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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Endometrios är en inflammatorisk gynekologisk sjukdom som påverkar cirka 250 000 kvinnor i 
Sverige. Sjukdomen går i skov med smärta som dominerande symtom. Smärtan som sjukdomen 
medför leder till försämrad livskvalitet och stort lidande för individen. Det finns idag inget 
botemedel för sjukdomen. Behandlingar som finns syftar på att förhindra sjukdomsförloppet och 
lindra sjukdomens symtom. Det finns idag flera olika alternativa behandlingsmetoder som 
rekommenderas som egenvårdsalternativ vid endometrios. För att förbättra livskvaliteten och 
minska lidandet hos kvinnor som lider av sjukdomen behöver sjuksköterskan mer kunskap om 
dessa egenvårdsalternativ.  

Syfte 

Syftet var att beskriva effekten av egenvårdsalternativ hos kvinnor med endometrios.  

Metod 

Studiedesignen som valdes var litteraturöversikt, vilket är en genomgång och sammanställning av 
artiklar inom det aktuella kunskaps- och forskningsläget. Databaserna som användes vid 
datainsamling var PubMed, CINAHL och PsycINFO. Resultatet baseras på 17 vetenskapliga 
artiklar som har granskats och analyserats. 

Resultat 

Resultatet utgjordes av fem kategorier: kost-och kosttillskott, akupunktur, fysisk aktivitet, yoga 
och mindfulness. 

Slutsats 

Resultatet visade att det finns flera egenvårdsalternativ som kan lindra den kroppsliga och 
själsliga smärtan vid endometrios. Genom kunskap om olika egenvårdsalternativ kan 
sjuksköterskan informera och stödja kvinnor med sjukdomen endometrios för att hjälpa 
kvinnorna uppnå bättre livskvalitet och mindre lidande. 
 
Nyckelord: Endometrios, Lidande, Egenvård, Symtomlindring 
 

 

 
 

 

 



  

ABSTRACT 

Background 

Endometriosis is an inflammatory gynecological disease that affects 250 000 women in Sweden. 
Endometriosis is an inflammatory gynecological disease that affects approximately 250 000 
women in Sweden. The disease appear in different periods with pain as the dominant symptom. 
The pain leads to impaired quality of life and great suffering for the individual. There is no cure 
for the disease, treatments is aimed at preventing the course of the disease and ease the various 
symptoms. Today there are several alternative treatment methods that are recommended as self-
care alternatives in endometriosis. In order to improve quality of life and reduce suffering in 
these women, the nurse need to gain more knowledge about the effects of self-care alternatives in 
women with endometriosis. 
 
Aim 
The aim of this study was to describe the effect of self-care alternatives for women with 
endometriosis. 

Method 

The design of this study was a literature review, which is a review and compilation of articles 
over the current state of knowledge and research in the field. The databases that were used for 
collection of articles were PubMed, CINAHL and PsycINFO. The result of this study is based on 
17 scientific articles that have been reviewed and analyzed. 

Results 

The results consisted of five categories: diet and dietary supplements, acupuncture, physical 
activity, yoga and mindfulness. 

Conclusions 

The result showed that there are several self-care alternatives that can alleviate the physical and 
mental pain of endometriosis. Through knowledge of different self-care alternatives the nurse can 
inform and support women with endometriosis to reach better quality of life and experience less 
suffering. 
 
Keywords: Endometriosis, Suffering, Self-Care, Symptom Relief 
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INLEDNING 

I Sverige beräknas cirka 250 000 kvinnor ha endometrios, vilket gör endometrios till en av 
de vanligaste folksjukdomarna. Orsaken till sjukdomen är inte helt känd men bidragande 
faktorer tros vara ett försämrat immunförsvar och ärftlighet (Andersson, 2017). 
Diagnostiseringen av endometrios tar idag många år då hälso- och sjukvårdspersonal 
saknar kunskap om sjukdomen, vilket leder till att symtom ofta feltolkas som andra 
sjukdomar (Socialstyrelsen, 2018). Det finns idag inget botemedel för endometrios, den 
behandling som finns att tillgå lindrar enbart sjukdomens symtom 
(Endometriosföreningen, 2018). Enligt Borgfeldt, Sjöblom, Strevens och Wangel 
(2019) har endometrios påverkan på det dagliga livet och försämrar livskvaliteten för flera 
kvinnor. Flera kvinnor uttrycker problem med att hitta rätt behandling och osäkerhet till 
vilka behandlingsalternativ som finns att tillgå (Socialstyrelsen, 2018). Vid möten med 
patienter i vården och människor i författarnas närhet som lider av endometrios har 
intresset kring sjukdomen och egenvård uppstått. Genom att studera effekten av 
egenvårdsalternativ kan det bidra med kunskap till både sjuksköterskor och kvinnor 
med endometrios och således minska lidandet för de drabbade kvinnorna.  

BAKGRUND   

Endometrios 

Endometrios är en av de vanligaste gynekologiska sjukdomarna bland kvinnor i Sverige 
(Bergqvist, 2004). Ungefär var tionde kvinna i fertil ålder lider av sjukdomen (Andersson, 
2017). Sjukdomens symtom kan komma redan i tonåren. Kvinnor som söker vård 
för endometriosrelaterade symtom feldiagnostiseras ofta då smärtor i samband med 
menstruation anses vara normalt. Symtomen misstolkas även för att vara symtom för andra 
sjukdomar och kvinnor får genomföra felaktiga utredningar av bland annat tarm och 
urinvägar (Borgfeldt et al., 2019). Den bristande kunskapen hos vårdpersonal och 
patienten leder till en fördröjd diagnostisering och risken för att utveckla långvarig smärta 
ökar (Socialstyrelsen, 2018). Att leva med endometrios försämrar livskvaliteten och kan 
påverka det vardagliga livet. Sjukskrivningar, försämrad ekonomi, påverkan på det sociala 
umgänget och sexuallivet är några av sjukdomens följder (Borgfeldt et al., 2019).  
 
Endometrios är en kronisk sjukdom som beror på att celler från livmoderslemhinnan 
hamnar utanför livmodern och sprids till andra delar i kroppen (Culley et al., 2013). När 
cellerna från livmoderslemhinnan spridits till en kroppsdel bildar de små knottror eller 
blåsor som växer och utvecklas till endometrioshärdar (Andersson, 2017). Vanligast är 
att endometrios uppstår i bukhinnan och runt äggstockarna men det kan förekomma på alla 
organ förutom mjälten (Borgfeldt et al., 2019). Endometrioshärdarna reagerar på 
hormonerna progesteron och östrogen precis som den vanliga livmoderslemhinnan gör 
även fast de sitter på andra delar i kroppen. Vid menstruation blöder det därför också 
från endometrioshärdarna men blodet hamnar istället i bukhålan. Blödningen orsakar 
inflammation, smärta, sammanväxningar, cystor och ärrvävnad (Andersson, 2017).  
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Symtom 

Symtomen vid endometrios varierar och framträder vanligtvis i 20 till 30 årsåldern men 
ibland förekommer inga symtom alls (Borgfeldt et al., 2019). Endometrios går oftast i skov 
med smärta som ett dominerande symtom (Vårdguiden, 2018). Svåra smärtor i 
bäckenregionen, kraftiga menstruationssmärtor, och smärtor vid samlag är några former av 
smärtor som kvinnor med endometrios kan uppleva (Borgfeldt et al., 2019). Dessa symtom 
beskriver även Alimi, Iwanga, Loukas och Tubbs (2018) i en studie och tillägger även 
symtomen förstoppning och riklig blödning vid menstruation. Alimi et al. (2018) beskriver 
smärtan vid endometrios som komplex och som en kombination av visceral och somatisk 
smärta. Visceral smärta kommer från inre organ och somatisk smärta upplevs när 
sensoriska nerver lokaliserade i hud och djupa vävnader stimuleras. Enligt Borgfeldt et al. 
(2018) är andra symtom som kan förekomma trötthet, sjukdomskänsla, nedsatt energi och 
nedsatt fertilitet. Även symtom och problem som liknar urinvägsinfektion samt IBS kan 
förekomma.  

Diagnostik 

Utredning och undersökningar som ofta genomförs är gynekologisk undersökning och 
vaginal ultraljudsundersökning. Ultraljudet kan påvisa cystor på äggstockarna som kan 
förekomma vid endometrios. Laparoskopi kan även utföras, detta är det säkraste sättet för 
att kunna ställa diagnosen endometrios. Prov tas då från vävnaden och i vissa fall 
kan endometrios synas på en gång vid ingreppet (Borgfeldt et al., 2019). Enligt 
Berker och Seval (2016) finns det svårigheter med att upptäcka avvikande tecken vid en 
fysisk undersökning. Trots att undersökningar ibland kan ge resultat är det svårt att koppla 
samman resultatet med sjukdomen endometrios. Vidare konstaterar Berker och Seval 
(2016) att den fysiska undersökningen bör genomföras då symtomen är som mest 
påtagliga. Undersökningen bör även genomföras i samband med menstruationsperioden för 
att upptäcka områden som tros ha endometrial vävnad. Det saknas biokemiska markörer 
vid screening och diagnostisering av endometrios. Magnetröntgen kan även användas som 
hjälpmedel vid diagnostisering då det är en högkänslig och specifik metod som kan 
underlätta diagnostiseringen. 

Behandling 

Det finns idag inget botemedel för endometrios, de behandlingar som finns är enbart 
symtomlindrande (Endometriosföreningen, 2018). Enligt Alimi et al. (2018) fokuserar 
behandlingen även på att förhindra utvecklingen i sjukdomsförloppet. 
Behandlingsmetoderna som finns att tillgå är icke farmakologisk behandling, 
farmakologisk behandling med smärtstillande läkemedel och/eller hormoner och även 
kirurgisk behandling. Den medicinska behandlingen innefattar smärtstillande läkemedel 
som exempelvis cox hämmare och olika typer av hormonbehandlingar. Genom 
hormonbehandling minskar östrogenet i kroppen och symtomen kan lindras eller försvinna. 
Kirurgisk behandling i form av laparoskopi kan bli aktuellt när den medicinska 
behandlingen inte har tillräcklig effekt. Endometrios och cystor kan då avlägsnas för att 
bromsa sjukdomsförloppet (Borgfeldt et al., 2019). 
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Smärtans konsekvenser  

Smärta som upplevs i mer än tre månader benämns som långvarig smärta (Norrbrink & 
Lundeberg, 2014). I en studie konstaterar Melis et al. (2015) att 15 till 35 procent av 
kvinnor med endometrios lever med kronisk smärta i bäckenet. I artikeln beskrivs den 
kroniska smärtan ha så omfattande påverkan på den psykiska hälsan hos individen att den 
bör övervägas som ett separat tillstånd och inte bara som ett symtom på endometrios. 
Enligt Norrbrink och Lundeberg (2014) kan upplevelsen av ständig smärta under en längre 
period leda till allvarliga konsekvenser för individen. Det kan uppstå permanenta 
förändringar i centrala nervsystemet som kan leda till att smärtan förlorar sin skyddande 
funktion och blir bestående. Således påverkas sömn, daglig aktivitet, sinnesstämning och 
kognitiva funktioner. Detta leder till försämrad livskvalitet och stort lidande för individen. 
Genom att tidigt behandla smärta kan långvarig smärta och lidande förhindras.   

Egenvård 

Nationalencyklopedin [NE] (u.å.) definierar egenvård som åtgärder som den enskilda 
individen själv kan utföra vid enkla skador, symtom och sjukdomar. I Socialstyrelsens 
föreskrifter om egenvård som publicerades år 2009 definieras egenvård som en hälso- och 
sjukvårdsåtgärd som en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att 
en person själv kan utföra eller utför med hjälp av någon annan (SOSFS, 2009:6, kap. 2, 1 
§). I Dorothea Orems omvårdnadsteori definieras egenvård som aktiviteter som människan 
påbörjar och utför i syfte att bibehålla hälsa, liv och välbefinnande. I Orems 
omvårdnadsteori beskrivs även att en individs förmåga till att utöva egenvård bestäms av 
några grundläggande faktorer. Personliga faktorer som hälsostatus, livsstil, mognadsnivå 
och socialt nätverk har betydelse för hur en person kan utöva egenvård. Andra 
samhällsfaktorer som hälso- och sjukvårdssystemet och möjligheten till rätt diagnos och 
medicinsk behandling är även betydelsefulla för en individs förmåga till egenvård. Ibland 
är förmågan till att utföra egenvård nedsatt, detta kan leda till att individen får ett ökat 
omvårdnadsbehov. Omvårdnaden ska således vara stödjande och fokusera på att hjälpa 
individen till självhjälp för att kunna återfå sin egenvårdsförmåga (Wiklund Gustin & 
Lindwall, 2012).  

Egenvård i form av alternativa behandlingsmetoder 

Vid endometrios finns flera alternativa behandlingsmetoder som individen själv kan utöva. 
Socialstyrelsen (2018) rekommenderar behandlingsmetoderna transkutan elektrisk 
nervstimulering (TENS), akupunktur, fysisk aktivitet och fysioterapeutiska interventioner. 
Med dessa icke farmakologiska behandlingsmetoder kan smärta enligt Socialstyrelsen 
(2018) lindras.  

Yoga 

Yoga är en fysisk och mental träning vars syfte är att få energin att flöda i kropp och tankar 
(Björkegren, 2008). Det finns flera former av yoga men något som är gemensamt för de 
flesta former är att fokus ligger på andning, kroppsrörelser, avslappningsövningar och 
meditation. Det finns studier som har visat att yoga kan minska smärtintensiteten för 
långvarig smärta och även påverka den mentala hälsan genom att oro och depression 
minskar (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Det finns växande bevis som stödjer att 
utförandet av yoga kan lindra kronisk smärta. Yoga kan förändra upplevelsen av smärta 
och ge beteendeförändringar som påverkar smärtan. Psykologiska förändringar kan uppstå 
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som förenklar acceptans av smärtan och ger positiva känslor. Gruppsessioner i social miljö 
kan även bidra till minskad isolering. En förutfattad mening som människor ofta har om 
yoga är att det kräver flexibilitet och styrka. Yoga kan anpassas efter de flesta människors 
kapacitet. Andning är en av de viktigaste bitarna inom yoga och användas för att bland 
annat kontrollera energiflödet i kroppen (Carscadden, 2019).  

Mindfulness 

Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) introducerades som en komplementär 
behandling för ungefär 30 år sedan. Mindfulness hjälper patienter hantera sin smärta, oro 
och stress. Mindfulnessövningar bygger på flera olika moment som exempelvis 
andningsövningar, kroppsskanning samt enkla medvetna rörelser som kan minska obehag 
och smärta genom distraktion. Acceptans är centralt inom mindfulness, att acceptera 
smärtan och kunna fokusera på annat. Behandlingen botar inte den bakomliggande orsaken 
till smärtan, men den hjälper patienter att finna ro och leva med smärtan (Norrbrink & 
Lundeberg, 2014). Meditation går inte ut på att rensa tankarna, det går ut på att vara i nuet. 
Det finns bevis på att meditation aktiverar områden i hjärnan som är involverade i 
hantering av information och anpassning av beteendet. Den klassiska meditationen utförs 
genom att sitta ned med rak rygg men meditation kan utföras i vilken position som helst 
(Carscadden, 2019). Flera som lever med kronisk smärta använder yoga och 
mindfulnessövningar som ett komplement till den farmakologiska behandlingen. 
Enligt Majeed, Ali och Sudak (2018) finns det flera bevis som visar att yoga och 
mindfulness minskar smärtans intensitet och bidrar till ökad rörlighet, funktion samt ökat 
välbefinnande. Att inkludera yoga och mindfulness som en komplementär behandling i 
patienters omvårdnadsplan kan förbättra behandlingens resultat. Användning av 
smärtlindrande läkemedel kan även minskas bland patienter med långvarig smärta.  

Kost- och kosttillskott 

En varierad kost innehållandes vitaminer och mineraler har en inverkan på människans 
hälsa och välbefinnande. Idag finns ingen bevisad studie om att en speciell kosthållning 
eller kosttillskott kan lindra symtomen vid endometrios. Men det finns teoretiska 
resonemang som visar på ett samband mellan kost och symtomlindring vid endometrios. 
Denna teori bygger på att omsättningen av östrogen är beroende av bland annat socker och 
protein från kosten. Vid vegetarisk kost har serumkoncentrationen av fritt östrogen visats 
vara lägre än vid blandad kost (Olovsson, 2016). En del som lever med sjukdomen 
endometrios väljer att ta bort socker, gluten och mjölkprotein ur sin kost. En del väljer att 
enbart äta antiinflammatorisk kost. FOODMAP är en kostbehandling som vissa med 
endometrios använder, den går ut på att ta bort kolhydrater som kan jäsa i tarmen och bilda 
gaser, uppblåsthet och vätskerubbningar (Antonsson, 2018).   

Akupunktur 

Akupunktur en smärtlindringsmetod som ursprungligen kommer från kinesisk medicin. 
Akupunkturbehandling genomförs genom att på olika punkter på kroppen sätta in nålar 
genom huden, i de flesta fall även in i en muskel. Den smärtstillande effekten kan ske både 
lokalt, centralt och ha påverkan på inre organs funktioner som såväl områden i hjärnan som 
påverkar exempelvis stress. När nålen sitter i muskeln roteras den och skapar en 
muskelkontraktion lokalt. Detta kan jämföras med träning och muskelarbete. Akupunktur 
leder även till att endorfiner frisätts, det vill säga kroppseget morfin, vilket leder till 
smärthämning. Rekommendationen är behandling under 30 till 40 minuter och att 
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behandlingen upprepas till önskad effekt uppnås. Akupunktur har visats ha god effekt på 
ett flertal smärttillstånd som exempelvis ryggsmärta och huvudvärk. Biverkningar vid 
akupunktur är trötthet, yrsel och ibland kan en liten blödning ske vid avlägsnande av nålen. 
Annars har biverkningar vid behandlingen visats vara få (Norrbrink & Lundeberg, 2014). 
Från ett psykiskt och medicinskt perspektiv kan akupunktur ses som en typ av sensorisk 
stimulering som framkallar förändringar i det centrala nervsystemet, vilket dels kan 
förklara smärtlindringen som kan uppstå i samband med akupunktur (Lund & Lundeberg, 
2016).  

Fysisk aktivitet 

World Health Organization WHO (2018) definierar fysisk aktivitet som varje 
kroppsrörelse som utövas av skelettmuskelceller och kräver energiförbrukning, inklusive 
aktiviteter som sker under arbete, hushållssysslor, resor och fritidsaktiviteter. Vidare 
beskriver WHO (2018) att träning är en underkategori till fysisk aktivitet som är planerad, 
strukturerad och syftar till att behålla eller förbättra den fysiska konditionen. Att utöva 
regelbunden fysisk aktivitet har flera goda hälsoeffekter. Det minskar risken för hjärt-och 
kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kan förbättra det psykiska välbefinnandet. Geneen et 
al. (2017) föreslår i en studie att fysisk aktivitet kan vara ett bra behandlingsalternativ för 
personer med kronisk smärta. Vidare påstår Geneen et al. (2017) att fysisk aktivitet bland 
annat kan minska depression och förbättra den mentala hälsan överlag. Geneen et al. 
(2017) hänvisar även till bevis som pekar mot att det är otillräckligt att enbart 
rekommendera patienter att träna. De konstaterar att hälso-och sjukvårdspersonal behöver 
anpassa rekommendationen utefter individens hälsotillstånd och förmågor. Detta för att 
undvika att individen upplever mer smärta vid utövning av den fysiska aktiviteten. Ett 
förslag är därför att ge mer strukturerade rekommendationer till patienter om fysisk 
aktivitet vid kronisk smärta. 

Transkutan Elektrisk Nervstimulering (TENS) 

TENS är en smärtlindringsmetod som främst används vid långvarig smärta men som även 
kan användas vid akut smärta. Den smärtstillande effekten sker genom att plattor med 
elektroder fästs på huden och stimulerar nerverna i området genom elektriska impulser 
(Carlsson & Anckers, 2014). Den smärtstillande effekten sker genom stimulering av 
smärtfibrer, detta leder till att smärtsignaler inte leds vidare upp till hjärnan. TENS 
behandlar inte själva orsaken till smärtan utan är symtomatisk, därför krävs det att 
behandlingen upprepas. Smärtfrihet tros uppnås genom att kroppens egna 
smärthämningssystem aktiveras, vilket leder till att kroppens egna endorfiner frisätts 
(Norrbrink & Lundeberg, 2014). Den smärtlindrande effekten börjar uppstå inom några 
minuter och efter ungefär 20 minuter uppnås full effekt som sedan kan vara i timmar 
(Carlsson & Anckers, 2014). Stimulering kan ske i både låg och hög frekvens och 
intensiteten ställs in manuellt beroende på vilken typ av smärta individen har (Norrbrink & 
Lundeberg, 2014). I en studie av Grover, Mckernan och Close (2018) utvärderades 
effekten av alternativbehandling med TENS mot smärta för att minska 
opioidanvändningen. TENS effektivitet testades på en akutmottagning och det visades ha 
god effekt mot både kronisk och akut smärta. Ett stort antal av de som fick använda TENS 
upplevde minskad smärta under tiden vid användning och efter användning. Enligt 
Socialstyrelsen (2018) kan hälso-och sjukvården bidra med smärtlindring via TENS till 
personer med endometrios och smärta kopplad till menstruationscykeln. Detta för att 
TENS kan lindra symtom och möjliggöra egenvård.  
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Teoretisk utgångspunkt - Lidande 

Enligt Eriksson (2018) är varje människas lidande individuellt och handlar om en kamp för 
värdighet och frihet. Lidande innebär att människan förlorat något konkret eller i 
symbolisk mening. Eriksson liknar lidande vid en kamp, vilket omfattar det som vi har 
förlorat eller det vi håller på att förlora. Kampen bryter ned och tillintetgör människan som 
person och hon fylls av hopplöshet, sorg, skuld, förnedring och ensamhet. I denna kamp 
finns en möjlighet till försoning med lidandet. Vissa upplever lidandet som en del av livet 
och något som ger mening då vissa kan uppskatta sin tidigare hälsa mer. Det finns tre 
former av lidande som förekommer i hälso-och sjukvården: sjukdomslidande, vårdlidande 
och livslidande. 

Sjukdomslidande 

Det lidande som uppstår vid behandling och sjukdom benämns sjukdomslidande. 
Sjukdomslidande kan delas in i två olika grupper, vilket innefattar smärta i kroppen och 
själsligt lidande. Kroppslig smärta är smärta som kan påverka hela människan både 
kroppsligt och själsligt. God smärtlindring är således en viktig faktor för att lindra 
lidande. Själsligt lidande uppstår vid skam och förnedring i samband med behandling 
och/eller sjukdom. Dessa kan upplevas själv av patienten men också vid ett dåligt 
bemötande från vårdpersonalen (Eriksson, 2018).  

Vårdlidande 

Att lindra lidande är betydelsefullt inom vården, trots detta kan vården istället ge upphov 
till lidande. Vårdlidandet finns i olika former och kan sammanfattas i olika kategorier, 
kränkning av individens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och utebliven 
vård. Den vanligaste orsaken till vårdlidande är att individen får sin värdighet kränkt. Detta 
kan ske genom kränkning av integriteten, genom att exempelvis inte bli sedd eller hörd, 
även genom bristande bemötande och brister i samtal. Fördömelse och straff går hand i 
hand med kränkning av individens värdighet. Straff genom att exempelvis åsidosätta 
individen och fördömelse handlar om att vårdaren tros veta vad som är bäst för patienten. 
 Maktutövning orsakar lidande och kan ske exempelvis genom att individen inte tas på 
allvar eller tvingas till handlingar vid orkeslöshet. Utebliven vård innebär att vården inte 
utförs eller det vårdande motivet saknas. Vårdlidande sker många gånger helt omedvetet 
och beror på otillräcklig kännedom om lidande och brist på reflektion (Eriksson, 2018).  
Enligt Berglund, Westin och Johansson-Sandler (2012) ökar lidande vid brist på ett 
holistiskt och personcentrerat vårdande. De påtalar även att lidande har negativa effekter 
på välbefinnande, hälsa och således kroppens läkning. Detta leder även till brist i framtida 
förtroende till vården. En god relation mellan vårdare och patient är betydelsefullt för att 
patienten ska känna sig delaktig i sin egen vård och på så vis minska lidandet.   

Livslidande 

Enligt Eriksson (2018) innefattar livslidande allt från ett hot mot människans existens till 
oförmågan att delta i sociala sammanhang. Livslidande handlar även om hur det vardagliga 
livet påverkas när människan drabbas av oförutsägbar sjukdom och ohälsa. Fredriksson 
och Eriksson (2001) belyser vikten av att sjuksköterskor låter patienten dela sin 
livsberättelse då detta kan minska lidandet genom att patienten upplever mening och 
förståelse i sitt lidande. En del patienter behöver få någon förklaring till orsaken bakom 
lidandet då detta kan hjälpa individen att skapa en mening till lidandet. 
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Sjuksköterskans professionella ansvar 

Det finns fyra ansvarsområden som enligt International Council of Nurses utgör grunden 
för sjuksköterskans profession (International Council of Nurses [ICN], 2014). Dessa är 
“främja hälsa”, “förebygga sjukdom”, “återställa hälsa” och “lindra lidande”. Vårdens 
kultur är uppbyggd på mänskliga- och kulturella rättigheter, rätten till liv och egna val, till 
värdighet och ett respektfullt bemötande (ICN, 2014). I kompetensbeskrivningen för 
legitimerade sjuksköterskor framgår det att sjuksköterskor ska arbeta evidensbaserat. Detta 
kan sjuksköterskan exempelvis göra genom att hålla sig uppdaterad om den senaste 
forskningen inom sitt yrkesområde och genom att tillämpa nya arbetssätt på sin arbetsplats. 
I kompetensbeskrivningen står det även att sjuksköterskan ska ge information om hur 
patienten kan stärka sin egenvård (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Enligt Wiklund 
Gustin och Lindwall (2012) är sjuksköterskans primära ansvar att vara ett stöd för 
människor i att bevara eller återfå hälsa, återhämta sig efter sjukdomar och minska 
sjukdomen eller skadans påverkan i det vardagliga livet. Sjuksköterskans arbete ska 
fokusera på att uppmuntra individer att ta hand om sig själva. Enligt Norton och Holloway 
(2016) är sjuksköterskan betydelsefull vid omvårdnaden av kvinnor med endometrios. 
Genom att uppmärksamma endometrios och få mer kunskap om sjukdomen och olika 
behandlingar kan sjuksköterskan ge en god och individanpassad vård. Endometrios kan 
påverka livet på flera olika nivåer, socialt, fysiskt och psykiskt. Sjuksköterskan kan stötta 
dessa patienter genom ett gott bemötande och personcentrerat förhållningssätt som kan 
leda till att kvinnorna kan hantera sin sjukdom bättre.  

Problemformulering 

Endometrios är en av de vanligaste gynekologiska sjukdomarna i Sverige som drabbar 
kvinnor i fertil ålder (Bergqvist, 2004). Bristande kunskaper hos hälso- och 
sjukvårdspersonal leder ofta till en lång diagnostiseringsprocess där kvinnors symtom 
normaliseras (Socialstyrelsen, 2018). Utöver den långa diagnostiseringsprocessen saknas 
botemedel för sjukdomen och de behandlingar som finns att tillgå är enbart 
symtomlindrande. Om smärtan inte behandlas i tid riskerar den att bli långvarig och orsaka 
lidande samt försämrad livskvalitet hos kvinnor som lider av sjukdomen 
(Endometriosföreningen, 2018). Det finns ett flertal behandlingar som individer kan utföra 
på egen hand för att minska lidandet och öka välbefinnandet (Socialstyrelsen, 2018). 
Intresset är därför att studera effekten av egenvårdsalternativ hos kvinnor med 
endometrios. Detta för att sprida kunskap om egenvårdsalternativ till sjuksköterskor, samt 
till kvinnor med endometrios. För att sjuksköterskor ska kunna ge en god vård och hjälpa 
kvinnorna hantera sjukdomen bättre behöver sjuksköterskor mer kunskap kring olika 
egenvårdssalternativ (Norton & Holloway, 2016). 

SYFTE 

Syftet var att beskriva effekten av egenvårdsalternativ hos kvinnor med endometrios. 
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METOD 

Design 

Studiedesignen som valdes var en allmän litteraturöversikt, vilket handlar om att utföra en 
beskrivande översikt av det aktuella kunskapsläget inom ett speciellt område (Friberg, 
2017). Genom noggrann analys och sammanställning av valda artiklar kan det nuvarande 
kunskapsläget klargöras (Segesten, 2017). En allmän litteraturöversikt valdes för att  
analysera, identifiera och granska det nuvarande kunskapsläget inom endometrios och 
egenvård. I enlighet med Friberg (2017) ansåg författarna att en allmän litteraturöversikt 
var lämpligt att använda som design för att besvara studiens syfte. Detta för att bidra med 
kunskap om effekten av olika egenvårdsalternativ. Enligt Forsberg och Wengström (2015) 
kommer tillgången till vetenskapliga artiklar bli större om både kvantitativa och kvalitativa 
artiklar används i studien. I enlighet med Forsberg och Wengström (2015) användes 
vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ design i studien för att få en 
bredare tillgång till artiklar inom endometrios. 

Urvalskriterier  

Avgränsningar 

Enligt Östlund (2017) underlättar avgränsningsfunktioner urvalet genom att dokument som 
inte är av intresse sållas bort. Kristensson (2014) rekommenderar att en avgränsning för tid 
ska tillämpas vid sökningen då en uppsats ska innehålla de mest aktuella studierna. I 
enlighet med Kristensson (2014) gjordes en avgränsning från år 2010 till år 2019 för att få 
tillgång till den senaste forskningen som kan besvara litteraturöversiktens syfte. Vidare 
rekommenderar Kristensson (2017) att en avgränsning tillämpas för språk. En avgränsning 
tillämpades till artiklar skrivna på engelska. Enligt Segersten (2017) är en originalartikel en 
artikel som innehåller något nytt som inte tidigare har presenterats. I enlighet 
med Segersten (2017) inkluderades enbart originalartiklar i litteraturöversikten.   

Inklusionskriterier 

Studier som innefattar endometrios inkluderades då detta är studiens huvudämne, samt 
alternativa behandlingsmetoderna TENS, fysisk aktivitet, akupunktur, kost- och 
kosttillskott, mindfulness och yoga. Även egenvård användes. Studier som innefattade 
biologiskt födda kvinnor med endometrios oavsett ålder inkluderades. Studier från hela 
världen inkluderades då forskning från andra länder ansågs vara relevant för att få större 
tillgång till artiklar inom den senaste forskningen. 

Exklusionskriterier 

Endometrios är en gynekologisk sjukdom som drabbar biologiskt födda kvinnor, därav 
exkluderades biologiskt födda män från denna studie. I enlighet med Östlund (2017) 
kommer artiklar som är äldre än tio år exkluderas ur sökningen för att få tillgång till den 
senaste forskningen.    
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Datainsamling 

Datainsamlingen skedde under september år 2019. Under datainsamlingen användes tre 
databaser för att söka fram vetenskapliga artiklar. En databas är enligt Kristensson (2014) 
en kunskapsbank där vetenskapliga studier sorteras utifrån nyckelbegrepp. Databaserna 
som användes i studien var PubMed, PsycINFO och Cumulated Index to Nursing 
and Allied Health Literature (CINAHL). PubMed innehåller material inom ämnet 
biomedicin, som exempelvis medicin, omvårdnad och tandvård. PubMed innehåller 
referenser som till övervägande del är skrivna på engelska. Databasen CINAHL innehåller 
artiklar inom omvårdnad, fysioterapi och arbetsterapi. PsycINFO innehåller material inom 
beteendevetenskap och psykologi. PsycINFO Innehåller framförallt referenser till 
tidskriftsartiklar men även referenser till böcker, rapporter och avhandlingar finns. 
Innehållet är till övervägande del på engelska. Vid sökning i databaserna kan ämnesord 
användas, dessa ord beskriver artikelns innehåll. PubMed använder ämnesord i form 
av MeSH termer (Medical Subject Headings) och CINAHL använder Cinahl Headings 
som ämnesord (Karlsson, 2017).   
 
Till att börja med genomfördes två databassökningar i PubMed den tredje september år 
2019 vid Sophiahemmet Högskolas bibliotek. Därefter genomfördes ytterligare sju 
sökningar i PubMed, en sökning i PsycINFO och tre sökningar i CINAHL, se tabell 
1. Svensk MeSH användes för att översätta de valda ämnesorden till engelska MeSH 
termer för att förenkla sökningsprocessen. Vid databassökningarna användes ämnesorden 
“Endometriosis”, “Self-Care”,“Yoga”,“Acupuncture”, “Transcutaneous electric nerve 
stimulation”, “TENS,”, “Exercise”, “Mindfulness”, “Diet”, “Antioxidants”, 
“Quality of life”, “Psychotherapy”, “Endometriosis/psychology" och “Pelvic Pain”, se 
tabell 1. Tabellen innehåller även sökningar som inte resulterade i några funna artiklar. 
Detta för att tydliggöra vilka sökningar som gjorts. 
  
Boolesk söklogik är en teknik som används för att lägga ihop ord med hjälp av 
begreppen NOT, OR och AND. Den booleska operatorn AND används för att koppla 
samman två söktermer, vilket ger en mer specifik sökning. Den booleska operatorn OR 
används för att få en bredare sökning med träffar på en eller båda söktermerna. Den 
booleska operatorn NOT utgör en mer specifik sökning vars funktion är att avgränsa 
(Östlundh, 2017). För att få en bred sökning kombinerades de valda ämnesorden med de 
booleska operatorerna OR och AND. Operatorn NOT användes inte vid 
databassökningarna i detta arbete, se tabell 1. 
 
Tre fritextsökningar genomfördes vid datainsamlingen för att få tillgång till mer artiklar, se 
tabell 1. Vid fritextsökning görs en sökning på det valda ordet inom både titel, författare 
och ämnesord. Detta ger en bredare sökning med flera träffar då alla artiklar som nämner 
det valda sökordet kommer upp i träfflistan. Detta innebär att även material som inte är 
relevant för studien kan komma upp i träfflistan (Karlsson, 2017). 
 
Vid databassökningarna bearbetades artiklarnas titlar i träfflistan. Därefter lästes abstrakten 
till de artiklar vars titlar var relevanta för att besvara syftet. Artiklarnas abstrakt lästes 
enskilt och diskuterades sedan tillsammans. Därefter har artiklar valts ut och lästs igenom i 
fulltext både enskilt och tillsammans. 
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Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL, PubMed och PsychINFO 
Databas 
Datum  

Sökord  Antal 
träffar  

Antal 
lästa 
abstrakt  

Antal 
lästa 
artiklar  

Antal 
inkluder
ade 
artiklar  

PubMed 
2019-09-03 

(Transcutaneous Electric Nerve Stim
ulation[MeSH Terms]) 
AND endometriosis[MeSH Terms]   

4 3 2 0 

PubMed 
2019-09-03 
Fritextsökning 

(endometriosis) AND diet   71 9 6 2 

PsychINFO 
2019-09-05 
Fritextsökning 

Endometriosis AND mindfulness  3 3 2 2 

PubMed 
2019-09-05 

((((diet[MeSH Terms] AND "last 
10 years"[PDat] AND 
Humans[Mesh])) OR (exercise AND 
"last 10 years"[PDat] AND 
Humans[Mesh])) OR 
(complementary treatment[MeSH Ter
ms] AND "last 10 years"[PDat] AND 
Humans[Mesh])) AND 
(endometriosis AND "last 
10 years"[PDat] AND 
Humans[Mesh])  

78 10 8 4 

PubMed 
2019-09-09 

(endometriosis[MeSH Terms]) 
AND self care[MeSH Terms]   

7 1 0 0 

CINAHL 
2019-09-10 

(MH “Endometriosis”) AND (MH 
“Antioxidants”)  

7 3 1 1 

CINAHL  
2019-09-11 

(MH “Endometriosis”) AND 
(MH “Yoga”)  

2  2  2  2  

CINAHL   
2019-09-11 

(MH “Endometriosis”) AND 
(MH “Acupuncture”)  

5  2  2  1 

PubMed  
2019-09-12 
Fritextsökning 

(Exercise) AND Endometriosis   44  7  5  1 

PubMed 
2016-09-16 

((((((diet[MeSH Terms]) 
OR mindfulness[MeSH Terms]) 
OR Exercise[MeSH Terms]) OR 
TENS[MeSH Terms]) 
OR Acupuncture[MeSH Terms]) OR 
Yoga[MeSH Terms]) 
AND endometriosis  

68 6 6 1 
 

PubMed 
2016-09-16 

("Psychotherapy"[MAJR]) AND 
endometriosis[MeSH Terms] 

2 2 2 1 
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PubMed 
2019-09-16 

(("Endometriosis/psychology"[Mesh] 
AND "last 10 years"[PDat])) AND 
Quality of life 

85 10 4 1 

PubMed 
2019-09-22 

((Pelvic pain[MeSH Terms] AND 
Clinical Trial[ptyp] AND "last 10 
years"[PDat])) AND (Quality of life 
AND Clinical Trial[ptyp] AND "last 
10 years"[PDat]) 

91 11 3 1 

TOTALT   467  69  43  17 

Kvalitetsgranskning  

Efter att artiklarna valts ut kvalitetsgranskades dem, vilket lämpligt görs genom att 
använda granskningsmallar för att bedöma artiklarnas kvalitet enligt Mårtensson och 
Fridlund (2017). I enlighet med Mårtensson och Fridlund (2017) valdes 20 artiklar ut för 
att kvalitetsgranskas med hjälp av Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (Bilaga 
A) för vetenskaplig klassificering, bedömning samt kvalitetsgranskning i enlighet med 
Berg, Dencker och Skärsätter (1999); William, Stoltz och Bahtsevani (2011). Samtliga 
artiklar granskades först på egen hand för att sedan bearbetas tillsammans och diskuteras. 
Detta för att säkerställa artiklarnas kvalitet och för att stärka reliabiliteten i 
kvalitetsgranskningen. Utifrån bedömningsunderlaget kunde artiklarnas kvalitet bedömas 
med antingen låg kvalitet (III), medelkvalitet (II) eller hög kvalitet (I). Efter 
kvalitetsgranskningen återstod 17 artiklar som var relevanta för denna litteraturöversikt. 
Av de 17 artiklar som valdes ut ansågs nio artiklar vara av medelkvalitet och åtta artiklar 
av hög kvalitet. Tre artiklar valdes bort då det ansågs vara av låg kvalitet. De 17 
inkluderade artiklarna presenterades sedan i en matris (Bilaga B). 

Dataanalys 

Resultatet i artiklarna analyserades genom en integrerad analys. Integrerad analys innebär 
enligt Kristensson (2014) en överskådlig sammanställning av resultatet i 
litteraturöversikten. Den integrerade analysen utförs i tre steg. Först genom att läsa igenom 
artiklarna och finna skillnader/likheter i resultaten. Sedan jämförs artiklarnas resultat med 
varandra och olika kategorier kan identifieras. I det sista steget sammanställs resultaten 
under kategorier som identifierats och eventuella underrubriker används. I enlighet med 
Kristensson (2014) lästes först artiklarna på egen hand av författarna, detta för att 
individuellt identifiera olika mönster och sammanställa artiklarnas resultat. 
Sammanfattningarna skrevs ner och diskuterades sedan tillsammans mellan författarna. 
Genom att anteckningar jämfördes kunde likheter och skillnader urskiljas från artiklarnas 
resultat. Därefter skapades fem kategorier: kost-och kosttillskott, akupunktur, fysisk 
aktivitet, yoga och mindfulness. 

Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetik finns till för att värna om personerna som är med i studierna och handlar 
om olika etiska överväganden som görs under och inför en studentuppsats eller ett 
forskningsprojekt. Från studiens början till slut finns olika etiska överväganden som bör 
följas (Sandman & Kjellström, 2013). Plagiering innefattar kopiering av texter eller 
forskningsresultat i eget namn utan hänvisning till den ursprungliga författaren (Helgesson, 
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2015). I enlighet med Helgesson (2015) har artiklarnas innehåll inte förvrängts till vår 
fördel eller plagierats. Studier som inte följt forskningsetiska principer inkluderades inte i 
denna allmänna litteraturöversikt. Då majoriteten av artiklarna i detta arbete är på engelska 
användes en engelsk ordbok för att översätta ord som författarna var osäkra på. Detta 
gjordes för att undvika feltolkningar som kunde påverka artiklarnas innehåll. Vid 
kvalitetsgranskning av inkluderade artiklar användes Sophiahemmets Bedömningsunderlag 
för att säkerställa att artiklarna var av god kvalitet (Berg, Dencker & Skärsäter, 
1999;Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Helsingforsdeklarationen är ett internationellt 
styrdokument som är framtaget av The World Medical Association. Deklarationen tar upp 
etiska regler vid medicinsk forskning innefattande människor. Dokumentet tar upp ett 
flertal punkter med fokus på deltagarnas integritet, självbestämmande, minimerad risk för 
skada, rätten till information, övervägning av forskningens eventuella risker och nytta, 
rådande lagstiftning ska följas vid forskningsprojektet, vara väl beskriven och genomgått 
en etikprövning (World Medical Association [WMA], 2018).Vid bearbetning av artiklarna 
har stöd tagits i Helsingforsdeklarationens punkter då vi ansåg att dessa kunde tillämpas 
även vid denna allmänna litteraturöversikt.  

RESULTAT 

Syftet var att beskriva effekten av egenvårdsalternativ hos kvinnor med endometrios. 
Resultatet presenteras i form av fem kategorier med utgångspunkt från studiens syfte. 
Kategorierna som valdes ut var: yoga, mindfulness, kost- och kosttillskott, akupunktur och 
fysisk aktivitet. 

Yoga 

Att utföra yoga har hjälpt flera kvinnor med endometrios att kontrollera bäckensmärta  
(Goncalves, Barros & Bahamondes, 2017; Goncalves, Makuch, Setubal, Barros & 
Bahamondes, 2016; Hållstam, Stålnacke, Svensén & Löfgren, 2018). Flera av kvinnorna 
beskrev att de inte kände till att yoga kunde lindra smärta relaterat till endometrios. Att 
vara medveten om integrationen mellan kropp och sinne hjälpte vid smärthanteringen för 
flera av kvinnorna (Goncalves et al., 2016). Under åtta veckor genomförde kvinnor med 
endometrios ett Hatha yogaprogram som resulterade i att flera av kvinnorna upplevde en 
mindre daglig smärta. De andningstekniker och avslappningsövningar som används i Yoga 
underlättar smärthantering (Goncalves et al., 2017). Kvinnorna beskrev att yoga bidrog till 
bättre förutseende av smärta och minskat intag av smärtstillande läkemedel. Vissa beskrev 
att smärtlindrande läkemedel tillsammans med dessa strategier var mer effektivt 
(Goncalves et al., 2016). Kvinnorna upplevde en förbättrad livskvalitet i form av bättre 
självkontroll, självbild, välbefinnande, bättre relation till familj och förbättrat sexualliv 
(Goncalves et al., 2017). Kvinnorna beskrev att yoga resulterade i en ny livsstil och 
hade positiv inverkan på egenvård, ökade självständigheten och förbättrade sömnen. En av 
kvinnorna beskrev att yoga hjälpt henne hantera panikattacker då hon upplevde en ny 
kontroll över sitt liv (Goncalves et al., 2016). Ingen förändring beskrevs i socialt stöd och 
menstruationsmönster (Goncalves et al., 2017). Andra kvinnor beskrev att vara med i en 
yogagrupp hjälpte dem uppskatta den egna livssituationen mer och de kunde finna nya 
meningar med livet när de hörde de andra deltagarnas berättelser om deras livssituationer 
och erfarenheter  (Goncalves et al., 2016). I en studie av Hållstam et al. (2018) berättade 
kvinnor med endometrios att de uppskattade smärtlindring i form av alternativa 
behandlingsmetoder. Yoga var en av behandlingsmetoderna som nämndes av kvinnorna.  
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Några av kvinnorna upplevde muskelsmärtor efter de första sessionerna med yoga. 
Kvinnorna beskrev att de lärde sig hantera både muskel- och endometriosrelaterad smärta 
under yogaprogrammet (Goncalves et al., 2016).  

Mindfulness 

Mindfulness tekniker har hjälpt kvinnor med endometrios att hantera smärtor relaterat till 
sjukdomen kort-och långsiktigt (Ejgaard Hansen, Schiøler Kesmodel, Kold & Forman, 
2017; Kold, Hansen, Vedsted-Hansen & Forman, 2012). Flera kvinnor med endometrios 
beskrev att mindfulness tekniker har förbättrat livskvaliteten på flera sätt. Kvinnorna 
upplevde kontinuerlig förbättring i det fysiska och psykiska välbefinnandet samt i det 
sociala stödet under och efter interventionen. Relationer till familj och arbetslivet 
förbättrades också efter intervention (Ejgaard Hansen et al., 2017; Kold et al., 2012). 
Kroppsskanning, sensorisk träning, andningstekniker, musik, biofeedback, mental 
utbildning, grupp dialoger och individuella sessioner ingick i mindfulness interventionen 
(Kold et al., 2012). Kvinnor som fortsatt göra mindfulnessövningar efter interventionens 
slut upplevde en fortsatt förbättring i kontroll och vanmakt. Kroppsskanning och 
andningsmeditation var de meditationstekniker som kvinnorna hade fortsatt använda. 
Kroppsskanning användes vid smärthantering och vid sömnsvårigheter, 
andningsmeditation användes för smärtlindring under dagen på arbetsplatsen och i 
hemmet, samt för att relaxera buken (Ejgaard Hansen et al., 2017). Förmågan att hantera 
det vardagliga livet förbättrades under och efter interventionen (Kold et al., 2012). 
Mindfulnessövningar bidrog till att lättare kunna hantera smärta och få smärtan att 
försvinna snabbare. Kvinnorna upplevde att den sociala funktionen hade förbättrats sedan 
12 månaders uppföljningen (Ejgaard Hansen et al., 2017). Ingen förbättring av sexuallivet 
upplevdes i jämförelse med före interventionen (Kold et al., 2012).  

Kost-och kosttillskott 

Kosttillskott kan minska flera former av smärtor relaterat till endometrios (De Leo et al., 
2019; Santanam, Kavtaradze, Murphy, Dominguez & Parthasarathy, 2012; Caruso et al., 
2015). Dieter har minskat endometriosrelaterade symtom för flera kvinnor (Moore, 
Gibson, Perry & Burgell, 2017; Marziali, Venza, Lazzaro, Micossi & Stolfi, 2012). 
Kvinnor med endometrios intog kosttillskotten vitamin C och vitamin E under en åtta 
veckors period. Kvinnorna upplevde en minskad bäckensmärta och minskad smärta 
relaterat till menstruationscykeln. Efter behandlingsperioden upplevde några av kvinnorna 
mindre samlagssmärtor (Santanam et al., 2012). Kosttillskott bestående av liponsyra och  
palmitoiletanolamide har visats lindra endometriosrelaterade symtom. Kvinnor upplevde 
en signifikant skillnad i bäckensmärta, menstruationssmärtor och samlagssmärtor efter sex 
månader (De Leo et al., 2019; Caruso et al., 2015). Menstruationssmärta var det symtom 
som kvinnorna beskrev hade förbättrats mest,  kvinnorna upplevde också mindre 
buksvullnad i samband med menstruation (De Leo et al., 2019). Kvinnor upplevde 
förbättringar i psykisk, fysisk och social funktion, vitalitet, allmän- och mental hälsa samt 
bättre sexualliv. Användning av NSAID preparat sjönk under studiens gång (Caruso et al., 
2015). Dieter minskade buk-och tarmsymtom för kvinnor med endometrios 
(Moore, Gibson, Perry & Burgell, 2017; Marziali et al., 2012). Kvinnor med kronisk 
bäckensmärta som följt en glutenfri diet under 12 månader beskrev att de vid dietens slut 
upplevt en förbättring i smärtsamma symtom i jämförelse med början på dieten. 
Förbättringar sågs i social och fysisk funktion, mental hälsa, livskraft och allmän hälsa vid 
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dietens slut (Marziali et al., 2012). Kvinnor med endometrios som följde en FODMAP diet 
under fyra veckor upplevde en förbättring i tarmsymtom (Moore et al., 2017).  

Akupunktur 

Akupunktur visades vara en effektiv smärtbehandling för flera kvinnor med endometrios  
(Rubi-Klein et al., 2010; de Sousa, de Souza, Zomkowisk, da Rosa & Sperandio, 2016; 
Meissner et al., 2016). Akupunktur resulterade i minskad bäckenbottensmärta för flera 
kvinnor (de Sousa et al. 2016; Meissner et al., 2016). Även minskade samlagssmärtor (de 
Sousa et al., 2016). I studien av Meissner et al. (2016) visade kvinnorna ingen signifikant 
skillnad i samlagssmärtor. Akupunktur upplevdes ge en långvarig smärtstillande effekt hos 
flera av kvinnorna (de Sousa et al., 2016; Rubi-Klein et al., 2010; Meissner et al., 2016). 
Den långvariga effekten kunde ses vid uppföljning sex månader efter intervention (Rubi-
Klein et al., 2010). Effekten kunde även ses vid uppföljning 24 månader efter intervention 
(Meissner et al., 2016). Akupunkturbehandling resulterade i minskat intag av 
smärtstillande läkemedel för ett flertal av kvinnorna (Rubi-Klein et al., 2010; Meissner et 
al., 2016). Akupunktur resulterade i förbättrad upplevd livskvalitet i flera fall (de Sousa et 
al., 2016; Rubi-Klein et al., 2010; Meissner et al., 2016). Parametrar som visades ha 
förbättrats betydelsefullt för flera av kvinnorna var socialt liv, relationen mellan 
behandling och patient, relationen till familjen, relationen till läkaren, jobbsituationen och 
sexuallivet. Akupunktur resulterade också i förbättrad självbild, självkänsla, ekonomiska 
och emotionella livsaspekter (de Sousa et al., 2016). Parametrar som psykologiskt 
välbefinnande, allmänt välbefinnande, livskraft, fysisk aktivitet, fysisk smärta, emotionell 
roll och socialt liv visade betydelsefull förbättring för vissa av kvinnorna (Rubi-Klein et 
al., 2010). Även parametrar som mäter ångest och depression visade på förbättring för 
vissa av kvinnorna efter utförd akupunkturbehandling (Meissner et al., 2016).  

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet har visats lindra bäckenbottensmärta för flera kvinnor med diagnosen 
endometrios (Zhao et al., 2012; Awad, Ahmed, Yousef & Abbas, 2017; Friggi 
Sebe Petrelluzzi et al., 2012; Koppan et al., 2010). Träningsprogram med 
muskelavslappningsövningar resulterade i minskad smärta samt minskad ångest och 
depression för flertalet kvinnor. Muskelavslappningsövningar upplevdes också leda till 
förbättrad livskvalitet och psykisk hälsa för vissa av kvinnorna (Zhao et al., 2012). 
Utförandet av fysisk aktivitet under åtta veckor resulterade i minskad bäckenbottensmärta 
och förbättrad kroppshållning (Awad et al., 2017). Effekten av fysisk aktivitet upplevdes 
även förbättras över tid för flera av kvinnorna (Zhao et al., 2012; Awad et al., 2017). 
Fysiska och psykiska interventioner resulterade i normala kortisolnivåer och minskad 
upplevd stress. Även förbättrad fysisk funktion och livskraft. Parametrar som inte 
visade någon speciell förbättring för vissa av kvinnorna var fysisk roll, generell hälsa, 
kroppslig smärta, emotionell roll, social funktion och mental hälsa. Smärta mätt i VAS 
visade ingen signifikant skillnad, för en del kvinnor kunde VAS poängen minskas från 
måttlig till mild (Friggi Sebe Petrelluzzi et al., 2012). Smärtlindrande läkemedel visades  
ha en mindre effekt på kvinnor som utför regelbunden fysisk aktivitet, vilket kan ha att 
göra med att fysisk aktivitet redan har en smärtstillande effekt (Koppan et al., 2010).  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Eriksson (2018) liknar lidande med en kamp som bryter ned och tillintetgör människan 
som person. I denna kamp finns en möjlighet till försoning med lidandet. Yoga och 
mindfulness skulle utifrån resultatets fynd kunna ge möjlighet för kvinnor med 
endometrios att försonas med lidandet. Detta då det finns flera bevis som pekar mot att 
yoga och mindfulness minskar smärtans intensitet och bidrar till ökad rörlighet, funktion 
samt ökat välbefinnande (Majeed et al., 2018). Fynden i litteraturöversikten stödjer detta 
då resultatet visade att flera kvinnor med endometrios upplevde att mindfulnessövningar 
hjälpte dem att hantera smärta både kort- och långsiktigt, samt bidrog till ett ökat 
välbefinnande (Ejgaard Hansen et al., 2017; Kold et al., 2012). Kroppsskanning och 
andningsmeditation hjälpte flera kvinnor att hantera smärta och sömnsvårigheter. Flera av 
kvinnorna beskrev att smärtnivån hade fortsatt förbättrats sedan de deltog i studien och att 
de upplevt fortsatt förbättring i kontroll och vanmakt, psykiskt välbefinnande och socialt 
stöd (Ejgaard Hansen et al., 2017). Enligt Norrbrink och Lundeberg (2014) botar inte 
mindfulness den bakomliggande orsaken till smärtan men den hjälper patienter att finna ro 
och leva med smärtan. Detta kan således minska det själsliga lidandet som enligt Eriksson 
(2018) uppstår vid skam och förnedring i samband med behandling och/eller sjukdom.  
 
Enligt Norrbrink och Lundeberg (2014) finns studier som har visat att yoga kan minska 
smärtintensiteten för långvarig smärta, samt förbättra den mentala hälsan genom att oro 
och depression minskar. Litteraturöversiktens fynd överensstämmer med detta då flera 
kvinnor upplevt att yoga lindrade bäckensmärta relaterat till endometrios och förbättrade 
deras livskvalitet. Kvinnorna beskrev även att vara medveten om integrationen mellan 
kropp och sinne hjälpte dem att hantera smärta (Goncalves et al., 2017; Goncalves et al., 
2016). Precis som litteraturöversiktens fynd om mindfulness, upplevde kvinnorna som 
utfört yoga att det fanns ett samband mellan smärthantering och andningstekniker. Flera 
kvinnor beskrev att andningen ökat deras förmåga till själviakttagelse (Goncalves et al., 
2017). Detta visar att andningstekniker har hjälpt flera kvinnor med endometrios att 
hantera smärta. Andningsövningar och yoga kan därför vara bra egenvårdsalternativ för att 
minska både det själsliga och kroppsliga lidandet som enligt Eriksson (2018) innefattas i 
sjukdomslidandet. Flera kvinnor som utfört yoga i en studie av Goncalves et al. (2016) 
beskrev att de fann nya meningar med livet och att de uppskattade deras egen tillvaro mer 
när de fick ta del av andra kvinnors erfarenheter och livssituationer under gruppyoga. Att 
delta i gruppsessioner kan därför vara ytterligare ett alternativ till egenvård utöver 
alternativen som tidigare presenterats i resultatet. Lidande kan enligt Eriksson (2018) 
uppstå vid behandling av sjukdom. Om kvinnor informeras om yoga och andningsövningar 
som egenvårdsalternativ kan det bidra till att lidandet som uppstår vid behandling således 
kan minska.  
 
Flera av kvinnorna i föreliggande studie av Goncalves et al. (2016) minskade 
användningen av smärtstillande läkemedel då flera ansåg att de kunde förutse smärtan och 
få den under kontroll genom att använda andningstekniker och avslappningsövningar. 
Detta överensstämmer med studien av Majeed et al. (2018) som tidigare konstaterat att 
användningen av smärtlindrande läkemedel kan minskas hos patienter med långvarig 
smärta genom att utföra yoga och mindfulness. Flera kvinnor i studien av Goncalves et al. 
(2016) beskrev att de inte kände till att yoga kunde lindra endometriosrelaterad smärta. 
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Detta anser vi styrker vikten av att sjuksköterskor behöver mer kunskap om olika 
egenvårdsalternativ för att sjuksköterskan ska kunna ge en god och individanpassad vård, 
som enligt Norton och Holloway (2016) är betydelsefullt vid omvårdnaden av patienter 
med endometrios. Vid brist på ett holistiskt och personcentrerat vårdande kan lidandet öka 
och leda till brist i framtida förtroenden i vården. Om sjuksköterskor informerar om 
egenvård och ger en individanpassad vård kan det leda till att patienten känner sig delaktig 
i sin egen vård och på så vis kan lidandet minska (Berglund, Westin & Johansson-Sandler, 
2012). Smärtan som kommer med endometrios påverkar den psykiska hälsan så 
omfattande att den enligt Melis et al. (2015) bör övervägas som ett separat tillstånd. Detta 
kan liknas vid ett livslidande utifrån Eriksson (2018) då smärtan kan påverka individens 
förmåga att delta i sociala sammanhang och ha ett fungerande vardagsliv. Ett av 
sjuksköterskans ansvarsområden är att stötta människor till att återfå hälsa och minska 
sjukdomens påverkan i det dagliga livet (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 
Litteraturöversiktens resultat styrker i enlighet med Majeed et al. (2018) att inkludera yoga 
och mindfulness som komplementär behandling i patienters omvårdnadsplan kan förbättra 
behandlingens resultat. 
 
Nationalencyklopedin [NE] (u.å.) definierar egenvård som åtgärder som den enskilda 
individen själv kan utföra vid enkla skador, symtom och sjukdomar. Resultatet visade att 
flera kvinnor upplevde att kost- och kosttillskott lindrade endometriosrelaterade smärtor 
samt att de bidrog till en förbättrad livskvalitet (De Leo et al., 2019; Santanam et al., 2012; 
Caruso et al., 2015; Marziali et al., 2012; Moore et al., 2017). Enligt Olovsson (2016) finns 
idag ingen bevisad forskning om att en speciell typ av kosthållning eller kosttillskott kan 
lindra symtomen vid endometrios. Men det finns teorier som visar på ett samband mellan 
kost och symtomlindring vid endometrios (Olovsson, 2016). Kosttillskott bestående 
av liponsyra och palmitoiletanolamide lindrade bäckensmärta, menstruationssmärtor och 
samlagssmärtor för flera kvinnor med endometrios (De Leo et al., 2019; Caruso et al., 
2015). Ett kosttillskott innehållandes Vitamin C och Vitamin E minskade 
endometriosreaterade symtom (Santanam et al., 2012). En likhet mellan dessa artiklar var 
att smärtan minskade först efter mer än tre månaders förbrukning av kosttillskotten. 
Detta skulle kunna betyda att kosttillskott behöver användas under en längre period för att 
ge effekt. Enligt Antonsson (2018) är FOODMAP en kostbehandling som vissa kvinnor 
med endometrios använder. Ett av litteraturöversiktens fynd var att kvinnor som följt en 
FOODMAP diet under fyra veckor upplevt en förbättring i tarmsymtom (Moore et al., 
2017). En glutenfri diet minskade smärtsamma symtom för flera kvinnor med endometrios, 
dessa kvinnor upplevde även en förbättrad livskvalitet (Marziali et al., 2012). 
Litteraturöversiktens resultat styrker att en viss kosthållning och kosttillskott kan lindra 
endometriosrelaterade smärtor samt förbättra livskvaliteten för dessa individer. Livslidande 
handlar enligt Eriksson (2018) om hur det vardagliga livet påverkas när människan drabbas 
av oförutsägbar sjukdom och ohälsa. Om sjuksköterskor får mer kunskap och utbildning i 
hur hur kost- och kosttillskott kan lindra endometriosrelaterad smärta och öka 
välbefinnandet kan det leda till ett minskat livslidandet för dessa individer. Detta bidrar 
även till att sjuksköterskor i enlighet med ICN (2014) kan arbeta för att minska lidande och 
främja hälsa hos kvinnor med endometrios. 
 
 
Akupunktur har tidigare visats vara effektivt på ett flertal smärttillstånd (Norrbrink & 
Lundeberg, 2014). Akupunktur visades var ett effektivt behandlingsalternativ för flera 
kvinnor med endometrios. Flera kvinnor upplevde att behandlingen lindrade deras smärtor, 
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hade positiv inverkan på deras sociala liv och livskvalitet (Rubi-Klein et al., 2010; de 
Sousa et al., 2016). Effekten av akupunktur visades vara långvarig och flera kvinnor kunde 
minska intaget av smärtstillande läkemedel (Rubi-Klein et al., 2010; Meissner et al., 2016). 
Borgfeldt et al. (2019) beskriver tre typer av smärtor som är vanligt förekommande 
vid endometrios, dessa är samlagssmärta, bäckenbottensmärta och menstruationssmärta. 
Bäckenbottensmärta var en typ av smärta som flera av kvinnorna beskrev hade förbättrats 
efter akupunkturbehandling (Rubi-Klein et al., 2010; de Sousa et al., 2016; Meissner et al., 
2016). I studien av Meissner et al. (2016) upplevde flera av kvinnorna ingen signifikant 
förbättring i samlagssmärta. I studien av de Sousa et al. (2016) upplevde flera kvinnor att 
akupunktur minskade samlagssmärta. Att uppleva smärta under en längre tid kan orsaka 
stort lidande för individen (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Smärta påverkar också 
livskvaliteten för kvinnor med endometrios (Borgfeldt et al., 2019). En likhet mellan 
studierna var att akupunktur påverkade livskvaliteten positivt för flera av kvinnorna (Rubi-
Klein et al., 2010; de Sousa et al., 2016; Meissner et al., 2016). Att leva med denna  typ av 
smärta skulle utifrån Erikssons teori (2018) kunna tolkas som ett sjukdomslidande. 
Sjukdomslidande är ett lidande som kan uppstå i samband med sjukdom och smärta. 
Fysisk smärta kan påverka människan både själsligt och kroppsligt. Genom att behandla 
smärta i tid skulle lidande därmed kunna minska. Litteraturöversikten resultat visar att 
akupunktur kan vara ett bra egenvårdsalternativ för att lindra bäckenbottensmärta och 
därmed minska vad Eriksson (2018) definierar som sjukdomslidande. I ICN (2014) 
beskrivs sjuksköterskans fyra ansvarsområden där ett ansvarsområde är att lindra lidande. 
Information om akupunktur och dess effekter kan bidra till att sjuksköterskan kan stödja 
dessa kvinnor. Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor beskriver även att 
sjuksköterskan ska ge information om egenvård och hur den kan stärkas av individen 
(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017).  
 
Flertalet kvinnor upplevde att fysisk aktivitet har effekt på bäckenbottensmärta 
vid  endometrios (Zhao et al., 2012; Awad et al., 2017; Friggi Sebe Petrelluzzi et al., 2012. 
Effekten av fysisk aktivitet förbättrades över tid för en del av kvinnorna och vissa 
upplevde förbättring i ångest, depression och livskvalitét (Zhao et al., 2012). I en studie av 
Friggi Sebe Petrelluzzi et al. (2012) upplevde flera av kvinnorna att fysisk aktivitet kunde 
minska stress och sänka kortisolnivåerna. Kvinnorna upplevde också förbättring i 
parametrar som livskraft och fysisk funktion. Detta resultat kan jämföras med vad WHO 
(2018) beskriver om fysisk aktivitet och dess olika hälsoeffekter, där även förbättring i det 
psykiska välbefinnandet och minskad risk för olika sjukdomar påtalas. I en studie av 
Koppan et al. (2010) jämfördes effekten av fysisk aktivitet och smärtstillande läkemedel. 
Kvinnor som utförde fysisk aktivitet upplevde att effekten av smärtstillande läkemedel 
fungerade sämre än för dom som inte utförde någon fysisk aktivitet, vilket kunde bero på 
den fysiska aktivitetens egna smärtlindrande effekter. Parametrar som fysisk roll, generell 
hälsa, kroppslig smärta, emotionell roll, social funktion och mental hälsa visade ingen 
signifikant förbättring efter interventionen (Friggi Sebe Petrelluzzi et al., 2012). Resultatet 
visar att kvinnors upplevelser av fysisk aktivitet varierar. Det som kan urskiljas är effekten 
fysisk aktivitet har på bäckenbottensmärta för flera av kvinnorna. Fysisk aktivitet kan 
lindra smärta och därmed även minska lidande för kvinnor som lider av endometrios. Vissa 
kvinnor upplevde även att fysisk aktivitet kunde förbättra livskvaliteten och därmed även 
kunna bidra till ett minskat lidande. I Dorothea Orems omvårdnadsteori beskrivs det att 
förmågan till att utföra egenvård ibland kan vara nedsatt, omvårdnaden ska då fokusera på 
att stödja individen till att återfå egenvårdsförmågan (Wiklund Gustin, & Lindwall, 2012). 
Genom undervisning och stöd skulle sjuksköterskor i enlighet med ICN (2014) kunna 
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främja hälsa genom att uppmuntra till fysisk aktivitet som ett egenvårdsalternativ för 
kvinnor med endometrios. Detta för att stödja dessa kvinnor att hantera sjukdomen och 
minska vad som utifrån Erikssons teori (2018) skulle kunna tolkas som ett livslidande. 
 
TENS är en alternativ behandlingsmetod som i litteraturen beskrivs vara en bra 
smärtlindringsmetod för att behandla såväl akut smärta som långvarig smärta (Carlsson 
& Anckers, 2014). Norrbrink & Lundeberg (2014) beskriver att TENS tros lindra smärta 
genom att smärtfibrer stimuleras, vilket leder till att smärtsignalerna inte leds vidare till 
hjärnan. Till denna litteraturöversikt fann vi ingen aktuell forskning kring hur TENS 
upplevs av kvinnor med endometrios. Den enda artikel som fanns att tillgå var indragen 
och exkluderades därför från litteraturöversiktens resultat. I en studie av Hållstam et al. 
(2018) nämndes TENS som en av de alternativa behandlingsmetoderna som deltagarna 
uppskattade. Men hur kvinnorna beskrev att metoden fungerade nämndes inte i studien. Då 
TENS har visats ge goda effekter på långvarig smärta anser författarna att mer forskning 
bör göras inom TENS och endometrios för att undersöka om TENS skulle kunna 
lindra endometrios relaterad smärta. 
 
Enligt Eriksson (2018) är vårdlidande ett lidande som uppstår pågrund av hälso- och 
sjukvårdspersonal. Den vanligaste orsaken till vårdlidande är att individen får sin värdighet 
kränkt. Detta kan ske genom att individen exempelvis inte blir sedd eller hörd, samt även 
genom bristande bemötande och brister i samtal. Kvinnor som deltog i en studie av 
Hållstam et al. (2018) upplevde att de fick opassande behandlingsförslag av hälso-och 
sjukvårdspersonal på grund av deras begränsade kunskap om endometrios. Ett exempel på 
detta var att hälso-och sjukvårdspersonal föreslagit att kvinnorna skulle bli gravida när de 
var unga. Detta kan ses ett som vårdlidande utifrån Eriksson (2018) och styrker vikten av 
att sjuksköterskor behöver få utbildning och kunskap kring egenvårdsalternativ vid 
endometrios. Okunskapen hos hälso- och sjukvårdspersonal kan annars leda till dåliga 
bemötanden och kränkning av värdigheten hos dessa patienter, vilket också är orsaker till 
att vårdlidande uppstår enligt Eriksson (2018). I en studie av Grundström et al. 
(2018) beskrev kvinnor med endometrios att bemötandet från hälso- och 
sjukvårdspersonalen var viktigt då det påverkade tankarna och synen på deras kropp. Vid 
gott bemötande upplevde kvinnorna att deras självkänsla förbättrades och de upplevde 
bekräftelse. Då endometrios är en av de vanligaste folksjukdomarna kan sjukskrivningar 
minskas, ekonomin förbättras och välbefinnandet öka i samhället om dessa kvinnor får 
adekvat information och stöd i egenvård från sjuksköterskan. 

Metoddiskussion 

Studiedesignen som valdes var allmän litteraturöversikt som enligt Friberg (2017) handlar 
om att utföra en beskrivande översikt av aktuellt kunskapsläge inom ett speciellt område. I 
enlighet med Friberg (2017) ansåg författarna att allmän litteraturöversikt var en lämplig 
design att använda för att besvara studiens syfte. Styrkan med att använda en allmän 
litteraturöversikt som studiedesign ansågs vara möjligheten till att kartlägga vad som 
tidigare studerats i området och för att få en bättre överblick av tidigare forskning. 
Svagheten med att göra en allmän litteraturöversikt var att resultatet kunde påverkas av hur 
artiklarnas resultat tolkades. Andra studiedesigner som hade kunnat vara lämpliga för att 
besvara syftet är kvalitativ intervjustudie eller en kvantitativ enkätstudie. Om någon av 
dessa designer använts hade en djupare bild av egenvård vid endometrios varit möjlig. 
Svårigheter med detta hade dock varit att finna tillräckligt med deltagare för att resultatet 
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ska vara trovärdigt och för att kunna dra slutsatser om resultatet. I enlighet med Forsberg 
och Wengström (2015) har både kvalitativa och kvantitativa artiklar används i 
litteraturöversikten. Främst inkluderades kvantitativa studier men även kvalitativa då dessa 
ansågs vara relevanta för att besvara syftet i denna allmänna litteraturöversikt.  
  
En avgränsning genomfördes till engelska artiklar. Ingen geografisk avgränsning 
tillämpades, vilket innebar att artiklarna som inkluderades kom från olika världsdelar. Att 
inte använda en geografisk avgränsning gjorde att tillgången till artiklar blev större och 
författarna fick ett globalt perspektiv om effekten av egenvård. Sex av sju världsdelar har 
inkluderats i studien, dessa är Syd och Nordeuropa, Syd- och Nordamerika, Oceanien, 
Asien och Afrika. Avgränsning gällande tid vid sökning av artiklar kan med fördel göras 
(Kristensson, 2014). En avgränsning gjordes i enlighet med Kristensson (2014) från år 
2010 till år 2019. Detta för att sökningarna skulle innefatta de studier som är mest aktuella 
inom området. Tillgången till artiklar hade kunnat bli större om en bredare tidsram valts. 
Inkluderade artiklar skulle endast vara originalartiklar, en originalartikel innebär enligt 
Segesten (2017) att data presenteras för första gången.  
 
Flera databaser användes vid databassökningen för att få en större tillgång till artiklar. 
Genom att inkludera flera databaser vid sökningarna ökar resultatets trovärdighet enligt 
Henricson (2017). Databaser som användes vid artikelsökning i arbetet var PubMed, 
CINAHL och PsycINFO. Svårigheter med att finna tillräckligt antal artiklar för att kunna 
besvara litteraturöversiktens syfte uppstod. Detta kan bero på att forskning kring 
endometrios och egenvård i form av alternativa behandlingsmetoder är bristfällig, likaså 
tillgången till artiklar. Författarna började med att göra fritextsökningar för att undersöka 
hur stor tillgången till artiklar var inom ämnet. Handledning med en bibliotekarie vid 
Sophiahemmet högskolas bibliotek hjälpte författarna att få ökad förståelse för 
databasernas upplägg och vägledning med olika sökstrategier. Inga nya artiklar hittades 
dock vid handledningstillfället med bibliotekarien. En del artiklar som ansågs vara 
relevanta för att kunna besvara syftet gick enbart att köpa via skolans bibliotek. Då antalet 
artiklar med fri tillgång var begränsat köptes fyra artiklar för att få tillgång till fler 
relevanta artiklar.  
  
Kvalitetsgranskningen av inkluderade artiklar skedde med hjälp av Sophiahemmet 
Högskolas bedömningsunderlag, se Bilaga A av Berg, Dencker och Skärsäter (1999), 
William, Stoltz och Bahtsevani (2011). Svårigheter uppstod med att använda 
bedömningsunderlaget då ett sådant bedömningsunderlag inte har använts tidigare. Friberg 
(2017) påpekar vikten av att studier har så hög kvalitet som möjligt. Av de 17 artiklar som 
inkluderades i resultatet var nio av medelkvalitet och åtta av hög kvalitet. De artiklar som 
ansågs vara av låg kvalitet exkluderades ur arbetet vilket kan göra studiens resultat 
trovärdigare. De 17 inkluderade artiklarna som valdes ut ansågs innehålla tillräckligt med 
information för att besvara syftet. Arbetet kan ses som tillförlitligt då tillräckligt antal 
artiklar använts för att besvara syftet. Artiklarnas geografiska lägen har lett till att studien 
har ett brett globalt perspektiv, vilket kan ge sjuksköterskor i Sverige ny kunskap kring 
egenvård vid endometrios. En integrerad analysmetod har använts i enlighet med 
Kristensson (2014). Dataanalysen av artiklarna genomfördes på egen hand av författarna 
för att sedan diskuteras tillsammans. Individuellt gjordes anteckningar och 
sammanställningar av resultaten som sedan jämfördes för att finna likheter och skillnader i 
artiklarnas resultat. Detta upplevdes vara en fördel för att finna sammanhang i artiklarna. 
Efter jämförelser och diskussion om de olika fynden i resultaten diskuterades kategorier 
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utifrån artiklarna. Kategorierna som valdes var kost-och kosttillskott, akupunktur, fysisk 
aktivitet, yoga och mindfulness. 
  
Forskningsetiska ställningstaganden som användes innan och under arbetets gång utgick 
från Helsingforsdeklarationen. Svårigheter uppkom med att bedöma om artiklarna var 
etiskt godkända eller inte då det inte var utskrivet i alla artiklar. Stöd togs då utifrån 
helsingforsdeklarationens punkter där självbestämmande, integritet, rätten till information, 
minimerad risk för skada och risker och nytta med forskningen var i fokus (WMA, 
2018).  Även informerat samtycke och hur datainsamlingen utförts i artiklarna 
analyserades. Vid översättning från annat språk kan feltolkningar uppstå, detta kan sänka 
reliabiliteten i studien (Henricson, 2017). För att undvika misstolkningar av artiklarnas 
innehåll användes Nordstedts ordböcker för att översätta engelska ord som författarna varit 
osäkra på. Detta ökar studiens trovärdighet då risken för feltolkningar minskar.   

Slutsats 

Denna litteraturöversikts syfte var beskriva effekten av egenvårdsalternativ hos kvinnor 
med endometrios. Resultatet visade att det finns flera egenvårdsalternativ som kan lindra 
den kroppsliga och själsliga smärtan hos kvinnor med endometrios. Mindfulness och yoga 
uppskattades av flera kvinnor, i synnerhet andningsövningar, för att hantera smärta och för 
att öka det dagliga välbefinnandet. Kost-och kosttillskott, akupunktur och fysisk aktivitet 
upplevdes även ha smärtlindrande effekter och påverka välbefinnandet positivt. Om 
sjuksköterskan arbetar evidensbaserat och informerar kvinnor med endometrios om 
egenvårdsalternativ kan sjuksköterskan i enlighet med ICN (2014) främja hälsa och minska 
lidandet hos de som lider av sjukdomen.   

Klinisk tillämpbarhet 

Denna litteraturöversikt beskriver effekten av egenvårdsalternativ hos kvinnor med 
endometrios. Genom att belysa effekten av egenvårdsalternativ kan det bidra till ökad 
kunskap för sjuksköterskor om vilka egenvårdsalternativ som finns att tillgå. Med denna 
kunskap kan sjuksköterskor i praktiken lindra lidande hos kvinnorna genom att undervisa 
och stödja i egenvård. Litteraturöversikten skulle även kunna hjälpa kvinnor med 
endometrios att finna nya alternativ till egenvård.   

Fortsatta studier 

Majoriteten av studiens artiklar är från Sydamerika och Sydeuropa. Att genomföra fler 
studier inom endometrios och egenvård i Nordeuropa vore därför av intresse för att 
undersöka effekten av olika egenvårdsalternativ i Nordeuropa. Fortsatta studier bör göras 
inom endometrios och egenvård, framförallt inom TENS då forskning inom detta område 
är bristfällig. Svårigheten med att finna artiklar till denna litteraturöversikt understryker 
bristen på forskning inom TENS och endometrios.  
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  Bilaga A 
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 
modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 
Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 
studie/Randomised controlled trial 
(RCT) är prospektiv och innebär jämförelse 
mellan en kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt stort 
för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 
metoder. 

 
 
 
* 

Randomiserad studie med  få deltagare och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 
antal deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 
controlled trial ( CCT) är prospektiv och 
innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 
och en eller flera experimentgrupper. Är 
inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 
* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 
men utan relevant och samtida 
kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 
* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 
historiskt material som relateras till något 
som redan har inträffat, exempelvis 
journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd 
studie med adekvat beskrivning av protokoll, 
material och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att studera 
fenomen eller tolka mening, upplevelser 
och erfarenheter utifrån de utforskades 
perspektiv. Avvsikten kan också vara att 
utveckla begrepp och begreppsmässiga 
strukturer (teorier och modeller). 
 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 
Välbeskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 
tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen 
mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 
* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 
otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. 
Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

I 
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II 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Awad E, Ahmed HAH,  
Yousef A, Abbas R  
2017  
Egypten  
  

Efficacy of exercise on  
pelvic pain 
and posture associated 
 with endometriosis:  
within subject design 
 

Att utvärdera 
effekten av träning 
vid bäckenbotten 
smärtor 
vid endometrios.  

Design: Kvantitativ, 
experimentell.  
Urval: 20 kvinnor 
med endometrios i åldrarna 
26-32 år.  
Datainsamling:   
Vid gympass observerades 
deltagarna noggrant av 
tränare. Deltagarna skrev 
även en dagbok vid träning 
hemma.   
Analys: Statistisk analys i 
SPSS version 
20. ANOVA användes för 
att jämföra hållningen vid 
olika mätningsperioder.   

20 
(-) 

Visade mindre 
upplevd smärta efter 
utfört ett 
träningsprogram på 
12 veckor.  
 

P 
II 

Caruso S, Iraci Saveri 
M, Casella E, Ventura 
B, Fava V, Cianci A 
2015 
Italiten 
 

Chronic pelvic pain, 
quality of life and 
sexual health of 
women treated with 
palmitoylethanolamide 
and α-lipoic acid 

 

Att utvärdera 
effekten av ett 
kosttillskott 
bestående av 
liponsyra och  
palmitoiletanolamide 
för livskvaliteten och 
sexuallivet hos 
kvinnor med 
bäckensmärta 
relaterat till 
endometrios  
 

Design: Kvantitativ, 
experimentell. 
Urval: 56 kvinnor böjds in 
för att delta i studien.  
Datainsamling: VAS, 
frågeformulären SF-36, 
FSFI och FSDS användes. 
Tre follow-ups gjordes.  
Analys: Svaren 
analyserades med student 
test, wilcoxon test och 
primer of biostatics 
statistical computer 
package. 

56 
(-30) 

Kvinnorna upplevde 
förbättring i 
menstruationssmärtor, 
samlagssmärtor och 
bäckensmärtor efter 6 
och 9 månader. 
Förbättringar sågs i 
sexuallivet och i 
livskvalitet.  

P 
II 

Bilaga B 
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III 
 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

De Leo V, Cagnacci 
A, Cappelli V, 
Biasioli A, Leonardi 
D, Seracchioli R 
2019 
Italien   

Role of a natural 
integrator based on 
lipoic acid, 
palmitoiletanolamide 
and myrrh in the 
treatment of chronic 
pelvic pain and 
endometriosis 
 

Att utvärdera 
effekten av de 
antiinflammatoriska 
tillskotten lipoic 
acid, myrrh och 
palmitoiletanolamide 
hos kvinnor med 
kronisk 
bäckensmärta och 
endometrios. 

Design:  
Kvantitativ, experimentell. 
Urval: 
Kvinnor med endometrios i 
åldrarna 20-39 år. 
Datainsamling: Deltagarna 
fick fylla i ett frågeformulär 
om symtomen i början, efter 
tre månader och sex 
månader efter behandlingen.  
Analys:  Data 
sammanställdes i ett excel 
dokument och analyserades 
sedan statistiskt i tabeller. 

60 
(-) 

Resultatet visade att 
alpha-lipoic, myrrh och 
PEA kan ha spelat en 
viktig roll i att minska 
symtom som 
bäckenbottensmärta, 
samlagsmärta och 
menstruationsmärta. 
Dock visades ingen 
påverkan på ändrad 
storlek av 
endometrioscystor. 

P 
II 
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IV 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

De Sousa, T. R., De 
Sousa, B. C., 
Zomkowisk, K., Da 
Rosa, P. C., 
Sperandio, F. F.  
2016 Brasilien 
  

The effect of 
acupuncture on 
pain, dyspareunia, 
and qualityof life 
in Brazilian 
women with 
endometriosis: A 
randomizedclinical 
trial. 
 

Att undersöka 
effekten av 
akupunktur på 
kronisk 
bäckenbottensmärta, 
smärta vid samlag 
och livskvalitén hos 
kvinnor med 
endometrios. 

Design: Kvantitativ, 
experimentell.  
Urval: 42 kvinnor deltog i 
studien, 20 kvinnor i 
experimentell gruppen och 
22 kvinnor i kontrollgruppen. 
Inklusionskriterierna var 
diagnosen endometrios, ålder 
18-45 år, utfört en 
laparoskopi eller i väntan på 
en laparoskopi, användning 
av preventivmedel, kroniska 
bäckenbottensmärtor och 
samlagssmärtor.  
Datainsamling: Skedde med 
VAS och frågeformuläret 
(EHP-30), datainsamling 
skedde före och efter 
behandling och efter 2 
månader.  
Analys: Skedde med SAS 
software version 9.1.3, 
Mann-Whitney test, 
(ANOVA) och Turkeýs 
metod. 

46 
(-4) 

Resultat visade att 
akupunktur förbättrade 
poängen för VAS och 
(EHP-30) i båda 
grupperna, störst skillnad 
sågs i den experimentella 
gruppen och även 
långvarig förbättring 2 
månader efter 
behandlingen. 
 

RCT 
I 
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V  

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Ejgaard Hansen 
K, Schiøler kesmode
l U, Kold M, Forman 
A  
2017  
Danmark  
 

Long-
term effects of min
dfulness-
based psychologica
l intervention 
for coping with pai
n in endometriosis: 
A six-year follow-
up on a pilot study  
 

Att undersöka 
om mindfulness har 
några långtidseffekter 
på smärta och 
livskvalité i en 
uppföljningsstudie.  
 

Design: Kvantitativ  
Urval: De 10 kvinnor som 
deltog i den första studien 
blev erbjudna att vara 
med på uppföljningen.  
Datainsamling:Frågeform
ulären EHP-30 och SF-36 
användes. Därefter 
ställdes allmänna frågor 
till deltagarna.  
Analys: Svaren före 
interventionen med svaren 
6 år efter interventionen. 
Skillnader jämfördes med 
hjälp av t test.  

10 
(-) 

Nio av tio kvinnor som 
deltog i första studien 
använder 
fortfarande mindfulness öv
ningarna för att hantera sin 
smärta. Andningsövningar 
och kroppsscanning var 
enligt deltagarna de mest 
hjälpfulla.  

R 
II 
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VI 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Friggi Sebe 
Petrelluzzi K, Garcia 
MC, Petta CA, 
Ribeiro DA, de 
Oliveira Monteiro 
NR, Céspedes IC, 
Spadri RC 
2012 
Brasilien 

Physical 
therapy and 
psychological 
intervention 
normalize 
cortisol levels 
and improve 
vitality in 
women with 
endometriosis 
 

Att utvärdera 
effekten av fysisk 
och psykologisk 
terapi för kvinnor 
med 
bäckenbottensmärta 
och diagnosen 
endometrios 
 

Design: Kvantitativ, 
experimentell studie. 
Urval: 30 kvinnor 
diagnostiserade med 
endometrios via laparoskopi 
eller laparotomi erbjöds att 
delta. Kronisk 
bäckenbottensmärta var ett krav. 
Datainsamling: Frågeformulären 
VAS, (PSQ) och (sf-36). 
Kortisol mättes via saliv före 
och efter sista behandlingen. 
Frågeformulären jämfördes med 
hjälp av t-test, Bonferroni och 
MANOVA. 
Analys: GraphPad instate 
program 

30 
(-4) 

Författarna anser att 
interventionerna visade 
sig vara effektiva för att 
minska upplevd stress, 
normalisera 
kortisolnivåer, öka 
vitaliteten och förbättra 
fysisk funktion hos 
kvinnor med 
endometrios. 
 

P 
II 
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VII 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Goncalves AV, 
Makuch MY, Setubal 
MS, Barros NF, 
Bahamondes L 
2016 
Brasilien 
 

A Qualitative 
Study on the 
Practice of 
Yoga for 
Women with 
Pain-
Associated 
Endometriosis 
 

Att vilken effekt yoga 
har på kvinnor som 
lider av sjukdomen 
endometrios 
 

Design: Kvalitativ och 
kvantitativ 
Urval: 15 kvinnor med 
endometrios fick möjlighet 
att delta i studien 
Datainsamling: Semi 
strukturerade intervjuer  
Analys: Manusen från 
intervjuerna lästes om flera 
gånger av flera personer. 
Därefter samlades datan in 
och mönster kunde urskiljas 
ur intervjuerna. 

15 
(-) 

Deltagarna upplevde bättre 
smärthantering efter att ha 
utövat ett yogaprogram två 
gånger dagligen i 8 veckor. 
 

K 
I 

Goncalves AV, Barros 
NF, Bahamondes L 
2016 
Brasilien 
 

The Practice of 
Hatha Yoga for 
the Treatment 
of Pain 
Associated with 
Endometriosis 
 

Att jämföra yogans 
effekt på kronisk 
bäckensmärta, 
menstruationsmönster 
och livskvalite hos 
två grupper kvinnor 
med som har 
sjukdomen 
endometrios. 
 

Design: Kvantitativ, 
experimentell.  
Urval: 40 kvinnor deltog i 
studien.  
Datainsamling: Ett 
frågeformulär besvarades 
innan yoga lektionerna 
började och efter 8 veckor. 
Daglig skattning av smärta 
och menstruationsmönster 
Analys: Insamlat material 
analyserades och jämfördes. 
Sedan genomfördes tester 
för att hitta skillnader och 
likheter utifrån deltagarnas 
svar. 

40 
(-12) 

Deltagarna som utövade 
yoga upplevde minskad 
bäckensmärta efter att ha 
utövat 90 min yoga två ggr 
veckovis under åtta veckor 
i jämförelse med de som 
inte utövade yoga. 
Författarna anser att 
kvinnornas livskvalite kan 
förbättras genom att utöva 
yoga.  
 

RCT 
I 
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VIII 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Hållstam A, 
Stålnacke BM, 
Svensén C, Löfgren 
M 
2018 
Sverige  

Living with 
painful 
endometriosis – 
A struggle for 
coherence. A 
qualitative 
study 
 

Att undersöka 
kvinnors upplevelse av 
smärtsam endometrios, 
inklusive långsiktiga 
aspekter, sociala 
konsekvenser, 
behandling och 
utvecklandet av egna 
copingstrategier  
 

Design: 
Kvalitativ studie. 
Urval: 23 kvinnor med 
endometrios som gick på en 
smärtklinik blev inbjudna 
till studien.  
Datainsamling:  
Skedde genom 16 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Analys:  
Gjordes med hjälp av Open 
Code datorprogram för att 
analysera intervjuerna.  

23 
(-10) 

Kvinnorna behövde hantera 
känslor som olikhet, 
beroende, och ett förstört liv 
samtidigt som de kämpade 
för förståelse, coping och 
mening. Författarna föreslår 
att hälso-och 
sjukvårdspersonal ska 
främja kampen för 
sammanhållning genom att 
förklara känslan av skillnad, 
minimera beroende och 
stödja sjukdomsrelaterad 
sorg.  

K 
I 

Kold M, Hansen T, 
Vedsted-Hansen H, 
Forman A 
2012 
Danmark 
 

Mindfulness-
based 
psychological 
intervention for 
coping with 
pain in 
endometriosis 
 

Att undersöka om 
mindfulness kan hjälpa 
patienter med 
endometrios att 
hantera sin smärta 
 

Design: Kvantitativ, 
experimentell. 
Urval: 13 kvinnor deltog i 
interventionen varav tre 
exkluderades då de hade 
flera andra sjukdomar.  
Datainsamling: Deltagarna 
fick besvara frågeformulär 
hemma före interventionen 
och efter. Även uppföljning 
6 och 12 månader efter.  
Analys: Data från 
frågeformulären 
sammanställdes med hjälp 
av ett statistiskt verktyg. 

13 
(-3) 

Förbättringar kunde ses hos 
deltagarna i smärta, 
arbetslivet, sociala livet och 
allmänna hälsan. Inga 
förändringar i sexuallivet 
kunde ses.   
 

P 
I 



                     

 

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

IX 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Koppan A, Hamori 
J, Vranics I, Garai J, 
Kriszbacher I, Bodis 
J, Rebek-Nagy G, 
Koppan M 
2010 
Ungern 
  

Pelvic pain in 
endometriosis: 
Painkillers or 
sport to alleviate 
symptoms? 
 

Att bedöma potentiella 
individuella faktorer 
som påverkar 
livskvaliteten och 
smärtan hos patienter 
som lider av historiskt 
bekräftad endometrios 
 

Design: Kvantitativ 
Urval: 150  kvinnor med 
bäckensmärta som genomför 
en laparoskopi bjöds in att 
delta.   
Datainsamling: Deltagarna fick 
fylla i frågeformulär som 
utformades av författarna före 
ingreppet.  
Analys: Analysen 
genomfördes i Excel och SPSS 
15 programs. Data jämfördes i 
Chi-square test, ANOVA. 
Pearson-Spearman’s rank 
correlation test. 

150 
(-69) 

Författarna föreslår att 
smärtlindrande läkemedel 
kan vara mindre effektivt 
hos patienter med 
endometrios som utför 
daglig fysisk aktivitet. 
Samt att det kan resultera 
i onödiga biverkningar. 
Författarna föreslår 
därför att daglig fysisk 
aktivitet  kan ha en 
gynnsam effekt på det 
allmänna välbefinnandet.  
 

P 
II 

Marziali, M, Venza, 
M, Lazzaro, S, 
Lazzaro, A, Micossi, 
C, Stolfi, V. M. 
Italien  
2012 
 

Gluten-free diet: 
a new strategy 
for management 
of painful 
endometriosis 
related 
symptoms? 
 

Att undersöka om 
glutenfri kost kan 
påverka endometrios 
relaterade symtom vid 
smärta. 
 

Design: Kvantitativ 
experimentell och kvalitativ 
Urval: 330 personer varav 207 
fullföljde studien.  
Datainsamling: Skedde först 
genom en intervju med olika 
frågor om sjukdomen och 
bakgrund. Deltagarna förde 
dagbok om dagligt matintag 
och smärta. 
Analys: VAS, ANOVA, 
Students t-test användes. SPSS 
10 användes för statistisk 
analys. 

330 
(-123) 

Visade minskad smärta 
hos 156 av de deltagande, 
respektive 51 som inte 
upplevde någon 
förbättring av smärtan 
efter en glutenfri kost på 
12 månader.  
 

P 
II 
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X 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Meissner K, 
Schweizer-Arau A, 
Limmer A, Preibisch 
C, Popovici RM, 
Lange I, de Oriol B, 
Beissner F. 
Tyskland  
2016 
  

Psychotherapy 
With 
Somatosensor
y Stimulation 
for 
Endometriosis
-Associated 
Pain: A 
Randomized 
Controlled 
Trial. 
 

Att utvärdera om 
psykoterapi med 
somatosensorisk 
stimulering är 
effektivt för 
behandling av 
smärta och 
livskvalitet hos 
patienter med 
endometriosrelaterad 
smärta. 
 

Design: Kvantitativ, 
experimentell 
Urval: 67 kvinnor deltog i 
studien. 
Datainsamling: Frågeformulär 
om ångest, depression och 
välbefinnande besvarades av 
deltagarna, NRS, MR, Sf-12. 
Dataanalys: Gjordes med hjälp 
av t test, Mann-Whitney U test, 
X2 test. Analysen gjordes med 
SPSS 23. 

67  
(-0) 

 

Resultatet visade att 
förbättring för vissa 
kvinnor i 
endometriosrelaterad 
smärta och förbättring i 
parametrar som mäter 
livskvalitet, depression, 
ångest och välbefinnande 
visades för några av 
kvinnorna. 

RCT 
II 

Moore JS, Gibson PR, 
Perry PE, Burgell RE 
2017 
New Zeeland  
 

Endometriosis 
in patients 
with irritable 
bowel 
syndrome: 
Specific 
symptomatic 
and 
demographic 
profile, and 
response to the 
low FODMAP 
diet 
 

Att undersöka om 
det finns tydliga 
mönster mellan 
symtomen hos 
kvinnor som har 
både 
endometrios  IBS i 
jämförelse med 
kvinnor som enbart 
har IBS. Samt 
undersöka responsen 
hos dessa kvinnor 
till en  FODMAP 
diet. 
 

Design: Kvantitativ 
experimentell.  
Urval: 160 kvinnor med IBS 
varav 59 också hade diagnosen 
endometrios. 
Datainsamling: Frågeformulär 
om symtom besvarades vid 
första undersökningen. Sedan 
ett formulär med 40 frågor om 
symtom.  
Analys:  Data jämfördes med 
Fisher´s exact test, x2 och odds 
ratio, cls, p-value. Resultatet 
analyserades med Graph Pad 
Prism version 6.00. 

231 
(-71) 

Kvinnor med endometrios 
och IBS har en unik typ av 
symtom. FODMAP dieten 
verkar enligt författarna 
vara effektiv hos kvinnor 
med tarmsymtom och 
endometrios.  72% av 
kvinnorna med 
endometrios rapporterade 
en >50% förbättring i 
tarmsymtom efter fyra 
veckor av en FODMAP 
diet. 49% av kvinnorna 
med enbart IBS 
rapporterade en förbättring 
på >49% 

R 
II 
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XI 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Rubi-Klein K, Kucera-
Sliutz E, Nissel H, 
Bijak M, 
Stockenhuber D, Fink 
N, Wolkenstein E 
2010 
Irland   

Is acupuncture 
in addition to 
conventional 
medicine 
effective as pain 
treatment for 
endometriosis? 
A randomised 
controlled cross-
over trial 
 

Att undersöka om 
akupunktur är 
effektivt mot 
smärta vid 
endometrios. 
 

Design:  
Kvantitativ, Experimentell. 
Urval:  
83 kvinnor fullföljde studien i 
åldrarna 20-40 år. kriterier var 
diagnosen endometrios ställd 
med laparoskopi och en smärta 
skattad över 5 på VAS skalan. 
Datainsamling:  
Skedde genom VAS skattning, 
frågeformulär SF 36 och 
(PDI). 
Analys: 
SPSS 14.0. Användes för 
statistisk analys. 

101 
(-18) 

Visade att efter 10 
sessioner med akupunktur 
minskade smärtans 
intensitet och att det kan 
vara ett bra alternativ 
behandling för smärta vid 
endometrios. Författarna 
rekommenderar att fler 
studier görs om ämnet.   
 

RCT 
I 
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Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Santanam N, 
Kavtaradze N, 
Murphy A, 
Dominguez C, 
Parthasarathy S 
2013 
Atlanta 

 

Antioxidant 
Supplementation 
Reduces 
Endometriosis 
Related Pelvic 
Pain in Humans 
 

Att undersöka 
vilken effekt 
antioxidanterna 
vitamin C och E 
har på 
bäckensmärta vid 
endometrios. 
 

Design: Kvantitativ, 
experimentell.  
Urval: 59 kvinnor med 
bäckensmärta och endometrios 
delades randomiserat in i två 
grupper. 
Datainsamling: Deltagarna 
skattade sin smärta före, under 
och efter behandling. 
Inflammationsmarkörer togs i 
slutet av behandlingen och 
deltagarna fyllde i formulär. 
Analys:Inflammationsmarkörerna 
jämfördes med t-test. 
Smärtskattning med 
Fischer’s  exact test. 

59 
(-) 

Visade att efter 
behandling med 
antioxidanter minskade 
markörer för 
inflammation, även 
visades viss effekt på 
kronisk 
bäckenbottensmärta, 
minskad smärta vid 
samlag och mensvärk. I 
placebogruppen visade 
resultatet minskad smärta 
i samband med mens men 
inte några effekter på 
kronisk smärta och 
samlagssmärta.   
 

RCT 
I 
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Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Zhao L, Wu H, Zhou 
X, Wang Q, Zhu W, 
Chen I 
2012 
Kina  

Effects of 
progressive 
muscular 
relaxation 
training on 
anxiety, 
depression and 
quality of life 
of 
endometriosis 
patients under 
gonadotrophin-
releasing 
hormone 
agonist therapy 
 

Att utforska 
effekterna av 
muskel 
avslappningsträning 
på ångest, 
depression och 
livskvalitet hos 
endometrios 
patienter som 
genomgår 
behandling med 
gonadotropin 
frisättande hormon. 
 

Design  
Kvantitativ, experimentell.  
Urval 
100 kvinnor i åldern 18-48 år 
med endometrios 
diagnostiserat med laparoskopi 
eller laparotomi delades i två 
grupper.   
Datainsamling 
Deltagarna fick besvara 
frågeformulären STAI, HADS-
D, SF-36 efter 72h och efter 12 
veckor.  
Analys 
Analys  i programmet SPSS 
13.0  och datan jämfördes med 
t test. ANOVA användes för 
att analysera svaren från STAI, 
HADS-D, SF-36. 

100 
(-13) 

Efter 12 veckor visade båda 
grupperna förbättringar i 
symtomen och 
livskvaliteten. Gruppen som 
genomförde PMR visade 
förbättringar i ångest och 
depression, kontrollgruppen 
visade inga förbättringar 
inom detta. 
Kontrollgruppen visade 
förbättringar inom den 
fysiska hälsan.  
 

RCT 
I 


