att de lästes igen och artiklarna fick varsin färg där ord och stycken som 
svarade på studiens syfte ströks under med respektive färgpenna. Detta gjordes först av 
författarna på var sitt håll och sedan tillsammans. Därefter lästes de understrukna 
artiklarna igenom igen för att se så det som strukits under var relevant och korrekt 
uppfattat. Därefter klipptes de understrukna orden och meningarna ut och pusslades 
ihop i olika kategorier och subkategorier. Användningen av färgpennor hjälpte 
författarna att hålla isär artiklarna och gav en översikt över materialet. Friberg (2017, 
s.149) menar att genom att sortera artiklarnas resultat i nya kategorier skapas en ny 
helhet.  

 

RESULTAT 
 

Efter analys av resultatet i valda artiklar som alla hade fokus på kvinnors upplevelse av 
att leva med endometrios framkom tre huvudkategorier. Dessa är ett förändrat jag med 
underkategorier förändrad kvinnlighet, strävan efter att återfå kontroll och förändrad syn 
på framtiden. Behov av bekräftelse med underkategorier känslan av att bli misstrodd 
och behov av stöd från vården samt kategorin ett begränsat liv med underkategorier 
fysiska begränsningar, påverkan på familjen och begränsningar i det sociala livet. 

 
Ett förändrat jag 
 
Förändrad kvinnlighet 
 
Kvinnor beskriver att sjukdomen får dem att känna sig mindre kvinnliga då sjukdomen 
påverkar deras chanser att bli gravida. Detta eftersom många kvinnor förknippar 
kvinnlighet med förmågan att bli gravid (Roomaney & Kagee 2016). Fysiska 
förändringar såsom ärr från operationer, blekhet på grund av kraftiga blödningar som i 
vissa fall leder till anemi och viktuppgång till följd av mediciner gör att flera kvinnor 
inte trivs i sina kroppar (Culley et al. 2017). En del av kvinnorna blir upprörda, 
överväldigade och oroliga när de får förklarat för sig att tillståndet inte går att bota och 
att det medför en risk att bli infertila (Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood 
2014). Några av kvinnorna berättar att de inte kan vara den mamma de vill vara och att 
barnen i vissa fall får ta på sig rollen som förälder när kvinnornas smärta känns som 
värst (Roomany & Kagee 2014). 
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Strävan efter att återfå kontroll 
 
Kvinnorna som lever med endometrios berättar att de har en strävan att återfå kontrollen 
över sina liv. De gör positiva livsstilsförändringar såsom att välja en hälsosammare 
kost, bli mera fysiskt aktiva och vissa av kvinnorna har slutat att röka (Seear 2009b; 
Moradi et al. 2014). De kvinnor som gör dessa förändringar upplever att det bidrar till 
att de får en ökad medvetenhet om kroppens signaler och att de själva har ett ansvar 
gentemot sin kropp vilket i sin tur bidrar till ökat självförtroende och ökad 
kontroll (Seear 2009b). De upplever även smärtlindring och förbättrad sinnesstämning 
med hjälp av ökad fysiskt aktivitet (Huntington & Gilmour 2005). Vissa av kvinnorna 
känner dock en känsla av skam när de inte lyckas tillämpa de livsstilsförändringar som 
kan förbättra deras endometrios (Seear 2009b). Kvinnorna upplever även att de har lärt 
sig något av att leva med endometrios. En del säger sig ha blivit starkare och mer 
beslutsamma. Kvinnorna som har lärt sig att leva med sin kropp istället för att kämpa 
emot den upplever att deras smärttröskel har blivit högre (Moradi et al. 2014). När 
kvinnorna får förståelse för sin sjukdom ökar deras självförtroende då de äntligen ser sig 
som en normal kvinna som drabbats av en kronisk sjukdom (Hållstam, Stålnacke, 
Svensén & Löfgren 2018).   

  

Förändrad syn på framtiden 
 
Kvinnorna med endometrios har delade åsikter kring framtiden. De flesta kvinnorna 
säger att de vet att det inte finns något botemedel för sjukdomen och att det leder till att 
de oroar sig inför framtiden. Det många kvinnor oroar sig över är att smärtan ska 
komma tillbaka eller bli värre och att det ska uppdagas att de har fertilitetsproblem 
(Denny 2009). En existentiell sorg uttrycks som handlar bland annat om oron över att 
inte kunna skaffa egna barn, vilket orsakar ångest hos flera av kvinnorna (Hållstam et al. 
2018).  
 

En del av kvinnorna som har döttrar oroar sig över att de också ska drabbas av 
endometrios. Oro finns också hos ensamstående kvinnor över att förlora vårdnaden av 
sina barn. Detta på grund av att periodvisa smärtor hindrar dem från att kunna ta hand 
om sina barn (Moradi et al. 2014). Även medicinska långtidseffekter och biverkningar 
ger upphov till oro inför framtiden (Hållstam et al. 2018; Denny 2004). 

De yngre kvinnorna och de som inte har haft sjukdomen så länge beskriver generellt att 
de har en mer positiv framtidstro (Denny 2009).  Även de kvinnor som upplever en 
förbättring av symtomen efter kirurgisk behandling är de som ser mest positivt på 
framtiden (Denny 2009; Hållstam et al. 2018). Kvinnorna uttrycker att när symtomen 
lättar genom behandling så känner de att deras liv får nya möjligheter och en försiktig 
framtidstro tänds. De upplever att de nu mer kan fokusera på vad som är viktigt i deras 
liv (Hållstam et al. 2018). Det finns även de kvinnor som är positiva inför framtiden 
men som samtidigt är rädda att deras liv fortfarande kommer påverkas av sjukdomen.  
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Flera av kvinnorna berättar att de har hopp om en smärtfri framtid med möjlighet att 
kunna bilda familj, ha en intim relation, inte få återfall i sjukdomen samt att 
behandlingen för endometrios effektiviseras (Moradi et al 2014). Vissa av kvinnorna ser 
också framtida klimakteriet som ett hopp om en mindre smärtsam framtid (Denny 2009) 

  

Behov av bekräftelse 
  

Känslan av att bli misstrodd 
 
Flera av kvinnorna berättar att de upplever att deras smärtor normaliseras av deras 
familj, vänner och ibland utav läkare, vilket gör att de känner sig misslyckade och 
skamfyllda (Moradi et al. 2014; Denny 2009). På arbetet försöker vissa av kvinnor dölja 
sina symtom eftersom de upplever att kollegor inte förstår vad endometrios är och på så 
vis inte ser det som en legitim sjukdom. De upplever att de blir bemötta med bristande 
förståelse och avsaknad av empati. Kvinnorna blir oroliga över att bli stämplade som 
hypokondriker eller ses som någon som inte kan hantera ”normal” smärta i samband 
med menstruation (Grogan, Turley & Cole 2018). Många av kvinnorna upplever att 
varken deras chefer eller kollegor tror på dem när de behöver vara hemma från jobbet 
på grund av sin sjukdom (Denny 2004; Roomaney & Kagee 2018).  
 
När kvinnor ska beskriva sin smärta med hjälp av en skala från 1 till 10, där 1 är ingen 
smärta och 10 den värsta tänkbara smärtan de upplevt, uppskattar många smärtan till en 
8 på skalan (Huntington & Gilmour 2005). Kvinnorna hävdar att de kan skilja mellan 
vanlig värk som kan behandlas med värktabletter och endometriossmärtor (Denny 
2004). Trots det upplever många utav kvinnorna att deras smärta och upplevelser blir 
normaliserade och att de inte blir tagna på allvar av läkarna och sjukvården. Samt att de 
blir behandlade som om smärtan är av psykologiskt ursprung (Denny 2004; Moradi et 
al. 2014; Denny 2009) 

  

Behov av stöd från vården 
 
Många av kvinnorna med endometrios upplever att det tar för lång tid att få rätt diagnos 
och berättar att de känner sig arga och frustrerade över detta. Kvinnor beskriver att när 
de väl får sin diagnos infinner sig en känsla av lättnad eftersom orsaken till den 
upplevda problematiken hittats. De får en bekräftelse på att smärtan de upplevt inte är 
något de har överdrivit och att de inte har inbillat sig (Moradi et al 2014). Flera kvinnor 
berättar att de är besvikna, att de känner sig förnedrade i samband med de 
gynekologiska undersökningarna och att undersökningarna upplevs som ett övergrepp 
utförd av vårdpersonalen (Hållstam et al. 2018; Roomaney & Kagee 2016; Moradi et al. 
2014; Grogan, Turley & Cole 2018).  

Kvinnor upplever att det finns en språkbarriär mellan dem och sjukvården. De belyser 
svårigheten att förmedla och beskriva sina symtom och vågar inte ställa frågor av 
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rädslan att verka okunniga (Roomaney & Kagee 2016). Även sjukvårdens brist på 
kunskap om endometrios gör att de känner att de själva behöver bli experter på sin 
sjukdom (Grogan, Turley & Cole 2018; Moradi et al. 2016; Seear 2009b).  

En del av kvinnorna får information om fertilitetsproblematiken i samband med 
diagnosen endometrios men upplever inte att de får stöd eller hjälp av vården i strävan 
att bli gravida. Detta leder till frustration och en känsla av att vara bortprioriterad av 
vården (Roomaney & Kagee 2016).  

En del av kvinnorna påpekar att det inte finns riktlinjer för hur de ska bli hjälpta vilket 
ökar känslan av frustration och hjälplöshet (Roomaney & Kagee 2016). En del kvinnor 
kan dock känna förtroende för sjukvården och upplever att de får bekräftelse och 
förståelse (Hållstam et al. 2018; Roomaney & Kagee, 2016; Moradi et al. 2014; Grogan, 
Turley & Cole 2018). 

  

Ett begränsat liv 
  

Fysiska begränsningar 
 
Kvinnorna berättar att de planerar sina liv utifrån sin endometrios och smärtan som 
sjukdomen orsakar. Allting planeras, så långt det går, på de dagar kvinnorna vet att de 
har de bästa oddsen för att vara någorlunda fria från sin smärta (Denny 2009). De 
berättar att kroppsliga symtom som till exempel blödningar medför att de känner sig 
generade och ängsliga. Detta eftersom det finns en risk att de blöder så mycket att 
kläderna kan smutsas ner offentligt (Roomaney & Kagee 2016). Osäkerhet kring när 
symtomen slår till gör att kvinnorna oftast själva inte vet hur deras liv kommer se ut 
från dag till dag (Denny 2009). 

Smärtan upplevs av kvinnorna på olika sätt och beskrivs bland annat som olidlig, 
oavbruten, bultande, huggande, kvävande, bedövande och försvagande (Grogan, Turley 
& Cole 2018). Smärtan beskrivs som den främsta orsaken till att kvinnorna känner en 
fysisk begränsning i sina liv (Hållstam et al. 2018). De berättar att så enkla saker som 
att ligga ner, böja sig, stå upp och att gå är nästintill omöjliga. Andra kvinnor belyser att 
smärtorna gör det påfrestande att äta och sova och en del kvinnor upplever att de ibland 
inte ens kan ta hand om sig själva (Roomaney & Kagee 2016). En del kan få yrsel och 
kräkas, ofta på grund av att de försöker röra på sig trots smärtan (Moradi et al. 2014; 
Roomaney & Kagee 2016; Denny 2004). De fysiska begränsningar sjukdomen orsakar 
medför även att många kvinnor blir mindre fysiskt aktiva, vilket påverkar deras hälsa 
negativt (Hållstam et al. 2018, s.100). Kvinnorna berättar att när de är lediga så går all 
ledig tid till att återhämta sig inför kommande vecka (Grogan, Turley & Cole 2018; 
Moradi et al. 2014; Roomaney & Kagee 2018; Denny 2004). Många av kvinnorna säger 
även att de har behovet av långa viloperioder under varje menscykel för att klara av 
vardagen (Roomaney & Kagee 2016). 

Kvinnors möjlighet till utbildning påverkas av endometriosen. De berättar att de har 
svårt att hålla koncentrationen uppe, att de behöver sjukskriva sig från skola på grund av 
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smärtan och tröttheten. Vissa av kvinnorna har fått dra ner på studietakten eller avsluta 
sina studier (Moradi et al. 2014).  

  

Påverkan på familjen 
 
En del av kvinnorna känner även att de är besegrade av sin sjukdom och upplever en 
ovisshet om framtiden: De upplever en svaghet både psykiskt och fysiskt och att de är 
en belastning för sina nära och kära (Culley et al. 2017; Moradi et al. 2014). 

När kvinnor drabbas av endometrios påverkas ofta relationen negativt då det är inte 
enbart drabbar kvinnorna utan även deras partner. Psykiska och fysiska biverkningar 
såsom trötthet, minskad sexlust och stressen över att bli gravid påverkar relationen. 
Beslut som om, när och hur de ska skaffa barn blir något de måste ta ställning till 
(Culley et al. 2017).  

Saknaden av ett sexuellt och intimt förhållande leder till att par går skilda vägar 
(Hållstam et al. 2018). En del av kvinnorna berättar att de inte känner sig stöttade av 
sina partner och att de inte förstår dem längre, vilket leder till att äktenskap och 
relationer tar slut (Moradi et al. 2014). Dock finns det även de kvinnor som berättar att 
stödet från deras partner är det som hjälper dem att klara av sin sjukdom (Denny 2004). 
De kvinnor som ska gå igenom IVF (In vitro-fertilisering, provrörsbefruktning) 
eftersom de lider av ofrivillig barnlöshet orsakat av sjukdomen och andra behandlingar 
såsom hormonbehandlingar och operationer känner en oro över den ekonomiska 
belastningen behandlingarna innebär för familjen (Culley et al. 2017; Roomaney & 
Kagee 2018). 

En del av kvinnorna som är singlar berättar att de har valt att vara singlar på grund av 
rädslan och ångesten en ny relation skulle kunna innebära för dem (Moradi et al. 2014). 

  

Begränsningar i det sociala livet 
 
Kvinnor med endometrios känner ofta en känsla av hopplöshet och ensamhet på grund 
av begränsningar endometriosen orsakar. Många får ett minskat självförtroende och 
vissa kvinnor drabbas även av depressioner och självmordstankar till följd av 
sjukdomen. Många upplever att det är dessa känslor som begränsar deras sociala liv 
eftersom det får dem att isolera sig från sin omvärld (Roomaney & Kagee 2016 ). Andra 
kvinnor talar även om känslor som frustration, att de är värdelösa och att känslan av 
ensamhet är central. Detta eftersom att de blir tvungna att tacka nej eller avboka träffar 
med sina vänner på grund av smärtorna och tröttheten som sjukdomen orsakar (Grogan, 
Turley & Cole 2018; Roomaney & Kagee 2018; Hållstam et al 2018).  Kvinnorna som 
lever ofrivilligt barnlösa beskriver att de känner avundsjuka på andra kvinnor som har 
barn. De upplever även det orättvist att de själva inte kan skaffa barn vilket leder till att 
de isolerar sig (Moradi et al. 2014; Roomany & Kagee. 2014). 
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DISKUSSION  
 

Metoddiskussion 
  
Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av ett liv med endometrios. För 
att fånga upplevelserna valdes enbart kvalitativa artiklar vilket kan ses som en nackdel. 
Men enligt Segesten (2017, s. 107) fångar kvalitativa artiklar bättre upp upplevelserna, 
erfarenheterna och förväntningarna av ett fenomen. De får mer fokus vilket ger en 
djupare förståelse (Segesten 2017, s. 107).  

Artiklar för studien söktes fram i databaserna Cinahl och PubMed. Cinahl innehåller 
främst artiklar inom omvårdnadsvetenskap och PubMed innehåller främst artiklar inom 
medicin (Östlundh 2017, s. 67). Författarna ansåg att materialet från dessa två databaser 
höll god kvalité. En eventuell nackdel kan vara att artiklar som inte fanns i dessa två 
databaser missades.    

Författarna hade en viss förkunskap kring sjukdomen endometrios tidigare men la den 
åt sidan vid analys av resultatet. Den tidigare kunskapen, tillsammans med förståelse för 
kvinnlig fysiologi, bör ses som något positivt då det möjliggjorde att författarna kunde 
sätta sig in i och förstå artiklarna inom området på djupet. Mycket av det författarna 
trodde sig veta fick de bekräftat av studierna. Ekebergh (2016, s. 235) skriver att 
människans förförståelse grundar sig på dennes liv och upplevelser. Som sjuksköterska 
krävs det att hon har ett öppet sinne för nya perspektiv och intryck som då kan utveckla 
det som redan är känt till en ny förståelse.  

Sökorden som användes i sökningarna valdes för att matcha uppsatsens syfte som är att 
belysa kvinnors upplevelse av att leva med endometrios. Själva sjukdomen endometrios 
inkulderades i varje sökning. Detta kombinerades därefter med ett flertal sökord som 
speglar upplevelser, se (bilaga 2). Avgränsningarna förenklade sökningen men kan även 
ha bidragit till att man inte tog del av en del intressanta artiklar. Exempelvis så kan 
bortfiltrerade artiklar varit för gamla eller på ett annat språk. Språkliga hinder gör att 
artiklar som var skrivna på andra språk än engelska och svenska som möjligen hade gett 
mer till resultatet valdes bort.  

Vissa av artiklarna fanns inte att tillgå som fulltext och valdes därmed bort. Andra 
artiklar krävde betalning och det ansågs inte rimligt att betala pengar för en artikel som 
enbart kunde läsas abstrakt innan betalning. En artikel försökte dock köpas via 
biblioteket men det stoppades då biblioteket ansåg att det skulle bli för dyrt. Detta kan 
ha påverkat resultatet negativt då dessa artiklar kan ha fångat andra typer av upplevelser 
eller förstärkt eller försvagat upplevelser som belyses rapportens resultat. Författarna 
anser dock att de artiklar som är inkluderade i resultatet ger en bred bild av kvinnors 
upplevelse av ett liv med endometrios.  

Eftersom urvalet som matchade syftet initialt blev för litet gjordes en utökning i årtalen 
till artiklar från år 2004 till 2019. Författarna anser att de två äldre artiklar som valdes 
fortfarande är aktuella och bidrar till att bredare fånga upplevelsen av att leva med 
endometrios.  
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Av de nio artiklarna som valdes hade åtta av artiklarna ett bekvämlighetsurval, det vill 
säga att deltagarna valdes via exempelvis endometriosföreningar eller via 
gynekologmottagningar. Kvinnorna skulle vara diagnostiserade med endometrios. Den 
nionde artikeln samlade in sitt urval via en smärtklinik där kvinnor med gynekologisk 
smärta söktes. De kvinnor som diagnostiserades med endometrios fick ta ställning om 
det ville vara med i studien. Det kan ses som en nackdel att de flesta kvinnorna hade en 
svårare typ av endometrios eftersom resultatet då inte kan appliceras på alla grader av 
sjukdomen. Många hade även redan haft kontakt med andra i liknande situation vilket 
kan färga och påverka deras egna upplevelse. Å andra sidan kan det ses som positivt att 
kvinnorna i studien haft diagnosen en längre tid eftersom de då kan förklara sin 
upplevelse av hur det är att leva med endometrios och hur det påverkar deras liv.  

Artiklarna är publicerade i olika vårdtidningar med utgångspunkt i sjukvården, 
psykologi och sociologi. Alla artiklarna är inte vårdvetenskapliga men alla belyser 
upplevelser och det är något som vårdvetenskapen också ofta tar upp. Enligt Dahlberg 
och Segesten (2010, ss. 19-20) är vårdvetenskapen professionsneutral med patienten i 
fokus. Artiklar som svarar på studiens syfte utfört av olika professioner ger ett bredare 
perspektivet, vilket kan ses som en positiv aspekt.  

Studierna som valdes till resultatet representerar en ganska vid spridning av 
ursprungsländer såsom Sydafrika, Storbritannien, Sverige, Nya Zeeland samt 
Australien. Detta kan påverka resultatet då sjukvården ser olika ut och är olika i olika 
delar av världen. Men resultatet i de nio artiklarna fångade samma eller liknande 
upplevelser för kvinnorna oavsett land där studien utförts. Därför anses resultatet kunna 
appliceras på kvinnorna i länder med liknande förutsättningar som artiklarnas ursprung. 
Artiklarna som inkluderades i resultatet har alla utgått från kvinnor som redan har fått 
en diagnos och därav måste försiktighet vidtas vid tolkning och generalisering av 
resultaten som överförbar på alla kvinnor med endometrios.  

Med mer tid hade en empirisk studie varit att föredra men författarna anser att de 10 
veckor som de fått till sitt förfogande inte är tillräckligt med tid för detta. Och eftersom 
författarna aldrig gjort ett examensarbete tidigare anser de att en litteraturstudie var att 
föredra. Författarna anser att de lärt sig mycket av arbetet.  

 

Resultatdiskussion  
 
Det som tydligast framgår i kvinnornas upplevelse av att leva med endometrios är att 
det förändrar dem. Flera kvinnor berättar att sjukdomen har förändrat deras kvinnlighet. 
Många av kvinnorna strävar trots det efter att återfå kontrollen över sina liv dock med 
en förändrad syn på framtiden. Det framgår i resultatet att det inte bara är kvinnorna 
själva som normaliserar sina symtom utan att även familj, vänner och vården gör det. 
När kvinnorna är i mest behov av stöd är det misstro från vården flera av kvinnorna 
möter. Många kvinnor berättar att sjukdomen framförallt ger upphov till fysiska 
begränsningar som påverkar kvinnornas familj och deras sociala liv.  

Kvinnor har haft mens i alla tider. Trots det är det fortfarande ett känsligt ämne och till 
viss del tabubelagt att prata om även här i Sverige. I vissa delar av världen talas det inte 
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alls om mens. Detta blir ett problem för flickorna som får sin första mens eftersom de 
inte vet vad som sker med deras kroppar. På en del platser i världen isoleras  kvinnorna 
till och med när de har sin mens då de anses vara orena. Det gör att de missar viktiga 
skoldagar och det medför sämre chans till utbildning och begränsade möjligheter att få 
ett bättre liv (Svenska FN förbundet 2019). Även de endometriosdrabbade kvinnorna i 
resultatet berättar om problemen med missad utbildning och sjukskrivning från arbetet. 
Det påverkar också deras ekonomi och förutsättningar till självständighet eftersom flera 
av kvinnorna inte kan avsluta sina studier eller behöver byta jobb. Detta styrks av 
(Hudson et al. 2016). På samhällsnivå orsakar detta stora ekonomiska kostnader, därför 
är det viktigt med tidig diagnos och att rätt behandling sätts in. Detta skulle på sikt 
innebära att fler kvinnor får hjälpen de behöver och rätt behandlingen. Vilket ger större 
möjligheter att kunna gå i skola eller arbeta (Socialstyrelsen 2018, s. 23). 

Inom hållbar utveckling talar man om tre dimensioner; den sociala dimensionen, den 
ekonomiska dimensionen och den ekologiska dimensionen. Den sociala dimensionen 
har sitt ursprung i människors rätt till ett värdigt liv och möjligheter till grundläggande 
behov. Den ekonomiska i strävan om ekonomisk utveckling i länder. Men denna 
ekonomiska utveckling ska inte störa den ekologiska dimensionen som belyser att våra 
handlingar kan skada vår jord och urlaka jordens resurser (Sandman & Kjellström 2013 
ss. 338-339). Därför anser författarna, utifrån detta perspektiv, att vården behöver bli 
mer lyhörd och ta sig tid för patienterna så att inte onödigt lidande skapas och att inte 
onödiga resurser går till spillo. 

I resultatet framgår det att många kvinnor upplever att deras symtom normaliseras av 
nära och kära. Detta får kvinnorna att känna sig misslyckade som kvinnor och i vissa 
fall får det till följd att de försöker dölja sina symtom. Det uppmärksammas även i 
Seears (2009a) studie då kvinnorna påtalar att de upplever det extra känsligt när en 
annan kvinna normaliserar deras problem. Flera kvinnor berättar att de fått höra ifrån 
sina mammor och väninnor att deras menstruationssmärtor är normala och att de helt 
enkelt får stå ut. Kvinnorna i studien berättar att det leder till att de sällan pratar om de 
problem som de upplever vid sin menstruation och att de inte heller söker professionell 
hjälp. Detta kan vara orsaker till att diagnosen för endometrios fördröjs. De belyser även 
att det är pinsamt och nästintill tabu att prata om mens och problemen associerat med 
det. I resultatet framgår också att kvinnorna upplever stora brister inom vården. Det 
handlar dels om en normalisering av deras upplevelser och dels om brist på kunskap 
bland vårdpersonalen.  
 
Som sjuksköterska ska man jobba personcentrerat vilket innebär att patienten ses som 
en unik människa med sina lika unika behov där bemötandet ska präglas av öppenhet 
och respekt (Svensk Sjuksköterskeförening 2017, s.7). Många gånger är det 
primärvårdens sjuksköterskor som blir kvinnornas första vårdkontakt och det ställer 
höga krav på vårdmötet. Eftersom det i dagsläget inte finns några icke invasiva tester 
eller kliniska prover för att diagnostisera endometrios behöver sjuksköterskan ha goda 
grundläggande kunskaper om själva sjukdomen för att kunna uppmärksamma eventuella 
symtom i mötet med patienten (Mao & Anastasi 2008). Författarna anser att det kan 
uppnås genom att sjuksköterskan har en holistisk syn och ser varje patienten som en 
unik människa. Dahlberg & Segesten (2010, ss.184- 185) skriver att ett öppet och 
följsamt vårdande innebär att så förutsättningslöst som möjligt möta varje individ. Den 
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egna förförståelsen bör sättas delvis åt sidan då den är som en inre guide, den kan vara 
bra då den ger en meningsfullhet i dialogen med patienten men kan även vara en 
vägvisare som pekar åt fel håll. Utan öppenhet i mötet med patienten minskar 
möjligheten att fånga det oväntade i patientens erfarenheter. Risken ökar att patienten 
hamnar i vårdpersonalens mall av förförståelse och resultatet av mötet blir “inget nytt” 
det leder i sin tur till att patienten erbjuds felaktig vård. 
 
Livslidande berör hela människan och beskrivs som en förlust av det trygga och invanda 
livet som människor kan bli av med när av de drabbas av ohälsa och sjukdom (Eriksson 
1994, s. 93). Som det framgår i resultatet upplever ofta den endometriosdrabbade 
kvinnan att sjukdomen styr hennes liv. Det är främst den fysiska smärtan som kvinnorna 
berättar om som begränsar dem mest. Men kvinnorna påverkas även psykiskt och 
andligt i form av en förändrad syn på sig själva. Det psykiska och andliga 
sjukdomslidandet orsakar ofta känslor som skam, skuld och upplevd förnedring. Både 
inför sjukdomen själv men också inför behandlingar som behöver genomföras 
(Eriksson, 1994 s. 84). När en människa drabbas av sjukdom händer det att de förlorar 
sitt sammanhang och att det kan vara svårt för dem att känna välbefinnande eller 
uppleva hälsa (Dahlberg & Segesten 2010, s. 77). I studiens resultat berättar kvinnorna 
att diagnosen först vänder upp och ner på deras liv men att vissa efter ett tag har lärt sig 
leva med sjukdomen och kommit ut starkare på andra sidan. Dahlberg & Segesten 
(2010, s. 82) påpekar att om en person som drabbats av en kronisk och obotlig sjukdom 
börjar kämpa med sin sjukdom istället för mot den, kan detta hjälpa hen att få livskraft 
och därigenom hitta en ny mening i livet trots sin sjukdom.  
 
Det framkommer i resultatet att en del av kvinnorna får stöttning från sina partners men 
att flesta män är oförstående för deras situation och för en del par slutar det i att de går 
skilda vägar. Även i en annan studie påpekar kvinnorna att upplevelsen av ett smärtsamt 
sexliv, känslan av att vara oattraktiv samt sorgen och stressen över att inte kunna få barn 
påverkar relationen starkt (Hudson et al. 2016). I en annan studie uppger många partners 
att endometrios har en stor påverkan på sexlivet och relationen i sin helhet. Kvinnorna 
har ofta mindre sexlust och undviker samlag på grund av smärtor och även en del av 
männen säger att de undviker samlag för att de inte vill utsätta sina kvinnor för obehag 
och smärtor (Ameratunga, Flemming, Angstetra, Ng & Sneddon 2017). Det finns en 
risk med normen om penetrerande sex i heterosexuella förhållanden och det är att den 
smärtan kvinnorna upplever vid samlaget kan bli kronisk. Smärtan samlaget framkallar 
kan också orsaka en ond cirkel av lidande då kvinnan vet att samlaget förmodligen 
kommer göra lika ont nästa gång. För de kvinnor som vill ha hjälp med sin smärta vid 
samlag kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig (Smeds 2016). Detta är ett 
problem som författarna tror kan hjälpas genom att man öppet talar om kvinnors 
sexualitet och svårigheter man som kvinna kan uppleva. Även samhällsdebatten 
behöver belysa att så många kvinnor lider och informera om hur vården och samhället 
kan hjälpa dem. 
 
SLUTSATSER 
 
Utifrån studiens resultat kan slutsatsen dras att kvinnor som drabbas av endometrios 
påverkas negativt både psykiskt och fysiskt.  Det är svårt att få gehör för problemen då 
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de oftast normaliseras av omgivningen och vården, vilket får konsekvensen att det tar 
lång tid innan diagnosen ställs. Kvinnorna börjar tvivla på sina egna upplevelser och 
uppfattar sig själva som annorlunda och misslyckade. Sjukdomen endometrios utgör ett 
lidande för de drabbade kvinnorna. Ett lidande som hade kunnat lindras, och i vissa fall 
undvaras, om de hade blivit bemötta av sjukvården på ett bättre sätt. Studien visar att 
det är viktigt att som sjuksköterska lyssna till vad patienten berättar och inte avfärda 
deras upplevelser. Det krävs att sjukvården får bättre kunskaper kring sjukdomen 
endometrios och att samhället slutar att normalisera kvinnors smärtproblematik.  
Denna studie har gett en större inblick i hur det är för kvinnor att leva med endometrios 
och hur mycket deras liv påverkas av sjukdomen samt hur viktig sjuksköterskans roll är 
i mötet med dessa patienter. Mer kunskap behövs för att kunna förstå och inte 
normalisera kvinnornas smärtproblematik, vilket kan bidra till mindre lidande för 
kvinnorna. Området om hur kvinnorna upplever sin endometrios är fortfarande relativt 
outforskat och det behövs mer forskning inom detta område för att kunna ge kvinnor en 
bättre vård, vilket i sin tur leder till ett bättre liv.  
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impact of 
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Human 
reproduction 
United 
Kingdom 
 

Hur 
sjukdomen 
endometrios 
påverkar 
kvinnor och 
deras manliga 
partners.  
 

Kvalitativ 
tvärsnittstudie. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 22 
kvinnor med 
endometrios och 
deras partner.  
Intervjuerna hölls var 
för sig sammalagt 44 
intervjuer. 
Tematisk dataanalys 
 

22 kvinnor med 
diagnosen 
endometrios och 
deras partners. 
Inklusionskriterier: 
laparaskopi 
diagnostiserad 
endometrios, måste 
ha haft symptom i 
minst ett år och att 
paren bodde 
tillsammans. 
 

Männen berättade 
att endometrios 
sjukdomen 
påverkad många 
delar av deras liv 
så som, sexlivet, 
arbetet, chansen att 
skaffa barn, 
hushållsinkomsten. 
De fick också ta på 
sig en större roll 
som stöttepelare 
för kvinnorna. 
Endometrios 
påverkad också 
männen 
känslomässigt. 
Männen berättade 
att de kände att de 
inte hade stöd från 
sjukvården.  
 

Denny, E. 
(2004). 
Women´s 
Experience of 
endometriosis 
Journal of 
advanced 
nursing 
United 
Kingdom 
 

Undersöka 
kvinnors 
upplevelse av 
att leva med 
endometrios.  
 

Kvalitativ metod med 
15 semistrukturerade 
intervjuer.  
Tematisk datanalys. 
 

Kvinnorna skulle 
vara diagnostiserade 
med endometrios och 
söktes via 
anslagstavlan på en 
självhjälps grupp för 
endometrios 
hemsida, där nio av 
de som var med i 
studien valdes. 3 st. 
av kvinnorna som 
deltog i studien 
frågades via 
gynekolog 
avdelningen på ett 
lokalt sjukhus och de 
övriga 3 deltog via 
snöbollseffekten.  
 

Kvinnorna 
upplevde att trots 
sin påtagliga 
smärta upplevde 
det en fördröjning 
av diagnosen 
eftersom deras 
upplevelse 
normaliserade och 
förminskades. Det 
och de begränsade 
effekten av 
behandlingen 
påverkad 
relationer till sin 
partner, arbete och 
familjen 
 

Denny, E. 
(2009). 

Att undersöka 
kvinnors 

Kvalitativ metod 
Longitudinell studie 

Ändamålsenligt urval 
med 30 kvinnor 

Resultatet 
redovisar att 



   

24 
 

I never know 
from one day 
to another 
how I will 
feel; Pain and 
uncertainty in 
women with 
endometriosis.  
Qualitative 
Health 
research 
United 
Kingdom  
 

erfarenheter av 
att leva med 
endometrios 
under ett år. 
 

med 
semistrukturerade 
narrativa intervjuer 
vid två tillfällen med 
ett års mellanrum.  
Dagboksanteckningar 
från ett fåtal av 
kvinnorna.  
Narrativ och 
Tematisk datanalys. 
 

laparoskopisk 
fastställd 
endometrios i 
åldrarna 19-44 år. 
Kvinnorna 
rekryterades till 
studien via en 
endometriosklinik 
vid ett 
specialistsjukhus. 
Vid 
uppföljningsintervjun 
1 år senare deltog 27 
st. av kvinnorna.   
 

sjukdomen 
påverkar alla 
aspekter av 
kvinnornas liv och 
att de känner en 
osäkerhet kring 
diagnosen, 
sjukdomsförloppet 
och framtiden. 
 

Grogan, S., 
Turley, E., 
Cole, J. 
(2018). 
So many 
women suffer 
in silence: a 
thematic 
analysis of 
women´s 
written 
accounts of 
coping with 
endometriosis. 
Psychology & 
Health 
United 
Kingdom  
 

Kvinnors 
upplevelse av 
att hantera 
endometrios 
och påverkan 
på deras liv. 
 

Kvalitativ metod 
Data samlades in via 
ett frågeformulär med 
öppna frågor via 
webbplatsen för 
endometrios drabbade 
kvinnor. Där kvinnor 
med självrapporterad 
endometrios kan 
delta.  
Resultatet 
analyserade genom en 
tematisk datanalys 

34 kvinnor i åldrarna 
22- 56 år deltog i 
studien och 
inklusionskriteriet 
var att de hade en 
diagnostiserad 
endometrios. 
 

Kvinnornas som 
deltog berättade att 
deras liv var en 
ständig kamp då 
de behövde klara 
av sina personliga 
och 
arbetsrelaterade 
uppdrag samtidigt 
som de hade 
ständig smärta. De 
behövde också 
kämpa för att få 
rätt diagnos.  
Kvinnorna 
upplevde 
begränsad tilltro 
till vården.  
 

Huntington, 
A. & Gilmour, 
J. (2005).  
A life shaped 
by pain: 
women and 
endometriosis 
Journal of 
clinical 
nursing 
New Zealand 
 

Undersöka 
kvinnors 
upplevelse av 
att leva med 
endometrios 
och dess 
effekter på 
deras liv och 
de strategier 
som används 
för att hantera 
sjukdomen.  
 

Kvalitativ design med 
semi- strukturerade 
intervjuer med 
feministisk 
tillvägagångsätt.  
Tematisk analys 
utfördes.  Med två 
muntliga 
redovisningar av 
resultatet för en 
endometriosstödgrupp 
för att öka validiteten 
på resultatet.  
 

Bekvämlighetsurval 
med 18 kvinnor i 
åldrarna 16-45 år. 
 

Det dominerande 
resultatet var att 
kvinnorna 
upplevde att 
smärtan relaterat 
till endometrios 
sjukdomen 
påverkade alla 
delar av deras liv. 
Dessa upplevelser 
resulterade i fyra 
kategorier om 
smärta.  
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Hållstam, A., 
Löfgren, M. & 
Stålnacke, B 
M. (2018) 
Living with 
painful 
endometriosis 
– A struggle 
for coherence. 
A qualitative 
study. 
Sexual & 
reproductive 
healthcare.  
Sweden 
 

Kvinnors 
erfarenhet 
över långtid av 
smärtsam 
endometrios.  
 

Kvalitativ metod 
Semi- strukturerade 
intervjuer  
 

Via en 
smärtspecialiserad 
klinik i Stockholm.  
Där ett endometrios 
team med olika 
professioner möte 
patienter med svår 
smärta som hade 
remitterats dit av 
gynekologer för att 
få hjälp med sin 
smärta. 29 av 
kvinnor fick därefter 
diagnosen 
endometrios av dessa 
valdes 23 st. som 
bjöds in via brev om 
att delta i studien, i 
slutändan blev 13 
som intervjuades för 
denna studie.  
 

Kvinnors som 
lever med svår 
smärtsam 
endometrios har 
svårt att känna 
sammanhang med 
andra. De kände 
annorlunda, 
beroende av andra 
och en känsla av 
att deras liv var 
förstört. Kvinnor 
upplevde både att 
de blev bra möta 
av vården medan 
andra kvinnor inte 
upplevde det. 
 

Moradi, M., 
Parker, M., 
Sneddon, A, 
Lopez, V & 
Ellwood, D. 
(2014). 
Impact of 
endometriosis 
on women´s 
lives: a 
qualitative 
study.  
BMC 
Women´s 
health 
Australia 
 

Utforska 
kvinnors 
upplevelse 
endometrios 
och undersöka 
om 
upplevelserna 
skiljer sig 
mellan tre 
olika 
åldersgrupper.  
 

Kvalitativ metod. 
Semi- strukturerade 
fokusgrupps 
intervjuer med 3-4 
deltagare i varje 
grupp.  Där de som 
deltog 
kategoriserades 
utifrån deras ålder till 
3 grupper. Tematisk 
dataanalys.  
 
 

35 kvinnor i åldrarna 
17-53 år. Som hade 
diagnostiserad med 
endometrios via 
laparaskopi. 23 st. av 
de 35 kvinnorna var 
aktiva i ett 
endometrios-center 
vid ett universitet- 
sjukhus och 
resterande 12 var 
boende i ett område 
nära sjukhuset. De 
blev kontaktade via 
telefon och brev. 
Inklusionskriterierna 
var att de skulle ha 
diagnosen 
endometrios, förstå 
och kommunicera 
engelska och inga 
andra kroniska 
sjukdomar.  
 

 

Roomaney, R 
& Kagee, A. 

Belysa 
endometrios 

Kvalitativ metod  
med semi- 

Inklusionskriterier: 
kvinnor 

I studiens resultat 
framkom 10 
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(2018) 
Salient aspect 
of quality of 
life among 
women 
diagnosed 
with 
endometriosis: 
A qualitative 
study. 
Journal of 
Health 
psychology 
South Africa 
 

drabbade 
kvinnors 
hälsorelaterade 
livskvalité hos 
kvinnor i Syd 
Afrika 
 

strukturerade 
intervjuer.  
 

diagnostiserade med 
endometrios över 18 
år gamla och haft 
symptom de senaste 
3 månader före 
intervjun.  25 st. 
kvinnor deltog i 
åldrarna 25-42 år.  
 

orsaker som 
påverkade 
kvinnors 
livskvalité.  
- Medicinska 
faktorer, fysisk 
funktion, psykisk 
funktion, sexuell 
funktion, 
reproduktiv 
funktion, privat 
funktion, 
arbetsfunktion, 
information och 
kunskap, sjukvård 
och behandling, 
ekonomisk 
påverkan och 
övervägande.  
 

Seear, K. 
(2009) 
The third 
shift: Health, 
work and 
expertise 
among 
women with 
endometriosis.  
Health 
sociology 
Review 
Australia  
 

Utforska 
kvinnors 
upplevelse av 
endometrios 
och hur 
kvinnorna blir 
experter på 
omvårdnaden 
kring deras 
sjukdom och 
vilken 
betydelse det 
har.  
 

Kvalitativ metod 
Semistrukturerade 
individuella 
intervjuer.  
Tematisk analys 
 

20 kvinnor med 
endometrios, 24-55 
år anmälde själva 
intresse genom 
”snowball sampling” 
och annonsering i ett 
nyhetsbrev från en 
endometriosförening. 
10 av kvinnorna hade 
varit eller var 
medlemmar i en 
stödgrupp.  
 

Kvinnans arbete 
med att hantera 
sjukdomen 
endometrios 
beskrivs som 
kvinnans tredje 
arbete utöver det 
betalda arbetet och 
det obetalda 
arbetet i hemmet. 
Kvinnan känner 
genom att bli 
expert och förstå 
sin sjukdom både 
sig ha mer kontroll 
över situationen 
samtidigt som hon 
känner ett krav och 
ansvar.  
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Bilaga 2, datainsamling 
 
Databas, 
datum 

Sökord Avgränsningar Antal träffar Inkluderade 
studier 

Cinahl  
2019-10-20 

Endometriosis 
AND 
experience OR 
lived experience 
AND 
wom* 
AND 
life 

- Peer reviewed 
- engelsk språk 
- publicerad 
mellan 2009-
2019 

48 3 

PubMed 
2019-10-20 

Endometriosis 
AND 
experience OR 
lived experience 
AND 
wom* 
AND 
life 

- 10 år 
- engelsk språk 
- free full text 

37 0 

Cinahl 
2019-10-20 

Endometriosis 
AND 
quality of life 
OR well being 
OR well-being 
OR health 
related quality 
of life  
AND  
women OR  
female OR 
women OR 
females 
AND 
life 
AND 
Factors OR 
causes OR 
influences 
 

- Peer reviewed 
- engelsk språk 
- publicerad 
mellan 2009-
2019 

119 3 
 
Varav en var 
dubblett av ett 
tidigare  
sökresultat 

Cinahl 
2019-10-20 

Endometriosis 
AND 
Experience 
AND  
wom* 

- Peer reviewed 
- engelsk språk 
- publicerad 
mellan 2009-
2019 

102 2 
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