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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar fem till tio procent av alla kvinnor i fertil 

ålder. Sjukdomen inverkar på alla delar av kvinnans liv, men är trots dess höga prevalens 

okänd för allmänhet och sjukvårdspersonal. Vanliga symtom är svåra smärtor i 

bäckenområdet, allvarliga magsmärtor, nedsatt sexuell funktionsförmåga, problem i mag-

tarmkanalen, urinbesvär och infertilitet. Att ställa diagnos är en utmaning då symtombilden 

ofta är omfattande och diffus. Det kan ta upp till tio år innan korrekt diagnos ställs. 

Laparoskopisk behandling anses vara det bästa behandlingsalternativet, men 

långtidsstudier visar på återfallsrisk avseende smärta. Kvinnor med endometrios har 

således ett stort omvårdnadsbehov före såväl som efter laparoskopisk behandling.  

 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva kvinnors livssituation före och efter laparoskopisk behandling för 

endometrios. 

 

 

Metod  
 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt med systematisk ansats där både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar användes. Artiklarna genomgick vetenskaplig 

bedömning enligt Sophiahemmets modifierade bedömningsunderlag samt SBU:s 

bedömningskriterier och sammanställdes därefter i en matris. Från artiklarna insamlades 

data kring symtom och upplevelser av livskvalitet vilka sedan sorterades i kategorier och 

underkategorier. 

 

Resultat 
 

Kvinnors livssituation påverkas negativt av endometrios. Smärta är det mest utmärkande 

symtomet både före och efter laparoskopisk kirurgi. Dysmenorré och dysparenui är de 

vanligaste smärtmanifestationerna. Många kvinnor upplever att de blir dåligt bemötta av 

vårdpersonal.  

 

 

Slutsats 
 

För de flesta kvinnorna lindras smärtsymtomen direkt efter laparoskopisk kirurgi, men för 

vissa är symtomen bestående, oförändrade och/eller förvärrade. Kvinnor med endometrios 

upplever att deras symtom ofta förminskas och normaliseras inom vården. Laparoskopisk 

behandling är den mest rekommenderade symtomlindrande behandlingen men många 

faktorer som inverkar negativt på kvinnornas livssituation kvarstår efter ingreppet.   

 

 

Nyckelord: endometrios, symtom, omvårdnadsbehov, laparoskopi, livskvalitet. 
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INLEDNING 

Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som förekommer hos fem till tio 

procent av alla kvinnor i reproduktiv ålder (Bergqvist, 2010). Detta kan jämföras diabetes 

typ I och reumatoid artrit som drabbar cirka två respektive en procent av hela 

befolkningen. Trots dess höga prevalens är kunskapen kring endometrios och dess 

inverkan på kvinnors liv begränsad bland allmänheten och sjukvårdspersonal (Borgfeldt, 

Åberg, Anderberg & Andersson, 2010; Jones, Jenkinson & Kennedy, 2004). Sjukdomen är 

således värd att belysa dels för att öka kunskapen bland allmänheten, dels för att öka 

kunskapen hos oss själva för att kunna använda den i vår framtida yrkesroll. 

 

Endometrios är en sjukdom som inverkar på alla delar av kvinnas livssituation, fysiskt, 

psykiskt såväl som socialt. Symtombilden innefattar olika former av smärta, 

tarmproblematik, problem från urinvägarna, nedsatt sexuell funktion och i vissa fall 

infertilitet (Mårdh, 2013). Den laparoskopiska behandlingen av endometrios har visat sig 

ge bäst smärtlindring (Kössi, Setälä, Mäkinen, Härkki & Luostarinen, 2012; Ruffo & 

Rossini, 2013; Fritzer, Tammaa, Salzer & Hudelist, 2012; Minas & Dada, 2014; Deguara, 

Pepas & Davis, 2012), men långsiktiga studier visar på hög återfallsrisk avseende 

livmodersmärtor (Deguara et al., 2012). 

 

Sjuksköterskor möter kvinnor med endometrios på olika nivåer inom vårdkedjan. Inom 

primärvården finns de ännu odiagnostiserade kvinnorna som söker hjälp och svar. På 

gynekologiska och andra kvinnomedicinska avdelningar finns de kvinnor som är under 

utredning för sina besvär. Inom dagkirurgin finns de kvinnor som väntar på att genomgå 

kirurgiska ingrepp för sin sjukdom. Efter behandling finns de kvinnor som söker vård på 

grund av postoperativa symtom eller återinsjuknande i endometrios. Alla dessa möten med 

kvinnor som har endometrios ställer krav på sjuksköterskans kunskap och förståelse för de 

symtom som kan tänkas uppstå till följd av sjukdomen. Då endometrios är en så pass 

vanlig sjukdom bör denna kunskap vara av stort intresse för allmänsjuksköterskan såväl 

som för den specialistutbildade. Ju mer kunskap sjukvårdspersonal har om sjukdomen, 

desto tidigare kan drabbade kvinnor få diagnos, ett gott bemötande och en god omvårdnad. 

 

BAKGRUND 

Uppkomst av endometrios 

Endometrios är en gynekologisk, kronisk sjukdom som förekommer hos fem till tio 

procent av alla kvinnor i fertil ålder (Bergqvist, 2010). Ändå kallas endometrios ofta för 

den dolda sjukdomen, då både kännedom och kunskap om sjukdomen är bristande 

(Borgfeldt et al., 2010).  

 

Insidan av kvinnans livmoder är täckt av slemhinna, så kallat endometrium. Endometrios 

uppstår då celler från livmoderns slemhinna hamnar på fel plats i kroppen (Gupta, 

Holloway & Kubba, 2010). Hur detta går till är inte helt klarlagt. En teori är den om så 

kallad retrograd blödning. När en kvinna menstruerar faller livmoderslemhinnan samman, 

stöts bort och blöder ut tillsammans med menstruationsblodet via livmoderhalsen och 

slidan. Vid endometrios pressas en del av livmoderslemhinnan och blodet ut bakåt genom 

livmodern och äggledarna och hamnar i bäckenhålan. Det är detta som kallas retrograd 

blödning (Borgfeldt et al., 2010). Retrograd blödning är i sig varken ovanligt eller 

onormalt och kroppens immunförsvar rensar vanligtvis bort den felplacerade vävnaden. 



 5     

Hos en person med endometrios är immunförsvaret nedsatt och lyckas därför inte rensa 

bort de felaktigt placerade cellerna. Dessa fäster istället på nya ytor i bäckenet och buken 

där de lätt växer fast. Rikligt med små blodkärl bildas runt cellvävnaden och endometrios 

uppstår. Kroppens immunförsvar uppfattar vävnaden som främmande och reagerar därför 

med en akut inflammatorisk process, vilken genererar kraftig smärta. Likt 

livmoderslemhinnan påverkas endometriecellerna av menstruationsreglerande 

könshormoner. Under menstruationscykeln växer endometriecellerna således till och 

blöder. Det är därför smärtan återkommer vid varje menstruation. Med tiden kapslas 

endometriecellerna in i fibrotisk vävnad, vilket hindrar den expansiva tillväxten samt 

hormonell påverkan. Istället börjar cellerna växa inåt i organen de fäst sig vid och 

endometrioshärdarna blir nu kroniska (Bergqvist, 2010). Runt härdarna uppstår även 

fortsättningsvis inflammatoriska reaktioner, vilka bygger på härdarnas storlek och ökar 

risken för sammanväxningar med andra organ i bukhålan (Borgfeldt et al., 2010) 

 

Olika stadier av endometrios 

Det finns fyra stadier av endometrios; I (minimal), II (mild), III (måttlig) och IV (svår). 

American Fertility Society (AFS) har lanserat en klassifikationsmetod där endometrios 

poängsätts utifrån antal tillväxter, storlek och placering. Tillväxternas spridning och 

huruvida andra bäckenorgan är involverade påverkar också stadieindelningen. Sjukdomens 

svårighetsgrad motsvarar inte nödvändigtvis den smärta patienten upplever (Impey, 2004; 

American Society For Reproductive Medicine (ASRM), 2012; Gambone, 2010) då även 

mild endometrios kan ge upphov till svår smärta (ASRM, 2012). Däremot finns ett 

samband mellan svårighetsgrad och sjukdomsåterfall. Ju svårare stadie av endometrios, 

desto större risk för återväxt efter behandling, oavsett behandlingstyp (Roman, 2010a). 

 

Kvinnans sjukdom 

Endometrios drabbar uteslutande den kvinnliga delen av befolkningen och merparten har 

debutsymtom före 20 års ålder (Bergqvist, 2010). I en studie av Cox, Henderson, 

Anderson, Cagliarini & Ski (2003a) framkommer att sjukdomen inte tas på allvar av 

vårdpersonal. Detta trots att den för de drabbade medför stor fysisk och psykisk inverkan 

på hälsa och välbefinnande (Cox et al., 2003a). Ett stort problem är att 

endometriosrelaterade symtom såsom magkramper och riklig menstruation inte tas på 

allvar och anses vara ”normala” och typiskt kvinnliga (Barnard, 2001). Inte förrän 

symtomen blir fysiskt handikappande, kroniska, extrema eller infertilitet konstateras blir 

utredning för endometrios aktuell (Kaatz, Solari-Twadell & Schultz, 2010; Cox et al., 

2003a). I Cox et al. (2003a) framkommer att det inte enbart är de fysiska symtomen som 

skapar lidande för kvinnorna. Lidandet uppstår även på grund vårdpersonalens dåliga 

bemötande. Kvinnorna får många gånger innan diagnos höra att smärtan bara är mensvärk 

och därmed något de borde stå ut med. Dessutom upplever kvinnorna att vårdpersonalen 

förminskar deras symtom (Cox et al., 2003a). 

 

Symtombild 

Symtom är en beteckning för de besvär och det obehag den enskilda individen uttrycker 

och förknippar med sjukdom eller ohälsa (Ekman, 2011). I förliggande studie innebär 

begreppet symtom både subjektivt upplevda och objektivt mätbara manifestationer av 

ohälsa. 
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Fysiska symtom 

Omkring var femte kvinna med endometrios uppger att hon inte har några symtom 

(Borgfeldt et al., 2010). I de fall symtom förekommer beror det på var 

endometrioshärdarna sitter, hur stora de är samt hur djupt de växt in i närliggande vävnad 

(Mårdh, 2013). Av de symtom som uppges inbegriper nästan samtliga symtom någon form 

av smärtproblematik. Smärtan uppstår av flera anledningar och kan återfinnas på olika 

ställen i kroppen, dock är den främst lokaliserad till bäckenområdet (Borgfeldt et al., 

2010). Vid sjukdomsdebut är smärtan oftast menstruationsrelaterad. Ju längre tid patienten 

går obehandlad, desto mer långdragen blir smärtproblematiken och smärtorna kan sätta in 

redan vid ägglossning (Bergqvist, 2010). Utöver den gynekologiska smärtan kan även 

ländryggssmärta, smärta i samband med urinering, feber, utmattning, trötthet och andra 

typer av miktionsbesvär förekomma (Kaatz et al., 2010; Fritzer et al., 2012). Endometrios 

kan även påverka tarmfunktionen, vilket kan yttra sig som matsmältningsbesvär, 

uppblåshet i buken, förstoppning, diarré och illamående (Mårdh, 2013). 

 

Nedsatt fertilitet 

I en studie av Denny och Mann (2007) förekommer fertilitetsproblem hos 40 procent av 

kvinnorna med endometrios och många söker sig till fertilitetskliniker till följd av detta. En 

fjärdedel av de som genomgår laparoskopisk utredning av nedsatt fertilitet visar sig ha 

endometrios. Sjukdomens svårighetsgrad påverkar risken för infertilitet. Ju svårare 

endometrios, desto större risk för nedsatt fertilitet (Impey, 2004). Trots detta uppskattas 

dock att omkring tre fjärdedelar av kvinnor med endometrios kommer kunna föda barn 

under sin livstid (Mårdh, 2013). 

 

Övriga symtom 

Jones et. al. (2004) konstaterar i sin studie att kvinnorna upplever en stor frustration över 

att inte kunna hantera sin smärta och blir deprimerade till följd av den. En del får även 

humörsvängningar och blir lättirriterade. En studie av Gilmour, Huntington och Wilson 

(2008) visar att sjukdomen kan leda till att kvinnorna isolerar sig för att de upplever att de 

inte har möjlighet att delta i hushållssysslor och sociala aktiviteter eller vara tillräckligt 

effektiva på jobbet. I studien av Jones et. al. (2004) framkommer att kvinnorna har dåligt 

samvete för den arbetstid de förlorar på grund sina endometriosbesvär. Enligt Gilmour et. 

al. (2008) skaffar kvinnorna flexibla- och/eller deltidsarbeten då smärtan hindrar dem från 

att arbeta heltid. Förutom minskad effektivitet på arbetet bidrar endometrios även till 

förhindrad professionell utveckling, enligt en studie av Oehmke, Omwandho, Weyand, 

Tinneberg & Hackethal (2009). 

 

Smärta och smärtskattning 

Enligt International Association for the Study of Pain (IASP, 2014) definieras smärta som 

“En obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse förenad med vävnadsskada, eller 

beskriven i termer av sådan skada. Smärtan är alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro 

av vävnadsskada”. 

 

Det finns olika sätt att mäta smärta, bland annat med olika smärtskattningsskalor och 

smärtinstrument. En av de mest använda skattningsskalorna är VAS (Visual Analog Scale), 

som mäter smärtans intensitet. Den innebär att patienten markerar sin smärtnivå på en 100 

mm lång linje där den vänstra änden (0) betyder ingen smärta alls och den längst till höger 

(100 mm) värsta tänkbara smärta (Karlsten, 2014). 
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Diagnos 

Enligt Mårdh (2013) tar det i genomsnitt sju till nio år från den första vårdkontakten tills 

korrekt diagnos ställs. Sjukdomens smärtsymtom är föränderliga och varierar i styrka och 

förekomst över tid. Menstruationsliknande smärtor kan sätta in under 

ägglossningsperioden. De kan också sätta in några dagar innan menstruation och fortsätta 

under hela menstruationen. Diffusa buksmärtor kan förekomma under 

menstruationsperioden, men även inför menstruationen i samband med exempelvis samlag. 

Den varierade symtombilden kan leda till att kvinnorna missförstås av vårdpersonal och 

uppfattas lida av psykosomatiska snarare än fysiska problem. Det är därför inte ovanligt att 

diagnosen endometrios missas under lång tid under vilken andra felaktiga diagnoser och 

behandlingar ges (Mårdh, 2013). En studie av Hudelist et al. (2012) visar att 127 av 171 

kvinnor fick fel diagnos innan det konstaterades att de hade endometrios. Det finns inga 

biomarkörer att tillgå för att ställa diagnos. Att mäta kroppstemperaturen under några 

menstruationscykler kan bidra till att förstärka eller bekräfta diagnos. Detta då kvinnor 

med endometrios har en stadig förhöjning av kroppstemperatur i slutet av 

menstruationscykeln (Mårdh, 2013). Ultraljud och magnetisk resonanstomografi (MRT) 

kan underlätta diagnostiseringen men i dagsläget krävs visuell bedömning, företrädelsevis 

laparoskopisk undersökning för definitiv diagnos (Bergqvist, 2010). Detaljerad anamnes 

med smärtkombinationen sekundär dysmenorré, kroniska buksmärtor och djup dysparenui 

bör dock alltid ge misstanke om endometrios (Borgfeldt et al., 2010). 

 

Orsaker till sen diagnostik 

Endometrios är en svårdiagnotiserad sjukdom då symtombilden är bred och varierande. 

Hos tio till tjugo procent av de drabbade är symtomen så diffusa att endometrios inte ens 

uppkommer som en trolig differentialdiagnos. Differentialdiagnoser i samband med 

endometrios är interstitiell cystit, irritable bowel syndrome (IBS) och myom (Mårdh, 

2013). Andra differentialdiagnoser i den akuta fasen av endometrios är kronisk 

bäckeninflammation, gulkroppscysta med blödningsbenägenhet, utomkvedshavandeskap, 

benign och malign äggstockstumör (Gambone, 2010).   

 

I en kvalitativ studie av Ballard, Lowton och Wright (2006) anges kvinnornas 

normaliserande av sina symtom som en orsak till fördröjd diagnos. Shah, Moravek, 

Vahratian, Dalton & Lebovic (2010) visar i sin studie att både kvinnor och män har 

begränsad kunskap om sjukdomens symtom, vilken i sin tur kan leda till att kvinnorna 

skjuter upp att söka vård. Den begränsade kunskapen om sjukdomen leder i sin tur till att 

kvinnorna i studien isolerar sig socialt på grund av skam och upplevd oförståelse från 

omgivningen (Shah et. al., 2010). Liknande fynd återfinns i Ballard et al. (2006) där 

kvinnorna förutom att dra sig undan, även hittar andra sätt att hantera sjukdomen. Bland 

annat använder de receptfria smärtlindringspreparat och spenderar mer tid i sängen 

(Ballard et al., 2006). 

 

I två kvalitativa studier framkommer att kvinnornas symtom även negligeras och 

normalisereras av sjukvården. Smärtorna avfärdas som vanliga menstruationssmärtor, vilka 

kvinnorna förväntas kunna hantera (Ballard et al., 2006; Hudelist et al., 2012). I studien av 

Jones et al. (2004) framstår det som svårt för kvinnorna att bevisa att smärtan är något 

annat än vanliga menstruationssmärtor. På grund av läkarnas bristande kunskap kring 

endometrios är det många kvinnor som misstros, anklagas för inbillning och får höra att 

smärtorna kommer avta när de får barn (Jones et al., 2004). Relationen kvinnornas mödrar 
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haft till sin menstruation framstår som central. Den formar hur kvinnorna själva ser på sin 

menstruation samt påverkar tiden det tar att få diagnos (Ballard et al., 2006; Hudelist et al., 

2012). I de fall kvinnornas mödrar haft besvärliga menstruationer är kvinnorna mindre 

benägna att söka medicinsk hjälp då de ser den besvärliga menstruationen som nedärvd 

(Ballard et al., 2006). Kvinnor vars mödrar sett menstruation som något negativt, 

tabubelagt och/eller inte pratat om den i sina tonår visar sig ha längre diagnosperiod än de 

vars mödrar kunnat tala om menstruationen och inte sett den som något negativt i livet 

(Hudelist et al., 2012). 

 

I Ballard et al. (2006) framkommer även att ineffektiva diagnosverktyg och godtyckliga 

läkemedelsbehandlingar används då dessa kvinnor söker vård. Endometriosen avfärdas 

som mensvärk och kvinnorna rekommenderas behandling med p-piller för sin smärta, 

vilket döljer den egentliga symtombilden. Vidare vill kvinnorna inte framstå som svaga 

eller inkapabla att hantera det som tolkats som normala menstruationer (Ballard et al., 

2006). En studie av Pugsley och Ballard (2007) som involverar 101 kvinnor med 

endometrios visar att en tredjedel av kvinnorna har konsulterat läkare sex gånger eller fler 

innan diagnos. Innan de slutligen får diagnos genom laparoskopisk undersökning har 

närmare 80 procent av kvinnorna redan genomgått minst en utredning. Den vanligaste 

undersökningsmetoden i dessa utredningar var ultraljud. Detta påvisar en brist i att 

använda ultraljud som diagnostiskt verktyg, då det endast ger korrekt diagnos till fem av 

47 kvinnor i deras studie (Pugsley & Ballard, 2007). 

 

Behandling 

Deguara et al. (2012) visar i sin studie att det trots sjukdomens höga prevalens inte finns 

någon optimal behandling och att sjukdomsåterfall är ett vanligt problem. Däremot kan 

symtomen lindras med olika behandlingsmetoder som väljs beroende på endometriosens 

fysiska läge och storlek. Det finns tre olika typer av behandlingsområden för endometrios. 

Dessa är smärtlindring, hormonbehandling och kirurgi. Smärtlindring används främst för 

behandling av lindriga smärtsymtom (Mårdh, 2013). Hormonbehandling syftar till att 

förhindra menstruation genom att hämma produktion av östrogen. Vid kirurgisk 

behandling avlägsnas endometrioshärdarna för att förhindra spridning och därmed smärta. 

Syftet med behandling är minska patientens symtom, förhindra sjukdomsprogress, minska 

eller avlägsna den sjuka vävnaden, förhindra recidiv samt i vissa fall förbättra fertiliteten 

(Bergqvist, 2010). Det finns ingen tydlig evidens för effekten av smärtlindring vid 

behandling av endometrios (Gupta et al., 2010). En studie av Haggag, Solomayer och 

Juahasz-Böss (2011) visar att hormonell behandling oftast är overksam vid djupt infiltrerad 

endometrios då hormoner inte löser upp den fibrotiska vävnaden som bildas runt 

endometriecellerna. 

 

Laparoskopi 

Laparoskopi är förutom en undersökningsmetod även en kirurgisk operationsmetod. Vid 

ingreppet förs en kamera (laparoskop) in i bäckenet via en liten öppning nära naveln. Via 

laparoskopet kan läkaren se ytan av livmodern, äggledarna, äggstockarna och andra 

bäckenorgan. Om operation är aktuell förs kirurgiska instrument in i bäckenhålan via andra 

små öppningar. Endometrios kan brännas eller skäras bort och ärrvävnad kan avlägsnas 

(ASRM, 2012). För att diagnostisera mild äggstocksendometrios är transvaginalt ultraljud 

att föredra framför laparoskopi. Endometrioser som är mindre än två centimeter, finns på 

insidan av vaginalväggen och/eller endometriosknutar i urinblåsan upptäcks lättare med 

hjälp av transvaginalt ultraljud (Gupta et al., 2010). Enligt studien av Kössi et al., (2012) är 



 9     

kirurgisk behandling det bästa alternativet för att förebygga och lindra symtom vid tarm- 

och blåsendometrios. Metoden har även lägst återfallsrisk försutsatt att en total borttagning 

av endometrios har kunnat genomföras. Laparoskopisk tarmborttagning är att föredra på 

grund av rädslan för komplikationer och den långa återhämtningsperioden efter öppen 

kirurgi. Laparoskopisk kirurgi är effektivast, säkrast samt kräver kortast återhämtningstid 

(Ruffo & Rossini, 2013; Fritzer et al., 2012; Minas & Dada, 2014). Behandlingen visar 

även på större tillfredställelse hos patienter sett till det allmänna välbefinnandet, 

livskvaliteten och det känslomässiga välmåendet. Däremot konstaterar Deguara et al. 

(2012) att långsiktiga studier visar på hög återfallsrisk avseende livmodersmärtor. 

Föreliggande studie fokuserar på den laparoskopiska behandlingen av endometrios då den 

visat sig ge bäst effekt (Kössi et al., 2012; Ruffo & Rossini, 2013; Fritzer et al., 2012; 

Minas & Dada, 2014; Deguara et al., 2012). 

 

Livskvalitet 

Begreppet livskvalitet 

Begreppet livskvalitet definieras som individens uppfattning av sin livssituation i relation 

till den kultur och de värdesystem den lever i. Livskvaliteten relaterar även till individens 

mål, förväntningar, värderingar och intressen. Det är ett brett begrepp som påverkas av 

individens fysiska hälsa, psykiska välbefinnande, självständighetsgrad, sociala relationer, 

personliga övertygelser och relationen till centrala omständigheter i sin omgivning (World 

Health Organisation [WHO], 1997). Begreppet livskvalitet hänger oavlåtligt samman med 

den fysiska hälsan, men även andra faktorer spelar in. I Rustøen (1993) nämns bland annat 

människans upplevelse av gemenskap och behovet av mänskliga kontakter, meningsfull 

tillvaro och sysselsättning, trygg identitet samt intellektuell och emotionell tillfredställelse. 

En människas hälsa kan inte enbart skattas utifrån hennes fysiska och mentala 

välbefinnande, utan hon måste ses i sin helhet (Rustøen, 1993). Sett till detta blir det tydligt 

att livskvalitet är en central parameter då hälsa ska mätas. 

 

Endometrios och livskvalitet 

Endometrios debuterar oftast hos kvinnor i yngre ålder när barnfödande fortfarande är 

aktuellt för många. Detta gör att sjukdomen har en stark, negativ inverkan på 

livskvaliteten. För många unga kvinnor resulterar sjukdomen i depression och ilska. Många 

får en försämrad livssituation då familjerelationer, personliga relationer, socialt liv och 

arbetsliv påverkas av de symtom och begränsningar som uppkommer på grund av 

sjukdomen. En annan bidragande faktor till kvinnornas försämrade livssituation är 

erfarenheterna från sjukvården. De upplever att de inte tas på allvar och påverkas negativt 

psykiskt av bemötandet från personal inom sjukvården (Bergqvist, 2010). 

 

Omvårdnad och omvårdnadsbehov 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska en helhetssyn och ett etiskt 

förhållningssätt genomsyra hela yrkesutövandet. Sjuksköterskan utgår från en humanistisk 

värdegrund där människan som helhet ses som något större en de enskilda delarna 

(Socialstyrelsen, 2005). Omvårdnad syftar till att utifrån patientens perspektiv 

tillfredsställa dennes basala fysiska, psykiska, andliga och sociala behov när sjukdom och 

ohälsa föreligger. Syftet med omvårdnad är även att förebygga ohälsa, främja hälsa och 

välbefinnande genom att tillfredsställa ovan nämnda behov (Ternestedt & Norberg, 2009). 

För att kunna göra detta är det essentiellt att omvårdnaden utgår från den enskilde 

individen. Vårdgivaren måste således kunna sätta sig in i patientens situation och utgå från 
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dennes och dess eventuella närståendes tankar, känslor och handlingar. Genom att bredda 

bilden av människans livsvärld till att omfatta social kontext, emotionell status och socialt 

sammanhang skapas en mer omfattande och komplett bild av hälsa (Ternestedt & Norberg, 

2009; Scholl, Zill, Härter & Dirmaier, 2014). 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Den personcentrerade omvårdnaden belyser vikten av att se patienten som en aktivt 

deltagande samarbetspartner med förmåga att fatta beslut kring sin egen hälsa. Därigenom 

blir det viktigt att vårdpersonalen initialt försäkrar sig om huruvida patienten vill vara 

inblandad i beslutsfattandet kring sin egen vård. En del i den personcentrerade 

omvårdnaden är att sjukvården erbjuder lämpliga och av patienten föredragna vårdgivare. 

Ett exempel på detta är specialistvård. Inom den personcentrerade omvårdnaden är det 

viktigt att vårdpersonalen visar engagemang, är empatisk, respektfull och kompetent 

(Scholl et al., 2014).  Detta tydliggörs i Hedberg & Lynøe (2013) där faktorer som får 

patienter att känna sig respekterade av vårdpersonalen avhandlas. I enlighet med den 

personcentrerade omvårdnaden är dessa faktorer att vårdpersonalen lyssnar på patienten, 

lyssnar på dennes frågor, tror på vad denne säger, är engagerad och kompetent. 

 

Det är även av betydelse att vårdpersonalen ser till varje människas unicitet genom att 

bland annat ta reda på hur sjukdomen påverkar denne i det vardagliga livet.  För att förstå 

patientens sjukdom är det viktigt att vårdpersonalen utgår från patientens unika biologiska, 

sociala och psykiska kontext. En viktig del i detta är ett ömsesidigt informationsutbyte 

mellan vårdpersonal och patient. Vårdgivaren delar med sig av skräddarsydd information 

och kunskap om exempelvis patientens tillstånd, behandlingsalternativ och annat som 

patienten önskar få svar på. Patienten delar i sin tur med sig av information kring sina 

symtom, bekymmer och önskemål. Genom detta informationsutbyte skapas förutsättningar 

till ett informerat val (Scholl et al., 2014). 

 

Omvårdnadsbehov 

Ett omvårdnadsbehov uppstår när det föreligger obalans mellan individens egna psykiska, 

fysiska, sociala och andliga resurser samt de krav som ställs på individen i det dagliga 

livet. Omvårdnadsåtgärder sätts in för att stabilisera denna obalans och främja hälsa genom 

att minska riskerna för uppkomsten av problem som rubbar balansen. En annan förklaring 

till behov i samband med hälsa är skillnaden mellan föreliggande hälsotillstånd och 

individens förväntade hälsotillstånd. Denna definition förutsätter dock att det är en skillnad 

mellan individens aktuella och dennes förväntade hälsotillstånd. Vård och omvårdnad ska 

även kunna minska eller eliminera denna skillnad. Ett vårdbehov kan även ses som 

sviktande hälsa eller socialt välbefinnande som behöver förebyggande, rehabiliterande eller 

botande åtgärd (Florin, 2009).  

 

Omvårdnadsbehov delas ofta in som fysiologiska, sociala, andliga, existentiella, 

psykosociala och andliga. För att identifiera individers omvårdnadsbehov och utforma 

omvårdnadsåtgärder måste vårdgivaren ta hänsyn till individens hälsosituation, resurser, 

krav i det dagliga livet och preferenser. Information om dessa områden avgör vad 

individen har för omvårdnadsbehov och omvårdnadsåtgärder utformas därefter. För att ge 

optimal omvårdnad är det viktigt att den utgår från patientens egna känslor och upplevelser 

kring den situation individen befinner sig i (Florin, 2009). 
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Problemformulering 

Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som procentuellt förekommer hos fler 

människor än diabetes typ 1 och reumatoid artrit (Bergqvist, 2010). Trots detta är 

sjukdomen relativt okänd (Borgfeldt et al., 2010; Jones et al., 2004). Att studera hur 

sjukdomen påverkar de drabbade kvinnornas livsituation är viktigt då det saknas spridd 

kunskap om endometrios hos allmänheten och sjukvårdspersonal. Studier visar att 

kunskapsbristen bidrar till att kvinnor drar sig för att söka vård för uppkomna symtom 

(Ballard et al, 2006; Shah et al., 2010). I de fall de väl söker sig till vården negligeras 

dessutom många kvinnor av sjukvårdspersonal (Ballard et. al., 2006; Hudelist et al., 2012; 

Jones et al., 2004) vilket leder till sena diagnoser. Att dessutom undersöka hur 

livsituationen påverkas av laparoskopisk behandling är relevant då denna metod anses ge 

bäst symtomlindring (Kössi et al., 2012; Ruffo et al., 2013; Fritzer et al., 2012; Minas et 

al., 2014; Deguara et al., 2012). Dock har långsiktiga studier visat på hög återfallsrisk 

avseende livmodersmärtor (Deguara et al., 2012). Att ta reda på hur livet före och efter 

laparoskopisk behandling ser ut är viktigt för att kunna ge dessa kvinnor den vård och 

omvårdnad de behöver, före såväl som efter behandling. 

 

SYFTE   
Att beskriva kvinnors livssituation före och efter laparoskopisk behandling för 

endometrios. 

 

Frågeställningar 

 Vilka fysiska och psykiska symtom upplever kvinnor med diagnosen endometrios 

före och efter genomgången laparoskopisk behandling? 

 Vilken social inverkan upplever kvinnorna att sjukdomen har före och efter 

laparoskopisk behandling? 

 Hur upplever kvinnorna sin livskvalitet? 

 Hur hanterar kvinnorna smärtan relaterad till endometrios 

 Hur upplever kvinnorna mötet med vården? 

 

 

METOD 

Val av Metod 

Våren 2014 gjordes en inledande artikelsökning som resulterade i en mängd artiklar som 

avhandlade symtom, behandling och upplevelse av livskvalitet hos kvinnor med diagnosen 

endometrios. Däremot saknades övergripande systematiska sammanställningar kring dessa 

resultat. Studien genomfördes därför som en litteraturöversikt med systematisk ansats. I 

enlighet med Friberg (2012) karaktäriserades det systematiska arbetssättet av att 

artikelurvalet, databearbetningen och resultatsammanställningen genomfördes på ett 

strukturerat och tydligt redovisat sätt.  

 

Urval 

Vetenskapliga artiklar där kvinnor i reproduktiv ålder med diagnosen endometrios utgör 

urvalsgruppen.  
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Inklusionskriterier 

Artiklarna skulle ha genomgått vetenskaplig granskning, vara publicerade mellan 2000-

2014, finnas i fri fulltext och vara publicerade på svenska eller engelska. Artiklarna skulle 

ha godkänts efter etisk granskning, fokusera på symtom och/eller upplevelse av livskvalitet 

före och/eller efter laparoskopisk behandling. Artiklarna skulle ha uppnått minst klass II-

kvalitet enligt Sophiahemmets modifierade bedömningsunderlag, se Bilaga A. Det lades 

ingen vikt vid om kvinnorna i studierna var bi-, hetero- eller homosexuella. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som fokuserade på kvinnor som enbart genomgått hormonell behandling, enbart 

syftade till att presentera och/eller jämföra specifika kirurgiska behandlingar och inte 

effekterna av dem. Vidare exkluderades artiklar som enbart avhandlade ett symtom 

och enligt databaserna skulle finnas i fulltext, men inte gjorde det. 

 

Genomförande 

Genom att sammanställa kunskap om kvinnors symtom och upplevelser av livskvalitet före 

och efter genomgången laparoskopisk behandling framträdde en samlad bild av deras 

livsituation. För att nå god kvalitet och hög tillförlitlighet i studien tillämpades kriterier för 

systematisk litteraturöversikt enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 

2013).  

 

Den systematiska databassökningen genomfördes på Karolinska institutet i Solna under 

oktober månad 2014. Sökningar utfördes i Pub Med och Cinahl. För att systematisera 

sökningen i Pub Med gjordes följande förval clinical trial, journal article, randomized 

controlled trial, free full-text, humans, females, 2000-01-01- 2014-12-31, English och 

Swedish. Förvalen gjordes i samtliga sökningar i Pub Med, förutom den första sökningen 

som baserades på alla de nämnda förvalen utom clinical trial, journal article, randomized 

controlled trial. I Cinahl gjordes förvalen clinical trial, interview, journal article, 

randomized controlled trial, research, peer reviewed, English, boolean och female i 

samtliga sökningar. Sökorden formulerades utifrån studiens syfte och frågeställningar och i 

både Pub Med och Cinahl användes de booleska operatorerna AND och NOT för att binda 

ihop och/eller utesluta sökord. I Pub Med användes MeSH-termer och i Cinahl användes 

Cinahl headings. I båda databaserna gjordes även fritextsökningar. Hela sökförfarandet 

dokumenterades i en söktabell, se tabell 1. I de fall samma artikel förekom i fler än en 

sökning angavs dubbletterna inom parentes i söktabellen. För att tillämpa ett systematiskt 

tillvägagångssätt granskades artiklarna utifrån titel och därefter sammanfattning. I de fall 

artiklarna föreföll relevanta lästes och granskades de i sin helhet utifrån inklusions- och 

exklusionskriterierna. 

 
Tabell 1. Söktabell 

 

Databas 

(datum) 

Sökord Antal träffar Granskade 

abstracts 

Granskade 

artiklar 

Valda artiklar 

(dubbletter) 

Cinahl  
(9 okt 2014) 

Endometriosis  

AND  

Quality of life 

17 12 6 

 

3 (0) 

 

 Endometriosis  

AND  

23 8 5 2 (0) 
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Surgery  

AND  

Symptoms 

 Endometriosis  

AND  

Quality of life  

AND  

Symptoms 

14 9 5 1 (2) 

 

Pub Med  
(9 okt 2014) 

 

Endometriosis  

AND  

laparoscopy  

AND  

symptoms  

AND  

quality of life  

NOT  

migraine  

NOT  

Asthma 

16 14 10 7 (0) 

 Endometriosis  

AND  

symptoms  

AND 

quality of life  

AND 

quantitative  

3 1 1 1 (0) 

 Endometriosis  

AND  

EHP-5 

1 1 1 0 (1) 

 Endometriosis  

AND  

before surgery  

AND  

quality of life  

NOT  

migraine  

NOT  

asthma 

23 6 1 3 (8) 

 Quality of life  

AND  

laparoscopy 

AND  

sexual function 

NOT  

cancer 

4 3 3 1 (2) 

Totalt antal  101 54 32 18 (13) 

  

Databearbetning 

Databassökningarna genererade 18 artiklar varav tre var kvalitativa och 15 var kvantitativa. 

Dessa laddades ned och genomgick vetenskaplig bedömning enligt Sophiahemmets 
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modifierade bedömningsunderlag samt SBU:s bedömningskriterier (SBU, 2013). För att 

sammanställa artiklarna användes en resultatmatris modifierad utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011). Under kategori urval i resultatmatrisen står “n” för antalet kvinnor som 

faktiskt deltog i studien. Bortfallet av dessa anges inom parantes. Se bilaga B. 

 

Samtliga artiklar lästes upprepade gånger av båda författarna. Under läsandets gång 

identifierades olika ämnesområden som berördes i artiklarna. Anteckningar fördes 

kontinuerligt under läsningen och sorterades in under de olika ämnesområdena. Utifrån 

studiens syfte och frågeställningar skapades de fyra kategorierna fysiska symtom, psykiska 

symtom, inverkan på socialt liv och livskvalitet. Ytterligare kategorier och underkategorier 

skapades då data i minst två artiklar berörde samma ämnesområde. När samtliga artiklar 

var lästa sorterades data från de identifierade ämnesområdena under dessa kategorier. Då 

mängden data i vissa kategorier blev för omfattande skapades underkategorier. I de fall 

extraherad data inte kunde sorteras under befintlig indelning skapades nya kategorier såväl 

som underkategorier. Tillkommande kategorier var smärthantering och mötet med vården. 

Tillkommande underkategorier var gynekologisk smärta, mag- tarmsymtom, övriga 

symtom och operationskomplikationer. Ingen åtskillnad gjordes mellan data i kvalitativa 

och kvantitativa studier. För att kunna överblicka vilka ämnen som berördes i de olika 

artiklarna skapades även en resultatöversikt där data sorterades under respektive kategori. 

Se bilaga C. 

 

Förutom att presenteras i löpande text sammanställdes statistiska data kring 

symtomprevalens och symtomförbättring i frekvenstabeller för att skapa en tydligare 

överblick. Tabeller gjordes avseende dysmenorré, dysparenui, bäckensmärta och 

defekationssmärta då dessa var de fyra vanligaste symtomen. I tabellerna och i den löpande 

texten angavs procentantal i heltal. Siffrorna avrundades till närmast liggande heltal från 

fem och uppåt. 

 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors livssituation före och efter genomgången 

laparoskopisk behandling för endometrios. Vid bearbetningen av insamlad data uppstod ett 

behov att definiera betydelsen av formuleringen “före och efter laparoskopisk behandling”. 

Detta för att säkra studiens reliabilitet då formuleringen förekommer i studiens syfte och 

frågeställningar. I studier där kvinnorna erhållit laparoskopiskt bekräftad diagnos, men det 

inte framkommer om de behandlats laparoskopiskt, betraktades kvinnorna som 

laparoskopiskt obehandlade. Då det i valda kvalitativa studier inte framgick om symtomen 

och upplevelserna av livskvalitet förekommit före eller efter laparoskopisk behandling 

uteslöts dessa data. Detta då det inte kunde avgöras om föreliggande symtom uppträtt före 

eller efter laparoskopi. De valda kvantitativa artiklarna undersökte specifikt effekter av 

laparoskopisk behandling. I dessa fall betraktades de symtom och upplevelser av 

livskvalitet som uppträdde innan den studerade behandlingen som “före laparoskopisk 

behandling”. På samma sätt betraktades symtom och upplevelse av livskvalitet som 

förekom efter den studerade behandlingen som “efter laparoskopisk behandling”. Att 

kvinnorna inte hade genomgått laparoskopisk behandling uteslöt inte att de hade fått andra 

behandlingar såsom andra typer av kirurgiska ingrepp eller hormon- och smärtbehandling 

 

Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med Kjellström (2012) var ett av de främsta etiska övervägandena i 

inledningsfasen av vår litteraturstudie om studien hade ett väsentligt värde och för vem. Då 

livskvalitet var ett av studiens fokusområden var förhoppningen att skapa förutsättningar 
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för ökad livskvalitet och hälsa hos kvinnor med endometrios. I linje med Vetenskapsrådet 

(2011) eftersträvades god vetenskaplig kvalitet genom en egen sammanställning av 

forskningsresultat som var kända sedan tidigare. Resultaten vägdes mot varandra och 

genererade frekvenstabeller  

 

I enlighet med Helgesson (2006) var ett etiskt övervägande var att ifrågasätta om studiens 

resultat var en sammanställning oberoende av författarnas egna känslor, tankar, mål, 

värderingar eller förförståelser. Vidare var en etisk aspekt att inte förvanska 

ursprungstexten genom att utelämna fynd som skulle gett en mer rättvis helhetsbild av det 

studerade problemområdet. Detta gjordes i linje med Helgesson (2006). Att avstå från att 

publicera data som stred emot fynden i bakgrundsstudierna vore att vilseleda andra 

forskare att tro att forskningen är entydig, trots att den inte är det (Eriksson & Helgesson, 

2013). Publicering av data skedde således även i de fall den stred mot den tidigare 

forskning som belysts i bakgrunden. Detta i enlighet med Eriksson & Helgesson (2013). 

 

Sett till vald metod var det viktigt att hänvisa till originalartiklarna på rätt sätt och inte 

plagiera andras forskning. Detta gjordes genom att endast ta upp uttalad fakta och inte 

tolka slutsatser eller resultat från de valda artiklarna (Helgesson, 2006). Plagiering undveks 

genom att innehållet i andras arbeten återgavs med egna ord, refererades enligt APA-

mallen eller genom att i citat återge valda delar (Eriksson & Helgesson, 2013). 

 

RESULTAT 
För att upprätthålla en röd tråd genom hela arbetet presenteras resultatet under sex 

kategorier och fyra underkategorier. Kategorierna är fysiska symtom, psykiska symtom, 

inverkan på socialt liv, livskvalitet, smärthantering och mötet med vården. 

Underkategorierna till fysiska symtom är gynekologisk smärta, mag-tarmsymtom, övriga 

symtom och operationskomplikationer. 

 

Fysiska symtom 

Gynekologisk smärta 

Ett av studiens huvudfynd är att nästan samtliga kvinnor med endometrios lider av 

gynekologisk smärta. Innan operation förekom symtomet dysmenorré hos minst 90 procent 

av kvinnorna i fem av de valda artiklarna (Mabrouk et al., 2011; Daraï et. al., 2004; 

Angioni et al., 2006; Dubernard et al., 2006; Seracchioli et al., 2007).  I alla dessa studier 

uppmättes en tydlig förbättring av symtomet efter det laparoskopiska ingreppet. I en studie 

av Mabrouk et al. (2011) uppgav 99 procent av kvinnorna att de led av 

menstruationssmärtor innan operation. Medelvärdet för smärtintensiteten var VAS 7. Vid 

uppföljning ett halvår senare uppgav endast 23 procent att de hade dysmenorré och 

medelvärdet för smärtan var VAS 1. I början av studien av Seracchioli et al. (2007) var 

dysmenorré ett problem för 95 procent av kvinnorna. Tre år efter den genomgångna 

laparoskopiska behandlingen var 86 procent förbättrade eller helt fria från sin 

menstruationssmärta. I två studier fanns ingen uppgift om förekomsten av dysmenorré 

innan operation, däremot framkom att menstruationssmärtans intensitet minskade efter 

operation (Abbott, Hawe, Clayton & Garry, 2003; Ercoli et al., 2012). Smärtan innan 

operation mätte VAS 9 (Abbott et al., 2003) och VAS 10 (Ercoli et al., 2012). Efter 

studiernas uppföljningsperiod var motsvarande siffror VAS 3,3 (Abbot et al., 2003) 

respektive VAS 0 (Ercoli et al., 2012). 
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Tabell 2. Dysmenorré, pre- och postoperativ förekomst. Där uppgift saknas anges ”-”. 

 

         Förekomst 

 

Artikel 

Preop. (%)  
Borta  

postop. (%) 

Minskat  

postop.(%) 

Samma 

postop.(%) 

Ökat  

postop.(%) 

Mabrouk  99/100 (99 %) 76/99(77 %) - - - 

Daraï  36/40 (90 %) 22/36(61 %) 13/36(36 %) 1/36(3 %) 1/36(3 %) 

Angioni  28/31 (90 %) 8/28(29 %) 6/28(21 %) - - 

Dubernard  49/52 (94 %) 28/49(57 %) 17/49(35 %) 4/49(8 %) 0 

Seracchioli  21/22 (95 %) 13/21(62 %) 5/21(24 %) 3/21(14 %) 0 

 

 

Av de granskade artiklarna avhandlade sju dysparenui (Ferrero, Abbamonte, Giordano, 

Ragni & Remorgida, 2006; Mabrouk et al., 2011; Daraï et. al., 2004; Angioni et al., 2006; 

Dubernard et al., 2006; Seracchioli et al., 2007; Abbott, 2003). Dysparenui förekom här 

hos mer än 70 procent av kvinnorna, undantaget i en studie avAbbott et al. (2003) där det 

inte fanns någon uppgift om förekomsten. I samtliga sju artiklar påvisades förbättring av 

symtomet efter det laparoskopiska ingreppet avseende både förekomst och 

smärtintentensitet (Ferrero et al., 2006; Mabrouk et al., 2011; Daraï et. al., 2004; Angioni 

et al., 2006; Dubernard et al., 2006; Seracchioli et al., 2007; Abbott et al., 2003). 

Kvinnorna i studien av Mabrouk et al. (2011) visade på en betydlig förbättring i både 

prevalens och intensitet. Innan operation hade 76 procent dysparenui, efter sex månader 

hade den försvunnit för 70 procent av dessa. Smärtintensiten minskade från ett medelvärde 

på VAS 5 till VAS 1. Liknande förbättring av smärtan sågs i en studie av Abbott et al. 

(2003) där den minskade från VAS 8 till VAS 0. I en studie av Ferrero et al. (2006) följdes 

kvinnorna upp efter sex respektive tolv månader och vid båda tillfällena uppmättes en 

betydande förbättring av dysparenuin. Innan operation var över hälften av kvinnorna 

tvungna att avbryta samlag på grund av smärta. Efter den laparoskopiska kirurgin var det 

endast åtta procent som behövde göra det (Ferrero et al., 2006). I en studie med en 

uppföljningstid på tre år framkom att dysparenuin försvann eller förbättrades för tre 

fjärdedelar av kvinnorna (Seracchioli et al., 2007). I en annan studie med femårig 

uppföljning var den preoperativa prevalensen 77 procent. Efter operation försvann 

dysparenuin för 46 procent av de drabbade. Det framkom att symtomet förvisso kvarstod 

för 25 procent men att smärtintensiteten mer än halverades (Angioni et al., 2006). Två 

studier visade att 76 procent (Daraï et al., 2006) respektive 51 procent (Dubernard et al., 

2006) helt blev av med sin smärta efter operation. Dock förvärrades symtomet för cirka två 

procent av kvinnorna (Daraï et al., 2006; Dubernard et al., 2006). 
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Tabell 3. Dysparenui, förekomst pre- och postoperativt. Där uppgift saknas anges ”-” 
 

 

      Förekomst 

 

Artikel 

Preop. (%)  Borta  

postop. (%) 

Minskat  

postop.(%) 

Samma  

postop.(%) 

Ökat  

postop.(%) 

 

Ferrero 52/52 (100 %) - 41/52(79 %) - - 

Mabrouk 76/100 (76 %) 53/76(70 %) - - - 

Daraï 34/40 (85 %) 26/34(76 %) 2/34(6 %) 5/34(12,5%) 1/34(3 %) 

Angioni 24/31 (77 %) 11/24(46 %) 6/24(25 %) - - 

Dubernard 43/52 (83 %) 22/43(51 %) 16/43(37 %) 4/43(9 %) 1/43(2 %) 

Seracchioli 18/22 (82 %) 11/18(61 %) 3/18(17 %) 4/18(22 %) 0 

 
 

Även bäckensmärta var ett vanligt symtom vid endometrios (Mabrouk et al, 2011; Daraï et 

al., 2004; Angioni et al., 2006; Seracchioli et al., 2007). Bäckensmärtan benämndes i dessa 

studier antingen som kronisk eller icke-menstruell bäckensmärta. I tre av studierna 

förekom bäckensmärta hos minst 60 procent av kvinnorna (Mabrouk et al., 2011; Angioni 

et al., 2006; Seracchioli et al., 2007). Prevalensen i en studie av Daraï et al. (2004) var 

lägre och låg på 40 procent. I två av studierna försvann bäckensmärtan efter operation hos 

omkring hälften av kvinnorna (Mabrouk et al., 2011; Daraï et al., 2004) och i en tredje 

försvann den hos 38 procent (Angioni, et al., 2006). I en studie med treårsuppföljning sågs 

en förbättring av symtomet hos hälften av kvinnorna. Däremot framkom att dysparenuin 

förvärrades för sex procent i slutet av studien (Seracchioli et al., 2007). Förutom att 

förekomsten av bäckensmärta oftast minskade efter operation framkom även att smärtans 

intensitet avtog (Mabrouk et al., 2011; Abbott et al., 2003). Medianvärdet för smärta i en 

studie av Mabrouk et. al (2011) var VAS 4 innan operation. Vid uppföljning sex månader 

efter operation uppmättes medelvärdet till VAS 1. I en annan studie där uppföljningstiden 

var fem år uppmättes motsvarande värden till VAS 8 respektive VAS 3 (Abbott et al., 

2003). 

 
Tabell 4. Bäckensmärta, förekomst pre- och postoperativt. Där uppgift saknas anges ”-” 

 

      Förekomst 

 

Artikel 

Preop. (%)  Borta  

postop. (%) 

Minskat 

postop. (%) 

Samma  

postop. (%) 

Ökat  

postop.(%) 

 

Mabrouk 63/100 (63 %) 45/63(71 %) - - - 

Daraï 16/40 (40 %) 9/16(56 %) 7/16(44 %) 0 0 

Angioni 20/31 (65 %) 8/20(40 %) 4/20(20 %) - - 

Seracchioli 16/22 (73 %) 3/16(19 %) 5/16(31 %) 7/16(44 %) 1/16(6 %) 

                    

 

Mag- tarmsymtom 

Studier visade att defekationssmärta förekom hos mer än hälften av de undersökta 

kvinnorna (Mabrouk et al, 2011; Daraï et al., 2004; Dubernard et al., 2006; Seracchioli et 

al., 2006). Även i en studie av Abbott et. al. (2003) och en studie av Ercoli et al. (2012) 

avhandlades symtomet, men inga prevalenssiffror. I båda studierna syntes dock en klar 

minskning av smärtans intensitet efter ingreppet. Medianvärdet för smärtan var VAS 7 
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preoperativt och VAS 2 postoperativt (Abbott et al., 2003). I Ercoli et al. (2012) var 

motsvarande siffror VAS 6 och VAS 0. I en studie av Mabrouk et al. (2011) förekom 

defekationssmärta hos 67 procent av kvinnorna som uppskattade sin smärta till ett 

medianvärde på VAS 5 före ingreppet. Ett halvår efter laparoskopin hade prevalensen 

sjunkit till 17 procent och medianvärdet på smärtan var VAS 1. I en studie av Seracchioli 

et al. (2007) hade 68 procent av kvinnorna defekationssmärta. Efter operation minskade 

smärtan för 20 procent och 80 procent var helt fria från defekationssmärta. Av de 22 

kvinnor i en studie av Daraï et al. (2004) som hade defekationssmärta preoperativt var 15 

kvinnor helt smärtfria och sex kvinnor var mindre smärtpåverkade efter operation. Samma 

positiva mönster uppmättes i en studie av Dubernard et al. (2006). Till skillnad från de 

andra studierna uppvisade dock sju procent av de undersökta kvinnorna att 

defekationssmärtan förvärrats efter operation. 

 
Tabell 5. Defekationssmärta, förekomst pre- och postoperativt. Där uppgift saknas anges ”-” 

 

      Förekomst 

 

Artikel 

Preop. (%) Borta  

postop. (%) 

Minskat 

postop. (%) 

Samma  

postop. (%) 

Ökat  

postop.(%) 

 

Mabrouk 67/100 (67 %) 50/67(75 %) - - - 

Daraï 22/40 (55 %) 15/22(68 %) 6/22(27 %) 1/22(5 %) 0 

Dubernard 27/52 (52 %) 6/27(22 %) 15/27(56 %) 4/27(15 %) 2/27(7 %) 

Seracchioli 15/22 (68 %) 12/15(80 %) 3/15(20 %) 0 0 

 

 

Tre studier visade att förstoppningsbesvär förekom hos två tredjedelar av kvinnorna 

(Dubernard et al., 2006; Seracchioli et al., 2007) och diarré hos ungefär en fjärdedel av 

kvinnorna i en studie av Dubernard et al. (2006) respektive 18 procent i en studie av 

Seracchioli et al. (2007) innan de genomgått laparoskopisk kirurgi. Efter operation 

minskade besvären av förstoppning för närmare hälften av de drabbade (Dubernard et al., 

2006; Seracchioli et al., 2007). I en av dessa studier uppgav 53 procent att de var helt 

smärtfria postoperativt (Seracchioli et al. 2007). I en studie av Dubernard et al. (2006) 

upplevde dock nästan en fjärdedel att deras förstoppningsbesvär förvärrats efter ingreppet. 

 

Samtliga kvinnor i en studie av Seracchioli et al. (2007) blev av med sin diarré efter 

genomgången laparoskopisk kirurgi. Närmare 90 procent upplevde total frånvaro eller 

betydlig minskning av diarré (Dubernard et al., 2006). En kvinna i studien uppgav dock att 

hennes problem förvärrats efter operation. I två studier hade mer än en fjärdedel av 

kvinnorna problem med cykliska rektalblödningar innan operation (Daraï et al., 2004; 

Seracchioli et al., 2007). Samtliga kvinnor blev av med dessa besvär efter genomförd 

behandling. Rektala blödningar förekom hos 10 procent i en studie av Dubernard et al. 

(2006). Trots att blödningarna förbättrades för 80 procent kvinnorna kvarstod symtomen 

hos 20 procent postoperativt.  

 

Andra symtom som förekom både pre- och postoperativt var smärta eller kramp vid 

tarmrörelser (Daraï et al., 2004; Dubernard et al., 2006; Seracchioli et al., 2007) och 

tenesmer (Dubernard et al., 2006). Innan operation led drygt 40 procent av kvinnorna av 

tenesmer. Postoperativ förbättring uppmättes hos 41 procent av de drabbade, samtidigt som 

27 procent upplevde att symtomet förvärras (Dubernard et al., 2006). 
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Övriga symtom 

Ytterligare symtom som visade sig uppkomma i samband med endometrios var 

ländryggssmärta (Daraï et al., 2004, Dubernard et al., 2006; Seracchioli et al., 2007), asteni 

(Dubernard et al., 2006; Fourquet, Baez, Figueroa, Iriarte & Flores, 2011), dysuri 

(Mabrouk et al., 2011) och fertilitetsproblem (Abbott et al., 2003). Preoperativ 

ländryggsmärta förekom hos 28 procent i en studie av Daraï et al. (2004) och strax över 

hälften av kvinnorna i en studie av Dubernard et al. (2006) och Seracchioli et al. (2007). 

Efter laparoskopisk behandling minskade denna smärta hos en fjärdedel av kvinnorna 

(Daraï et al., 2004; Dubernard et al., 2006). Smärtan avtog helt för 73 procent (Daraï et al., 

2004) respektive 57 procent (Dubernard et al., 2006) av fallen. I en studie av Dubernard et 

al. (2006) kvarstod smärtan för sex av kvinnorna. I en studie av Daraï et al. (2004) 

konstaterades att ländryggssmärtans intensitet inte minskade även om förekomsten gjorde 

det.  

 

Över hälften av kvinnorna upplevde asteni innan operation (Daraï et al., 2004; Dubernard 

et al., 2006). Astenin försvann hos 43 procent (Daraï et al. (2004) respektive 24 procent 

(Dubernard et al., 2006). Däremot rapporterades ökad asteni postoperativt hos en tiondel 

av kvinnorna (Daraï et al., 2004; Dubernard et al., 2006). Nästan samtliga kvinnor i en 

studie av Fourquet et al. (2011) uppgav att sjukdomens symtom inverkade på deras 

generella välbefinnande. Mer än en fjärdedel av dessa uppgav att de hade låg energi, 

kraftlöshet och svårt att gå på grund av den sjukdomsrelaterade smärtan. 

 

I en studie av Mabrouk et al. (2011) hade 34 procent av kvinnorna dysuri som uppmättes 

till ett medianvärde VAS 2 före ingreppet. Ett halvår efter operation hade endast sex 

procent dysuri och smärtan uppskattades till medianvärde VAS 0. I en studie av Abbott et 

al. (2003) framkom att 40 procent av kvinnorna hade fertilitetsproblem innan operation. 

Under den femåriga uppföljningen lyckades 59 procent av de som försökt bli gravida bli 

det. 

 

Operationskomplikationer 

I fyra studier konstateras att inga intraoperativa komplikationer uppkom (Roman et al., 

2010b; Angioni et al., 2006; Vercellini et al., 2013; Ercoli et al., 2012). I en studie av 

Seracchioli et al. (2007) förekom inga stora intraoperativa komplikationer, men 

operationsmetoden övergick till öppen kirurgi i två fall. Övergång till öppen kirurgi skedde 

även för fyra kvinnor i en studie av Daraï et al. (2004). I en studie av Abbott et al. (2003) 

öppnades en kvinnas rektum oavsiktligt och två kvinnor fick blodtransfusion under 

operation på grund av blodförlust över 500 ml. Även i en studie av Mabrouk et al. (2011) 

sågs att en kvinna fick lika stor blodförlust under operation. Ytterligare en kvinna i samma 

studie får intraoperativ komplikation i form av vaskulär skada.  

 

I fyra studier hade några av kvinnorna över 38 grader feber efter operation (Mabrouk et al., 

2011; Seracchioli et al., 2007; Angioni et al., 2006; Daraï et al., 2004). I två studier var det 

aktuellt med blodtransfusion efter operation (Daraï et al., 2004; Abbott et al., 2003). Vissa 

kvinnor fick vaginala fistlar efter den laparoskopiska behandlingen (Mabrouk et al, 2011; 

Daraï et al., 2004; Dubernard et al., 2006; Vercellini et al., 2013). Besvär med urinvägarna 

uppkom postoperativt i sex studier (Roman et al., 2010b; Mabrouk et al., 2011; Daraï et al., 

2004; Dubernard et al., 2006; Seracchioli et al., 2007; Abbott et al., 2003). Urinretention 

förekom postoperativt i en studie av Mabrouk et al. (2011), Daraï et al. (2004) och 

Seracchioli et al. (2007). I samtliga dessa studier var urinretentionen av övergående 

karaktär men krävde i vissa fall kateterbehandling. I en studie av Daraï et al. (2004)  hade 
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samtliga drabbade kvinnor KAD i genomsnitt två veckor. För några av kvinnorna med 

urinretention i en stude av Seracchioli et al. (2007) var retentionen övergående inom två 

veckor, medan resten fick självkateterisera 3-12 veckor efter operation. Andra 

postoperativa urinvägskomplikationer som förekom var blåsatoni (Roman et al., 2010b), 

dysuri (Daraï et al., 2004), uroperitoneum (Dubernard et al., 2006), abscess bakom den 

kolorektala anastomosen (Daraï et al., 2004; Dubernard et al., 2006) samt perforation av 

urinblåsa och uretär (Abbott et al., 2003). 

 

Psykiska symtom 
Psykiska symtom sågs före (Fourquet et al., 2011; Simoens et al., 2012) och efter 

(Huntington & Gilmour 2005) laparoskopisk behandling. I en studie av Fourquet et al. 

(2011) påvisades att 35 procent av kvinnorna kände sig deprimerade och nedstämda före 

behandling. Liknande fynd sågs i en studie av Simoens et al. (2012) där 36 procent uppgav 

depression och ångest före behandling. Över hälften av kvinnorna i samma studie uppgav 

att de alltid eller ofta var deprimerade vid tanken på att eventuellt inte kunna få barn. 

Vidare uppgav 68 procent att de hade humörsvängningar, 39 procent att de var frustrerade 

över ineffektiva behandlingar och 38 procent att de var oroliga över den sexuella aspekten 

av sitt förhållande (Simoens et al., 2012). Även kvinnorna i studien av Huntington och 

Gilmour (2005) uppgav en negativ psykisk inverkan av ineffektiva behandlingar, eftersom 

återkommande smärta gjorde att kvinnorna blev tvungna att genomgå ytterligare 

behandlingar. Detta väckte känslor som förtvivlan och rädsla. 

 

Inverkan på socialt liv 

Fyra studier avhandlade sjukdomens negativa inverkan på kvinnornas arbetsliv och 

utbildning (Nnoaham et. al, 2011; Dubernard et al., 2006; Fourquet et al., 2011; Simoens et 

al., 2012). I en studie av Fourquet et al. (2011) påvisades att 66 procent av kvinnorna 

kände att sjukdomen begränsade deras möjlighet till yrkesval och 32 procent arbetade 

deltid. I de fall där kvinnorna förlorade arbetstid på grund av sina symtom utgjordes 

förlusten av deltidsarbete, sjukfrånvaro eller minskad effektivitet på arbetet (Nnoaham et 

al., 2011; Fourquet et al., 2011; Dubernard et al., 2006; Simoens et al., 2012). Före 

behandling förlorade kvinnorna i en studie av Nnoaham et al. (2011) i snitt 10,8 

arbetstimmar per vecka, främst på grund av minskad arbetseffektivitet.  Motsvarande siffra 

i en studie av Fourquet et al. (2011) var 7,41 timmar där 43 procent av kvinnorna kände att 

smärtan inverkade negativt på deras arbete. Nästan hälften kände sig begränsade i arbetet 

till följd av sitt emotionella tillstånd och 43 procent var extremt påverkade av sin förlorade 

arbetsförmåga (Fourquet et al., 2011). I en studie av Nnoaham et al. (2011) framkom att 

den genomsnittliga förlusten av arbetseffektivitet var större för de kvinnor som hade svår 

bäckensmärta och nedsatt fertilitet. Förlusten av arbetseffektivitet var mindre hos kvinnor 

med högre utbildning. Samma studie visade även ett samband mellan sjukdomens 

svårighetsgrad och graden arbetsförlust. Ju svårare endometrios, desto mer sjukfrånvaro 

och mindre effektivitet på arbetet. 

 

Livskvalitet 

Före laparoskopisk behandling uppvisade kvinnor med endometrios en nedsättning i 

livskvalitet i jämförelse med referensvärden för den allmänna befolkningen (Nnoaham et 

al., 2011; Simoens et al., 2012; Abbott et al., 2003; Fourquet et al., 2011). I en studie av 

Simoens et al., (2012) uppvisade kvinnor med endometrios en försämring på 19 procent 

avseende livskvalitet när de jämfördes med en person vid bästa tänkbara hälsa. Smärta och 
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obehag förekom hos 56 procent, ångest och depression hos 36 procent och problem med 

vardagliga aktiviteter hos 29 procent av kvinnorna i Simoens et al. (2012). Två kvinnor i 

studien uppvisade negativa Quality Adjusted Life Years (QALY), vilket antyder att de 

upplevde sitt nuvarande hälsotillstånd som värre än döden (Simoens et al., 2012). 

 

I en studie av Fourquet et al. (2011) påvisades en betydande fysisk och psykisk nedsättning 

hos kvinnorna med endometrios före laparoskopisk behandling. Majoriteten var påverkade 

eller extremt påverkade av sin sjukdom. I stort sett alla kvinnor i studien upplevde att 

sjukdomen inverkat på deras generella hälsa den senaste månaden och 41 procent uppgav 

att smärtan kontrollerade deras liv. Över hälften av kvinnorna upplevde att fysiska 

begränsningar och emotionella problem orsakade av sjukdomen gjorde att de presterade 

mindre än förväntat. Mindre än tio procent av kvinnorna upplevde att sjukdomen inte hade 

någon inverkan på deras liv (Fourquet et al., 2011).   

 

Vid uppföljning av den laparoskopiska behandlingen sågs en förbättring avseende både 

fysiska och psykiska komponenter (Mabrouk et al., 2011; Dubernard et al., 2006; 

Vercellini et al., 2013; Abbott et al., 2003). I två av studierna där SF-36-formuläret 

användes konstaterades förbättring (Mabrouk et al., 2011) eller signifikant förbättring 

(Dubernard et al., 2006) av alla delskalor samt totalpoängen. Förbättringen uppmättes även 

hos de kvinnor som haft postoperativa komplikationer (Dubernard et al., 2006). 

 

I en studie av Abbott et al. (2003) var medelvärdet för kvinnornas livskvalitet före 

laparoskopisk behandling betydligt lägre än hos den övriga befolkningen. Under 

uppföljningsperioden uppmättes en klar förbättring av kvinnornas livskvalitet avseende 

njutning och sexualvanor. Dessutom hade upplevelsen av obehag och smärta vid samlag 

minskat. Förbättringen i livskvalitet var större inom de fysiska komponenterna jämfört med 

de psykiska. Trots förbättringsresultaten nådde kvinnorna inte upp till referensvärdena för 

livskvalitet som förelåg hos den allmänna befolkningen. 

 

I Ballester et al.(2011) konstaterades att graden av livskvalitet stod i relation till antalet 

symtom från urinvägarna samt symtomens allvarlighetsgrad. Ju större inverkan av dessa 

symtom, desto sämre livskvalitet. Försämringen i livskvalitet avsåg både de fysiska och 

psykiska komponenterna i SF-36. I motsats till detta framkom i studien av Abbott et al. 

(2003) att symtomens svårighetsgrad och hur de inverkade på livskvaliten inte var 

beroende av endometriosens stadie, då även kvinnor med minimal endometrios uppgav 

betydande smärta och sänkning i livskvalitet. 

 

Smärthantering 

I fyra valda studier framkom olika strategier kvinnorna tog till för att hantera smärtan som 

uppkom före (Huntington & Gilmour, 2005; Angioni et al., 2006; Ferrero et al., 2006; Cox, 

Henderson, Wood & Cagliarini, 2003b) såväl som efter laparoskopisk behandling 

(Huntington & Gilmour, 2005). Många kvinnor i studien av Huntington och Gilmour 

(2005) försökte innan diagnos lindra sin smärta genom alternativa behandlingar. Några av 

dessa var värmeterapi, alkohol, lugnande medel, smärtstillande läkemedel som paracetamol 

och non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAID)- preparat. Kvinnorna i studien uppgav 

att metoderna gav tillfällig lindring, men hade en negativ inverkan på deras 

funktionsförmåga, relationer och arbeten. Några av kvinnorna i en studie av Cox et al. 

(2003b) berättade att de förde noggrann dagbok över sina symtom för att kunna utröna 

mönster i symtombilden. Genom detta kunde de övertyga sig själva och läkarna om att 
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deras symtom var något annat än psykiska och/eller menstruella besvär. På grund av 

dysparenui undvek över hälften av kvinnorna samlag före operation (Angioni et al., 2006). 

Liknande strategi användes av de 57,4 procent kvinnor i en studie av Ferrero et al. (2006) 

och 90 procent i en studie av Angioni et al. (2006) som före ingreppet tvingades avbryta 

samlag på grund av smärtan. Efter operation var det endast 7,7 procent av kvinnorna i en 

studie av Ferrero et al. (2006) och 30 procent i en studie av Angioni et al. (2006) som 

behövde göra detta.  

 

Efter kirurgisk och medicinsk behandling som inte lindrat smärtan alls eller bara lindrat 

smärtan delvis gjorde de flesta kvinnorna i en studie av Huntington och Gilmour (2005) 

livsstilsförändringar för att hantera sin smärta. En del av kvinnorna sökte sig till 

stödgruppen The Endometriosis Foundation för att få information om livsstilförändringar 

som kunde minska smärtan. Ökad fysisk aktivitet i vardagen upplevdes som 

smärtlindrande och stämningshöjande av kvinnorna i studien av Huntington och Gilmour 

(2005). Andra livsstilsförändringar bestod i att undvika koffein, östrogenrik mat och höja 

intaget av frukt och grönsaker. Vissa av kvinnorna använde även kinesiska örter och 

akupunktur för att hantera smärtan. 

 

Mötet med vården 

Kvinnors symtom förminskades av läkare (Cox et al., 2003b; Fourquet et al., 2011; Denny, 

2004).  Hälften av kvinnorna i en studie av Denny (2004) upplevde att deras symtom inte 

togs på allvar då deras läkare hävdade att det inte var något fel på dem. Många av 

kvinnorna i studien fick höra att de bara led av jobbig menstruation och förskrevs p-piller 

som symtomlindring. Detta skiljde sig markant från en studie av Fourquet et al. (2011) där 

endast 13 procent av kvinnorna upplevde att deras symtom minimerades av läkare. 

Kvinnorna i Denny (2004) upplevde att läkare och vårdpersonal frågade om smärtans 

karaktär för sällan. I en studie av Cox et al. (2003b) beskrev nästan samtliga kvinnor flera 

års letande efter sympatiska läkare som trodde på deras besvär. En kvinna i studien 

berättade att hon i 12 år letat efter allmänläkare som inte avfärdade hennes symtom som 

menstruationssmärta hon måste stå ut med. Kvinnorna i studien kände sig tvungna att 

övertyga sina läkare om att smärtsymtomen inte var menstruationsrelaterade. 

 

I fyra studier (Huntington & Gilmour, 2005; Nnoaham et al., 2011; De Graaff et al., 2004; 

Denny, 2004) framkom att det tog lång tid för kvinnor att få diagnosen endometrios 

fastställd. Den huvudsakliga orsaken till sen diagnos förklarades i Nnoaham et al. (2011) 

med att allmänläkare dröjde med att skriva remiss till specialister. Kvinnorna i studien 

gjorde i snitt sju besök till allmänläkare innan remiss, till skillnad från kvinnorna i De 

Graaff et al. (2004) som konsulterade i snitt tre läkare innan diagnos ställdes. 

 

En kvinna i en studie av Cox et al. (2003b) berättade att hon förskrevs antidepressiva 

läkemedel efter att ha berättat om sina symtom. I två kvalitativa studier (Huntington & 

Gilmour, 2005; Denny, 2004) framkom att några av kvinnorna fick rådet att bli gravida för 

att bli symtomfria. För en kvinna i en studie av Denny (2004) var detta fysiskt omöjligt, 

eftersom hon hade extrema smärtor under sin ägglossning. I samma studie framkom att 

läkarna sällan frågade kvinnorna om dysparenui och att kvinnorna i sin tur inte berättade 

personlig information till läkarna. Kvinnorna i en studie av Huntington & Gilmour (2005) 

sökte sig till stödgruppen The Endometriosis Foundation för att de upplevde att 

vårdpersonalens information om endometrios och livsstilsförändringar var bristande. En 
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kvinna berättade att hon fick information om hur hon skulle må efter den laparoskopiska 

behandlingen hon skulle genomgå, men saknade information om sjukdomen i sig.  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer att nästan samtliga kvinnor med endometrios lider av 

gynekologisk smärta både före och efter den laparoskopiska behandlingen även om 

symtomen förekommer i mindre grad efter operationen. I likhet med Bergqvist (2010) och 

Borgfeldt et al. (2010) ser vi att dysmenorré och dysparenui är de överlägset vanligaste 

symtomen. Defekationssmärta och förstoppning uppvisas framförallt hos kvinnor med 

koloretal endometrios, vilket stärker tesen att symtombilden hänger samman med var 

endometrioshärdarna är lokaliserade (Mårdh, 2013).  

 

Förutom de ovan nämnda fysiska symtomen belyser vårt resultat att kvinnorna upplever ett 

bristande bemötande från vårdpersonal innan laparoskopisk behandling, vilket inverkar 

negativt på kvinnornas livssituation. I Dennys (2004) studie framkommer att läkarna sällan 

frågar om smärtans karaktär. Detta skulle kunna förklaras med att det råder en okunskap 

kring symtombilden vid endometrios bland sjukvårdspersonal (Bergqvist, 2010; Jones et 

al., 2004). Att sjukvårdspersonal ofta avfärdar symtomen vid endometrios som normala 

menstruationsbesvär (Barnard; 2001; Ballard; 2006 Hudelist et al., 2012; Jones et al. 2004) 

stämmer överens med resultaten i tre studier där kvinnorna uppger att deras symtom 

förminskas av läkare. Då både bäckensmärta och dysmenorré även förekommer hos 

kvinnor som inte är drabbade av endometrios är det inte förvånande att symtomen 

misstolkas som menstruella besvär. Att många kvinnor får sen och felaktig diagnos 

(Mårdh, 2013; Hudelist et al., 2012) skulle eventuellt kunna förklaras med att läkare inte 

vet vilka symtom de ska titta efter eller kan tolka de faktiska symtomen på ett korrekt sätt. 

I Ballard (2006) framkommer att kvinnorna förskrivs p-piller som symtomlindring för 

menstruella besvär, vilket kan tänkas bero nämnda okunskap hos sjukvårdspersonal. Vårt 

resultat visar också på godtycklig behandling av kvinnorna så som att rekommendera dem 

att bli gravida (Denny, 2004; Huntington & Gilmour, 2005) eller förskriva antidepressiva 

läkemedel (Cox et. al., 2003b) i tron om att symtomen är något annat än endometrios. 

Bemötandet av dessa kvinnor är inte i enlighet med hur Scholl et al. (2014) och Hedberg & 

Lyøne (2013) beskriver god omvårdnad. Kvinnorna behöver få tillgång till och bli bemötta 

av engagerad, kompetent och empatisk vårdpersonal som tar dem på allvar (Scholl et al. 

(2014). Vidare belyser Sholl et al. (2014) vikten av att patienten blir lyssnad på, trodd och 

får sitt lidande bekräftat av vårdpersonal. Även i Hedberg & Lyøne (2013) framkommer att 

patienter känner sig respekterade av vårdpersonal när vårdpersonalen är engagerad, lyssnar 

och tror på patienten.  

 

Före laparoskopisk behandling uppger nästan hälften av kvinnorna i Fourquet et al. (2011) 

upplever att deras emotionella tillstånd begränsar deras möjlighet att arbeta. Enligt 

Oehmke et al. (2009) har kvinnor med endometrios svårt att avancera yrkesmässigt, vilket 

kan förklaras av deras begränsningar i arbetslivet (Nnoaham et al., 2011; Fourquet et al. 

2011; Simoens et al. 2012). WHO:s (1997) definition av begreppet livskvalitet tydliggör att 

endometrios är en sjukdom som inverkar negativt på alla delar av kvinnans liv. Enligt 

Rustøen (1993) är en meningsfull tillvaro och sysselsättning centrala delar av en människas 

livskvalitet. Sett till att många kvinnor upplever en begränsning av sin arbetsförmåga och 
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sitt sociala liv på grund av sjukdomen är det inte så konstigt att det uppmäts en betydande 

nedsättning av livskvaliteten hos dessa kvinnor.  

 

Före laparoskopisk behandling är nedsatt fertilitet ett vanligt problem för kvinnor med 

endometrios (Impey, 2004; Kaatz et al. 2010; Mårdh, 2010; Bergqvist, 2010; Denny & 

Mann, 2007). I enlighet med Kaatz et al. (2010) framkommer det i Abbott et al. (2003) att 

40 procent av kvinnorna har problem med fertiliteten innan operation. Detta synliggörs i 

Fourquet et al. (2011) där över hälften av kvinnorna ofta eller alltid känner sig deprimerade 

vid tanken på att inte kunna få barn. Vårt resultat visar att kvinnorna hanterar sin smärta 

genom att avbryta samlag. Förutom patologiska orsaker kan den nedsatta fertiliteten därför 

tänkas bero på att kvinnorna på grund av dysparenui har väldigt svårt att genomföra samlag 

och blir därför inte gravida. I en studie av Abbott et al. (2003) framkommer att strax över 

hälften av de kvinnor som haft nedsatt fertilitet lyckas bli gravida efter operation, vilket 

skulle kunna förklaras med tillbakagången av dysparenuin. För vissa av kvinnorna kvarstår 

dysparenuin och de lyckas inte heller bli gravida efter laparoskopin. I Angioni et al. (2006) 

framkommer att vårdgivare sällan frågar kvinnorna om deras samlagssmärta. Att läkare 

undviker att tala om kvinnornas sexuella hälsa är problematiskt sett till att vården ska utgå 

från patientens perspektiv och tillfredsställa dennes basala fysiska, psykiska, andliga och 

sociala behov (Florin, 2009). För att kunna göra detta måste vårdgivaren utgå från 

kvinnans tankar och känslor (Ternestedt & Norberg, 2009).  

 

Enligt Jones et al. (2004) blir kvinnorna deprimerade av att inte kunna hantera den fysiska 

smärtan. Detta skulle kunna kopplas ihop med att kvinnorna i två av studierna i resultatet 

upplever en stor frustration över den laparoskopiska behandlingens ineffektivitet. Då 

smärtan återkommer trots kirurgi blir kvinnorna tvungna att genomgå ytterligare kirurgiska 

behandlingar, vilket kan väcka negativa känslor (Huntington & Gilmour, 2005; Simoens et 

al., 2012). Ett utmärkande fynd relaterat till detta görs i Abbott et al. (2003) där ingen 

anatomisk återväxt av endometrios uppvisas hos en tredjedel av de kvinnor som tvingas 

genomgå ytterligare operation på grund av smärtan. 

 

Utifrån en sammanställning av resultatet i uppföljningsstudierna ser vi att det föreligger ett 

samband mellan uppföljningstid och återinsjuknande i endometrios. Ju längre 

uppföljningstid, desto större risk för att symtomen återkommer och/eller ökar i 

smärtintensitet. Liknande fynd ses i Deguara et al. (2012) där långsiktiga studier visar på 

hög återfallsrisk avseende livmodersmärtor. I Vercellini et al. (2013) ses att den direkta 

effekten av laparoskopisk behandling ger en signifikant förbättring av den sexuella hälsan. 

Dock är denna förbättring inte bestående uppföljningstiden ut. Detta är anmärkningsvärt 

sett till att den laparoskopiska behandlingen är den metod som anses vara bäst för att 

förebygga och lindra symtom (Ruffo et al., 2013; Fritzer et al., 2012; Minas & Dada, 

2014). 

 

Metoddiskussion 

Vi anser att syftet besvarats genom att vi genomfört en litteraturöversikt med systematisk 

ansats. Genom att sammanställa befintlig data kunde det skapas en överblick av kvinnornas 

livssituation före och efter genomgången laparoskopi. 

 

En kvalitativ metod hade kunnat ge oss data kring kvinnornas upplevelser av symtom och 

livskvalitet. Däremot hade vi inte fått mätbara data kring de fysiska manifestationerna av 

sjukdomen, vilket en renodlad kvantitativ metod hade kunnat ge. Vid beskrivandet av 
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kvinnornas livssituation bör det tas hänsyn till en människas hela livsvärld. För oss var det 

därför viktigt att sjukdomens inverkan framställdes ur ett av kvinnorna upplevt såväl som 

objektivt mätbart perspektiv. Att studiens resultat baserades på både kvantitativa och 

kvalitativa data är således en av studiens styrkor. Detta då symtombilden kunde breddas till 

att innefatta mätbara symtom samt hur dessa inverkade på kvinnornas fysiska, psykiska 

och sociala välbefinnande. 

 

En svaghet med studien är urvalskriteriet “free fulltext”. Detta kan ha inneburit att artiklar 

som var relevanta för vår studie missades. Anledningen till att vi använde detta 

urvalskriterie var en feltolkning av begreppet “free fulltext”, då detta tolkades som “gratis 

fulltext” och inte fritt tillgänglig på internet. I praktiken blev detta inklusionskriterie ett 

exklusionskriterie, då alla artiklar artiklar som inte fanns i “free fulltext” exkluderades, 

även om de fanns i fulltext. 

 

En ytterligare svaghet var att ingen av författarna tidigare gjort en litteraturstudie. 

Bristande kunskaper kring tillvägagångssätt och vald forskningsmetod kan därför ha 

påverkat resultatet negativt (Wallengren & Henricson, 2012). Genom att basera studiens 

upplägg på vedertagen metodlitteratur och diskutera metodologiska utmaningar vid 

grupphandledningstillfällena eftersträvades ett forskningsresultat oberoende av författarnas 

eventuella oförmågor. 

 

För att öka trovärdigheten i resultatet inkluderades både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar. De kvantitativa artiklarna användes främst för att identifiera mätbara symtom och 

upplevelser av livskvalitet. Genom de kvalitativa artiklarna kompletterades dessa fakta 

med kvinnornas berättelser. Vidare användes Sophiahemmets bedömningsunderlag för att 

bedöma artiklarnas vetenskapliga kvalitet (bilaga B). För att säkerställa bedömningen av 

artiklarnas kvalitet granskade båda författarna samtliga artiklar och jämförde 

granskningarna med varandra (Willman et al., 2011). Dessutom kompletterades 

Sophiahemmets bedömningsunderlag med SBU:s bedömningskriterier för vetenskaplig 

klassificering. De artiklar som höll lägre nivå än nivå II sållades bort för att säkra 

trovärdigheten i föreliggande studie. Vidare valdes data bort då det var svårt att bedöma 

om upplevelser av symtom och/eller livskvalitet förekom före eller efter genomgången 

laparoskopisk behandling. En konsekvens av detta var att data om sjukdomens inverkan på 

kvinnornas relationer inte kunde inkluderas i studien, trots att relationsaspekten 

avhandlades i flera studier. 

 

För att öka studiens reliabilitet läste båda författarna igenom artiklarna flera gånger och 

diskuterade artiklarnas resultat och innehåll sinsemellan. Detta för att minska risken att 

exkludera relevant data, säkerställa att innehållet uppfattades på samma sätt samt att 

extraherad data kunde besvara denna studies syfte. En nackdel med litteraturöversikt är 

risken för sänkt reliabilitet på grund av slumpmässiga fel. Risken för slumpmässiga fel 

förelåg i bedömningen av huruvida inkluderad data besvarade syftet, då denna bedömning 

främst baserades på författarnas resonemang snarare än vedertagen systematik.  

 

Det kan diskuteras om det finns något sådant som en objektiv ingång till forskning. Vi är 

medvetna om att vi närmade oss ämnet med olika typer av förförståelser som kunde 

påverka urvalet och tolkningen av data. Genom att systematisera datainsamlingen och 

databearbetningen ville vi så långt det var möjligt producera ett objektivt resultat 

oberoende av våra förståelser. Medverkandet i grupphandledningsträffar tror vi bidrog till 

ökad objektivitet och därmed trovärdighet av resultatet i denna studie. Genom att läsa detta 
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arbete kunde studiekamraterna hjälpa till att säkra att vårt resultat grundade sig i data 

snarare än i våra förförståelser. Vidare bidrog grupphandledningsträffarna till att 

säkerställa att resultatet hade bra källhänvisning, inte generaliserade för mycket och/eller 

baserades på egna åsikter. Att artiklarna söktes i flera databaser med omvårdnadsfokus 

ökade chansen att hitta relevanta artiklar som kunde besvara syftet. Detta i sin tur ökade 

studiens validitet (Willman et al., 2011).   

 

För att öka replikerbarheten repeterades databassökningarna (redovisas i tabell 1) under 

studiens gång för att säkerställa att söktabellen överensstämde med tidigare sökningar.  

 

Det finns ingen konsensus kring hur urvalet ska redovisas i resultatmatrisen, vilket 

diskuterades under studiens gång. Skulle “n” representera antalet kvinnor som tillfrågades 

att delta i studien eller antalet kvinnor som faktiskt deltog i studien? På samma sätt 

diskuterades hur bortfallet skulle redovisas. Författarna beslutade att “n” representerade 

antalet deltagande kvinnor och bortfallet antalet kvinnor som föll bort efter påbörjad 

studie. Detta eftersom vi kunde hitta dessa siffror i valda artiklar samt fann den typen av 

urvalsredovisning mest intressant för våra läsare. För att öka replikerbarheten av och 

förhindra eventuella misstolkningar av urvalet i valda studier definierades 

urvalspresentationen i studiens metoddel och resultatmatris (bilaga B). 

 

En ytterligare svaghet med studien var att det inte fanns några svenska artiklar i vårt 

resultat, vilket kan påverka möjligheten att generalisera resultatet till att även gälla svensk 

sjukvård. Däremot ökade studiens generaliserbarhet globalt då studier från olika länder 

användes. Generaliserbarheten av de fysiska symtomen är större än övriga kategorier, 

eftersom de fysiska symtomen främst baserades på studier där resultatet var kvantifierat 

och statistiskt säkerställt. Att generalisera resultatet i de övriga kategorierna var svårt, 

eftersom dessa ofta baserades på kvalitativa data. . Det lades ingen vikt vid kvinnornas 

sexuella identitet eller preferens eftersom detta inte redovisades i valda artiklar. Då vi 

saknade kännedom om inkluderade kvinnors sexuella preferenser kan upplevelsen av 

dysparenui inte generaliseras till alla kvinnor med endometrios. Sexualiteten och sättet 

kvinnorna har sex på kan nämligen ha stor inverkan på upplevelsen av samlagssmärta. Sett 

till detta fann vi det märkligt att den här informationen om kvinnorna inte redovisades i 

valda studiers urval. Samtidigt förstår vi att det är etiskt problematiskt att fråga kvinnorna 

om deras sexuella identitet och preferenser. 

 

Slutsats 

Olika former av smärta är det mest utmärkande i symtombilden vid endometrios. För de 

flesta kvinnorna blir smärtsymtomen bättre, men för andra är de bestående, oförändrade 

och/eller förvärrade efter laparoskopisk behandling. Det vanligast förekommande fysiska 

symtomet, både före och efter, är gynekologisk smärta. Störst förbättring av smärtan ses 

avseende symtomet dysmenorré. Förutom att symtom som uppvisas före laparoskopisk 

kirurgi i vissa fall kvarstår kan det även tillstöta komplikationer tillföljd av behandlingen. 

Före operation uppmäts en låg livskvalitet hos kvinnor med endometrios. Denna förbättras 

ofta efter operation, men når inte alltid upp till referensvärdena för god livskvalitet hos den 

övriga befolkningen. Kvinnor med endometrios upplever dessutom att bemötandet inom 

vården är dåligt, då deras symtom ofta förminskas och normaliseras. Trots att 

laparoskopisk behandling av endometrios är den mest rekommenderade symtomlindrande 

behandligen framkommer att många faktorer som inverkar negativt på kvinnornas 

livssituation kvarstår efter ingreppet.   
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Fortsatta studier 

I arbetet med föreliggande studie framgår att mycket av den befintliga forskningen 

antingen fokuserar på effekten av olika behandlingsmetoder (kirurgiska och hormonella) 

eller kvinnornas upplevelser av sjukdomen. Vi ser ett behov av forskning som resulterar i 

praktiskt tillämpbara tillvägagångssätt som kan användas i mötet med kvinnor som har 

endometrios. Sett till att sjukdomen är okänd och avfärdas föreslår vi att det bedrivs 

forskning som syftar till att ta fram ett sjukdomsspecifikt riskbedömningsinstrument för 

endometrios. Ett användande av ett sådant bedömningsinstrument skulle kunna bidra till ett 

minskat mörkertal, ökad och tidigare upptäckt av sjukdomen.  

 

I dagsläget finns inte någon optimal behandling av endometrios. Många kvinnor i 

undersökta studier sökte sig till alternativa behandlingsmetoder då de upplevde att den 

behandling som erbjöds av vården inte var tillräcklig. För att vården ska kunna erbjuda 

evidensbaserade alternativa metoder ser vi ett behov av forskning kring effekten av 

alternativa behandlingsmetoder. 

 

Klinisk relevans 

Identifierande av kvinnornas livssituation kan hjälpa sjuksköterskan och annan 

vårdpersonal i bedömningen av vilka omvårdnadsåtgärder som är relevanta för kvinnor 

med endometrios före och efter genomgången laparoskopisk behandling. Att studien 

konstaterar att en stor del av kvinnornas lidande uppstår i deras möte med vårdpersonal 

tydliggör relevansen av att bedriva personcentrerad omvårdnad där patienten ses som 

expert på sin egen hälsa. 

 

I studien konstateras att sjukdomen berör många delar av kvinnans liv. Detta tydliggör att 

sjuksköterskan i bemötande, bedömning och omvårdnadsarbete bör se till kvinnans hela 

livssituation och inte enbart fokusera på de fysiska symtomen. Sett till hur vanlig 

sjukdomen är och hur lång tid det tar att få diagnos är det viktigt att all vårdpersonal höjer 

sin kunskapsgrad kring sjukdomen. Detta kan i sin tur bidra till ett tidigt identifierande av 

de vanligaste symtomen och ökar chanserna för tidigare diagnos. Som vårdpersonal är det 

viktigt att uppmärksamma förutfattade meningar kring genusspecifika symtom. Då 

avfärdandet och normaliserandet av endometriossmärtor tycks bygga en förväntad bild av 

att kvinnor i reproduktiv ålder har ont vid menstruation föreligger en risk för genusbias, 

vilket leder till en godtycklig bedömning.  

 

Sjuksköterskan bör känna till att kvinnorna inte blir helt symtomfria trots den 

laparoskopiska behandlingen. Kännedom om att symtom kan kvarstå, förvärras, 

återkomma och operationskomplikationer kan uppstå är viktig för att kunna ge adekvat 

information om sjukdomen och behandlingen. Denna kunskap belyser vikten av att 

sjuksköterskan följer upp kvinnorna även efter den laparoskopiska behandlingen.  

 

Sjukdomen tar lång tid att diagnostisera och kräver ofta ett flertal kostnadskrävande 

behandlingar som kan medföra komplikationsrisker. Vidare tvingas många kvinnor gå ner i 

arbetstid på grund av sina smärtor, vilket kan bli kostsamt för både kvinnorna, deras 

arbetsgivare och staten. Ju tidigare sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

uppmärksammar kvinnornas symtom, desto tidigare kan diagnos ställas och behandling 

ges. 
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ORDLISTA 

Utgår från ne.se (Nationalencyklopedin på nätet) om inte annat anges.  

* The free dictionary (medical dictionary) http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/ 

** Medicinsk ordbok http://medicinskordbok.se 

 

A 
Abscess: central och begränsad varansamling i vävnaden tillföljd av en infektion. 

Adhesion: vidhäftning 

Autoimmuna sjukdomar: sjukdomar som orsakas av att immunsystemet reagerar mot 

kroppens egen vävnad 

Asteni: kraftlöshet  

B 
Benign: godartad 

Biomarkör: företeelse eller storhet som när det kan påvisas och överstiger ett visst 

mätvärde indikerar för att ett speciellt biologiskt förhållande föreligger 

Blåsatoni: nedsatt kraft i muskulaturen i urinblåsan på grund av övertänjning av blåsan 

eller skador på nerver till blåsan  

BMI (body mass index). Mätning av en människas kroppsvikt i relation till kroppslängden 

i kvadrat. Metod för att räkna ut om en person är över-, under- eller normalviktig  

C 
Cyklisk: regelbundet upprepad 

D 
Defekation: tarmtömning 

Dysmenorré: smärtsam menstruation orsakad av kraftig sammandragning av muskelväggen 

i livmodern 

Dysparenui: samlagssmärta för kvinnor 

Dysuri: smärtsam och försvårad urinering med täta trängningar 

E 
Endometriom**: öar av endometrievävnad utanför livmodern 

Endometrium: slemhinnan som täcker insidan av livmodern 

Excision: kirurgisk borttagning av organ, skadad eller infekterad vävnad eller sjuklig 

förändring som exempelvis tumör 

F 

G 

H 
Hyperkapni: onormalt förhöjd koldioxidhalt i blodet 

I 
Intenstinal*: mag-tarmkanalen 

Intserstitiell cystit*: kronisk inflammation i urinblåsan 

IVF (in vitro-fertilisering): “provrörsbefruktning”. En typ av assisterad befruktning för att 

hjälpa par som inte kan bli med barn på “naturlig väg”.  

J 

K 
Kolorektal anastomos: Förbindelse som avser kolon (tjocktarmen) och/eller rektum 

(ändtarmen) 

Kolostomi: kirurgiskt ingrepp för att skapa en förbindelse mellan tjocktarm och bukvägg i 

syfte att leda avföringen den vägen 

L 

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/
http://medicinskordbok.se/component/content/article/9-b/57606-utomkvedshavandeskap
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Laparoskopi: När ett optiskt instrument (titthålsinstrument) förs in genom bukväggen för 

att undersöka bukhålans och bäckenets organ 

Laparoskopisk kirurgi: Kirurgisk och gynekologisk operation som utförs med ett 

laparoskop så kallat titthålsinstrument. I vanligt tal kallas laparoskopisk kirurgi för 

“titthålskirurgi” 

Laparotomi: Kirurgiskt snittande i bukhålan i diagnostiskt syfte 

M 
Malign: elakartad 

Menorragi: riklig menstruation  

Myom: godartad tumör som främst förekommer i livmoderns muskelvägg, men även kan 

förekoma i mag-tarmkanalens och urinvägarnas muskelväggar.  

N 

O 

P 
Perforation: hål eller bristning som avsiktligt gjorts i behandlingssyfte eller som uppstått på 

grund av en sjuklig förändring 

Peritonit: bukhinneinflammation 

Q 
QALY:* Quality Adjusted Life Years 

R 
Recidiv: återfall, nytt insjuknande i tidigare 

Rectosigmoideum: s-formiga nedre delen av tjocktarmen (rectum)    

Rektal prolaps: ändtarmsframfall 

Rektovaginalfistel: öppen förbindelse mellan ändtarmen (rectum) och slidan (vagina) 

Reumatoid artrit: kronisk ledgångsreumatism 

Resektion: kirurgisk borttagning av organdel 

S 

T 
Tenesmer: plågsam trängning till urinering eller avföring  

Tarmocklusion: tilltäppt/igenstängd tarm 

Transvaginalt ultraljud*: ultraljudsteknik där ett en handhållen apparat förs in i kvinnans 

slida för att få upp en bild över kvinnans bäckenstrukturer 

U 
Uretär: urinledare 

Urinretention: oförmåga att helt tömma urinblåsan 

Uroperitoneum: urin i bukhinnan 

Uterus: livmoder 

Utomhavandeskap**: graviditet utanför livmodern 

V 
Vaginal fornix: slidans valv runt livmodertappen  

VAS (visuell analog skala): mätinstrument för att mäta en persons upplevelse eller 

uppfattning 

Y 

Z



I 

 

BILAGA A 

 

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 patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/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 patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och väl genomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avsikten kan också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 
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BILAGA B 

Resultatmatris 

 
*Under deltagare (bortfall) står “n” för antalet kvinnor som faktiskt deltog i studien. Bortfallet av dessa anges 

inom parantes. 
Författare 
År 
Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Abbott, J.A., 

Hawe, J., 

Clayton, R.D 

& Garry, R., 

2003, 

Australien 

The effects and 

effectiveness of 

laparoscopic 

excision of 
endometriosis: a 

prospective study 

with 2±5 year 

follow-up 

Att undersöka 

effekterna av 

laparoskopisk 

excision av 

endometrios upp 

till 5 år efter 

behandling 
 

Kvinnorna fick före 

operation och vid dess 

uppföljningar fylla i 

VAS kring olika 

symtom. För att 

bedöma livskvalitet 

fick de fylla i 

frågeformulären EQ-

5Dindex, EQ-5Dvas, 

Short-Form 12 (SF-

12) före och vid 

uppföljningar av 

kirurgisk behandling.  
 
Vid uppföljningen 

gjordes även en 

genomgång av deras 

journaler.  

n=135 
(41) 

 

Laparoskopisk excision 

av endometrios medför 

en betydande minskning 

av smärta, förbättring av 

livskvalitet och sexuell 

funktion för alla kvinnor 

med endometrios 

(oavsett stadium) upp till 
fem år efter behandling. 

Kvinnor med 

endometrios har 

försämrad livskvalitet 

som förbättras efter 

behandling. Dock når 

den inte upp till nivåer av 

glädje som kvinnor utan 

sjukdomen upplever. 

Risken att behöva 

genomgå ytterligare 

kirurgi efter 

laparoskopisk excision är 

36 procent och ökar ju 

svårare stadium av 

endometrios en har. 

 

P 
II 

Angioni, S., 

Peiretti, M., 

Zirone, M., 

Palomba, M., 

Mais, V., 

Gomel, V. & 

Melis, G.B, 

2006, Italien 
 

Laparoscopic 

excision of 

posterior vaginal 

fornix in the 
treatment of 

patients with 

deep 

endometriosis 

without rectum 

involvement: 

surgical 

treatment and 

long-term 

follow-up 

Att utvärdera kort- 

och långsiktiga 

effekter av total 

laparoskopisk 

resektion av djup 

endometrios (utan 

rektumutbredning) 

i öppningen och 

delvis excision av 

den bakre vaginala 

fornix  
 

Patienterna fick fylla i 

frågeformulär med 

skala 0-3 kring 

förekomsten och 

graden av dysmenorré, 

djup dysparenui, icke-

menstruell 

bäckensmärta på 

modifierad 

graderingsskala 

utifrån Biberglou. 

Formuläret besvarades 

preoperativt samt 12, 

24, 26, 28 och 60 

månader efter 

operation. 

n=31 
(0) 

Inga intraoperativa 

komplikationer  
observerades. 65 procent 

kunde sluta med 

analgetika dagen efter 

operation, 38 procent 

blev helt av med sin 

bäckensmärta och 22 

procent hade mindre 

bäckensmärta efter 

operation. 38 procent av 

patienterna hade total 

avsaknad av dysmenorré 

och 22 procent upplevde 

förbättrad dysmenorré 

postoperativt. Nästan 

hälften av patienterna 

hade total avsaknad av 
dysparenui och en 

fjärdedel hade mindre 

dysparenui efter 

ingreppet.  
Symtomförbättringen 

under uppföljningstiden 

P 
II 

 

 



II 

 

var statistiskt säkerställd 

och bibehölls under fem 

år utan recidiv av 

sjukdomen eller 

ytterligare operation 

. 
Ballester, M., 

Chereau, E., 

Coutant, C., 

Bazot, M. & 

Daraï, E., 

2011, 

Frankrike 

Urinary 

dysfunction after 

colorectal 

resection for 
endometriosis: 

results of a 

prospective 

randomized 
trial comparing 

laparoscopy to 

open surgery. 

Att utvärdera 

urinära symtom 

före och efter 

kolorektal 

resektion av 

endometrios 
 

Före och efter 

operation fick 

kvinnorna fylla i ett 

formulär där de 

rankade symtom som 

kan uppkomma till 

följd av kolorektal 

endometrios. De fick 

ranka symtomen från 

0 (frånvarande) till 10 

(outhärdlig).    
Urinära symtom 

mättes via 

frågeformulären 

Prostate Score 

Symtom (IPSS) och 

Bristol Female Low 

Urinary symptoms 

(BFLUTS) 

 

n=52 
(0) 

 

Kolorektal resektion av 

endometrios orsakar 

urinär dysfunktion 

oavsett kirurgisk metod. 

29 procent led av dysuri 

postoperativt. Det var 

ingen skillnad i symtom 

mellan den grupp som 

genomgick laparoskopisk 

kirurgi respektive 

gruppen som genomgick 

öppen kirurgi. 
 

 

RCT 
II 

Cox, H., 

Henderson, 

L., Wood, R., 

Cagliarini, 

G., 2003, 

Australien 

Learning to take 

charge: women’s 

experiences of 
living with 

endometriosis 

Att identifiera 

informationsbehov

et i anslutning till 

laparoskopisk 

behandling av 

endometrios 
 

En delstudie av en 

större studie med 

kvantitativ och 

kvalitativ ansats. Den 

kvantitativa 

datainsamlingen 

skedde i form av en 

enkätundersökning, 

medan den kvalitativa 

datainsamlingen 

skedde genom en 

fokusgrupp. Enkäten 

togs fram med hjälp 

av Endometrios 

Association. 

Intervjuerna i 

fokusgrupperna 

spelades in och 

transkriberades. 

Analys och 

presentation av data 

skedde med tematisk 

analys. 

 

Enkät 
 n= 61 
(970) 

Fokus- 
grupp: 
n= 61 

(0) 
 

 

Kvinnorna i studien var 

välinformerade om sitt 

tillstånd, visste vad de 

behövde och inte fick av 

sina mediciner. Alla 

utom en av kvinnorna 

sökte därför alternativa 

behandlingsmetoder som  
akupunktur, massage 

och/eller kinesiska- 
örter.  
 

K 
II 

 

Daraï, E., 

Tomassin, I., 

Barranger, E., 

Detchev, R., 

Cortez, A., 

Houry, S. & 

Bazot, M., 

2004, 

Frankrike 
 

Feasibility and 

clinical outcome 

of laparoscopic 
colorectal 

resection for 

endometriosis 

Att utvärdera 

genomförbarhet 

och 

komplikationer av 

laparoskopisk 

segmental 

kolorektal 

resektion av 

endometrios och 

dess effekt på 

Patienterna fick fylla i 

formulär före och efter 

ingreppet där  
endometriosrelaterade  
symtom rankades från 

0 (frånvarande) till 10 

(outhärdlig). 

Perioperativa 

komplikationer och 

intensiteten av 

40 
(0) 

Laparoskopisk 

segmentell 

kolonresektion av 

endometrios är 

genomförbar och 
förbättrar både 

gynekologiska och 

matsmältningssymtom, 

men innebär även en stor 

risk för komplikationer.   

P 
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gynekologiska och 

matsmältnings- 
symtom 
 

gynekologiska och 

matsmältningssymtom 

noterades efter en 

genomgång av 

kvinnornas 

medicinska journaler. 

Forskarna  
frågade även 

kvinnorna om 

ytterligare kirurgiska 

ingrepp, förändringar i 

tarm-, urin- och 

sexuell funktion.  
 

 

 

Fyra stora 

komplikationer som 

inträffade 
tillföljd av ingreppet var  
rektovaginalafistlar (tre 

kvinnor) och  
bäckenabscess. Sju 

kvinnor fick övergående 

urindysfunktion. Icke 

menstruell bäckensmärta, 

dysmenorré, dysparenui 

och defekationssmärta 

förbättrades 

postoperativt. 

Ländryggsmärtan 

förbättrades för vissa, 

men astenin var 

oförändrad.  

 
De Graaff, 

A.A., 

D’Hooghe, 

T.M., 

Dunelman, 

G.A.J., Dirks

en, C.D., 

Hummelshøj, 

L., 

Consortium, 

W.E. & 

Simoens, S., 

2013, 

England, 

Belgien, 

Nederländern

a, Danmark, 

Schweiz, 

Italien, 

Ungern, 

Frankrike, 

Skottland & 

USA   
 

The significant 

effect of 

endometriosis 
on physical, 

mental and social 

wellbeing: 
results from an 

international 
cross-sectional 

survey 
 

 

 

 

Att undersöka i 

vilken utsträckning  
kvinnornas 

livskvalitet blir 

påverkad av de 

symtom som 

kvarstår efter 

behandling 
 
 

 

Frågeformuläret Short 

Form 36 version (SF-

36v2-formuläret) och 

frågor från GSWH 

instrumentet användes 

för att mäta 

endometriosens 

påverkan på 

utbildning, arbete, 

endometriosrelaterade 

symtom, socialt 

välbefinnande och 

hälsorelaterad 

livskvalitet  
 

 

 

 

 
 

 

n=931 
(0) 

 

 

Livskvaliteten var 

försämrad inom alla  
åtta komponenter i SF-

36v2-formuläret  
jämfört med generella 

värden i den amerikanska 

befolkningen. 

Endometrios påverkade 

hälften av kvinnornas  
relationer och arbeten 

negativt under deras 

livstid. Dysmenorrè var 

ett problem för 59 

procent av kvinnorna, 

dysparenui för 56 

procent och kronisk  
bäckensmärta för 60 

procent.  
Dysparenui hade en 

inverkan på både  
den fysiska och psykiska 

hälsan. Multivariat 

regressionsanalys visade 

att samsjuklighet, 

kronisk smärta och  
dysparenui hade 

individuell negativ  
inverkan på de fysiska 

och psykiska 

komponenterna i SF-

36v2 

. 

P 
I 

Denny, E. 

2004, 

Storbritannie

n 

Womens' 

experience of 

endometriosis 

Utforska kvinnors 

erfarenhet av att 

leva med 

endometrios 

En kvalitativ studie 

vars data samlades in 

genom femton 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerna 

analyserades gnom 

tematisk 

innehållsanalys. Sex 

n=15 
(0) 

Förutom förekomsten 

av svår smärta hade 

kvinnorna erfarenhet 

av fördröjd diagnos av 

sjukdomen samt att 

deras symtom ofta 

trivialiserades och 

normaliserades. Detta 

tillsammans med den 

         K  
          I 
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teman identifierades. begränsade effekten av 

olika behandlingar 

påverkade kvinnornas  
arbetsliv, sexuella-, 

partner- och 

familjerelationer 

 
Dubernard, 

G., Daraï, E., 

Piketty, M., 

Rouzier, R., 

Bazot, M., 

Houry, S., 

2006, 

Frankrike 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quality of life 

after 

laparoscopic 

colorectal 

resection for 

endometriosis 

Att postoperativt 

utvärdera vilka 

effekter på 

livskvaliteten, 

gynekologiska och 

matsmältnings- 
symtom den 

laparoskopiska 

kolorektala 

resektionen av 

endometrios har. 

Att även utvärdera 

komplikationer 

som uppstår 

tillföljd av 

kolorektal 

resektion av 

endometrios. 

Kvinnorna fick fylla i 

frågeformuläret SF-36 

före och efter 

ingreppet för att 

bedöma livskvaliteten. 

Kvinnorna fick även 

fylla i intensitetsskalor 

där de rankade 

matsmältnings- och 

gynekologiskasymtom 

från 0 (frånvarande) 

till 10 (outhärdlig)  

52 
(6) 

Laparoskopisk kolorektal 

segmentell resektion av 

endometrios förbättrar  
livskvaliten, 

gynekologiska och 

matsmältningsbesvär. 

Dock medför metoden 

komplikationsrisker 12,5 

procent av kvinnorna 

fick stora postoperativa  
komplikationer som 

rektovaginalafistlar och 

uroperitoneum. Ingreppet 

hade låg 
livskvalitetshöjande 

effekt på förstoppning, 

rektala blödningar och  
trängningar. 

P 
I 

Ercoli, A., 

D’asta, M., 

Fagotti, A., 

Fanfani, F., 

Romano, F., 
Baldazzi, G, 

Salerno, 

M.G., 

Scambia, G., 

2012, Italien 
 

 

Robotic 

treatment of 

colorectal 
endometriosis: 

technique, 

feasibility 
and short-term 

results 
 

Att undersöka 

genomförbarheten, 

korttidseffekter 

och 

komplikationer vid 

robot-assisterad 

laparoskopi av 

djupt infiltrerad 

endometrios (DIE) 

med kolorektal 

spridning.  
 

Samtliga patienter 

intervjuades angående 

deras 

endometriosrelaterade 

symtom. Intervjuerna 

skedde preoperativt 

samt 3 och 6-månader 

post-operativt och 

därefter årligen. 

Kvinnorna fick ranka 

symtomen 

dysmenorré, 

defekationssmärta, 

dysparenui och dysuri 

på en skala från 0 

(frånvarande) till 10 

(outhärdlig) 
 

n=22 
(0) 

Inga intraoperativa 

komplikationer  
förekom. Inte heller 

några stora postoperativa 

komplikationer förekom  
förutom en liten 

tarmocklusion. Efter 
operation noterades en 

förbättring av alla 
studerade symtom. 

Medianvärdet för 
defekationssmärta var 

VAS 6 före operation 

samt VAS 0 efter 

operation. Medianvärdet 

för dysmenorré var VAS 
10 före operation samt 

VAS 0 efter. 

  

P 
II 

Ferrero, S., 

Abbamonte, 

L.H., 

Giordano, 

M., Ragni, N. 

& 

Remorgida, 

V., 2006, 

Italien  

Deep 

dyspareunia and 

sex life after 

laparoscopic 
excision of 

endometriosis 
 

Att studera 

effekterna 

laparoskopisk 

excision av 

endometrios har på 

djup 

samlagssmärta och 

kvalitet på sexlivet 
 

En prospektiv 

observativ 

kohortstudie.  
Data samlades in 

genom ett 

”självadministrerat” 

frågeformulär. 

Skattning av 

tillfredställelse kring 

sexuallivet gjordes 

enligt Global Sexual 

Satisfaction Index 

(GSSI). Kvinnorna 

fick fylla i 

n=52 
(19) 

 

Vid en sex- till 

tolvmånaders 

uppföljning hade kvinnor 

med och utan 

endometriosförgreningar 

i urinblåsa och 

livmoder en signifikant 

förbättring av djup 

samlagssmärta. Kvinnor 

med 

endometriosförgreningar 

i urinblåsa och livmoder 

uppgav variation i 

sexlivet, ökad frekvens 

P 
II 

 



V 

 

frågeformuläret innan- 

operation samt 6- och 

12 månader efter 

operation. 
Frågeformuläret var 

baserat på 

frågeformuläret The 

Sexual Satisfaction 

Subscale of the 

Derogatis Sexual 

Functioning Inventory 

(SFI). 

av samlag, mer 

tillfredsställande 

orgasmer  
under sex, ökad 

avslappning under och  
efter samlag. Kvinnor 

utan 

endometriosförgreningar 

i urinblåsa och livmoder 

fick en mindre 
förbättring av sexlivet än 

kvinnor med 

förgreningar 
 

Fourquet, J., 

Baez, L.,  
Figueroa, M., 

Iriarte, R.I. & 

Flores, I., 

2011, Puerto 

Rico 
 

 

 

 

Quantification of 

the impact of 

endometriosis 
symptoms on 

health-related 

quality of life 
and work 

productivity 

Att kvantifiera hur 

endometriosrelater

ade symtom 

påverkar fysisk 

och mental hälsa, 

hälsorelaterad 

livskvalitet, 

arbetsrelaterad 

från- och närvaro, 

arbetsförmåga och 

arbetsaktivitet. 

En kvantitativ 

tvärstudie där 

kvinnorna fick fylla 

i frågeformulär 

uppdelat i tre 

sektioner med frågor 

från Patient health 

Survey (SF-12), 

Endometriosis health 

Profile (EHP-5) och 

Work Productivity and 

Activity Impairment 

Survey (WPAI) 

) 

N=193 
(0) 

 

Endometriosrelaterade 

symtom som kronisk och 

svår bäckensmärta och  
infertilitet påverkade 

kvinnornas fysiska 
och mentala hälsa, deras 

livskvalitet och 
arbetsförmåga. I 

genomsnitt förlorade  
kvinnorna 7,41 timmar 

arbetstid per vecka på 

grund av sina symtom.  

P 
I 

Huntington, 

A. & 

Gilmore, J A. 

2005, 
Nya Zeeland 
 

A life shaped by 

pain: Women 

and 

endometriosis 
 

Att utforska 

kvinnors 

upplevelse av att 

leva med 

endometrios, hur 

sjukdomen 

påverkar deras liv 

och vilka strategier 

de använder för att 

hantera 

sjukdomen. 
 

Kvalitativ studie 

influerad av 

feministiska 

forskningsprinciper. 
Data samlades in 

genom individuella 

inspelade intervjuer 

som var semi-

strukturerade och 

interaktiva. Analysen 

skedde med tematisk 

analysmetod. 
 

n=18 
(0) 

 

Det mest framträdande i 

sammanställningen av 

intervjuerna var 

kvinnornas upplevelse av 

allvarlig och kronisk 

smärta och hur detta 

inverkade på alla 

aspekter av livet. 

Upplevelsen av smärta 

kunde delas in i fyra 

olika teman: 

smärtmanifestationer, 

smärtans väg, outhärdlig 

smärta samt 

smärtkontroll. 
 

K 
I 

Mabrouk, M., 

Montanari, 

G., Guerrini, 

M., Villa, G., 

Solfrini, S., 

Vicenzi, C., 

Mignemi, G., 

Zannoni, L., 

Frasca, C., Di 

Donato, N., 

Facchini, C., 

Del Forno, 

Geraci, E., 

Ferrini, G., 

Raimondo, 

D., Alvisi, S. 

Does 

laparoscopic 

management of 

deep 
infiltrating 

endometriosis 

improve quality 

of life? A 

prospective study 
 

Att utvärdera 

vilken effekt 

laparoskopisk 

behandling av DIE 

(djupt 

infiltrerande endo

metrios) har på 

livskvaliteten sex 

månader efter 

behandling. 
 

Prospektiv 

kohortstudie 

genomförd på 100 

kvinnor med 

diagnosen DIE. Innan 

operation samt sex 

månader efter 

operation fick 

kvinnorna fylla i ett 

formulär (SF-

36) angående sin 

livskvalitet. 
 

n=100 
(20) 

 

Sex månader efter 

operationen upplevde  
alla kvinnor en betydlig 

förbättring inom varje 

område av livskvalitet 

som berörs i formuläret 

SF-36. Hos patienter 

med intestinal djupt 

infiltrerad endometrios, 

identifierades ingen  
skillnad i livskvalitet 

oavsett om operationen 

skett genom skrapandet 

av endometriosknutar 

eller segmentell 

resektion. Enligt  

P 
I 
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and 

Seracchioli, 

R. 2011, 

Italien 

den sexmånader 

postoperativa  
uppföljningen fanns 

heller ingen skillnad  
i upplevelsen av 

livskvalitet mellan de  
patienter som 

behandlades med  
läkemedel efteråt och de 

som inte gjorde det. 

  
Nnoaham, 

K.E., 

Hummelshøj, 

L., Webster, 

P., d’Hooghe, 

T., de Cicco 

Nardone, F., 

Jenkinson, 

C., Kennedy, 

S.H. & 

Zondervan, 

K.T., 2011, 

Storbritannie

n, 

Impact of 

endometriosis on 

quality of life 

and work 

productivity: 
a multicenter 

study across ten 

countries 

Att bedöma 

effekten av 

endometrios på 

hälsorelaterad 

livskvalitet 

(HRQoL) och 

arbetsförmåga 
 

 

En övergripande 

(multicenter) 

tvärstudie med 

prospektiv rekrytering 

av 16 kliniska centra i 

tio länder. 

Frågeformuläret Short 

Form 36 version 2 

(SF-36V2) översattes 

till deltagarnas 

modersmål och 

användes för att mäta 

hälsorelaterad 

livskvalitet. 

Formuläret Work 

Productivity and Work 

Impairment (WPWI: 

GH) användes för att 

mäta sjukfrånvaro och 

”sjuknärvaro” samt 

hur kvinnornas 

symtom påverkade 

deras aktiviteter. X
2
-

analys och Fisher’ 

exact test användes för 

att studera kategoriska 

variabler i Stata 
 

n=1418 
(68) 

Fördröjning av diagnos 

uppmättes till 6,7 
år från det att symtomen 

började till att korrekt 

diagnos ställs. 

Fördröjningen var  
längre vid centra för 

statligt finansierad hälso- 

och sjukvård (framförallt 

inom primärvården) och 

hängde uttryckligen  
samman med antalet 

”bäckensymtom”  
och hög body mass index 

(BMI).  
Fysisk hälsorelaterad 

livskvalitet var märkbart 

nedsatt hos kvinnor med 

endometrios. Dessa 

kvinnor förlorade i  
genomsnitt 10,8 

arbetstimmar i veckan.  
Kostnaden för den 

nedsatta arbetsförmågan 

beräknades till mellan 

4USD/kvinna/vecka i 

Nigeria till 

456USD/kvinna/vecka i 

Italien 

. 
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Roman, H., 

Rozsnayi, F., 

Puscasiu, L., 

Resch, B., 

Belhiba, H., 

Lefebure, B., 

Scotte, M, 

Michot, F., 

Marpeau, L. 

& Tuech, J.J., 

2010, 

Frankrike 
 

Complications 

Associated With 

Two 

Laparoscopic 
Procedures Used 

in the 

Management of 
Rectal 

Endometriosis 
 

Att utvärdera intra- 

och postoperativa 

komplikationer av 

laparoskopisk 

behandling genom 

kolorektal 

segmentell 

resektion eller 

skrapning av 

endometriosknutar. 
 

Retrospektiv, 

komparativ studie. 

Datainsamlingen 

skedde genom en 

genomgång av 

kvinnornas 

medicinska journaler 

och frågeformulär som 

fokuserade på 

postoperativ 

bäckensmärta, urinära 

symtom och 

matsmältningssymtom 

som kvinnorna fick 

ranka från 0 

(frånvarande) till 10 

(outhärdlig) 

  

n=54 
(8) 

Kolorektal segmentell 

resektion av endometrios 

är sammankopplat med 

postoperativa 

komplikationer som blås- 

och rektaldysfunktion. 

Dessa är inte lika  
sannolika att inträffa till 

följd av excision av 

rektala knutar.  
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Seracchioli, Surgical outcome Att bedöma En prospektiv studie n=22 Laparoskopisk segmental P 
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R., Poggioli, 

G., 

Pierangeli, F., 

Manuzzi, L., 

Gualerzi, B., 

Savelli, L., 

Remorgida, 

V., Mabrouk, 

M. & 

Venturolia, 

S., 2007, 

Italien 
 

 

 

 

 

and long-term 

follow up after 
laparoscopic 

rectosigmoid 

resection in 

women 
with deep 

infiltrating 

endometriosis 
 

långtidseffekterna 

av segmental 

rectosigmoid 

resektion av 

endometrios hos 

kvinnor med svåra 

symtom av DIE 
 

 

 

baserad på 

skattningsskalor och 

frågeformulär. 

Uppföljning skedde 

under tre år. 

Symtomdata samlades 

in innan operation. 

Pre-operativ skattning 

av symtom gjordes på 

en 10-gradig analog 

skattningsskala där 0 

var frånvaro av 

symtom och 10 

outhärdligt symtom. 

Post-operativt mättes 

effekter av ingreppet 

med hjälp av ett 

intervjubaserat 

frågeformulär. 

Skattning gjordes med 

hjälp av en 10-gradig 

numerisk analog 

skattningsskala  

(0) resektion av 

rectosigmoideum är 

effektiv hos kvinnor med 
djupt infiltrerad 

endometrios och 

resulterar i en minskning 

av smärt och 

dysfunktionssymtom 

som är kopplade med 

djup endometrios  
som breder ut sig till 

tarmarna. Sex månader 

efter kirurgi var det en  
signifikant minskning i 

intensiteten och  
antalet av symtom 

relaterade till intenstinala 

lokalisationen av 

endometrios. 
Icke menstruell smärta 

reducerades signifikant 

sex och 12 månader efter  
ingreppet, men för 

många av kvinnorna  
blev icke menstruell 

smärta ett problem  
igen under 

uppföljningsperioden.  

 

I 

Simoens, S., 

Dunselman, 

G., Dirksen 

C., 

Hummelshøj, 

L., Bokor, A., 

Brandes, I., 

Brodszky, V., 

Canis, M., 

Colombo, 

G.L., 

DeLeire, T., 

Falcone, T., 

Graham, B., 

Halis, G., 

Horne, A., 

Kanj, O., 

Kjer, J.J., 

Kristensen, 

J., Lebovic, 

D., Mueller, 

M., Vigano, 

P., 

Wullschleger, 

M. & 

D’Hooghe, 

T., 2012, 

Belgien,  

 

The burden of 

endometriosis: 

costs and quality 

of life of women 
with 

endometriosis 

and treated 
in referral 

centres 
 

Att beräkna 

kostnader och 

hälsorelaterad 

livskvalitet för 

kvinnor med 

endometriosrelater

ade symtom som 

behandlats på 

remisscentrar.  
 

Frågeformulär om 

kostnadsfrågor, 

volymen av vårdens 

kostnader, demografi, 

frågeformuläret 

WPAI, EuroQol-5D 

formuläret, 

n=909 
(0) 

 

Kostnaderna för 

arbetsförlust var dubbelt 
så stora som 

sjukvårdskostnaderna.  
Ju svårare endometrios, 

större närvaro av 

bäckensmärta, infertilitet 

och högre antal år sedan 

diagnos, desto högre  
sjukvårdskostnader. Den 

ekonomiska bördan av 

att leva med endometrios 

är lika stor som att leva 

med diabetes, reumatoid 

artrit eller Crohn’s 

sjukdom.  
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Vercellini P., 

Frattaruolo, 

Surgical low-

dose progestin 
Att utreda 

huruvida kirurgisk 

En parallell 

kohortstudie med 12 

n=154 
(25) 

Det totala FSFI-

resultatet, ångest- och 

CCT 
II 
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M.P., Somigli

ana, E., Jones 

G.L., 

Consonni, D., 

Alberico, D. 

& Fedele L., 

2013, Italien 
 

treatment for 

endometriosis- 
associated severe 

deep dyspareunia 

II: 
Effect on sexual 

functioning, 
psychological 

status and health-

related 
quality of life 
 

 

 

och låg-dos 

progestinbehandlin

g skiljer sig i 

effekt på 

endometrios- 
relaterad djup 

dysparenui 

avseende sexuell 

funktionsförmåga, 

psykisk status och 

hälsorelaterad 

livskvalitet  

månaders uppföljning. 

Valet av metod 

gjordes av patienterna 

själva. 103 valde 

progestinbehandling, 

51 valde kirurgisk 

behandling. 
Skillnader i sexuell 

funktionsförmåga, 

psykiskt välmående 

och livskvalitet mättes 

med hjälp av 

frågeformulären 

Female Sexual 

Function Index 

(FSFI), Hospital 

Anxiety and 

Depression Scale 

(HADS) och 

Endometriosis Health 

Profile-30 (EHP-30). 

 

depressionstillstånd samt 

resultatet i EHP-30 

förbättrades omedelbart 

efter kirurgi, men 

förvärrades under 

uppföljningstiden. Den 

positiva effekten av 

progestinbehandling satte 

in gradvis under 

uppföljningsperioden. 

Trots att FSHI-resultatet 

förbättrades efter 

behandling låg det 

fortfarande under vad 

som klassas som 

“normal” sexuell 

funktion.  
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BILAGA C 

Resultatöversikt 

Data från kategorier och underkategorier som förekommer i artiklarna markeras med ett kryss. 

 
Artikel Fysiska symtom 

 

1. Gynekologisk smärta 

2. Mag- tarmsymtom 
3. Övriga symtom 

4. Operationskomplikationer 

 

Psykiska 

symtom 

Inverkan på 

socialt liv 

Livskvalitet Smärt-

hantering 

Mötet med 

vården 

 

1. 2. 3. 4.      

Huntington & 
Gilmour, 2005 

    x   x x 

Roman et al., 

2010b 
   x      

Ferrero et al., 
2006 

x       x  

Mabrouk et al., 

2011 
x x x x   x   

Daraï et al., 
2004 

x x x x      

Nnoaham et al., 

2011  
     x x  x 

Angioni et al., 
2006 

x   x    x  

Cox et al., 

2003b 
       x  x 

Dubernard et 

al., 2006 
x x x x  x x   

Fourquet et al., 

2011 
  x  x x x  x 

Seracchioli et 

al., 2007 
x x x x      

Vercellini et al., 

2013 
   x   x   

Simoens et al., 

2012 
    x x x   

De Graaff et al., 

2004 
        x 

Abbott et al, 

2003 
x x  x   x   

Ballester et al. 

2011 
      x   

Denny et al., 

2004 
        x 

Ercoli et al., 

2012 
x x  x      

 

 

 

 


