
  

 

 
 

EN BESKRIVNING AV FERTILA KVINNORS UPPLEVELSE AV 

ATT LEVA MED DIAGNOSEN ENDOMETRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng  

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng  

Examinationsdatum: 2016-10-31 

Kurs: 46 

Författare: Sara Sundelin Handledare: Marie-Jeanne Hendrikx 

Författare: Tindra Wikström Examinator: Margareta Westerbotn 

 



     

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Upp till tio procent av kvinnor i fertil ålder beräknas ha endometrios. Vid endometrios 

förekommer livmoderslemhinnevävnad utanför livmodern. Att denna vävnad tjocknar och 

blöder under menstruation kan vara en orsak till smärta och inflammation. Kraftig 

menstruationssmärta är det vanligaste symtomet. Andra vanliga symtom är infertilitet, 

hematuri, diarré, förstoppning, smärta, kramper vid samlag och ryggsmärta. Endometrios 

är en kronisk sjukdom som påverkar flera aspekter av dagligt liv och till följd av en kronisk 

sjukdom kan lidande uppstå.  

 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva fertila kvinnors upplevelse av att leva med diagnosen endometrios.  

 

 

Metod  
 

En kvalitativ metod valdes, varpå en semistrukturerad intervjustudie genomfördes utifrån 

en intervjuguide. Sju kvinnor intervjuades. Materialet bearbetades genom en kvalitativ 

innehållsanalys.  

  

 

Resultat 
 

Under intervjuerna framkom exempel på när sjukdomen både begränsar och styr 

deltagarnas vardag men även vilka anpassningar och åtgärder de vidtar för att hantera och 

strukturera vardagen med de hinder sjukdomen kan innebära för individen. Att bekräftelse 

eller brist på bekräftelse påverkade deltagarnas upplevelse av lidande tydliggjordes under 

intervjuernas gång. Stöd från omgivningen och stöd från vården framkom vara betydande 

för deltagarnas psykiska välmående.  

 

Slutsats 
 

Endometrios påverkar kvinnor det dagliga livet då sjukdomen orsakar lidande av varierade 

grad. Kvinnor upplever begränsning både fysiskt och socialt då symtomen gav upphov till 

en obalans mellan inre och yttre krav. Upplevelsen av att kvinnors lidande förminskats av 

hälso- och sjukvård, omgivning innebär ett hot mot kvinnors integritet.  

 

Nyckelord: Dagligt liv, Endometrios, Lidande, Personcentrerad omvårdnad, Upplevelse 
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BAKGRUND 

Endometrios 

Etiologi 

 

Enligt Socialstyrelsen (2015) beräknas upp till tio procent av kvinnor i fertil ålder ha 

endometrios men den exakta siffran på hur många som har sjukdomen är okänd då många 

kvinnor med endometrios är symtomfria (Denny, 2004; Socialstyrelsen, 2015). Den 

bakomliggande orsaken till endometrios är ännu inte klarlagd men det finns olika teorier. 

En teori är att en del blod vid menstruation inte lämnar livmodern via livmoderhalsen, utan 

via äggledarna och därigenom hamnar i bukhålan. Detta kallas retrograd menstruation men 

det förekommer att kvinnor har så kallad retrograd menstruation utan att utveckla 

endometrios. Lymfatisk eller cirkulatorisk spridning kan vara förklaringen bakom de få fall 

då endometrisk vävnad förekommer i andra delar av kroppen än i nedre buken. En annan 

teori om hur endometrios utvecklas handlar om metaplasi, som innebär att en typ av 

vävnad omvandlas till en annan - i detta fall endometrisk vävnad till följd av en okänd 

utlösare (Denny & Mann, 2007; Edwards, 2009). Mer forskning behövs om de orsaker som 

ligger bakom sjukdomen (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Patofysiologi 

 

Vid endometrios förekommer livmoderslemhinnevävnad utanför livmodern, främst på 

tarmar och urinvägar (Huntingon & Gilmour, 2005). De celler som befinner sig längs 

livmoderns inre väggar fäster sig och växer även på organ utanför livmodern, i så kallade 

endometriska lesioner. Endometriska lesioner varierar i utseende, storlek och spridning. 

Andra organ där endometrios kan förekomma är på äggledare, äggstockar, urinblåsan, yttre 

ytan av livmodern, vaginan, ändtarmen, livmoderhalsen, yttre slemhinnan av bukhålan 

samt muskelskiktet av väggen i livmodern. Vid ovanliga fall kan endometriska lesioner 

förekomma på levern, vid ärr från tidigare genomförd kirurgi samt i eller runtom lungor 

eller hjärna (Edwards, 2009). Den endometriska vävnaden utanför livmodern svarar likväl 

på de hormonella förändringar som sker under menstruationscykeln, vilket innebär att den 

genomgår samma process som slemhinnan gör inuti livmodern. Att denna vävnad tjocknar 

och blöder under menstruation kan vara en orsak till smärta och inflammation. Även 

ärrbildning och cystbildning är vanliga följder (Huntington & Gilmour, 2005). 

 

Symtom 

 

Kraftig menstruationssmärta är det vanligaste symtomet. Denna smärta i nedre buken kan 

vara kronisk vid endometrios. Intensiteten kan variera över tid och mellan olika individer 

(Edwards, 2009). Endometrios kan delas in i olika grader beroende av dess utbredning och 

utseende men det finns ingen given korrelation mellan olika grader av endometrios och de 

besvär samt den smärta som upplevs (Socialstyrelsen, 2015). Andra vanliga symtom är 

infertilitet, hematuri, diarré, förstoppning, oregelbunden och/eller kraftig 

menstruationsblödning, smärta eller kramper vid samlag och ryggsmärta (Edwards, 2009; 

Huntington & Gilmour, 2005). 
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Diagnos 

 

Vissa kvinnor lider under många år innan de diagnostiseras (Edwards, 2009). I genomsnitt 

kan det dröja sju till åtta år från symtomdebut till dess att diagnostisering sker, vilket delvis 

kan förklaras av normalisering av smärtan, attityder kring menstruation, symtomdämpning 

genom p-pillerbruk samt att endometrios inte kan säkerställas genom en enskild klinisk 

undersökning eller metod. Endometrios kan misstänkas baserat på symtombild samt 

eventuella gynekologiska fynd. Vid utredning är ultraljudsundersökning, 

magnetkameraundersökning och laparoskopi aktuella metoder. Diagnostik och behandling 

är viktiga delar för att kunna höja livskvaliteten hos de kvinnor som lider av endometrios 

(Socialstyrelsen, 2015). Även Norton och Holloway (2016) menar att diagnostisering och 

stöd kan hjälpa kvinnor med endometrios att hantera sjukdomens inverkan på dagligt liv.  

 

Behandling 

 

Endometrios är en kronisk sjukdom vars behandling ofta fokuserar på att behandla 

symtomen och främja graviditet om behov föreligger (Edwards, 2009). Det är vanligt att 

Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, paracetamol och kodeinderivat används för att 

behärska smärtan men i svårare fall kan även opiater vara aktuella (Denny & Mann, 2007). 

Eftersom endometrios är relaterat till hormonella funktioner syftar den medicinska 

behandlingen till att minska den hormonella påverkan som bidrar till besvär vid 

sjukdomen. Det finns olika huvudtyper av hormonell behandling för att minska symtomen, 

varav den vanligaste är kombinerade p-piller. Även kirurgiska behandlingsmetoder finns 

att tillgå. Endometriska lesioner kan bli bortskurna av laser under laparoskopi. Trots 

borttagning kan symtomen kvarstå då det är svårt att ta bort alla spår av endometriska 

lesioner. Den effekt och de biverkningar som kan upplevas varierar beroende av vilken typ 

av hormonell behandling som ges samt beroende av individuella skillnader. Det finns 

således inga garantier för att symtomen inte kommer tillbaka, varken vid medicinsk eller 

kirurgisk behandling (Denny & Mann, 2007; Edwards, 2009). Nya behandlingar med färre 

biverkningar är ett område inom vilket det behövs mer forskning (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Dagligt liv 

Carnevali (1996) beskriver det dagliga livet utifrån ett synsätt som menar att på samma sätt 

som en patient får medicinska diagnoser som sjuksköterskan syftar till att behandla, måste 

förmågan finnas hos sjuksköterskor att reda ut de omvårdnadproblem som finns hos 

patienten och behandla dessa likväl som de medicinska. Hon beskriver en modell som 

innefattar strukturerna för ett dagligt liv. Modellen utgår från den funktionella förmågan 

som finns hos individen i relation till de inre och yttre resurser som individen har för att 

utföra aktiviteter i det dagliga livet. Balansen mellan dessa faktorer utgör den funktionella 

hälsostatusen hos personen. Antingen uppnås en hög nivå av balans eller en låg nivå av 

balans, beroende av vilka inre och yttre resurser som föreligger hos patienten för att klara 

av aktiviteter och krav i det dagliga livet. Modellen beskriver inte hälsa utifrån hur 

personen mår, om denne är sjuk eller inte, utan utifrån balansen som uppstår, vilket i sin 

tur bidrar till livskvalitet och välbefinnande oavsett om individen är sjuk eller frisk 

(Carnevali, 1996).  

 

Carnevali (1996) beskriver att modellen kan användas som ett verktyg för sjuksköterskan 

att använda sig av som gör det lätt att organisera omvårdnadsdiagnoser samt planera 

omvårdnaden för patienten.  
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Då sjuksköterskan observerar och utvärderar information om personens dagliga liv ska 

sjuksköterskan tänka på personens funktionella förmåga. Sjuksköterskan ska hjälpa 

familjer och patienter att uppnå en balans mellan de resurser som finns i form av den 

funktionella förmågan samt de yttre resurser som finns, för att hantera de krav som 

föreligger i det dagliga livet hos personen. Sett utifrån ett omvårdnadsperspektiv intresserar 

sig olika yrkesgrupper inom sjukvården för olika aspekter av det dagliga livet. En dietist är 

intresserad av vilka kostvanor patienten har medan omvårdnaden ska se till de faktorer som 

påverkar individens funktionella hälsostatus (Carnevali, 1996).  

 

Carnevali beskriver vidare att de förpliktelser och förväntningar i det dagliga livet kan 

komma från personen själv men likväl från andra i personens omgivning. Sjuksköterskan 

ser ofta hur det dagliga livet kan förenklas och underlättas om människor runtomkring 

personen låter sina förväntningar på personen stämma överens med personens funktionella 

förmåga och önskningar. Sjuksköterskan ser även hur det dagliga livet försvåras då andra 

personers förväntningar inte stämmer överens med personens egna funktionella förmåga 

och önskningar. Det är viktigt att sjuksköterskan analyserar tidigare upplevelser och 

aktiviteter i det dagliga livet som varit viktiga och betydelsefulla för patienten gentemot 

hur de påverkar personen i nuläget. Sjuksköterskan ska då ge stöd åt personen och hjälpa 

till att planera de aktuella aktiviteter som personen behöver hjälp med i det dagliga livet. 

Denna planering kallas för ”samordning” och ska alltid ske som ett resultat av 

diagnostiseringen av obalansen eller balansen mellan olika aktiviteter och patientens 

möjlighet och förmåga att delta i dessa (Carnevali, 1996).  

 

Påverkan på dagligt liv 

 

Vid endometrios upplevs ofta depression, isolering, orkeslöshet, samlagsproblematik, 

relationsproblematik, minskad förmåga att hantera arbetsrelaterade och sociala 

förpliktelser samt infertilitet (Edwards, 2009). Detta bekräftas av Huntington och Gilmour 

(2005) som menar att sjukdomen har en negativ påverkan på arbetsförmågan, 

familjesituationen samt självkänslan. Endometrios påverkar även andra aspekter av dagligt 

liv och har en signifikant negativ effekt på kvinnors livskvalitet (Denny, 2004; Huntington 

& Gilmour, 2005; Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood, 2014). Några områden som 

berörs av Moradi med flera (2014) är inverkan på fysisk hälsa, utbildning, ekonomi, livsstil 

och livsmöjligheter. Norton och Holloway (2016) nämner att endometrios kan påverka 

kvinnornas kroppsbild och sexuella hälsa exempelvis när samlagssmärtor hindrar 

kvinnorna från att kunna ha samlag med sin partner vilket kan vara ansträngande för 

förhållandet.  Enligt Socialstyrelsen (2015) kan relationer, sociala engagemang, arbete, 

studier och fritidsaktiviteter bli lidande till följd av sjukdomen. 

 

Lidande 

En aspekt av att leva med en kronisk sjukdom är det lidande som kan komma till följd av 

den. Vid kronisk sjukdom kan en splittring mellan personens olika dimensioner leda till att 

dennes integritet hotas, “Lidande uppstår vid kroniska sjukdomstillstånd på grund av de 

inre konflikter som framkallas genom att patienten både måste reagera på kroppens krav 

och begränsningar och på de krafter som finns i samhället och gruppen.” (Cassell, 1996, 

s.99).  
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Lidande är en personlig fråga och kan inkludera fysisk smärta men är inte på något sätt 

begränsat till den faktorn. Behandling av lidande och behandling av sjukdom måste ses 

som två olika faktorer för de medicinska professioner som är dedikerade till att ta hand om 

den sjuke. Lite uppmärksamhet har riktats mot lidande inom medicinsk utbildning, 

forskning och klinisk övning. Personer med smärta rapporterar lidande relaterat till smärta 

när de upplever att de inte kan kontrollera situationen, när smärtan är överväldigande, när 

källan till smärtan är okänd, när smärtans betydelse är förskräcklig eller när smärtan är 

kronisk. I alla dessa situationer uppfattar personer smärta som ett hot mot deras fortsatta 

existens - inte bara i livet, utan existensen av personens integritet. Att det finns ett 

förhållande mellan smärta och lidande förstärks av det faktum att lidande kan reduceras 

under kronisk smärta, exempelvis om personen är medveten om källan till smärtan, kan 

förändra innebörden, demonstrera att smärtan är kontrollbar eller att ett avslut är i sikte 

(Cassell, 1982).  

 

Lidande är en del av livet som människan måste förlika sig med för att kunna växa. Genom 

att möta lidandet kan människan lära sig att uthärda det. Erfarenheten blir en tillgång och 

således får lidandet en mening. Om lidandet är outhärdligt kan det istället bromsa 

individens utveckling. Sjukdom erbjuder en chans till lidande, men det är möjligt att vara 

sjuk utan att lida (Eriksson, 1992). För att lidande ska bli en resurs för utveckling krävs det 

att människan får sitt lidande bekräftat (Eriksson, 2015). Även Cassel (1996) menar att det 

är möjligt att utvecklas av sina skador och sitt lidande istället för att förminskas av det.  

 

Morse (2001) benämner lidande som ett svar på förlust, att lidande kan uppkomma 

exempelvis när en smärtfri existens, ens känsla av värdighet eller en förväntad framtid går 

förlorad. Obehag, ångest, smärta, elände och oro är synonymer som illustrerar lidandets 

affektiva natur. Morse (2000) menar även att en följeslagare till lidande är att uthärda och 

att huruvida en person lider eller uthärdar regleras av rådande beteendenormer och 

personens behov. En person kan exempelvis lida i det privata men uthärda offentligt.  

 

För att kunna möta och dela en människas lidande krävs finkänslighet och för att lindra 

lidande krävs hopp. Den förutsättning som är nödvändig för att kunna lindra lidande är att 

skapa en vårdkultur som gör att patienten känner sig välkommen, respekterad och vårdad 

(Eriksson, 2015). Eriksson (2015) poängterar även vikten av att patienten behöver få vara 

informerad och delaktig för att dennes ängslan ska minskas. När patienten behöver få sitt 

lidande bekräftat kan sympati från sjuksköterskan visa att det är tillåtet att lida och ge 

patienten en känsla av att lidandet är berättigat (Morse, Bottorff, Anderson, O’Brien & 

Solberg, 2006). 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad syftar till att få förståelse för patienten som person genom att 

se till personens värderingar, preferenser och mål (Manley, Hills & Marriot, 2011). Inom 

personcentrerad omvårdnad kommer patienten i första hand snarare än sjukdomen. Ett 

holistiskt synsätt är centralt och innebär att alla aspekter av personen inkluderas, däribland 

fysiska, psykiska, sociala och spirituella behov (McGeorge, 2010). Genom att utgå från ett 

holistiskt synsätt kan sjuksköterskor få bättre förståelse för vilka effekter en sjukdom kan 

ha på en persons liv samt personens verkliga behov (Zamanzadeh, Jasemi, Valizadeh, 

Keogh &Taleghani, 2015).  
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Patientenberättelsen ger en chans för patienten att berätta om sin relation till sin sjukdom 

samt är en förutsättning för en personcentrerad process. För att som vårdpersonal få 

förståelse för hur symtom som exempelvis smärta eller ångest påverkar patientens vardag 

är det viktigt att lyssna lyhört på patientens berättelse. En patient som bemöts med 

ointresse och förakt tystnar, medan intresse och förståelse stimulerar patienten att berätta 

mer. Den mest centrala delen i den personcentrerade processen är att skapa ett partnerskap 

mellan patient och vårdpersonal som innebär att dela information. Patienten berättar om 

sina erfarenheter och upplevelser och vårdpersonalen delar med sig om sin professionella 

kunskap om tillståndet. Tillsammans arbetas en personlig hälsoplan fram utifrån de 

resurser och behov som framkom under patientberättelsen. Mål och strategier för 

genomförande och uppföljning formuleras gemensamt (Ekman, Norberg och Swedberg, 

2014). Även Stanhope, Tondora, Davidson, Choy-Brown och Marcus (2015) menar att den 

vård som ges ska utgå från personens individuella målsättning och ta hänsyn till personens 

förmågor och styrkor. Att respektera patientens delaktighet är en aspekt som kan leda till 

en känsla av värdighet och hopp (Zamanzadeh, Jasemi, Valizadeh, Keogh & Taleghani, 

2015). 

 

Lemaire (2004) menar att sjuksköterskor som har förståelse för sjukdomens fysiska och 

emotionella inverkan hos individen är bättre lämpade att ge bättre vård till kvinnor med 

endometrios. Moradi med flera (2014) nämner att brist på information och förståelse om 

sin sjukdom kan bidra till ett försämrat mående hos de som lider av endometrios. 

Socialstyrelsen (2015) beskriver att många kvinnor med endometrios bli dåligt bemötta 

och att deras smärta ifrågasätts av vården. Det råder även brister inom vårdplanering och 

interprofessionell samordning. Sjukdomen uppmärksammas inte tillräckligt och kunskapen 

om endometrios är otillräcklig inom vården och samhället. Detta stärks av Huntington och 

Gilmour (2005) samt Lemaire (2004) som menar att föga uppmärksamhet tidigare har 

riktats mot kvinnors upplevelse av endometrios i omvårdnadsvetenskaplig litteratur. 

 

Problemformulering 

Endometrios har enligt flera studier (Denny, 2004; Huntington & Gilmour, 2005; Moradi 

m.fl., 2014) visats kunna ha negativa inverkningar på patienternas livskvalitet och flera 

olika faktorer i deras vardag kan begränsas av sjukdomen. Lite uppmärksamhet har tidigare 

riktats mot kvinnors upplevelse av och lidande vid endometrios i omvårdnadsvetenskaplig 

litteratur varav ett behov av att vidare utforska området föreligger (Huntington & Gilmour, 

2005; Lemaire, 2004). Genom att beskriva de upplevelser och erfarenheter av inte bara 

sjukdomen som sådan, utan även det lidande som kommer av den kan en ökad förståelse 

för behoven hos patienter med endometrios erhållas och därmed underlätta för 

sjuksköterskan i det personcentrerade arbetet. 

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva fertila kvinnors upplevelse av att leva med diagnosen endometrios. 

 

METOD 

Val av Metod 

En kvalitativ metod valdes, varpå en semistrukturerad intervjustudie genomfördes utifrån 

en intervjuguide.  
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Danielson (2012a) menar att mötet mellan deltagaren och intervjuaren ligger i fokus under 

den kvalitativa forskningsintervjun och att detta ger möjlighet att förstå deltagarnas 

erfarenheter. Detta metodval lämpade sig för syftet som innebar att beskriva upplevelser. 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 47) beskriver att målet med den kvalitativa 

forskningsintervjun är att ”… erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa 

aspekter av intervjupersonens livsvärld”, vilket eftersträvades under datainsamlingen då 

studien syftade till att erhålla beskrivningar av upplevelser. 

 

Urval 

Kristensson (2014) menar att de personer som ska intervjuas behöver kunna berätta om det  

som ska undersökas, varav studien begränsades till diagnostiserade kvinnor i fertil ålder. 

Enligt Svenska Akademins ordlista (2016) definieras fertil som fruktsam, vilket var ett 

urvalskriterium för denna studie då sjukdomens symtom är kopplade till de hormonella 

förändringar som sker under menstruationscykeln samt att ett område som skulle 

undersökas syftade till hur intervjupersonerna påverkades av att sjukdomen kan innebära 

infertilitet som följd. Ett ytterligare urvalskriterium var att de deltagande var 

svensktalande, då skillnader i språkanvändning kan medföra hinder i kommunikationen 

(Gillham, 2011). Ett exklusionskriterium som gällde var att deltagarna inte skulle vara 

under 18 år gamla då Kjellström (2012) rekommenderar att det innan forskning utförs på 

barn bör funderas på om forskningen lika gärna kan utföras på vuxna istället. Urvalet 

begränsades inte ytterligare eftersom det var önskvärt att få med personer med olika 

erfarenheter och bakgrund (Danielson, 2012a). En kvalitativ studie strävar efter att få 

variation i urvalet, alltså bör det finnas en spridning av uppfattningar och upplevelser som 

rör det fenomen som undersöks (Kristensson, 2014). Detta erhölls genom att inte aktivt 

välja ut deltagare bland de som hörde av sig, utan genom att välja de första sju som ville 

och kunde delta. 

 

Datainsamling 

Intervjuguide 

 

En intervjuguide är ett manus som strukturerar intervjuns förlopp. Intervjuguiden kan 

innehålla vissa ämnen som intervjuaren vill täcka eller detaljerat formulerade frågor (Kvale 

& Brinkman, 2014). Intervjuguiden innehöll åtta områden relevanta för studiens syfte då 

Trost (2010) menar att listan över frågeområden bör ta upp stora delområden och vara 

ganska kort. I kvalitativa studier bör man i möjligaste mån låta intervjupersonen styra 

intervjun och dess ordningsföljd. Frågorna bör komma som en följd av svaren från den 

intervjuade och svaren kan mycket väl vara svar på en annan fråga än den som ställdes. 

Det är då rimligt att fortsätta följa intervjupersonens tankegångar och det ämnet 

intervjupersonen berör (Trost, 2010). Av denna anledning följdes inte frågornas ordning 

punktligt under intervjuernas gång. Intervjupersonerna fick leda intervjuerna och frågorna 

ställdes inte alltid i kronologisk ordning om ämnena redan berörts.  

 

Ämnena som studerades valdes utifrån de symtom och problemområden som togs upp i 

bakgrunden och berörde diagnos, bemötande/vårdkontakt, symtom och dess påverkan på 

det dagliga livet, infertilitet, allmänt, behandling, coping-strategier, stöd samt eventuella 

tillägg från intervjupersonens sida (bilaga A). Varje ämne hade efterföljande frågor som 

berörde olika områden inom dessa ämnen.  
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Provintervju 

 

Frågorna och upplägget behöver testas i en eller flera provintervjuer, den tekniska 

utrustningen behöver prövas och intervjuaren behöver komma in i rollen som intervjuare 

(Danielson, 2012a; Kristensson, 2014). En provintervju genomfördes tillsammans av båda 

intervjuarna. Under provintervjun undersöktes huruvida frågorna svarade på studiens syfte 

eller om de behövde justeras.  

 

Hela intervjuguiden reviderades efter provintervjun i enlighet med Trosts (2010) 

beskrivning om att det kan vara klokt att se över intervjuguiden efter den första eller de 

första intervjuerna. Trost (2010) beskriver vidare att hela intervjuserien är en process 

vilken kännetecknas av förändringar. Intervjuguiden blev således ett levande dokument 

som användes som stöd i den mån den behövdes under intervjuernas gång. De frågor som 

var upprepningar av redan befintliga frågor ansågs överflödiga och togs bort när 

intervjuguiden reviderades efter provintervjun. Frågor som under revideringen helt 

exkluderades då de inte ansågs relevanta för syftet berörde hur deltagaren fick sin diagnos 

samt vilka läkemedel de använder. Ett ämne som tillkom efter provintervjun var stöd och 

därför ansågs inte provintervjun besvara studiens syfte i den utsträckning resterande 

intervjuer gjorde varpå den uteslöts ur dataanalysen och resultatet.  

 

Genomförande 

 

Rekryteringen av deltagare till studien genomfördes dels utifrån snöbollsurvalet då 

specifika personer tillfrågades om att rekommendera en annan, som i sin tur 

rekommenderar en annan, samt utifrån bekvämlighetsurvalet som innebär att alla personer 

som finns tillgängliga inom ett visst sammanhang tillfrågas (Kristensson, 2014). Inför 

studien kontaktades en person verksam inom Endometriosföreningen för att undersöka 

möjligheten att rekrytera deltagare bland deras medlemmar. Med hjälp av 

Endometriosföreningen lades information om studien i form av en bild (bilaga B) ut på 

deras instagramkonto. Bekvämlighetsurvalet är ett effektivt sätt att få ihop tillräckligt 

många deltagare för en studie. Det är fördelaktigt att hålla färre intervjuer med fylligare 

innehåll än fler korta intervjuer utan djup och det är inte är antalet personer som är centralt 

i intervjustudien utan innehållet som intervjuerna genererar (Kristensson, 2014). Inför 

denna studie begränsades därför urvalet till åtta personer, varav en provintervju, med 

hänsyn till tidsbegränsning, resurser och studiens omfattning.  

 

De sju första personerna som tog kontakt och hade möjlighet att genomföra en intervju 

oavsett rekryteringsmetod valdes som deltagare till intervjustudien. Ett dokument med ” 

Förfrågan om deltagande” skickades ut (bilaga C). Deltagarna var mellan 27 och 31 år 

gamla. Samtliga intervjuer var 30-60 minuter långa och ägde rum mellan den 29 augusti 

och 8 september 2016. Tre intervjuer genomfördes via Skype/FaceTime och de övriga fyra 

genomfördes på önskad plats av intervjupersonen eller via ett förslag som intervjupersonen 

fick godkänna. Danielson (2012a) beskriver att platsen där intervjun skall äga rum ofta har 

valts i samråd med intervjupersonen. De intervjuer som skedde på en mer offentlig plats 

var i samråd med eller på de deltagandes initiativ. Två intervjuer hölls på café, en intervju 

hölls i ett enskilt rum på Sophiahemmet Högskola och en intervju hölls i ett enskilt rum på 

den deltagandes arbetsplats. Trost (2010) beskriver att miljön ska vara så ostörd som 

möjligt och att det inte ska finnas åhörare. Samtliga intervjuer ägde rum på så pass ostörda 

platser att inspelningsmöjligheten inte äventyrades.  
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Intervjuerna började med en kort introduktion där en presentation om studiens upplägg och 

syfte framfördes och informerat samtycke inhämtades muntligen. Enligt Trost (2010) bör 

de som intervjuas tillfrågas om de tillåter att bli inspelade vilket alla deltagare tillät. 

Tidsramen och upplägget av intervjun presenterades. Det hölls även en kort genomgång av 

det som fanns beskrivet i det skriftliga informationsbrevet (bilaga C). Danielson (2012a) 

beskriver att det är viktigt att deltagarna är informerade om sin rätt att när som helst 

avbryta intervjun om de så önskar, vilket efterföljdes men ingen deltagare ville avbryta sin 

medverkan.  

 

De fem första intervjuerna genomfördes med två intervjuare och en deltagare, de 

resterande tre utfördes med en intervjuare och en deltagare. Samtliga intervjuer 

genomfördes enligt samma intervjuguide. Avslutningsvis förfrågades varje deltagare om 

det var något ytterligare de ville tillägga (Danielson, 2012a). 

 

Dataanalys 

Inspelningarna som gjordes transkriberades ord för ord för att information som besvarar 

syftet inte skulle förloras. De transkriberade intervjuerna lästes återigen igenom medan 

ljudupptagningen spelades upp för att säkerställa att ingen information fallit bort. Att 

transkribera intervjuerna är enligt Henricson och Billhult (2012) första steget i 

dataanalysen.  

 

Andra steget (Henricson & Billhult, 2012) är att ta ut text som svarar på studiens syfte, så 

kallade meningsenheter. Kristensson (2014) beskriver att innehållsanalysen fokuserar på 

att hitta mönster, likheter och skillnader i texten. Analysen ska hela tiden genomföras med 

syftet i fokus. Då syftet med denna studie var att beskriva fertila kvinnors upplevelse av att 

leva med diagnosen endometrios gick en väsentlig del av innehållsanalysen ut på att finna 

likheter och skillnader i de intervjuade kvinnornas upplevelser. Triangulering innebär att 

analys och tolkning av material sker av två eller fler personer med avseende att stärka 

resultatet så att en persons förförståelse inte riskerar att färga resultatet (Kristensson, 

2014). Hela analysprocessen genomfördes därför gemensamt av båda intervjuarna 

tillsammans. Förekom oenighet under processen fördes en diskussion för att nå 

samförstånd.  Transkriberingarna lästes igenom för att sedan i enlighet med Henricson och 

Billhult (2012) samt Kristensson (2014) välja ut de citat och meningar som stärkte syftet 

med studien. De meningsenheter som valdes ut belyste någon aspekt av upplevelsen av att 

leva med endometrios. Gemensamt kodades meningsenheterna vilket innebär att de 

etiketterades med ord som ligger nära texten. Bland koderna hittades mönster och koderna 

grupperades in i subteman. Därefter identifierades teman som band ihop de subteman som 

hade liknande innehåll (Danielson, 2012b). Se exempel ur analysprocessen i tabell 1. 

Totalt framkom två teman med tre respektive två tillhörande subteman (tabell 2). Inom 

dessa teman behandlas både positiva och negativa aspekter eftersom deltagarna belyste 

olika delar kring sina upplevelser av de områden som togs upp under intervjuerna. Att 

utesluta en av aspekterna hade minskat studiens tillförlitlighet genom att ge en falsk 

presentation av resultatet (Kjellström, 2012).  

 

Efter att analysen slutförts skrevs de meningsbärande enheterna som användes som citat 

om från talspråk till skriftspråk då behov förelåg. Trost (2010) menar att man inte alltid 

behöver citera ordagrant, utan endast om det exakta uttalandet är viktigt för analysen kan 

det vara rimligt att citera ordagrant.  
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Om intervjuarna vill använda sig av intervjupersonernas citat får de göras mer läsvänliga 

så länge innebörden inte ändras på något sätt (Trost, 2010). 

 

Tabell 1. Exempel ur analysprocessen.  

 

Meningsenhet Kod Subtema Tema 

Det var någon gång som jag var hos en 

läkare när jag hade fruktansvärda 

smärtor och han bara ja… Har du gått på 

toaletten? Ja, det är inte det som är 

problemet, det är inte den typen av 

smärta. Du kan knappt röra min mage för 

att det gör så ont, och ändå när vi var 

klara, han bara jag tror att du måste gå på 

toaletten, jag tror att det är det. Lägg lite 

varmt på magen så blir det bra.  

Inte tagen på 

allvar 

Upplevelse 

av 

integritets-

förlust 

Begränsningar 

och 

anpassningar i 

vardagen  

Jag vet ju att min sambo till exempel 

väldigt gärna vill ha egna barn men han 

vill inte ha det nu och då om vi, om jag 

väntar tills han vill ha barn, och jag inte 

kan få barn då, vad händer då? Blir jag 

lämnad då och så skaffar han barn med 

någon annan? 

Oro inför 

framtiden 

Upplevda 

hinder 

Begränsningar 

och 

anpassningar i 

vardagen 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etik vid forskning innebär enligt Kjellström (2012) att människor ska undvikas att bli 

sårade, skadade eller utnyttjade. Det är viktigt att utforma en så kallad riskanalys, där 

risker vägs mot de vinster som forskningen genererar. Känsliga ämnen är en etisk fråga, 

och det kan uppstå situationer när deltagarna inte är bekväma med de frågor som ställs. Det 

är viktigt att intervjuaren är medveten om detta och visar de deltagande respekt 

(Kjellström, 2012).  

 

Informerat samtycke innebär att deltagarna informeras om det allmänna syftet med 

undersökningen, om hur den är upplagd i stort och om vilka risker och fördelar som kan 

vara förenade med deltagande i forskningsprojektet. Informerat samtycke innebär även att 

deltagarna deltar frivilligt i projektet och har rätt att dra sig ur när som helst (Kjellström, 

2012).  

 

I samband med denna studie förelåg en risk att de deltagande upplevde intervjufrågornas 

känsliga natur som påfrestande, men i samråd med kravet på informerat samtycke var de 

deltagande informerade om studiens syfte och medvetna om sin rätt att när som helst 

avbryta medverkandet.   

 

Konfidentialitet handlar om att obehöriga inte får ta del av personuppgifter då det kan 

innebära ett hot mot deras integritet (Kjellström, 2012).  
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Av denna anledning förvarades material innehållande personliga uppgifter samt 

kontaktuppgifter till deltagarna otillgängliga för obehöriga i lösenordsskyddade dokument. 

För att säkerställa deltagarnas konfidentialitet redovisades inte de deltagandes namn och 

personliga information i studien. 

 

Materialet är i enlighet med nyttjandekravet enbart avsett för denna studie och kommer 

inte att användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Inget material har undanhållits eller utelämnats till fördel för ett 

förväntat eller önskat resultat (Kjellström, 2012). 

 

RESULTAT 

 

Deltagarna var mellan 27-31 år gamla. Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter. Under 

intervjuerna framkom exempel på när sjukdomen både begränsar och styr deltagarnas 

vardag men även vilka anpassningar och åtgärder de vidtar för att hantera och strukturera 

vardagen med de hinder sjukdomen kan innebära för individen. Att bekräftelse eller brist 

på bekräftelse påverkade deltagarnas upplevelse av lidande tydliggjordes under 

intervjuernas gång. Stöd från omgivningen och stöd från vården framkom vara betydande 

för deltagarnas psykiska välmående. Ensamhet, skam och skuld angavs vara känslor 

kopplade till upplevelsen av omgivningens krav och brist på förståelse.  

 

Tabell 2. Under dataanalysen framkom teman och subteman enligt nedan. 

Teman Subteman 

Begränsningar och anpassningar i vardagen Upplevda hinder 

Hantering av dagligt liv  

Upplevelse av integritetsförlust 

Betydelsen av bekräftelse Bekräftelse från hälso- och sjukvården 

Bekräftelse från omgivningen  

 

Begränsningar och anpassningar i vardagen 

Upplevda hinder 

 

Samtliga deltagare nämnde att de i olika omfattning blir begränsade i vardagen av sina 

symtom, däribland främst av smärta och trötthet. Det uppgavs att sjukdomen alltid är 

närvarande men graden av fysisk och psykisk påverkan var inte konstant utan kunde sättas 

i relation till sjukdomens skov eller utveckling samt andra inre och yttre påfrestningar som 

kunde påverka individens mående. När sjukdomen bidrog till att vardagliga situationer inte 

upplevdes kontrollerbara beskrev deltagarna situationen som ångestfylld. Vilka områden i 

livet som begränsades av sjukdomen samt i vilken utsträckning och till vilken följd skilde 

sig mellan olika deltagare. Sett till arbetsförmågan gick skalan från att inte uppleva sig 

begränsas alls, att begränsas i enstaka situationer, att begränsas i perioder, till att inte 

kunna arbeta alls.  

 

För det finns ju många som klarar av att jobba till exempel men det enda jag 

gör är att bara försöker att inte ha för ont.  
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Andra områden som påverkades är förmåga till fysisk aktivitet och sociala engagemang. 

Hälften av deltagarna nämnde att de inte kan vara så fysiskt aktiva som de skulle vilja vara 

gällande motion och träning men även tunga lyft och sysslor i hemmet, detta till följd av 

den smärta eller trötthet som kan komma av endometrios. Alla deltagare uppgav att de på 

något sätt begränsades av sjukdomen i det sociala livet, exempelvis gällande planer som 

ställts in, vänner som förlorats eller kärleksrelationer som tagit skada.  

 

 Folk slutade höra av sig för att det var såhär ”du är ju sjuk hela tiden”. 

 

Nästintill alla deltagare nämnde att sjukdomen på något sätt försvårar uppfyllelse av 

prestationskrav, självförverkligande eller mål i livet, vilket påverkar framtiden. Dessa 

uttalanden berörde arbete, relationer, infertilitet eller drömmar som inte kommer att gå att 

förverkliga. En kvinna uttalade sig om att om endometrios inte inneburit ett hinder hade 

hon kunnat bli en framgångsrik historiker eller skådespelerska. Hon nämnde att hon fann 

nöje i att skådespela men att hon inte längre klarar av ett fysiskt arbete eller en fysisk 

hobby. Hon nämnde även att hon eventuellt inte kommer att kunna uppnå sitt livsmål på 

grund av sjukdomen.  

 

Det, eftersom jag inte ens kan ha ett jobb. Jag skulle ju jättegärna vilja jobba 

med någonting. Jag ville doktorera, det har varit ett livsmål. Det är frågan 

ifall jag någonsin kommer kunna göra det. 

 

Alla deltagare belyste att en jobbig aspekt av sjukdomen var att den är kronisk och att det i 

de flesta fall inte finns ett avslut i sikte. 

 

För det är tufft, det är jättetungt att få en kronisk diagnos, någonting som 

man ska leva med resten av livet. 

 

Många nämnde även att det fanns en oro inför framtiden, att inte kunna planera som de 

skulle gjort om de inte haft sjukdomen utan att framtiden är oviss. Detta upplevdes som 

psykiskt påfrestande och gällde relationer, arbete eller mål i livet. En kvinna uttryckte att 

hon ibland kan fundera över hur någon skulle orka vara tillsammans med någon som har 

endometrios. En annan kvinna nämnde att hon kan fantisera om att resa utomlands men vet 

att hon troligtvis inte skulle kunna njuta av det så mycket som hon skulle vilja relaterat till 

de begränsningar hennes symtom innebär. En tredje kvinna berättade att hon lider av 

endometrios då det finns en ovisshet i om hon kommer kunna få behålla ett jobb efter en 

provanställning. Hon uppgav sig upplevas som oattraktiv på arbetsmarknaden av att ha 

endometrios. Denna kvinna benämnde även ovissheten inför framtiden som relaterad till 

eventuell infertilitet och relationspåverkan.  

 

Jag vet ju att min sambo till exempel väldigt gärna vill ha egna barn men han 

vill inte ha det nu och då om vi, om jag väntar tills han vill ha barn, och jag 

inte kan få barn då, vad händer då? Blir jag lämnad då och så skaffar han 

barn med någon annan?  

 

Hantering av dagligt liv 

 

Samtliga deltagare behövde på olika nivåer planera sin vardag med hänsyn till den 

påverkan endometrios hade på deras vardag.  
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Det framkom att en del av de anpassningar deltagarna gjorde för att hantera sina symtom 

inte nödvändigtvis upplevdes vara begränsningar. Anpassningarna kunde även fungera som 

medel för att ta kontroll över vardagen och därigenom sjukdomsupplevelsen. Hälften av 

deltagarna nämnde att de alltid har värktabletter med sig i väskan och att de ofta planerar 

sin vardag i detalj. Anpassningsområden som nämndes var kost, kläder, vila och träning. 

Att äta glutenfritt eller undvika fiberrik mat är exempel på anpassningar som beskrevs 

syfta till att minska den smärta som för personer med endometrios kan komma till följd av 

tarmarnas peristaltik. Att anpassa sina klädval mer utifrån vad som inte stramar åt kring 

buken och mindre utifrån vad som är snyggt var något flera av deltagarna berättade att de 

gör regelbundet. Även träning och vila samt att lyssna på kroppens behov uppgavs som 

exempel.  

 

Jag vilar när jag behöver. Och har jag bestämt att jag ska göra någonting en 

lördag kväll och får lite ont eller känner mig lite seg, då säger jag nej.  

 

Andra gånger valde de istället att pressa sig själva till att genomföra olika typer av 

åtaganden vilket av flera deltagare uppgavs bidra till en känsla av att de bevisar för sig 

själva att det är de som styr och inte sjukdomen. Ibland kunde utfallet istället bli att de 

kände sig överansträngda. Dessa avvägningar och val var ett vanligt inslag i de deltagandes 

vardag.  

 

Jag får välja antingen så jobbar du eller så... ibland så pushar man sig själv 

[...], nu den senaste tiden har jag hållit mig ganska aktiv ändå och gjort 

ganska mycket saker, men jag vet ju också att det har sitt pris. Då får man, 

tillslut säger det stopp och då slår det ofta till ganska ordentligt.  
 

Alla deltagare med undantag av en upplevde att informationen från vården varit bristfällig 

och flera deltagare uttryckte missnöje med den kunskap som i nuläget finns om sjukdomen. 

De uppgav att de gärna hade sett att mer resurser läggs på forskning om endometrios. En 

stor del av ansvaret för att inhämta kunskap om sjukdomen upplevdes ligga på deras axlar. 

Flera deltagare uttryckte att det mesta de vet om endometrios har de själva tagit reda på 

och poängterar att förståelse för sjukdomens många olika sätt att påverka en kan bidra till 

ett helhetsperspektiv som underlättar hanteringen av sjukdomens påverkan på vardagen. 

 

Upplevelse av integritetsförlust 

 

En form av förlust som framkom i flera intervjuer var integriteten, då den hotats på grund 

av att deras lidande inte tagits på allvar av varken omgivningen eller vården. En aspekt av 

hotet mot integriteten var känslan av förminskning av personens behov och känslor, vilket 

var ett resultat av att de inte blivit tagna på allvar. 

 

Och ibland kan det vara småsymtom som påverkar mig rätt mycket… [...]. De 

sakerna, ibland kanske folk bara, jamen du känner inte efter lite för mycket? 

Att de nästan tror att jag börjar inbilla mig… Att de här sakerna kanske inte 

är så farligt egentligen. Men det är ingenting jag vill känna efter och vill 

känna. Jag tror verkligen inte att det är så, att jag känner för mycket.  

 

Alla deltagare nämnde även att de i någon form känt att deras fysiska lidande blivit 

förminskat av vårdpersonal, att olika symtom viftats bort eller att deras smärta 

normaliserats.  
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En deltagare berättade om en händelse när hon innan diagnostisering sökte vård för sin 

smärta och blev avfärdad med att hon behövde sköta magen. En annan deltagare berättade 

att hon blivit misstrodd angående sin smärta trots diagnos.  

 

Då var det en narkosläkare som jag aldrig hade träffat som var där istället 

och då kom han in såhär tio på kvällen och jag skulle precis somna och sa att 

han tror inte på att jag har ont utan jag är nog bara drogmissbrukare och 

jag ligger inne för att få fix.  

 

En annan syn på förminskning som togs upp under intervjuerna var att det psykiska 

lidandet blivit förminskat av vårdpersonal, däremot berättade flera deltagare att de 

upplever sig ha blivit starkare psykiskt av sina upplevelser då de menar att de har lärt sig 

att tolerera smärta på ett sätt de inte skulle ha gjort annars. Vissa deltagare uppgav även att 

de oroade sig mindre för småsaker och att sjukdomen gett dem nya perspektiv på vad som 

var viktigt i deras liv. 

 

Betydelsen av bekräftelse 

Bekräftelse från hälso- och sjukvården 

 

Deltagarna beskrev blandade känslomässiga reaktioner i samband med diagnostiseringen. 

Ett genomgående inslag var den lättnad de kände när de fick bekräftat att de inte inbillat 

sig sin smärta, att de inte var svaga och att den förminskning de har utstått var orättvis. En 

deltagare beskrev det som att det var många pusselbitar som föll på plats. En annan aspekt 

som belyser behovet av stöd från vården var den uppskattning de deltagande uttryckte för 

de vårdkontakter som utgav en trygghet för dem. Flera deltagare nämnde att de upplevde 

bättre bemötande och mer stöd från vårdpersonal som var kunniga inom områden kopplade 

till endometrios som exempelvis gynekologer och smärtläkare i jämförelse med hur de 

upplevde bemötandet från vårdcentraler och akutmottagningar. Att bli hörd, empati och 

uppföljning var komponenter som uppgavs värderas högt av de deltagande.  

 
Den här nya gynekologen, hon är jättebra. Hon är endometriosexpert, hon jobbar 

på [namn] så hon, det är jätteskönt att gå till henne, hon verkligen lyssnar. Hon 

säger själv att det är så dåligt att det ser ut som det gör, att hon inte har mer svar 

att ge mig. Och hon tycker att det är skit hur vissa läkare har bemött mig. 

 

 

Bekräftelse från omgivningen 

 

Förståelse, empati och stöd från omgivningen beskrevs också minska den psykiska bördan 

av sjukdomen hos de deltagare som uppgav att de upplevde dessa element i sin kontakt 

med vänner, partner, familj eller arbetsplats. En av deltagarna poängterade även vikten av 

acceptans från omgivningen, att det var skönt när folk i hennes närhet inte bara förstod att 

hon hade ont utan även accepterade eventuella följder av smärtan.  

 

Jag har en väldigt förstående arbetsplats, har jag idag. Och en förstående 

familj. Så när jag säger att jag är dålig så accepterar de det.  

 

Vidare angav flera deltagare att de uppskattade när personer i deras omgivning förstod 

allvaret i sjukdomen och hur mycket den kan påverka en persons liv. Enligt en deltagare 

resulterade detta i att hon inte kände behov av att hemlighålla sin diagnos.  



 17     

Jag märker att när jag berättar om det och faktiskt är öppen om det så får 

jag mycket tillbaka på så sätt att det är många som kan relatera, det är alltid 

någon som känner någon.  

 

När deltagare istället uppfattade att det hos omgivningen rådde ett kravfullt och 

oförstående klimat kunde resultatet av detta bemötande leda till att de upplevde ensamhet, 

skam och skuld. Flera deltagare nämnde att de kände sig ensamma i sjukdomen och i 

smärtan samt att de ibland trots stöd kunde uppleva utanförskap eftersom det är en 

sjukdom som inte syns. En deltagare gav exemplet att omgivningen kunde tro att hon 

mådde bra enbart för att hon hade smink på sig och inte skrek av smärta. 

 

Och jag tror att mycket i vardagen är såhär att man antar, man antar att 

alla- bara för att man själv är frisk så antar man att alla andra är det. 

 

Flera deltagare beskrev även att när de i sitt arbetsliv, sociala kretsar eller 

kärleksförhållanden inte levde upp till förväntningar på grund av sjukdomens 

begränsningar lade de skulden på sig själva. Till exempel när de avbokade en träff, 

sjukskrev sig från jobbet eller inte kunde ha samlag. 

 

Man kan ju inte ha ett normalt sexliv. Utan, det är hela tiden att man får 

anpassa sig efter hur jag mår. Jag vill inte vara den bördan i vårt 

förhållande, så det har jag tyckt varit jättejobbigt. 

 

Vidare nämndes att när deltagarna hade svårt att uppfylla de inre krav de ställde på sig 

själva kunde följden bli att de upplevde en känsla av skuld och negativ inverkan på 

självförtroendet. Flera deltagare tog upp att de kunde skämmas för sin sjukdom. En 

deltagare berättade att en kommentar från en närstående angående hennes sjukskrivning 

bidrog till en känsla av misslyckande. En annan deltagare berättade att hon ett flertal 

gånger ljugit om orsaken när hon sjukskrivit sig eftersom det på arbetsplatsen inte ansågs 

socialt acceptabelt att sjukskriva sig för mensvärk. Även i andra sammanhang upplevde 

deltagare att omgivningens brist på förståelse bidrog till att de inte kände sig bekväma med 

att vara öppna med sin sjukdom.  

 

För att det sitter psykiskt. Jag avbokar mycket i sista minuten och sådär för 

att nej, och det förstår inte anhöriga. Men jag försöker att inte göra så stor 

grej av det till dem. Man drar någon vit lögn istället. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Att uppfylla möjligheter i livet kan försvåras av endometrios (Moradi m.fl., 2014) vilket 

stämmer överrens med studiens resultat. Exempel som togs upp under intervjuerna var 

prestationskrav, självförverkligande och drömmar. Morse (2011) menar att lidande kan 

uppstå som svar på förlust, när en smärtfri existens eller en förväntad framtid går förlorad. 

Även Socialstyrelsen (2015) nämner att bland annat relationer, arbete, studier och 

fritidsaktiviteter kan bli lidande till följd av sjukdomen. Deltagarna uppgav ett flertal olika 

exempel på hur deras framtid kan komma att påverkas av att de har endometrios, att de inte 

kan studera, arbeta eller resa i den utsträckning de skulle vilja göra.  
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Även eventuell infertilitet upplevdes som ett stort orosmoment hos flera deltagare. 

Ovissheten inför framtiden oavsett vad det gällde beskrevs som psykiskt påfrestande och 

flera deltagare upplever att det är tungt att leva med en kronisk sjukdom eftersom de inte 

kan veta hur sjukdomen utvecklas och hur deras liv kommer att påverkas i fortsättningen. 

Eriksson (2015) menar att hopp är viktigt för att kunna lindra lidande, men fler än en 

deltagare uttryckte att de inte upplever hopp för sin egen situation gällande den forskning 

om endometrios som pågår i dagens läge. Snarare uttrycktes missnöje med att det inom 

hälso- och sjukvård inte läggs tillräckligt med tid och resurser på att möta behoven hos 

patienter med endometrios. Detta påverkar personens dagliga liv och leder till en obalans 

då personens förväntningar och önskningar inte stämmer överens med personens 

nuvarande hälsotillstånd (Carnevali, 1996). Ett personcentrerat arbetssätt innebär att 

patient och vårdpersonal samarbetar för att skapa en hälsoplan utifrån personens 

individuella behov och resurser (Ekman, Norberg och Swedberg, 2014) och denna 

delaktighet skulle enligt Zamanzadeh med flera (2015) kunna ge patienten en känsla av 

värdighet och hopp. 

 

Att ha kunskap om sin sjukdom är nödvändigt för att förstå dess påverkan på kroppen och 

vardagen. Detta i samband med förståelse för hur personen påverkas individuellt av sin 

smärta är verktyg personen behöver för att kunna hantera sjukdomen. Att uppleva att 

smärtan inte är kontrollerbar, att smärtan är överväldigande, att källan till smärtan är 

okänd, att smärtans betydelse är förskräcklig eller att smärtan är kronisk är situationer som 

Cassell (1982) beskriver kan orsaka lidande. Detta bekräftas av Moradi med flera (2014) 

som nämner att brist på information om och förståelse för sin sjukdom kan bidra till ett 

försämrat mående hos de som lider av endometrios. Flera deltagare önskade att de hade fått 

erbjudande om terapeutisk vård vilken de menar skulle ha gett utrymme för hantering av 

sjukdomens psykiska påverkan samt hantering av insikten att deras liv eventuellt kommer 

att påverkas i framtiden.  

 

Majoriteten av kvinnorna som intervjuades beskrev en känsla av ensamhet som ett resultat 

av att de inte blivit tydligt informerade om hur endometrios kan påverka dem och deras 

vardag. Bristande information från sjukvården angående symtom, behandlingsmetoder och 

hur livet kommer att påverkas framöver var exempel som flera kvinnor nämnde. De 

uppgav även att övervägande del av den information de har om endometrios har de uppsökt 

på egen hand. Kunskapen om endometrios är otillräcklig inom vården och samhället 

(Huntington & Gilmour, 2005; Lemaire, 2004; Socialstyrelsen, 2015). Gapet mellan behov 

av kontroll och kunskap om sjukdomen är en källa till lidande och frustration hos de 

deltagare som upplevde att de i vardagen blir kontrollerade av sjukdomen istället för att de 

kontrollerar den. Inom personcentrerad omvårdnad är partnerskapet en central del som 

innebär ett utbyte av information mellan patient och vårdpersonal. Patienten berättar om 

sina erfarenheter och upplevelser och vårdpersonalen delar med sig om sin professionella 

kunskap om tillståndet (Ekman, Norberg och Swedberg, 2014), därmed kan ett 

personcentrerat arbetssätt vara användbart i överbyggandet av detta gap. Även om 

vårdpersonal inte har alla svar att ge då det ännu inte är klarlagt exakt vad som orsakar 

endometrios (Denny & Mann, 2007; Edwards, 2009) kan patientberättelsen ge patienten en 

chans att berätta om sin relation till sjukdomen och sina individuella behov (Ekman, 

Norberg & Swedberg, 2014). Genom att utgå från ett holistiskt synsätt kan vårdpersonal få 

bättre förståelse för vilka effekter en sjukdom kan ha på en persons liv (Zamanzadeh, 

Jasemi, Valizadeh, Keogh &Taleghani, 2015) vilket kan underlätta när vårdpersonal ska 

tillämpa sina kunskaper och förmågor i det utbyte som sker.   
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Gränsen mellan vad som är en begränsning och vad som är en anpassning är flytande. Vad 

som innebär en anpassning för ökad symtomlindring för en person kan istället kännas som 

ett straff för en annan. Sett till exempelvis deltagarnas kostvanor kan en person gärna 

utesluta gluten om det resulterar i minskad smärta men för en annan person kan samma val 

dra ner livskvaliteten markant. Även minskat socialt umgänge var ett exempel på detta. 

Vissa deltagare har inget emot att stanna hemma om de har för ont för vad de har planerat, 

men andra kan uppleva att de går miste om något som är viktigt för dem. Detta varierar 

inte enbart mellan olika deltagare, utan även hos olika deltagare i olika situationer. Det 

framkom bland flera deltagande att de beslut de ställs inför i vardagen ofta måste ställas i 

relation till hur endometrios påverkar deras mående och när de i det valet upplever sig 

tvungna att välja bort någonting känner de sig begränsade. När de istället kan basera sina 

val utifrån sina prioriteringar gör de en anpassning. Vilka valmöjligheter och vilket lidande 

som kan komma till följd uppgavs vara relaterat till både symtombild och känsla av 

kontroll. Enligt Carnevali (1996) är det viktigt att sjuksköterskan utgår från en planering 

som kallas ”samordning”. Detta innebär att sjuksköterskan identifierar den obalans som 

uppkommit mellan individens möjlighet och förmåga att delta i de aktiviteter som ingår i 

patientens dagliga liv i relation till de önskningar och förväntningar personen har. Genom 

detta kan sjuksköterskan på ett så effektivt sätt som möjligt skapa en individualiserad 

omvårdnad och därmed förbättra det dagliga livet för patienten.  
 

Endometrios innebar för deltagarna inte bara ett hot mot deras känsla av kontroll utan även 

ett hot mot deras integritet. Enligt Cassell (1996) kan det vid kronisk sjukdom uppstå en 

splittring mellan personens olika dimensioner som leder till att dennes integritet hotas och 

Cassell (1982) menar även att smärtan i sig kan vara ett hot mot personens integritet och 

fortsatta existens. Flera deltagare upplevde att deras lidande någon gång blivit förminskat 

av vården, omgivningen eller av dem själva. Genom att flera deltagare inte upplever 

utrymme att möta sitt lidande inom sig själva, i sin omgivning eller inom vården förlorar 

de chansen att förändra innebörden av lidandet och på så sätt går de miste om en möjlighet 

att utvecklas av sitt lidande istället för att förminskas av det (Cassell 1996; Eriksson 2015). 

Vissa kvinnor uppgav att de inte lider av endometrios trots att flera faktorer i deras tillvaro 

blivit negativt påverkade av sjukdomen. Utifrån Carnevalis (1996) modell kan detta bero 

på att kvinnorna upplever en balans mellan de krav som finns i deras dagliga liv och den 

funktionella förmåga de besitter, vilket resulterar i god hälsa, välbefinnande och 

livskvalitet. En förklaring till detta kan även vara, som flera kvinnor nämnde, att de inte 

vill se sig själva som offer. Det är möjligt att detta beror på att kvinnorna kan uppleva 

endometrios som en del av sin identitet, vilket gör det svårt för dem att särskilja vad som är 

lidande relaterat till endometrios och vad som inte är det.  
 

Majoriteten av kvinnorna uppgav även att deras behov inte blivit fullt uppmärksammade av 

hälso- och sjukvården. En kvinna beskrev att hon många gånger fått åka in akut på grund 

av smärtor relaterade till endometrios men har upplevt att hon blivit bemött på ett sätt som 

fått henne att känna sig i vägen och som en börda för sjukvården. Det ovanstående 

exemplet samt flera liknande berättelser hade ett gemensamt utlopp, att det ledde till en 

känsla av förminskning och ensamhet för dessa kvinnor. I flera fall ledde detta till ångest 

och att de förminskar upplevelsen av lidande relaterad till sina symtom. Detta 

överensstämmer med Morse (2001) som menar att obehag, ångest, smärta, elände och oro 

är synonymer som illustrerar lidandets affektiva natur. Morse, Bottorff, Anderson, O’Brien 

och Solberg (2006) menar att sympati från sjuksköterskan bekräftar patientens lidande och 

visar att det är tillåtet att lida. Resultatet påvisade även vad som skett under de tillfällen då 

kvinnorna faktiskt känt att de haft en vårdgivare som tydligt informerat om sjukdomen, 
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uppvisat empati och acceptans samt verkligen lyssnat på patienten och dennes lidande. 

Kvinnorna uppgav att det då lett till en mindre ångestfylld situation. Kvinnorna hade i flera 

fall en specifik vårdgivare som betytt extra mycket för dem under deras vårdtid. Dessa 

vårdgivare hade ett personcentrerat förhållningssätt och individualiserade vården utifrån 

kvinnornas behov. Detta stärks även av Lemaire (2004) som menar att sjuksköterskor som 

har förståelse för sjukdomens fysiska och emotionella inverkan hos individen är bättre 

lämpade att ge vård till personer med endometrios. Även Eriksson (2015) poängterar 

vikten av att patienten behöver vara informerad och delaktig för att dennes ängslan ska 

minskas. 

 

Kvinnorna upplevde i olika utsträckning att deras lidande inte blir bemött av personer i 

deras omgivning. De har istället en känsla av att de inte uppfyller omgivningens krav. Flera 

kvinnor berättade att de upplever att människor i allmänhet har svårt att prata om andra 

människors problem, att de inte vet hur de ska bemöta andras lidande och problem varav 

de undviker att beröra dessa områden. Det här försämrade måendet hos majoriteten av 

kvinnorna ytterligare då de redan upplevde sig begränsade inom vissa områden. Att då inte 

kunna prata om dessa begränsningar och den problematik de upplever leder till en mer 

ångestfylld situation. En kvinna liknade detta med att man då får ”lida i det tysta” och att 

situationen leder till en ”dubbelbestraffning”. Detta gav upphov till känslor som skam och 

skuld hos flera deltagare. Skam för att de känner sig begränsade i att inte kunna prata om 

sjukdomen och skuld för att de upplever sig missa saker som andra hinner med. Detta 

överensstämmer med Cassell (1996, s.99) som nämner att “Lidande uppstår vid kroniska 

sjukdomstillstånd på grund av de inre konflikter som framkallas genom att patienten både 

måste reagera på kroppens krav och begränsningar och på de krafter som finns i samhället 

och gruppen”. Kvinnorna poängterade även att de människor runtomkring dem som 

respekterar deras situation och stöttar dem är en bidragande faktor till att de klarar av 

vardagen. Att det finns människor runtomkring dem som visar intresse för deras mående 

samt vågar ställa frågor och inte är rädda för svaret minskar dessa kvinnors ångest och gör 

det lättare för dem att leva med endometrios. Detta nämns av Eriksson (1992) som menar 

att genom att möta lidandet kan människan lära sig att uthärda det. Erfarenheten blir en 

tillgång och således får lidandet en mening. Om lidandet är outhärdligt kan det istället 

bromsa individens utveckling. Detta överensstämmer med Carnevali (1996) som beskriver 

hur det dagliga livet försvåras om människor i omgivningen inte har samma förväntningar 

på personen som personen själv har utifrån den funktionella förmågan. Hon beskriver 

vidare att sjuksköterskan ofta ser hur det dagliga livet istället kan förenklas och underlättas 

om människor runtomkring personen har samma förväntningar och önskningar som 

personen själv har. För att inom sjukvården kunna arbeta tillsammans för att sträva mot 

den balans som krävs för att uppnå välbefinnande i det dagliga livet behövs ett 

personcentrerat förhållningssätt som ger patienten utrymme att delge sin upplevelse av vad 

som påverkar det dagliga livet och hälsotillståndet.   

 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva fertila kvinnors upplevelse av att leva med diagnosen 

endometrios, därav genomfördes en kvalitativ intervjustudie. Enligt Kvale & Brinkmann 

(2014, s. 47) söker den kvalitativa forskningsintervjun efter kvalitativ kunskap, och målet 

är att erhålla ” beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonens livsvärld”.  
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Då syftet med studien behöver besvaras med människors livshistorier var denna metod 

effektiv för att generera ett resultat som besvarar studiens syfte mer utförligt än vad 

exempelvis en enkätstudie skulle göra då Kristensson (2014) menar att en enkätstudie inte 

har samma flexibilitet.  

 

Kvinnorna som tog kontakt valdes att delta oberoende av rekryteringsmetod. I och med att 

inte medvetet välja ut deltagare följdes den etiska rättviseprincip som av Kjellström (2012, 

s. 71) beskrivs som att ”Alla människor har lika värde i egenskap av att vara människor 

och hänsyn ska inte fästas vid vilka de är eller vilka dugligheter de har”. Kvinnorna som 

kontaktade oss var mellan 27 och 31 år gamla. Det gjordes inget aktivt urval för att 

påverka åldersspannet hos deltagarna. Detta beskriver Kjellström (2012, s. 81) som ännu 

ett förhållningssätt till rättviseprincipen och menar att vård och omsorg inte anpassas efter 

behoven hos de som utesluts i forskning. En gällande exklusionskriterie som inte stod med 

i ”Förfrågan om deltagande” var personer under 18 år då Kjellström (2012) 

rekommenderar att det bör funderas på om forskningen lika gärna kan utföras på vuxna 

istället. Enligt Lag om etikprövning av forskning som avser männiksor (SFS, 2003:460) 

anges det i 18 § att även vårdnadshavarna ska informeras om och samtycka till forskningen 

om forskningspersonen fyllt 15 år men inte 18 år. Det gjordes inget ett aktivt urval utifrån 

var kvinnorna var bosatta. Huruvida detta kan ha påverkat resultatet är svårt att uttala sig 

om då ålder och plats för boende är faktorer som kan vara betydande i en persons vardag. 

Syftet fokuserade på att beskriva den individuella upplevelsen av att leva med endometrios 

utan att ta ställning till upplevelsen i relation till dessa faktorer.  

 

Deltagarna rekryterades övervägande genom bekvämlighetsurvalet via 

Endometriosföreningen, vilket Kristensson (2014) anser vara en bra metod för att snabbt 

samla ihop deltagare till en studie och innebär att man frågar personer som finns 

tillgängliga inom ett visst sammanhang. Valet att rekrytera deltagare via en organisation 

gjorde deltagandet frivilligt och uteslöt risken att utnyttja personer i en beroendeställning, 

vilket kan bli fallet när rekrytering sker via exempelvis en vårdenhet (Kjellström, 2012). 

Kristensson (2014) beskriver att nackdelen med denna metod är att en risk föreligger att 

variationen inte blir särskilt stor då deltagarna som rekryterats kommer från en gemensam 

kontext. Detta ansågs inte vara en nackdel för resultatet då upplevelsen av sjukdomen är 

individuell. En deltagare rekryterades via snöbollsurvalet som enligt Kristensson (2014) 

innebär att man ställer en förfrågan till en person som i sin tur för frågan vidare till någon 

annan till dess att önskat antal deltagare är uppnått. Det visade sig i efterhand att den 

eventuella svårigheten att rekrytera deltagare som låg till grund för kombinationen av dessa 

rekryteringsmetoder inte innebar ett problem. Efter visat intresse av att delta skickades en 

”Förfrågan om deltagande” ut till kvinnorna.  

 

Innan intervjuerna påbörjades genomfördes även en provintervju, vilket är viktigt för att 

testa frågorna. Detta är enligt Gillham (2011) viktigt för att lära sig vad som får frågorna 

att fungera, vad i intervjun som är stimulerande och vad som gör frågorna produktiva 

respektive vad som inte gör det. Att testa frågorna och upplägget i en provintervju innan de 

ursprungliga intervjuerna genomförs är även viktigt enligt Danielson (2012a) för att testa 

den tekniska utrustningen, se om den planerade tiden är tillräcklig samt att komma in i 

rollen som intervjuare. Trost (2010) beskriver att det är klokt att efter den första eller de 

första intervjuerna se över intervjuguiden, och att intervjuguiden då kan omkonstrueras och 

korrigeras om den inte passar. Materialet i provintervjun användes inte i resultatet då 

frågorna helt korrigerades efter provintervjun och provintervjun inte besvarade syftet i 

samma utsträckning som resterande intervjuer gjorde.  
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Anledningen till detta kan möjligtvis bero på att personen som rekryterades till 

provintervjun blev rekryterad utifrån en förfrågan från vår sida och inte på eget initiativ 

vilket var fallet med de övriga deltagarna. Detta upplevde vi avspeglas under intervjun och 

intervjupersonen nämnde själv att hon inte hade funderat över hur endometrios påverkar 

hennes liv. 

 

Alla intervjuer skulle ha genomförts av båda intervjuarna men på grund av sjukdom 

genomfördes tre intervjuer av endast en intervjuare. Det finns både positiva samt negativa 

aspekter av att vara två intervjuare. Kristensson (2014, s. 139) nämner att “En intervju är 

aldrig jämställd. Som intervjuare har du ett övertag som du ska vara medveten om.”.  Trost 

(2010) menar att när det är två intervjuare och en intervjuad ska det undvikas att den 

intervjuade hamnar i underläge men nämner även vidare att vid känsliga ämnen kan det 

vara lämpligt med två intervjuare då det kan göra att situationen upplevs mindre intim. Han 

påpekar även att det kan vara ett gott stöd att vara två, då ett samspelt par intervjuare 

vanligen utför en bättre intervju med större förståelse och informationsmängd än endast en 

intervjuare skulle göra. Med detta i åtanke valde intervjuarna att under provintervjun även 

testa sin samspelthet och därefter togs beslutet att tillsammans genomföra de fyra första 

intervjuerna. Valet att inte skjuta upp resterande intervjuer tills båda intervjuarna kunde 

medverka gjordes med hänsyn till deltagarnas bekvämlighet samt den tidsbegränsning som 

förelåg studien. Att vissa intervjuer genomfördes på egen hand av en av intervjuarna kan 

ha påverkat resultatet eftersom intervjuarna inte hade identisk intervjuteknik och under 

intervjuerna visade benägenhet att ställa olika typer av följdfrågor till deltagarna. Att vissa 

av dessa följdfrågor då inte ställdes när en intervjuare varit frånvarande kan ha inneburit att 

viss information uteblivit, dock ingenting som anses ha påverkat resultatet då dessa 

följdfrågor som tidigare ställts av intervjuarna varit frågor som rört utveckling samt 

exemplifiering av deltagarnas svar. Då samtliga intervjuer utgått från samma intervjuguide 

har de övergripande viktiga områdena ändå täckts i de enskilt genomförda intervjuerna.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes antingen via Skype/FaceTime eller via ett möte med 

intervjupersonerna. Intervjuerna spelades endast in auditivt och inte visuellt, detta för att 

undvika det Gillham (2011) beskriver om riskerna vid videointervjuer. En videointervju 

kan göra att intervjupersonen känner sig obekväm och blottad eller att personen förändrar 

sitt beteende framför en kamera. Att hålla två intervjuer på café påverkade inte kvaliteten 

på ljudinspelningen och i enlighet med att platsen där intervjun ägde rum valdes i samråd 

med intervjupersonen (Danielson, 2012a) hade den offentliga miljön inte uppenbar 

inverkan på deltagarnas bekvämlighet eller resultatet.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att utförandet av intervjuer kräver skicklighet hos de 

som intervjuar eftersom intervjuer inte utgår från standardiserade procedurer utan många 

metodbeslut måste fattas på plats. Eftersom intervjuarna i denna studie inte besitter 

erfarenhet av forskningsintervjuer sedan tidigare föreligger en risk att den kunskap som 

genererats under studiens gång inte är lika djupgående som den kunde ha varit om 

intervjuarna hade haft mer erfarenhet. Kvale och Brinkmann (2014) nämner vidare att 

kvaliteten hos intervjun bedöms efter styrkan och värdet i den kunskap som produceras. 

Samtliga intervjuer exklusive provintervjun besvarade syftet med studien och metodvalet 

visade sig vara ett lämpligt verktyg för att stärka resultatets giltighet. Danielson (2012b, s. 

341) beskriver att “Resultat från en studie med kvalitativ innehållsanalys kan inte 

generaliseras men väl vara överförbar till liknande kontext som avser grupper eller 

situationer.”.  
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Resultatet från denna studie är inte generaliserbart men ger en beskrivning av deltagarnas 

upplevelser som andra personer från liknande kontext skulle kunna känna igen sig i. 

 

Slutsats 

Hur endometrios påverkar det dagliga livet och orsakar lidande varierade mellan de olika 

deltagarna. I olika grad upplevde de sig bli begränsade bland annat arbetsmässigt, socialt 

och fysiskt. Dessa begränsningar upplevdes påfrestande då de kunde ge upphov till en 

obalans mellan det funktionella hälsotillståndet och inre samt yttre krav. Framtiden och 

sjukdomens utveckling kantas för dem av en ovisshet som beskrevs som tung att leva med. 

De upplevde även att deras lidande förminskats av vården, omgivningen och sig själva 

vilket innebär ett hot mot deras integritet. Att lidandet inte blir bekräftat kan ge upphov till 

känslor av ensamhet, skuld och skam. Ett personcentrerat förhållningssätt i kombination 

med Carnevalis (1996) modell som menar att sjuksköterskan ska hjälpa familjer och 

patienter att uppnå en balans mellan de resurser som finns samt de krav som föreligger i 

det dagliga livet skulle kunna underlätta för patienten i hanteringen av sin individuella 

upplevelse av att leva med endometrios. 

 

Fortsatta studier 

Flera av kvinnorna berättade om situationer då deras smärtupplevelser blivit 

bagatelliserade av vårdpersonal och att de i vissa fall inte fått den farmakologiska 

behandling som de upplevt sig behöva när de sökt vård på vårdcentraler och 

akutmottagningar. Även Socialstyrelsen (2015) beskriver att många kvinnor med 

endometrios bli dåligt bemötta och att deras smärta ifrågasätts av vården samt att 

kunskapen om endometrios är otillräcklig inom vården och samhället. Genom att studera 

och kartlägga behovet av kunskapsspridning om endometrios på exempelvis vårdcentraler 

och akutmottagningar skulle det kunna ge en bild av vilka insatser som behövs för att 

förbättra bemötandet av patienter med endometrios. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Denna studie strävade efter att ge bättre förståelse för hur det kan upplevas att leva med 

endometrios. Med en ökad inblick i sjukdomens påverkan på det dagliga livet och 

eventuellt lidande kan sjuksköterskan få bättre förståelse för vikten av ett holistiskt synsätt. 

Eftersom upplevelsen av endometrios som sjukdom är individuell krävs ett individuellt 

vårdande. En mer personcentrerad omvårdnad som fokuserar på kvinnornas olika behov 

och som syftar till att vårda kvinnorna inom de områden som orsakar mest lidande för dem 

skulle inte enbart gynna patienten utan även underlätta sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 

 

Tack  

 

Tack till vår kontakt på Endometriosföreningen som var till stor hjälp inför rekryteringen 

av deltagare. Tack till Eva för tips och uppmuntran. Framförallt, stort tack till alla kvinnor 

som delade med sig av sina erfarenheter och upplevelser för att göra denna studie möjlig.  
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I 

 

BILAGA A 

INTERVJUGUIDE 

Diagnos 

 Skulle du kunna tänka tillbaka lite på tiden innan du fick diagnosen, på vilka besvär 

du hade och hur du mådde?  

 Hur kändes det att få diagnosen? 

 Fick du information av vårdpersonal om vad endometrios innebär? 

 

Bemötande/vårdkontakt 

 Har du fått vård för din endometrios efter diagnostiseringen?  

Om ja, Känner du att ditt lidande av sjukdomen blivit uppmärksammat av 

vårdpersonal? 

 Har du saknat något i kontakten med vården? 

 

Symtom och dess påverkan på det dagliga livet 

 Vill du berätta lite om dina symtom och hur de påverkar ditt liv?  

 På vilket sätt påverkar endometrios dig som person/din självbild? 

 Skulle du säga att du lider av att ha endometrios? 

 Om ja, skulle du kunna ge exempel?  

 Hur påverkas du av din endometrios när du inte har menstruation? 

 Hur har du påverkats psykiskt av endometrios?  

 

Infertilitet 

 Hur tänker du kring att infertilitet kan vara en följd av sjukdomen? 

 Påverkar det ditt liv att en av följderna kan vara infertilitet? 

 Om ja, vill du berätta lite om det? 

 

Allmänt 

 Hur påverkar endometrios din vardag? 

 Vilka anpassningar måste du göra i ditt liv idag på grund av endometrios? 

 Har dessa förändringar påverkat din livskvalitet på något sätt? 

 

Behandling 

 Har du genomgått några behandlingar för din endometrios? 

 Om ja, Upplever du din livskvalitet som förbättrad efter behandlingen? På vilket 

sätt? 

 

Coping-strategier och egenvård 

 Har du några strategier för att hantera dina symtom (smärtan t.ex.)? 

 Vad gör du själv för att må bättre (fysiskt och psykiskt)?  

 Har du funderat på hur ditt liv skulle se ut om du inte hade haft endometrios?  

 

Stöd 

 Hur bemöts ditt lidande av vänner/familj? Vad får du för stöd? 

 

Har du någonting du vill tillägga? 

  



II 

 

BILAGA B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

BILAGA C 

Förfrågan om deltagande i en kvalitativ intervjustudie om upplevelser av 

att leva med endometrios  

  

Vi heter Sara Sundelin och Tindra Wikström och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, och ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Vi är intresserade av att få genomföra intervjuer med personer som 

uppfyller följande kriterier;  

- Kvinna i fertil ålder 

- Diagnostiserad med endometrios 

- Svensktalande  

 

Problemområdet vi har valt att beakta i vår uppsats är att det inom omvårdnadslitteratur 

inte riktats uppmärksamhet mot kvinnors upplevelser av endometrios i tillräcklig 

utsträckning.   

 

Syftet är att belysa kvinnors individuella upplevelser av att leva med endometrios. 

Personer med diagnosen är väl lämpade att öka andras förståelse för hur det är att leva med 

sjukdomen och denna studie strävar efter att erhålla ökad förståelse för och kunskap inom 

området. Därigenom kan ökad uppmärksamhet inom vården gällande vikten av att bemöta 

olika behov hos personer med endometrios uppmuntras.  

 

Vårt arbete är en intervjustudie och vi önskar intervjua kvinnor med diagnosen 

endometrios. Röstinspelning är en väsentlig del i metodvalet med avseende att säkerställa 

att inget material går förlorat. Intervjuerna beräknas ta högst en timme och vi ser att 

intervjun helst sker via ett möte alternativt telefonsamtal om detta ej är möjligt. 

 

Intervjun kommer att ha sin grund i frågeställningen ”Vad innebär ett liv med endometrios 

för dig?”. 

  

Med respekt för de medverkande kommer vi att koda intervjudeltagarna för att skydda alla 

deltagares identitet och integritet. Alla deltagare kommer att tillfrågas om de tillåter att bli 

inspelade, och informeras om att de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. De 

deltagande kommer att vara anonyma i studien och enbart uppsatsskrivarna har tillgång till 

deltagarnas personliga information. Forskningsmaterialet är endast avsett till denna studie.  

 

Med vänlig hälsning, Sara Sundelin & Tindra Wikström, Sophiahemmet Högskola.   

 

Sara Sundelin: xxx-xxx xx xx, sara.sundelin@stud.shh.se  

Tindra Wikström: xxx-xxx-xx-xx, tindra.wikstrom@stud.shh.se  

Handledare: Marie-Jeanne Hendrikx, xx-xxx xx xx  
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