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SAMMANFATTNING

Bakgrund  

Endometrios är en kronisk sjukdom vid vilken livmoderslemhinnan växer utanför livmodern. 
Sjukdomen drabbar var tionde kvinna och kan orsaka kronisk smärta, smärta vid samlag samt 
menstruation och infertilitet. Socialstyrelsen rekommenderar i de nationella riktlinjerna för vård 
vid endometrios ett multiprofessionellt samarbete kring patienten. Det är sjuksköterskans uppgift 
att initiera samt organisera den interprofessionella vården. Det är även sjuksköterskans uppgift 
att tillhandahålla kvinnorna med stöd och information för att underlätta hantering av den, för 
flera kvinnor, svåra smärtan och komplexa symtombilden. Detta ämne valdes för att bredda 
kunskapen hos hälso- och sjukvårdspersonal och framför allt sjuksköterskor.

Syfte 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med endometrios.

Metod 

Studiedesignen som valdes var en litteraturöversikt. En artikelsökning i tre relevanta databaser 
med avgränsningsåren 2009- 2019 gjordes varpå 15 artiklar kvalitetsgranskades samt 
analyserades med en integrerad analysmetod.

Resultat

Endometrios påverkade flera aspekter av kvinnors liv. Smärta löpte som en röd tråd genom de 
analyserade artiklarna och orsakade slitningar i familjen, parrelationen, samlivet samt i 
arbetslivet. Det orsakade psykisk ohälsa samt dålig självupplevd hälsa. Mötet med hälso- och 
sjukvården upplevdes av flertalet kvinnor som negativt.

Slutsats

Endometrios hade en negativ effekt på kvinnornas livskvalitet och mötet med sjukvården 
orsakade flertalet av kvinnorna en stor del onödigt lidande.

Nyckelord: Endometrios, Livskvalitet, Omvårdnad, Psykologi



ABSTRACT

Background

Endometriosis is a chronic disease where the endometrium grows outside of the uterus. The 
disease affects one in ten women and can cause chronic pain, pain at intercourse and 
menstruation as well as infertility. In the national guidelines for care of endometriosis the health 
authorities recommend a multidisciplinary teamwork. The work of initiating and organizing this 
collaboration belongs to the nurse. It is also the nurse’s role to provide the women with support 
and information in order to help manage the often-difficult pain and complex symptoms. This 
topic was chosen to broaden the knowledge of health care professionals and especially nurses.

Aim

The aim was to illustrate women’s experiences living with endometriosis. 

Method

The chosen study design was a literary review. Article searches were done in three relevant 
databases with the inclusion years of 2009- 2019 whereupon 15 articles where chosen for a 
quality audit and an integrated analysis.

Results

Endometriosis affected several aspects of women's lives. Pain was the main theme throughout 
the analyzed articles causing tensions in family, couple relations, intimacy and work life. It 
caused mental ill-health as well as poor self-experienced health. Numerous women experienced 
the encounter with health care as negative.

Conclusions

Endometriosis had negative effects on the women’s quality of life and the encounter with health 
care often caused the women a great deal of unnecessary suffering.

Keywords: Endometriosis, Nursing care, Psychology, Quality of life
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INLEDNING

Endometrios drabbar var tionde kvinna (Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood, 2014) och 
vid tidpunkten för diagnos har patienterna ibland haft symtom i mer än tio år. Sjukdomen kan ha 
en omfattande påverkan i kvinnors liv (Olovsson, 2015). Socialstyrelsen skriver i de nationella 
riktlinjerna för vård vid endometrios (2018) att för att motverka normalisering av symtom och 
möjliggöra tidig behandling behöver hälso- och sjukvården en ökad kunskap om sjukdomen. Det 
är därför av vikt att sjuksköterskan kan lära ifrån kvinnornas berättelser och ta med detta vid 
mötet i sjukvården. Socialstyrelsen (2018) rekommenderar även ett multiprofessionellt samarbete 
kring patienterna och här fyller sjuksköterskan en viktig roll i form av att initiera och samordna 
det interprofessionella arbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Denna studie visar att en 
litteraturöversikt på studier om endometrios och dess påverkan på livskvaliteten för drabbade 
kvinnor är nödvändig för att synliggöra kunskapsläget, ge en djupare förståelse hos 
sjuksköterskor för vad dessa patienter går igenom till följd av sin sjukdom samt som följd 
minska lidande.

BAKGRUND

Prevalens

Då flertalet kvinnor med endometrios inte har en diagnos är det svårt att veta exakt hur stor 
prevalensen av sjukdomen är. Studier visar på att det är ungefär tio procent av kvinnor i världen 
som lider av endometrios och utav dessa är det mellan 20–90 procent som har problem med 
infertilitet eller bäckensmärtor (Moradi et al., 2014). Socialstyrelsens statistikdatabas visar att 
2016 var medelåldern för att få diagnosen endometrios 37 år (Statens beredning för medicinsk 
utvärdering [SBU], 2018).

Patofysiologi

Livmoderns vägg består av tre skikt. Ytterst finns perimetriet (en del av bukhinnan) i mitten 
ligger myometriet (muskelskikt) och innerst är endometriet. Endometriet är en slemhinna i vilken 
körtlar som regleras av hormoner från äggstockarna finns (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006). 
Vid menstruation stöts endometriet bort och blodet innehåller vaginalt sekret samt celler från 
endometriet (Yang, Zhou, Prinz & Siegel, 2012). Enligt Olovsson (2015) finns alltså endometriet 
normalt i livmoderhålan men vid endometrios växer endometriet på annan plats. Vanligast är 
peritonealendometrios, då endometriet växer i eller på peritoneum (bukhinneväggen). Olovsson 
(2015) menar att endometrios kan orsaka cystor på ovarierna samt lesioner (skador eller sjukliga 
förändringar) varpå endometriet växer in i tarm, urinblåsa, perineum eller vagina. Vidare berättas 
att vid extragenital endometrios har lesioner konstaterats i alla vävnader samt organ förutom 
mjälten. Endometrios består histologiskt av samma celler som endometriet, det vill säga inbäddat 
i ett stroma (bindvävsstomme i organ) finns cylinderepitel som bygger upp körtelliknande 
strukturer vilka regleras hormonellt av östrogen och progesteron. I stromat finns även 
omyeliniserade nervfibrer vilka är inblandade i smärtan som endometrios orsakar förklarar 
Olovsson (2015). Med angiogenes (nybildning av blodkärl) växer lesionerna och där dessa finns 
blir en onormal bindvävsökning (fibros) vilken tenderar att bli stramt och tjockt (Olovsson, 
2015). Ibland griper fibrosen in i organ och deformerar eller drar dem ur dess normala läge. På så 
sätt kan endometrios till exempel orsaka störd funktion av urinledarna (Olovsson, 2015). 
Sjukdomen kan även öka risken för att drabbas av äggstockscancer med femtio procent 
(Vercellini, Viganó, Somigliana & Fedele, 2014). 
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Etiologi

Vid menstruation i retrograd förs menstruationen genom äggledarna ut i bukhålan istället för 
genom vaginan, detta är vanligt och händer de flesta kvinnor ibland (Burney & Giudice, 2012). 
En möjlig orsak till endometrios tros vara att immunförsvaret hos drabbade ej lyckas ta hand om 
de endometrie-fragment som förs ut i buken tillsammans med menstruationen (Olovsson, 2011). 
Immunförsvaret orsakar inflammation kring det påverkade området vilket ger smärta. Detta är 
dock en teori då orsaken till endometrios ännu ej är helt klarlagd. Riskfaktorer för att drabbas av 
endometrios innefattar genetiskt arv, långdragna och rikliga menstruationer samt exponering för 
endokrinstörande kemikalier (Olovsson, 2015). Fyra kännetecken vid endometrios har påvisats: 
genetisk predisposition, östrogenberoende, progesteronresistens samt inflammation (Burney & 
Giudice, 2012).

Symtom

Enligt Alimi, Iwanaga, Loukas och Tubbs (2018) kan endometrios ibland sakna symtombild 
vilket gör att flertalet kvinnor är odiagnostiserade. Vidare förklarar de att det vanligast 
förekommande symtomet vid endometrios är kronisk smärta och då främst två typer av smärta - 
visceral och somatisk. Med visceral smärta menas smärta som har sitt ursprung i organ, till 
exempel livmodern och urinblåsan. Somatisk smärta involverar sensoriska nerver i hud och djupt 
liggande vävnader (Alimi et al., 2018). Vidare menar författarna att kombinationen av visceral 
och somatisk smärta samt de individuella variationer som finns i förhållandet visceral respektive 
somatisk smärta ger en svårbehandlad komplexitet. Den kroniska smärtan är oftast belägen i 
pelvis (Burney & Guicice, 2012) men smärtbilden kan även ändras med menstruationscykeln 
(Alimi et al., 2018). Lesioner ger inflammation vilka kan, särskilt under smärtpåslag, orsaka 
feber och sjukdomskänsla hos patienten (Olovsson, 2011). Andra vanliga symtom vid 
endometrios inkluderar oregelbunden menstruation, dysmenorré (buksmärta i anslutning till 
menstruation), dyspareuni (samlagssmärta) och infertilitet (Burney & Guicice, 2012). 

Kronisk smärta
International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta som följande: ”An 
unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, 
or described in terms of such damage.” (IASP, 2017). Kronisk smärta definieras som smärta 
vilken varar längre än tre månader och kan graderas efter smärtans intensitet samt till vilken grad 
den påverkar dagligt liv (Treede et al., 2015). För flertalet drabbade leder långvarig smärta till 
upprepad vårdkonsumtion samt sjukskrivningar. Behandling av kronisk smärta bör involvera ett 
interprofessionellt team så som sjuksköterska, läkare, sjukgymnast och psykolog (Fryckstedt, 
2018). Werner och Leden (2010) förklarar att farmakologisk behandling i största möjliga mån 
bör styras av smärtmekanismen men det är inte alltid läkemedelsbehandling kan lindra. Det kan 
även ge oönskade biverkningar eller orsaka riskbruk (Werner & Leden, 2010). Fryckstedt (2018) 
rekommenderar då alternativa eller komplementära behandlingsmetoder som exempelvis fysisk 
träning.

Diagnos

Diagnosen endometrios baseras på anamnes, gynekologisk undersökning samt vaginalt ultraljud.
Anamnesen bör även innehålla en extensiv smärtanamnes där det framkommer eventuella besvär 
från urinvägarna eller vid tarmtömning, sittande- eller rörelsesmärta, vad som lindrar, 
lokalisation med mer (Olovsson, 2015). I det vaginala ultraljudet undersöks det primärt om det 
funna möjliga endometriet är benignt eller malignt (Valentin, 2002). Enligt Valentin (2002) har 
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det benigna endometriet ett karaktäristiskt drag från sin maligna tumörmotpart som gör det lätt 
att identifiera. Vad exakt som identifierar detta framkommer inte så tydligt utan förklaras som 
erfarenhet hos ultraljudsundersökaren. Differentialdiagnoser innefattar bland annat adenomyos, 
malignitet, ovarialcystor samt ulcerös kolit. Var tionde kvinna i fertil ålder lever med 
endometrios och vid diagnos har de flesta redan haft symtom i mer än tio år (Olovsson, 2015).

Behandling

Enligt Olovsson (2018) är de vanligaste behandlingsmetoderna för endometrios farmakologisk 
smärtbehandling, hormonell eller kirurgisk behandling. Den farmakologiska behandlingen består 
framför allt av paracetamol som ges kontinuerligt och COX-hämmare som initialt ges 
kontinuerligt och sedan vid behov. Vid smärtskov ges eventuellt opioider, till exempel tramadol 
(Olovsson, 2018). SBU (2018) menar att då endometrioshärdarna regleras av bland annat 
östrogen är syftet med hormonell behandling att försätta patienten i ett tillstånd med låga nivåer 
av östrogen. På så vis inaktiveras endometriosen, smärta lindras och förhindrar att nya härdar 
bildas. En effekt av de låga östrogennivåerna blir utebliven mens vilket kan eliminera smärtan 
vid menstruation (SBU, 2018). Den hormonella behandlingen består av monofasiskt p-piller i 
första hand, där varje tablett innehåller samma mängd hormon, i motsats till sekvenspreparat. 
Därpå gestagener eller till sist GnTH-analoger. Det går inte säga om någon 
hormonbehandlingsregim är mer effektiv än någon annan (Olovsson, 2018) men behandlingen 
bör fortsätta tas kontinuerligt tills dess att klimakteriet inträder eller graviditet önskas (SBU, 
2018). Ibland ifrågasätter närstående preventivmedel som behandling, antingen av kulturella skäl 
eller då patienten är ung tonåring. En etisk utmaning som sjuksköterskan ställs inför och som 
kräver att de lyssnar och informerar, menar Socialstyrelsen (2018) i de nationella riktlinjerna för 
vård vid endometrios.

Kirurgi kan vara ett alternativ om inte något av ovan nämnda behandlingar har fungerat adekvat. 
Då genomförs en laparoskopi (titthålsoperation) på patienten där kirurgen tar bort möjlig 
sammanväxt vävnad. Det bör understrykas att detta inte är en lösning på problemet i det långa 
loppet. Det är en ytterst temporär lösning som inte garanterar att problemen undanhålls en längre 
tid (Vercellini et al., 2014). Försvinner inte problemen kan en hysterektomi (operation där 
livmoder tas bort) vara aktuell. Denna behandlingsform riktar sig mot äldre kvinnor som passerat 
den barnafödande perioden eller kvinnor som ej planerar att få barn. Att få livmoder och 
äggstockar bortopererade ger ca 80 procent problemminskning eller problemfrihet. En femtedel 
upplever dock en förvärring av problemen eller ingen skillnad (Endometriosföreningen, 2018). 

Utöver ovan nämnda behandlingsformer kan även värme, träning, kostomläggning, akupunktur 
eller avslappningsövningar vara behjälpligt. Kostomläggning kan inkludera en minskning av 
processad mat och ökat intag av frukt och grönt. Det kan även vara fördelaktigt att minska 
proteinintaget, men i stort rekommenderas att äta en varierad kost (Weil, u.å.). Transkutan 
elektrisk nervstimulering (TENS) är också en välbeprövad metod för att linda 
menstruationssmärta och rekommenderas ibland till patienter med dessa besvär. Elektroder fästs 
på stället på kroppen där patienten känner muskelkontraktioner eller smärtor och elektriska 
impulser ges under behandlingen (Andersson, 2017). Enligt de nationella riktlinjerna för 
endometriosvård (Socialstyrelsen, 2018) undviker flertalet kvinnor med endometrios stora 
rörelser och träning då de är rädda för ökad smärta. Detta kan leda till försämrad styrka och 
kondition. Därför rekommenderar Socialstyrelsen i de sagda riktlinjerna att alltid utöva den 
smärtsamma rörelsen (Socialstyrelsen, 2018). 
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Endometrios och samliv

Dyspareuni, smärta vid samlag, delas upp i ytlig och djup. Den ytliga samlagssmärtan är 
vanligtvis förlagd antingen i hela vulva eller vid slidöppningen (Rydhög, 2019). Vid djup 
samlagssmärta är smärtan snarare förlagd i buken, vilket är den vanliga typen av dyspareuni vid 
endometrios. Orsaken till smärtan kan bero på att peritoneum är smärtkänsligt eller på grund av 
djupa lesioner vid de bakre livmoderfästena eller perineum (Olovsson, 2015). 

Endometrios och graviditet

Endometrios och infertilitet är begrepp som står nära varandra i diskussioner kring graviditet. 
Macer och Taylor (2013) beskriver att begreppen är väl etablerade i litteraturen men att 
sambandet fortfarande är något kontroversiellt. Falconer (2008) säger i sin avhandling att 
flertalet kvinnor med endometrios svarar dåligt på hyperstimulering. Han menar att kvinnorna 
har en mindre äggstocksreserv och vikten av att undersöka detta innan påbörjad behandling 
(Falconer, 2008). Vidare talas det om oocytproduktion (uräggsproduktion) och effekten av 
ägglossningen i den påverkade äggstocken (Macer &Taylor, 2013). Enligt studien kan det också 
vara så att det ökade aktiva makrofagerantalet och ökade inflammationsfaktorer i 
peritonealvätskan anses ha en minskad effekt på spermierna som kommer i kontakt med detta. 
Det ska inte bara ha en skadlig inverkan på spermierna utan också på embryot (Macer & Taylor, 
2013). Prescott et al. (2016) kunde i sin studie se att kvinnor med endometrios hade två gånger så 
stor risk att drabbas av infertilitet. Detta med alla riskfaktorer inräknade. Denna koppling fanns 
bara hos de kvinnorna i studien med ett normalt BMI (<25kg/m2). 

Sjuksköterskans profession och roll vid endometrios

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden: att förebygga sjukdom, främja och 
återställa hälsa samt att lindra lidande (International Council of Nurses [ICN], 2012). I Svensk 
sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2017) framgår det att en 
sjuksköterska förväntas ha sex kärnkompetenser: personcentrerad vård, informatik, säker vård, 
evidensbaserad vård, förbättringskunskap och samverkan i team. En personcentrerad vård 
innebär att omvårdnad utförs med integritet och värdighet i beaktning samt i ett partnerskap med 
patient och anhöriga. Sjuksköterskan ska kunna använda samt initiera e-hälsoverktyg, förebygga 
vårdskador och arbeta riskmedvetet, ge vård baserad på evidens samt samarbeta för en 
kvalitetsutveckling av vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer för vård vid endometrios (2018) rekommenderar ett multiprofessionellt samarbete. 
Detta innebär att olika professioner, med olika kompetenser, samverkar kring en patient för att 
skapa en säker och god hälso- och sjukvård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I ett 
interprofessionellt samarbete är sjuksköterskans ansvarsområde att initiera och samordna men 
även omvårdnad, hens grundkompetens (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan 
ska stödja hälsa, tillfrisknande eller värdig död och genomföra åtgärder, vilka patienten själv 
skulle utföra om denna hade möjligheten, för att bistå patienten att återvinna ett oberoende 
(Henderson, 1969).

Sjuksköterskans roll vid omvårdnaden av endometrios

Mao och Anastasi (2008) förklarar att endometrios är kronisk och behandlas genom hela livet då 
smärtskov kan komma trots behandling. Målet är att behålla fertiliteten och lindra smärtan. 
Patienten behöver stöd i smärthantering och att hantera sjukdomen. Vidare förklarar författarna 
att det kan vara känsligt att ställas inför möjlig infertilitet (Mao & Anastasi, 2008). Det är också 
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viktigt att ställa diagnosen då ett litet endometrium kan gå från en liten kroppsskada på 
pelvisorganen till stora bindvävsmassor som kan orsaka allvarlig distorsion av organ (förvridning 
eller förvrängning). I ovanliga fall har endometrier hittats i lungor och hjärnan (Mao & Anastasi, 
2008).  

Patienten behöver dessutom utbildas om både diagnosen, biverkningar och medicinering samt 
framtidsutsikter (National institute for health and care exellence [NICE], 2017). Sjuksköterskan 
spelar en viktig roll i att bilda allians med patienten för att öka tilliten i patient-vårdare 
relationen. Att inge förståelse av situationen och arbeta tillsammans med patienten för att få en 
helhetsbild i omvårdnaden och på så sätt se om även icke-farmakologiska metoder såsom 
kostförändringar eller akupunktur kan vara behjälpligt till just den individen (Mao & Anastasi, 
2008). En pilotstudie visar att till exempel yoga, mindfulness och avslappning kan ha en positiv 
effekt för patienter med endometrios vilka även lider av smärta, depression, ångest, fatigue eller 
stress till följd av sjukdomen (Evans, Fernandez, Olive, Payne & Mikocka-Walus, 2019).

Vid mer akuta smärtskov rekommenderas också morfin intravenöst och skulle dessa behov 
återkomma under en längre tid rekommenderas en behandlingsplan för individen. Det kan också 
komma att kräva kontakt med specialister inom området menar Socialstyrelsen i de nationella 
riktlinjerna för vård vid endometrios (Socialstyrelsen, 2018).

Bärande begrepp

Lidande
En av sjuksköterskans mål med omvårdnad är att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 
2016). Nationalencyklopedin definierar lidande som en rättslig term för psykisk skada 
(Nationalencyklopedin, u.å.). Lidande som omvårdnadsvetenskapligt begrepp är dock 
mångdimensionellt och komplext. Enligt Eriksson (2001) kan lidande delas in i 
sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande är lidande till följd av sjukdom, 
livslidande är relaterat till en persons liv och kan ge uttryck efter traumatiska händelser, en låg 
självbild, känsla av meningslöshet eller felande relationer. Vidare förklarar Eriksson (2001) att 
med vårdlidande menas lidande orsakat av vården och inkluderar både fysiskt eller psykiskt 
lidande. Lidandet är således en del av alla människors liv, en subjektiv känsla vars mening styrs 
av individens upplevelse av sin situation (Eriksson, 2001). På så sätt styrs upplevelsen av eller 
själva existensen av lidande av kulturella och religiösa faktorer samt individens tidigare 
erfarenheter eller förmodanden (Bueno-Gómez, 2017). Med hänsyn till detta är det därför viktigt 
att komma ihåg att allt lidande ej går att lindra (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).

Upplevelse
Dahlberg och Segesten (2010) menar att hur vi som människor upplever, förhåller oss till eller 
erfar något är subjektivt och unikt för varje individ. Vidare förklarar de att en upplevelse 
influeras av hur bra individen känner sig själv, vem individen är samt hur väl hen har förståelse 
för sig själv i förhållande till övriga människor och världen. Angränsande till begreppet 
upplevelse finns begreppet “livsvärld” (Dahlberg & Segesten, 2010). De förklarar att för att 
förstå en patients livsvärld måste en förståelse för hur hen upplever till exempel sjukdom, hälsa, 
lidande och vårdande utifrån dennes livssammanhang finnas. En hållning ifrån vilken patienten 
närmar sig, upplever och förhåller sig till omgivningen och händelser. En förståelse för 
människans upplevelse och livsvärld är väsentlig för att vården ska kunna stödja individens 
välbefinnande och hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010).
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Teoretisk utgångspunkt – livskvalitet

Livskvalitet beskrivs enligt Nationalencyklopedin (NE) (2019) som ett mått på en enskild 
individs möjlighet att leva ett gott liv. Det definieras också som bredare än hälsa, och innehåller 
bland annat levnadsstandard, levnadsförhållanden och arbetsförhållanden (Ware Jr, 1994). 
Forskningen har länge funnit detta av stort intresse. Det har använts för att räkna på bland annat 
livslängd eller dödsorsaker. För att dokumentera detta behöver det också gå att mätas på något 
sätt (Ware Jr, 1994). Vidare beskrivs livskvalitet som en subjektiv upplevelse eller påverkan på 
närvaro eller frånvaro av något värdesatt (NE, 2019). Det visar sig också tydligt att människor 
värdesätter livet i livskvalitet och inte i sin längd. För dessa människor har det stor betydelse om 
behandlingen av sjukdomen påverkar det liv dom lever idag (SBU, 2012). Sjukdom är inte 
nödvändigtvis kopplat till en dålig livskvalitet utan kan vara en bidragande faktor. Det är också 
svårt att mäta livskvalitet utan att göra den helt objektiv i frågan om mätbara frågor (NE, 2019). 

European Quality of Life Index (EuroQOL) är ett vedertaget mätinstrument för att beskriva och 
bedöma livskvalitet. Det används flitigt i Europa och finns i flera utformningar, bland annat en 
visuell analog skala (EQ VAS) och ett beskrivande system (EQ-5D-3L) (EuroQOL, 2017). EQ-
5D består av flera delar såsom rörlighet, dagliga aktiviteter, smärta/obekvämhet och oro/ångest 
(Aubry, Panel, Thiollier, Huchon, Fauconnier, 2017). Varje dimension delas sedan in i tre delar 
”inga problem, ”vissa problem” eller ”stora problem” och de sammanlagda svaren ger ett EQ-5D 
index. Detta kan sedan ge en bild av den nuvarande hälsostatusen (Aubry et al., 2017). Ranstam, 
Robertsson, W-Dahl, Löfvendahl & Lidgren (2011) beskriver instrumentet som viktigt för att 
mäta livskvalitet och att undersöka behandlingseffekter på livskvaliteten. 

Problemformulering

Endometrios drabbar ungefär var tionde kvinna i fertil ålder och utav de som diagnostiseras har 
de flesta redan haft symtom i mer än tio år. Vid uppsökande av vård misstolkas många gånger 
symtomen och diagnos dröjer vilket visar på sjukvårdens bristfälliga kunskap om sjukdomen. 
Utav de kvinnor som är diagnostiserade är smärta det dominerande symtomet och som följd 
tvingas kvinnorna konsumera stor del sjukvård. God livskvalitet är nödvändigt för att livet ska 
upplevas som värdefullt. Socialstyrelsen skriver i de nationella riktlinjerna för vård vid 
endometrios att hälso- och sjukvården behöver en ökad kunskap för att motarbeta normalisering 
av symtom samt möjliggöra tidig behandling. Bakgrunden visar att en litteraturöversikt på 
studier om endometrios och dess påverkan på livskvaliteten för drabbade kvinnor är nödvändig 
för att synliggöra kunskapsläget, ge en djupare förståelse hos sjuksköterskor för vad dessa 
patienter går igenom till följd av sin sjukdom och genom förståelse minska lidande för kvinnor 
med endometrios. 

SYFTE

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med endometrios.

METOD

Design

Som studiedesign valdes metoden litteraturöversikt. Friberg (2012a) menar att en 
litteraturöversikt bland annat kan fungera som grund inför en kommande studie. Rosén (2017) 
menar att syftet likväl kan vara att synliggöra ett kunskapsläge samt skapa ett underlag utifrån 
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vilken evidensbaserad hälso- och sjukvård kan bedrivas. Detta görs genom att samla in, granska 
och analysera studier vilka berör ett specificerat ämne i linje med litteraturöversiktens syfte. 
Denna studiedesign ställer höga krav på tillförlitlighet. Rosén (2017) menar att förutsättningar 
för detta innefattar att litteratursökningen redovisas och kan upprepas (är reproducerbar), 
kvalitetsgranskning av studier genomförs samt att evidensgradering utförs (Rosén, 2017). 
Litteraturöversikter kan se olika ut (Friberg, 2012a) och denna litteraturöversikt genomfördes i 
enlighet med instruktioner och handledning från Sophiahemmet Högskola. En litteraturöversikt 
skiljer sig från till exempel en systematisk litteraturöversikt som generellt är mer omfattande 
samt i vilken analysen görs genom metaanalys (Friberg, 2012a). Genomförandet kan delas upp i 
fem steg: identifiering och avgränsning av studieområde, anskaffande av ämnesöversikt, sökning 
i adekvata databaser följt av kvalitetsgranskning och sammanställning (Friberg, 2012a). Med 
studiens problemformulering i beaktande valdes litteraturöversikt som studiedesign för att 
förtydliga det nuvarande kunskapsläget inom endometrios och dess inverkan på livskvalitet.

Urval

Avgränsningar
Karlsson (2017) menar efter att ett syfte och en problemformulering är utformade ska typ av 
informationskälla bestämmas, till exempel vetenskapliga artiklar, litteratur, avhandlingar eller 
webbplatser. I enlighet med studiedesignen litteraturöversikt var vetenskapliga original-artiklar 
den informationskällan som användes (Rosén, 2017). Enligt Forsberg och Wengström (2013) 
bestäms kriterier för datainsamlingen utifrån frågeställningen. Likväl menar Karlsson (2017) att 
första steget vid en datainsamling är att ta reda på vad det är som skall undersökas. En balans 
mellan hög sensitivitet och hög specificitet är viktigt vid informationssökning fortsätter Karlsson 
(2017). Med sensitiv sökning menas en bred sökning vars funktion är att få med fler artiklar som 
kan vara utav intresse. Detta styrs både av själva datainsamlingen samt avgränsningen som görs 
innan (Karlsson, 2017). Ett urval består av till exempel tidsperiod, språk, ålder och kön på 
studiedeltagare eller typer av studier och fungerar således även som avgränsningar vid 
datainsamling (Forsberg & Wengström, 2013). I sökningen bestod avgränsningarna av: artiklar 
publicerade år 2009–2019, skrivna på svenska eller engelska samt att de var granskade av 
specialister innan publicering (peer reviewed).

Med utgångspunkt i syftet menar Friberg (2012a) att valet av artiklar måste vara tydligt och 
välgrundat, effekten blir att vissa artiklar inkluderas medan andra exkluderas. Redovisning av 
inklusions- och exklusionskriterier är en viktig aspekt av transparensen som en litteraturöversikt 
kräver för att läsaren ska kunna replikera sökningen, förklarar Friberg (2012a).

Inklusionskriterier
I studien inkluderas artiklar som riktar sig till och besvarar problemformulering med fokus på 
syftet. Kvinnorna i studierna skulle vara diagnostiserade med endometrios, alla åldersgrupper 
inkluderades och forskningen kunde vara bedriven var som helst i världen. Specificering av ålder 
på studiedeltagare eller land där forskningen bedrivits vore ej i enlighet med att besvara syftet, 
vilket inkluderade alla kvinnor med endometrios. Artiklarna skulle beskriva kvinnors upplevelser 
av att leva med endometrios.

Exklusionskriterier
Exklusionskriterier innefattade studier i vilka de studerade kvinnorna ej var diagnostiserade med 
endometrios samt studier som ej blivit godkända av etisk kommitté, ej hade inkluderat 
forskningsetiska överväganden och/eller ej uttryckligen beskriver informerat samtycke från 
deltagarna i studien.
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Datainsamling

För att samla in information startade sökprocessen i de vanligaste databaserna. Dessa 
inkluderade PsycINFO, PubMed och The Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature (CINAHL). För att rikta in artiklarna på syftet och problemformulering i 
litteraturöversikten om endometrios valdes specifika logiska sökord och så kallade booleska 
operatorer. Booleska operatorer är ord som sammankopplar, utesluter eller specificerar 
sökningen. De kan se ut som följande i sökningen; AND, OR eller NOT (Forsberg & 
Wengström, 2013). För att snäva sökningen ytterligare används MeSH termer (Medical Subject 
Headings) och dess underordnade termer som kallas subheadings (Forsberg & Wengström, 
2013). För att få dessa termer korrekt användes Svensk MeSH (https://mesh.kib.ki.se) för att 
korrekt översätta orden till sin engelska relevanta motpart. Det erhölls hjälp från Sophiahemmet 
Högskolas bibliotikarie med hur sökningen bäst kan anpassas efter det valda syftet. När 
sökningen väl utförts började genomgången av titel och genomläsning av så kallade abstract, 
vilket är en sammanfattning av arbetet. Sammanfattningen ska innehålla alla vitala delar för att 
ge läsaren en grundlig inblick i det presenterade ämnet (Forsberg & Wengström, 2013). 
Datainsamlingen genomfördes i november 2019 (tabell 1).

Sökord i PsycINFO
I PsycINFO gjordes en avancerad sökning med fritexten ”Endometriosis”.

Sökord i PubMed 
I PubMed användes MeSH termerna ”Endometriosis”, ”Quality of life/psychology”, ”Female”, 
”Quality of life” och  ”Endometriosis/Psychology”.  Dessa termer kopplades samman med 
Booleska operatorerna OR och AND.

Sökord i CINAHL
I CINAHL-sökningen användes CINAHL Subject Headings indexord 
”Endometriosis/Psychology” AND ”Quality of life” och ”Endometriosis”. Där valdes även NOT 
”Systematic review” då dessa ej inkluderas i en litteraturöversikt (Friberg, 2012a).
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Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL, PubMed och PsycINFO.
Databas 
Datum

Sökord Avgränsningar Antal 
träffar

Antal 
lästa 

abstrakt

Antal 
lästa 

artiklar

Antal 
inkluderade 

artiklar
PsycINFO
191114

Endometriosis 2009-2019
Peer Reviewed 
English

147 7 4 4

CINAHL
191120

SU 
Endometriosis/PF 
NOT TX 
Systematic Review 
OR TI 
Endometriosis 
AND SU Quality 
of life

20090101-
20191231; Peer 
Reviewed; 
Research 
Article; 
English

83 5 2 1

PubMed
191120

"quality of 
life"[MeSH 
Terms] AND 
"Endometriosis/ps
ychology"[Mesh] 

2009-2019
Swedish & 
English

74 34 28 9

PubMed 
191120

((((endometriosis[
MeSH Terms]) OR 
endometriosis[Titl
e/Abstract])) AND 
((quality of 
life[MeSH 
Terms]) OR 
"Quality of 
Life/psychology"[
Mesh])) AND 
"Female"[Mesh]

2009-2019
Swedish & 
English

249 15 10 1

TOTALT 553* 61 44 15

* Utan förbehållning för de artiklar som uppkom dubbelt.

Kvalitetsgranskning

Friberg (2012b) menar att det under litteratursökningsfasen ska göras en litteraturavgränsning i 
form av kvalitetsgranskning. Som följd exkluderas en del artiklar medan andra inkluderas i 
analys och i studiens resultat. Vidare menar Friberg (2012b) att en kvalitetsgranskning är 
nödvändig för att tydliggöra vad det är som studiens resultat grundas på. Det är ett viktigt led i 
att säkerställa tillförlitligheten i en litteraturöversikt (Friberg, 2012b). Mårtensson och Fridlund 
(2017) skriver att en vetenskaplig kvalitet i ett examensarbete kräver att metoder beskrivs på ett 
korrekt och tydligt sätt. De menar att omgivningen ska kunna följa forskningsprocessens alla 
delar. Mårtensson och Fridlund (2017) förklarar att en kvalitetsgranskning med fördel görs med 
hjälp av testade granskningsmallar i vilka gränser för de olika nivåerna av kvalitet tydligt 
framkommer. Vidare förklarar de att kvalitetsgranskade studier ska redogöras i en tabell där 
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bedömd kvalitet beskrivs. I enlighet med Friberg (2012b) samt Mårtensson och Fridlund (2017) 
gjordes i denna litteraturstudie en kvalitetsgranskning av utvalda artiklar vilken redovisades i en 
matris (se bilaga B). Granskningsmallen som användes var Sophiahemmet Högskolas 
bedömningsunderlag modifierat efter Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, 
Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) (se bilaga A). Bedömningsunderlaget bestod av ”Kod 
och kvalificering” och ”Vetenskaplig kvalitet”. Artiklarnas kod och kvalificering delades in i: 
randomiserad kontrollerad studie (RCT), kliniskt kontrollerad studie (CCT), icke kontrollerad 
studie (P), retrospektiv studie (R) samt kvalitativ studie (K). Den vetenskapliga kvalitén 
bedömdes i tre steg: låg (III), medel (II) och hög (I) utefter kriterier vilka framkommer i 
bedömningsmallen (bilaga a). 

Författarna till denna litteraturöversikt granskade 15 artiklar. Utav dessa var fem kvalitativa 
studier, nio kvantitativa studier och en mixad metod. Utav artiklarna bedömdes 12 vara av hög 
kvalitet och 3 artiklar av medel kvalitet. Samtliga artiklar inkluderades i resultatet.
 
Dataanalys

Efter kvalitetsgranskningen av artiklarna samt att författarna valt ut vilka artiklar som skulle ingå 
i studien ska det enligt Rosén (2017) genomföras en analys av studiernas innehåll. Kristensson 
(2014) förklarar att ett resultat blir tydligare om studierna ställs i relation till varandra i stället för 
att presenteras separat och rekommenderar därför integrerad analysmetod. Friberg (2012a) 
förklarar att analysen i en litteraturöversikt kräver ett strukturerat arbetssätt och Rosén (2017) 
trycker på vikten av att detta görs på ett öppet samt reproducerbart sätt för att minimera risken att 
systematiska fel begås. Friberg (2012a) föreslår en integrerad analys i tre steg: genomläsning, 
kategorisering och sammanställning. Vid genomläsningen ska samtliga artiklar läsas igenom 
ytterligare, det vill säga utöver genomläsningen vid kvalitetsgranskningen. Detta menar Friberg 
(2012a) görs för att helheten ska kunna förstås. Vidare föreslår Friberg (2012a) att som en 
validering på att det väsentliga i studien har uppfattats samt dokumenterats sammanfattas varje 
studie i text. Under steg två, kategoriseringen av artiklarna, ska likheter och skillnader mellan 
studierna identifieras (Friberg, 2012a). Detta är till exempel likheter och skillnader i syften, 
metodologiska tillvägagångssätt (se bilaga b) samt i studiernas resultat. Vid analysens tredje steg, 
sammanställningen, förklarar Friberg (2012a) att materialet nu ska sorteras utifrån de skillnader 
och likheter som identifierats vid steg två. Teman samt kategorier har framträtt och innehållet 
ska därför kategoriseras i enlighet med dessa. Friberg (2012a) menar att de kategorier som 
framkommit blir rubriker och underrubriker under vilka artiklarna refereras till, då studiens 
resultat presenteras.

För att säkerställa en öppen, reproducerbar och således tillförlitlig (Rosén, 2017) dataanalys 
användes av Friberg (2012a) rekommenderad integrerad analysform. Analysen gjordes digitalt 
vilket gjorde användning av färgmarkering, anteckningar samt sökfunktioner möjliga. En 
kontinuerlig diskussion författarna emellan bidrog till ett samförstånd över tolkningar samt till att 
undvika missförstånd. De valda artiklarna (se bilaga b) lästes enskilt igenom. Författarna 
använde färgmarkeringar och anteckningar med avsikten att dokumentera och lätt kunna 
identifiera vad som var av relevans för att besvara studiens syfte. Likheter och olikheter 
identifierades av båda författarna för att sedan kategoriseras och således kunna ställas i relation 
till varandra (Kristensson, 2014). Författarna till denna litteraturstudie kunde identifiera sex 
kategorier och en underkategori. I enlighet med Friberg (2012a) presenterades kategorierna och 
underrubrikerna som rubriker respektive underrubriker i studiens resultat.



11

Forskningsetiska överväganden

Helgesson (2015) menar att forskningsetik behandlar etiska infallsvinklar på bedriven forskning, 
således inkluderar det både själva forskningsarbetet samt konsekvenserna av det. Internationellt 
och nationellt finns etiska deklarationer, principer och författningar vars syfte är att säkerställa 
god forskningsetik (Helgesson, 2015). I Sverige finns till exempel en lag om etikprövning av 
forskning som avser människor (etikprövningslagen) (SFS 2003:460). I 1 § framgår det att syftet 
med lagen är att vid forskning skydda den enskilda individen samt respekten för människovärdet. 
Det stadgas i 6 § att forskning får enbart bedrivas om den först har godkänts vid en etikprövning. 
Enligt 17 § i etikprövningslagen (SFS 2003:460) får forskningen enbart bedrivas om ett 
informerat samtycke från forskningspersonen först inhämtats. Det vill säga att individen har fått 
omfattande information om studien i enlighet med 16 §, samt givit sitt samtycke till att delta 
(SFS 2003:460). År 1964 antogs en etisk deklaration, Helsingforsdeklarationen, av World 
Medical Association (WMA) vilken riktas till läkare samt andra som bedriver forskning på 
människor. I enlighet med senaste revideringen som utkom år 2013 är det utövarens skyldighet 
att skydda forskningsdeltagarnas hälsa, liv, integritet, autonomi, värdighet samt privata uppgifter 
(WMA, 2013). För att underlätta orientering i ämnet forskningsetik samt stimulera till diskussion 
gav Vetenskapsrådet år 2017 ut en rapport om god forskningssed. Rapporten handlar 
övergripande om att hitta en balans mellan olika intressen såsom till exempel intresset för 
kunskap men även integriteten. Den behandlar hantering av integritetskänsligt material, att 
skydda forskningspersoner mot skada samt vem som äger ett forskningsmaterial 
(Vetenskapsrådet, 2017).

Helgesson (2015) delar upp forskningsetiska överväganden i två: interna och externa 
forskningsetiska aspekter. De interna forskningsetiska aspekterna berör hur forskningen bedrivs 
medan de externa berör hur forskning påverkar omgivande samhälle (Helgesson, 2015). I 
enlighet med Helgesson (2015) togs både interna och externa forskningsetiska aspekter i 
beaktning. De interna var följaktligen att presentera både positiva och negativa fynd, ej 
förvanska ursprungstexter i referenser, citat eller vid språkliga översättningar samt att ej 
fabricera. Enbart Tyda användes vid översättningar från engelska till svenska (https://tyda.se). 
Med hänsyn till studiens syfte, vilket innebär granskning av artiklar om forskning bedriven på 
människor, fanns ett ansvar i enlighet med Helgessons (2015) teori om externa forskningsetiska 
aspekter och god forskningssed, att enkom referera till artiklar vilka bedrivits med ett etiskt 
tillvägagångssätt. I kvalitetsgranskningen utfördes därför även en etisk granskning i vilken etiska 
överväganden, godkännande från en etisk kommitté alternativt information om att deltagarna 
givit sitt samtycke till deltagande i studien skulle finnas inkluderat. Författarna refererade enligt 
American Psychological Association (APA) och studien kontrollerades för plagiat via urkund.

Förförståelse
Enligt Priebe och Landström (2017) finns det inom omvårdnadsforskningen en relativistisk 
medvetenhet. Det är en medvetenhet om att en människa, på grund av till exempel förförståelse 
om givet ämne, har en limiterad möjlighet att se och presentera en absolut sanning. 
Fortsättningsvis menar de att det är viktigt för studenter att reflektera över egna förförståelsen 
samt på vilka sätt dessa kan influera eller inskränka möjligheten till generella slutsatser (Priebe 
& Landström, 2017).
Författarnas förförståelse om forskningsämnet var grundläggande kunskaper om anatomi, 
fysiologi samt endometrios. De saknade personlig koppling till sjukdomen. En av författarna 
(LB) har träffat på ett patientfall med endometrios vid verksamhetsförlagd utbildning vilket 
väckte intresset för ämnet.
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RESULTAT

Resultatet baseras på 15 vetenskapliga artiklar som i referenslistan är markerade med en asterisk 
(*). Utav dessa är fem kvalitativa studier, nio är kvantitativa studier och en är mixad metod 
(bilaga b). Resultatet av dataanalysen kommer att presenteras under sex rubriker och en 
underrubrik (tabell 2), teman, vilka framkom under analysen av studierna (Friberg, 2012a). 

Tabell 2. Presentation av kategorier och underkategorier.
Rubriker – underrubriker

Smärta
Familjeliv och relationer – Samliv och infertilitet
Arbetsliv och ekonomi
Psykisk ohälsa
Självupplevd hälsa
Mötet med sjukvården

Smärta

Pelvissmärta var ett symtom som var närvarande hos varje kvinna i studien av Roomaney och 
Kagee (2018). Smärtan varierade i duration och intensitet och påträffades bland annat i 
ovarierna, livmoder, rygg, rektum eller buk. Enligt studien av Hållstam, Stålnacke, Svensén och 
Löfgren (2018) kunde endometriossmärtan gå från ett konstant molande till konvulsioner i 
samband med menstruation eller samlag. Det fanns ingenting i smärtan som matchade den 
normalt upplevda smärtan vid menstruation och inte heller mängden i menstruationen var den 
samma (Hållstam et al., 2018).“I would be climbing the walls with pain, it would be just – I 
couldn’t function, I couldn’t do anything I would be screaming and crying.” (Roomaney & 
Kagee, 2018, s. 908).

Studier av Markí, Bokor, Rigó och Rigó (2017) samt Soliman, Coyne, Zaiser, Castelli-Hayley, 
och Fuldeore (2017) visade att smärtan påverkade kvinnorna på ett så negativt sätt att det sänkte 
deras hälsorelaterade livskvalitet. Detta kunde också kopplas till ett sämre psykiskt mående 
(Markí et al., 2017; Soliman et al., 2017). Det fanns också tydliga tecken på att den smärtan som 
inte var i menstruationssammanhang påverkade alla mätinstrumentsvariabler i Facchins et al.  
(2015) studie om livskvaliteten hos kvinnor med endometrios. Smärtan påverkade inte bara 
vardagen utan sömn och arbetsmöjligheter och viljan att äta eller använda toaletten försvann 
(Hållstam et al., 2018). Nunes, Ferriera och Bahamondes (2014) genomförde en studie i vilken 
de jämförde sömnkvalitet och smärtnivå hos en frisk kontrollgrupp med kvinnor diagnostiserade 
med endometrios. Författarna fann vidare att patienterna med endometrios hade sämre 
sömnkvalitet än de friska kvinnorna. De fann även att ju högre kvinnorna hade skattat sin smärta 
på en visuell analog skala (VAS) desto sämre livskvalitet hade de (Nunes et al., 2014). I studien 
av Rush och Misajon (2018) kunde det påvisas att flertalet av kvinnorna kände sig helt maktlösa 
till smärtan och endometriosen, en känsla av att inte kunna kontrollera sin kropp. Detta kom inte 
bara att påverka deras liv utan även partnerskap och familjerelationer eller planering inför 
utökandet av familjen (Rush & Misajon, 2018).

Familjeliv och relationer

Det var tydligt att kvinnorna med svåra smärtor till följd av sin endometrios blev beroende av 
sina nära (Roomaney & Kagee, 2018). Svårighet att klä sig, böja sig eller leka med sina barn gav 
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en känsla av hjälplöshet. Det sociala stödet var viktigt för deltagarna i studien (Roomaney & 
Kagee, 2018). Samtidigt fanns en stor rädsla för att inte bli tagen på allvar av sin nära omgivning 
och vissa av de deltagande kvinnorna ljög om anledningen till inställda sociala sammanhang 
(Grogan, Turley & Cole, 2018). Även de som trots smärta deltog i det sociala livet erkände att 
symtomen förhindrade deras sociala interaktioner, vilket påverkade deras relation med vänner 
och familj (Roomaney & Kagee, 2018). I sin relation med, i detta fall, manliga partners kände 
kvinnor att det var svårt att uttrycka sina riktiga känslor och smärtor för att inte verka själviska 
(Culley et al. 2017). 

Samliv och infertilitet
Smärta vid samlag rapporterades tre gånger så ofta hos kvinnorna med endometrios gentemot 
kontrollgruppen (De Graaff, Van Lankveld, Smits, Van Beek & Dunselman, 2016). Tjugotvå 
procent av kvinnorna uppgavs ha undvikit samlag på grund av smärtorna och bara 2,5 procent av 
kontrollgruppen gav liknande svar. Kvinnorna med endometrios kunde också enligt studien 
avbryta samlag på grund av smärtorna betydligt fler gånger än de utan endometrios (De Graaff et 
al., 2016). Påverkan på samlivet var alltså stort och det rapporterades vara ”icke existerande” 
eller ”sällsynt” (Culley et al., 2017). Påverkan på kvinnans lust kunde vara allt från 
smärtlindrande mediciner, stress från att försöka bli gravid, nedstämdhet eller blödningar under 
eller efter sex. En del kvinnor kunde också känna en avsaknad av femininitet eller ha andra 
problem med självkänslan som minskade lusten till ett samliv (Culley et al., 2017). En del par 
kunde dock hitta andra vägar till intimitet och samliv utan att förtydliga vad exakt som menas 
med det (Hållstam et al., 2018). Endometriossymtom är också en stor grund till rädsla hos 
kvinnorna. De uttrycker exempelvis en rädsla för att mista sin partner på grund av deras 
”funktionsnedsättning inom det sexuella området” (Hållstam et al., 2018).

“It’s painful ... but he doesn’t understand because you are my wife and I want us 
to be intimate and you’re always running away, so I would work late to avoid 
that. So and one day he just didn’t come home.” (Roomaney & Kagee, 2018, s. 
910).

För flera kvinnor var planerandet av sin framtida graviditet väldigt viktig (Rush & Misajon, 
2018). Möjligheten att vara infertil och att hitta en partner som accepterade detta var en stor oro 
för kvinnorna i Rush och Misajons (2018) studie. För en del kvinnor blev det en existentiell fråga 
att inte kunna bli gravid (Hållstam et al., 2018). Kvinnor med endometrios hade också undergått 
fler fertilitetsbehandlingar än kontrollgruppen vilka hade fött fler barn än kvinnorna med 
endometrios (De Graaff et al., 2016). 

Arbetsliv och ekonomi

Endometrios påverkade inte bara prestationen på arbetet utan karriären i stort. Symtomen gjorde 
det svårt att koncentrera sig och tvingade vissa kvinnor att ha deltidsjobb eller sluta arbeta 
(Hållstam et al., 2018). Smärtlindrande läkemedel som konsumerades mer än vanligt satte också 
stor press på ekonomin. Operationer för att få endometriet borttaget eller diagnostiserat var inte 
heller kostnadsfritt och kvinnor kände stor oro över sin finansiella situation (Roomaney & 
Kagee, 2018). Samma studie visade också att på grund av den ökade blödningen som 
endometrios kan ge konsumerades det också en stor del menstruationsskydd som satte ytterligare 
press på hushållskassan. Ett fungerande arbetsliv gjordes möjligt av förstående kollegor men 
kunde också bli ett problem då intensiteten och sanningshalten i smärtan kunde ifrågasättas 
(Hållstam et al., 2018). 
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Psykisk ohälsa

Friedl et al. (2015) jämförde i sin studie bland annat livskvalitet och mental hälsa hos kvinnor 
med endometrios mot en frisk kontrollgrupp. De fann att kvinnorna med endometrios upplevde 
en sämre mental hälsa och nedsatt livskvalitet jämfört med de friska kvinnorna. Även Rush och 
Misajon (2018) konstaterade ett samband mellan endometrios och psykisk ohälsa. Friedl et al. 
(2015) beskriver i sin studie att det var 54 kvinnor som ej upplevde ångest innan diagnos och 11 
kvinnor som vid studien upplevde medelsvåra eller svåra ångestsymtom. Utav de 52 kvinnor som 
ej upplevde depression innan diagnos var det fyra kvinnor som vid studien upplevde svåra till 
allvarliga symtom på depression (Friedl et al., 2015). Dock framgick det ej i studien huruvida 
patienterna härleder det nedsatta psykiska måendet till endometrios. Författarna fann även en 
samsjuklighet av ångest och depression hos åtta utav kvinnorna. Däremot fann Friedl et al. 
(2015) ingen skillnad i typ av ångest- eller depressionssymtom hos de två grupperna. I studien av 
Rush och Misajon (2018) hade 82 procent av kvinnorna med endometrios problem med medel 
eller svår ångest och/eller depression, däremot visade inte studien på någon direkt korrelation 
mellan nämnd andel och diagnosen endometrios. Rush och Misajon (2018) förklarar det som att 
kvinnorna hade en ökad känslighet för psykologisk samsjuklighet vilket kunde bero på till 
exempel den avsaknad av optimism som kvinnorna upplevde och vilken blev tydlig under den 
kvalitativa delen av författarnas studie. Kvinnorna i studien beskrev hur sjukdomen gjorde dem 
sängbundna stor del av tiden, påverkade studier, anställning och sociala aspekter av deras liv 
samt hur det följaktligen hade negativa mentala effekter så som depression (Rush & Misajon, 
2018).

Rush och Misajon (2018) fann att osäkerheten kring huruvida de olika medicinerna för 
smärtreglering skulle fungera samt bieffekterna utav dessa var en orsak till stress och ångest för 
flertalet utav kvinnorna. Studien av Facchin et al. (2017) visade att om kvinnorna var i en stabil 
intim relation minskade grubblandet, författarna beskrev också att diagnostiseras med 
endometrios gav negativa kortsiktiga effekter på den mentala hälsan då kvinnorna upplevde mer 
ångest ju närmare tidpunkten för diagnos de befann sig. Facchin et al. (2017) fann att kvinnorna 
som hade lägre självkänsla och emotionell självständighet tenderade att ha sämre mental hälsa. 
Studien av Facchin et al. (2015) påvisade ett samband mellan psykisk ohälsa och endometrios-
relaterad smärta vilket även sågs i studien av Facchin et al. (2017) där graden av bäckensmärta 
gick att ställa i relation till en sämre psykisk hälsa. Facchin et al. (2015) jämförde effekten av 
olika typer av smärta förknippad med endometrios (exempelvis samlagssmärta och icke-
menstruell bäckensmärta) på kvinnors livskvalitet samt psykiska hälsa. Författarna konstaterade 
att icke-menstruell bäckensmärta hade mest negativ effekt på mental hälsa då den i större grad 
orsakade ångest, depression och sämre livskvalitet hos de drabbade kvinnorna (Facchin et al., 
2015).

Självupplevd hälsa

Genomgående i de analyserade studierna beskrevs den negativa påverkan endometrios hade på 
kvinnornas livskvalitet och självupplevda hälsa. Ord relaterade till ohälsa som identifierades i 
studierna var till exempel smärta, kontroll, maktlöshet, självbild och psykisk ohälsa. En studie 
genomförd av Friedl et al. (2015) visade att den friska kontrollgruppen hade bättre subjektivt 
upplevd fysisk samt psykisk hälsa än kvinnorna med endometrios. Att endometrios negativt kan 
påverka livskvalitén bekräftas av studien av Rush, Misajon, Hunter, Gardner och O’Brien 
(2019). Även studien av Facchin et al. (2015) i vilken de jämförde livskvalitet hos kvinnor med 
endometrios-relaterade symtom mot kvinnor med asymtomatisk endometrios samt en frisk 
kontrollgrupp visade att endometrios orsakar sänkt livskvalitet. Författarna fann att patienterna 
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med endometrios-relaterade symtom upplevde sämre livskvalitet än de med asymtomatisk 
endometrios vars självupplevda livskvalitet gick att jämföra med den friska kontrollgruppens. 
Det var alltså inte diagnosen endometrios som orsakade sämre välmående utan det var symtomen 
som endometrios orsakade (Facchin et al., 2015). Rush et al., (2019) visade på ett samband 
mellan hög skattning av bäckensmärta och låg självupplevd hälsa. Studien genomförd av 
Soliman et al. (2017) påvisade att välmåendet blev sämre om symtom så som bäckensmärta 
och/eller kramper under menstruationscykeln, smärta vid samlag, kraftiga blödningar, blödningar 
mellan menstruationer, oregelbunden menstruation, passage av menstruationskoagel, svullnad 
eller fatigue förekom de fyra senaste veckorna. Störst påverkan på välmåendet hade 
bäckensmärta och/eller kramper under menstruationen (Soliman et al., 2017), däremot visade 
studien av Facchin et al. (2015) att icke-menstruell bäckensmärta hade värst effekt på den fysiska 
livskvaliteten och psykiska hälsan. Minst effekt på välmåendet hade infertilitet (Soliman et al., 
2017). I studien av Rush och Misajon (2018) påverkades det subjektiva välmåendet mest av 
kvinnornas hälsa och minst av deras relationer.

Som en följd av smärtan fanns en känsla av avsaknad av kontroll, frustration (Rush & Misajon, 
2018) och psykisk ohälsa (Facchin et al., 2015). Márki et al. (2017) såg att på grund av 
psykologisk stress påverkades livskvalitén negativt. Oförmågan att förutspå smärtan eller andra 
symtom gjorde det svårt för kvinnorna att planera sina liv: “I am always on edge. I never know 
when or for how long I will be in pain” (s. 314, Rush & Misajon, 2018). Likväl studien av 
Soliman et al. (2017) visade att symtom orsakade av endometrios gav känslor av maktlöshet och 
att sakna kontroll. Hållstam et al. (2018) fann i sin studie att kvinnor med endometrios upplevde 
ett försämrat välmående på grund av den begränsade förmågan till aktivitet vilket ledde till en 
ond spiral av inaktivitet och försämrad hälsa. Soliman et al. (2017) fann att kvinnorna som 
skattat smärta och/eller kramper under menstruation som extremt besvärande hade mer negativ 
effekt på patienternas självbild jämfört med de som skattat smärtan som lite eller inte alls 
besvärande. Däremot menar Rush och Misajon (2018) att kvinnorna upplevde en frustration över 
att inte kunna kontrollera sina kroppar. Studien av Soliman et al. (2017) jämförde effekter av 
endometrios-relaterade symtom på livskvalitet i fyra åldersgrupper. Studien visade bland annat 
att dålig självbild, känsla av maktlöshet samt avsaknad av kontroll var sämre i den yngsta 
åldersgruppen, det vill säga 18–29 år (Soliman et al., 2017). Även i studien av Friedl et al. (2015) 
fann författarna att bättre psykisk hälsa hos endometrios-drabbade kvinnor gick att härleda till 
högre ålder.

Mötet med sjukvården

Den kvalitativa studien genomförd av Hållstam et al. (2018) visade att endometrios medförde ett 
beroende av sjukvård och att mötena upplevdes antingen som hjälpsamma eller skadliga för 
kvinnorna. De gav upphov till antingen förtroende, en känsla av att vara stärkt och förståelse 
eller förnedring, misstro, besvikelse och angrepp. Samma studie visade att sjukvårdspersonalen 
kunde bemöta kvinnorna med antingen intresse eller indifferens (Hållstam et al., 2018). Studien 
genomförd av Grundström et al. (2017) visade att bemötandet av sjukvårdspersonalen influerade 
hur kvinnorna uppfattade och tänkte kring sina egna kroppar samt att kvinnorna uppfattade 
mötena med hälso- och sjukvården som en pågående kamp kantad av ignorans, okunskap och 
misstro. De upplevde en sårbarhet i sin situation och att det var utmattande att mötas utav 
vårdpersonal som ej trodde på dem eller menade att de överdrev (Grundström et al., 2017). 
Grundström et al. (2017) förklarar att då kvinnorna ej ännu diagnostiserats upplevde de att 
vårdpersonalen försökte hitta en enkel förklaring till symtomen, så som missfall eller infektioner, 
men då symtomen inte försvann normaliserade samt förringade personalen istället dessa vilket 
gav kvinnorna en känsla av hopplöshet och att vara osynlig. Kvinnor fick till exempel höra att 
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menstruationssmärtor var normalt och något alla kvinnor fick stå ut med (Grundström et al., 
2017). De gynekologiska undersökningarna är smärtsamma för en del kvinnor med endometrios 
och gjorde att patienterna kände sig exponerade (Grundström et al., 2017). Undersökningarna 
varierade från odramatiskt genomförda av en försiktig läkare till att upplevas som förnedrande 
och som angrepp. Detta gav upphov till ångest inför nya gynekologiska undersökningar 
(Hållstam et al., 2018).

“Just lying in the chair, to ... it’s pure trauma. For me it’s just, like, an assault in this 
chair where they’ve, sort of, almost pushed me down and, like, just now, ‘you ... 
you’re a woman, now we’re going to push that up you, you’ll manage it just relax 
now...”  (Hållstam et al., 2018, s. 100).

Patienterna kände sig stöttade då de blev lyssnade på och mötet gav upphov till ett skyndsamt 
agerande av hälso- och sjukvården, men andra upplevde att diagnos dröjde på grund av 
försumliga läkare (Hållstam et al., 2018). Vidare visade studien av Hållstam et al. (2018) att 
kvinnorna kände sig stärkta av att vara delaktiga i beslut om behandling medan personal med 
begränsad kunskap eller olämpliga behandlingsförslag fick dem att känna motsatsen. En del 
kvinnor fick till exempel rådet att skaffa barn i ung ålder (Hållstam et al., 2018). Studien av 
Grundström et al. (2017) berättar även den om kvinnor som kände sig sedda och bekräftade då 
personalen lyssnade utan att döma vilket även minskade känslan av att vara exponerad vid 
undersökningar. Kvinnorna kände sig stärkta då vårdpersonalen gav dem verktyg att verbalt 
uttrycka sina symtom (Grundström et al., 2017). Lukas et al. (2018) konstaterade att kvinnor som 
upplevde att de fått adekvat information i samband med diagnos oftare var mer nöjd med 
sjukvården än kvinnor som kände sig otillräckligt informerade. Författarna förklarar vidare att då 
smärthantering, fertilitet och stöd för psykisk hälsa adresserades var patienterna märkbart mer 
nöjda med vården de fick (Lukas et al., 2018). Farmakologiskt orsakat menopaus i ung ålder och 
osteoporos gav kvinnorna oro inför framtiden (Hållstam et al., 2018).

DISKUSSION

Resultatdiskussion 

Resultatet presenterades i sex kategorier och en underrubrik vilka identifierades vid dataanalys. 
Dessa var: smärta, familjeliv och relationer, arbetsliv och ekonomi, psykisk ohälsa, självupplevd 
hälsa samt mötet med sjukvården respektive samliv och infertilitet.

Smärtans påverkan 
Resultatet av denna litteraturöversikt visade att smärta påverkade livet och livskvalitén negativt 
för flertalet kvinnor med endometrios. Smärtans negativa effekter nämndes i alla 15 artiklar som 
inkluderades i denna studie men nämndes även frekvent i informationssökningen till bakgrunden. 
Resultatet visade således att smärta gick att påvisa i alla undersökta aspekter av kvinnans liv: 
psykiskt välmående, familjeliv, sociala relationer, parrelationer, arbetsliv, ekonomi, sömn och 
livskvalitet. Till exempel: studien av Nunes et al. (2014) undersökte sömnkvalitet relaterat till 
smärtnivå hos kvinnor med endometrios. Jämfört med en frisk kontrollgrupp visade det sig att 
kvinnorna med sjukdomen hade sämre sömnkvalitet samt att en högre smärtskattning 
förknippades med lägre upplevd livskvalitet. Studien av Roomaney och Kagee (2018) visade att 
smärtan orsakade många sjukdagar och minskad inkomst med oro som följd. Inneliggande 
behandling krävde alla sjukdagar och kollegorna var ibland misstänksamma mot sanningshalten i 
smärtan och kvinnan kunde få sluta arbeta. Detta gav en stor påfrestning på livskvaliteten och 
även en ekonomisk osäkerhet (Hållstam et al., 2018). Allt ifrån påfrestande biverkningar från 
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smärtstillande läkemedel till ovetskapen om när smärtan kan infinna sig hade en negativ 
påverkan på kvinnors livskvalitet.

Relationer och samliv
Relationerna visade sig vara både en hjälp och en stor prövning. Att vara beroende av en annan 
människas totala förståelse och hjälp för att klara sig i vardagen upplevdes som utelämnande. 
Livskvaliteten påverkades av en konstant stress hos kvinnorna, då oro för att bli lämnad eller inte 
bli trodd nämndes i flertalet artiklar. Flera kvinnor hade blivit lämnade eller mist kontakten med 
vänner då smärtan tagit över deras vardag. Den negativa inverkan som resultatet visade att 
endometrios kan ha på kvinnors relationer framkom ej i bakgrundsinformationen. Detta är 
förvånande då relationer är en viktig del i människors liv (Baumeister & Leary, 1995). Studien 
av Facchin et al. (2017) visade till exempel att om kvinnorna var i en stabil intim relation 
minskade oron.

Utav de inkluderade artiklarna var det fem som behandlade ämnet relation och/eller samliv på ett 
ingående vis och bilden som skapades utav de artiklarna visade inga motsättningar i resultat 
angående detta. Bilden som presenterades i bakgrunden var snäv då det, efter att resultatet 
sammanställts, visades att det fanns fler orsaker till missnöje i samlivet än bara smärta vid 
samlag. Till exempel biverkningar från läkemedel, nedstämdhet och blödningar (Culley et al., 
2017). Vår studie fann även att frågan kring infertilitet ej blev adresserad av hälso- och 
sjukvården för flertalet kvinnor. Kvinnorna som inte fick diskutera ämnet med sjukvårdspersonal 
mådde sämre och stigmatiseringen kring graviditet blev tydlig. Flertalet kvinnor mådde dåligt 
över det faktum att de kanske hade svårt att bli gravida. Det hjälpte när sjukvårdspersonalen tog 
frågan på allvar och lyfte deras oro (Lukas et al., 2018). I studien av Soliman et al. (2017) 
framkom det att minst effekt på välmående hade infertilitet, jämfört med till exempel 
bäckensmärta som hade värst effekt. Detta var ett oväntat resultat med tanke på studierna av till 
exempel Rush och Misajon (2018) samt Hållstam et al. (2018) där infertilitet orsakade kvinnorna 
stor oro och gav ibland upphov till existentiella frågor. Soliman et al. (2017) ifrågasätter även de 
detta resultat och härleder det eventuellt till att frågeformulärets huvuddel inte behandlade 
infertilitetsfrågor. Dock förefaller det som att författarna har adderat en modul med specifika 
frågor om känslor kring infertilitet. Vi ifrågasätter tvetydigheten i den givna informationen.

Hälsa – psykisk och självupplevd 
Resultatet visade att kvinnor med endometrios i större grad led av depression och ångest än 
kvinnor utan sjukdomen. Det fanns en samsjuklighet med både depression samt ångest och det 
dåliga psykiska måendet kopplades till sänkt livskvalitet. Författarna till studien såg att 
sjukdomen negativt påverkade anställning, studier och sociala relationer vilket i sin tur orsakade 
psykisk ohälsa. Alla kategorier vi fann vid dataanalysen har således en effekt på kvinnornas 
psykiska hälsa och livskvalitet (Facchin et al., 2015). Däremot beskrevs, i studierna av Friedl et 
al. (2015) samt Rush och Misajon (2018), att en del kvinnor ej led av psykisk ohälsa innan 
diagnos men påvisade symtom efter diagnos utan att tydliggöra ett samband mellan de två. Alltså 
var det inte tvetydligt i dessa studier att den psykiska ohälsan var relaterad till endometrios. Det 
var fem artiklar som behandlade självupplevd hälsa vilken var genomgående låg. Symtomen 
associerade med endometrios visades vara den största anledningen till låg subjektiv hälsa 
(Facchin et al., 2015). I tre utav de fem studierna uttrycktes känslan av att sakna kontroll över 
sjukdomen och de effekter den hade i vardagen samt hur detta gav en känsla av maktlöshet. 
Detta och smärtan som kvinnorna upplevde påverkade livskvalitén negativt (Márki et al., 2017). 
I åtta utav de inkluderade artiklarna behandlades livskvalitet i resultatet och genomgående var 
den låg hos kvinnor som led av endometrios.
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Mötet med vården
Det framgick att mötet med sjukvården pendlade mellan att vara positivt till negativt för kvinnor 
med endometrios och att det till stor del styrdes av hur de blev bemötta. Ett ifrågasättande eller 
ointresserat bemötande ledde till känslor av uppgivenhet medans ett stöttande och 
personcentrerat bemötande gav dem en känsla av hopp (Hållstam et al., 2018). Författarna till 
denna litteraturöversikt reflekterar kring hur kvinnans självupplevda hälsa kan påverka 
upplevelsen av vården. Ett bristfälligt bemötande visade sig kunna fördröja en diagnos (Hållstam 
et al., 2018) vilket således även fördröjer behandling. På detta sätt kan mötet med hälso- och 
sjukvården påverka livskvalitén för kvinnorna. En del kvinnor beskrev en känsla av hopplöshet 
inför mötet med vården (Grundström et al., 2017). Vi undrar om detta innebär att mötet med 
hälso- och sjukvården även framöver uppfattas som negativ samt hur denna onda cirkel gynnar 
patienten i längden?

I studien av exempelvis Lukas et al. (2018) var kvinnor mer nöjda med sjukvården om de fått 
tillräcklig information vid diagnos. Sjuksköterskan ska här ha en informativ roll enligt 
kärnkompetenserna, som finns förklarade i Svensk sjuksköterskeförenings 
kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2017). Kvinnor i studien av Grundström et al. (2017) 
kände att de behövde mer stöd från vården samt en möjlighet att sätta ord på det som de kände. 
Ytterligare en reflektion från författarna är om vården och dess bemötande hade någon 
förankring i vilken världsdel den uppsöktes i. Till exempel om frågor kring infertilitet 
påverkades av landets kultur. Socialstyrelsen (2018) skriver i de nationella riktlinjerna för vård 
vid endometrios att vårdpersonalen behöver en ökad kunskap för att motverka normalisering av 
symtom och för att göra tidig behandling möjligt. Genomgående i de inkluderade artiklarna vilka 
behandlade kvinnors upplevelse av mötet med hälso- och sjukvården var just det. Kvinnor 
upplevde misstro, besvikelse och olämpliga behandlingsförslag, exempelvis en kvinna i studien 
av Hållstam et al. (2018) som fick rådet att bli gravid i ung ålder. Resultatet i denna 
litteraturöversikt gav stöd till studiens bakgrund och problemformulering. 

Sammanfattningsvis visade resultatet att endometrios riskerar att ge sänkt livskvalitet samt 
orsaka både livslidande och sjukdomslidande för drabbade kvinnor. Under en 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en gynekologisk slutenvårdsavdelning mötte en utav 
författarna till denna litteraturöversikt (LB) en patient med endometrios. Hon låg och vred sig av 
smärta och hade starka doser smärtlindrande läkemedel intravenöst. Vårdpersonalen var rådlös 
och undrade hur det var möjligt att kvinnan hade så ont. Intrycket var att patienten var en 
rättfram kvinna som hade fått kämpa för förståelse kring sin sjukdom då hon agerade defensivt. 
Med utgång i denna studies resultat kan författarna till arbetet spekulera i att kvinnan troligen 
inte har ett gott intryck av hälso- och sjukvården. Hon är kanske trött på att inte bli tagen på 
allvar och bemött av personal som ej kan tillhandahålla en varaktig lösning. I detta fall tycktes 
smärtlindringen kvinnan fick inte vara adekvat och hon var inlagd på avdelningen åtminstone 
hela VFU-perioden, det vill säga fyra veckor. Är kvinnan beroende av läkemedlen på grund av 
detta? Tas det i beaktning när personalen bemöter henne? Vad kan vårdpersonal lära utav denna 
studie och är förändringar i bemötandet hållbara i längden?

Hållbar utveckling 
Anåker och Elf (2014) definierar hållbarhet inom omvårdnad utifrån en ekologisk, global och 
holistisk grund. Med utgångspunkt i denna har vi kommit fram till följande: denna 
litteraturöversikt visar att kunskap om diagnosen endometrios och dess lindring har stor påverkan 
på samhället som stort. Att adekvat kunna lindra smärtan hos kvinnor som ska införskaffa sig 
kunskap genom studier och sedan bidra till samhället genom arbete är vitalt. Lindras kvinnornas 
symtom minskar mängden sjukskrivningar orsakade av endometrios. Detta gynnar följaktligen 
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samhället ekonomiskt. Belastningen på akutsjukvården skulle även minska om mer effektiv, 
långsiktig medicinering fanns. Detta kan i sin tur påverka tillgängligheten till akutsjukvård och 
dess personal. Sanitetsskydd och farmakologi har en negativ inverkan på vår miljö. Att bredda 
sin kunskap och utveckla omvårdnaden samt vården vid endometrios har alltså även en globalt 
hållbar effekt. 

Metoddiskussion 

Den valda metoden för arbetet var en litteraturöversikt. Detta ska enligt Friberg (2012a) 
möjliggöra för en översikt av ett kunskapsläge vilket vi önskade och passar in med det valda 
syftet. Syftet fungerar som en slags avgränsning av arbetet (Friberg, 2012b). Då projektplanen 
skrevs var syftet att belysa kvinnors upplevelser av vårdpersonalens bemötande vid endometrios. 
I början av studien ändrades syftet då det inte fanns tillräckligt med resultat vid databassökning. 
Studiens nuvarande syfte utvecklades under handledarträffar tillsammans med handledare Boel 
Niklasson. En annan metod att använda skulle kunna vara en kvalitativ forskningsintervju med 
öppna frågor (Danielsson, 2017). En intervjustudie skulle kunna ge en bra inblick i en persons 
erfarenheter och låta denne beskriva detta med egna ord. På så vis ger det författaren en bild av 
fler personers åsikter om samma frågor och författaren kan således skapa sig en överblick av den 
önskade situationen (Danielsson, 2017). En litteraturöversikt möjliggör dock ett inkluderande av 
större studiepopulationer i form av kvantitativa studier, då det ej görs en avgränsning av antingen 
kvalitativa eller kvantitativa studier (Friberg, 2012a). Det skapas en överblick av ett område 
(Friberg, 2012a) vilket var motivationen bakom denna studie och dess syfte.

Innan studiens start genomfördes en manuell sökning för att få en bild över antal sökresultat 
inom valt syfte, varvid studier genomförda de senaste 20 åren inkluderades med tron att 
sökresultaten skulle vara få. Sökresultatet blev dock för stort och tidsintervallet minskades till tio 
år i databassökningen. Till följd gav detta studien styrka genom att de inkluderade artiklarna 
innehöll mer aktuell samt relevant information och således blev resultatet mer tillförlitligt 
(Östlundh, 2012). För att ytterligare stärka studiens reliabilitet var alla inkluderade artiklar peer 
reviewed, expertgranskade (Östlundh, 2012). I samma syfte inkluderades artiklar med god 
kvalitet eller medel kvalitet i enlighet med kvalitetsgranskningsmallen tillhandahållen av 
Sophiahemmet Högskola, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, 
Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). Val av sökord styrdes av studiens syfte som var att 
belysa upplevelsen av att leva med endometrios. Under konsultationen med Sophiahemmet 
Högskolas bibliotekarie lärde vi oss att det saknas ett synonymt sökord på engelska för 
”upplevelse”. På engelska finns sökorden ”experience” och ”perception”. ”Experience” 
innefattar såväl upplevelse som erfarenhet, till exempel arbetslivserfarenhet, och ”perception” 
betyder uppfattning eller förnimmelse. Om sökningarna ej var tillräckligt specificerade skulle det 
kunna innebära att sökresultatet även inkluderade artiklar irrelevanta för denna studie. 
Tillsammans med bibliotekarien byggdes sökningar som gav oss ett adekvat och relevant 
sökresultat. Vi utgick ifrån studiens teoretiska utgångspunkt, ”quality of life”.

Fem utav de inkluderade artiklarna var kvalitativa studier och en var mixad metod. Vi förväntade 
oss att en del utav studierna skulle vara kvalitativa då sökorden berörde erfarenheter (Friberg, 
2012b). Studiens syfte och den teoretiska utgångspunkten var mer upplevelsebaserad än 
kvantitetsbaserad. Studiepopulationen i en kvalitativ studie är generellt mindre än i en kvantitativ 
studie (Henricson & Billhult, 2017). En nackdel med detta kan vara att resultatet inte är 
representativt för den större massan. Resultatet baserades även på kvantitativa forskningsresultat. 
Den större studiepopulationen gav ett mer tillförlitligt resultat (Kristensson, 2014). I vissa utav 
de granskade kvantitativa studierna inkluderades en kontrollgrupp vilket följaktligen stärker 
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denna studies validitet (Kristensson, 2014). För att få ett brett resultat valde vi att vid 
urvalsprocessen inte exkludera någon världsdel eller ta kulturella skillnader i studiernas 
ursprungsland jämfört med Sverige i beaktande. Författarna till denna studie menar att det var 
kvinnans upplevelse av att leva med endometrios som undersöktes, ej den svenska kvinnans 
upplevelse. Det kan följaktligen innebära att resultatet ej är applicerbart i en del svenska 
sammanhang, två studier utav de 15 inkluderade studierna var genomförda i Sverige. Dock var 
ett överhängande antal studier genomförda i Europa och således har dessa länder troligen en 
snarlik kultur och vårdkontext.

Trots att studiens syfte var att undersöka kvinnans upplevelse av att leva med endometrios 
inkluderades en artikel med fokus på männen i förhållande till endometrios hos deras partner. 
Anledningen till detta var att artikeln, trots titel och syfte, ändå inkluderade delar om kvinnans 
upplevelser i parrelationen. Artikeln var alltså ändå av relevans för denna studies syfte. I studien 
av Friedl et al. (2015) var bortfallet lite mer än hälften vilket enligt Kristensson (2014) kan bero 
på att metoden för datainsamling var enkäter. Vi menar dock att studiepopulationen i artikeln 
ändå var tillräckligt stor för att studien skulle vara av hög eller medel kvalitet och inkluderades 
därför, trots bortfallet.

Dataanalysen gjordes digitalt vilket var en välfungerande metod. Det möjliggjorde under- samt 
överstrykning, sökfunktion och lätt orientering i texten. Det var även bra i ett 
hållbarhetsperspektiv då vi värnade om miljön och ej skrev ut i pappersform. Vid kritisk 
granskning av vald metod för dataanalys är det svårt att bortse ifrån den mänskliga faktorn. 
Risken finns att författarna missar eller missförstår aspekter i en studie samt att en viss 
subjektivitet är svår att undvika. Vi försökte undvika detta genom att båda läste alla artiklar samt 
diskuterade kontinuerligt under analysen för att undvika missförstånd. Den mänskliga faktorn 
anses dock vara en utav studiens svagheter (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna har 
praktiserat stor noggrannhet under hela studieprocessen med stöd av handledare Boel Niklasson 
och arbetet har vid fem handledningstillfällen granskats av handledaren såväl som kurskamrater.

Slutsats

Resultatet visade att den största delen av kvinnor med endometrios kämpar med sin smärta. Det 
är en kamp att klara av vardagen, arbetet och relationer. Påverkan på livskvaliteten är stor och 
kan orsaka både psykisk ohälsa och annat onödigt lidande. Smärtlindringen är kostsam, 
väntetiden för diagnostisering lång och belastning på kvinnans omgivning stor. 

Upplevelsen av mötet med sjukvården är delad och beror på vem patienten möter. En del gav bra 
rådgivning och satte sig in i kvinnans situation medan andra lämnade fler frågor än de gav svar. 
Kvinnorna som blev tagna på allvar och fick ett personcentrerat bemötande fann det lättare att 
klara av sin situation. Information om diagnosen spelade stor roll för att stärka kvinnan och 
hennes självbild. 

Fortsatta studier

Ytterligare forskning inom området endometrios och hur det är att leva med sjukdomen behövs. 
Resultatet visade att smärtlindring, huruvida den ska hjälpa samt eventuella besvärliga 
biverkningar, är en källa av oro och stress för drabbade kvinnor. Behovet av mer forskning om 
smärtlindring vid endometrios är nödvändigt då smärta påverkar flera aspekter av kvinnans liv, 
som resultatet har visat. Det finns också ett behov av ytterligare forskning inom samlivs området. 
Dyspareuni bidrar också till en ökad ångest/oro känsla hos kvinnan och kan påverka hennes 
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självbild negativt. Att forska om detta kan medföra en bättre vård i framtiden. Kvinnan i 
relationen behöver också efter forskning få ett mer etablerat stöd. Kan sjukvården erbjuda terapi 
eller metoder att arbeta sig igenom det svåra i situationen som en enhet i paret och därmed stärka 
den pågående relationen.   

Klinisk tillämpbarhet

Resultatet av denna litteraturöversikt ger tydliga förbättringsområden likväl som 
utvecklingsmöjligheter för sjuksköterskan. Genom detta arbete har vi funnit att det behövs 
standardiserad information för alla inom hälso-och sjukvården men även för patienterna det 
berör. Det ska inte bero på var i Sverige patienten söker vård, hon ska få samma bemötande och 
möjlighet till god vård oavsett var. Av resultatet kan vi identifiera behovet av utbildning för 
vårdpersonalen i hur patienterna bör bemötas, då det fanns olikheter i detta. Kunskapen om hur 
det är att leva med endometrios kan därför utöka vårdpersonalens, mer specifikt sjuksköterskans, 
förståelse för dessa patienter. Sjuksköterskan kan också erbjuda stöd till patient såväl som 
närstående och därmed koppla in fler professioner i det interprofessionella teamet. Det är också 
bra för sjuksköterskan att vara väl beläst och kunna ge konkreta förslag och råd till patienterna 
för att öka livskvaliteten samt öka tilliten i patient – vårdare relationen. Vårdpersonalen bör 
därefter hålla sig uppdaterad om forskningen kring smärtlindringen vid endometrios för bästa 
möjliga vård. 

Vi önskar att denna litteraturöversikt inger en djupare förståelse för de kvinnor som lever med 
endometrios.  
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         BILAGA A - BEDÖMNINGSUNDERLAG
         

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 väl genomförd 
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 väl genomförd 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 
väl genomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och 
metoder. 

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



II

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.
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BILAGA B – ARTIKELMATRIS

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

Författare: Culley, L., Law, 
C., Hudson N., Mitchell, H., 
Denny, E., & Raine-Fenning, 
N.
År: 2017
Land: Storbritannien

A qualitative study of the 
impact of endometriosis on 
male partners. 

Att utforska effekten av 
endometrios hos kvinnor 
och deras manliga partners. 
Att bidra till utveckling av 
teorier om kronisk sjukdom 
samt till en evidensbaserad 
grund utifrån stöd till par 
kan utformas och således 
öka deras välmående.

Design: Kvalitativ tvärsnittsstudie
Urval: Diagnostiserad endometrios 
med laparoskopi, symtom i >1 år 
och samboende med partner.
Datainsamling: Två faser. Första: 
11 intervjuer med vårdpersonal och 
representanter från 
stödorganisationer samt 
genomförande av en 
litteraturöversikt. Andra: 44 
semistrukturerade intervjuer (22 
kvinnor och deras manliga 
partners).
Analys: Tematisk analys.

44
(0)

Endometrios hade en negativ effekt 
på parens samliv på grund av att 
kvinnorna upplevde smärta vid 
samlag, fatigue, nedsatt sexlust 
p.g.a. läkemedel, stress kring försök 
att bli gravid och känsla av att vara 
oattraktiv eller icke-feminin. För en 
minoritet av paren ledde detta till 
spänningar och argumentationer. 
Endometrios påverkade parens 
planer på att skaffa barn i form av 
planering av framtid, 
fertilitetsutredningar, IVF och 
adoption. 

K
I

Författare: De Graaff, 
A.A., Van Lankveld, J., 
Smits, L. J., Van Beek, J. J., 
& Dunselman, G. A. J.
År: 2016
Land: Nederländerna

Dyspareunia and depressive 
symptoms are associated 
with impaired sexual 
functioning in women with 
endometriosis, whereas 
sexual functioning in their 
male partners is not affected.

Att ta reda på till vilken 
grad endometrios och 
fysiska samt psykiska 
symtom relaterade till 
sjukdomen påverkar 
kvinnans och den manliga 
partnerns sexuella 
funktion.

Design: Klinisk kontrollerad studie
Urval: Ålder 18–42 år. Lever i en 
sexuell relation som varat >3 
månader. Kvinnor som 
diagnostiserats med laparaskopi 
eller öppen kirurgi, alternativt en 
stark misstanke om endometrios 
baserat på symtom kombinerat med 
undersökning av pelvis, ultraljud 
eller magnetisk resonanstomografi. 
Kvinnor fick delta i studien även 
om deras manliga partners ej 
deltog.
Datainsamling: Självskattnings 
formulär med frågor vilka 
behandlar sexuell dysfunktion, 

266
(42)

Jämfört med kvinnorna i 
kontrollgruppen upplevde kvinnor 
med i högre grad frekvent smärta 
vid samlag, de led i högre grad av 
kronisk smärta, lägre sexuell 
funktion, sämre upplevd livskvalitet 
och led i större grad av psykisk 
ohälsa. De manliga partnernas 
sexuella funktion förändrades ej 
signifikant om kvinnan led av 
endometrios. Dyspareuni och 
depressiva symtom var kopplade till 
lägre sexuell funktion medan 
kronisk smärta i pelvis och 
depressiva symtom var kopplade till 
lägre upplevd livskvalitet.

CCT
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



IV

tillfredsställelse, hälsa, välmående, 
katastroftankar i relation till smärta, 
ångest kopplat till sexliv och 
psykisk ohälsa. Se studie för 
detaljerad beskrivning.
Analys: Statistisk analys.

Författare
År (för publikation)

Land 
(där studien genomfördes)

Titel Syfte Metod 
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvalitet

Författare: Facchin, F., 
Barbara, G., Dridi, D., 
Alberico, D., Buggio, L., 
Somigliana, E., Saita, E., & 
Vercellini, P.
År: 2017
Land: Italien

Mental health in women with 
endometriosis: searching for 
predictors of psychological 
distress.

Att undersöka vilka 
faktorer som påverkar den 
mentala hälsan hos kvinnor 
med endometrios.

Design: Icke kontrollerad studie
Urval: Kvinnor 19–51 år, 
kirurgiskt eller klinisk 
diagnostiserade med endometrios. 
Ej ha drog- eller alkoholmissbruk, 
diagnostiserad mental sjukdom eller 
annan fysisk åkomma utöver 
endometrios. Se studie för 
ytterligare detaljer.
Datainsamling: Strukturerad 
intervju för att inhämta demografisk 
information samt information 
rörande endometrios (t.ex. 
behandling). Klinisk information 
från journaler eller kvinnorna 
själva. Deltagarna fick fylla i 
självskattningsformulär.
Analys: Statistisk analys.

215
(5)

Att vara i en stabil relation innebar 
mindre grubblande och ångest var 
mer påtaglig om kvinnan nyligen 
fått diagnosen endometrios. 
Bäckensmärtans svårighetsgrad 
samt självuppfattningen påverkade 
den mentala hälsan. Högre 
självkänsla, uppskattning av 
kroppen och emotionell 
självförmåga kopplades till bättre 
mental hälsa.

P
II

Författare: Facchin, F., 
Barbara, G., Saita, E., 
Mosconi, P., Roberto, A., 
Fedele, L., & Vercellini, P.
År: 2015
Land: Italien

Impact of endometriosis on 
quality of life and mental 
health: pelvic pain makes the 
difference.

Syftet var att undersöka 
effekten av endometrios på 
livskvalitén, ångest och 
depression. Detta genom 
att jämföra symtomfri 
endometrios och 
endometrios-relaterad 
smärta i pelvis med en frisk 

Design: Kliniskt kontrollerad studie
Urval: Flytande italienska, 18–40 
år. Diagnostiserad via laparoskopi 
eller laparotomi. De som behandlats 
med GnRH-a senaste sex 
månaderna uteslöts. Ej psykiatriska 
diagnoser. Ej t.ex. tidigare 
graviditet eller autoimmun 
sjukdom. Kontrollgruppen: ej t.ex. 

171
(0)

Kvinnor med endometrios-relaterad 
smärta i pelvis upplevde sämre 
livskvalitet och mental hälsa 
jämfört med symtomfria patienter 
med endometrios samt 
kontrollgruppen. Författarna fann 
ingen signifikant skillnad mellan 
kvinnorna med symtomfri 
endometrios och den friska 

CCT
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



V

samt smärtfri 
kontrollgrupp.

gynekologiska problem eller 
tidigare bukoperation. Se studie för 
ytterligare detaljer. 
Datainsamling: Psykometriskt test 
för att värdera livskvalitet, ångest 
och depression. Bedömning av 
dysmenorré, dyspareuni, icke-
menstruell smärta och smärta vid 
avföring med av numerisk 
skattningsskala (NRS).
Analys: Statistisk analys

kontrollgruppen. Dysmenorré hade 
effekter på den fysiska livskvalitén, 
icke-menstruell smärta påverkade 
alla undersökta variabler medan 
dyspareuni och smärta vid avföring 
visade ingen signifikant effekt på 
variablerna.

Författare
År (för publikation)

Land 
 (där studien genomfördes)

Titel Syfte Metod 
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvalitet

 Författare: Friedl, F., Riedl, 
D., Fessler, S., Wildt, L., 
Walter, M., Richter, R., 
Schüßler, G., & Böttcher, B.

 År: 2015
 Land: Österrike

Impact of endometriosis on 
quality of life, anxiety, and 
depression: an Austrian 
perspective.

Att utforska hur 
endometrios influerar 
psykologiskt välmående, 
livskvalitet samt 
förekomsten av ångest och 
depression hos patienterna.

Design: Klinisk kontrollerad studie
Urval: Kvinnor mellan 18–44 år 
med histologiskt bekräftad diagnos 
av endometrios. Kontrollgruppen 
var ej diagnostiserad med 
endometrios. 
Datainsamling: Självskattnings 
formulär och inhämtande av 
sociodemografiska data samt 
medicinsk historia.
Analys: Statistisk analys

281
(158)

Man fann ångestsymtom hos 29 % 
och symtom på depression hos 14,5 
% av populationen. Båda symtomen 
fanns hos 12,9 %. Kontrollgruppen 
hade bättre självupplevd hälsa, 
vitalitet, psykisk hälsa samt 
emotionellt välmående än 
kvinnorna med endometrios.

CCT
II

Författare: Grogan, S., 
Turley, E., & Cole, J.
År: 2017

 Land: United Kingdom

‘So many women suffer in 
silence’: A thematic analysis 
of women’s written accounts 
of coping with 
endometriosis. 

Att förstå kvinnors 
upplevelser av att leva med 
endometrios och påverkan 
på deras liv.

Design: Kvalitativ metod 
Urval: Engelsktalande, 
diagnostiserad. Ålder 22-56. 
Datainsamling: Online 
frågeformulär via endometrios 
välgörenhetsorganisation i UK
Analys: Braun och Clarkes 
tematiska analysmetod och ett 
kritisk realistiskt perspektiv. 

34
(0)

Att det var en kamp att få 
diagnosen och minskat förtroende 
på hälso-sjukvård. Undvika 
sociala sammanhang och stora 
mängder smärtstillande var en del 
av strategierna för att orka. 

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
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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

Författare: Grundström, H., 
Alehagen, S., Kjolhede, P., 
& Berterö, C.
År: 2017
Land: Sverige 

The double-edged 
experience of healthcare 
encounters among women 
with endometriosis: A 
qualitative study. 

Att identifiera och beskriva 
upplevelsen av hälso-och 
sjukvårds 
konfrontationerna bland 
kvinnor med endometrios. 

Design: Kvalitativ, interpretativ 
fenomenologisk ansats
Urval: Svensktalande, över 18 
och laparaskopibekräftad 
endometrios  
Datainsamling: Intervjuform. 
Analys: Enligt Moustakas 
modifiering av Stevick-Colaizzi- 
Keen metoden

12
(3)

Ett resultat som pekar på både bra 
och dåliga bemötanden från 
sjukvården. 

K
I

Författare: Hållstam, A., 
Stålnacke, B. M., Svensén, 
C., & Löfgren, M.
År: 2018

 Land: Sverige

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

Att utforska kvinnors 
upplevelse av smärtsam 
endometrios: 
långtidseffekter, sociala 
konsekvenser, 
behandlingens påverkan 
samt strategier för att 
hantera sjukdomen.

Design: Kvalitativ studie
Urval: Kvinnorna skulle lida av 
kronisk smärta relaterad till 
diagnostiserad endometrios.
Datainsamling: Semistrukturerad 
intervju samt tre 
uppföljningsintervjuer ett år senare.
Analys: Tematisk analys.

18
(5)

Endometrios influerade kvinnornas 
sensationer, känslor och reaktioner. 
De hade en känsla av att vara 
annorlunda. Kontakten med hälso- 
och sjukvården var antingen 
hjälpsamma eller skadliga. 
Endometrios hade sociala, fysiska 
och existentiella konsekvenser. För 
att hantera sökte kvinnorna ett 
sammanhang, förståelse och 
mening.

K
I

Författare: Lukas, I., Kohl-
Schwartz, A., Geraedts, K., 
Rauchfuss, M., Wölfler, 
M.M., Häberlin, F., von 
Orelli, S., 
Eberhard, M., 
Imthurn, B., Imesch, P., &
Leeners, B.
År: 2018
Land: Tyskland/Schweiz  

Satisfaction with medical 
support in women with 
endometriosis. 

Att få en överblick över 
endometriosvården

Design: Multicentrerad 
retrospektiv kohortstudie
Urval: Endometriosdiagnos och 
behövde kunna förstå och kunna 
svara adekvat på frågorna. 
Datainsamling: Standardiserat 
frågeformulär
Analys: Statistisk analys

573
(73)

En stor del av kvinnorna 
rapporterar missnöje med vård. 
De ställer stort värde på 
smärtfaktorn, mentala hälsan och 
fertilitetsfrågan, uppger mer 
känsla av god vård om de 
frågorna adresserades. 

R
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

Författare: Márki, G., 
Bokar, A., Rigó, J., & Rigó, 
A.
År: 2017
Land: Ungern

Physical pain and emotion 
regulation as the main 
predictive factors of health-
related quality of life in 
women living with 
endometriosis.

Till vilken utsträckning har 
smärtsymtom, 
psykologiska variabler 
(ångest, depression och 
påfrestning) och 
känslomässig reglering 
associerat med kvinnors 
hälsa med endometrios.

Design: Icke kontrollerad 
tvärsnittsstudie
Urval: Kvinnor med medicinsk 
diagnostiserad endometrios som 
fick behandling på den deltagande 
kliniken. 
Exkluderade var de som 
”självdiagnostiserats”.
Datainsamling: Frågeformulär
Analys: Statistisk analys

210
(17)

Psykologisk stress hos deltagarna 
var till stor del smärta. Hög nivå 
smärta relaterade tydligt till lägre 
livskvalitet. 

P
I 

Författare: Nunes, F. R., 
Ferreira, J. M., &
Bahamondes, L.
År: 2014
Land: Brasilien

Pain threshold and sleep qual
ity in women with 
endometriosis. 

Att undersöka smärttröskel 
och sömnkvalitet hos 
kvinnor med och utan 
endometrios.

Design: Klinisk kontrollerad studie
Urval: >18 år, laparoskopis och 
histiopatologiskt diagnostiserad 
endometrios. Kontrollgruppen: 
kvinnor >18 år, utan diagnos eller 
symtom på endometrios. 
Exklusionskriterier: t.ex. ej gravid 
eller nyligen fysiskt trauma. 
Deltagarna fick ej ta analgetika de 
senaste 24 h eller 
hormonbehandling de senaste tre 
månaderna. Se studie för ytterligare 
detaljer.
Datainsamling: Frågeformulär och 
smärtskattning vid olika kroppsliga 
punkter med visuell analog skala 
(VAS).
Analys: Statistisk analys.

510
(0)

Kvinnor med endometrios hade 
sämre sömnkvalitet jämfört med 
kvinnorna som inte hade det. 
Smärttröskeln var lägre i trochanter 
och buken hos de diagnostiserade 
kvinnorna medan VAS-skattningen 
ej skiljde sig signifikant mellan 
grupperna.

CCT
I

Författare: Roomaney, R., 
& Kagee, A. 
År: 2016
Land: Sydafrika

Salient aspects of quality of 
life among women 
diagnosed with 
endometriosis: A qualitative 
study.

Att undersöka den 
hälsorelaterade 
livskvaliteten hos kvinnor 
diagnostiserade med 
endometrios i Sydafrika  

Design: Kvalitativ studiedesign 
Urval: Kirurgiskt diagnostiserad, 
över 18 och ha upplevt symtom 
minst 3 månader innan intervjun.
Datainsamling: Öppna frågor i 
semistrukturerad intervju

25
(0)

Varierande nivåer av 
pelvissmärtor rapporterade av 
samtliga av deltagarna. De fann 
det också svårt att utföra 
vardagliga aktiviteter under 
menstruationerna och 

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

Analys: Tematisk analys enligt 
Braun och Clarke-metoden

frustrationen när de inte klarade 
av sin smärta. 

Författare
År (för publikation)

Land 
(där studien genomfördes)

Titel Syfte Metod 
(Design, urval,

datainsamling och 
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvalitet

Författare: Rush, G., 
Misajon, R. A., Hunter,
J. A., Gardner, J., & 
O’Brien, K. S.
År: 2019
Land: Australien och Nya 
Zeeland 

The relationship between 
endometriosis-related pelvic 
pain and symptom 
frequency, and subjective 
wellbeing.

Att etablera relationen 
mellan 
endometriosrelaterade 
pelvissmärtor, 
symtomfrekvens och 
kvinnors subjektiva 
välmående.

Design: Icke- kontrollerad studie
Urval: Kvinnor med diagnosen 
rekryterades med hjälp av 
endometriosorganisationer och 
sociala medier. Kvinnorna är en 
del i en större undersökning om 
PCOS. 
Datainsamling: För att samla in 
datan användes ett frågeformulär
Analys: Pearsons 
korrelationskoefficient

2061
(0)

Det var noterbart lägre subjektivt 
välmående hos kvinnor med 
endometrios och författarna 
noterar betydligt lägre än många 
kvinnor med cancer eller hiv. 

P
II

Författare: Rush, G., &
Misajon, R. A.
År: 2018
Land: Australien

Examining subjective 
wellbeing and health-related 
quality of life in women with 
endometriosis.

Att utforska det subjektiva 
välmåendet och den hälso-
relaterade livskvalitén hos 
kvinnor med endometrios 
samt upplevelsen av att 
leva med sjukdomen.

Design: Mixad metod: kvalitativ 
och icke-kontrollerad studie.
Urval: Kvinnor >18 år gamla, kan 
tala flytande engelska, 
diagnostiserad endometrios via 
kirurgi eller klinisk undersökning.
Datainsamling: 
Självskattningsformulär och 
enkätfrågor med både kvantitativ 
och kvalitativ natur. Frågorna 
berörde självupplevd hälsa, psykisk 
ohälsa, trygghet i relationer, smärta, 
hjälplöshet, socialt stöd, självbild 
samt öppna frågor om hur 
endometrios påverkar specificerade 
aspekter av kvinnornas liv. Se 
studie för detaljerad beskrivning.
Analys: På den kvantitativa datan 
gjordes en kombination av 
univariat, bivariat och multivariat 

551
(51)

Kvinnor med endometrios upplever 
låga nivåer av subjektivt välmående 
och hälsorelaterad livskvalitet. De 
fann att endometrios har negativ 
påverkan på sociala liv, relationer 
samt framtida planering.

K
I
P
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



IX

analys. På den kvalitativa datan 
gjordes en tematisk analys.

Författare
År (för publikation)

Land
(där studien genomfördes)

Titel Syfte Metod
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvalitet

Författare: Soliman, M. A., 
Coyne, K. S., Zaiser, E.,
Castelli-Haley, J., & 
Fuldeore, M. J.
År: 2016
Land: 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 inom 
hälsorelaterad livskvalitet 
hos kvinnor i USA.

Design: Icke kontrollerad 
tvärsnittsstudie 
Urval: De medverkande skulle 
vara diagnostiserade, vara fri från 
myom, inte vara hysterektomerad 
och bo i USA. Kvinnorna skulle 
också vara i åldern 18-49. 
Datainsamling: Ett online 
frågeformulär
Analys: Statistisk analys

1830
(561)

Livskvalitet minskar desto 
allvarligare symtomen blir, och att 
uppleva symtomen påverkar 
livskvaliteten. 

P
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


