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SAMMANFATTNING 

Bakgrund   

Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar ungefär tio procent av alla 

personer i reproduktiv ålder, födda med en livmoder. Sjukdomen kan medföra besvärliga 

smärtor för personer som lever med den. Fördröjning av diagnostisering och behandling 

förekommer för personer som lever med endometrios vilket pekar på en bristande kunskap 

hos vårdpersonal gentemot dem. 

 

Syfte  

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva personers upplevelser av att leva med 

endometrios. 

 

Metod  

Litteraturöversikt användes som metod. Sjutton vetenskapligt granskade artiklar 

inhämtades från PubMed och CINAHL. Inklusionskriterierna var att studiedeltagarna 

skulle vara mellan 18 – 55 år och leva med en bekräftad endometrios. Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag användes för kvalitetsgranskning. Artiklarnas resultat 

lästes igenom upprepade gånger och delades därefter i kategorier och subkategorier.   

 

Resultat 

Tre kategorier och elva subkategorier identifierades: att leva med symtom (symtom, fysisk 

aktivitet/funktionsförmåga, privata relationer, sexualitet/reproduktion, känslor/psykisk 

hälsa samt coping), mötet med sjukvården (att bli diagnostiserad och bemötande) samt 

påverkan på socioekonomiska aspekter (utbildning, arbete/sjukskrivning och 

privatekonomi). Samtliga aspekter av personernas liv påverkades av att leva med 

endometrios. Framförallt smärta hade inverkan på psykiska, fysiska, sociala och 

ekonomiska aspekter i personernas liv.  

 

Slutsats 

Att leva med endometrios kan medföra övervägande negativa upplevelser av smärtsamma 

symtom, nedsatt funktionsförmåga, arbetsförmåga, privatekonomi och psykisk hälsa, 

negativt bemötande från sjukvårdspersonal samt negativ inverkan på privata relationer och 

sexualitet/reproduktion. Mer forskning och kunskapsspridning om endometrios behövs. 

Genom att öka medvetenheten om hur endometrios påverkar livet hos personer som lever 

med tillståndet kan kunskap bland sjukvårdspersonal samt omhändertagande och 

bemötande av dessa personer förbättras. Därmed kan personernas sårbarhet bejakas och 

deras tillit till sjukvården förhoppningsvis förbättras.  

 

Nyckelord: Endometrios, Sårbarhet, Tillit, Upplevelser 

  



 

 

   

ABSTRACT 

Background 

Endometriosis is a chronic inflammatory disease which affects approximately ten percent 

of all persons in reproductive ages, born with a uterus. The disease can entail troublesome 

pains for the persons who live with it. Delay of diagnosis and treatment occurs which 

indicates a lack of knowledge among care staff towards the persons living with 

endometriosis.  

 

Aim 

The aim of this literature review was to describe the experiences of persons living with  

endometriosis. 

 

Method 

The applied method was literature review. Seventeen peer reviewed articles were retrieved 

from PubMed and CINAHL. Inclusion criteria were that the study participants had to be 

between 18 and 55 years of age and live with confirmed endometriosis. Sophiahemmet 

Högskolas assessment tool was utilised during the quality audit. The articles were read 

repeatedly, and their contents were then divided into categories and subcategories.  

 

Results 

Three categories and eleven subcategories were identified: to live with symptoms 

(symptoms, physical activity/functional ability, private relationships, 

sexuality/reproduction, emotions/mental health and coping), encounters with health care 

(to be diagnosed and personal treatment), and consequences in everyday life (education, 

employment/absenteeism, and personal finances). In essence, almost all of the aspects of 

the persons’ lives were affected by living with endometriosis. Pain had a particular 

influence on mental, physical, social, and economical aspects of their lives. 

 

Conclusions 

Living with endometriosis can entail troublesome negative experiences of painful 

symptoms, reduced ability to function physically, working ability, personal finances and 

mental health, negative encounters with health care staff, and negative influences on 

private relationships and sexuality/reproduction. Further research and dissemination of 

knowledge about endometriosis is necessary. Knowledge among health care staff, 

caretaking and personal treatment may be improved by increased awareness of how 

endometriosis affects the lives of people living with the condition. Hence, the persons’ 

vulnerability may be affirmed and their trust towards health care may hopefully improve.  

 

 

Keywords: Endometriosis, Experiences, Trust, Vulnerability  
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INLEDNING 

Hälso- och sjukvården i Sverige ska bedrivas på lika villkor för alla. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen upplevde författarna till detta självständiga arbete att 

vård på lika villkor för alla ej stämde överens med verkligheten i det avseende hur personer 

med endometrios blev bemötta inom den somatiska sjukvården. Personer med endometrios 

verkade nonchaleras på avdelningen och baktalades om i personalrummet. Deras upplevda 

smärta verkade inte tas på allvar. Alltför ofta får denna grupp av personer höra att det inte 

är ovanligt med mensvärk. Att inte bli trodd och att inte bli bemött och behandlad med 

respekt inom sjukvården skulle kunna bidra till frustration hos dessa personer då 

sjukdomen kan medföra betydande psykiska och fysiska begränsningar i livet. Dessa 

personer är inte isolerade till enbart den gynekologiska specialiteten inom sjukvården. De 

kan förekomma inom samtliga förgreningar inom sjukvården. Okunskapen i sjukvårdens 

samtliga områden utgör därmed ett hinder för att dessa personer får vård på lika villkor. 

Därför är det viktigt att kunskap erhålls för att även dessa personer ska bemötas med 

respekt, förståelse, empati och värdighet av omvårdnadspersonal. 

 

BAKGRUND 

Endometrios  

Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som kännetecknas av att delar av 

livmoderslemhinnan (endometrium) är lokaliserad utanför livmoderhålan (Huntington & 

Gilmour, 2005; De Nardi & Ferrari, 2011). Dessa endometrioshärdar, som består av 

endometriekörtlar och stroma, ”menstruerar” varje gång personen får sin menstruation, då 

cellerna reagerar och svarar på hormonella förändringar. Det aktiverar den omgivande 

vävnaden genom att ge ett inflammatoriskt svar (Huntington & Gilmour, 2005; Denny & 

Mann, 2007a). Det sker då en frisättning av inflammatoriska produkter som 

prostaglandiner, cytokiner och tillväxtfaktorer, vilket kan leda till att personen upplever 

besvärliga symtom, främst smärta (Bergqvist, Gottlieb & Schoultz, 2004). Endometrios är 

beroende av hormonet östrogen för tillväxt, vilket innebär att sjukdomen inte yttrar sig 

efter klimakteriet eller före puberteten (Nordengren & Makari, 2017). 

Hormonproduktionen påverkar den inflammatoriska aktiviteten och 

menstruationsblödningen kan förvärra detta ytterligare. Menstruationscykeln har därför en 

viktig roll i sjukdomsförloppet, då enometriosvävnaden oftast förändras cykliskt, precis 

som cellerna i livmoderslemhinnan (endometriet), vid hormonella förändringar av bland 

annat progesteron och östrogen (Bergqvist et al., 2004). 

 

Olika former av endometrios 

Endometrios kan vara lokaliserad nästan varsomhelst i hela kroppen. Det finns olika 

former av endometrios baserat på var endometriet är lokaliserad. De tre huvudformerna är: 

peritoneal endometrios, endometrium och djup infiltrerad endometrios (De Nardi & 

Ferrari, 2011).   

 

Den vanligaste och mest förekommande varianten av endometrios är lokaliserad ytligt i 

bukhinnan, även kallad ytlig peritoneal endometrios (Nordengren & Makari, 2017). Här 

kan man se förändringar och ärrvävnad främst på bukhinnan. Sjukdomen kan även existera 

som cystor på eller inuti äggstocken, även kallat ovarialendometriom, endometrioscysta 

eller endometriom (Bergqvist et al., 2004; Nordengren & Makari, 2017; Socialstyrelsen, 
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2018; SBU [Statens beredning för medicinsk och social utvärdering], 2018). Cystorna kan 

bli mer än 10 cm i diametern, vilket kan medföra att äggstockarna blir kraftigt förstorade. 

Innehållet i cystorna kan påminna om en typisk tjock, svartbrun eller tjärliknande vätska, 

därav kallas det ibland även för chokladcystor (Bergqvist et al., 2004; Denny & Mann, 

2007a; Nordengren & Makari, 2017). Ibland händer det att cystorna spricker och vätskan 

läcker ut i buken (Bergqvist et al., 2004; Nordengren & Makari, 2017). Djupt växande 

endometrios är en mer aggressiv och ovanlig form av sjukdomen som innebär att 

endometriosliknande vävnad har inplanerat sig på djupet och växer fast i organ och 

omgivande vävnad, främst i bäckenområdet. Denna form av sjukdomen kan ge upphov till 

exempelvis permanent njurskada, tarmförträngning samt besvär från urinblåsan 

(Nordengren & Makari, 2017; Socialstyrelsen, 2018).  

 

Prevalens av endometrios 

Sjukdomen endometrios har varit känd i över 100 år, trots detta så är kunskapen om dess 

prevalens, patogenes och patofysiologi inte helt klarlagd (Rogers et al., 2009). 

Uppskattningsvis drabbar sjukdomen ungefär tio procent av alla personer i reproduktiv 

ålder, födda med en livmoder (Ozkan, Murk & Arici, 2008; Fagervold, Jenssen, 

Hummelshoj & Moen, 2009; Rogers et al., 2009). Det innebär att ungefär 176 miljoner 

människor världen över lever med endometrios (Johnson & Hummelshoj, 2013). SBU 

(2018) och Socialstyrelsen (2018) uppskattar att det motsvarar ca 200 000–250 000 

personer i Sverige.  

  

Det finns studier som visar att infertila personer har sex till åtta gånger större risk att leva 

med endometrios än fertila personer (Ozkan et al., 2008). Ozkan et al., (2008) nämner 

också att det finns rapporter om att infertila kvinnor är mer benägna att drabbas av 

avancerade stadier av endometrios. Diffusa och periodvisa symtom samt en 

diagnosfördröjning på upp till flera år gör att det sannolikt finns ett stort mörkertal (De 

Nardi & Ferrari, 2011). Detta gör att sjukdomen blir svårdiagnostiserad och svårförståelig. 

Dessa personer som drabbas är inte isolerade till en specifik vårdinstans som exempelvis 

den högspecialiserade vården utan förekommer inom samtliga vårdnivåer i landet 

(Bergqvist et al., 2004).  

 

Etiologi till endometrios 

Enligt SBU (2018) är bakomliggande orsaker till endometrios ej fastställda och det finns i 

dagsläget ingen profylaxbehandling mot sjukdomen på grund av otillräcklig kunskap. Det 

finns en del teorier där man misstänker att det finns ett samspel mellan olika faktorer som 

miljö, immunologiska samt arv och genetik (Ponandai-Srinivasan et al., 2018). Den 

vanligaste och mest accepterade teorin är “den retrograderade menstruationen” som 

föreslogs redan under 1920-talet av en gynekolog vid namn John A. Sampson (Denny & 

Mann, 2007a). Enligt Denny och Mann går Sampsons teori ut på att en del av 

menstruationsblodet inte flyter ut genom livmoderhalsen utan flödar istället tillbaka via 

äggledarna och fyller bukhålan med blod innehållande endometriefragment (Denny & 

Mann, 2007a; Seear, 2009). 

 

Vissa celler i bukhålan kan då utvecklas till endometrial vävnad och kan med tiden börja 

reagera på hormonet östrogen, vilket verkar irriterande kring omgivande vävnad p.g.a. en 

inflammatorisk reaktion. Troligtvis sker spridningen av endometrial vävnad via 
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lymfsystemet eller via blodbanan. Det skulle kunna ge en förklaring till att det kan 

förekomma endometrial vävnad även utanför bukhålan (Denny & Mann, 2007a).   

  

Enligt Ponandai-Srinivasan et al. (2018) har man med den senaste forskningen visat på att 

stamceller skulle kunna ha en viktig roll i sjukdomens uppkomst. Stamceller är icke-

specialiserade celler med unika förmågor som gör det möjligt för dem att utvecklas till 

olika typer av celler. Det skulle kunna vara en förklaring till varför endometriefragment lätt 

kan inplantera och etablera sig på andra delar i kroppen (Figueira, Abrão, Krikun & 

Taylor, 2011). Det förekommer även forskning där man vill undersöka och studerar olika 

stamcellsmarkörer i endometrioshärdar och i livmodern för att se hur olika gener uttrycks 

hos personer med och utan sjukdomen endometrios. Det har visat sig att personer med 

endometrios har avvikande genuttryck i livmoderslemhinnan. Detta varierar dock beroende 

på vilken grad av sjukdomen man har (Ponandai-Srinivasan et al., 2018). 

 

Symtom vid endometrios 

Symtomen kan ofta variera, vara diffusa och gå i skov vilket kan göra det svårt att få rätt 

diagnos (De Nardi & Ferrari, 2011). Smärta är ett vanligt förekommande symtom vid 

endometrios. De vanligaste smärtsymtomen är: menstruationssmärta, samlagssmärta och 

diffusa bäckensmärtor (Seear, 2009; Culley et al., 2013; Johnson & Hummelshoj, 2013). 

  

International Association for the Study of Pain (IASP) aktuella (2017) definition lyder: 

“Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad med verklig eller 

möjlig vävnadsskada eller beskriven som sådan skada”. Smärta är en subjektiv och 

individuell upplevelse som aldrig får ifrågasättas eller misstros av någon annan (Norrbrink 

& Lundberg, 2014; IASP, 2017). Tidigare erfarenheter, upplevelser och omständigheter 

kring smärta kan påverka hur smärtan känns och upplevs (Norrbrink & Lundberg, 2014). 

Detta innebär att en persons smärtupplevelse ska bemötas och respekteras utifrån det 

personen uppger och kan därför inte jämföras med någon annans upplevelse av smärta 

(Norrbrink & Lundberg, 2014). Biologiska, sociala, andliga, existentiella och psykologiska 

faktorer kan även påverka graden av upplevd smärta hos den drabbade (IASP, 2017). 

  

Menstruationssmärtorna kan börja en eller flera dagar innan själva blödningen sker. 

Smärtans lokalisation är vanligtvis bandformat över bäckenområdet med en utstrålning mot 

ben och korsrygg. Smärtan kan med tiden breda ut sig och inte längre följa menscykeln 

(Bergqvist et al., 2004). Samlagssmärta kan karakteriseras som en djup och ihållande 

nervsmärta som är återkommande vid samlag eller försök till samlag, vilket kan leda till att 

man måste avbryta samlaget (Bergqvist et al., 2004; Culley et al., 2013). Smärtsamma och 

diffusa bäckensmärtor manifesteras främst i nedre delen av buken och kan påverka 

fertiliteten i vissa fall. Orsaken är oftast en utveckling av ärrvävnad och sammanväxningar 

av ett eller flera av organen i bäckenområdet, vilket är en konsekvens av den 

inflammatoriska processen (Denny & Mann, 2007a).  

  

Andra vanliga symtom som kan förekomma vid endometrios är rikliga och långdragna 

menstruationer, smärta vid ägglossning, illamående, trötthet, infertilitet, besvär från 

urinvägarna och tarmarna (Fagervold et al., 2009; Seear, 2009; De Nardi och Ferrari, 2011; 

Culley et al., 2013). Symtom och smärtbilden är högst individuell och kan variera under 

olika perioder hos personen som är drabbad (Socialstyrelsen, 2018). 
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Ett stort problem är att symtomen ofta misstolkas (Culley et al., 2013). Hälso-och 

sjukvårdspersonalen behöver därför bli bättre på att “misstänka” endometrios när det 

förekommer atypiska smärtsymtom (Huntington & Gilmour, 2005) Sjukvården har också 

ett ansvar att ta personernas besvär och symtom på allvar och inte normalisera smärtan. 

Om personerna upplever att de blir misstrodda eller blivit dåligt bemötta kan de tappa 

förtroendet för vården och kan då välja att avstå vård och behandling (Denny & Mann, 

2007a, Socialstyrelsen, 2018). 

 

Diagnostik av endometrios 

Många av de symtom som förekommer vid endometrios har en del likheter med en rad 

andra sjukdomar som förekommer inom vården, exempelvis IBS (irritable bowel 

syndrome) (Socialstyrelsen, 2018; Denny & Mann, 2008). Culley et al. (2013) och 

Socialstyrelsen (2018) nämner att det finns kunskapsluckor kring endometrios både inom 

sjukvården och i samhället. Det är därför vanligt med en diagnosfördröjning på cirka fem 

till tio år (Huntington & Gilmour, 2005; Denny & Mann, 2007a; Culley et al., 2013). Det 

finns för närvarande inget blodprov som kan fastställa om en person lever med 

endometrios. Sjukdomen kan däremot diagnostiseras med hjälp av personens anamnes, 

symtom och kliniska undersökningar som vävnadsprov, vaginalt ultraljud och 

magnetresonanstomografi (Socialstyrelsen, 2018). Laparoskopi, så kallad titthålskirurgi är 

den säkraste metoden för att kunna ställa diagnosen endometrios, då man kan upptäcka och 

visualisera typiska endometrioslesioner (Johnson & Hummelshoj, 2013; Mehedintu, 

Plotogea, Ionescu & Antonovici, 2014). Nonchalans, misstro och attityder från hälso-och 

sjukvårdspersonalen kan leda till ytterligare fördröjning av diagnos och behandling 

(Huntington & Gilmour, 2005, Culley et al., 2013) Bristande kunskap, osäkerhet och 

atypiska symtom kan innebära att personerna får genomgå olika typer av diagnostiska 

undersökningar, som oftast inte visar något avvikande. I värsta fall kan personen 

friskförklaras, utan att det sker någon vidare utredning trots att symtom finns kvar 

(Socialstyrelsen, 2018). 

 

Behandling vid endometrios 

I nuläget går det inte att bota sjukdomen endometrios; därför fokuserar behandlingarna 

främst på symtomlindring, bevara fertilitet och förbättra livskvaliteten (Huntington & 

Gilmour, 2005; Culley et al., 2013). Det kan innebära olika former av smärtlindring, 

exempelvis paracetamol och COX-hämmare, hormonella behandlingar som exempelvis 

preventivmedel, progesteroner och GnRH-agonister, kirurgisk behandling som konservativ 

kirurgi och radikal kirurgi samt icke-farmakologiska åtgärder (Bergqvist et al., 2004; 

Fagervold et al., 2009; Culley et al., 2013; Mehedintu et al., 2014). Val av behandling är 

individuellt anpassad utifrån personens anamnes, symtom, tecken, undersökningar och 

diagnostik (Socialstyrelsen, 2018). Enligt D’Hooghe och Hummelshoj (2006) kan 

kontinuitet i vården bli en stabiliserande faktor för personer som behöver långsiktig 

behandling och som lever med en ihållande alternativt kronisk sjukdom som endometrios. 

Socialstyrelsen (2018) har tagit fram nationella riktlinjer för hur vården av personer med 

endometrios bör ske. Inledningsvis menar Socialstyrelsen (2018) att omvårdnaden för 

personer med endometrios bör ske multiprofessionellt, d.v.s. att flera professioner 

samverkar vid planeringen och genomförandet av vården. Endometriosteamets 

sammansättning bör bestå av följande: gynekolog, sjuksköterska eller barnmorska, 
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fysioterapeut, smärtspecialist, kurator och sexologisk kompetens. Samtliga inkluderade 

professioner i teamet ska besitta kunskap om endometrios. 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

Sjuksköterskan är ansvarig för och specialiserad inom omvårdnad (SSF [Svensk 

Sjuksköterskeförening], 2009) och besitter det yttersta ansvaret för det personcentrerade 

omvårdnadsarbetet (Jakobsson Ung & Lützén, 2014). Enligt ICN (International Council of 

Nurses) innefattar sjuksköterskans fyra grundläggande professionella ansvarsområden att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (2012). I ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor (2012) framförhålls det även att omvårdnaden ska ske med respekt 

för alla människors mänskliga rättigheter samt att enskilda människors värderingar, vanor 

och tro ska respekteras inom vården. Personens hälsa ska vara det huvudsakliga målet för 

vårdpersonalen och principen beträffande människors lika värde får aldrig frångås.  

 

SSF (2016) har tagit fram en värdegrund för omvårdnad vars syfte är att fungera som en 

gemensam etisk plattform för verksamma sjuksköterskor i det dagliga arbetet. 

Värdegrunden för omvårdnad berör sjuksköterskans möte med personer och deras 

närstående samt att sjuksköterskan alltid bör vara uppmärksam på och öppen för personers 

utsatthet då de befinner sig i en beroendeställning vid behov av vård. Dessutom ska 

sjuksköterskan respektera personers värdighet, integritet och autonomi. Sårbarheten hos 

personen i behov av vård ska även respekteras av sjuksköterskan som någonting 

betydelsefullt för att öka möjligheten till en upplevelse av tillit, mening, hopp och lindrat 

lidande trots närvaro av ohälsa. Omvårdnaden ska genomföras med ett gott bemötande 

gentemot personer i behov av vård. Personer i behov av vårds hälsa ska främjas och 

sjuksköterskans synsätt och agerande ska motverka ohälsa genom att understödja och 

uppmuntra hälsosamma levnadsvanor, lindra lidande samt att motverka obehag och 

illabefinnande hos personen i behov av vård.  

 

Wendt, Fridlund och Lidell (2004) menar att personer med gynekologiska besvär kunde 

uppleva känslor av extra sårbarhet och utsatthet. Vidare nämner de att det var en utmaning 

för sjuksköterskan att bemöta personer som lever med en gynekologisk sjukdom på bästa 

sätt vilket kräver flexibilitet och stor inlevelseförmåga. Sjuksköterskans professionella 

ansvarsområde vid kontakt med personer som lever med endometrios innefattar att 

reducera smärta och att motverka infertilitet genom att bistå med nödvändig 

patientutbildning gällande sjukdomsprocessen, diagnosen, aktuella behandlingsalternativ 

och medicinska biverkningar (Mao & Anastasi, 2010). Wendt et al. (2004) understryker att 

personer som lever med gynekologiska besvär gynnas av att bli förberedda på vad som 

sker i de olika vårdprocesserna i den mån att situationen blir mer lätthanterlig. Wendt et al. 

(2004) beskriver att utförlig information bör ges till personer som ska genomgå planerad 

konsultation innehållandes vad som ska hända vid undersökningen, hur undersökningen 

eller behandlingen kan upplevas, varför undersökningen behöver genomföras och vad dess 

resultat kan avslöja.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

De begrepp som har valts att användas som teoretiska utgångspunkter i detta självständiga 

arbete är sårbarhet och tillit. Inom hälso- och sjukvården träffar sjuksköterskan personer 

som är i behov av vård och behandling. En förutsättning för en god omvårdnad är att det 



 11

 

 

   

sker med öppenhet och att personens självbestämmande och upplevelser av ohälsa 

bekräftas och respekteras. En central del av sjuksköterskans författning är att visa respekt 

för personers sårbarhet, förmedla tillit samt fungera som en skyddande roll när personer 

befinner sig i ett beroendeläge (SSF, 2016). Upphovsmakarna till detta självständiga 

arbetets egna erfarenheter och iakttagelser under de verksamhetsförlagda utbildningarna 

var att personer som lever med endometrios var särskilt sårbara och utsatta, då 

sjukvårdspersonalen ofta saknade riktlinjer och kompetens om endometrios. Det kunde 

även förekomma bristande tillit från både hälso- och sjukvården och personernas egna 

närstående. Därför tedde det sig naturligt med en fördjupning i hur tillit och sårbarhet kan 

ha en inverkan hos personer som lever med endometrios.  

 

Sårbarhet 

Sårbarhet är ett komplicerat och invecklat fenomen att definiera (Angel & Vatne, 2017). 

Inom litteraturen råder konsensus om att sårbarhet är ett mänskligt tillstånd som utmärks 

av att människan är känslig, mottaglig och därför skör, bräcklig och utsatt för risker och 

lidande. Ett allmänt mänskligt tillstånd som sårbarhet innebär att personer är beroende av 

varandra (SSF, 2016; Angel & Vatne, 2017). Begreppet sårbarhet som används i allmänhet 

kommer från det latinska ordet vulnerabilis och kan översättas till ”sårande” eller 

”sannolikt att skada”, vilket beskrivs som en följd av en viss negativ påverkan (Angel & 

Vatne, 2017).  

 

Att drabbas av en allvarlig sjukdom eller ett tillstånd minskar en persons välbefinnande 

och påverkar normala funktioner och aktiviteter hos den drabbade. Sjukdomen i sig är 

redan ett bevis på en persons sårbarhet och den kan påverkas ytterligare om personen 

känner sig missförstådd eller misstrodd av familj, vänner eller sjukvården (Angel & Vatne, 

2017). Det kan skapa en känsla av ensamhet och tomhet som innebär att personen tappar 

förtroendet och känner sig ovillig att dela med sig av upplevelser och erfarenhet av att vara 

sjuk. Det kan få negativa konsekvenser på vårdrelationen, vilket i sin tur kan påverka 

omvårdnaden (Angel & Vatne, 2017). En grundläggande rättighet är att bli omhändertagen 

med tillit. Att hamna i patientrollen är också en sårbarhet då det är lätt att personen hamnar 

i en beroendeställning när det kommer till kunskap, maktförhållande, rutiner och språk 

eller termer som förekommer inom hälso- och sjukvården (Dinç & Gastmans, 2012; Angel 

& Vatne, 2017).  

 

Inom omvårdnaden har sårbarhet en central roll, som syftar till att tillgodose behov och 

skydda personerna från att skadas. När sjukvården och sjuksköterskan misslyckas eller är 

oförmögen att behandla och involvera personen när det kommer till vård och behandling 

kan sårbarhet betraktas som en konsekvens av detta (Angel & Vatne, 2017). 

Sjuksköterskan förväntas ge en god och säker vård till dem som är i behov av det. 

Sjuksköterskan har ett ansvar att se till att den sårbara personen kan lita på att den vård och 

omsorg som erbjuds ska hjälpa. Med omvårdnad innebär att man har rätt utbildning och 

kunskap om vad vården bäst kan erbjuda för att värna en persons sårbarhet med sikte på 

framtiden (SSF, 2016).  

 

Tillit 

Tillit är ett begrepp som förekommer inom olika kunskapsområden: omvårdnad, sociologi, 

psykologi, filosofi och religion bland annat. Enligt Gonzalez (2017) definieras tillit som en 
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social konstruktion och attityd inom omvårdnad. Tillit som social konstruktion är komplext 

men kan beskrivas på två olika sätt: mellanmänsklig och opersonlig. Mellanmänsklig tillit 

uppstår mellan människor d.v.s. person-till-person-relationer. Maktbalansen och faktorerna 

i relationen kan variera mellan de olika individerna. Det kan vara mellan exempelvis 

sjuksköterska och patient eller mor och barn. Opersonlig tillit uppstår mellan individer och 

samhällets institutioner, exempelvis hälso- och sjukvården, banker och polis (Dinç & 

Gastmans, 2012; Gonzalez, 2017). Tillit som attityd innebär att tilliten påverkas av 

individens handling, inställning och tankar i en specifik situation (Dinç & Gastmans, 2012; 

Gonzalez, 2017). Tilliten är med andra ord kontextuellt, d.v.s. kan variera beroende på 

sammanhang och omständigheter. Den styrs och vägleds av personers attityder, agerande 

och handlingar (Gonzalez, 2017).  

 

Tillit i en vårdrelation är en känsla som skapas och växer fram mellan vårdare och patient. 

Det är en unik och personlig upplevelse. Tillit bygger på gemenskap där man ömsesidigt 

visar varandra respekt, öppenhet, trygghet, förtroende och ärlighet (SSF, 2016) 

Maktförhållandet i vårdrelationen kan balanseras med hjälp av sjuksköterskans moraliska 

engagemang och medkänsla mot personerna som är i behov av vård (Dinç & Gastmans, 

2012). Med tillit skapas också möjligheter för personen att åstadkomma och forma ett 

meningsfullt liv när den utmanas i svåra situationer (SSF, 2016).  

 

Inom sjukvården är tillit en viktig faktor då sårbara personer inte alltid kan uppfylla sina 

egna behov och därför måste tro och lita på andras goda vilja, ärlighet och kompetens. 

Tillit medför dock alltid en risk då det finns en ovisshet om vad sjukvården eller 

sjuksköterskan kan eller förväntas göra (Dinç & Gastmans, 2012). Tvivelaktig eller 

felaktig vård/behandling är exempel på risker som kan orsaka negativa erfarenheter och 

konsekvenser, vilket kan leda till bristande tillit till sjukvården. Sårbarhet är kopplat till 

tillit eftersom en persons tillit kan förloras och svikas (Dinç & Gastmans, 2012). 

 

Tillit som vårdhandling innebär att sjuksköterskan bekräftar en persons önskan om att bli 

sedd, omhändertagen och tagen på allvar. Personerna som får vård bör känna tillit och tro 

till sjuksköterskan och sjukvården för att kunna våga berätta om sina liv, rädslor och 

förväntningar. Som person i behov av vård förväntar man sig att bli omhändertagen med 

tillit och respekt, samt att det som sjuksköterskan säger och gör är det bästa för personen 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

 

Problemformulering  

Ungefär var tionde person i reproduktiv ålder, född med en livmoder, lever med 

endometrios och mörkertalet misstänks vara stort. Sjukdomen kan medföra besvärliga 

smärtor för personen som lever med den. Att leva med en sjukdom kan medföra inverkan 

på en persons sårbarhet. Tillit för vårdpersonal blir därmed viktig. Vidare kan sårbarheten 

och tilliten påverkas av bland annat bemötandet från sjukvården och känslan av att inte bli 

trodd. Att diagnos och behandling fördröjs tyder på en allvarlig brist på kunskap hos 

sjukvårdspersonal gentemot personer som lever med endometrios. Sjukvårdspersonal 

behöver besitta god kunskap och kompetens om endometrios. Att allmänheten har ett 

förtroende för hälso- och sjukvården är vitalt för både vårdpersonal och personer. 

Okunskapen kan bidra till att förtroendet gentemot sjukvården blir hotad. Sjuksköterskans 

professionella ansvar är viktigt och kan inge positiva effekter hos personer som lever med 

endometrios, men detta kräver kunskap. Genom att sammanställa befintlig kunskap om 
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upplevelser hos personer som lever med endometrios kan kunskapen bland sjuksköterskor 

öka.  

 

SYFTE  

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva personers upplevelser av att leva med 

endometrios. 

 

METOD  

Design 

Den vetenskapliga metod som tillämpades i det självständiga arbetet är litteraturöversikt. 

Polit och Beck (2017) definierar litteraturöversikt som en kritisk sammanfattning av 

studier inom ett ämnesområde som oftast ställer forskningsfrågan i en kontext. 

Litteraturöversikt är en fördelaktig metod för att erhålla en översiktlig bild av hur det 

vetenskapliga läget och underlaget ser ut för möjligheten att bedriva evidensbaserad vård 

inom sjukvården (Henricson, 2017; Polit & Beck, 2017; SBU, 2017). En något avgränsad 

form av metoden litteraturöversikt som beskrivs av Henricson (2017), Polit och Beck 

(2017) och SBU:s handbok (2017) tillämpades. Möjligheten att genomföra en fullständig 

systematisk litteraturöversikt, vilket är mycket mer heltäckande, var begränsad i och med 

tidsaspekten för det självständiga arbetet. Förhållningssättet var dock detsamma som vid en 

systematisk litteraturöversikt. Med detta menas bland annat att studiens data enbart bestod 

av primära källor som originalartiklar samt inkluderande av urvalskriterier.  

  

För att en litteraturöversikt ska vara av bra kvalitet bör den följa vissa principer för att 

minimera risken att godtycklighet eller slump påverkar resultatet (Henricson, 2017; Polit & 

Beck, 2017; SBU, 2017). Henricson (2017) nämner principer som är användbara för att ge 

möjlighet för utomstående att själva bedöma och granska slutsatsernas trovärdighet, genom 

att kontrollera eller söka efter använd litteratur. Inledningsvis innebär den första fasen en 

precisering av en fråga eller ett problem som går att besvara med relevanta studier. Även 

fastställande av urvalskriterier som redovisas innehållandes inklusions- och 

exklusionskriterier för att specificera sökningen till relevant litteratur bör ingå. Därefter 

nämner Henricson (2017) att val av litteratur, d.v.s. sökningen, ska vara systematisk efter 

litteratur som berör den preciserade frågan eller problemet som arbetet handlar om för att 

kunna besvara syftet. Urvalskriterierna ligger sedan till grund för kvalitetsgranskningen av 

dataunderlaget. Resultatet av den kvalitetsgranskade sökningen sammanställs i en tabell för 

att därefter extraheras och presenteras i det självständiga arbetet. Sedan genomförs en 

analys där resultaten vägs samman. Avslutningsvis sammanfattar diskussionen i vilken 

grad resultaten innehar evidens.  

 

Urval 

Polit och Beck (2017) understryker att en litteraturöversikt bör innehålla inklusions- och 

exklusionskriterier för att vara av hög kvalitet och för att vara reproducerbar. MH-termer 

(Major subject Headings) och MeSH-termer (Medical Subject Headings) beskrivs av Polit 

och Beck (2017) som kontrollerade termer för att indexera artiklar. MH- och MeSH-termer 

kan med fördel användas i databaserna CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature) respektive PubMed (Public MEDLINE) för att specificera sökningen till 
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indexerade artiklar. De MH-termer som användes vid databassökningen för det här arbetet 

var endometriosis, quality of life och emotions. De MeSH-termer som användes vid 

sökningen var endometriosis, patient reported outcome measures, attitude of health 

personnel, life change events, quality of life, emotions och life style. Ordet living adderades 

som en fritextsökning tillsammans med MeSH-termerna i PubMed. Termerna kan 

ackompanjeras av booleska operatorer. Booleska operatorer kan antingen utvidga eller 

specificera sökningen (Polit och Beck, 2017). I detta arbete användes de booleska 

operatorerna AND och OR tillsammans med MH- och MeSH-termerna. Operatorn AND 

avgränsar sökningen och OR utvidgar sökningen (Polit och Beck, 2017).  

 

För att specificera sökningen ytterligare på databaserna tillämpades avgränsningar gällande 

art, språk, ålder och artikeltyp. Den art som de inkluderade empiriska studiernas 

studiedeltagare bestod av skulle vara människor, ålder mellan 18–55 år och att de lever 

med en bekräftad endometrios. De empiriska studierna var författade på engelska. 

Avslutningsvis skulle artiklarna vara empiriska studier i form av originalartiklar som är 

vetenskapligt granskade. De valda exklusionskriterierna innefattade studier utförda på djur, 

studier som avhandlar andra sjukdomar tillsammans med endometrios samt artiklar med 

fokus på vårdpersonal- eller närståendeperspektiv. Även studier som fokuserade på resultat 

av farmakologiska och kirurgiska behandlingar uteslöts då upplevelser hos personer som 

lever med endometrios stod i fokus för denna studie. Svenska Akademien definierar 

begreppet ”upplevelse” som ett intryck, en känsla eller en erfarenhet som man får när man 

är med om någonting (Uppleva, 2011).  

 

Datainsamling 

Databaser användes för att inhämta vetenskapliga artiklar som fokuserade på 

ämnesområdet. Att kontakta bibliotekspersonal för handledning innan datainsamling 

rekommenderas av Polit och Beck (2017). CINAHL och PubMed är två av flera databaser 

som med fördel kan användas vid datainsamling. CINAHL utgör en relativt heltäckande 

databas över vetenskapliga tidskrifter med inriktning på omvårdnadsvetenskap (Polit & 

Beck, 2017). Polit och Beck (2017) nämner att det finns flera versioner av CINAHL. 

Databasen PubMed, som är National Library of Medicine’s webbversion av databasen 

Medline, innehåller vetenskapliga tidskrifter med en övervägande del av medicinsk 

inriktning (Polit & Beck, 2017). Efter sökning påbörjas sållning av datamaterial. Enligt 

Henricson (2017) samt Polit och Beck (2017) sker grovsållningen av artiklar från titel och 

abstrakt utifrån de artiklar vars titel och abstrakt uppfattas besvara studiens syfte. En aspekt 

att ta hänsyn till vid denna sållning är huruvida det förekommer dubbelpublikationer, d.v.s. 

flera publicerade artiklar innehållandes samma datamaterial och analys i olika sökningar. 

Sållning av empiriska studier ska bedömas utifrån de fastställda inklusions- och 

exklusionskriterierna (Henricson, 2017). Henricson (2017) nämner att ett bra krav för 

genomgång av empiriska studier är att de tydligt inkluderar definierad studiepopulation. 

Studiepopulationen bör stå i enlighet med inklusionskriterierna. Henricson (2017) föreslår 

att om åtminstone en av upphovsmakarna bakom arbetet finner en artikel relevant ska 

denna inkluderas inför nästkommande sållning.  

 

De databaser som användes för datainsamling i denna litteraturöversikt var CINAHL samt 

PubMed. Den version av CINAHL som har använts i denna litteraturöversikt var CINAHL 

Complete. Bibliotekspersonal kontaktades innan datainsamlingen, vilket resulterade i två 

fysiska möten för assistans med databaserna. Därefter genomfördes en specialiserad 
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sökning i databaserna efter artiklar som berörde ämnesområdet som var centralt för detta 

självständiga arbete. Databassökningen finns presenterad i Bilaga 1. Efter genomförandet 

av den initiala sökningen värderades artiklarna i flera steg. Varje steg skedde initialt 

enskilt. Därefter kontrollerades vilka artiklar som uteslutits respektive inkluderats i samråd 

för att gemensamt utbyta reflektioner kring sållningen. Detta utfördes för att undvika att 

underliggande personliga attityder och uppfattningar skulle styra resultatet. Om en av 

upphovsmakarna till det självständiga arbetet uppfattade en artikel som relevant 

inkluderades denna inför nästa steg i sållningen. Det första steget innefattade en sållning av 

materialet baserat på dess titel och abstrakt som ansågs besvara syftet för den här 

litteraturöversikten. Artiklar vars titel och abstrakt som ej bedömdes vara relevanta för 

arbetet sållades bort. Även dubbelpublikationer sållades bort förutom från den sökning där 

de dök upp första gången. Därefter baserades sållningen på empiriska studier som var 

vetenskapligt granskade i fulltext. Sållningen av artiklar i fulltext baserades på de 

fastställda inklusions- och exklusionskriterierna samt bedömningsunderlaget för 

kvalitetsgranskning.  

 

Kvalitetsgranskning  

Efter sållning baserat på de vetenskapligt granskade empiriska studierna granskades deras 

kvalitet kritiskt. Till detta användes Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalitet för studier med metoder av kvantitativ och 

kvalitativ karaktär. Bedömningsunderlaget har modifierats och utformats utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

Bedömningsunderlaget presenteras i Bilaga 2. Med hjälp av bedömningsunderlaget har de 

utvalda artiklarna rangordnats utifrån låg kvalitet (I), medel kvalitet (II) och hög kvalitet 

(III). De empiriska studier som bedömdes inneha hög eller medelhög kvalitet användes för 

dataanalysen. 

 

Dataanalys 

Enligt Friberg (2017) bör studierna läsas igenom flera gånger för att skapa en förståelse av 

innehållet. Detta kan ses som en slags validering på att man har uppfattat och värderat data 

från de utvalda artiklarna. Ett bra underlag i analysarbetet är att sammanfatta varje studie i 

en kort text som man kan använda som stöd (Friberg, 2017). I nästa steg analyseras 

likheter och skillnader i studiernas resultat (Friberg, 2017). Därefter sorteras innehållet från 

studiernas resultat som avhandlar likartade ämnesområden under lämplig rubrik för att 

skapa kategorier (Friberg, 2017). Morse (2008) definierar en kategori som en samling av 

likartade data som har sorterats in i samma plats. Genom att sammanställa likartade data 

under samma kategori möjliggör detta för forskaren att identifiera och beskriva kategorins 

särdrag (Morse, 2008). Detta möjliggör en definition av kategorin. När kategorin väl blivit 

definierad kan den jämföras med andra kategorier eller delas upp i subkategorier och dess 

delar kan sedan identifieras och beskrivas (Morse, 2008). Att sammanställa artiklarna i en 

informativ matris innehållandes artiklarnas författare, syfte, metod, urval, genomförande, 

resultat och kvalitet rekommenderas av Henricson (2017). Detta underlättar även för 

utomstående granskare att bedöma litteraturöversiktens tillförlitlighet och huruvida 

artiklarna är relevanta till litteraturöversiktens syfte (Henricson, 2017; Friberg, 2017).  

 

Inkluderade artiklar finns presenterade i en matris i Bilaga 3. Inledningsvis lästes 

respektive artikel igenom flera gånger enskilt. Därefter möttes upphovsmakarna till den här 
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studien för reflektion gällande studiernas resultatmässiga innehåll. De delar av det 

resultatmässiga innehållet i respektive studie som besvarade den här litteraturöversiktens 

syfte syntetiserades och utgjorde därmed data för analys. När upphovsmakarna till den här 

litteraturöversikten nådde enighet kring den data som skulle ingå i analysen, skapades 

kategorier och underkategorier. Sedan jämfördes kategoriernas innehåll och efterföljande 

modifieringar uppstod då kategoriers och subkategoriers data avhandlade likartad 

resultatinformation. Kategorier sammanfördes eller delades upp i ytterligare subkategorier 

tills enighet nåddes. Därefter analyserades respektive kategoris och subkategoris 

resultatmässiga innehåll för att skönja särdrag. Detta genomfördes för en avslutande och 

sammanfattande presentation av respektive kategori och subkategori samt dess innehåll 

och karaktärsdrag.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Ett av de forskningsetiska överväganden där ställning togs i samband med urvalsprocessen 

av det material som låg till grund för analysdelen inom litteraturöversikten var att samtliga 

empiriska studier skulle vara forskningsmässigt exemplarisk forskning. Helgesson (2015, 

s. 53) definierar denna typ av forskning innehållandes bland annat kravet på att: 

”forskningen är grundlig och noggrann i fråga om undersökning, bedömning och 

redovisning”. De empiriska studier som utgör materialunderlaget för arbetet är etiskt 

godkända, vetenskapligt granskade alternativt innehar ett diarienummer eller ett stycke där 

etiska överväganden beskrivs samt förhåller sig till Helsingforsdeklarationen. I samtliga 

experimentella artiklar skulle det framgå att utförandet var baserat på frivillighet samt 

informerat samtycke för forskningsdeltagare.  

  

De forskningsetiska överväganden som eftersträvades i egenskap av upphovsmakare till 

det självständiga arbetet var att följa god forskningssed. Med detta menas att information 

och resultat ej skulle förvanskas, fabriceras eller plagieras. Förvanskning innebär bland 

annat ändring av forskningsresultat eller utförande av selektiv resultatredovisning för att 

det ska överensstämma med en fastställd hypotes (Helgesson, 2015). En risk med 

litteraturöversikt är att studier som överensstämmer med författarens egen uppfattning 

prefereras, vilket kan ge en förvanskad bild av resultatet och en skev spegling av hur 

forskningsläget egentligen förhåller sig till verkligheten (Henricson, 2017; Polit & Beck, 

2017; SBU, 2017). Detta är något som togs med i beräkningarna under hela processen. 

Arbetet eftersträvades utföras så sakligt och objektivt som möjligt. Med fabricering menas 

att man hittar på forskningsresultat (Helgesson, 2015). Endast faktiska data presenterades 

och analysen grundades på resultatredovisning och sammanfattning av detta. Plagiat 

innebär att försöka framställa en annan persons vetenskapliga arbete som sitt eget 

(Helgesson, 2015).  

 

RESULTAT  

Resultatet presenteras under följande tre kategorier och elva subkategorier. Respektive 

kategori och dess subkategorier presenteras nedan i Tabell 1. Artiklarna som används i 

resultatet har markerats med en asterisk (*) i referenslistan. 

 

Tabell 1. Resultatöversikt 

Kategorier Subkategorier 

Att leva med symtom - Symtom 
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- Fysisk aktivitet/funktionsförmåga 

- Privata relationer 

- Sexualitet/reproduktion 

- Känslor/psykisk hälsa 

- Coping  

Mötet med sjukvården - Att bli diagnostiserad 

- Bemötande  

Socioekonomisk påverkan - Utbildning 

- Arbete/sjukskrivning 

- Privatekonomi  

 

Att leva med symtom 

Symtom 

Att leva med endometrios medför flera fysiska symtom hos personen som lever med 

tillståndet. Av de symtom som manifesteras hos personerna framkom det att smärta var den 

mest framträdande av symtomen som påverkade livet hos dessa personer (Denny, 2004; 

Denny, 2009; Fourquet et al., 2010; Bodén, Wendel & Adolfsson, 2013; Melis et al., 2015; 

Nunes, Ferreira & Bahamondes, 2015; Roomaney & Kagee, 2016; Soliman, Coyne, Zaiser, 

Castelli-Haley & Fuldeore, 2017; van Aken et al., 2017; Grogan, Turley & Cole, 2018; 

Grundström, Alehagen, Kjølhede & Berterö, 2018; Hållstam, Stålnacke, Svensén & 

Löfgren, 2018; Roomaney & Kagee, 2018). Enligt Soliman et al. (2017) upplevde de yngre 

kvinnliga deltagarna mellan 18 till 29 år värre smärtupplevelse i jämförelse med kvinnors 

smärtupplevelse i de äldre åldersgrupperna. Övriga vanligt förekommande upplevda 

symtom som beskrevs av studiedeltagarna var rikliga blödningar (Bodén et al., 2013; 

Roomaney & Kagee, 2016; Soliman et al., 2017; Hållstam et al., 2018; Roomaney & 

Kagee, 2018), utmattning (Denny, 2009; Fourquet, Báez, Figueroa, Iriarte & Flores, 2011; 

Bodén et al., 2013; Soliman et al., 2017; Grogan et al., 2018; Hållstam et al., 2018; 

Roomaney & Kagee, 2018), infertilitet (Fourquet et al., 2010; Soliman et al., 2017; 

Roomaney & Kagee, 2018), uppkastningar (Denny, 2004; Grogan et al., 2018; Roomaney 

& Kagee, 2018), illamående (Bodén et al., 2013; Grogan et al., 2018; Roomaney & Kagee, 

2018) uppsvälldhet (Roomaney & Kagee, 2016; Soliman et al., 2017; Roomaney & Kagee, 

2018) samt huvudvärk (Bodén et al., 2013; Roomaney & Kagee, 2018). Övriga symtom 

som beskrevs av studiedeltagare i enstaka fall var förstoppning, diarré och migrän 

(Roomaney & Kagee, 2018). Matintag påverkas även hos personer som lever med 

endometrios. Studiedeltagarna uppgav att de hade upplevelser av förändring i aptiten eller 

ätsvårigheter (Fourquet et al., 2010; Grogan et al., 2018; Hållstam et al., 2018; Roomaney 

& Kagee, 2018), att de ändrade sin kost eller provade på olika dietprogram (Cox, 

Henderson, Wood & Cagliarini, 2003; Denny, 2009; Roomaney & Kagee, 2016) samt 

intog vitamintillskott (Cox et al., 2003; Denny, 2009). Symtomens fysiska inverkan och 

läkemedelsbiverkningar påverkade även personernas föreställning om sitt utseende. 

Studiedeltagarna uppgav negativ inverkan på sitt fysiska utseende i form av viktökning 

(Denny 2009; Roomaney & Kagee, 2018), viktnedgång (Grogan et al., 2018), hirsutism 

(Denny 2009), håravfall (Denny, 2004) och akne (Roomaney & Kagee, 2016). Personer 

som lever med endometrios rapporterade om att tillståndet och dess symtom medförde en 

negativ inverkan på deras sömn (Fourquet et al., 2010; Nunes et al., 2015; Hållstam et al., 

2018). Enligt Fourquet et al. (2011) uppgav några deltagare att de inte alls var fysiskt 

påverkade av endometrios. Majoriteten av studiedeltagarna upplevde dock att de 
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påverkades av symtomen. Symtomens inverkan är sammanflätad med upplevelser av 

fysisk aktivitet/funktionsförmåga, känslor/psykisk hälsa, sexualitet/reproduktion, privata 

relationer och coping.  

 

Fysisk aktivitet/funktionsförmåga 

Personer som lever med endometrios påverkades av tillståndet och dess symtom i form av 

fysiska begränsningar som går ut över vardagslivet och fysisk funktionsnivå. 

Studiedeltagarna uppgav att hade upplevelser av att deras vardagsliv begränsades 

(Fourquet et al., 2010; Fourquet et al., 2011; Grogan et al., 2018; Grundström et al., 2018; 

Roomaney & Kagee, 2018) vilket medförde att de upplevde sig tvungna att detaljplanera 

sina liv efter symtomens begränsande inverkan (Denny, 2009; Fourquet et al., 2011; 

Roomaney & Kagee, 2016; Hållstam et al., 2018). De upplevde att deras fysiska 

funktionsförmåga blev nedsatt (Denny, 2004; Fourquet et al., 2010; Melis et al., 2015; 

Nunes et al., 2015; Roomaney & Kagee, 2016; Grogan et al., 2018; Roomaney & Kagee, 

2018) och kunde inte lämna sängen (Roomaney & Kagee, 2016; Grogan et al., 2018; 

Hållstam et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018). Personerna berättade även att de 

upplevde svårigheter med att tillfredsställa grundläggande fysiska behov som att gå på 

toaletten (Hållstam et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018), klä på sig själv (Grogan et al., 

2018; Roomaney & Kagee, 2018) och svårigheter med att gå på grund av smärta (Fourquet 

et al., 2011; Grogan et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018). 

 

Privata relationer 

Symtom och smärta påverkade och begränsade dagliga och sociala aktiviteter, vilket kunde 

leda till att man förlorade vänner eller blev socialt isolerad (Fourquet et al., 2010; Fourquet 

et al., 2011; Cox et al., 2003; Hållstam et al., 2018). Ett flertal av studiedeltagarna 

rapporterade att de ofta var tvungna att ställa in eller avboka aktiviteter, evenemang och 

tillställningar främst på grund av smärta och fysiska begränsningar, vilket innebar ett 

minskat socialt liv (Denny, 2004; Denny, 2009; Melis et al., 2015; Grogan et al., 2018; 

Roomaney & Kagee, 2018). Flera berättade även om upplevelser av oförståelse och 

misstänksamhet från vänner och familj där de kunde bli kallade för hypokondriker eller 

anklagas för att fejka eller överdriva sina symtom och besvär. Andra i deras närhet 

uppfattade inte endometrios som en legitim sjukdom (Cox et al., 2003; Grogan et al., 2018; 

Hållstam et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018). Många av personerna med endometrios 

upplevde emellanåt att det var svårt att prata och vara öppen om sitt sjukdomstillstånd och 

känslor med vänner och familj. Därför valde just många att dölja eller ljuga när det kom till 

deras symtom och anledningar till upprepade avbokningar, i rädsla av att förlora vänner 

eller bli dömd negativt (Fritzer et al., 2013; Grogan et al., 2018). Smärta och andra symtom 

hindrade många från att delta i sociala aktiviteter, därför valde många att planera och 

schemalägga aktiviteter och tillställningar kring deras menstruationscykeln. Då kunde de 

försäkra sig om att vara relativt smärtfri (Denny, 2009; Roomaney & Kagee, 2016). Enligt 

Denny (2004), Hållstam et al. (2018) samt Roomaney och Kagee (2016, 2018) upplevde 

många av deltagarna stöttning, förståelse och empati från sin partner, familj och sina 

vänner. De flesta upplevde att de fick emotionellt stöd och hjälp med praktiska saker som 

transport till sjukhus, barnpassning och hushållssysslor som matlagning och städning när 

smärta och andra symtom begränsade deras vardagsaktiviteter. Av dem som fick hjälp och 

stöd från sin familj och vänner upplevdes trygghet, minskad press och stress när det kom 
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till att hantera vardagen (Denny, 2004; Roomaney & Kagee, 2016; Hållstam et al., 2018; 

Roomaney & Kagee, 2018).  

 

Sexualitet/reproduktion 

Många av personerna med endometrios led av dyspareuni. Smärtan kunde vara i flera 

timmar efter samlaget eller i värsta fall flera dagar (Denny & Mann, 2007b). Många 

upplevde att smärtan och de fysiska och psykiska begränsningarna hade en negativ 

inverkan på deras sexualitet och livskvalitet (Fourquet et al., 2011; Melis et al., 2015; 

Grogan et al., 2018). Enligt Fritzer et al. (2013) samt Roomaney och Kagee (2018) fanns 

det en stark rädsla och ängslan som var kopplad till sex och samlag, vilket gjorde att 

personerna avstod eller undvik samlag helt på grund av oro för smärta och obehag. En del 

av personerna var tvungna att förkorta eller avbryta samlaget när smärtan var som värst, 

vilket många upplevde hade en negativ påverkan på deras intima relationer och sexliv 

(Denny & Mann, 2007b; Fritzer et al., 2013; Grundström et al., 2018; Grogan et al., 2018). 

Enligt Fritzer et al., (2013) uppgav vissa av deltagarna att de saknade sexlust på grund av 

smärtan. De upplevde att de inte kunde njuta fullt ut av samlaget, vilket skapade 

frustration. Men trots detta stod många av personerna ut med samlagssmärtor för att 

tillfredsställa sin partner eller för att undvika osämja och bråk. Andra var rädda och oroliga 

att bli lämnade av sin partner (Denny & Mann, 2007b; Fritzer et al., 2013). De allra flesta 

upplevde däremot att deras partner var ett bra stöd och visade förståelse för deras 

sjukdomstillstånd (Denny & Mann, 2007b). Enligt Denny (2004), Denny och Mann 

(2007b) samt Hållstam et al. (2018) nämnde många att de anpassade och hittade nya 

sexpositioner tillsammans med sin partner för att lindra smärta och obehag. Vissa par 

använde sig av andra tillfredsställande alternativ till samlag och intimitet för att skapa 

närhet. Trots att många upplevde stöd och förståelse i sina relationer kunde deras 

endometrios orsaka osämja och spänningar till följd av brist på sex och intimitet. Det 

kunde även förekomma misstankar och tvivel från deras partner gällande samlagssmärta 

och smärtan i övrigt, vilket kunde resultera i skilsmässa eller att förhållandet avslutades 

(Denny & Mann, 2007b; Denny, 2009; Cox et al., 2003; Roomaney & Kagee, 2018). 

Rädsla för infertilitet och osäkerheten kring att bli gravid påverkade personernas liv 

generellt (Grundström et al., 2018; Hållstam et al., 2018). Infertilitetsbehandlingar och 

flertal försök till att bli gravid kunde framkalla känslor av sorg, depression och oro, vilket 

kunde skapa en känsla av att vara otillräcklig eller att man inte var en “riktig” kvinna 

(Fourquet et al., 2010; Fourquet et al., 2011; Fritzer et al., 2013; Roomaney & Kagee, 

2018). Enligt Denny och Mann (2007b) samt Fritzer et al. (2013) uppgav flera av 

studiedeltagarna att de uthärdade och genomled smärtsamma samlag i önskan om att bli 

gravida. Många av personerna med endometrios fick kämpa hårt och länge för att kunna bli 

gravida (Roomaney & Kagee, 2018). Enligt Roomaney och Kagee (2018) hade deltagarna 

fått information om att det fanns en risk för infertilitet och svårigheter med att bli gravid. 

Infertiliteten resulterade i att många kände sorg och osäkerhet och vissa upplevde att de 

blev stigmatiserade, vilket även påverkade deras sociala stöd och relationer (Soliman et al., 

2017; Roomaney & Kagee, 2018). 

 

Känslor/psykisk hälsa 

Att leva med tillståndets fysiska symtom och begränsningar samt inverkan på privata 

relationer samt sexualitet och reproduktion resulterade i att personerna upplevde att de 

behövde brottas med flera känslor. Personer som lever med endometrios berättade om 
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negativa känslor präglade av ensamhet (Cox et al., 2003; Fourquet et al., 2011; Roomaney 

& Kagee, 2016; Grogan et al., 2018; Grundström et al., 2018; Hållstam et al., 2018; 

Roomaney & Kagee, 2018), oro (Denny, 2004; Denny & Mann, 2007b; Denny, 2009; 

Grogan et al., 2018; Grundström et al., 2018; Hållstam et al., 2018), utsatthet (Cox et al., 

2003; Roomaney & Kagee, 2016; Grundström et al., 2018; Hållstam et al., 2018), skuld 

(Denny & Mann, 2007b; Denny, 2009; Grogan et al., 2018; Hållstam et al., 2018) och 

osäkerhet (Denny, 2009; Grundström et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018). Inslag av 

självtvivel och negativ inverkan på självkänsla präglar personer som lever med 

endometrios (Denny & Mann, 2007b; Denny, 2009; Soliman et al., 2017; Grogan et al., 

2018; Hållstam et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018). Övriga känslor som upplevdes av 

studiedeltagarna var bland annat ilska (Cox et al., 2003; Grundström et al., 2018), sorg 

(Cox et al., 2003; Fourquet et al., 2011; Grundström et al., 2018; Roomaney & Kagee, 

2018), humörsvängningar (Fourquet et al., 2011; Soliman et al., 2017; Roomaney & 

Kagee, 2018) och frustration (Fourquet et al., 2011; Roomaney & Kagee, 2018). 

Beskrivning av positiva emotioner av att leva med endometrios var sällsynt, dock uttryckte 

några studiedeltagare att de kände sig lugna och fridfulla (Fourquet et al., 2011). Att leva 

med endometrios har även en negativ inverkan på psykisk hälsa och livskvalitet (Fourquet 

et al., 2010; Bodén et al., 2013; Fritzer et al., 2013; Melis et al., 2015; van Aken et al., 

2017). En stor andel av personerna som lever med endometrios uppgav depressiva symtom 

(Cox et al., 2003; Denny, 2004; Fourquet et al., 2011; Melis et al., 2015; Soliman et al., 

2017; Roomaney & Kagee, 2018). Enligt Soliman et al. (2017) framkom det att det 

emotionella välmåendet hos yngre kvinnor från 18 till 29 år var sämre än hos kvinnor i 

äldre åldersgrupper. I vissa fall preciserades orsaken bakom depressiviteten som en 

konsekvens av symtomen (Fourquet et al., 2011) eller läkemedel (Denny, 2004). Hos en 

del av personerna manifesterades även självmordstankar som en följd av att leva med 

endometrios (Roomaney & Kagee, 2018). Enligt Fritzer et al. (2013) uppgav dock några 

deltagare att de inte upplevde en negativ psykisk påverkan av att leva med endometrios.  

 

Coping 

Att leva med endometrios hade en negativ inverkan på känsla av kontroll, maktlöshet och 

självbild, särskilt hos yngre kvinnor från 18 till 29 år (Soliman et al., 2017). Strategier 

kring hantering av att leva med endometrios framkom av studiedeltagarna. Många av 

personerna som lever med endometrios hanterade endometrios genom att bestämma sig för 

att ta ansvar och kontroll över sina liv (Cox et al., 2003; Denny, 2009; Hållstam et al., 

2018), att acceptera sjukdomen som en del av deras liv (Roomaney & Kagee, 2016; 

Hållstam et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018) och att anta en positiv attityd (Cox et al., 

2003; Roomaney & Kagee, 2016; Roomaney & Kagee, 2018). En del av personerna 

hanterade sin sjukdom på konkreta tillvägagångssätt genom att exempelvis registrera och 

övervaka sina egna kroppar och symtom samt att uppta fysiska aktiviteter (Cox et al., 

2003; Roomaney & Kagee, 2016; Roomaney & Kagee, 2018). Kvinnor med endometrios 

bosatta i Sydafrika berättade att de bejakade spiritualitet och existentiella frågor i 

hanteringen av sitt tillstånd genom att be, tala till eller ifrågasätta Gud, läsa bibeln eller 

söka stöd hos diakon för att finna lindring (Roomaney & Kagee, 2016; Roomaney & 

Kagee, 2018). Många av personerna som lever med endometrios uppgav att de aldrig ens 

hade hört talats om endometrios innan de fick diagnosbeskedet (Denny, 2009; Fourquet et 

al., 2010; Bodén et al., 2013; Roomaney & Kagee, 2016). De flesta inhämtade kunskap på 

egen hand genom att använda sig av tillgänglig information på Internet (Cox et al., 2003; 

Roomaney & Kagee, 2016; Grogan et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018). En önskan 
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uttrycktes från flertalet av studiedeltagarna i Dennys (2009), Bodén et al. (2013), 

Roomaney och Kagees (2016, 2018) samt Grogan et al. (2018) studier att mer kunskap och 

forskning om endometrios bör eftersökas och genomföras. Framtidsutsikterna innehöll 

blandade känslor och förväntningar som varierade mellan hopplöshet utan riktning i livet 

(Grundström et al., 2018), osäkerhet över hur tillståndet kommer att utvecklas avseende 

smärta och infertilitet (Cox et al., 2003; Denny, 2004; Denny, 2009) samt ifrågasättande av 

sin egen förmåga att hantera endometrios långsiktigt (Denny, 2004). Några av personerna 

såg på framtiden med hoppfullhet och vissa uttryckte även att de såg fram emot 

klimakteriet (Denny, 2009).  

 

Mötet med sjukvården 

Att bli diagnostiserad 

Tiden från manifestering av symtom till diagnostisering av tillståndet upplevdes som 

fördröjd för en betydande majoritet av studiedeltagarna (Denny, 2004; Denny, 2009; 

Grogan et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018). Flera av studiedeltagarna uppgav att de 

behövde genomgå upprepade diagnostiska undersökningar innan de erhöll beskedet om 

endometriosdiagnos (Cox et al., 2003; Denny, 2009; Grundström et al., 2018). Cox et al., 

(2003), Denny (2009) och Fourquet et al. (2010) nämner att ett flertal av personerna med 

endometrios kunde behöva konsultera med upp till fem olika läkare eller bli hänvisad till 

andra specialister innan de kunde få en korrekt diagnos. Att få beskedet väckte splittrade 

känslor hos studiedeltagarna. De uppgav blandade känslor av lättnad över att få reda på 

vad orsaken bakom deras symtom var (Grogan et al., 2018; Grundström et al., 2018; 

Roomaney & Kagee, 2018), ilska (Grogan et al., 2018; Grundström et al., 2018), 

frustration (Grogan et al., 2018) och sorg (Grundström et al., 2018) över att de behövt lida 

så länge. Vissa studiedeltagare uppgav att de upplevde diagnosbeskedet som empowering 

(Roomaney & Kagee, 2018) och underlättade hanteringen och accepterandet av symtomen 

(Grundström et al., 2018). En del av studiedeltagarna beskrev tillfället då de erhöll 

diagnosbeskedet som en negativ upplevelse (Grogan et al., 2018; Grundström et al., 2018). 

Studiedeltagare berättade att de upplevde svårigheter med att formulera adekvata frågor 

och att diagnosbeskedet kändes forcerat, ensamt och kallt (Grogan et al., 2018). Väntetiden 

från diagnos till uppföljningsmöte upplevdes även som lång (Grogan et al., 2018; 

Roomaney & Kagee, 2018).   

 

Bemötande 

Det förekom både positiva och negativa upplevelser av bemötande bland personerna med 

endometrios, dock var den negativa upplevelsen mest rapporterad (Cox et al., 2003; 

Denny, 2004; Denny, 2009; Bodén et al., 2013; Roomaney & Kagee, 2016; Grogan et al., 

2018; Grundström et al., 2018; Hållstam et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018). Ett 

genomgående tema som påträffades hos ett flertal av studiedeltagarna var att majoriteten 

av personerna med endometrios kände sig osynliga och försummande av hälso- och 

sjukvårdspersonalen (Denny, 2009; Bodén et al., 2013; Grundström et al., 2018; Hållstam 

et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018). Ett flertal av personerna upplevde också att deras 

symtom, smärta och besvär normaliserades och bagatelliserades. Deras symtom togs inte 

på allvar, de möttes av argumenten låg smärttröskel, “normal menstruationssmärta” eller 

typiska “kvinnoproblem” och i värsta fall blev de avfärdade (Denny, 2004; Denny, 2009; 

Bodén et al., 2013; Grogan et al., 2018; Grundström et al., 2018). Det fick många av 
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personerna att känna att de behövde bli mer bestämda i sig själva i en sjukvårdsrelaterad 

kontext genom att de stod på sig när de blev avvisade av sjukvårdspersonal (Cox et al., 

2003). Bristande kännedom om endometrios hos personerna själva, bland 

sjukvårdspersonalen och hos allmänheten har negativ inverkan på personernas självkänsla, 

upplevelser och känsla av sårbarhet (Grogan et al., 2018; Hållstam et al., 2018; Roomaney 

& Kagee, 2018). Bodén et al. (2013), Grundström et al. (2018) och Hållstam et al. (2018) 

nämner att deltagarna rapporterade att de blev bemötta med misstro och okunskap vilket 

bidrog till försenad diagnos och behandling. Cox et al. (2003), Denny (2004, 2009) och 

Grogan et al. (2018) bekräftar liknande resultat. Det förekom ett bristande intresse och 

förståelse kring sjukdomstillståndet inom sjukvården och i samhället. Enligt Denny (2009) 

upplevde studiedeltagarna att sjukdomen inte uppfattades som viktig, d.v.s. det är inget 

livshotande tillstånd. Det förekom även sällan att läkaren eller annan sjukvårdspersonal 

frågade hur deras symtom och besvär påverkade deras vardag, arbete, sexualitet och 

sociala liv (Denny, 2004, 2009). Kvalitén, lokalisation och varaktigheten kring smärtan 

diskuterades vid sällsynta tillfällen (Denny, 2004, 2009; Bodén et al., 2013; Grundström et 

al., 2018; Hållstam et al., 2018). Bristen på kunskap, intresse och förståelse från 

sjukvården fick många att uppleva att deras lidande och besvär förminskades och 

ignorerades (Denny, 2009; Grundström et al., 2018). Hälso-och sjukvårdens bristande 

kunskap, bemötande och stöd fick många av personerna att tappa förtroendet för 

sjukvården (Bodén et al., 2013; Roomaney & Kagee, 2016; Grogan et al., 2018; Roomaney 

& Kagee, 2018). Försenad diagnos, dålig tillgång till behandlingsalternativ, opersonlig och 

bristande empati gällande information om sjukdomen och negativa attityder bland 

sjukvårdspersonalen påverkade tilliten negativt (Cox et al., 2003; Denny, 2009; Grogan et 

al., 2018; Grundström et al., 2018; Hållstam et al., 2018). Vissa av deltagarna rapporterade 

att de fick ägna flera år till att leta efter sjukvårdspersonal som lyssnade och visade 

förståelse för deras besvärliga situation (Cox et al., 2003). Det var först då många upplevde 

att det blev synliga och bekräftade (Cox et al., 2003; Grogan et al., 2018; Grundström et 

al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018).   

  

Cox et al. (2003), Roomaney och Kagee (2016, 2018), Grundström et al. (2018) samt 

Hållstam et al. (2018) nämner att många av deltagarna också var nöjda och tillfredsställda 

med sjukvården och kände tillit till personalen. Det går inte att bota endometrios och det 

finns inte alltid en “enkel” lösning till att minska smärta och symtom, därför är många av 

personerna med endometrios beroende av sjukvårdspersonalens kompetens och kunskap 

om sjukdomen (Grundström et al., 2018). När sjukvårdspersonalen tog deltagarnas symtom 

och besvär på allvar, visade intresse och förklarade sjukdomstillståndet med adekvat och 

tillfredsställande information skapades en trygghet och en lättnad över att inte längre 

behöva övertyga om sina besvär eller att få sina symtom avvisade. De flesta kände sig 

bekräftade och delaktiga i sin behandling, vilket gav dem kunskap, förtroende och 

empowerment till att hantera sin sjukdom (Cox et al., 2003; Bodén et al., 2013; Roomaney 

& Kagee, 2016; Hållstam et al., 2018; Grundström et al., 2018; Roomaney & Kagee, 

2018). Ett flertal av deltagarna hade ett förtroende till sjukvården och hoppades på att man 

i framtiden skulle hitta lämpliga metoder och tillvägagångssätt för att kunna hantera eller 

bota sjukdomstillståndet (Denny, 2009).   
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Socioekonomisk påverkan 

Utbildning 

Endometrios hade en negativ inverkan på utbildningen (Hållstam et al., 2018). Obehag, 

smärta och lidande till följd av symtomen ledde till frånvaro från både skol- och 

fritidsaktiviteter (Bodén et al., 2013). Bodén et al. (2013) nämner att frånvaron från skolan 

kunde sträcka sig från någon gång varannan månad till några dagar i veckan och i extrema 

fall kunde man missa större delar av skolåret.   

  

Antalet besök till skolsköterskan när det förekom symtom och besvär varierade bland 

personerna. Enligt Bodén et al. (2013) hade många av deltagarna aldrig besökt 

skolsköterskan. Personerna som hade träffat skolsköterskorna upplevde att de saknade 

kunskap om sjukdomstillståndet och att deras symtom inte togs på allvar. De upplevde 

också dålig kommunikation och bemötande då sköterskorna inte reagerade tillräckligt eller 

var lyhörda gällande deras symtom och besvär. Denny (2009), Grundström et al. (2018), 

Hållstam et al. (2018) samt Roomaney och Kagee (2018) bekräftar liknande resultat 

gällande bemötande och kontakten med sjukvården. Majoriteten av deltagarna var 

missnöjda eller besvikna på skolsköterskorna. De kände sig försummade och fick inte den 

respons och behandling som de hade förvänta sig (Bodén et al., 2013). Endometrios kan 

orsaka att man går miste om möjligheter inom skola och utbildning (Hållstam et al., 2018). 

Bodén et al. (2013) nämner att personerna uttryckte att de önskade att endometrios skulle 

normaliseras och diskuteras mer i skolorna. De menade att det är viktigt att få veta tidigt i 

skolåldern vad som är normala kroppsfunktioner och vad som inte är det. Många av 

personerna trodde att deras symtom och smärta var typiska. Det var först när de började 

jämföra sig med vänner och klasskompisar som de upptäckte att de inte hade samma 

obehag eller påverkades lika illa av sina menstruationer (Bodén et al., 2013). 

Studiedeltagarna ansåg att en satsning på att utbilda elever, lärare och skolsjuksköterskor i 

allmänhet om sjukdomen skulle kunna öka kunskapen så att sjukdomen kan 

uppmärksammas i tid och att symtomen inte normaliseras (Bodén et al., 2013). 

 

Arbete/sjukskrivning 

Sjukdomens fysiska och psykiska symtom och funktionsnedsättning påverkade arbetet och 

karriärutvecklingen negativt för många av personerna (Cox et al., 2003; Denny, 2004). 

Regelbunden frånvaro, låg arbetspresentation, förlust av klienter, sjukskrivningar och 

fruktan av att inte bli befordrad fick många att känna sig tvingade att arbeta, i rädsla för att 

förlora arbete och inkomst (Fourquet et al., 2010; Roomaney & Kagee, 2018). Det var 

framför allt smärta, de fysiska symtomen och begränsningarna som påverkade arbetet och 

dess produktivitet. När symtomen var som värst påverkades arbetsproduktiviteten och 

arbetsfrånvaron (Fourquet et al., 2010; Fourquet et al., 2011). Fourquet et al. (2011) 

redovisar att personerna förlorade ungefär 7,41 timmars arbetstid i veckan när symtomen 

och begränsningarna var som värst. Smärta var den främsta orsaken till att arbetet 

påverkades påtagligt. När smärtan var som mest besvärlig upplevde många att de var 

oförmögna att utföra sina arbetsuppgifter till fullo (Denny, 2004; Fourquet et al., 2011). 

Förutom den fysiska smärtan och besvär upplevde många en nedsatt psykisk hälsa vilket 

ytterligare påverkade deras arbete och livskvalité (Soliman et al., 2017). Hållstam et al. 

(2018) nämner att copingstrategier utvecklades för att kunna hantera och ta kontroll över 

arbetssituationen. Arbete, projekt och skift kunde anpassas till symtom och begränsningar 
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eller schemaläggas efter personens menstruationscykel. Arbetet kunde också planeras 

rättvist tillsammans med arbetsgivaren och kollegor. Ledighet ägnades främst till 

återhämtning av arbetsdagar (Cox et al., 2003; Denny, 2004; Roomaney & Kagee, 2016; 

Grogan et al. 2018).     

  

Något som förekom bland studiedeltagarna var att de rapporterade en bristande empati och 

förståelse bland sina kollegor och arbetsplatser (Denny, 2004; Grogan et al., 2018; 

Roomaney & Kagee, 2018). Denny (2004) nämner att många upplevde att sjukdomen och 

dess symtom bagatelliserades eller misstroddes. Vidare nämner Grogan et al. (2018) samt 

Roomaney och Kagee (2018) att många av personerna valde att dölja sina symtom 

eftersom kollegor och arbetsgivare inte sympatiserade med deras smärta och besvär. Flera 

av studierna bekräftar även att sjukdomen tvingade många av personerna att börja arbeta 

deltid, ta extra ledighet eller sjukskriva sig. I värsta fall blev de avskedade eller tvingade 

att avgå från sitt arbete, vilket påverkade deras ekonomi negativt (Denny, 2004; Fourquet 

et al., 2010; Grogan et al., 2018; Hållstam et al., 2018). 

 

Privatekonomi 

För personer med endometrios förekommer det dyra behandlingar, läkemedel och 

sjukvårdsbesök som påverkar utgifterna (Cox et al. 2003). Hormonbehandlingar och olika 

former av kirurgi kunde vara mycket dyra och riskfyllda. För att kunna betala sina 

behandlingar var de ibland tvungna att använda sina besparingar eller ekonomin till 

hushållet (Hållstam et al., 2018; Roomaney & Kagee, 2018). Det fanns även svårigheter att 

få en sjukförsäkring som kunde kopplas till diagnosen. I vissa fall täckte inte 

sjukförsäkringen alla kostnader för endometriosbehandlingarna tillräckligt (Roomaney & 

Kagee, 2018). Utöver endometriosbehandlingar och läkemedel spenderades det en stor del 

pengar på hygienartiklar som tamponger, trosskydd, bindor och tvättlappar varje månad, 

vilket vissa var tvungna att arbeta hårt för att kunna ha råd med (Roomaney & Kagee, 

2018).   

  

Som tidigare nämnt påverkar endometrios även arbetet vilket i sig påverkar inkomst och 

ekonomi. Många av personerna fick gå ner i tid, arbeta deltid, sjukskriva sig eller ta ut 

extra ledighet utan ersättning (Denny, 2004; Grogan et al., 2018; Hållstam et al., 2018; 

Roomaney & Kagee, 2018). Flera av personerna hade familjer som förlitade sig på dem 

ekonomiskt, vilket fick många att känna sig pressade, stressade och oroliga över sin 

arbetssituation. Många fruktade att förlora sitt arbete och därav sin inkomst på grund av sitt 

sjukdomstillstånd (Roomaney & Kagee, 2018). Roomaney och Kagee (2018) nämner att 

vissa av deltagarna var tvungna att skjuta upp sina behandlingar och läkemedel tills de 

hade råd med kostnaderna, vilket påverkade deras hälsa, arbete, sociala och dagliga liv.   

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion   

Resultatet visade att endometrios påverkade personernas liv utifrån fysiska, psykiska, 

sociala och ekonomiska aspekter. Symtomen utgjorde kärnan för påverkan på flertalet 

aspekter i personernas liv, i synnerhet den upplevda smärtan, vilket Bergqvist et al. (2004) 

och Socialstyrelsen (2018) menar är det främsta symtomet hos personer som lever med 

endometrios. Adekvat smärtlindring och respektfullt bemötande gentemot personernas 
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subjektiva smärtupplevelse inom sjukvården kan vara avgörande för konsekvenserna av 

endometrios i personernas liv. Dessutom utgör även ett gott socialt stöd en viktig resurs för 

att kunna hantera endometrios enligt studiedeltagarna vilket har framkommit i resultatet för 

denna studie. Särskilt smärtupplevelsen kan påverkas av sociala faktorer hos personer som 

lever med endometrios (IASP, 2017). En reflektion är att anhöriga bör involveras i 

omvårdnadsprocessen och informeras om sjukdomen och vad de kan bistå med för 

personer som lever med endometrios eftersom de kan utgöra ett viktigt socialt stöd som 

kan ge positiv inverkan hos dessa personer.  

 

Bristen på information uppvisades även i resultatet. Ett flertal av personerna som lever med 

endometrios hade inte ens hört talats om sjukdomen innan de erhöll diagnos, erhöll 

otillräcklig information från vårdpersonal och behövde inhämta kunskap om endometrios 

självständigt via Internet. Enligt Johnson och Hummelshoj (2013) uppskattas ungefär 176 

miljoner personer i världen leva med endometrios. Med tanke på att så många lever med 

endometrios samt att många av studiedeltagarna upplevde bristande information och 

kunskap har reflektioner förts beträffande att fokus bör läggas på att ökad information och 

kunskap om endometrios erhålls sjukvårdspersonal och den generella allmänheten. 

Kunskap om endometrios behövs inom flertalet av sjukvårdens område från skolhälsovård, 

ungdomsmottagningar och öppenvård till högspecialiserad vård. En reflektion innefattar att 

särskilt kunskap om endometrios i skolan bör betonas eftersom skolhälsovården kan utgöra 

det första mötet med vården för unga personer som lever med endometrios och tidigt kan 

fånga upp dem och erbjuda dem den vård och behandling som de behöver. Det är viktigt 

att på ett tidigt stadium tro på dessa personer för att undvika att de förlorar förtroende och 

tillit gentemot vården och avstår från att uppsöka vård och behandling (Denny & Mann, 

2007a; Socialstyrelsen, 2018).  

 

Mötet i vården utgör en viktig roll i upplevelserna av att leva med endometrios. I resultatet 

framkom det att många av personerna hade negativa upplevelser av vårdens bemötande. 

Personernas smärtupplevelse togs inte på allvar vilket strider mot Norrbrink och Lundbergs 

(2014) påstående att smärtan ska bemötas och respekteras utifrån personens subjektiva 

upplevelse samt ICN:s etiska kod (2012) om att omvårdnaden ska ske med respekt. Efter 

egna reflektioner kunde ett tydligt samband ses gällande sårbarhet, tillit och mötet med 

sjukvården. Personernas tillit till sjukvården kunde påverkas av sjukvårdspersonalens 

kompetens och bemötande. Bristande kompetens och bemötande har en negativ inverkan 

på personernas självkänsla, upplevelser och sårbarhet. Bristande kompetens och 

bemötande kan medföra en negativ inverkan på vårdrelationen (SSF, 2016) som är en 

viktig del av omvårdnaden (Angel & Vatne, 2017). Inom sjukvården är tillit en viktig 

faktor (Dinç & Gastmans, 2012) då personer med kroniska sjukdomar ofta befinner sig i en 

beroendeställning och är i behov av sjukvårdens kunskap och kompetens (SSF, 2016; 

Angel & Vatne, 2017; Grundström et al., 2018). När sjukvården och sjuksköterskan saknar 

kompetens eller är oförmögen att erbjuda lämpliga behandlingsalternativ och omvårdnad 

som kan främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa eller lindra lidande (ICN, 2012) 

orsakar det negativa konsekvenser för personerna (Angel & Vatne, 2017). I resultatet 

framkom det att många av personerna med endometrios upplevde en fördröjd 

diagnostisering. Enligt De Nardi och Ferrari (2011) kan detta bero på att symtomen är 

varierande och diffusa samt att de kommer i skov vilket kan försvåra diagnostisering. 

Resultatet av den här litteraturöversikten visar även att sjukvårdens bemötande gentemot 

personer som lever med endometrios är en av de avgörande faktorerna för fördröjning av 

diagnosticering. Efter egna reflektioner kring tillit, sårbarhet, kunskap och bemötande blev 
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det tydligt hur viktiga dessa egenskaper är för vårdrelationen, omvårdnaden och 

sjuksköterskan. Detta är något som illustreras när personerna väl blev bekräftade, 

respekterade och trodda. Först när de blev synliga och bekräftade uppstod en trygghet och 

ett förtroende till sjukvården. När personerna fick anpassad information, kunskap, stöd och 

fick vara delaktiga i sin vård och behandling, resulterade i empowerment och styrka till att 

hantera sin sjukdom.  

  

I en av studierna framkom det att yngre kvinnor upplever mer svårigheter att hantera 

smärtan och sämre känsla av kontroll, maktlöshet och självbild än kvinnor i äldre 

åldersgrupper (Soliman et al., 2017). Ett samband mellan kroniska sjukdomar hos yngre 

personer och negativ inverkan på psykisk ohälsa och negativa känslor har framkommit i 

andra studier. Ortega, Huertas, Canino, Ramirez och Rubio-Stipec (2002) har påvisat ett 

samband mellan yngre personer som lever med astma och andra kroniska sjukdomar samt 

ångest och dystymi. Även Taal, Rasker och Timmers (1997) har visat att ett samband kan 

finnas mellan funktionell status och symtom samt depression, ensamhet och självkänsla 

hos unga vuxna som lever med artrit. Det skulle kunna finnas ett samband mellan yngre 

personer som lever med en kronisk sjukdom och att de har nedsatt fysisk och psykisk 

motståndskraft än äldre personer som lever med en kronisk sjukdom, dock behöver mer 

forskning som jämför skillnader mellan åldersgruppers smärthantering och emotionella 

välmående av att leva med en kronisk sjukdom utföras. Vissa deltagare i Fourquet et al. 

(2011) studie var inte alls påverkade av sjukdomen fysiskt eller psykiskt. Uppdelningen i 

svårighetsgrad av sjukdomen baserades på vad deltagarna själva ansåg och ej baserat på en 

läkarbedömning enligt Fourquet et al. (2011). Reflektioner har förts om att detta skulle 

kunna förklaras genom att personer som lever med en mild form av endometrios är mindre 

påverkade av sjukdomen, alternativt att vissa av deltagarna har utvecklat bra 

copingstrategier. En annan förklaring skulle kunna vara att personer som erhållit 

tillfredsställande farmakologisk behandling vilket har rapporterats av Fagervold et al. 

(2009). Dock kräver detta mer ingående forskning för att säkerställa. Sydafrikanska 

deltagare uppgav uppkomst av självmordstankar (Roomaney & Kagee, 2018). Enligt 

Herman et al. (2009) är prevalensen av psykisk ohälsa väldigt hög i Sydafrika, vilket skulle 

kunna vara en förklaring till att självmordstankar förekommer hos personer som lever med 

endometrios och är bosatta i Sydafrika.  

  

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva personers upplevelse av att leva med 

endometrios. Detta har besvarats genom att beskriva endometrios inverkan på att leva med 

symtom, mötet med sjukvården samt påverkan på socioekonomiska aspekter hos personer 

som lever med endometrios. Heltäckande aspekter i personernas liv i allt från symtom, 

fysisk funktionsförmåga, privata relationer, sexualitet, känslor, coping, bemötande från 

sjukvården, arbete och privatekonomi har funnits i analysen. Liknande resultat hittades av 

Culley et al. (2013) gällande endometrios betydande sociala och psykologiska inverkan hos 

kvinnor inom flera aspekter samt Huntington och Gilmour (2005) i det avseende att svår 

endometriossmärta påverkar alla livsaspekter. Även smärtupplevelsens inverkan på 

arbetsnärvaro har påvisats av Denny och Mann (2008). Denny och Mann (2008) 

rapporterade även om feldiagnostisering av diagnos som exempelvis IBS (irritable bowel 

syndrome) vilket inte har framkommit i studierna som inkluderats i denna 

litteraturöversikt. En förhoppning är att, trots fortsatt övervägande negativt bemötande från 

sjukvården, har diagnosticering och omvårdnadsprocessen förbättrats något det senaste 

decenniet. 
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Metoddiskussion  

Valet av metoden litteraturöversikt utgick från studiens syfte: att beskriva personers 

upplevelser av att leva med endometrios. Det finns både för- och nackdelar med att 

använda metoden litteraturöversikt. Enligt Henricson (2017), Polit och Beck (2017) samt 

SBU (2017) är litteraturöversikt en gynnsam och fördelaktig metod när man vill undersöka 

vetenskapliga underlag, kunskapsluckor och möjligheten till att bedriva evidensbaserad 

vård. En nackdel är att det finns en risk att litteraturöversikter kan leda till ett snedvridet 

urval (Henricson, 2017; Polit & Beck, 2017). Däremot kan risken minimeras genom att 

använda sig av ett kritiskt förhållningssätt där negativa och positiva fynd inkluderas till 

resultatet, något som har eftersträvats i den aktuella studien. Studiens syfte styr valet av 

metod (Vetenskapsrådet, 2017). Denna studies syfte var att beskriva personers upplevelser 

av att leva med endometrios. Därmed var det givande att inkludera de kvalitativa studierna 

för att få detaljerade beskrivningar av personers upplevelser. Det var även fördelaktigt att 

inkludera kvantitativa studier för att få en uppfattning om hur utbredda dessa upplevelser 

var.   

 

Andra metoder hade kunnat applicerats för att besvara detta självständiga arbetets syfte. 

Genom att använda sig av en kvalitativ metod där exempelvis intervjuer och dagböcker 

används för att samla in data skulle man kunna få en djupare förståelse för hur personernas 

upplevelser av endometrios ser ut (Henricson, 2017; Polit & Beck, 2017). En kvantitativ 

metod skulle också kunna appliceras, med användning av enkäter och frågeformulär skulle 

man kunna kartlägga och jämföra personers upplevelser av att leva med endometrios 

(Henricson, 2017; Polit & Beck, 2017). En svaghet med enkäter och frågeformulär är att 

innehållet och frågorna kan uppfattas och tolkas olika av studiedeltagarna, vilket kan 

påverka reliabiliteten negativt (Henricson, 2017). Enligt Henricson (2017) är kvalitativ 

metod att föredra när man vill skapa förståelse och insikt om hur det är att uppleva eller ha 

erfarenhet av ett fenomen. 

  

I en litteraturöversikt är valet av sökord centralt (Henricson, 2017). Gällande sökord 

användes svenska MeSH-termer och MH-termer för att hitta rätt sökord och ämnesord. För 

att undvika feltolkning och missförstånd användes även ordböcker från webben för att 

översätta svenska ord och begrepp till engelska, vilket bidrar till trovärdigheten enligt 

Henricson (2017). Något som författarna uppmärksammat i efterhand var att 

informationssökningarna skulle kunnat ge fler träffar och blivit bredare om man använt sig 

av sökordet “experience”. Ordet experience är av relevans till studiens syfte och innehåll. 

Författarna har även reflekterat kring tillämpning av andra teoretiska begrepp och 

utgångspunkter som skulle ha kunnat applicerats i studien, såsom lidande, bemötande och 

personcentrerad vård. Dessa begrepp och teorier anses också ha en relation till syftet och 

problemformuleringen i studien. Däremot hade exempelvis det teoretiska begreppet 

lidande kunnat styra resultatet om sökningen efter artiklar hade fokuserat på just lidande. 

Även en fokusering på bemötande hade kunnat exkludera annan relevant information 

angående personernas upplevelser och därmed kunnat snedvrida resultatet. 

  

Inhämtningen av vetenskapliga artiklar utfördes i flera akademiska databaser med 

omvårdnadsfokus, vilket ökade chansen att finna relevanta artiklar till studien (Friberg, 

2017). Att använda sig av flera databaser stärker trovärdigheten till arbetet enligt 

Henricson (2017). För att ytterligare specificera sökningarna i databaserna användes 

inklusionskriterier och exklusionskriterier för att hitta artiklar som var relevanta till 
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studiens syfte. Urvalskriterier har enligt Henricson (2017) samt Polit och Beck (2017) en 

viktig betydelse för arbetets kvalitet och trovärdighet, eftersom man endast vill få fram 

relevant material. Därför valdes enbart originalartiklar som var vetenskapligt granskade 

med medel kvalitet (II) och hög kvalitet (III) som överensstämde med 

inklusionskriterierna. Enligt Polit och Beck (2017) bör en litteraturöversikt baseras på 

relativt nyligen publicerade artiklar. En svaghet med denna studie är att artiklar äldre än 10 

år har inkluderats. Endometrios är ett relativt outforskat område, framför allt när det 

kommer till personers erfarenheter och upplevelser av sjukdomen. När sökningarna i 

databaserna påbörjades upptäcktes svårigheter att finna nya studier och forskning gällande 

ämnet. Efter att ha träffat och diskuterat tillsammans med högskolans bibliotekarie valde 

författarna att inte ha någon tidsbegränsning gällande artiklarna. Andra 

begränsningsfunktioner som gjorts i arbetet som språk, kön och ålder kan också ha 

påverkat sökningarna och resultatet negativt (Friberg, 2017; Henricson, 2017). Trots lite 

svårigheter kring sökningar och hitta relevant forskning anser Henricson (2017) att 

trovärdigheten i studien ökar då hjälp och rådgivning mottagits under skrivprocessen.  

  

Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjorde författarna först enskilt och sedan tillsammans 

vilket enligt Henricson (2017) samt Polit och Beck (2017) stärker reliabiliteten på 

utförandet av granskningen och för att undvika bias. Författarna valde att inte inkludera 

artiklar av låg kvalitet, däremot är majoriteten av artiklarna i studien av medel kvalitet. 

Svårigheter med kvalitetsgranskningen innefattade bland annat att författarna till denna 

litteraturöversikt inte var särskilt bekanta med kvantitativa studier och vad som anses vara 

ett stort antal deltagare respektive få deltagare i kvantitativa studier. Anledningen till att 

vissa artiklar uteslöts berodde bland annat på att studiepopulationen ej var tillräckligt 

beskriven, att metoden ej var tillräckligt beskriven samt att resultatens validitet ej 

diskuterades. Det finns därför en risk för felbedömning gällande klassificering av kvalitet i 

de utvalda artiklarna då författarna till denna litteraturöversikt aldrig genomfört en 

kvalitetsgranskning tidigare, vilket kan innebära att artiklar kan ha blivit bortsållade och 

studiens resultat och kvalitet kan ha påverkats. Under kvalitetsgranskningen valde 

författarna även att lägga ett stort fokus på de etiska aspekterna i studierna, då detta är en 

viktig del av forskningsprocessen när det gäller genomförande, resultat och kvalitet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Under skrivprocessen hade författarna deltagit vid ett flertal 

handledningstillfällen tillsammans med andra studenter från kursen självständigt arbete. 

Där har studiens innehåll granskats och diskuterats upprepade gånger, enligt Henricson 

(2017) försäkrar det att analysen är baserad på data, vilket dessutom stärker studiens 

pålitlighet och kvalitet. Avslutningsvis menar Polit och Beck (2017) att författande av en 

litteraturöversikt är en konst som bemästras med tiden, vilket är en aspekt att ta hänsyn till 

i detta arbete då det var första gången författarna skrev en litteraturöversikt. 

  

Studierna som framkom från analysen är en blandning av nytt och gammalt. Den äldsta 

empiriska studien är från 2003 och de senaste från 2018. Eftersom vetenskapliga material 

är färskvaror kan de äldre studierna påverka resultatet (Friberg, 2017), något som 

författarna vetat med sig under skrivprocessen. Artiklarna i studien speglar även ett 

internationellt perspektiv. I och med att de empiriska studierna innefattar studiedeltagare 

med olika kulturella bakgrunder samt att länderna innehar olika sjukvårdssystem kan inte 

studiedeltagarna antas vara fullständigt homogena. Däremot kan detta internationella 

perspektiv ge en indikation på hur hälsa i världen ser ut vilket kan kopplas till framförallt 

det tredje målet om god hälsa och välbefinnande i Förenta Nationernas globala mål för 

hållbar utveckling (2019). 
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Slutsats 

Den här litteraturöversikten sammanställer befintlig kunskap om personers upplevelser av 

att leva med endometrios. Dessa upplevelser innefattar aspekter av att leva med symtom, 

mötet med sjukvården och socioekonomisk påverkan. Att leva med endometrios kan 

medföra övervägande negativa upplevelser av smärtsamma symtom, nedsatt 

funktionsförmåga, arbetsförmåga, privatekonomi och psykisk hälsa, negativt bemötande 

från sjukvårdspersonal samt negativ inverkan på privata relationer och 

sexualitet/reproduktion. Mer forskning och kunskapsspridning om endometrios behövs. 

Genom att öka medvetenheten om hur endometrios påverkar livet hos personer som lever 

med tillståndet kan kunskap bland sjukvårdspersonal samt omhändertagande och 

bemötande av dessa personer förbättras. Därmed kan personernas sårbarhet bejakas och 

deras tillit till sjukvården förhoppningsvis förbättras.   

 

Fortsatta studier 

Det existerar ett behov av vidare forskning inom problemområdet. Några frågeställningar 

som redan har nämnts i diskussionen utgörs av kvalitativa studier om skillnader att hantera 

smärta och emotionell påverkan mellan olika åldersgrupper och skillnader angående 

copingstrategier mellan personer som har negativa upplevelser av att leva med endometrios 

jämfört med dem som ej anser sig ha blivit påverkade av sjukdomen samt kvantitativa 

studier om samband mellan endometrios och självmordsbenägenhet. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Att vara medveten om hur endometrios påverkar livet hos personer som lever med 

endometrios kan förbättra kunskap hos verksam sjukvårdspersonal vilket kan öka 

möjligheterna till ett bättre omhändertagande och bemötande av dessa personer. Resultatet 

från den här litteraturstudien kan vara användbart för omvårdnadspersonal som möter 

dessa personer i sitt dagliga arbete. 
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I 

 

BILAGA 1 

Databas 

Datum 

Sökord Antal träffar Antal lästa abstrakt Antal lästa artiklar Antal inkluderade 

artiklar 

PubMed 

190904 

(endometriosis[MeSH) 

Terms]) AND (((patient 

reported outcome measures 

[MeSH Terms]) OR attitude 

of health personnel[MeSH 

Terms]) OR life change 

events[MeSH Terms]) 

Filters: Humans; English 

 

25 9 5 1 

PubMed 

190904 

(endometriosis[MeSH 

Terms]) AND (((((quality of 

life[MeSH Terms]) OR 

emotions[MeSH Terms]) OR 

life change events[MeSH 

Terms]) OR life style[MeSH 

Terms]) AND living 

Filters: Humans; English 

21 15 11 7 

CINAHL 

190904 

S1 AND S2 

Limiters – English 

Language; Human 

 

S1 – (MH “Endometriosis”) 

 

S2 – ((MH “quality of life) 

OR MH “emotions”) 

133 35 19 9 

TOTALT  179 59 35 17 



II 

 

BILAGA 2 

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. 



III 

 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten 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. 

  



IV 

 

BILAGA 3 

Matris över inkluderade artiklar 

 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Cox, H., Henderson, 

L., Wood, R., & 

Cagliarini, G. 

2003 

Australien 

Learning to take 

charge: women’s 

experiences of living 

with endometriosis 

Att identifiera 

kvinnors behov av 

information relaterat 

till laparoskopi vid 

endometrios och att 

utforska kvinnors 

upplevelse av att leva 

med endometrios 

Design: kvalitativ 

Urval: kvinnor med 

diagnosticerad 

endometrios 

Datainsamling: 

fokusgrupper 

Analys: tematisk 

analys 

61 

(-0) 

Endometrios medför 

flertaliga förluster för 

deltagarnas relationer, 

karriär och 

uppfattning av 

egenvärde. Vägen till 

diagnos och 

behandling är lång 

och onödigt svår. 

Kvinnorna behövde 

bli bestämda, ta 

kontroll och 

bestämma själva hur 

de skulle klara av sin 

sjukdom och sin 

livskvalitet. 

K 

II 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Denny, E. 

2004 

Storbritannien 

Women’s experience 

of endometriosis 

Att utforska kvinnors 

upplevelse av att leva 

med endometrios 

Design: kvalitativ 

storytelling 

Urval: deltagare med 

bekräftad 

endometriosdiagnos 

Datainsamling: 

intervjuer 

Analys: tematisk 

analys och 

innehållsanalys 

15 

(-0) 

Trots förekomst av 

svår smärta, ofta 

beskriven som 

intensiv eller 

överväldigande, 

upplevde kvinnor 

fördröjning med att 

bli diagnosticerad. 

Deras symtom 

trivialiserades ofta 

och normaliserades. 

Detta, och 

behandlingarnas 

begränsade 

effektivitet, 

påverkade relationer 

till partner och familj, 

arbete och sexuella 

relationer, även om 

individuella 

upplevelser inom 

varje område var 

olika. 

K 

I 

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 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Denny, E., & Mann, 

C.H. 

2007 

Storbritannien 

Endometriosis-

associated 

dyspareunia: the 

impact on women’s 

lives 

Att förstå djup 

samlagssmärtas 

inverkan på kvinnors 

liv 

Design: kvalitativ  

Urval: kvinnor med 

laparoskopiskt 

diagnostiserad 

endometrios 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: narrativ 

analys 

30 

(-0) 

Djup samlagssmärta 

är en vanlig 

upplevelse hos dessa 

kvinnor. Smärta som 

varar i timmar efter 

samlag är frekvent 

återkommande. 

Majoriteten av 

kvinnorna undvek 

samlag och vissa 

slutade ha samlag 

helt. Djup 

samlagssmärta kan 

påverka självkänslan 

och relationen till 

partnern.  

K 

I 

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 

  



VII 

 

 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Denny, E. 

2009 

Storbritannien 

I never know from 

one day to another 

how I will feel: pain 

and uncertainty in 

women with 

endometriosis 

Att utforska kvinnors 

upplevelse av att leva 

med endometrios 

Design: kvalitativt 

prospektiv 

Urval: kvinnor med 

laparoskopiskt 

diagnostiserad 

endometrios 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer och 

dagböcker 

Analys: narrativ 

analys 

30 

(-3) 

Upplevelsen av 

endometrios 

genomsyrar alla 

aspekter i kvinnornas 

liv. Följande teman 

identifierades: 

fördröjning av 

diagnos, smärta, djup 

samlagssmärta, 

behandling, 

relationer, arbete, 

utbildning och 

självkänsla. 

K 

I 

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 

  



VIII 

 

 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Fourquet, J., Gao, X., 

Zavala, D., Orengo, 

J.C., Abac, S., Ruiz, 

A., Laboy, J., & 

Flores, I. 

2010 

Puerto Rico 

Patients’ report on 

how endometriosis 

affects health, work, 

and daily life 

Att bedöma bördan 

av endometrios 

genom att erhålla 

Patient Reported 

Outcome (PRO)-data 

som beskriver 

upplevelser av att 

leva med sjukdomen 

Design: kvantitativ, 

patient-reported 

outcome 

Urval: kvinnor med 

laparoskopisk eller 

laparotomisk 

diagnostiserad 

endometrios 

Datainsamling: enkät 

Analys: logistisk 

regressionsanalys, 

endimensionell 

analys och statistisk 

analys 

561 

(-454) 

Endometriosrelaterade 

och/eller samtidigt 

pågående övriga 

symtom kan negativt 

påverka det allmänna 

välbefinnandet och 

arbetsprestationen hos 

drabbade kvinnor 

R 

II 

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 

Fourquet, J., Báez, L., 

Figueroa, M., Iriarte, 

R.I., & Flores, I.  

2011 

USA 

Quantification of the 

impact of 

endometriosis 

symptoms on health-

related quality of life 

and work productivity 

Att uppskatta 

endometriosrelaterade 

symtoms inverkan på 

fysisk och psykisk 

hälsostatus, 

hälsorelaterad 

livskvalitet och 

arbetsrelaterade 

aspekter (frånvaro, 

närvaro, produktivitet 

och 

funktionsnedsättning) 

Design: kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

Urval: patienter med 

kirurgiskt bekräftad 

endometrios 

Datainsamling: 

enkätundersökning på 

nätet 

Analys: statistisk 

analys 

478 

(-285) 

Patienterna 

rapporterade 

betydande 

funktionsnedsättning 

inom de fysiska och 

psykiska 

hälsokomponenterna. 

De förlorade i 

genomsnitt 7,41 

timmars arbetstid i 

veckan när symtomen 

var som värst. 

Arbetsrelaterade 

områden påverkades 

starkt av symtomen 

R 

II 

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 

  



X 

 

 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bodén, E., Wendel, 

C., & Adolfsson, A. 

2013 

Sverige 

Adolescents with 

endometriosis: Their 

experience of the 

school health care 

system in Sweden 

Att undersöka vilken 

form och nivå av stöd 

som kvinnor 

diagnostiserade med 

endometrios erhöll i 

Sverige från 

skolhälsovården och 

skolsjuksköterskor 

under högstadiet och 

gymnasiet samt hur 

detta påverkade deras 

livskvalitet 

Design: kvantitativt 

induktiv och 

kvalitativ 

Urval: kvinnor, 18–

26 år, som upplevt 

symtom under 

skolåren och blivit 

diagnostiserade med 

endometrios som 

orsak till sina 

symtom. Färdigställt 

utbildning inom de 

senaste 10 åren.  

Datainsamling: 

frågeformulär 

Analys: kvalitativ 

innehållsanalys och 

statistisk metod 

24 

(-1) 

Deltagarna hade 

frånvaro från skolan 

eller missade 

fritidsaktiviteter på 

grund av smärta eller 

abnorma blödningar 

relaterat till deras 

menscykel. Vissa 

trodde att symtomen 

var normala och 

kontaktade därför inte 

skolsjuksköterskan på 

grund av deras 

begränsade 

erfarenhet. Andra 

kontaktade inte 

skolsjuksköterskan på 

grund av egen 

uppfattning om dålig 

behandling. 

R + K 

II 

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 

  



XI 

 

 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Fritzer, N., Haas, D., 

Oppelt, P., Renner, 

S., Hornung, D., 

Wölfler, M., Ulrich, 

U., Fischerlehner, G., 

Sillem, M., & 

Hudelist, G. 

2013 

Österrike och 

Tyskland 

More than just bad 

sex: sexual 

dysfunction and 

distress in patients 

with endometriosis 

Att bedöma 

prevalensen av 

dyspareuni och dess 

inverkan på sexuell 

dysfunktion, sexuell 

stress och 

interpersonella 

relationer hos 

patienter med 

endometrios 

Design: prospektiv 

kohortstudie 

Urval: heterosexuellt 

aktiva kvinnor med 

samlagssmärta i minst 

6 månader och andra 

smärtsymtom 

relaterat till 

endometrios utan 

hormonell behandling 

Datainsamling: 

frågeformulär 

Analys: statistisk 

analys 

128 

(-3) 

Sexuell stress och 

dysfunktion 

observerades hos 

majoriteten av 

kvinnorna. Statistiskt 

signifikant korrelation 

hittades mellan 

sexuell dysfunktion 

och smärtintensitet 

under eller efter 

samlag, mindre 

samlagstillfällen per 

månad, större 

skuldkänslor 

gentemot partnern 

och mindre känsla av 

femininitet. 38 av 125 

kvinnor var överens 

om att den primära 

motivationen till 

samlag var för att bli 

gravid och nästan 

hälften av kvinnorna 

sade att 

tillfredsställande av 

partnern var en 

primär motivation för 

sexuell kontakt.  

P 

II 

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 

 



XII 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Melis, I., Litta, P., 

Nappi, L., Agus, M., 

Melis, G.B., & 

Angioni, S. 

2015 

Italien 

Sexual Function in 

Women with Deep 

Endometriosis: 

Correlation with 

Quality of Life, 

Intensity of Pain, 

Depression, Anxiety, 

and Body Image 

Att bedöma sexuell 

funktion, livskvalitet 

och uppfattad 

kroppsbild hos 

kvinnor med djup 

endometrios jämfört 

med friska kvinnor 

Design: tvärsnittsstudie 

Urval: kvinnor med 

bekräftad djup 

endometrios, kliniskt, 

biokemiskt, MRI- och 

ultraljudsundersökning. 

Kvinnor i fertil ålder 

(18–45 år).  

Datainsamling: enkäter 

Analys: Kolmogorov-

Smirnov-test och 

tvådimensionell 

statistisk analys 

81 

(-0) 

Djup endometrios har 

en betydande 

inverkan på sexualitet 

och självupplevd 

kroppsbild.  

R 

II 

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 

 

  



XIII 

 

 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Nunes, F.R., Ferreira, 

J.M., & Bahamondes, 

L. 

2015 

Brasilien 

Pain treshold and 

sleep quality in 

women with 

endometriosis 

Att bedöma 

smärttröskel och 

sömnkvalitet hos 

kvinnor med och utan 

endometrios 

Design: klinisk 

kontrollerad studie 

Urval: kvinnor över 

18 år med 

laparoskopiskt 

bekräftad 

endometrios och 

kvinnor över 18 år 

utan tecken eller 

symtom på 

endometrios 

Datainsamling: 

enkäter och 

smärtmätning med 

VAS-skala vid 

smärtstimulering. 

Analys: statistisk 

analys 

510 

(-0) 

Betydande sämre 

sömnkvalitet hos 

kvinnor med 

endometrios jämfört 

med kvinnor utan 

sjukdomen. 

Smärttröskeln var 

betydligt lägre i 

trochanter major och 

buken hos kvinnor 

med endometrios; 

dock ingen skillnad i 

VAS-skalan. 

Signifikant positiv 

korrelation mellan 

smärttröskel på vissa 

kroppsdelar och 

sömnkvalitet 

CCT 

II 

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 

  



XIV 

 

 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Roomaney, R., & 

Kagee, A. 

2016 

Sydafrika 

Coping strategies 

employed by women 

with endometriosis in 

a public health-care 

setting 

Att fokusera på hur 

kvinnor 

diagnostiserade med 

endometrios använder 

sig av 

copingstrategier 

Design: kvalitativ  

Urval: engelsk- eller 

afrikaanstalande 

kvinnor mellan 23–42 

år diagnostiserade 

med endometrios 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: tematisk 

analys  

16 

(-0) 

Kvinnor med 

endometrios inom 

offentlig hälsovård 

utarbetade både 

problemfokuserade 

och känslofokuserade 

copingstrategier för 

att hantera 

endometrios 

K 

II 

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 

  



XV 

 

 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Soliman, A.M., 

Coyne, K.S., Zaiser, 

E., Castelli-Haley, J., 

& Fuldeore, M.J. 

2017 

USA 

The burden of 

endometriosis 

symptoms on health-

related quality of life 

in women in the 

United States: a 

cross-sectional study 

Att undersöka den 

symtomatiska bördan 

av endometrios på 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

kvinnor i USA 

Design: 

tvärsnittsstudie 

Urval: amerikanska 

kvinnor i åldern 18–

49 år, med bekräftad 

eller misstänkt 

endometrios 

Datainsamling: enkät 

Analys: slumpmässig 

iterativ metod (RIM), 

deskriptiv analys och 

multivariat 

regressionsanalys 

1830 

(-561) 

Vanligaste symtomen var 

bäckensmärta/kramper 

under menstruationen; 

ångest/stress; smärta i 

nedre ryggen; och 

utmattning/trötthet/anemi. 

40 procent angav att 

dessa symtom var extremt 

besvärliga för dem. 

Symtomen hade en 

negativ inverkan på 

kvinnors hälsorelaterade 

livskvalitet, deras känsla 

av kontroll, 

känslomässiga 

välbefinnande, självbild 

och uppfattning av socialt 

stöd 

R 

II 

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 

 

 

  



XVI 

 

 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

van Aken, M.A.W., 

Oosterman, J.M., 

van Rijn, C.M., 

Ferdek, M.A., Ruigt, 

G.S.F., Peeters, 

B.W.M.M., Braat, 

D.D.M., & Nap, 

A.W. 

2017 

Nederländerna  

Pain cognition 

versus pain intensity 

in patients with 

endometriosis: 

toward personalized 

treatment 

Att utforska hur 

smärtintensitet och 

smärtkognition är 

relaterat till 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

kvinnor med 

endometrios.  

Design: tvärsnittsstudie 

Urval: kvinnor med 

laparoskopiskt och/eller 

MRI-konstaterad 

endometrios samt 

kontrollkvinnor. Båda 

grupperna var mellan 18 till 

49 år med pågående 

hormonbehandling eller 

hormonell 

preventivmedelsbehandling. 

Datainsamling: enkät 

Analys: statistisk analys 

92 

(-9) 

 

Kvinnor med 

endometrios:  

50 

(-2) 

 

Kontrollgrupp: 

42 

(-7) 

Hälsorelaterad 

livskvalitet var 

statistiskt signifikant 

försämrat hos kvinnor 

med endometrios 

jämfört med friska 

kontrollkvinnor. 

Smärtintensitet och 

smärtkognition 

påverkade 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

kvinnor med 

endometrios. 

Endometriospatienter 

hade statistiskt 

betydande sämre 

smärtkognition 

jämfört med 

kontrollgruppen. De 

rapporterade om mer 

ångest inför smärta 

och katastroftankar 

samt att de var 

mycket mer 

vaksamma mot 

smärta. 

R 

II 

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 

  



XVII 

 

 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Grogan, S., Turley, 

E., & Cole, J. 

2018 

Storbritannien 

’So many women 

suffer in silence’: a 

thematic analysis of 

women’s written 

accounts of coping 

with endometriosis 

Att förstå kvinnors 

upplevelser av att 

hantera endometrios 

och dess påverkan på 

deras liv 

Design: kvalitativ  

Urval: kvinnor med 

självrapporterad 

medicinskt 

diagnostiserad 

endometrios 

Datainsamling: enkät 

med öppna och slutna 

frågor 

Analys: induktivt 

tematisk analys 

34 

(-0) 

Deltagarna upplevde 

svårigheter med att 

hantera smärta och 

utmattning vilket gav 

dem en känsla av att 

vara sårbara och 

isolerade. Frustration 

upplevdes över 

fördröjning av 

diagnos och brist på 

tydlig information. 

Upplevelser av 

bristande stöd från 

vårdpersonal, vänner 

och familj fick dem 

att undvika sociala 

tillställningar och 

oförmåga att inte 

kunna arbeta på grund 

av smärta och 

utmattning. 

Kvinnorna dolde sina 

symtom från vänner 

och familj, ljög om 

anledningar till att 

inte närvara vid 

sociala tillställningar. 

K 

II 

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 

 

 



XVIII 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Grundström, H., 

Alehagen, S., 

Kjølhede, P., & 

Berterö, C. 

2018 

Sverige 

The double-edged 

experience of 

healthcare encounters 

among women with 

endometriosis: a 

qualitative study 

Att identifiera och 

beskriva kvinnor med 

endometrios 

upplevelser av möten 

inom hälso- och 

sjukvård 

Design: kvalitativ, 

tolkande och 

fenomenologisk 

Urval: svensktalande 

kvinnor över 18 år 

med 

laparoskopiverifierad 

endometrios 

Datainsamling: 

intervjuer 

Analys: tolkande 

fenomenologisk 

analys 

13 

(-4) 

Två teman 

identifierades: att bli 

bemött med okunskap 

eller att bli bekräftad 

av hälso- och 

sjukvården. Antingen 

var mötena 

destruktiva, 

kännetecknat av 

okunskap, utsättande 

och misstro, eller 

konstruktiva där 

kvinnorna kände sig 

erkända och 

bekräftade vilket 

stärkte deras 

självkänsla. 

K 

II 

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 
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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 

Hållstam, A., 

Stålnacke, B.M., 

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, 

effekt av behandling 

och utveckling av 

egna copingstrategier.  

Design: kvalitativ och 

grundad teori 

Urval: patienter med 

identifierad 

endometrios 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: kodning och 

teoretisering 

23 

(-12) 

En teori som 

beskriver kvinnornas 

upplevelse av att leva 

med smärtsam 

endometrios 

utvecklades från tre 

kategorier (kvinna 

med smärtsam 

endometrios, 

beroende och ett 

förstört liv) och en 

kärnkategori (att leva 

med smärtsam 

endometrios). 

K 

II 

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 
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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 

Roomaney, R., & 

Kagee, A. 

2018 

Sydafrika 

Salient aspects of 

quality of life among 

women diagnosed 

with endometriosis: A 

qualitative study 

Att utforska, förstå 

och beskriva 

hälsorelaterad 

livskvalitet bland 

sydafrikanska kvinnor 

som diagnostiserats 

med endometrios 

Design: kvalitativ  

Urval: kvinnor med 

kirurgiskt 

diagnostiserad 

endometrios, över 18 

år och upplevt 

symtom minst 3 

månader innan 

intervjun 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: tematisk 

analys 

25 

(-0) 

Endometrios är en 

central del i 

kvinnornas liv. Alla 

angav att deras 

hälsorelaterade 

livskvalitet 

påverkades negativt 

av sjukdomen. Tio 

kategorier 

identifierades: 

medicinska faktorer, 

fysisk funktion, 

psykisk funktion, 

sexuell funktion, 

reproduktiv funktion, 

interpersonell 

funktion, 

arbetsfunktion, 

information och 

kunskap, sjukvård 

och medicinsk 

behandling samt 

finansiell påverkan 

och överväganden 

K 

II 

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 

 


