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Bakgrund: Endometrios är en kronisk kvinnosjukdom där livmoderslemhinnan växer 

utanför livmodern. Detta resulterar i inre blödningar och bäckensmärta. Syfte: Att belysa 

kvinnors upplevelser av att leva med Endometrios. Metod: En litteraturbaserad studie 

baserad på analys av 12 vetenskapliga artiklar. Resultat: Det framkom två huvudteman, 

Endometrios den avfärdade sjukdomen samt Faktorer som påverkar livet för kvinnor som 

lever med Endometrios. Resultatet från detta examensarbete påvisar att Endometrios har 

stor inverkan på kvinnors liv och resulterar i lidande då diagnosen fördröjs. Sjuksköterskan 

har en viktig roll när det gäller att ge kvinnorna rätt vård. Diskussion: Det finns ett flertal 

olika miljö- och stressfaktorer som inverkar på kvinnors upplevelser av Endometrios. 

Flertalet av dessa skulle kunna förebyggas genom utbildning av vårdpersonal och 

information om Endometrios till allmänheten. Publiciteten skulle i stor utsträckning 

minska de drabbade kvinnornas lidande. Kliniska implikationer: Endometrios klassas i 

nuläget inte som en folkhälsosjukdom och har inget vårdprogram. Socialstyrelsen behöver 

utarbeta ett specifikt vårdprogram för sjukdomen. Vårdpersonalen kan då känna minskad 

osäkerhet kring Endometrios.  

  



 

 
 

ABSTRACT 

Title: Women’s experiences of living with Endometriosis 

Author: Brännlund, Hanna; Warnskog, Louise 
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Course: Degree of Bachelor of Science in Nursing, Thesis in Nursing Care, 15 ECTS 

Supervisor: Christina Karlsson 

Examiner: Maria Giovinazzo Brovall 

Pages: 17 

Keywords: Endometriosis, Experience, Health -care professionals, Nurse, Women. 

Background: Endometriosis is a chronic women’s disease where the endometrium grows 

outside of the uterus. This results in internal bleeding and pelvic pain. Aim: To highlight 

women’s experience of living with Endometriosis. Method: A literature-based study based 

on an analysis of 12 scientific articles. Result: Two main themes emerged Endometriosis 

the dismissed disease and Factors affecting life for women living with Endometriosis. The 

results of this study show that Endometriosis has a great impact on women’s lives and 

results in suffering when the diagnosis is delayed. The nurse has an important role when it 

comes to giving the women correct care. Discussion: There are a variety of environmental- 

and stress factors that affects women's experiences of Endometriosis. Most of these could 

be prevented through education of health-professionals and information regarding 

Endometriosis to the public. The publicity would greatly reduce the affected women’s 

suffering. Clinical implications: Endometriosis is not classified as a public health disease 

and has no care program. The National Board of Health and Welfare needs to develop a 

specific care program for the disease. This could result in that nursing staff would feel less 

uncertainty when dealing with Endometriosis. 
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INLEDNING  

Endometrios är en kronisk och progressiv inflammationssjukdom som drabbar kvinnor. 

Sjukdomen innebär tillväxt av livmoderslemhinnan utanför livmodern (Altman & 

Wolcyzk, 2010). Vanligast är att denna vävnad dominerar i bäckenområdet. Vävnaden kan 

även finnas kring äggstockar, äggledare och/eller blindtarm. Sjukdomen är ibland 

invalidiserande för den som drabbas. Endometrios uppkommer utan känd orsak med en rad 

ospecifika tecken och symtom. Kvinnor med sjukdomen upplever ofta kronisk 

bäckensmärta, smärtsamma menstruationer och infertilitet. Sjukdomen sätter även sina 

spår som en psykologisk stressfaktor (Altman & Wolcyzk, 2010).  

Endometrios tros vara bakomliggande orsak till cirka 50 procent av de kvinnor som söker 

för kronisk bäckensmärta (Denny, 2009). Kronisk smärta är vanligt i Europa. 19 procent av 

den vuxna befolkningen i Europa anser att den kroniska smärtan begränsar deras dagliga 

liv samt minskar deras upplevelser av livskvalitet (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & 

Gallacher, 2006). Det är därför viktigt att patient och vårdpersonal förstår varandras 

prioriteringar och åsikter vid behandling av smärta. En gemensam förståelse möjliggör 

arbete mot ett gemensamt mål för att hantera smärtan (Alcock, Elkan & Williams, 2007). I 

detta examensarbete används benämningen vårdpersonal. Vårdpersonal anser författarna 

utgörs av undersköterskor, sjuksköterskor samt läkare.  

Examensarbetet belyser kvinnors upplevelser av att leva med Endometrios. Kunskap om 

Endometrios ger sjuksköterskor en ökad kännedom kring kvinnors upplevelser av att leva 

med Endometrios. Genom att anta ett patientperspektiv där kvinnors upplevelser av sin 

Endometrios är i fokus, kan utökad kunskap erhållas kring sjukdomen. Patientperspektivet 

kan i sin tur leda till en bättre förståelse för sjukdomen som helhet (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

BAKGRUND 

Endometrios 

Endometrios är kronisk inflammationssjukdom som innebär tillväxt av 

livmoderslemhinnan utanför livmodern. Endometrisk vävnad kan förekomma överallt i 

buken (Denny, 2004a). Tillväxten av den endometriska vävnaden stimuleras av östrogen 

och är vanligast hos kvinnor i reproduktiv ålder (Altman & Wolcyzk, 2010; Mao & 

Anastasi, 2008; Denny, 2009). Kvinnor i klimakteriet drabbas sällan av Endometrios 

eftersom östrogennivåerna då är lägre (Altman & Wolcyzk, 2010). Orsaken till sjukdomen 

är ännu oklar. Det har utvecklats ett flertal teorier för att försöka förklara dess patogenes 

(Altman & Wolcyzk, 2010). Enligt Altman och Wolcyzk (2010) samt Mao och Anastasi 

(2008) är den vanligaste orsaksteorin ”Implantationsteorin”. Teorin förklarar att genom 

retrograd menstruation (där menstruation går via äggledarna in i bukhålan) kombinerat 

med ett otillräckligt immunförsvar kan vara en bakomliggande orsak till sjukdomen. Det 

diskuteras om att det kan finnas en genetisk komponent för Endometrios. Det har inte 

kunnat identifieras några specifika gener rörande patogenesen (Altman & Wolcyzk, 2010).   



 

2 
 

Smärta och livspåverkan vid Endometrios  

Enligt International Association for the Study of Pain (IASP, 2012) definieras smärta som 

”en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse associerad med faktisk eller 

potentiell vävnadsskada, eller beskriven i termer av såda skada”. Långvarig smärta 

(benämns i andra länder ibland som kronisk smärta) innebär att smärtan kvarstår i mer än 

tre till sex månaders tid efter förväntad läkning av vävnadsskada. Den långvariga smärtan 

relaterar inte heller till någon livshotande sjukdom (Werner, 2010). Långvarig smärta är en 

smärta som inte anses ha något uppenbart biologiskt värde (IASP, 2002).  

Endometrios är en sjukdom präglad av osäkerhet och påverkar alla aspekter av kvinnans 

liv. Kvinnor som drabbats av Endometrios upplever att sjukdomen har en negativ inverkan 

på både arbete och sociala relationer (Denny, 2009). Kvinnor drabbade av Endometrios 

upplever smärta under menstruation som ofta startar några dagar innan menstruationens 

början (dysmenorré). Smärtan går ofta i cykler i samband med menstruationscykeln. Den 

kan komma att bli kontinuerlig vid förvärring av sjukdomen (Mao & Anastasi, 2008). 

Endometrios ger ibland upphov till inflammation som genererar smärta och fibrosbildning 

(Altman & Wolcyzk, 2010). Endometrios är även en av de vanligaste orsakerna till kronisk 

bäckensmärta (Mao & Anastasi, 2008). 

Fertilitet vid Endometrios 

Infertilitet är vanligt vid Endometrios och drabbar cirka 30-40 procent av de kvinnor som 

drabbats av sjukdomen (Altman & Wolcyzk, 2010). Endometrios orsakar ofta infertilitet på 

grund av den lokala inflammatoriska reaktionen som sjukdomen genererar i livmodern. 

Den inflammatoriska reaktionen ger en ogynnsam miljö för befruktning. Endometrios är en 

av de vanligaste orsakerna till barnlöshet hos kvinnor i fertil ålder. (Shuang-Zheng, Jin-

Hua, Peng-Ran & Jing-He, 2013). Infertiliteten beror även på faktorer som bland annat 

sammanväxningar i bäckenet och ägglossningssvårigheter. För fertila kvinnor i denna 

situation kan behandlingen av sjukdomen komma att påverkas i stor grad om de har en 

önskan om att bli gravida. Det kan på grund av detta vara aktuellt att överväga 

barnafödande inom en snar framtid (Altman & Wolcyzk, 2010). Kvinnor med Endometrios 

kan även uppleva dyspareuni. Dyspareuni beror på tänjning av ärrvävnad, en retroverterad 

(bakåt vinklad) livmoder eller tryck på förstorade äggstockar eller sammanväxningar av 

vävnader. Detta leder till begränsningar av kvinnans sexualitet (Shuang-Zheng et al., 

2013). 

Diagnostisering och behandling av Endometrios 

Endometrios benämns ofta som ”Den missade sjukdomen” på grund av svårigheter att 

skilja Endometrios från andra tillstånd (Denny, 2004a). Ospecifika och överlappande 

symtom bidrar till svårigheter vid diagnostisering (Mao & Anastasi, 2008). Antalet kvinnor 

som diagnostiserats med Endometrios har ökat. Ökningen sammanfaller med introduktion 

av laparaskopi som möjliggör för läkare att bekräfta närvaron av endometrisk vävnad i 

buken (Denny, 2004a). 

Endometrios diagnostiseras vanligen när kvinnan söker fertilitetsbehandling (Denny, 

2004a). Diagnostisering brukar inledas med en fysisk undersökning av bäckenet (Child & 

Tan, 2001). Bäckenundersökningen efterföljs av en laparoskopisk inspektion 

(titthålskirurgi). Ibland genomförs även en biopsi av misstänkta lesioner. Nyare tekniker 
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för diagnostisering är Magnetisk Resonans Tomograf (MRT/Magnetkameraundersökning) 

och ultraljud. Transvaginalt ultraljud kan påvisa endometriska cystor på och kring 

äggstockarna. Ultraljudet visar inte den vanligare ytliga peritoneala sjukdomen. MRT 

karaktäriserar lesioner (sammanväxningar) (Child & Tan, 2001).  

Behandlingsmålet för Endometrios är att minimera eller helt eliminera de 

sjukdomsdrabbade områdena genom medicinska eller kirurgiska metoder (Child & Tan, 

2001). Behandlingen syftar till symtomlindring då Endometrios är en kronisk sjukdom.  

Endometrios har visat förbättring vid graviditet samt efter klimakteriet eftersom 

menstruationen då uteblir. Läkemedelsbehandlingarna försöker därför efterlikna dessa 

tillstånd. Den vanligaste läkemedelsbehandlingen innefattar P-piller eller gestagener som 

tas kontinuerligt (Child & Tan, 2001). Dessa läkemedel resulterar i att de endometriska 

partierna krymper i storlek och/eller minskar till antalet. En nackdel med denna typ av 

behandling är att den varar minst sex månader. Det är inte möjligt att bli gravid under 

behandlingstiden. Vid operation avlägsnas endometriska partier genom att brännas bort 

med diatermi (bränner vävnad med hjälp av elektricitet) eller med laser (Child & Tan, 

2001). 

Sjuksköterskans roll vid Endometrios 

Sjuksköterskans arbete ska oavsett vårdform och verksamhetsområde bygga på beprövad 

erfarenhet och vetenskap (Socialstyrelsen, 2005). Socialstyrelsens (2005) 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor beskriver att sjuksköterskan ska ha 

förmåga och vilja att utföra en arbetsuppgift. Uppgiften utförs genom att tillämpa kunskap 

och färdigheter. Arbetet ska präglas av ett etiskt förhållningssätt och utföras i enlighet med 

gällande författningar och andra riktlinjer. Vidare ska sjuksköterskan ansvara för att 

organisera och/eller delta i teamarbete kring patienten. Sjuksköterskan ska möta och 

uppmärksamma patientens sjukdomsupplevelse och lidande. Lidandet ska lindras så långt 

som möjligt genom att tillämpa adekvata åtgärder (Socialstyrelsens, 2005).  

Enligt svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2010) har sjuksköterskan ansvar att ingripa när 

människors hälsa hotas. I sjuksköterskeprofessionen ingår även att ha patientens hälsa som 

främsta mål. Sjuksköterskan ska aldrig frångå principen om alla människors lika värde. 

Varje patient har rätt till vård. All omvårdnad skall ske på personnivå. Varje patient ska 

betraktas som en unik individ (SSF, 2010). Det gör det viktigt för sjuksköterskan att vara 

insatt i Endometrios etiologi, diagnostisering och aktuella behandlingsalternativ. Genom 

effektiva behandlingar av Endometrios förhindras progression av sjukdomen. Vidare 

förbättrar minskad smärta kvinnans livskvalitet (Mao & Anastasi, 2008).  

Blondal och Hallsdorsdottir (2009) skriver att sjuksköterskan kan uppfatta patienter med 

smärta som en utmaning. Upplevelser av smärta är subjektiva och behandlingen måste 

individualiseras. Genom sin moraliska skyldighet, personliga erfarenhet och övertygelse 

upplever sjuksköterskan en stark motivation att vilja lindra patientens smärta. Optimal 

omvårdnad uppnås genom att sjuksköterskan ser kvinnan som drabbats av Endometrios 

som en helhet. Sjuksköterskan kan genom detta skapa tillit genom öppenhet, förtroende, 

engagemang och pålitlighet i vårdrelationen (SSF, 2010; Socialstyrelsen, 2005).  
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Omvårdnadsteoretiskt perspektiv  

The Neuman Systems Model 

I detta examensarbete har The Neuman Systems Model används för att öka förståelsen för 

Endometrios. Neumans (2011) teori definieras ibland som en systemmodell. 

Systemperspektivet gör det möjligt för sjuksköterskan att inte enbart se till de olika bitarna. 

Utan även kunna se bitarnas effekter av varandra. Vid Endometrios påverkas alla delar av 

kvinnans liv. Därför anser examensarbetets författare att systemperspektivet och modellen 

är aktuell vid detta sjukdomstillstånd. Modellen förser sjuksköterskor med omfattande, 

flexibla, holistiska och systembaserade perspektiv för omvårdnad. Patienten är hela tiden i 

fokus och sjuksköterskan bör hela tiden utgå från patientens perspektiv och dennes 

upplevelser av sin sjukdom. Examensarbetets författare har valt att utgå från tre centrala 

begrepp ur teorin. De valda begreppen för detta examensarbete är miljöfaktorer, 

stressfaktorer och förebyggande omvårdnadsåtgärder på primär, sekundär och tertiär nivå. 

The Neuman Systems Model fokuserar på respons från patienter med faktiska eller 

potentiella miljöfaktorer (Neuman, 2011). Socialstyrelsen (2005) skriver att sjuksköterskan 

ska medverka i utvecklingen av god vårdmiljö. Ett grundläggande antagande i 

omvårdnadsmodellen är då att miljön kring patienten innefattar en mängd stressfaktorer 

(Neuman, 2011). Stressfaktorerna är många och individuella och skiljer sig från patient till 

patient. Stressfaktorerna kan störa patientens normala och stabila livsmönster. De olika 

stressfaktorerna kan även påverka välbefinnandet (Neuman, 2011). Stressfaktorer vid 

Endometrios är bland annat bemötande av vårdpersonal samt attityder från anhöriga och 

personer i omgivningen. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan själv medvetandegör 

sin roll i dessa patienters behandling. Detta för att minska onödigt lidande för patienterna.  

Neumans (2011) holistiska omvårdnadsteori delar in förebyggande omvårdnadsåtgärder i 

tre nivåer. Nivåerna är utarbetade för att uppnå samt stödja optimal omvårdnad.  

 Primär prevention är åtgärder som genom allmän kunskap motverkar sjukdom 

innan symtom uppstår. Vid Endometrios kan detta vara att sprida information och 

kunskap om sjukdomen till allmänheten. För tidig upptäckt och diagnostisering av 

Endometrios.  

 Sekundär prevention är åtgärder vid tidiga symtom och/eller möte med en 

stressfaktor. Vid Endometrios kan detta vara smärtlindring samt utredning av 

bakomliggande orsaker till sjukdomen. 

 Tertiär prevention är åtgärder efter aktiv behandling när viss stabilisering och 

återhämtning skett. Tertiär prevention ses som en adaptiv process som initierats 

efter behandling. Den innefattar även förstärkt anpassning till stressfaktorer. För att 

hindra ytterligare negativa reaktioner. Vid Endometrios kan denna prevention 

innefatta livsstilsändringar och strategier för att leva med kronisk sjukdom.  

PROBLEMFORMULERING 

Endometrios är en kronisk- och smärtsam inflammationssjukdom som enbart drabbar 

kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen innebär tillväxt av livmoderslemhinnan utanför 
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livmodern vilket resulterar i inre blödningar vid tiden för menstruation. Smärta i samband 

med Endometrios är ett vanligt hälsoproblem i hela världen. Fenomenet smärta är mycket 

komplext och subjektivt för människan. Smärta inverkar och uppfattas olika av olika 

individer. Endometrios påverkar kvinnors liv i olika utsträckning och därmed känslan av 

hälsa och välbefinnande. På grund av att både smärta och Endometrios är subjektiva 

upplevelser är det därför viktigt att som sjuksköterska ha kunskaper om sjukdomen. I 

yrkesrollen som sjuksköterska är det troligt att förr eller senare komma i kontakt med 

kvinnor som drabbats av Endometrios. På grund av detta är det betydelsefullt att studera 

kvinnors upplevelser av att leva med Endometrios. 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturbaserade studie är att belysa kvinnors upplevelser av att leva 

med Endometrios. 

METOD 

En litteraturbaserad studie användes som metod för att undersöka kunskapsläget om 

kvinnors upplevelser av att leva med Endometrios. Forsberg och Wengström (2008) 

beskriver litteraturstudie som en genomgång av litteratur inom ett visst område. I detta 

examensarbete utgörs datamaterialet av vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna 

genererar kunskap som kan komma att påverka det praktiska vårdarbetet kring kvinnor 

som lever med Endometrios (Forsberg & Wengström, 2008).  

Datainsamling  

Den litteraturbaserade studiens datainsamling genomfördes via databaserna CINAHL 

(Cumulative Index to the Nursing & Allied Health Literature), PsychInfo och Google. 

Datainsamlingen genomfördes i omgångar under perioden 2014-11-05 till och med 2015-

01-27. CINAHL och PsychInfo användes då examensarbetets författare tidigare fått 

undervisning om söktekniker i dessa. Sökord som användes i CINAHL och PsychInfo var 

”nurse, experience, endometriosis, living, psychological, health, treatment, management” 

(Tabell 1-2). Med hjälp av trunkerade sökord, boolesk söklogik samt begränsning 

beträffande publiceringsår (år 2000-2014) blev sökningen bredare. Östlundh (2012) 

beskriver att dessa söktekniker kan leda databasen mot den eftersökta informationen. 

Initialt utfördes artikelsökningen var för sig av författarna för att kunna söka utifrån egna 

sökordskombinationer och sedan söka gemensamt. Artikelsökningar med mer preciserade 

sökord gav ett mindre antal träffar. På grund av att träffarna med preciserade sökord blev 

få genomfördes sökningar med färre begränsningar vilket resulterade i att artikelantalet 

översteg 300 stycken vetenskapliga artiklar. I dessa fall lästes alla de vetenskapliga 

artiklarnas titlar igenom. Google användes då författarna inte kunde få tag i en 

vetenskaplig artikel (Tabell 3) via Högskolan i Skövdes biblioteks olika databaser för 

artikelsökning. Den vetenskapliga artikeln hittades inte heller i de internetbaserade 

tidskrifter som biblioteket prenumererar på. Examensarbetets författare har även sökt på 
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vetenskapliga artiklars författares efternamn på CINAHL. Detta för att examensarbetets 

författare i tidigare sökningar hittat vetenskapliga artiklar av dessa författare som varit av 

god kvalitet.  

Efter sökning i databaserna lästes sökresultatets titlar och abstract igenom databas för 

databas (Tabell 1-4). Detta resulterade i 12 stycken utvalda vetenskapliga artiklar som 

lästes igenom enskilt i fulltext upprepade gånger för att få en djupare förståelse för de 

vetenskapliga artiklarnas innehåll. De vetenskapliga artiklarna som utgör datamaterialet för 

examensarbetes resultat redovisas i Bilaga 1. 

 

 

Tabell 1: Sökprocess CINAHL 

Sökord Antal träffar 
Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal använda 

artiklar 

endometriosis* 

AND nurse* AND 

experience* 

15 st. 8 st. 5 st. 2 st. 

endometriosis 

AND living 
18 st. 4 st. 2 st. 1 st. 

Endometriosis 
AND psycho* 

91 st. 10 st. 8 st. 1 st. 

Endometriosis 

AND health 
214 st. 42 st. 4 st. 1 st. 

Endometriosis 

AND treatment 
379 st 59 st. 2 st. 1 st. 

 

Tabell 2: Sökprocess PsychInfo  

Sökord Antal träffar 
Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal använda 

artiklar 

endometriosis 

AND management 
96 st. 18 st. 3 st. 1 st. 

 

Tabell 3: Sökprocess Google  
Från referenslistan på Antal använda artiklar 

Gilmour, JA., Huntington, A., Wilson, HV. (2008). 

The impact of endometriosis on work and social 

participation. International Journal of Nursing 

Practice 14 (6), 443-448. 

1 st. 

 

 

Tabell 4: Sökprocess författare  
Sökning efter författare i CINAHL Antal använda artiklar 

Seear 3 st. 

Denny 1 st. 
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Urval  

Inklusionskriterier för de vetenskapliga artiklarna var att de skulle vara skrivna på 

engelska, ha genomgått etisk granskning och/eller haft etiskt godkännande, att innehållet 

ansågs relevant för examensarbetets syfte, att de vetenskapliga artiklarna publicerats 

mellan år 2000-2014 samt benämnda Peer Reviewed och Research. Peer Reviewed innebär 

att de vetenskapliga artiklarna granskats av forskare som är kunniga inom artikelns 

ämnesområde (Östlundh, 2012). Benämningen Research innebär att de vetenskapliga 

artiklarna är forskningsartiklar det vill säga att de publicerats i en vetenskaplig tidskrift 

(Östlundh, 2012).  

Ett exklusionskriterie för de vetenskapliga artiklarna var benämningen Review som 

innebär sammanfattning av tidigare forskning och redan kända resultat (Karlsson, 2012).  

Kvalitetsgranskning  

De vetenskapliga artiklar som valdes att ingå som datamaterial i föreliggande 

examensarbete var av kvantitativ- eller kvalitativ metod. De vetenskapliga artiklarna 

kvalitetsgranskades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

kvalitetsbedömningsmallar för kvantitativ- och kvalitativ metod (Bilaga 2-3). Enligt 

Friberg (2012a) är kvalitetsbedömning viktig för att klargöra att urvalet bygger på så god 

forskning som möjligt. Kvalitetsgranskningen genomfördes individuellt utefter 

kvalitetsgranskningsmallarna efter genomläsning av de vetenskapliga artiklarna. De 

vetenskapliga artiklarna värderades sedan som låg-, medel- eller högkvalitativa (Friberg, 

2012a). Vetenskapliga artiklar med otydlig struktur och tillvägagångssätt bedömdes med 

låg kvalitet och valdes därför bort. Vetenskapliga artiklar som var lätta att granska utefter 

kvalitetsgranskningsmallen samt hade en tydlig struktur och tillvägagångssätt bedömdes 

med hög kvalitet (Bilaga 1).  

Analys 

De vetenskapliga artiklarna analyserades enligt Fribergs (2012b) fem steg. I det första 

steget lästes de vetenskapliga artiklarna igenom i helhet ett flertal gånger för att skaffa en 

fördjupad insikt om dess resultat. I steg två identifierades nyckelfynden i varje 

vetenskaplig artikels resultat. I steg tre skrevs en sammanfattning för varje vetenskaplig 

artikel. Sammanfattningarna innefattade den vetenskapliga artikelns syfte, huvudsakliga 

resultat samt delar av dess diskussion (Bilaga 1).  De vetenskapliga artiklarnas resultatdel 

studerades sedan var för sig av examensarbetets författare. I steg fyra sammanställdes 

likheter och skillnader mellan de olika vetenskapliga artiklarnas resultat. 

Sammanfattningarna användes sedan som utgångspunkt i steg fem för att identifiera 

mönster i de vetenskapliga artiklarnas resultat. Utefter mönstren bildades subtema och 

huvudtema (Bilaga 4) (Friberg, 2012b).   

Etiska överväganden 

Vid genomförande av en litteraturbaserad studie är det viktigt att inte förvränga källans 

innehåll; det vill säga att vara trogen källan (Forsberg & Wengström, 2008). I detta fall 

resultatdelens vetenskapliga artiklar. Examensarbetets författare har även tillsammans 
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diskuterat sin förförståelse inom ämnet innan arbetets start för att denna inte skall komma 

att inverka på examensarbetet.  

Etiska aspekter innebär även att hänsyn tas till upphovsrättslagen (SFS 1960:729). 

Examensarbetets författare har följt etiska forskningsprinciper genom att undvika 

plagiering och fabricering av andra författares material. Examensarbetets författare har 

återgivit datamaterialets resultat så exakt som möjligt. Det förekommer därför inga egna 

åsikter i examensarbetets resultatdel (Medicinska forskningsrådet, 2003). Att korrekt 

återge använt material styrker trovärdigheten för examensarbetets resultat. Lexikon har 

använts för att få så korrekt översättning som möjlig av de vetenskapliga artiklarnas 

innehåll.  

Det finns forskningsetiska principer gällande humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

för att skydda individer som deltar i forskning. Principerna innefattar fyra krav 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet vid en litteraturbaserad studie är aktuellt genom att berörda informeras 

om forskningens syfte. I detta fall läsare, opponenter och handledare (Vetenskapsrådet, 

2014). Samtyckeskravet innebär att deltagare i en studie själva har rätt att bestämma om 

sin medverkan. I en litteraturbaserad studie används redan genomförda studier. Ett krav för 

de vetenskapliga artiklarna inkluderade i föreliggande examensarbete var att det i de 

vetenskapliga artiklarna tydligt framgick hur samtycke tillgodosetts. 

Konfidentialitetskravet innefattar att forskarna värnar om känsliga uppgifter kring en 

studies deltagare. Examensarbetets författare har därför valt att använda vetenskapliga 

artiklar där det tydligt framgår hur detta kriteriet uppfyllts. Slutligen handlar 

nyttjandekravet om att insamlad information endast får användas i forskningsändamål och 

ej i andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2014). Vid forskning krävs även 

övervägande av riskerna med en studie. Risken att detta examensarbete eller dess resultat 

skulle användas i felaktigt syfte mot någon av de vetenskapliga artiklarnas deltagare eller 

att resultatdelen skulle utnyttjas felaktigt har ansetts som liten (Vetenskapsrådet, 2014).  
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RESULTAT 

Från analysen av examensarbetets datamaterial framkom sju subteman och två 

huvudteman. Dessa utgör examensarbetets resultat och presenteras i Figur 1.  

 

 

 

Figur 1: Resultatets teman och subteman.  

Subtemana har som funktion att tydliggöra olika aspekter av respektive huvudtema. 

Temana och dess subteman svarar tillsammans på examensarbetets syfte ”Att belysa 

kvinnors upplevelser av att leva med Endometrios”. I nedanstående text presenteras 

resultatet av den litteraturbaserade studien. 

Endometrios den 
avfärdade 
sjukdomen 

Att inte få gehör för 
sin smärta 

Resan till 
diagnostisering  

är lång och plågsam 

Att få hjälp med att  
välja behandlings- 

alternativ för 
symtomlidring  

Att prova alternativa 
behandlingsmetoder 

för lindring av symtom 

Faktorer som påverkar 
livet för kvinnor som 

lever med Endometrios 

Psykosocialt Arbetsliv Samliv 
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Endometrios den avfärdade sjukdomen 

Huvudtemat innefattar subtemana: Att inte få gehör för sin smärta, Resan till 

diagnostisering är lång och plågsam, Att få hjälp med att välja behandlingsalternativ för 

symtomlindring samt Att prova alternativa behandlingsmetoder för lindring av symtom. 

Endometrios som sjukdom är mycket komplex och har många skiftande symtom. Kvinnor 

med upplevelser av smärta kring menstruation tas inte på allvar av vårdpersonal. Detta får 

som följd att endometriosdiagnosen blir en lång och utdragen process. 

Behandlingsalternativ fördröjs till följd av diagnosförseningen och kvinnan får lida i 

onödan. 

Att inte få gehör för sin smärta 

Kvinnor som ännu inte diagnostiserats med Endometrios och besökt läkare upplever ofta 

att deras symtom normaliseras. Endometrios kan orsaka kronisk bäckensmärta, trötthet, 

dysmenorré, gastrointestinala problem dyspareuni, blödningar och huvudvärk (Gilmour, 

Huntington, & Wilson, 2008; Lemaire, 2003). Symtomen ses som ett resultat av den 

fysiologiska processen av menstruation snarare än något patologiskt (Cox, Henderson, 

Wood & Cagliarini, 2003; Denny, 2004b; Markovic, Manderson & Warren, 2008).  

De flesta kvinnor med Endometrios upplever ständig smärta eller smärta under större delen 

av sin menstruation (Lemaire, 2003). När kvinnan kallas till läkarbesök kan den 

premenstruella fasen ha passerat och kvinnan kan vara symtomfri (Huntington & Gilmour, 

2005). Många kvinnor vet dock att deras smärtupplevelser är mer extrema än dysmenorré. 

De tillfrågas trots detta inte om smärtans kvalitativa natur och erbjuds sällan utredning för 

sina smärtor. Detta för att kvinnorna sällan har ett läkarbesök under sin premenstruella fas 

(Denny, 2004b; Huntington & Gilmour, 2005). Läkare som avvisar kvinnor anser att 

kvinnorna hittar på sina symtom för att få uppmärksamhet (Cox, Henderson, Andersen, 

Cagliarini & Ski, 2003; Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood, 2014). Kvinnor som 

upplever sin läkare som sympatisk och förstående uppskattar att denne tar sig tid till att 

prata (Moradi et al., 2014). De flesta negativa erfarenheter med läkare relateras till att 

kvinnorna inte blir lyssnade till. Det finns ingen tid till att få frågor besvarade och deras 

symtom benämns som ”normala” och ”inget att oroa sig för” (Moradi et al., 2014). Många 

kvinnor upplever att deras läkare inte erhåller särskilt mycket kunskap om Endometrios. 

Kvinnorna upplever även att deras egen kunskap genom läsning och konsultering av 

självhjälpsgrupper är större (Denny, 2004b). Kunskaperna hjälper dem att behärska och 

lära sig leva med Endometrios (Gilmour et al., 2008; Seear, 2009a). Kvinnorna misstror 

läkarens förmåga i relation till sjukdomen och dess nivå av förståelse. De berättar även hur 

de ibland utsätts för motstridiga råd från olika läkare om behandling. Detta får dem att 

förlora ytterligare förtroende för läkarnas kunskap kring Endometrios (Markovic et al., 

2008; Seear, 2009b).  

Resan till diagnostisering är lång och plågsam  

Flertalet av de kvinnor som drabbas av Endometrios har levt med sjukdomen i flera år 

innan de får sin diagnos (Cox, Henderson, Andersen et al., 2003). Smärtan börjar ofta 

redan i tonåren och beskrivs som svår och gradvis stigande ”huggande”, ”vass” eller 

”slitande” (Moradi et al., 2014). Många kvinnor diagnostiserar därför sig själva genom 

familjehistoria, internet, anhöriga och interaktion med kvinnor som diagnostiserats 
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(Moradi et al., 2014). Det som skiljer endometriossmärta från menstruationssmärta är att 

endometriossmärta varar längre och är intensivare. Den föregås och/eller följs av kramper 

eller molande värk som karaktäriserar dysmenorré (Denny, 2004b).  

För att diagnostiseras med Endometrios får många kvinnor besöka en stor variation av 

vårdpersonal och genomgå ett flertal tester. Den vanligaste initiala diagnosen kvinnorna får 

som förklaring till sin upplevda smärta är Irratable Bowel Syndrome (IBS). De behandlas 

då för detta. När det visar sig att denna behandling inte ger resultat får kvinnorna skulden 

(Denny, 2004b; Markovic et al., 2008). Felaktig diagnos och medicinering beror på att 

läkaren normaliserar kvinnans symtom, inte tror på kvinnan samt att läkaren själv saknar 

kunskap kring Endometrios (Cox, Henderson, Andersen et al., 2003; Cox, Henderson, 

Wood et al., 2003; Moradi et al., 2014). När kvinnorna så småningom får sin diagnos 

känner de sig ofta lättade (Cox, Henderson, Wood et al., 2003; Denny, 2004b). Diagnosen 

ger kvinnorna en anledning till deras symtom och försämrade hälsa (Moradi et al., 2014). 

Lättnaden följdes ofta av känslor av ilska för de år de spenderat i smärta och för de effekter 

sjukdomen haft på deras liv och relationer (Cox, Henderson, Andersen et al., 2003; Seear, 

2009a).  

Förseningen av diagnos är problematisk av ett flertal skäl. Symtomen vid Endometrios 

påverkar hela kvinnans trots att det är en sjukdom som inte syns på utsidan (Gilmour et al., 

2008; Seear, 2009a). Flera kvinnor uttrycker på grund av detta en oro för att behöva 

rättfärdiga sig själva (Seear, 2009a). Att leva med skiftande och obehagliga symtom av 

Endometrios upplevs av många kvinnor som en mycket privat angelägenhet (Gilmour et 

al., 2008; Huntington & Gilmour, 2005). En del kvinnor känner även ett behov av att 

behålla sitt personliga privat (Gilmour et al., 2008). Familj och anhörigas åsikter och 

tankar är för många en avgörande faktor för att söka hjälp (Denny, 2004b; Markovic et al., 

2008).  

Att få hjälp med att välja behandlingsalternativ för symtomlindring 

Endometrios är ett kroniskt obotligt sjukdomstillstånd. För flertalet kvinnor finns ingen 

effektiv behandling (Cox, Henderson, Wood et al., 2003; Huntington & Gilmour, 2005; 

Seear, 2009a; Seear, 2009d). Det vanligaste behandlingsalternativet för Endometrios är 

kirurgi och medicinering (Shakiba, Bena, McGill, Minger & Falcone, 2008).  

Behandlingar för Endometrios medför stora risker för biverkningar. Dessa biverkningar 

inkluderar humörsvängningar, förlust av bentäthet samt viktuppgång (Seear, 2009b). Det 

har även visat sig att orala preventivmedel maskerar vissa kvinnors symtom snarare än att 

bota dem (Denny, 2004b). Smärtlindring vid Endometrios är oftast kortvarig (Huntington 

& Gilmour, 2005). En del kvinnor upplever oro för att utveckla tolerans för smärtstillande 

medel och att tvingas höja sin dos (Moradi et al., 2014). Vissa av kvinnorna med 

Endometrios väljer därför att inte följa rekommenderad läkemedelsbehandling för att 

undvika risken för ytterligare trauma eller smärta (Seear, 2009b). 

Kvinnor med Endometrios finner i allmänhet mer lindring av de kirurgiska behandlingarna 

än av läkemedelsbehandling (Shakiba et al., 2008). Kirurgin har en betydande roll vad 

gäller att minska smärta och andra symtom. Många av kvinnorna upplever trots detta att 

sjukdomen återkommer vilket ger negativa psykologiska och känslomässiga konsekvenser 

(Moradi et al., 2014; Shakiba et al., 2008).  
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Att prova alternativa behandlingsmetoder för lindring av symtom  

Kvinnor använder sig av olika strategier för att hantera sin sjukdom. En del kvinnor jobbar 

med självhantering för symtomkontroll (Gilmour et al., 2008; Seear, 2009a). Flertalet 

kvinnor upplever att de inte blir hjälpta av den behandling som sjukvården erbjuder och 

vänder sig då till alternativa behandlingsmetoder (Cox, Henderson, Wood et al., 2003; 

Seear, 2009a). De alternativa behandlingsmetoderna innefattar bland annat akupunktur, 

andlig healing, meditation, massage, lymfatisk dränering och aromaterapi (Cox, 

Henderson, Wood et al., 2003; Seear, 2009a). Utöver behandlingsalternativen tillämpas 

livsstilsändringar såsom motion, kost och god sömn för att hantera Endometrios (Moradi et 

al., 2014). Kvinnor som ändrat livsstil upplever att sjukdomen haft positiv inverkan och 

ligger till grund för hälsosam kost eller motion. De kvinnor som upplever att alternativa 

behandlingsmetoder inte har haft någon effekt använder sig av mer smärtlindring, 

konsumerar mer alkohol och röker mer cigaretter (Moradi et al. 2014). 

I självhjälpslitteratur kring Endometrios är tanken att sjukdomen kan förebyggas eller 

kontrolleras av kvinnorna själva (Seear, 2009a). Målet med självhjälpslitteraturen är att 

lära sig hur Endometrios fungerar. För att kvinnan ska kunna ”besegra Endometrios och 

vinna” (Seear, 2009c). Att ta kontroll sker genom att kontrollera både sinne och kropp. 

Kvinnan ska acceptera sin sjukdom och försöka genomföra en förändring (Seear, 2009a).  

Faktorer som påverkar livet för kvinnor som lever med Endometrios 

Temat faktorer som påverkar innefattar subtemana Psykosocialt, Arbetsliv samt Samliv. 

Endometrios sätter djupa spår på självkänsla, livskvalité, arbetsmöjligheter och relationer. 

Sjukdomen är mycket personlig och kan leda till att kvinnan isolerar sig på grund av sina 

besvärande symtom. Endometrios påverkar arbetslivet genom sjukskrivning och minskad 

inkomst vilket får stora konsekvenser för både kvinnan och samhället. Endometrios 

inverkar även på personliga relationer av alla de slag och leder i många fall till uppbrott 

mellan kvinnan och partnern.   

Psykosocialt 

Studier av kvinnor som diagnostiserats med Endometrios påvisar upplevelser av oro, 

ångest, självanklagan, ekonomiska svårigheter, problem i relationer och en reducerad 

livskvalité (Markovic et al., 2008; Seear, 2009b; Seear, 2009a). Det är inte förvånande att 

det finns bevis för att livskvalitén för kvinnor med Endometrios är allvarligt äventyrad 

(Gilmour et al., 2008). Rädsla, ilska och depression är vanliga upplevelser hos kvinnor som 

diagnostiserats med Endometrios (Markovic et al., 2008; Seear, 2009a). Endometrios som 

sjukdom påverkar självförtroendet och självkänslan. Vilket ger konsekvenser för intima 

relationer och familjen (Gilmour et al., 2008; Markovic et al., 2008). Kvinnorna beskriver 

därför en känsla av att vilja erhålla självkontroll och struktur i sin vardag (Seear, 2009b). 

De kämpar även för den vård de anser sig behöva (Markovic et al., 2008; Seear, 2009b). 

Endometrios får kvinnorna att känna sig isolerade och vilsna på grund av sina upplevelser. 

Social isolering uppstår i och med Endometrios personliga karaktär (Markovic et al., 

2008). Endometrios leder även för många kvinnor till en minskning av sociala aktiviteter 

(Gilmour et al., 2008; Markovic et al., 2008). Dessa kvinnor tar avstånd från flertalet 

sociala event och sammankomster (Moradi et al., 2014). Många kvinnor känner sig 
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upprörda, arga, osäkra, svaga, maktlösa, hjälplösa, besvikna, frustrerade och som en börda 

för andra (Moradi et al., 2014). De kvinnor som har barn upplever att de inte kan ta hand 

om barnen så bra de önskat. Detta på grund av Endometrios varierande symtom och 

biverkningar från behandlingen (Moradi et al., 2014). 

Arbetsliv  

Smärta är huvudorsaken till att Endometrios inverkar socialt och ekonomiskt (Gilmour et 

al., 2008; Seear, 2009a). På kvinnornas arbetsplats blir de ofta konfronterade med att deras 

smärtsamma menstruation är något de överdriver (Denny, 2004b; Seear, 2009a). Symtom 

som trötthet, blödningar och humörsvängningar i samband med smärta leder för en del 

kvinnor till ett behov av att minska sina arbetstimmar eller vara sjukskrivna. Flertalet 

kvinnor känner skuld för sin frånvaro och upplever svårigheter att prestera på jobbet 

(Gilmour et al., 2008). Behov av sjukskrivning från arbetet i kombination med brist på 

förståelse från kollegor och arbetsgivare upplever många kvinnor försvårar deras situation 

(Gilmour et al., 2008). Kvinnor söker flexibla jobb eller deltidsjobb för att rymma sina 

hälsobehov (Gilmour et al., 2008; Seear, 2009a). En del kvinnor tvingar sig att gå till 

arbetet trots svåra symtom för att de finner det svårt att vara sjukskrivna (Moradi et al., 

2014). Endometrios resulterar i att en del kvinnor får ge upp sitt favoritarbete eller förlorar 

chans till befordran (Gilmour et al., 2008; Seear, 2009a). Kvinnorna upplever ekonomiska 

svårigheter till följd av en minskning av sin arbetsbelastning. Vissa kvinnor är helt 

oförmögna att arbeta och har fått ta ut förtidspension (Seear, 2009b).  

Utbildning är det huvudsakliga bekymret för unga kvinnor diagnostiserade med 

Endometrios (Markovic et al., 2008; Seear, 2009a). Sjukfrånvaro, svårigheter att fokusera 

och känslan av att vara mindre produktiv hade stor inverkan på de unga kvinnornas 

skolgång (Moradi et al., 2014; Seear, 2009a). Unga kvinnor anger ingen negativ 

ekonomisk inverkan då de fortfarande försörjs av sina föräldrar och inte har något eget 

ekonomiskt ansvar (Moradi et al., 2014).  

Samliv 

Flera läkares behandlingsplaner för Endometrios grundar sig främst i att sjukdomen anses 

vara en reproduktiv sjukdom (Seear, 2009b). Kvinnorna rekommenderas att skaffa barn i 

tidig ålder eftersom graviditet lindrar symtomen på sjukdomen och en fortskridande 

sjukdom kan leda till infertilitet (Markovic et al., 2008; Moradi, et al., 2014). Kvinnorna 

upplever att detta förslag ges utan hänsyn till vad det innebär att bära och ta hand om ett 

barn samtidigt som de lever med ett kroniskt sjukdomstillstånd (Markovic et al., 2008).  

Mer än hälften av alla kvinnor som lider av Endometrios upplever dyspareuni under hela 

sitt sexuella samliv. Vissa kvinnor upplever att dyspareuni kan begränsa deras sexuella 

samliv. Det kan även bidra till en reducering av självförtroendet och ha en negativ effekt 

på förhållandet med en partner (Denny, 2004b). En minskning av samlag, rädsla för smärta 

eller blödning samt att inte kunna få orgasm orsakar frustration och anstränger 

förhållandet. Kvinnor oroar sig för att deras partner inte ska förstå eller att kvinnan ska 

uppfattas som grinig på grund av sin smärta (Moradi et al., 2014).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

För att belysa kvinnors upplevelser av att leva med Endometrios har examensarbetets 

författare valt att använda sig av en litteraturbaserad studie som metod. Litteraturstudie 

innebär en genomgång av vetenskapliga artiklar inom ett visst område (Forsberg & 

Wengström, 2008). Vid tidpunkten då föreliggande litteraturbaserade studie genomfördes 

fanns begränsad publicerad forskning om Endometrios. Examensarbetets författare anser 

trots detta att syfte med denna litteraturbaserade studie har uppfyllts. Att syftet är uppfyllt 

styrker examensarbetets trovärdighet (Henricson, 2012).  

Initialt genomfördes examensarbetets vetenskapliga artikelsökning var för sig av 

examensarbetets författare i databaserna CINAHL och PsychInfo, detta anses enligt 

Henricson (2012) sänka examensarbetets trovärdighet. Genom att sedan söka gemensamt 

med övergripande sökord och översiktlig läsning av funna vetenskapliga artiklar framkom 

ytterligare relevanta sökord. Examensarbetets författare anser att det som var bra med att 

först söka individuellt och sedan gemensamt blev att sökorden och 

sökordskombinationerna varierades i stor utsträckning. Det blev då lättare att senare 

tillsammans forma relevanta sökord för syftet samt kombinationer av dessa. Sökorden 

övervägdes noggrant för att leda till så relevant forskning som möjligt för examensarbetets 

syfte.  Sökningar gav dock flertalet träffar som inte ansågs relevanta för syftet. De 

vetenskapliga artiklar som inte ansågs svara på syftet valdes då bort. Detta anser författarna 

höjer examensarbetets trovärdighet. Henricson (2012) nämner att trovärdigheten för ett 

examensarbete höjs om författarna använder sig av flera databaser. Examensarbetets 

författare har använt sig av två databaser (CINAHL och PsychInfo) som specialiserat sig 

på vetenskapliga artiklar inom ämnet omvårdnad. Google användes som komplement för 

att hitta en artikel från en referenslista i fulltext. Detta stärker examensarbetets 

trovärdighet. Flertalet vetenskapliga artiklar som sökningarna resulterade i sorterades bort 

eftersom deras publiceringsår var daterat (1980 till 1990-tal) samt att artiklarna inte 

bedömdes som vetenskaplig eller av bra kvalitet enligt Willman et al. (2011) 

kvalitetsbedömningsmallar (Bilaga 2-3). Granskningen genomfördes enskilt av 

examensarbetets författare vilket enligt Henricson (2012) sänker trovärdigheten. 

Granskningen jämfördes sedan mellan de två författarna vilket i sin tur stärker 

trovärdigheten (Henricson, 2012). Examensarbetets författare valde att endast använda 

vetenskapliga artiklar publicerade mellan åren 2000-2014, för att få ett så aktuellt resultat 

som möjligt. 

I denna litteraturbaserade studie användes både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga 

artiklar (Bilaga 1). Artiklarna kvalitetsbedömdes sedan individuellt utefter Willman et al. 

(2011) kvalitetsbedömningsmallar för kvalitativ- och kvantitativ metod (Bilaga 2-3). Alla 

vetenskapliga artiklar som valdes till examensarbetets datamaterial bedömdes vara av 

medel - hög kvalitet (Bilaga 1). Genom detta har kvalitén i examensarbetet försäkrats. 

Detta stärker även examensarbetets trovärdighet (Henricson, 2012). Det gjordes ingen 

avgränsning mellan kvalitativa eller kvantitativa artiklar eftersom artikelurvalet var 

begränsat och en uteslutning av den ena eller andra kan innebära att viktig kunskap inte 

redovisas (Friberg, 2012a). Nio vetenskapliga artiklar hade kvalitativ design, en 

vetenskaplig artikel hade kvantitativ design och två vetenskapliga artiklar använde en 
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mixad metod design. Mixad metod design innebär att kvantitativ och kvalitativ data 

kombinerats (Borglin, 2012). Examensarbetets författare har utförligt skrivit i 

examensarbetets metodavsnitt hur urval, sökord, datainsamling och analys genomförts. 

Detta styrker enligt Henricson (2012) examensarbetets pålitlighet.  För att undvika risk för 

misstolkning lästes alla artiklar ett flertal gånger samt översattes med hjälp av lexikon. 

Författarna diskuterade även innan arbetets start sin förförståelse inom ämnet vilket. 

Genom detta har förförståelsen medvetandegjorts och inverkat mindre på examensarbetet, 

även om förförståelsen alltid kommer att inverka. Examensarbetets pålitlighet har genom 

detta styrkts (Henricson, 2012). 

Examensarbetets analys innefattade alla inkluderade vetenskapliga artiklar och 

genomfördes gemensamt enligt Fribergs (2012b) fem steg. Både utomstående till 

författarna och dess handledare har sedan granskat resultatbeskrivningen vilket enligt 

Henricson (2012) stärker examensarbetets trovärdighet.    

En litteraturbaserad studie valdes som metod för att hålla tidsramen för examensarbetet. En 

annan tänkbar metod för att få svar på examensarbetets syfte hade kunnat vara 

intervjustudie. Nackdelen med intervjustudie som metod hade förmodligen varit 

tidsaspekten. Denna metod kräver mer tid än vad författarna till detta examensarbete 

upplevde att de hade till förfogande. Endometrios är en mycket personlig och 

kvinnospecifik sjukdom vilket begränsar både urvalet av deltagare och försvårar den 

moraliska aspekten av frågorna.  

Då examensarbetets syfte var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med Endometrios, 

med andra ord fördjupa kunskapen krig kvinnors upplevelser. Anser examensarbetets 

författare att överförbarheten skulle kunna överföras till andra kontext. Trots att ingen av 

de inkluderade vetenskapliga artiklar är från Sverige har examensarbetets författare genom 

media uppfattat att kvinnors upplevelser av Endometrios liknar de som speglas i resultatet.  

Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med Endometrios. 

Resultatet av denna litteraturbaserade studie presenterades som två huvudteman. Ett 

huvudtema Endometrios den avfärdade sjukdomen hade fyra subteman: Att inte få gehör 

för sin smärta, Resan till diagnostisering är lång och plågsam, Att få hjälp med att välja 

behandlingsalternativ för symtomlindring och Att prova alternativa behandlingsmetoder 

för lindring av symtom. Det andra huvudtemat Faktorer som påverkar livet för kvinnor som 

lever med Endometrios resulterade i tre subteman: Psykosocialt, Arbetsliv och Samliv.  

Examensarbetets författare har i denna uppsats utgått från kvinnor som diagnostiserats och 

lever med Endometrios och som upplever symtom av sin sjukdom. Det är dock viktigt att 

poängtera att det även finns kvinnor som lever med diagnostiserad Endometrios helt utan 

upplevda symtom (Altman & Wolcyzk, 2010). Examensarbetets resultat är baserat på 12 

vetenskapliga artiklar. Resultatet kan komma att skilja sig i kommande studier om urvalet 

eller valet av artiklar skiljer sig från examensarbetets tillvägagångssätt.   

I resultatet framkom en rad olika faktorer som inverkar på och påverkar kvinnor med 

Endometrios liv exempelvis smärtan sjukdomen orsakar och negligering av kvinnorna från 

vårdpersonalens sida. Examensarbetets författare har valt att diskutera resultatet med The 
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Neuman Systems Model som utgångspunkt (Neuman, 2011). Modellen förser 

sjuksköterskor med omfattande, flexibla, holistiska och systembaserade perspektiv för 

omvårdnad. Dessa perspektiv innebär att patienten är i fokus och att patientens upplevelser 

och erfarenheter är det som sjukvården och omvårdnaden ska utgå ifrån. The Neuman 

Systems Modell har miljö- och stressfaktorer som centrala begrepp. Alla modellens 

begrepp samspelar med varandra. Detta innebär att miljö- och stressfaktorer alltid 

samverkar. Det fungerar som en ”dominoeffekt” där alla delar inverkar och påverkar på 

varandra. När något sker med patienten påverkas hela perspektivet. På grund av detta 

måste kontexten ses som en helhet med patienten i fokus.  

I resultatet framkom det att vårdpersonal som möter kvinnor med symtom på Endometrios 

ofta avfärdar kvinnornas symtom. Sjukdomen ses som problematisk och förbryllande av 

vårdpersonal. Detta är ett resultat av okunskap kring Endometrios inom sjukvården (Bloski 

& Pierson, 2008). Detta negativa synsätt blir enligt The Neuman Systems Model (Neuman, 

2011) en stressfaktor och en miljöfaktor för kvinnorna i och med att de inte blir lyssnade 

till och att deras symtom normaliseras. Genom att utgå från att kvinnan är sin egen expert 

och ta henne på allvar kan läkaren göra den omgivande miljön öppen och positiv. Att 

undersöka kvinnan grundligt gör även att en stressfaktor undviks. Winkel (2003) skriver att 

Endometrios alltid bör misstänkas vid symtom av bäckensmärta, dysmenorré, dyspareuni 

eller infertilitet. Detta hjälper den sekundära preventionen av sjukdomen i ett tidigt skede 

genom att sätta in behandligt av sjukdomen i ett tidigt skede (Neuman, 2011).  

Ytterligare en stressfaktor funnen i examensarbetets resultat relaterat till The Neuman 

Systems Model (Neuman, 2011) är kvinnans närmiljö och den långa och plågsamma vägen 

till diagnostisering. Kvinnan får under lång tid ingen klarhet i symtomens ursprung. Att få 

diagnosen Endometrios tar i många fall flera år (Ballweg, 2004). Denna stressfaktor kan 

precis som normaliseringen av symtom förebyggas. I detta fall kan primär prevention som 

informationsspridning och ökad kunskap (Neuman, 2011) kring Endometrios hos 

vårdpersonal förkorta kvinnors vårdtider och ge dem möjlighet till snabbare 

diagnostisering.  

Examensarbetets resultat visar vidare att läkemedelsbehandling av Endometrios är mycket 

vanligt. Läkemedelsbehandlingen för Endometrios visar på att sjukdomen förbättras 

avsevärt vid lägre östrogenhalter (Mao & Anastasi, 2008). Kontentan av dessa 

läkemedelsbehandlingar blir en syntetiskt rubbad hormonbalans och att graviditet under 

behandlingstiden inte är genomförbart. Behandlingen krävs för att hålla Endometrios under 

kontroll men ger flertalet negativa biverkningar (Child & Tan, 2001). Detta blir enligt The 

Neuman Systems Model en stressfaktor för kvinnorna (Neuman, 2011). Examensarbetets 

resultat har även visat att kvinnorna får anpassa sina liv utefter behandlingen något som för 

de allra flesta kvinnorna utgör en mycket stor miljö- och stressfaktor.  

Syftet med kirurgisk behandling vid Endometrios är att operera bort endometrisk vävnad 

genom användning av laser. Kirurgin gav för många kvinnor en viss lindring. I resultat 

framkom dock att en del kvinnor inte upplevde skillnad mot innan operationen (Ballweg, 

2004). De kvinnor som inte upplevde skillnad eller ville ha strategier för att hantera sin 

Endometrios vände sig till alternativa behandlingsmetoder eller livsstilsändringar. Motion, 

ändring av kost, användning av kosttillskott i form av vitaminer och mineraler samt 

akupunktur gav lindrande effekter (Ballweg, 2004). De kvinnor som inte upplevde 

symtomlindring av sin medicinska eller kirurgiska behandling fick själva utarbeta 
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strategier för att hantera sin sjukdom. Lyckade behandlingsresultat gav för många kvinnor 

ökat välbefinnande medan uteblivna behandlingsresultat blev ytterligare en stressfaktor. I 

nuläget finns det begränsat antal behandlingsmetoder för Endometrios. Genom primär 

prevention (Neuman, 2011) kan sjukdomen undersökas och studeras ytterligare för att 

utarbeta nya behandlingsmöjligheter för kvinnor som lever med Endometrios.  

Resultatet har visat på upplevelser av sänkt livskvalitet relaterat till Endometrios olika 

symtom. Ytterligare forskning har även visat att många kvinnor även redogör för 

upplevelser av ångest och depression (Simoens et al., 2012). De psykosociala 

konsekvenserna av Endometrios är de största stressfaktorerna relaterat till The Neuman 

Systems Model (Neuman, 2011). Dessa upplevelser inverkar på alla aspekter av 

kvinnornas liv och är en stor bidragande orsak till stress och illabefinnande (Simoens et al., 

2012). I denna fas, när de psykiska symtomen redan uppkommit kan sekundär prevention 

innefatta samtalsstöd och vidare utredning av symtom för att hitta bakomliggande orsak 

(Neuman, 2011).   

Resultatet visar vidare att konsekvenser av att leva med Endometrios blir både en miljö- 

och en stressfaktor relaterat till The Neuman Systems Model (Neuman, 2011). Kvinnans 

arbetsmiljö påverkades av kollegor, symtom av sjukdomen samt nedsatt arbetsförmåga. 

Kollegors attityder gentemot kvinnan gav negativ inverkan och stress (Simoens et al., 

2012). Resultatet visade även på en mycket stor stressfaktor i kvinnans privatliv. Resultatet 

visar att kvinnor med Endometrios ofta upplever dyspareuni. Dyspareuni påfrestade på 

kvinnornas samlivsrelationer och ledde i många fall till relationsuppbrott (Mao & Anastasi, 

2008). Genom tillämpning av The Neuman Systems Model (Neuman, 2011) kan dessa 

miljö- och stressfaktorer motverkas genom primär prevention med informationsspridning 

av Endometrios.  

Kliniska implikationer 

Endometrios är en sjukdom som bör uppmärksammas och tas på allvar. Inte bara av 

vårdpersonal utan även av kvinnor och män i allmänhet. Endometrios klassas i nuläget inte 

som en folkhälsosjukdom i Sverige, trots det stora antalet kvinnor som drabbas av 

sjukdomen. Socialstyrelsen har ännu inte utarbetat ett vårdprogram för Endometrios. Ett 

vårdprogram skulle behövas för att stödja vårdpersonal och underlätta deras arbete med 

och kring kvinnor som drabbas av Endometrios. Vårdprogrammet skulle kunna innehålla 

information om Endometrios, vad det innebär att leva med Endometrios, vilka symtom 

sjukdomen kan ge samt vad som kan vara orsaken till sjukdomen. Vårdprogrammet kan 

även innefatta behandlingsalternativ och strategier för utredning av sjukdomen samt 

planerade regelbundna uppföljningar. Vårdprogrammet kan motivera kvinnor som 

upplever endometriossymtom att söka vård, då de då vet att sjukdomen klassas som en 

folksjukdom och att det finns ett utarbetat vårdprogram.   
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Problem: nästan ingenting 

är känt om hur demografiska 

egenskaper påverkar 

hälsorelaterade fenomen.  

 

Syfte: berika förståendet av 

relationen mellan patienten 

sociodemografisk bakgrund 

och hälso-relaterade 

fenomen. 

 

Kvalitativ studie. 

Intervjuer med 30 

kvinnor som 

diagnostiserats med 

Endometrios. 

 

Flertalet patienter fick information av 

anhöriga att smärta vid mens är vanligt 

och tog då inte smärtan på allvar.  

Ignorans och okunnighet från sjukvårdens 

sida gjorde att pat inte heller blev tagna 
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i deras kropp. De visste att något var fel 

och stred för det. Läkare sa att det oftast 

var psykologiskt, men patienterna gav sig 
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Endometrios försämrar sexuell 
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Publiceringsår: 2003. 

Land: USA: 

Tidsskrift: Journal of 

Obstetric, Gynecologic & 

Neonatal Nursing 

(JOGNN). 

 

Problem: lite forskning 

finns kring vilka symtom 

som kvinnorna upplever. 

 

Syfte:att undersöka symtom 

och utforska samband 

memllan symtom och 

lidande mm. 

 

Tvärsnittsstudie. 

Tabeller om vilka symtom som var mest 

påtagliga för kvinnorna. Lika jobbigt att 

inte få information som att lida av 

symtom. Symtomen kunde komma i skov 

eller vara ständigt närvarande. Det fanns 

även kvinnor som inte upplevde några 

symtom.  

. 

 

Viktigt att informera om 

sjukdomen och att utbilda 

personal inom detta område. 

Patienterna kan behöva hjälp för 

att klara av dagliga symtom.  

 

 

Hög. 
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Titel: Impact of 

endometriosis on 

women’s lives: a 

qualitative study. 

Författare: Moradi, 

Parker, Sneddon, 

Lopez, Ellwood. 

Publiceringsår: 

2014. 

Land: Australien. 

Tidsskrift: BMC 

Women’s Health.  

 

 

 

Problem: nästan 

ingenting är känt om 

hur demografiska 

egenskaper påverkar 

upplevelsen av 

Endometrios.  

 

Syfte: att utforska 

kvinnors upplevelser 

av Endometrios 

inverkan och om det 

förekom skillnader 

mellan 3 

åldersgrupper. 

 

 Kvalitativ, beskrivande 

design. Semi-strukturerade 

fokusgruppsdiskussioner med 

35 kvinnor i 3 åldersgrupper.   

 

2 huvudteman; 

- upplevelser av att leva med 

Endometrios  

- Endometrios inverkan.  

14 kategorier.  Mest 

uppmärksammad inverkan hade 

sjukdomen på äktenskap/ sexuella 

relationer, socialt liv och fysiska 

samt psykiska aspekter. På andra 

plats hamnade utbildning (16-

24år), livs chanser och 

sysselsättning (25-34år) och 

ekonomiskt inflytande (35-uppåt).   

 

 

Smärta var den största och mest 

diskuterade faktorn. Smärta inverkade på 

hela kvinnornas liv och framförallt på 

intima relationer. Detta resulterade i 

känslor av sänkt självförtroende, skuld och 

minskad kvinnlighet.  

 

Effekterna av Endometrios förvärras på 

grund av bristande förståelse av 

sjukdomen. 

 

Hög. 

4  

Titel: Learning to 

take charge: 

women’s 

experiences of 

living with 

endometriosis. 

Författare: Cox, 

Henderson, Wood & 

Cagliarini. 

Publiceringsår: 

2003. 

Land: Australien. 

Tidsskrift:CTNM. 

 

 

Problem: patienterna 

upplever att de inte 

får tillräckligt med 

information av 

sjukvården.  

 

Syfte: fokusering på 

patientens behov av 

information 

relaterade till dagliga 

problem för patienter 

med Endometrios. 

 

Både kvalitativ och kvantitativ 

metod med fokusgrupper. 

 

Patienterna upplevde att det var 

svårt att hitta läkare som kunde 
relatera till deras situation och 

lyssna på dem. Vilket resulterade i 

att de fick leta länge efter läkare 

som trodde på vad patienterna sa. 

Flera av patienterna orkade till 

slut inte att leta efter läkare 

längre, utan gav sig ut efter 

alternativa behandlingar.  

 

 

Mycket svårt att leva med sjukdomen. 

Terapeutiska valmöjligheter för sjuka 

patienter är få, och patienterna får inte 

alltid information om dessa, utan de får 

leta själva. Valet av läkare är mycket 

baserat på vad patienten får höra om dessa 

från andra drabbade. Om valet av läkare 

inte fungerar bra, letar många patienter 

vidare och hoppas på bättre lycka. Om inte 

rådgivningen från läkaren låter rimlig och 

”make sense” kan patienterna leta vidare 

för ny mottagning och ny konsultation. 

 

Hög. 
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Titel: “Standing up to 

the beast”: 

contradictory notions 

of control, un/certainty 

and risk in the 

endometriosis self-help 

literature. 

Författare: Seear. 

Publiceringsår: 2009. 

Land: Australien. 

Tidsskrift: Critical 

Public Health. 

 

 

 

Problem: forskare 

har försummat den 

roll som självhjälps 

litteratur spelar i 

att kommunicera 

hälsorisken till 

allmänheten. 

 

Syfte: att undersöka 

hur risker 

konstrueras i 

självhjälp litteratur 

skriven för kvinnor 

med Endometrios. 

 

 

Kvalitativ 

granskning av 9 

självhjälpsböcker. 

Undersöker struktur 

(format) och 

innehållet i 

texterna, liksom det 

exakta språket, med 

syftet att 

uppmärksamma 

"sociala processer 

och metoder".   

 

 

 

 

 

Läsare av självhjälpslitteratur 

uppmuntras att vidta åtgärder för att öka 

(deras) kroppens möjligheter att hantera och 

kanske övervinna Endometrios. Detta 

genom att ta kontroll över både sinne och 

kropp. Kvinnan skall acceptera sin sjukdom 

och försöka göra en förändring.  

 

 

Det är osannolikt att kvinnor med 

Endometrios framgångsrikt kunna styra eller 

hantera risker för deras hälsa, eftersom 

många kvinnor kommer att ha begränsad 

tillgång till de resurser som krävs för 

riskhantering.  

Eftersom så många saker sägs utgöra en risk 

för dessa kvinnor kan de inte lyckas undvika 

varje "risk" för deras hälsa.  

 

Medel. 

6  

Titel: “Nobody really 

knows what it is or 

how to treat it”: why 

women with 

endometriosis do not 

comply with healthcare 

advice. 

Författare: Seear. 

Publiceringsår: 2009. 

Land: Australien. 

Tidsskrift: Health Risk 

& Society. 

 

Problem: att kvinnor 

inte följer hälsoråd, 

trots att de 

diagnostiserats med 

Endometrios.  

 

 

Syfte: att undersöka 

detta från kvinnornas 

perspektiv.  

 

Kvalitativ 

intervjustudie med 

20 kvinnor 

diagnostiserade 

med Endometrios. 

 

Patienter med bristande följsamhet anses 

vara problematiska, opålitliga och 

"avvikande" och i behov av mer utbildning, 

intervention eller övervakning.  Patienten 

anses endast handla rationellt när denne 

följer givna råd. Kvinnorna behöver 

informeras om eventuella risker för att 

själva kunna ta välgrundade beslut kring sin 

vård. Att patienter inte följer råd tros också 

kunna bero på kommunikationsproblem 

läkare och patient emellan.  

 

Subjektiva upplevelser av egenvård och 

riskundvikande ses som betungande och 

överdrivna, liksom praktiskt omöjliga, 

tidskrävande och dyra. Bristande efterlevnad 

motiveras också med en önskan att undvika 

exponering för potentiella risker. Kvinnorna 

litade inte heller på läkarna och ansåg att 

deras expertis om Endometrios var mycket 

tveksam. 

 

Medel. 
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Titel: Focus group 

study of endometriosis: 

struggle, loss and the 

medical merry-go-

round. 

Författare: Cox, 

Henderson, Andersen, 

Cagliarini & Ski. 

Publiceringsår: 2002. 

Land: Australien. 

Tidsskrift: 

International Journal of 

Nursing Practice. 

 

Problem: patienterna 

upplever att de inte 

får tillräckligt med 

information av 

sjukvården.  

 

Syfte: att beskriva 

patientens behov av 

information relaterad 

till dagkirurgi för 

Endometrios 

relaterade problem. 

 

 

Både kvalitativ och 

kvantitativ metod 

med fokusgrupper 

som intervjuades. 

 

 

 

Mycket om hur patienterna upplever att det 

är att leva med Endometrios och att inte bli 

tagen på allvar av sjukvården. Depression, 

doktor-shopping, ta kontrollen, leva med 

Endometrios är några av rubrikerna som 

resultatet delats in i. 

  

 

Det är en liten del som är med i intervjuerna 

kontra hur många som lider av Endometrios. 

Det som upplevs här är kanske minoriteten av 

vad alla upplever. Negativitet sprider sig fort.   

 

Medel – Hög. 

8  

Titel: Impact of 

endometriosis on work 

and social 

participation. 

Författare: Gilmour, 

Huntington & Wilson. 

Publiceringsår: 2008.  

Land: Nya Zeeland. 

Tidsskrift: 

International Journal of 

Nursing Practice. 

 

 

Problem: 

Endometrios kan 

signifikant påverka 

kvinnors arbete och 

sociala liv.  

 

 

Syfte: att undersöka 

effekten av 

symtomatisk 

Endometrios på 

kvinnors 

samhälls- och 

arbetsliv. 

 

 

Kvalitativ studie 

med intervju av 

arton kvinnor från 

en lokal 

Endometrios 

stödgrupp. 

 

3 teman; 

”En hemlig liten värld” där obehagliga 

och skiftande symtom ansågs vare en privat 

angelägenhet. ”Livet avbryts” genom 

störningar med smärta och trötthet. 

“Dörröppning” gav strategier för 

symtomkontroll även om sjukdomen är 

kronisk. Livsstilsändringar. 

 

Spänningar mellan att bevara integritet och 

kunna förklara symtom. Sjukdomen har 

varierande grader av acceptans när det gäller 

diskussionen inom den offentliga arenan.  

Kvinnor är mindre sannolika att diskutera sin 

diagnos och symtomen om de är oroliga för 

att andra ska tro att symptomen har 

emotionella ursprung. En rekommendation 

från detta fynd är det behöver utvecklas och 

spridas information kring denna sjukdom. 

När människor hade kunskap skedde 

ändringar i attityd.   
 

 

Hög. 
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Titel: “You are one 

of the unlucky ones’: 

delay in the 

diagnosis of 

endometriosis. 

Författare: Denny. 

Publiceringsår: 

2004. 

Land: 

Storbritannien. 

Tidsskrift: Diversity 

in Health and Social 

Care. 

 

Problem: att det tar 

lång tid för kvinnor 

med Endometrios att 

diagnostiseras. 

 

Syfte: att undersöka 

kvinnors upplevelser 

av att leva med 

smärtan av 

Endometrios 

och undersöka 

fördröjning i diagnosen 

av denna 

sjukdom. 

 

Kvalitativ metod 

med djupgående 

intervjuer med 20 

kvinnor, som alla 

hade fått diagnosen 

efter genomförd 

Laparaskopi. 

 

 

Definitiv diagnos med laparoskopi tog 

ofta många år och symptom trivialiseras 

eller normaliseras. Endometrios är en 

omtvistad sjukdom. Diagnos av detta 

tillstånd är en social samt en klinisk 

process och vida spridd medicinsk och 

samhälleliga värden är inflytelserika i det 

sätt på vilket symtom tolkas och svaras 

på. Vissa kvinnor fann att deras symtom 

normaliserades och behandlades som om 

de var ett resultat av den fysiologiska 

processen av menstruation, snarare än 

något patologiskt.  

 

 

Huvudtemat är upplevelsen av 

smärta och den skepticism som uttryckts mot 

den, vilket resulterar i förseningar i diagnos 

för kvinnor med 

Endometrios. Kvinnors grafiska beskrivning 

av smärtan i denna studie skilde den från 

dysmenorré.  

Många upplevde smärtan som något de 

behövde stå ut med. Laparoskopin gav dem 

sedan en anledning till smärtan - en synlig 

bild av deras problem som bekräftade deras 

smärta.  

Kvinnor kämpar för att deras läkare skall ta 

dem och deras diagnos på allvar.  

 

 

Medel. 

10  

Titel: The third 

shift: health, work 

and expertise among 

women with 

endometriosis. 

Författare: Seear. 

Publiceringsår: 

2009. 

Land: Australien. 

Tidsskrift: Health 

Sociology Review. 

Problem: lite 

forskning har bedrivits 

i hur Endometrios 

påverkar kvinnors liv. 

 

Syfte: att undersöka 

hur kvinnor upplever 

att leva med 

Endometrios. 

 

Kvalitativ metod, 

där 20 kvinnor som 

diagnostiserats med 

Endometrios 

intervjuades 

 

Kvinnorna frågade sig ofta varför just de 

hade drabbats av sjukdomen, utan att få 

svar från läkarna. Några läkare 

uppmanade till livsstiländringar för att få 

kontroll över sjukdomen.  

Flertalet av kvinnor började i stödgrupper 

samt söka själva efter svar på sina frågor. 

Att vara sin egen expert är mycket 

givande vad gäller det dagliga livet.  

Att googla på sjukdomen gjorde att 

kvinnorna hittade många miljoner sidor 

och undrade då hur mycket som man bör 

veta om sjukdomen. Flera kvinnor 

provade alternativ medicin.  

Att vara expert på sin sjukdom ökar 

förståelsen om sin kropp i det dagliga livet. 

 

Hög. 
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Titel: Surgical 

treatment of 

endometriosis.  

Författare: 

Shakiba, Bena, 

McGill, Minger, 

Falcone. 

Publiceringsår: 

2008. 

Land: USA. 

Tidsskrift: 

Obstetrics & 

Gynecology. 

 

Problem: lite 

forskning om hur 

många kvinnor som 

klarar sig med enbart 

en operation av 

Endometrios.  

 

Syfte: att utreda 

behovet av ytterligare 

kirurgi efter 

laparoskopi eller 

hysterektomi av 

Endometrios. 

 

Retrospektiv 

(tillbakablickande) 

studie på kvinnor 

som har opererats 

för Endometrios 

associerad smärta.  

 

 

 

 Laparaskopi ger i större utsträckning 

mindre risk för reoperation. Kvinnor som 

har en äggstock kvar oavsett 

operationsteknik har en lägre risk för att 

reopereras, detsamma gäller även ålder. 

Ju yngre kvinnorna är när de opereras 

första gången, desto mindre risk finns för 

att behöva reopereras.   

 

Laparaskopi, behålla äggstockarna och lägre 

ålder vid första operationen visade sig löpa 

mindre risk för reoperation.  

 

Hög. 

12  

Titel: A life shaped 

by pain: women and 

endometriosis. 

Författare: Gilmour 

& Huntington. 

Publiceringsår: 

2005. 

Land: Nya Zeeland. 

Tidsskrift: 

Women’s health. 

 

Problem: lite 

forskning har bedrivits 

i hur Endometrios 

påverkar kvinnors liv. 

 

Syfte: undersöka 

kvinnors uppfattning 

av att leva med 

Endometrios, 

effekterna på 

livskvaliteten och 

strategier för att klara 

av sjukdomen. 

 

 

Kvalitativ metod 

där 18 kvinnor 

intervjuades 

individuellt.  

 

Kvinnors uppfattning om: 
- Manifestationer av smärtan.  

- Smärtans bana. 

- Behandla smärtan. 

- Kontrollera smärtan.  

 

Expertis på sin sjukdom är i stort behov samt 

at bli tagen på allvar av sjukvården.  

 

Hög. 



 

 

Kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod                   Bilaga 2 

Beskrivning av studien - “More than just menstrual cramps: symptoms and uncertainty 

among women with endometriosis”. 

Forskningsmetod  RCT CCT (ej randomiserad) 

multicenter, antal center - the Endometriosis 

Association in Milwaukee, Wisconsin. 

   kontrollgrupp/er – intervjustudie  

Patientkarakteristika   Antal - 298 st. 

    Ålder – medelåldern var 34 år. 

    Man/ kvinna – endast kvinnor. 

Kriterier för inkludering/ exkludering 

Adekvat inkludering/ exklusion   Ja Nej 

Intervention – erbjöd chans att vinna presentkort om man valde att delta. 

Vad avsåg studien att studera? 

Endometrios inverkan på kvinnornas dagliga liv. Symtom förknippade med Endometrios 

och utforskande av samband mellan symtom, känslomässigt lidande och osäkerhet för att 

kunna erbjuda dessa kvinnor tillräckligt omfattande information om deras sjukdom. 
 

Urvalsförfarande beskrivet?  Ja Nej 

Representativt urval?   Ja Nej 

Randomiseringsförfarande beskrivet?  Ja Nej Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?  Ja Nej Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomi- Ja Nej Vet ej 

serades till? 

Blindning av patienter?   Ja Nej Vet ej 

Blindning av vårdare?   Ja Nej Vet ej 

Blindning av forskare?   Ja Nej Vet ej 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?  Ja Nej 



 

 
 

Bortfallsstorleken beskriven?  Ja Nej  

Adekvat statistisk metod?   Ja Nej 

Etiskt resonemang?   Ja Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?   Ja Nej 

Är instrumenten reliabla?   Ja Nej 

Är resultatet generaliserbart?  Ja Nej 

Huvudfynd  (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfi- 

densintervall, statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 

 

- Insatser för att informera och stödja patienter behövs. 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög Medel Låg 

Kommentar 

- Mycket bra och informativ artikel. 

Granskare sign: Louise Warnskog. 



 

 
 

Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod                   Bilaga 3 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval - “Endurance and contest: women’s narratives of 

endometriosis”- kvalitativ intervjustudie. 

Finns det ett tydligt syfte?   Ja Nej Vet ej 

Patientkarakteristika Antal - 30 st. 

Ålder - ingen exkludering. 

Man/ kvinna – endast kvinnor. 

Är kontexten presenterad? Ja Nej Vet ej 

Etiskt resonemang?   Ja Nej Vet ej 

Urval 

- Relevant?    Ja Nej Vet ej 

- Strategiskt?    Ja Nej Vet ej 

Metod för 

- urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja Nej Vet ej 

- datainsamling tydligt beskriven?  Ja Nej Vet ej 

- analys tydligt beskriven?   Ja Nej Vet ej 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja Nej Vet ej 

- Råder datamättnad? (om tillämpligt)  Ja Nej Vet ej 

- Råder analysmättnad?   Ja Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja Nej Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till  Ja Nej Vet ej 

en teoretisk referensram? 

- Genereras teori?   Ja Nej Vet ej 

 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/ 

analys adekvat? 

 

- Flertalet patienter fick information av anhöriga att smärta vid mens är vanligt och tog då 

inte smärtan på allvar. Ignorans och okunnighet från sjukvårdens sida gjorde att pat inte 

heller blev tagna på allvar. Det fanns patienter som inte gav sig förens de fick veta vad det 

var som hände i deras kropp. De visste att något var fel och stred för det. Läkare sa att det 



 

 
 

oftast var psykologiskt, men patienterna gav sig inte utan att få svar på sina frågor. 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 Hög Medel Låg 

Kommentar 

- Mycket bra och informativ artikel. 

Granskare sign: Louise Warnskog. 



 

 

Översikt över dataanalysens olika tema/subtema     Bilaga 4 

Artikelförfattare 

 

 

Endometrios den 

avfärdade sjukdomen 

 

Att inte få gehör för sin 

smärta 

 

Endometrios den 

avfärdade 

sjukdomen 

 

Resan till 

diagnostisering är 

lång och plågsam 

Endometrios den  

avfärdade 

sjukdomen  

 

Att få hjälp med 

att välja 

behandlingsalterna

tiv för 

symtomlindring 

 

 

Endometrios 

den  

avfärdade 

sjukdomen 

Att prova 

alternativa 

behandlingsmeto

der för lindring 

av symtom 

 

Faktorer som 

påverkar livet för 

kvinnor som lever 

med Endometrios 

 

Psykosocialt 

Faktorer som 

påverkar livet för 

kvinnor som lever 

med Endometrios 

 

Arbetsliv 

Faktorer som 

påverkar livet för 

kvinnor som lever 

med Endometrios 

 

Samliv 

Cox, Henderson, Andersen, 

Cagliarini & Ski (2003). 
X X  

 
   

Cox, Henderson, Wood & 

Cagliarini (2003). 
X X X X    

Denny (2004b). X X X   X X 

Gilmour, Huntington & 

Wilson (2008). 
X X X X X X  

Huntington & Gilmour (2005). X X X     

Lemaire (2003). X       

Markovic, Manderson & 

Warren (2008). 
X X   X X X 

Moradi, Parker, Sneddon, 

Lopez & Ellwood (2014). 
X X X X X X X 

Seear (2009a). X X X X X X  

Seear (2009b).   X  X X X 

Seear (2009c).   X X    

Shakiba, Bena, McGill, 

Minger & Falcone (2008). 
 X X 

 
   

 


