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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som drabbar cirka tio procent av 

kvinnor i fertil ålder. Trots detta faktum råder okunskap kring sjukdomen. Smärta i samband 

med menstruation normaliseras och att få diagnosen endometrios kan därför ta många år och 

förorsakar således lidande för kvinnorna. Syfte Att undersöka hur kvinnor som diagnostiserats 

med endometrios upplever att sjukdomen påverkar deras livskvalitet. Metod En allmän 

litteraturöversikt med kvalitativ ansats baserad på tio vetenskapliga artiklar publicerade 

mellan 2004–2016. Resultat Kvinnor beskriver upplevelser av att samtliga dimensioner av 

livskvalitet påverkas av diagnosen endometrios. Fyra teman konkretiserar detta: Sjukdomens 

påverkan i vardagen, Sjukdomens påverkan på arbete och utbildning, Sjukdomens påverkan 

på parrelationer och fertilitet samt Misstro och brist på stöd inom hälso- och sjukvården. 

Slutsats Vårdpersonal har en viktig roll i att stötta patienter med endometrios och ge dem 

förutsättningar samt resurser att ta kontroll över sin sjukdom för att öka den upplevda 

livskvaliteten. Implikationer Fortsatt forskning kring endometrios, både ur ett medicinskt- 

såväl som ur ett omvårdnadsperspektiv rekommenderas. 

 

Nyckelord: Endometrios, kvinnor, livskvalitet, upplevelser. 

  



ABSTRACT 

Background Endometriosis is a chronic gynaecological disease that affects approximately ten 

percent of women of childbearing age. Despite this fact, there continues to be a lack of 

knowledge regarding the disease. Pain in connection to menstruation is normalized, thus the 

diagnosis of endometriosis can take many years and cause suffering for women. Aim The aim 

was to investigate how women diagnosed with endometriosis experience that the disease 

affects their quality of life (QoL). Method A general literature review was conducted based on 

ten qualitative studies published between 2004-2016. Result Women experience that all 

dimensions of quality of life are affected by endometriosis. Four themes illustrate how women 

experienced how the disease affected their QoL: The disease's impact on everyday life, The 

disease's impact on work and education, The disease's influence on relationships and fertility 

and Distrust and lack of support in health care. Conclusion Healthcare professionals play a 

significant role in supporting endometriosis patients and give them the qualifications and 

resources to take control of their illness in order to increase their perceived quality of life. 

Implications Continued research on endometriosis, both from a medical and from a nursing 

perspective, is recommended. 

Keywords: Endometriosis, experiences, quality of life, women. 
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INTRODUKTION 

Idag uppskattas tio procent av de personer som är födda med en livmoder ha endometrios. 

Endometrios är en kronisk sjukdom som innebär att livmoderslemhinnan påträffas utanför 

livmoderhålan. Endometrios har länge kallats för den dolda sjukdomen och trots att 

endometrios nu uppmärksammats allt oftare i massmedia är okunskapen om sjukdomen 

fortfarande stor. Många kvinnor avfärdas fortfarande när de söker vård då smärta i samband 

med menstruation uppfattas som något normalt. Det kan därför ta många år att få en diagnos 

vilket således kan resultera i stort lidande för den drabbade. 

Författarna har på nära håll upplevt hur sjukdomen påverkar livet i stort och ville med 

föreliggande litteraturstudie uppmärksamma hur kvinnor upplever att deras livskvalitet 

påverkas av denna diagnos. Detta för att skapa en förståelse för sjukdomen i sig men även hur 

man ur ett omvårdnadsperspektiv kan lindra lidande och främja hälsa för denna patientgrupp. 
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BAKGRUND 

Endometrios   

Endometrios är en gynekologisk, kronisk, inflammationssjukdom som drabbar cirka tio 

procent av kvinnor i fertil ålder (Ahn et al. 2015; Jia, Leng, Shi, Sun & Lang, 2012; Young, 

Brown, Saunders & Horne, 2013). Enligt Olovsson (2015) varierar siffrorna mellan olika 

studier och den exakta prevalensen är därför okänd. I Sverige uppskattas det att cirka 200 000 

flickor och kvinnor lever med sjukdomen (Endometriosföreningen, 2015a).  

Patofysiologi 

Det existerar ett flertal teorier om sjukdomens patogenes. Den mest etablerade är dock 

Sampson’s teori om retrograd blödning. Detta innebär att endometriet sprider sig till fri 

bukhåla via äggledarna (Ahn, et al. 2015; Denny & Mann, 2007a; Olovsson, 2015). Då den 

ektopiska vävnaden inte har någonstans att ta vägen implanteras den på olika organ. Den 

ektopiska vävnaden stimuleras av den kvinnliga cykelns hormonella förändringar som vid en 

normal menstruation vilket orsakar en kronisk, inflammatorisk reaktion (Kennedy et al., 

2005). Den mest förekommande formen av endometrios är peritonealendometrios som växer i 

eller på bukhinnan. Endometrios kan även bilda cystor på äggstockarna, så kallad 

ovarialendometrios. Dessutom kan det växa in i tarm, vagina, mellan livmoder och ändtarm 

samt urinblåsa (Olovsson, 2015). Endometrios har enligt Kennedy et al. (2005) emellanåt 

lokaliserats på andra platser i kroppen, däribland lungorna. Hur omfattande sjukdomen är 

varierar från några få, små förändringar på organ i bäckenet till stora cystor på ovarierna 

och/eller extensiv fibrös vävnad och sammanväxningar som leder till anatomiska förändringar 

på den kvinnliga anatomin. 

Den retrograda blödningen förekommer hos fler än 75% av alla friska kvinnor. Därför är det 

troligt att kvinnor som drabbas av sjukdomen har fundamentala skillnader i genetiska, 

immunologiska och biomedicinska faktorer vilket bidrar till att man utvecklar endometrios 

(Ahn et al, 2015). Olovsson (2015) hävdar att kvinnor med endometrios har ett immunförsvar 

som inte kan bryta ner endometriet som tar sig in i bukhålan. Sjukdomen ökar också risken för 

olika cancerformer, autoimmuna sjukdomar och allergier. Övriga riskfaktorer för att utveckla 

endometrios är tidig menarche, sent klimakterium, korta menstruationscykler och kraftiga 

blödningar som resulterar i högre exponering av endometrial vävnad och östrogennivåer (Mao 

& Anastasi, 2008). 
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Symtom 

Det mest uttalade symtomet vid endometrios är kroniska smärtor. Enligt Denny och Mann 

(2007a) är endometrios den mest kända orsaken till bäckensmärtor hos kvinnor. Smärtan 

tenderar att förvärras premenstruellt, men kan dock förekomma oavsett var i 

menstruationscykeln kvinnan befinner sig (Denny & Mann, 2007a; Mao & Anastasi, 2008; 

Mounsey, Wilgus & Slawson, 2006). Andra symtom vid endometrios är dysmenorré och 

rikliga blödningar där blödningarna kan förekomma närhelst under menstruationscykeln. Djup 

dyspareuni är också vanligt och innebär att kvinnan upplever smärta i samband med samlag. 

Smärtor kan även förekomma i samband med miktion eller vid tarmrörelser och defekation 

(Mao & Anastasi, 2008). Fagervold, Jenssen, Hummelshoj och Moen (2009) beskriver även 

att illamående och fatigue är vanligt förekommande. Något som signifikant kan påverka 

kvinnans livskvalitet är subfertilitet (Ahn et al, 2015). Olovsson (2015) lyfter att cirka 40 % 

av de kvinnor som utreds för ofrivillig barnlöshet har endometrios. Endometrios är associerat 

med infertilitet relaterat till de sammanväxningar som kan påverka anatomin på ovarier och 

äggledare. Dessutom tycks patienter med endometrios ha färre samt nedsatt kvalitet på sina 

äggceller (Mounsey et al., 2006).  

Den långa vägen till diagnos  

Flera forskare belyser svårigheterna i att fastställa en endometriosdiagnos. Med anledning av 

detta kan det dröja många år innan man får en definitiv diagnos (Ahn et al, 2015; Denny & 

Mann, 2007a; Mao & Anastasi, 2008). Hinder för diagnostisering kan bero på den stora 

variationen av individuella symtom, var den endometriala vävnaden är lokaliserad samt att det 

saknas icke-invasiva undersökningsmetoder som kan säkerställa en diagnos. Personer riskerar 

istället att få differentialdiagnoser såsom irritabel tarm (IBS), adnexit eller cystit (Kennedy et 

al, 2005; Mao & Anastasi, 2008). 

Diagnostiska metoder 

Den primära uppgiften för att nå en diagnos är en detaljerad anamnes samt klinisk 

undersökning. I anamnesen bör bland annat frågor gällande smärthistorik, menarche samt 

menstruationscykelns längd och blödningsmönster ingå. Även preventivmedel, tidigare 

sexuellt överförbara sjukdomar samt reproduktion är viktiga i anamnesen (Mao & Anastasi, 

2008). En laparoskopi ger en god visuell översikt av bäckenet och är aktuell om patienten 

uppvisar och beskriver symtom som liknar de vid endometrios. En laparoskopi kan finna 

ektopisk vävnad i bäckenet och är det säkraste sättet att utesluta eller diagnostisera 
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endometrios (Denny & Mann, 2007a; Mao & Anastasi, 2008). Ligger den sjuka vävnaden 

djupt kan den vara svårupptäckt även med laparoskopi, vilket resulterar i att sjukdomens 

svårighetsgrad blir underskattad och behandlingen inte densamma. Mounsey et al. (2006) 

understryker att det krävs en erfaren kirurg för att diagnostisera endometrios enbart på 

visuella fynd.  

Transvaginalt ultraljud kan diagnostisera endometrios i ovarierna och ger en tydlig 

visualisering av livmoderhålan. Ett ultraljud kan även utesluta att den endometriala vävnaden 

sitter i urinblåsa eller rectovaginalt, mellan slida och ändtarm. Dock kan det vara svårt att 

upptäcka mindre endometrioshärdar med ultraljud, samt sjuklig vävnad som är lokaliserat i 

peritoneum (Mao & Anastasi, 2008). 

Behandling vid endometrios 

Ännu finns ingen botande behandling mot endometrios och därför är det primära målet att 

minska smärtsymtom samt att upprätthålla kvinnans möjlighet till fertilitet (Ahn et al, 2015). 

Kvinnor som inte behandlas för sin endometrios blir vanligtvis endast symtomlindrade när de 

når klimakteriet, relaterat till att mängden östrogen minskar. Rådande behandlingsalternativ 

inkluderar kirurgiskt avlägsnande av ektopisk vävnad och olika former av hormonbehandling 

(Agarwal et al, 2015). Denny och Mann (2007a) beskriver att många kvinnor lär sig att lindra 

sina symtom med olika typer av paracetamol, icke-steroida antiinflammatoriska medel 

(NSAID) samt opiater vid svårare fall. Den hormonella behandlingen består av fyra 

farmakologiska huvudgrupper vilka inkluderar preventivmedel, GnRH-agonister, gestagener 

och danazol. Samtliga behandlingsalternativ är lika effektiva för att lindra symtom men leder i 

sin tur till stora variationer av biverkningar som klimakterieliknande besvär och osteoporos 

(Denny & Mann, 2007a). Den kirurgiska behandlingen syftar till att avlägsna 

endometriosdrabbad vävnad. Detta bör beaktas om smärtlindring kombinerat med hormonell 

behandling inte ger tillräcklig lindring eller om endometrios fortsätter att sprida sig. 

Vanligtvis sker detta med laparoskopi som är en minimalinvasiv teknik som föredras framför 

öppen kirurgi (Olovsson, 2015).  

Nationella riktlinjer för vård vid endometrios 

Nationella riktlinjer bidrar med ökad kunskap och stöd, samt förtydligar för beslutsfattare och 

vårdpersonal vilka undersökningar och behandlingar som bör införas eller ges utökade 

resurser. Detta ska leda till en god och säker vård som ger förutsättningar för en jämlik vård 
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oavsett var i landet människor bor. Trots att cirka 200 000 kvinnor i Sverige lever med 

endometrios finns i nuläget inga nationella riktlinjer. Så sent som 2016 fick dock 

Socialstyrelsen på uppdrag från regeringen i uppgift att påbörja arbetet med att utveckla 

riktlinjer för vård vid endometrios. Riktlinjerna är en del av regeringens satsning på kvinnors 

hälsa och en remissversion beräknas vara färdig under 2018 (Socialstyrelsen, u.å.).  

Definition av livskvalitetsbegreppet 

Livskvalitet är idag ett vanligt förekommande begrepp men innebörden av livskvalitet är dock 

svårdefinierad och individuell för varje unik individ. World Health Organization (WHO) 

definierar livskvalitet som individens uppfattning av sin livssituation relaterat till den kultur 

och de normer de lever i. Detta i förhållande till individuella mål, förväntningar, normer och 

bekymmer. Livskvalitet är ett brett begrepp som med sin komplexitet påverkas av individens 

fysiska hälsa, psykologiska tillstånd, grad av självständighet, sociala relationer samt 

personliga övertygelser i relation till framträdande funktioner av dennes miljö. Således är 

begreppet livskvalitet en subjektiv bedömning som påverkas av livssituation och över tid 

(WHO, u.å.).  

I föreliggande litteraturöversikt kommer vi att använda WHO:s definition av livskvalitet 

vilket täcker fysiska såväl som psykiska och sociala aspekter som kan påverka en människas 

liv. 

Endometrios och livskvalitet 

Tidigare forskning visar att endometrios kan ha en negativ fysisk, psykisk och social inverkan 

på kvinnors liv. Olika livsområden som kan påverkas är professionella, sociala och privata 

relationer, utbildning, sexualitet, känsloliv samt familjeplanering (Fagervold et al., 2009; 

Ferreira, Bessa, Drezett & de Abreu, 2016; Friedl et al., 2015).  

Endometriosrelaterade smärtor kan vara kroniska eller cykliska, ofta invalidiserande, och är 

det mest uttalade lidandet som inverkar på samtliga aspekter av det dagliga livet. Det hämmar 

sömn, näringsintag och fysisk aktivitet (Ferreira et al., 2016). Facchin et al. (2015) framhäver 

att kvinnor med bäckensmärta har sämre livskvalitet samt ökad mental ohälsa jämfört med en 

kontrollgrupp. I studien påtalades att enbart smärtlindring inte är tillräcklig utan att kvinnor 

även bör få hjälp till psykologiska interventioner (ibid.). 
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En vanligt förekommande faktor som kan påverka kvinnors livskvalitet är förändringar i 

humöret. Depression kopplat till möjligheten att inte kunna få barn är vanligt förekommande 

och skapar stor ångest. Det finns idag hög evidens att potentiell eller diagnostiserad infertilitet 

har en negativ emotionell effekt (Young, Fisher & Kirkman, 2015). 

Problem med sexualliv och sexuella relationer är vanligt och några studier talar för att kvinnor 

med symtomatisk endometrios mer sällan har samlag än dem med asymtomatisk endometrios 

och dessutom mer frekvent behöver avbryta samlag på grund av smärtor och obehag (Ferreira 

et al, 2016). 

Vägen till diagnos är ofta en lång process som kan leda till stor ångest hos den drabbade. 

Kvinnorna kan även känna en osäkerhet kring sjukdomsförloppet och hur den kan komma att 

påverka deras framtid (Facchin et al, 2015). Eventuellt saknas även brist på acceptans i en 

relation, från vänner eller övrig omgivning vilket i sin tur kan resultera i reducerat välmående. 

Dessa psykiska påfrestningar gör endometrios till en av de gynekologiska kroniska sjukdomar 

som har störst negativ inverkan på kvinnors liv (Fagervold et al, 2009). 

PROBLEMFORMULERING 

Trots att cirka tio procent av alla kvinnor i fertil ålder lider av endometrios är den rådande 

kunskapen om sjukdomen otillräcklig inom hälso- och sjukvården såväl som hos allmänheten. 

Smärtor i samband med menstruation normaliseras och den varierande symtombilden kan 

resultera i en lång och oviss väntan på diagnos. Endometrios har enligt åtskilliga studier en 

negativ påverkan på kvinnors psykiska, fysiska och sociala liv. 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka hur kvinnor som diagnostiserats med 

endometrios upplever att sjukdomen påverkar deras livskvalitet. 
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METOD 

I metodavsnittet beskrivs litteraturöversiktens metodval samt beskrivning av datainsamling 

och dataanalys. Dessutom diskuteras etiska resonemang. 

Design 

Föreliggande studie utformades som en allmän litteraturöversikt. Polit och Beck (2017) 

beskriver att en litteraturöversikt handlar om att kritiskt granska samt skapa en 

sammanfattning av kunskapsläget inom ett omvårdnadsrelaterat område. En litteraturöversikt 

tydliggör även om det finns brister i den aktuella forskningen (ibid.). Då syftet med 

litteraturöversikten var att undersöka hur kvinnor upplever att deras livskvalitet påverkas av 

endometrios ansågs det lämpligt att använda sig av vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats. Den kvalitativa forskningsmetoden används för att beskriva, förklara och fördjupa 

förståelsen för människors upplevelser och uppfattningar (Polit & Beck, 2017; Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 

Urval 

I denna litteraturstudie kom tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ karaktär att inkluderas i 

resultatet. Inklusionskriterierna var vetenskapliga artiklar publicerade mellan år 2002–2017 

samt i full text. De skulle vara originalartiklar, skrivna på engelska, samt vara granskade av 

framstående forskare på ämnet (peer reviewed). Artiklarna skulle ha ett tydligt fokus på vuxna 

kvinnor diagnostiserade med endometrios samt deras upplevelser av att leva med sjukdomen. 

Exklusionskriterierna var studier som inkluderade personer som ännu inte blivit 

diagnostiserade med endometrios eller där resultatet frångick föreliggande studies syfte. 

Studier som saknade etiskt resonemang eller etiskt godkännande exkluderades även då 

studierna höll hög kvalitet relaterat till syftet med föreliggande studie. 

Datainsamling 

Insamling av vetenskapliga artiklar gjordes under februari och mars 2017 från databaserna 

CINAHL, PubMed, MEDLINE och Psykinfo. Polit & Beck (2017) beskriver CINAHL som 

en viktig databas då den täcker all forskning inom omvårdnad publicerad på engelska. 

Databasen MEDLINE inkluderar forskning inom det biomedicinska området (ibid.). Psykinfo 

innehåller referenser inom det psykologiska området och är en kompletterande databas 

(Willman et al. 2016).  
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Initialt utformades sökord som var relevanta för studiens syfte. Samtliga artikelsökningar 

gjordes med hjälp av fritextsökningar. De sökord som användes var endometriosis, 

experience, experiences, quality of life, patient perspective, impact, impact of endometriosis 

och qualitative. Dessa sökord kombinerades med hjälp av boolesk sökteknik. Detta är aktuellt 

vid sökning av fler än ett sökord för att utöka eller avgränsa (Polit & Beck, 2017). Operatorn 

“AND” användes för att bilda en söksträng av olika kombinationer av sökorden (se Tabell I 

för fullständig sökmatris över utvalda artiklar för kvalitetsgranskning).  

 

Enligt Polit och Beck (2017) är det betydelsefullt att den initiala sökningen görs bred och inte 

begränsas, som år för publicering eller land. Detta för att undvika risken att relevanta artiklar 

går förlorade (ibid.). Den initiala sökningen gjordes i CINAHL och MEDLINE. Utifrån 

rubriker som uppfattades relevanta för syftet lästes abstract. Därefter lästes de artiklar som i 

samråd ansågs vara relevanta för studien i sin helhet. En kedjesökning gjordes även vilket 

innebär att referenslistor studeras för att om möjligt finna fler relevanta artiklar (Polit & Beck, 

2017). De artiklar som inte höll sig till syftet eller inom ramarna för sökkriterierna valdes 

bort.  

 

Tolv artiklar kvalitetsgranskades enligt en mall för studier med kvalitativ forskningsmetodik 

från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014). Syftet med 

kvalitetsgranskning är enligt Polit och Beck (2017) att studenter, i sin blivande yrkesroll, ska 

utveckla förmåga att kritiskt kunna granska samt utvärdera forskningens kvalitet och relevans. 

Den vetenskapliga kvaliteten på artiklarna har därefter värderats som hög (>85 %), medelhög 

(71–84 %) eller låg (<70 %) beroende på hur många punkter studien uppfyllde. Detta 

resulterade i att tio vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2004–2016 valdes ut till 

föreliggande litteraturöversikts resultat. 

 

Tabell I. Sökmatris av utvalda vetenskapliga artiklar för artikelgranskning. 

Databas 

Sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

utvalda 

artiklar 

CINAHL 

20170216 

 

Endometriosis AND 

quality of life AND 

qualitative 

6 6 4 4 
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CINAHL 

20170216 

endometriosis AND 

impact 

45 9 2 2 

CINAHL 

20170315 

Endometriosis AND 

qualitative 

14 2 2 2 

MEDLINE 

20170216 

endometriosis AND 

quality of life AND 

qualitative 

16 16 1 1 

 

MEDLINE 

20170216 

Impact of endometriosis 24 5 1 1 

 

PSYKINFO 

20170216 

endometriosis AND 

quality of life 

32 7 1 1 

PUBMED 

20170228 

Endometriosis AND 

quality of life AND 

qualitative 

17 3 3 1 

Dataanalys 

Syftet med analys av kvalitativ data är enligt Polit & Beck (2017) att organisera samt 

tillhandahålla struktur och ge den mening. De beskriver vidare att det inte finns några 

standardiserade regler för hur en kvalitativ dataanalys går till samt att det kan vara svårt att 

beskriva analysprocessen för att tydliggöra validiteten. Initialt lästes och analyserades 

artiklarna flertalet gånger av författarna för att skapa en förståelse av innehållet. Samtliga 

studier som inkluderades i resultatet redovisas i en artikelmatris (se Bilaga I). Därefter 

diskuterades och bearbetades studierna individuellt för att sammanfattas samt organiseras in i 

likheter och skillnader. Samtliga resultat sammanställdes i olika dokument utifrån innehåll för 

att underlätta analysen samt tydliggöra dessa. Vidare diskuterade författarna fram olika typer 

av teman (se Tabell II). I de fall där meningsskiljaktighet förekom diskuterades detta för att nå 

konsensus.  

Tabell II. Redovisning av teman funna i kvalitetsgranskade och för resultatet utvalda artiklar. 

 

         Teman 

 

 

 

  Artikel 

Upplevelser av 

sjukdomens 

påverkan i 

vardagen 

Upplevelser av 

sjukdomens 

påverkan på 

arbete och 

utbildning 

Upplevelser av 

sjukdomens 

påverkan på 

parrelationer och 

fertilitet 

Upplevelser av 

misstro och 

brist på stöd 

inom Hälso- 

och sjukvården 
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1. Denny 

(2004) •  •  •  •  

2. Denny & 

Mann  

(2007b) 

•  
 

•  
 

3. Denny   

(2009) •  
  

•  

4. Gilmour et 

al. (2009)  •  •  
  

5.Huntington 

& Gilmour 

(2005) 

•  
 

•  •  

6. Jones et al. 

(2004) •  •  •  •  

7. Moradi et 

al. (2014) •  •  •  •  

8. Riazi et al. 

(2014) •  
 

•  
 

9. Roomaney 

& Kagee 

(2016) 

•  •  •  •  

10. Strzempko 

Butt & Chesla 

(2007) 

•  
 

•  
 

 

Etiska aspekter 

Forskningsetik finns till för att skydda personers grundläggande rättigheter då människor 

historiskt sett utnyttjats till förmån för forskning. Som forskare till studier där människor 
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deltar måste därför hänsyn tas till detta (Polit & Beck, 2017; Kjellström, 2012). Författarna 

var i ett tidigt skede eniga om att studier där etiskt godkännande eller etiskt resonemang 

saknades inte skulle ingå i litteraturöversiktens resultat.  

Samtlig data ur föreliggande litteraturstudie har inhämtats, analyserats och redovisats i samråd 

för att minska risken att subjektivitet färgar resultatet. Dessutom har lexikon och andra 

översättningsverktyg använts för att minska risken att den engelska texten misstolkas då 

författarnas modersmål är svenska. Av etiska skäl har inte heller blockcitat översatts till 

svenska för att öka trovärdigheten i studiens resultat. 
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RESULTATREDOVISNING 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att undersöka hur kvinnor som diagnostiserats 

med endometrios upplever att sjukdomen påverkar deras livskvalitet. Tio vetenskapliga 

artiklar analyserades, samtliga med kvalitativ ansats. Fyra teman konkretiserades; Sjukdomens 

påverkan i vardagen, Sjukdomens påverkan på arbete och utbildning, Sjukdomens påverkan 

på parrelationer och fertilitet samt Misstro och brist på stöd inom hälso- och sjukvården.  

Sjukdomens påverkan i vardagen 

Smärta var något som upplevdes och skildrades ingående av kvinnor i samtliga studier, vilket 

hade en fundamental påverkan på vardagen och därmed alla dimensioner av livskvalitet (Butt 

& Chesla, 2007; Denny, 2004; Denny & Mann, 2007b; Denny, 2009; Gilmour, Huntington & 

Wilson 2009; Huntington och Gilmour, 2005; Jones, Jenkinson & Kennedy 2004; Moradi, 

Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood, 2014; Riazi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016). I 

somliga studier var smärtan så svår att kvinnor upplevde att sjukdomen kontrollerade deras liv 

(Denny, 2009; Huntington & Gilmour, 2005; Jones et al, 2004; Moradi et al, 2014). I en 

studie av Jones et al. (2004) uppgav så gott som samtliga kvinnor att vardagliga aktiviteter 

såsom att sköta hygien, äta och dricka påverkades av endometriosrelaterad smärta. Många 

kvinnor upplevde att smärtan begränsade möjligheten att gå, stå eller sitta. Även sömnen 

påverkades negativt då smärtan innebar svårigheter att somna eller var så stark att den avbröt 

nattsömnen (Jones et al., 2004; Moradi et al., 2014; Riazi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 

2016). 

 

I take painkillers every day and without them I would be lost. The lack of energy is another 

factor, and I never know how I will feel in the morning, afternoon, or evening. My life is 

permanently on hold as I never know from one day to another how I will feel (Denny, 2009, s. 

991). 

 

Endometriossmärtan var så oförutsägbar att kvinnor hade svårigheter att planera semestrar, 

fritidsaktiviteter eller sociala evenemang med rädsla för att få ont offentligt (Denny, 2009; 

Huntington & Gilmour, 2005; Jones et al, 2004; Moradi et al, 2014). För andra kvinnor var 

smärta och övriga symtom förutsägbara vilket underlättade men trots detta innebar att livet 

krävde planering runt de dåliga dagarna (Denny, 2009). Känslan av trötthet relaterat till 
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smärtan innebar att kvinnan tvingades avstå eller avboka aktiviteter med familj och vänner 

(Denny, 2004; Roomaney & Kagee, 2016). De kvinnor som hade barn eller husdjur upplevde 

att de inte kunde leka eller ta hand om dem som de borde (Jones et al., 2004; Moradi et al., 

2014 Riazi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016) Kvinnor upplevde en känsla av isolering 

när personer i deras närhet inte var stöttande eller förstod hur de kände. Andra kvinnor kände 

sig uppgivna då personer i deras närhet trodde att kvinnorna överdrev eller att smärtan var 

påhittad, vilket resulterade i att deras sociala liv begränsades (Denny, 2004; Roomaney & 

Kagee, 2016). 

It’s just unpredictable. It may recur at any time in your life. I just feel tired and shattered 

because you just don’t know how to deal with it and you don’t know when it’s coming back. I 

want to plan something like a holiday but I cannot plan it because you don’t know what’s 

going to happen. You just feel like you can’t really arrange your life, you are arranging your 

life around the disease. It controls you even if you don’t want it to (Moradi et al., 2014 s.7) 

 

Sjukdomens påverkan på arbete och utbildning 

Som en konsekvens av sjukdomen hade åtskilliga kvinnor fått problem på arbete eller under 

utbildning. Somliga hade svårt att utföra sina arbetsuppgifter, många tvingades sjukskriva sig 

mer än normalt och andra hade svårt att slutföra sina utbildningar (Denny, 2004; Gilmour et 

al., 2009; Jones et al., 2004; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016). Andra fick avstå 

sina drömjobb eller blev nekade en befordran. Några fick välja arbeten som kunde anpassas 

efter deras hälsobehov, såsom deltidsarbete, vilket resulterade i ekonomisk påfrestning 

(Gilmour et al., 2009; Moradi et al.,2014). De upplevde känslor som skam, skuld och 

frustration över att sjukdomen gick ut över deras arbetsförmåga. De hade även svårigheter att 

tala om sjukdomen med sina kollegor, framför allt i situationer där arbetsplatsen var 

mansdominerad (Gilmour et al., 2009; Jones et al., 2004). Att behöva ge upp arbeten och 

utbildningar, att bekymra sig över att förlora sitt arbete, att leva med en begränsad ekonomi 

samt att känna skuldkänslor i arbetet hade en negativ påverkan på både sociala såväl som 

psykiska aspekter av livskvaliteten i både arbetsliv och privatliv (Denny, 2004; Gilmour et al., 

2009; Jones et al., 2004; Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016). 
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Completely un-sympathetic and had no understanding of it and basically said 

‘well, you’ve had so many sick days off this year now are you going to be sick again.’ And I 

told her what it was like and she said ‘oh god it’s really terrible well maybe we should look at 

whether you should be working at all (Gilmour et al, 2009, s. 445). 

 

Sjukdomens påverkan på parrelationer och fertilitet 

Olika upplevelser av rädsla och oro för sjukdomens påverkan på relationen täcker såväl 

fysiska som psykiska aspekter av livskvalitet. Många kvinnor som var i relationer upplevde 

sina partners som väldigt stöttande, men på frågan hur endometrios påverkade relationen 

uttryckte flera kvinnor att sjukdomen medförde spänningar och gräl på grund av bristande 

sexliv (Denny & Mann, 2007b; Moradi et al., 2014). Jones et al. (2004) och Roomaney och 

Kagee (2016) beskriver att många kvinnor upplevde att endometriosrelaterade symtom såsom 

uppblåsthet, fet och finnig hy och viktuppgång, påverkade deras syn på sitt utseende negativt. 

Rädsla för smärta eller blödningar eller oförmåga att få orgasm skapade frustration och hade 

även det en negativ effekt på kvinnors självkänsla (Denny & Mann, 2007b; Moradi et al., 

2014). Det fick dem att känna sig okvinnliga och oattraktiva samt att de skuldbelade sig själva 

då de inte till fullo kunde engagera sig i samlag (Denny & Mann, 2007b; Jones et al., 2004). 

Många kvinnor upplevde smärtor i timmar upptill dagar efter samlaget men somliga kvinnor 

valde trots detta faktum att uthärda ett samlag med önskan om en graviditet (Denny & Mann, 

2007b; Riazi et al., 2014; Jones et al., 2004). I en relation kände sig en kvinna förpliktigad att 

ha fullbordat samlag med rädsla för att hennes partner skulle tro att hon inte älskade honom 

(Butt & Chesla, 2007). I flera studier upplevde kvinnor att ett försämrat sexliv eller 

undvikande av penetrerande samlag äventyrade eller slutade i uppbrott av relationen (Denny, 

2004; Denny & Mann, 2007b; Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014; Roomaney 

& Kagee, 2016). Deltagare ur två av studierna förklarade att de på grund av sexuella besvär 

valt att undvika att inleda relationer (Moradi et al., 2014; Roomaney & Kagee, 2016).  

 

I have had dyspareunia my entire life. I have never, ever had sex that wasn’t painful. I’m 

nearly 30 years old. I want to have sex. I mean it affects my relationships; I’ve never had one 

that’s lasted longer than six months because guys - you go well - especially when I didn’t 

know what it was, no one wants to go near that (Moradi et al., 2014 s.8). 
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En annan aspekt på hur parrelationer kunde påverkas negativt var den ökade risken för 

infertilitet. Kvinnor med endometriosrelaterad infertilitet upplevde en rad olika känslor som 

påverkade samtliga dimensioner av livskvaliteten. Somliga kände sig oroade eller 

deprimerade över möjligheten att inte kunna bli gravida, andra otillräckliga då normen är att 

kvinnor bör kunna få barn. Flera kvinnor berättade att de saknade en förstående eller stöttande 

partner (Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014). Infertilitet hade även en negativ 

effekt på relationen då vissa kvinnor var oroliga över att deras partner skulle lämna dem med 

anledning att de inte skulle kunna få barn (Jones et al., 2004; Moradi et al., 2014; Roomaney 

& Kagee, 2016). I en studie av Butt & Chesla (2007) upplevde samtliga par som var ofrivilligt 

barnlösa en hopplöshet. Infertilitet hade även en negativ påverkan på det sociala livet då 

kvinnor inte gärna ville umgås med människor som hade barn (Roomaney & Kagee, 2016).  

 

Obviously it [endometriosis] gave me five years of infertility for a start. Desperation for 

children ... I used to cry a lot and feel desperate. I used to hate looking in people’s prams ... I 

thought oh no it is never going to happen so that was probably one of the worst things, the 

desperation to have a child and that it took five years to get pregnant. That was probably the 

worst thing for me really (Jones et al., 2004, s. 128). 

 

Misstro och brist av stöd inom hälso- och sjukvården 

Negativa möten och känslor av misstro inom vården var vanligt förekommande vilket 

resulterade i frustration, uppgivenhet och ilska med negativ effekt på kvinnornas psykiska 

tillstånd. Flera studier visar hur kvinnor upplevde misstro inom vården då deras smärta 

avfärdades eller normaliserades som ett kvinnoproblem av vårdpersonal (Denny, 2009; 

Huntington & Gilmour, 2005; Moradi et al., 2014). Kvinnor beskrev bland annat upplevelser 

av att inte känna sig hörda, att vårdpersonal saknade tid att besvara frågor eller att symtomen 

avfärdades som något som inte var allvarligt eller bara inbillning. Andra berättade hur de fick 

dem att känna att de ödslade läkares tid då de upplevde att läkaren trodde att symtomen var av 

psykisk karaktär (Jones et al., 2004; Moradi et al., 2014). Några kvinnor upplevde dessutom 

att vårdpersonal fick dom att känna sig misslyckade då dom inte kunde hantera 

menstruationssmärtor som andra kvinnor (Denny, 2009).  
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From the time I was 13, I went through a number of different doctors to try and find the 

problem, most just told me that some people have heavier periods than others and more pain 

and don’t cope well with the pain, and that it was normal. He basically called me a ‘sook’ [sic] 

without putting it in those words. So I did go through a lot of doctors and frustrations. I even 

got banned from some doctors’ surgeries for getting angry at them for not listening (Moradi et 

al., 2014, s. 4-5). 

 

Efter bekräftad diagnos upplevde kvinnor att det endast var endometriosrelaterad smärta som 

var av medicinskt intresse. Smärtans karaktär var inte alltid likvärdig med 

endometrioshärdarnas utbredning och kvinnor upplevde därför att deras lidande 

bagatelliserades av vården. De upplevde även att de saknade samtal och stöd för att kunna 

hantera vardagen med endometrios vilket påverkar samtliga dimensioner av livskvalitet 

(Denny, 2009). Många kvinnor saknade information om sjukdomen och dess påverkan på 

fysiska såväl som psykiska aspekter. Kvinnorna upplevde hälso-och sjukvårdens kunskaper 

som bristfälliga vilket resulterade i att de själva sökte information via andra kunskapskällor. 

Detta ledde till stress, ångest och osäkerhet vilket skapade onödigt fysiskt och psykiskt 

lidande för kvinnorna (Jones et al., 2004; Moradi et al., 2014; Roomaney och Kagee, 2016). 

Attityden hos somlig personal inom hälso- och sjukvården påverkade i synnerhet den 

psykiska dimensionen av livskvalitet då kvinnorna upplevde att deras vård inte erbjöds utifrån 

deras individuella behov. Några kvinnor blev exempelvis ombedda att de skulle bli gravida 

för att bota sjukdomen, trots avsaknad av partner. Andra blev rekommenderade en 

hysterektomi trots sin unga ålder, vilket skulle utesluta möjligheten att få biologiska barn 

(Jones et al., 2004; Moradi et al., 2014). 

 

All we can offer you is this the conceptive pill or you get pregnant and breast feed for the next 

20 years. And he was joking and I laughed at the time but I realised afterwards that it’s just 

not funny. And for a start heaps of women with endo (endometriosis) can’t get pregnant 

anyway (Huntington & Gilmour, 2005, s. 1129). 
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DISKUSSION 

Diskussionsavsnittet innehåller både en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen granskas och presenteras styrkor och svagheter i litteraturöversiktens 

tillvägagångssätt såväl som metodologiska begrepp. I resultatdiskussionen ska studiens 

resultat och nyckelfynd vägas mot tidigare forskning. 

Metoddiskussion 

Vid kvalitativ design används begrepp som trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet för 

diskussion av metod (Henricson, 2012). Syftet med föregående litteraturöversikt var att 

undersöka hur kvinnor som diagnostiserats med endometrios upplevde att sjukdomen 

påverkade deras livskvalitet. I resultatet analyserades tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats. Då studien undersöker upplevelser och resultatet endast inkluderar studier med 

kvalitativ data stärker detta studiens trovärdighet (Polit & Beck, 2017). Författarna har under 

samtliga delar av processen haft kontakt med handledare som läst, kommenterat och gett 

förbättringsförslag på texten vilket enligt Henricson (2012) ytterligare stärker studiens 

trovärdighet. Studien är tolkat ur ett patientperspektiv och för att stärka studiens pålitlighet 

har citat inkluderats. 

Henriksson (2012) beskriver att man bör vara försiktig med att generalisera studiens resultat 

eftersom det negativt kan påverka studiens trovärdighet. De länder som studierna i föregående 

litteraturöversikt härstammar från är Australien, Iran, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika 

och USA, vilket ger stor geografisk spridning på studiens data. Författarna fann under 

datainsamlingen inga svenska studier som svarade på studiens syfte. Samtliga studier belyser 

dock liknande upplevelser av vårt studerande fenomen, oavsett deltagarnas ursprung, vilket 

talar för att resultatet bör vara överförbart i svensk kontext.  

Samtliga artiklar som ingår i resultatet utgår från kvinnors upplevelser av att leva med 

endometrios. Tre av tio inkluderade artiklar är skrivna av, eller delvis av samma författare, 

Elaine Denny. Att författarna valt att använda studier av samma författare beror dels på att 

dessa kopplade an till syftet på ett tydligt sätt samt höll god kvalitet, men även för att 

urvalsgrupperna var unika för varje vald studie. Som författare till denna litteraturöversikt tror 

vi därför inte att det påverkar studiens trovärdighet då det är deltagarnas individuella 

upplevelser som undersökts. 
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Författarna till denna studie hade en önskan om att utföra en empirisk studie för att svara på 

syftet. Med hänsyn till det begränsade tidsspektrat samt att ett etiskt godkännande i sig är en 

lång och stundtals komplicerad process var detta inte möjligt. 

Samtliga deltagare i studierna har rekryterats från endometrioscentrum, stödgrupper eller 

gynekologmottagningar. Författarna har valt att tolka detta som att dessa kvinnor har en mer 

komplex sjukdomsproblematik. En svaghet i studien kan därför vara att alla kvinnor som lider 

av endometrios inte nödvändigtvis kan relatera till studiens resultat vilket minskar studiens 

generaliserbarhet.  

Författarnas initiala tanke vara att enbart inkludera studier publicerade mellan 2007–2017. 

Under processen för datainsamling blev det tydligt att det fanns begränsad aktuell forskning 

som höll sig till föregående studies syfte. För att få en ökad tillgång till aktuell forskning 

gjordes sökningar vid Röda Korsets Högskolas databaser såväl som Karolinska Institutets 

databaser. Därav har studier publicerade mellan 2004–2016 inkluderats i resultatet för att ge 

tillräckligt underlag till studien. Författarna är medvetna om att mer aktuell forskning är att 

föredra. Däremot var studiens syfte att undersöka upplevelser av sjukdomens påverkan på 

livskvalitet och av den orsaken ansåg författarna att publikationsår var av mindre relevans. Vi 

förbehåller oss för möjligheten att diagnostik och behandling har förbättrats sedan 2004 och 

med anledning av detta skulle ha kunnat påverka kvinnorna i en mer positiv benämning. 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har utformat en 

granskningsmall för studier med kvalitativ forskningsmetodik (SBU, 2017). 

Kvalitetsgranskningens syfte är att upptäcka systematiska fel i varje individuell studie. 

Således kan man exkludera studier som inte har tillräckligt hög kvalitet eller inte följer 

litteraturstudiens syfte (SBU, u.å.). Samtliga studier inkluderade i resultatet har författarna 

bedömt ha hög eller medelhög kvalitet. Somliga studier exkluderades trots relevans för 

resultatet då de saknade etiskt godkännande eller etiska resonemang. Kvalitetsgranskningen 

gjordes individuellt av båda författarna och jämfördes sedan vilket stärker trovärdigheten i 

kvalitetsgranskningen. Det finns dock en risk att kvalitetsgranskningen inte håller den nivå 

som krävs relaterat till att författarna aldrig gjort detta tidigare.  

För att underlätta dataanalysen samlades samtliga resultat, från varje individuell studie, i ett 

sammansatt dokument. Detta för att underlätta dataanalysen samt för att göra det mer 
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överskådligt, som ett led i att hitta teman. Därefter fördelades data in efter innehåll som 

slutligen resulterade i fyra teman.  

Polit och Beck (2017) beskriver att det är av betydelse att författarna redogör för sin 

förförståelse inom området som ska studeras. En av författarna är diagnostiserad med 

endometrios och besitter således både kunskap och erfarenheter inom området. Trots detta har 

författarna i största mån förhållit sig objektiva vid analys för att undvika eventuell bias. Det 

finns dock alltid en viss risk att subjektivitet påverkar resultatet i tolkningsprocessen. 

Resultatdiskussion 

Syftet med föregående litteraturöversikt var att undersöka hur kvinnor som diagnostiserats 

med endometrios upplevde att sjukdomen påverkade deras livskvalitet. Resultatet visar att 

endometrios har en fundamental påverkan på samtliga dimensioner av kvinnors livskvalitet, 

vilket enligt WHO (1997) täcker aspekter som fysisk hälsa, psykologiska tillstånd, grad av 

självständighet samt sociala relationer. Smärta i olika former upplevdes vara den 

huvudsakliga komponenten med negativ påverkan på livskvaliteten.  

Ett nyckelfynd i föregående resultat visar att kvinnor upplever en stor frustration och 

uppgivenhet relaterat till den misstro de möts av inom hos hälso- och sjukvård såväl som från 

sin omgivning.  Resultatet talar även för att den frustration som kvinnorna upplever till stor 

del beror på den okunskap som fortfarande råder kring endometrios inom hälso- och 

sjukvården. En konsekvens av denna okunskap blir ett ökat lidande med en negativ påverkan 

på livskvalitet. Således resulterar detta till ett hinder hos dessa kvinnor att ta kontroll över sin 

hälsa och sitt välbefinnande. Resultatet talar därmed för att hälso- och sjukvården spelar en 

stor roll i hur kvinnor upplever deras livskvalitet. 

Resultatet visar bland annat att kvinnor upplever att sjukdomen kontrollerar deras liv och inte 

vice versa, att de saknar grundlig information om sin sjukdom samt att de inte erbjuds det stöd 

de är i behov av. Resultatet talar således för att kvinnor med endometrios saknar 

empowerment. Att skapa empowerment hos en patient är en behandlingsstrategi som kan 

påverka livskvaliteten i en positiv bemärkelse (Barrie, 2011). Vidare beskriver Barrie (2011) 

beskriver att forskning stödjer farmakologiska såväl som icke-farmakologiska 

behandlingsstrategier vid kroniska smärttillstånd. Empowerment är idag ett begrepp som det 

talas allt mer om inom hälso- och sjukvården. Empowerment syftar ur ett 

omvårdnadsperspektiv till att vårdpersonal ger patienten förutsättningar att ta kontroll över sin 
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egen situation och de faktorer som påverkar dennes hälsa (Tveiten & Knutsen, 2011). Barrie 

(2011) beskriver att en patient kan känna empowerment när denne kan tänka kritiskt och har 

kunskaper, färdigheter, inställning samt självmedvetenhet kring sin sjukdom som är 

nödvändiga för att kunna påverka sitt eget beteende såväl som andras för att förbättra 

livskvaliteten. Seear (2009) stärker vikten av empowerment hos patienter, speciellt i 

situationer då sjukdomen är kronisk, där framtiden är oviss eller där patienter känner sig 

alienerade eller överväldigade av sin sjukdom. Patienterna blir experter genom att lära sig mer 

om sina kroppar och får nya färdigheter som de kan använda i sin omgivning vilket i sin tur 

resulterar i en högre livskvalitet (ibid.).  

I en studie av Cox, Henderson, Wood och Cagliarini (2003) upplevde endometriosdrabbade 

kvinnor att empowermentprocessen, då de tagit kontroll över sin sjukdom och sin livskvalitet, 

hade utvecklat ett positivt, läkande tankesätt. De upptäckte att de kunde leva med endometrios 

snarare än att bli kontrollerad av den, de blev aktiva istället för tillbakadragna och de 

definierade sig som kvinnor med endometrios snarare än att de definierades av sjukdomen.  

Då en av tio kvinnor lever med endometrios är detta en patientgrupp som sjukvården kan 

komma att möta inom alla kliniska verksamhetsområden. Sjuksköterskan besitter en idealisk 

roll i vårdkedjan för att identifiera behov och främja hälsa hos denna patientgrupp (Barrie, 

2011; Tveiten & Knutsen, 2011). Resultatet talar för att kvinnor med endometrios upplever en 

stark misstro inom hälso- och sjukvården av en rad olika anledningar, vilket dels påverkar 

livskvaliteten men även tilliten till vårdpersonalen i negativ bemärkelse. Tveiten och Knutsen 

(2011) pekar på att bli trodd är en avgörande komponent för att främja relationen mellan 

patient och vårdpersonal i processen att skapa empowerment hos patienten. Deltagarna i deras 

studie rapporterade vikten av att ha en dialog då den representerade en plats för utbyte av 

information, vilket också var viktigt för att främja behandling, samarbete och känsla av 

säkerhet och förtroende och därigenom skapa en gemensam förståelse och empowerment 

(ibid.). Även Morgan et al. (2016) belyser att vårdpersonal bör ta sig tid att lyssna och lära 

känna patienten för att informera sig om vad som är viktigt i dennes liv samt dess 

prioriteringar. Dessutom bör vårdpersonalen ha en förståelse för dennes oro och känslor samt 

att öppna upp för en dialog där patientens frågor och funderingar kan bli besvarade. Genom 

att aktivt hjälpa patienten att utveckla sin kunskap, kompetens, självförtroende samt 

självständighet är det önskade målet att patienten lättare ska kunna ta ansvar för sitt liv och 

utveckla egna strategier vid framtida utmaningar. Arbetar vårdpersonalen utifrån detta 
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personcentrerade arbetssätt skulle det stärka patientens empowerment samt förbättra både 

psykiska och sociala aspekter av livskvalitet (Morgan et al., 2016; Skuladottir & 

Halldorsdottir, 2011).  

Författarna är medvetna om att det som diskuterats ovan kräver resurser samt ställer stora 

krav på sjuksköterskan i dennes yrkesroll. Däremot kan empowerment hos kvinnorna 

innebära att den upplevda livskvaliteten förbättras och att färre av dem behöver söka sig till 

hälso- och sjukvården i samma utsträckning som tidigare (Morgan et al., 2016).  

Trots att många kvinnor upplever att det råder stor okunskap kring endometrios finns det 

specialisthjälp att tillgå. I Sverige finns det idag två etablerade endometrioscentrum, ett på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala och ett på Huddinge sjukhus i Stockholm. På 

endometrioscentrum arbetar en rad personer med olika kompetensområden i team för att möta 

de endometriosdrabbades behov samt för att stötta dem i deras sjukdom 

(Endometriosföreningen, 2015b). Socialstyrelsen arbetar som nämnt med att ta fram riktlinjer 

som ska ge vårdpersonal förutsättningar att kunna erbjuda en kunskapsbaserad samt god och 

jämlik endometriosvård i hela landet som förhoppningsvis leder till ett steg i att höja 

livskvaliteten för de drabbade kvinnorna (Socialstyrelsen, u.å.). 

SLUTSATS 

Denna litteraturöversikt visar att kvinnor med endometrios upplever att sjukdomen har en stor 

negativ påverkan på både fysiska och psykiska såväl som sociala aspekter av livskvalitet. Ett 

stort antal kvinnor beskriver upplevelser av misstro inom hälso- och sjukvården såväl som hos 

sin omgivning vilket leder till frustration och ökat lidande för denna patientgrupp. Detta tros 

bero på den okunskap som fortfarande råder kring endometrios. Sjuksköterskor kan stötta 

patienter och ge dem förutsättningar och resurser att ta kontroll över sin sjukdom för att öka 

den upplevda livskvaliteten.  

Målet med litteraturöversikten var att bidra till att fylla den befintliga kunskapsluckan samt att 

öka förståelse för hur sjukdomen påverkas dessa kvinnors allmänna livsuppfattning. Ur ett 

omvårdnadsperspektiv är önskan med denna litteraturöversikt att kvinnor ska bemötas av en 

ökad förståelse och erbjudas bättre vård i samband med möten inom hälso- och sjukvården. 
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IMPLIKATIONER 

I implikationsavsnittet ger författarna rekommendationer för utbildningen och för den kliniska 

praktiken såväl som förslag på fortsatt forskning. 

Implikationer för utbildningen 

Det är av stor vikt att grundutbildningen bidrar med kunskap om endometrios och andra 

kvinnosjukdomar samt vilken påverkan de kan ha på livskvaliteten. Detta skapar 

förutsättningar för att ge den bästa möjliga omvårdnaden i mötet med dessa patienter. 

Implikationer för den kliniska praktiken 

Att som blivande sjuksköterska ha ett holistiskt omvårdnadsperspektiv möjliggör att 

vårdandet sker utifrån patientens individuella behov och förutsättningar. Det öppnar upp för 

en god vårdrelation och en önskan om en bättre upplevd hälsa och livskvalitet oavsett 

sjukdom. Trots att denna litteraturöversikt belyser kvinnors upplevelser av kronisk sjukdom 

kan resultatet appliceras på många andra patientgrupper. 

Förslag på fortsatt forskning 

Primärt behöver det forskas mer generellt om endometrios för att öka kunskapen om 

sjukdomen. För ett mer applicerbart resultat hade svensk forskning som svarat på 

litteraturöversiktens syfte varit önskvärt. Författarna efterfrågar även mer forskning kring 

endometrios och empowerment som behandlingsstrategi för att öka livskvaliteten. 
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Salient aspects of 

quality of life 

among women 

Syftet var att undersöka 

den hälsorelaterade 

livskvaliteten bland 

sydafrikanska kvinnor 

med endometrios. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

n = 25 Tio kategorier framträdde efter 

datainsamlingen. Medicinska 

faktorer, fysisk funktion, psykisk 

funktion, sexuell funktion, 

reproduktiv funktion, 

mellanmänskliga funktioner, 

sysselsättning, information och 

Hög 



vi 

diagnosed with 

endometriosis; a 

qualitative study 

Journal of Health 

Psychology 

Sydafrika 2016 

Data analyserades 

med tematisk 

analysmetod. 

kunskap, sjukvård och medicinsk 

behandling samt finansiella 

effekter och överväganden. 

 

Samtliga deltagare konstaterade att 

deras HRQOL blev negativt 

påverkad av sjukdomen. 

Strzempko Butt F. 

& Chesla C. 

 

Relation patterns 

on couples living 

with chronic 

pelvic pain from 

endometriosis 

Qualitative Health 

Research 

USA 2007 

Syftet var att undersöka 

hur parrelationer påverkas 

av endometriosrelaterad 

kronisk bäckensmärta. 

Kvalitativ studie med 

tolkande design.  

Djupgående intervjuer 

gjordes individuellt 

samt i par. 

 

Data analyserades 

med tematisk 

analysmetod 

n = (26)  

 

13 par 

Endometriosrelaterad 

bäckensmärta var en fysisk och 

emotionellt smärtsam upplevelse 

för paren, då symtomen störde det 

dagliga livet. 

Att förstå symtom och få korrekt 

behandling var en osäkerhet både 

hos kvinnan och dess 

partner.  Dessutom var smärtan 

handikappande och förutsägbar. 

Efter diagnostisering var känslan 

av lättnad kortvarig, då varken 

diagnos eller behandling erbjöd en 

permanent lösning på smärtan. 

 

 

Hög 

 


