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Kvinnors upplevelser av bemötandet från hälso- och 
sjukvårdspersonal vid endometrios 
-En litteraturstudie 
 
Abstrakt:  
 
Bakgrund: Endometrios utgörs av förekomst av endometrial vävnad utanför uterus 
och drabbar idag ungefär var tionde kvinna. Symtom som dysmenorré, dysparenui, 
dysuri och dischezi är vanliga. Sjukdomen upplevs av kvinnor som väldigt smärtsam 
och deras liv påverkas dagligen. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att 
beskriva upplevelsen av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande hos kvinnor 
med endometrios. Metod: I denna litteraturstudie har tio artiklar kvalitetsgranskats 
med SBU:s kvalitetsgransknings mall. Artiklarna har sedan analyserats med 
kvalitativ manifest innehållsanalys. Sökningar efter artiklar har skett i tre databaser, 
PubMed, Cinahl och PsychINFO. Resultat: I resultatet presenteras tre 
huvudkategorier, bristfälligt bemötande, bristande kunskap samt positiva 
vårderfarenheter. Litteraturstudien visade på ett bristfälligt bemötande kantat av 
misstro, normalisering av symtom och svårigheter med att bli remitterad till 
specialister. Konklusion: Litteraturstudiens resultat visar att en kunskapsbrist hos 
hälso- och sjukvårdspersonal finns och att detta bör åtgärdas. En bättre kunskap om 
endometrios skulle kunna leda till ett förbättrat bemötande till kvinnor med 
endometrios. 
 
Nyckelord: Endometrios, kvinnor, bemötande, omvårdnad, litteraturstudie. 
 
  



 

 
 

Women’s experience when encountering health care 
professionals, while living with endometriosis 
-A literature study 
 
Abstract: 
  
Background: Endometriosis consists of endometrial tissue outside the uterus and 
affects approximately one in every ten women. Symptoms such as dysmenorrhea, 
dyspareunia, dysuria and dischezi are common. Endometriosis is experienced by 
women as a very painful disease, and their lives are affected daily from it. Aim: The 
purpose of this study was to describe women’s experience with health professionals 
and their encounters with them, while living with endometriosis. Method: In this 
literature study ten articles were quality controlled and a qualitative manifest content 
analysis was made to receive a result. Searches for articles has been done in three 
databases, PubMed, Cinahl and PsychINFO. Results: Three main categories were 
identified, lack of a favourable encounter, lack of knowledge and positive health care 
meetings. The literature study shows that the women was encountered with disbelief, 
normalization of symptoms and difficulties in getting a referral to specialists. 
Conclusion: The result of the literature study shows that a lack of knowledge among 
health professionals exists and that this should be addressed. A better knowledge of 
endometriosis could lead to an improved encounter between women with 
endometriosis and health professionals. 
 

Keywords: endometriosis, women, encounter, nursing, literature study.    

 

 

  



 

 
 

Innehållsförteckning 
Bakgrund ................................................................................................. 1!

Epidemiologi .................................................................................................. 1!
Symtom .......................................................................................................... 1!
Diagnostik ...................................................................................................... 2!
Behandling ..................................................................................................... 2!
Prevalens ........................................................................................................ 3!
Upplevelser av att leva med endometrios ........................................................ 3!
Sjuksköterskans roll ....................................................................................... 4!
Problemformulering ...................................................................................... 5!
Syfte ............................................................................................................... 5!
Frågeställningar ............................................................................................. 5!

Metod ...................................................................................................... 6!
Definitioner .................................................................................................... 6!
Sökstrategier .................................................................................................. 6!
Urval .............................................................................................................. 7!
Analys ............................................................................................................. 8!

Forskningsetik ......................................................................................... 9!

Resultat ................................................................................................. 10!
Bristfälligt bemötande .................................................................................. 10!

Svårigheter att få specialiserad vård .................................................................................. 11!
Att få symtomen normaliserade ......................................................................................... 11!
Att inte bli tagen på allvar .................................................................................................. 12!

Bristande kunskap ......................................................................................... 13!
Att bli feldiagnostiserad ..................................................................................................... 13!
Frustration av medicinska myter ....................................................................................... 13!
Att bli bemött med fel frågor .............................................................................................. 14!

Positiva vårderfarenheter ............................................................................. 14!
Att bli respekterad .............................................................................................................. 14!
Lättnad efter diagnos ......................................................................................................... 15!

Diskussion ............................................................................................. 15!
Resultatdiskussion ........................................................................................ 15!

Implikation för omvårdnad ................................................................................................ 19!
Forskningsetisk diskussion .......................................................................... 23!

Konklusion ............................................................................................ 24!
Fortsatt forskning ......................................................................................... 24!

Referenser ............................................................................................. 25!

Bilaga 1, Tabell 1. Databassökning ............................................................. !

Bilaga 2. Mall för kvalitetsgranskning ....................................................... !

Bilaga 3, Tabell 2. Artikelöveriskt ............................................................. !
 

 



 

 

Bakgrund  
   

Epidemiologi 
Endometrios definieras som förekomst av endometrial vävnad utanför uterus. Denna 
vävnad kan växa på olika ställen i kroppen. Det vanligaste stället utgörs av 
peritoneum (Olovsson 2015, 269). 
 
En av de mest accepterade teorierna om sjukdomens uppkomst idag är Samsons 
implantationsteori, som utvecklades 1924. Samsons implantationsteori innebär att 
när retrograd menstruation sker hos en kvinna, slits vävnad från 
livmoderslemhinnan bort och bildar cystor på ovarierna. När dessa cystor sedan 
perforerar, innehållande endometrial vävnad, förflyttas det ut i peritoneum. 
Vävnaden kan då fastna på bukväggen och bilda nya cystor (Sampson, 1924).  

  

Symtom  
Vid endometrios är de vanligaste symtomen bäckensmärta, dysmenorré 
(menstruationssmärta) som kan uppkomma ett antal dagar innan menstruation, djup 
dyspareuni (smärta vid samlag) som kan hålla i sig flertalet timmar efter samlaget 
avslutats (Child och Tan 2001; Olovsson 2015, 270-271). Dysuri (obehag eller smärta 
vid miktion) och dyschezi (smärta i samband med tarmtömning) är vanliga om 
endometrial vävnad finns i urinblåsa eller rektum (Ibid). Symtomen följer generellt 
menstruationscykeln och kommer därför periodvis. Vid försämring av sjukdomen 
kan smärtorna bli allt mer ihållande (Child och Tan 2001). Olovsson (2015, 271) 
skriver att infertilitet är vanligt hos personer med endometrios.  
 
Endometrios förekommer även utan symtom (Child och Tan 2001). Ungefär hälften 
med diagnosen har symtomfri endometrios och var tionde kvinna med endometrios 
påvisar kraftiga symtom (Olovsson 2015, 270). 
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Diagnostik 
Att diagnostisera endometrios är problematiskt då det vanligaste symtomet är 
bäckensmärta, som av allmänheten ofta har normaliserats och anses som en del av 
den menstruerande kvinnans liv (Child och Tan 2001). 
 
Diagnosen ställs när anamnesen av patienten är känd. Där ställs frågor bland annat 
om tecken, symtom, erfarenheter av smärta vid menstruation, erfarenheter av smärta 
vid samlag och smärta i allmänhet. Fysiska undersökningar utförs, det kan vara 
ultraljud av livmodern, magnetröntgen samt laparoskopi. Slutligen undersöks prover 
som tagits under de kirurgiska ingreppen för att fastställa diagnosen endometrios 
(Norton och Holloway, 2016). 
 

Behandling 
Traditionella behandlingar kan till exempel vara smärtstillande och kirurgiskt 
borttagande av endometrial vävnad. För att minska tillväxten av endometrial vävnad 
används östrogen (Kaatz et al. 2010).  
 
Olovsson (2015, 275) skriver att smärtlindringen främst består av paracetamol och 
NSAID, även adjuvant smärtlindring bör övervägas i form av till exempel SSRI. 
Hormonell behandling ges i from av p-piller, festagener och GnRH-analoger. 
Hormonspiral har också visat sig fungera, då det ger inga eller väldigt sparsamma 
menstruationsblödningar. Ger inte smärtbehandling kombinerat med 
hormonbehandling effekt används kirurgisk behandling. Laparoskopi eller 
robotassisterad kirurgi används först och främst, då tas endometriosrelaterad fibros 
bort med 1-2 cm marginal (Olovsson 2015, 275). 
 
För att bättre tolerera medicinsk behandling, bättre hantera biverkningar samt öka 
energin rekommenderas en balanserad kost. Även lågt fettintag i kombination med 
högt fiberintag har visat sig minska östrogennivån samt minskar tillväxten av 
endometrial vävnad. Andra delar i behandlingen av smärta är träning för att stärka 
musklerna runt bäckenet samt utsöndra endorfiner (Kaatz et al. 2010). 
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Olovsson (2015, 276-277) skriver att tens och akupunktur kan vara relevanta 
omvårdnadsåtgärder relaterat till smärtan. Även kontakt med kurator för stöd 
gällande arbetslivet och familjelivet kan hjälpa kvinnorna till ett ökat välmående.   
 

Prevalens 
Beroende på att det är svårt för kvinnor att få en diagnos samt i skillnader var 
tillståndet lokaliseras i kroppen, förekommer endometrios hos mellan 2-10% av den 
kvinnliga befolkningen, visar en artikel från Storbritannien. Även upp till 50% av 
infertila kvinnor lider av endometrios (Norton och Holloway 2016). Detta är även 
jämförbart med Olovsson (2015, 270). Ungefär 1.5 miljoner kvinnor i Storbritannien 
lever med endometrios och belastar landets ekonomi med ungefär 8,2 miljarder pund 
(Norton och Holloway 2016). 
 
Flertalet kvinnor som diagnostiserats senare i livet kan komma ihåg att de upplevt 
bäckensmärta redan innan de fyllt tjugo, men det rapporterades även om 
symtomdebut redan innan femton års ålder (Olovsson 2015, 270). 
 

Upplevelser av att leva med endometrios 
Enligt Denny och Mann (2007) beskriver kvinnor med endometrios sina smärtor som 
en kniv i vardera ovarium, förlamande eller att det känns som att sitta på nålar. 
Vidare beskriver de att smärtan kan ta överhand i den utsträckning att arbete och 
utbildning blir lidande, vilket i sin tur kan leda till ekonomiska förluster för 
kvinnorna relaterade till sjukdomen. 
 
Gilmour, Huntington och Wilsons (2008) studie visade att de endometriosdrabbade 
kvinnorna avstod att närvara vid sociala tillställningar och eventuella fysiska 
aktiviteter på grund av sina smärtor och andra symtom relaterade till endometrios. 
Det sociala livet påverkas också och relationer kan bli sämre, oftast på grund av att 
kvinnorna ställde in eller tackade nej till sociala aktiviteter i sista stund då smärtan 
blev outhärdlig. Vissa kvinnor känner att deras sociala nätverk minskat i och med 
diagnosen och dess symtom, medan andra säger att deras familj och vänner är ett 
stort känslomässigt stöd (Denny och Mann. 2007).  
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Kärleksrelationer kan också påverkas av sjukdomen, oftast på grund av djup 
dyspareuni. Därför avstår många kvinnor samlag, vilket kan ha en negativ inverkan 
på relationerna (Denny och Mann 2007).  
 

Sjuksköterskans roll 
Hur en sjuksköterska skall arbeta styrs av lagar och sjuksköterskans etiska kod, 
nedan följer några exempel att beakta vid bemötandet av patienter.  
 
Enligt HSL 1§ skall hälso- och sjukvården medicinskt undersöka, utreda samt 
behandla sjukdom och skador, vidare i 2§ står det att sjukvård skall ges med respekt 
för individen samt för alla människors lika värde. Enligt  2a§ ska en god relation 
främjas mellan patient och hälso- och sjukvården (SFS 2016:655). 
 
Sjuksköterskan har en etisk kod som innefattar fyra olika områden, dessa kan vara 
handledande i etiska situationer. Det första området innefattar sjuksköterskan och 
allmänheten (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  
 
Svensk sjuksköterskeförening (2014) skriver om sjuksköterskan och allmänheten:  

“Sjuksköterskan delar ansvar med samhället för att initiera och främja 
insatser som tillgodoser allmänhetens, och i synnerhet sårbara 
befolkningsgruppers hälsa och sociala behov.”  

 
Enligt Darvishzadeh et al. (2016) rapporterade kvinnorna i studien att kronisk 
bäckensmärta är ett vanligt symtom vid endometrios. En litteraturöversikt av 
Reynolds och Scott (2000) undersökte empatin hos sjuksköterskan i omvårdnaden. 
Studien menar att det krävs att sjuksköterskan hjälper patienter med kronisk 
sjukdom att anpassa och hantera deras vardag och att empati kan ses som en 
förutsättning för att kunna utföra omvårdnad. I omvårdnaden ingår många olika 
relationer med patienter, närstående och kollegor, dessa relationer anses vara en 
hörnsten i all omvårdnad. Vidare skriver Reynolds och Scott (2000) att det finns fyra 
avsikter med kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten. Den första 
delen är att utveckla en relation med patienten, sjuksköterskan bör vara vänlig, 
kompetent, pålitlig, hjälpsam samt att sjuksköterskan har ett personcentrerat 
förhållningssätt. Den andra delen handlar om att sjuksköterskan skall hjälpa 
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patienten att identifiera sina egna behov. Den tredje delen handlar om att 
sjuksköterskan ska tillhandahålla patienten med information som denne kan behöva 
för att förändra sin livssituation. Fjärde och sista delen handlar om att 
sjuksköterskan skall hjälpa patienten att hitta och använda sina egna resurser, med 
detta menas att finna de saker patienten klarar av trots sin sjukdom.  
 
En australiensisk studie skriven av Bentley et al. (2016) undersöker vad patienten 
önskar i mötet med sjuksköterskan. Studien visade att om en sjuksköterska har ett 
öppet och respektfullt bemötande samt visar ett intresse av att höra mer om 
patientens liv och problematik, är det mer troligt att patienten kommer ha en positiv 
bild av mötet. 

 

Problemformulering 
Idag lider ungefär var tionde kvinna i fertil ålder av endometrios. Det är en diagnos 
som kan ge symtom som kraftig smärta, riklig och oregelbunden mens samt 
smärtsamma samlag. Trots att det är en sjukdom som drabbar många och ger 
kraftiga symtom är det vanligt med feldiagnostisering, vilket ofta leder till försenad 
diagnostik. Eftersom endometrios främsta symtom är bäckensmärta, kan detta ses 
som normalt och kvinnorna kan därför bli misstrodda. Detta kan bero på okunskap 
samt oförståelse. Det är därför viktigt att belysa kvinnors upplevelser av endometrios 
samt hur bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal upplevs av kvinnor med 
endometrios för att kunna förbättra omvårdnaden. 
 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av hälso- och 
sjukvårdspersonalens bemötande hos kvinnor med endometrios. 
 

Frågeställningar 
-Vad upplevde kvinnor med diagnosen endometrios positivt i bemötandet från hälso- 
och sjukvårdspersonal? 
 
-Vad upplevde kvinnor med diagnosen endometrios negativt i bemötandet från hälso- 
och sjukvårdspersonal? 
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Metod  
Författarna har valt att genomföra en litteraturöversikt på kvalitativa studier. Friberg 
(2012b, 133) skriver att en litteraturöversikt kan göras för att skapa kunskap om 
problemet med grund i litteraturen. Segesten (2012b, 99) skriver att kvalitativa 
studier har som syfte att skapa en förståelse för en individs livssituation.  
 

Definitioner 
Patientsäkerhetslagen definierar att hälso- och sjukvårdspersonal innefattar alla som 
arbetar i offentlig och privat hälso- och sjukvård och som medverkar i vård av 
patienter (SFS 2010:659). I denna studie kommer hälso- och sjukvårdspersonal 
definieras som undersköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor samt läkare. 
  

Sökstrategier  
Segesten (2012a, 49) skriver att ett examensarbete inom högskolan ska innehålla 
vetenskapliga artiklar. Författarna har därför valt att analysera empiriska studier i 
uppsatsen. Enligt mallen AMSTAR från SBU (2014b) för kvalitetsgranskning för 
systematiska översikter, krävs sökningar från minst två databaser för att uppfylla 
grundläggande kvalitetskrav.  
 
Litteraturstudien beskriver hur kvinnor med endometrios blivit bemötta. Därför har 
databasen Cinahl främst använts. För att komplettera sökningarna har även 
databaserna PubMed och PsychINFO använts.  
 
Cinahl, PubMed och PsychINFO är tre av de viktigaste databaserna inom omvårdnad 
(Karlsson 2012, 97). Enligt Polit och Beck (2014, 120) är Cinahl en bra databas för 
sjuksköterskor, då de hänvisar till många publikationer inom omvårdnads- och 
hälsofrämjande tidskrifter. Vidare skriver de att Cinahl har ett stort utbud med mer 
än 1 miljon publikationer. PubMed är en databas med en mer medicinsk inriktning. 
PubMed publicerar artiklar från ungefär 5000 medicinska-, omvårdnads- och 
hälsotidskrifter (Polit och Beck 2014, 122). Enligt Karlsson (2012, 98) är PsychINFO 
en databas som innehåller material inom beteendevetenskap och psykologi och 
innehåller cirka 2500 tidskrifter. 
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I Cinahl har Cinahlheadings använts och i PubMed har Medical Subject Headings 
(MeSH) främst använts. För att ta fram relevanta ämnesord, har sökningar på Svensk 
MeSH gjorts. Enligt Karolinska Institutet (2016) är Svensk MeSH en svensk 
översättning av MeSH som översatts av Karolinska Institutets universitetsbibliotek. 
Även fritextsökningar har använts för att hitta artiklar som ännu inte fått ämnesord 
som passar vår studie. Detta för att öka möjligheterna till att hitta relevant forskning 
(jfr. Karlsson 2012, 102-103.). Polit och Beck (2014, 122) beskriver MeSH som ett 
kontrollerat vokabulär som kategoriserar artiklar. Vidare har MeSH och Cinahls 
Headings liknande ämnesord, som dock inte är identiska.  
 
Sökord som använts är främst “Endometriosis”. För att sedan begränsa resultatet av 
sökningen har ord som “Experience”, ”Experience or Preceptions or attitudes”, 
”attitude to health” och ”adaptation, psychological ” använts.  För att precisera 
studierna till kvalitativa metoder användes sökord som ”interview as topic”, och 
”narratives”. Även sökord som ”nurse-patient relation” och ”nursing role” har 
använts i försök att få fram sjuksköterskans involvering, dock utan resultat. Söktabell 
presenteras i tabell 1, bilaga 1. Booleska termer har använts för att inkludera två eller 
flera sökord i sökningarna. Booleska termer används för att bygga ut eller begränsa 
en sökning. AND används för att koppla ihop termer och OR för att skapa sökningar 
där alla resultaten innehåller antingen det ena sökordet eller det andra (Polit och 
Beck 2014, 120). Avgränsningen som använts är artiklar med engelskt språk. 
 

Urval  
Enligt Polit och Beck (2014, 177) är inklutionskriterier något som forskare använder 
sig av för att finna vilka som kvalificerar sig till studien.   
 
I denna litteraturstudie har inklutionskriterierna varit att artiklar som använts skall 
vara av kvalitativ design, vara skriven på engelska samt vara av medelhög eller hög 
kvalitet vid granskning. Artiklar som har används har speglat denna litteraturstudies 
syfte antingen helt eller delvis. Kvinnor med endometrios upplevelser av bemötandet 
från hälso- och sjukvårdspersonal har funnits med i valda artiklars resultatdel. Vidare 
beskriver Polit och Beck (2014, 117, 380) att exklutionskriterier används för att 
exkludera delar ur en studiepopulation. I denna litteraturstudie exkluderades artiklar 
skrivna före 2000. 
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Urvalet av artiklarna gjordes i flertalet steg, se tabell 1, bilaga 1. I första urvalet 
identifierades artiklar som utifrån titel skulle kunna stämma överens med vår 
litteraturstudies syfte, för att sedan gå vidare och läsa abstrakt. Efter lästa abstrakt, 
valdes de artiklar som kunde tros innehålla något som överensstämde med vår 
litteraturstudies syfte ut, för att sedan läsa artiklarna i sin helhet. Detta med 
inspiration från Rosén (2012, 436-437). 
 
Nästa steg i arbetet var att kvalitetsgranska artiklarna vilket gjordes med hjälp av 
SBU:s Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 
patientupplevelser, se bilaga 2.  Enligt Rosén (2012, 438) rekommenderas att två 
oberoende personer kvalitetsgranskar artiklarna. I denna litteraturstudie har 
artiklarna granskats av båda författarna oberoende av varandra, efter de separata 
granskningarna jämfördes resultaten och en kvalitetsgrad per artikel framtogs.  
Artiklarna valda till studien höll kvaliteten hög respektive medelhög och därav valdes 
ingen artikel bort relaterat till kvalitet. Efter avklarad kvalitetsgranskning menar 
Friberg (2012a, 45) att läsaren kan få en ökad förståelse för de enskilda artiklarna.  
Valda artiklar och dess kvalitet presenteras i en artikelöversikt, se tabell 2, bilaga 3.  
 

Analys  
Författarna har analyserat artiklarna med en kvalitativ manifestinnehållsanalys detta 
med inspiration från Fribergs (2012b, 140-141) trestegsmetod samt Lundman och 
Hällgren Graneheim (2012, 190-191). Fösta steget i analysen var att skapa sig en 
förståelse för artiklarna genom att båda medförfattarna läste igenom artiklarna 
flertalet gånger. Artiklarnas resultat översattes till svenska och sammanfattades på en 
till två sidor för att vara säker på att allt väsentligt kommit med i analysen. Sedan 
gjordes en artikelöversiktstabell för att identifiera likheter och skillnader i artiklarna. 
Artikelöversikten presenteras i tabell 2, bilaga 3.  
 
Artikelöversiktstabellen gjordes med inspiration från Friberg (2012a, 45) som menar 
att en artikelöversiktstabell ger möjlighet för läsaren att avgöra om artiklarna verkar 
passande till litteraturstudiens problemformulering och syfte.  
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Nästa steg i analysen var att ta ut meningsenheter från textens resultatdel, som sedan 
kondenserades. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, 190) skriver att genom 
kondensering blir texten kortare och mer lätthanterlig. Vid kondensering bibehålls 
det viktiga innehållet kvar. Detta kodades sedan och bildade subkategorier samt 
kategorier (Ibid). Författarna använde sig av färgpennor, för att färglägga 
meningsenheterna i studierna som passade studiens problemformulering och syfte. 
Ett nytt dokument skapades för att sammanställa meningsenheterna. Dessa 
meningsenheter kondenserades, kodades och sorterades i subkategorier och 
kategorier. Detta med inspiration från Lundman och Hällgren Graneheim (2012, 190-
191). Exempel på analysen ses i tabell 3. Kategorierna som framkom visas i tabell 4.  
 
Tabell 3. Exempel på analysprocessen 
Meningsenhet kondensering kod subkategori kategori 

The majority of 

the teenagers 

reported that the 

physicians did 

not take their 

symptoms 

seriously, did not 

believe them and 

thought they 

were only 

making up 

stories just to 

get attention. 

 

Tonåringar 

rapporterade att 

läkare inte tog 

deras symtom på 

allvar och trodde 

inte på dem.  

Misstro Att inte bli tagen 

på allvar 

Bristfälligt 

bemötande 

 

Forskningsetik  
Forskningsetiken uppkom efter de grymma experiment som genomfördes framförallt 
under andra världskriget. Forskare och samhället fann att rekommendationer och 
regler för forskning som involverar människan behövdes för individen men också för 
samhället (Eriksson, 2016).  
 
Helsingforsdeklarationen (2013) är en deklaration med etiska riktlinjer som används 
vid forskning som involverar människan. En av Helsingforsdeklarationens första 
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principer är att människans välmående alltid skall prioriteras i forskningen. �
En annan princip är att forskningen skall värna om deltagarnas integritet, hälsa och 
rättigheter (Ibid).  

I denna litteraturstudie har endast etiskt granskade artiklar inkluderats, detta för att 
vår studie i sin tur skall kunna anses etiskt korrekt. I några av artiklarna går det att 
utläsa att dessa är granskade av någon form av etisk kommitté, om detta inte fanns 
dokumenterat i artikeln har den publicerande tidskriften i sina riktlinjer beskrivit att 
endast etiskt granskade artiklar publiceras i sin tidskrift.  

Resultat 
Resultatet presenteras under rubriker som är våra kategorier och underkategorier 
som fram kom vid analysen.  
De analyserade artiklarna är framtagna i England respektive Australien.  
 
Tabell 4. Översikt över kategorier och subkategorier.  
Kategori Underkategori 

Bristfälligt bemötande  Svårigheter att få specialiserad vård 

Att inte bli tagen på allvar 

Att få symtomen normaliserade 

Bristande kunskap Att bli feldiagnostiserad 

Frustration över medicinska myter 

Avsaknad av de rätta frågorna 

Positiva vårderfarenheter   Att bli respekterad 

Lättnad efter diagnos 

 
 

Bristfälligt bemötande  
I många av studierna kunde det gå flera år mellan symtomdebut och diagnostisering. 
Kvinnorna upplevde att detta främst var på grund av att relationen mellan patient 
och vårdpersonal inte fungerade. Kvinnorna blev inte remitterade vidare, blev inte 
tagna på allvar och fick sina symtom normaliserade.  
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Svårigheter att få specialiserad vård 
Nästan alla kvinnor i studierna skrivna av Ballard, Lowton och Wright (2006); Cox et 
al. (2003a); Cox et al. (2003b); Denny (2009); Denny (2004a); Denny (2004b); 
Denny och Mann (2008); Jones, Jenkinson och Kennedy (2004) och Moradi et al. 
(2014)  upplevde förseningar av diagnostisering.  Många av kvinnorna i studier 
skrivna av Cox et al. (2003a); Cox et al. (2003b); Denny (2009) och Denny och Mann 
(2007) upplevde att förseningen av diagnostisering främst på grund av att 
primärvården inte remitterade kvinnorna vidare till specialistvård. Kvinnorna i 
studier skrivna av Cox et al. (2003b); Markovic, Manderson och Warren (2008) och 
Moradi et al. (2014) behövde ofta söka vård inom primärvården många gånger innan 
de blev remitterade.. Moradi et al. (2014) skriver att kvinnor rapporterar att deras 
väg till diagnos ofta var för lång och för svår att gå.  
 
Cox et al. (2003b) berättar att många kvinnor kände behovet av att tvinga läkare att 
lyssna och tvinga läkarna att remittera dem vidare.  
 
Kvinnor i studier skrivna av Denny (2009) och Marcovic, Manderson och Warren 
(2008) som sedan blev remitterade till specialistvård, upplevde motsträvighet från 
hälso- och sjukvårdspersonal i samtalet och läkare skrev i sina remisser att det 
troligast inte var något fysiologisk problem.  
 

Att få symtomen normaliserade 
Många kvinnor i studier skrivna av Denny (2009); Denny (2004b); Jones, Jenkinson 
och Kennedy (2004); Markovic, Manderson och Warren (2008) och Moradi et al. 
(2014) upplevde att deras smärtsamma symtom bedömdes av hälso- och 
sjukvårdspersonal som normala kvinnoproblem. Kvinnorna i studier av Cox et al. 
(2003a); Denny (2009); Jones, Jenkinson och Kennedy (2004) och Markovic, 
Manderson och Warren (2008) fick även förklarat för sig att detta är något som de 
ska kunna klara av, något som är förväntat av en kvinna. 
 
Flertalet kvinnor i studier av Cox et al. (2003a); Denny (2009) och Denny och Mann 
(2008)  har trots upprepade besök till flertalet läkare, mer än en gång fått sina 
smärtor ifrågasatta och normaliserade till bara mensvärk. I en studie av Cox et al. 
(2003a) skriver de att en kvinna hade i 12 år besökt flera läkare där alla sagt att det är 
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bara mensvärk och något hon får hantera. Denny (2004a) skriver att flera kvinnor i 
studien upplevde att deras symtom bara behandlades som något fysiologiskt i 
relation till deras menstruation, snarare än något patologiskt. I studierna Denny 
(2004a); Denny (2004b) och Denny och Mann (2008) skriver de att det också var 
vanligt att läkare menade att kvinnorna hade otur som fick utstå smärta. Läkarna 
påpekade även att vissa kvinnor upplever mer smärta i relation till menstruation än 
andra (Ibid). Denny och Mann (2008) skriver om en kvinna som upplevt att hennes 
läkare sagt till henne att mensvärk inte finns och att det bara var kvinnor som var 
korkade (Denny och Mann 2008).  
 

Att inte bli tagen på allvar 
Många av kvinnorna i studierna skrivna av Ballard, Lowton och Wright (2006); Cox 
et al. (2003a); Cox et al. (2003b); Denny (2004b); Denny och Mann (2008); Jones, 
Jenkinson och Kennedy (2004); Marcovic, Manderson och Warren (2008) och 
Moradi et al. (2014) rapporterade upplevelsen av att hälso- och sjukvårdspersonal 
inte tog deras symtom på allvar. Kvinnorna i studien skriven av Ballard, Lowton och 
Wright (2006) beskrev också att de blivit misstrodda av läkare gällande deras 
beskrivning av symtom. I studier av Ballard, Lowton och Wright (2006); Cox et al. 
(2003a); Cox et al. (2003b) och Denny och Mann (2008) rapporterade kvinnorna en 
känsla av att bli avfärdade av hälso- och sjukvårdspersonal och att deras problem inte 
blivit sedda som något reellt. 
  
I studier skrivna av Denny (2004a); Denny (2004b); Denny och Mann (2008) och 
Moradi et al. (2014) upplevde kvinnorna att hälso- och sjukvårdspersonal tagit deras 
symtom som psykiska problem och inte varit villiga att undersöka dem vidare. Cox et 
al. (2003b) berättar om en kvinna som blev förskriven antidepressiva läkemedel och 
fick ingen fortsatt utredning för sina problem den gången. 
 
I studien skriven av Denny (2004b) besökte en kvinna samma läkare flertalet gånger 
och som tidigare kallat henne hypokondriker. Vid ett besök möttes hon i dörren av 
hans ord ”oh, you again”. Jones, Jenkinson och Kennedy (2004) berättar om en 
annan kvinna som fick svaret från hennes läkare, att hennes smärtor kanske var 
fantomsmärtor eller att det bara var något hon bara inbillade sig.  
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Bristande kunskap 
Flertalet kvinnor i studierna ansåg att läkares okunskap om endometrios var en 
bidragande faktor i deras försening av diagnostik. Att läkare saknade kunskap om 
sjukdomen var något kvinnorna förklarade som frustrerande. De upplevde 
feldiagnostisering, blev bemötta med medicinska myter och kvinnornas sjukdomsbild 
kom inte fram till följd av okunskap då vårdpersonal inte ställde de rätta frågorna.  
 

Att bli feldiagnostiserad 
I studier av Denny (2004b); Denny och Man (2008) och Jones, Jenkinson och 
Kennedy (2004)  är IBS en sjukdom kvinnorna diagnostiseras och behandlas för, 
detta trots att några helt saknar symtom från tarmen. Moradi et al. (2014) skriver att 
flera kvinnor berättade att de feldiagnostiserats och behandlats för appendicit, 
ektopisk graviditet, cystor på ovarier, ovarialcancer eller någon form av 
inflammationssjukdom i buken.  
 
I studier skrivna av Denny (2004b); Denny och Mann (2008) och Markovic, 
Manderson och Warren (2008) var det vanligt att symtomen till en början klassades 
som psykosomatiska. Även Denny (2004a) berättar om en kvinna som sökte hjälp då 
hon upplevde smärta vid penetrerande samlag. Kvinnan undersöktes gynekologiskt 
utan några fynd. Läkaren föreslog att det kanske kunde vara psykologiskt. 

 

Frustration av medicinska myter 
I studier av Cox et al. (2003a); Denny (2004b); Denny och Mann (2008); Jones, 
Jenkinson och Kennedy (2004); Marcovic, Manderson och Warren (2008) och 
Moradi et al. (2014) förklarar flertalet kvinnor att de blivit bemötta av läkare, med 
attityden att de bör skaffa barn för att bli av med sina problem. Unga kvinnor i 
studier av Cox et al. (2003a); Denny (2009); Denny och Mann (2008) och Moradi et 
al. (2014) fick höra att de var för unga för att drabbas av endometrios. Cox et al. 
(2003a) berättar att en kvinna fick sagt till sig av en läkare att valet för henne var att 
bli en ammande kvinna, framkalla menopaus eller att bli en man. 
 
Denny och Mann (2008) skriver att flertalet kvinnor fick höra att hysterektomi var 
botemedlet för endometrios, trots att symtom även kan uppkomma efter operation 
och menopaus. I en studie av Marcovic, Manderson och Warren (2008) blev den 
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känslomässiga hälsan hos kvinnorna äventyrad, då de blev tillsagda att så snabbt som 
möjlig skaffa barn för att undvika infertilitet. Kvinnorna upplevde då att deras 
problem inte sågs i relation till deras liv i helhet. 
 

Att bli bemött med fel frågor 
I en studie av Denny (2004b) framkom det att fåtalet läkare frågade om dysparuni 
trots att symtomet kan vara tecken på flertalet diagnoser. 
 
I en studie av Cox et al. (2003a) framkom det att flera kvinnor upplevde att läkare 
inte ställde de rätta frågorna. Hela situationen för kvinnorna kom inte fram, då 
frågorna inte var tillräckligt bra. Cox et al. (2003a) menar vidare att kvinnorna 
upplevde att empatin från vissa läkare inte fanns och att deras smala kunskap om 
sjukdomen gjorde att de inte förstod hur allvarliga symtomen kan vara och hur 
mycket endometrios kunde påverka deras framtid. 
 

Positiva vårderfarenheter  
Några av kvinnorna rapporterade positiva möten med hälso- och 
sjukvårdspersonalen. De positiva mötena karaktäriserades av respekt från 
vårdpersonal och kvinnorna upplevde en lättnad av att bli diagnostiserade. 

 

Att bli respekterad 
Denny (2004b) skriver att några kvinnor fann deras allmänläkare stöttande och 
någon som ville hjälpa kvinnorna att finna rätt behandling. Vidare skriver Moradi et 
al. (2014) att de positiva mötena innehöll sympatiska, förstående läkare som hade tid 
att prata. Kvinnorna berömde även en mottagning i Australien som var specialiserade 
på endometrios. Där var personalen stöttande, omsorgsfulla och tillgängliga.  
 
I Denny och Manns (2008) studie gjord i England förklarade kvinnorna att de inte 
upplevde läkares okunskap problematiskt. Detta om läkarna de var villiga att lyssna 
på problemen kvinnorna hade, behandlade kvinnornas symtom med sympati samt 
om de var villiga att remittera kvinnorna vidare till gynekolog.  
 



 

15 
 

Lättnad efter diagnos 
Efter att kvinnorna i studien av Denny (2004b) fått diagnosen endometrios, upplevde 
de en känsla av befrielse. Denny (2004a); Denny (2004b) och Denny och Mann 
(2008) skriver att kvinnorna i studierna även kände att deras diagnos rättfärdigande 
för deras påstridighet i mötet med vården. Denny (2004b) skriver i sin studie att 
kvinnorna kände att de inte var galna eller hypokondriker, som de blivit kallade 
tidigare.  
 
Ballard, Lowton och Wright (2006) skriver i sin studie att de flesta kvinnorna 
upplevde diagnostiseringen positivt, då de fick symtomen förklarade som ett reellt 
problem. Kvinnorna kände även att de kunde prata mer om sina symtom, och få ett 
större stöd från allmänheten och att få bättre behandling. De upplevde även en 
lättnad att det inte var en allvarligare sjukdom, så som cancer (Ibid). 

Diskussion  
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av hälso- och 
sjukvårdspersonalens bemötande hos kvinnor med endometrios. Resultatet visade att 
många kvinnor upplevde en bagatellisering i mötet med hälso- och sjukvården, detta 
genom en misstro och normalisering av symtomen. Flertalet kvinnorna blev tillsagda 
att detta är något de får stå ut med och att de haft otur som får utstå mer smärta än 
andra. Många kvinnor möttes även med okunskap från vårdpersonal i form av 
medicinska myter, som att de bör skaffa barn snabbast möjligt och att en 
hysterektomi är botemedlet mot deras symtom. Även feldiagnostisering var vanligt, 
den vanligaste feldiagnosen var IBS. Kvinnorna blev i sällsynta fall även bemött med 
positiva attityder från vårdpersonal, dessa möten karakteriserades av ett respektfullt 
bemötande och en stöttande läkare som var villig att remittera kvinnorna vidare till 
specialiserade vårdenheter. Kvinnorna upplevde även en lättnad över att ha fått en 
diagnos. 
 

Resultatdiskussion  
I denna litteraturstudie framkom det att flera av kvinnorna inte blev bemötta med 
respekt, att hälso- och sjukvårdspersonal ofta beskrev deras symtom som vanliga 
kvinnoproblem, och att deras symtom bara var något de inbillade sig. I Taylor, 
Gibson och Francks litteraturstudie (2008) om unga vuxnas upplevelser av att leva 
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med en kronisk sjukdom, undersöktes deras relationer med hälso- och 
sjukvårdspersonal. Blev de unga vuxna inte bemötta med respekt, var detta en del av 
att de inte ville fortsätta med behandlingen. Ungdomarna kände också att de ville bli 
sedda som en person, och inte som en sjukdom. Hälso- och sjukvårdspersonal var 
som mest stöttande när de inte gav upp på deltagarnas symtom och var flexibla med 
behandlingen (Ibid). Detta bekräftas också i vår litteraturstudie, några få kvinnor 
upplevde att läkare var en stor del i deras stöd om de var sympatiska och hjälpte dem 
med deras problem. Skea et al. (2014) genomförde en kvalitativ studie om vad som 
betyder mest i relationen mellan hälso- och sjukvårdspenal och patienten, utifrån 
patienters perspektiv med urologisk cancer. Att bli behandlad som värdefull och bli 
ihågkommen var faktorer som rapporterades som positivt bemötande. Deltagarna 
menade att om de inte fick det stöd de behövde, uppkom känslor som besvikelse och 
frustration (Ibid).  
 
Denna litteraturstudie visar att några av kvinnorna har positiva erfarenheter av 
vårdens bemötande. Läkarna hade då ett respektfullt bemötande och var villiga att 
remittera kvinnorna vidare till specialister. Detta är jämförbart med en svensk studie 
skriven av Säll Hansson et al. (2011) av kvalitativ karaktär. Studien utredde hur 
patienter med kronisk smärta upplevde omvårdnad och bemötandet från hälso- och 
sjukvården. Studien visade att patienter upplevde ett gott möte med hälso- och 
sjukvården när personal visade empati, aktivt lyssnade på patienten samt tog deras 
symtom på allvar och förstod att de behövde hjälp. Personer med kronisk smärta 
upplevde sig väl bemötta i mötet med hälso- och sjukvården om mötet hölls i en 
skämtsam och alldaglig ton. 
 
I denna litteraturstudie framkom det att flera kvinnor upplevde sig misstrodda och 
avfärdade i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. Ett liknande resultat går att 
finna i Robinson, Kennedy och Harmons (2013) studie på personer med kronisk 
smärta. Dessa personer uttryckte en känsla av att bli avvisade och bemötta 
osympatiskt i mötet med hälso- och sjukvården. Detta är även jämförbart med Säll 
Hansson et al. (2011) som i sin studie skriver att personer med kronisk smärta vill bli 
sedda som en person, och inte som en sjukdom. Vidare menar Säll Hansson (2011) 
att deltagarna i studien behövde kämpa för att få vård och envishet var en nödvändig 
egenskap. Det negativa bemötandet kunde också leda till ett förvärrat tillstånd (ibid). 
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I resultatet i vår litteraturstudie framkom det även att många av kvinnorna fick vänta 
på en diagnos. Barnack och Chrisler (2007) har gjort en studie där de jämför 
erfarenheter hos kvinnor med endometrios och kvinnor med migrän. I studien 
framkom det att kvinnor med migrän inte behövde vänta lika länge på diagnos som 
kvinnorna med endometrios.  
 
I denna litteraturstudie framkom det att kvinnorna fick uppleva en bagatellisering av 
sina symtom. Läkarna kopplade även deras problematik till deras kön, problemen 
sågs som vanliga kvinnoproblem. Upmark, Borg och Alexandersson (2007) har 
skrivit en studie om skillnader mellan kvinnor och män gällande bemötande från 
hälso- och sjukvårdspersonal. Denna studie visade på att kvinnor blev oftare än män 
misstrodda och dumförklarade av hälso- och sjukvårdspersonal. Detta kan tyda på att 
en del av det bristfälliga bemötandet kan kopplas till kvinnornas kön och synen på 
kvinnan. Denna litteraturstudie visade även att kvinnorna blev feldiagnostiserade, 
oftast på grund av att inga orsaker till endometrios kunde hittas.  En studie skriven av 
Åsbring och Närvänen (2002) om kvinnor med fibromyalgi, berättar att kvinnorna i 
studien många gånger fick sin trovärdighet ifrågasatt. Detta oftast efter att 
undersökningar inte visade på några patologiska orsaker till symtomen.  
 
I denna litteraturstudies resultat upplevde många kvinnor en kunskapsbrist hos 
läkare, och blev ofta bemötta med medicinska myter. Seear (2009) skriver i sin studie 
att kvinnorna kände sig frustrerade över att få rådet att bli gravida. Speciellt när 
dessa inte var redo för att skaffa barn och det resulterade ofta till försämrad 
compliance. Resultatet i vår litteraturstudie visade på att många kvinnor upplevt 
kunskapsbrist hos hälso- och sjukvården genom att de rätta frågorna inte ställts. 
Detta är jämförbart med Seears (2009) studie där deltagarna tappade förtroendet för 
läkarna, då de upplevde att läkare gav olika råd till kvinnorna med samma problem. I 
Säll Hanssons et al. (2011) studie om personer med kronisk smärta, önskade 
deltagarna att hälso- och sjukvårdspersonal som inte hade kunskap om sjukdomen, 
skulle remittera patienterna vidare till någon med mer kunskap. I vår litteraturstudie 
var detta något som flertalet av kvinnorna också saknade.  
 
I denna litteraturstudie upplevde några kvinnor en lättnad efter att ha blivit 
diagnostiserade med endometrios. De upplevde att det rättfärdigade deras 
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påstridighet i mötet med hälso- och sjukvården. Dessa kvinnor upplevde även att de 
fick sina problem förklarade av ett riktigt problem, och kunde lättare förklara för 
deras omgivning varför de hade ont. De känslor kvinnorna med endometrios hade 
kan jämföras med en norsk studie skriven av Undeland och Malteruds (2007) om 
patienter som fått diagnosen fibromyalgi. Skillnaden var att de som fått diagnosen 
fibromyalgi kände att de ville hålla sin diagnos för dem själva, eftersom allmänheten 
inte förstod innebörden av den.  
 
Katie Erikssons lidandeteori (2015) menar att vi möter lidande inom vården i tre 
olika former, sjukdomslidande, livslidande samt vårdlidande. Sjukdomslidande kan 
beskrivas genom att själva sjukdomen eller behandlingen innebär lidande för 
patienten, till exempel genom kroppslig smärta (Eriksson 2015, 77-78). Eriksson 
(2015, 88) skriver vidare att livslidande innebär när hela situationen att vara patient 
rubbar livet. Det kan handla om ett hot mot hela ens tillvaro, eller när sjukdomen tar 
över livet och försvårar till exempel det sociala livet. Eriksson (2015, 81-82) menar att 
den tredje delen vårdlidande, kan sammanfattas i fyra olika kategorier, kränkning av 
patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård.  
 
Enligt denna litteraturstudies resultat lider de flesta kvinnor med endometrios av ett 
vårdlidande. Detta framkom efter Katie Erikssons (2015, 81-82) beskrivning av 
vårdlindande. I denna litteraturstudies resultat framkom det att många kvinnor ofta 
bemöttes med nonchalans till deras symtom. Flertalet kvinnor i vår litteraturstudie 
blev också ifrågasatta och misstrodda, vilket kan ses som en kränkning och där med 
ett vårdlidande.  
 
I vår litteraturstudie upplever flertalet av kvinnorna att de inte får den vård de 
behöver, att hela deras situation inte kommer fram då vårdgivaren inte ställer de 
rätta frågorna, vilket kan ses som ett straff. Kvinnorna i vår litteraturstudie blev också 
ofta dumförklarade, att det bara är normala menssmärtor, vilket kan ses som en 
fördömelse. Eriksson (2015, 85-86) skriver att fördömelse och straff innebär att 
vårdgivaren ser sig som en auktoritet och att patienten får upplevelsen att känna sig 
svår och besvärlig och där med kan uppleva ett vårdlidande. 
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I denna litteraturstudie upplever många kvinnor att de inte blivit tagna på allvar, fått 
sina symtom normaliserade och fått beskrivet att det är något de får leva med, vilket 
kan ses som en maktutövning. Eriksson (2015, 86) menar att lidande kan 
åstadkommas genom att vården utövar makt mot patienter. Detta genom att till 
exempel inte ta patienten på allvar, vilket lämnar patienten med en känsla av 
maktlöshet och vårdlidande. 
 
Vidare framkom det i vår litteraturstudie att kvinnorna ofta fick vänta länge på en 
remiss till specialister. Detta kan ses som utebliven vård och ett vårdlidande 
(Eriksson 2015, 87). Vilket kan bero på en oförmåga att se vad patienten behöver.  
 
Det framkom även i denna litteraturstudie att kvinnorna fått vänta länge på 
diagnostisering, och därmed även haft ett långt sjukdomslidande. Huntington och 
Gilmour (2005) skriver i en studie att kvinnornas fokus i intervjuerna var att svår och 
kronisk smärta från endometrios präglade deras liv. Endometrios kan även skapa ett 
livslidande, då endometrios påverkar livet dagligen. Endometrios kan drabba många 
delar av livet, till följd av smärtan. Kvinnor får avsluta utbildningar, lämna arbeten 
och avsluta relationer på grund av endometrios (Huntington och Gilmour 2005). 
 
Eriksson (2015, 90-91) menar att lidandet kan lindras genom till exempel att 
patienten känner sig välkommen, att vården har förmågan att hålla patienten 
informerad om sin sjukdom, att patienten känner sig bekräftad och förstådd och att 
han eller hon möts med värdighet.  
 

Implikation för omvårdnad 
Sjuksköterskans kompetensbeskrivning från socialstyrelsen (2005) har slutat gälla 
från våren 2015, och en ny kompetensbeskrivning håller på att utformas av Svensk 
sjuksköterskeförening (2015). I och med att patientlagen utformades 2010, ligger 
ansvaret inte längre hos socialstyrelsen och därmed har kompetensbeskrivningen 
tagits bort. Sjuksköterskeutbildningar och sjuksköterskor har jobbat mot denna 
kompetensbeskrivning sedan den kom. I den gamla kompetensbeskrivningen står det 
att sjuksköterskan ska kunna ifrågasätta andra personers oklara instruktioner och 
ordinationer. Det är alltså av vikt att även sjuksköterskan har god kunskap om 
endometrios, för att kunna ifrågasätta när kvinnor med endometrios inte får den 
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utredning och vård de behöver. Kompetensbeskrivningen innehåller även 
information om att sjuksköterskan ska kunna bemöta patienter med respekt, 
lyhördhet och empati. Något som många av kvinnorna i denna litteraturstudie har 
saknat i bemötandet.  
 
Denny och Mann (2007) skriver att sjuksköterskor bör vara uppmärksamma på 
endometrios hos kvinnor. Detta eftersom sjuksköterskor i sitt yrke möter kvinnor 
med symtom som kan tyda på endometrios. I vår litteraturstudie har många av 
kvinnorna upplevt ett negativt möte från vården med misstro och normalisering, ofta 
i relation till okunskap. Vårt resultat belyser att en ökad kunskap kan leda till ett 
förbättrat bemötande.  
 
I denna litteraturstudie möttes flertalet av de yngre kvinnorna med myten att de är 
för unga för sjukdomen endometrios. I en svensk studie av Lövkvist et al. (2016) 
beskriver de att unga kvinnor med endometrios uttrycker fler symtom och har lägre 
livskvalitet jämfört med äldre kvinnor med diagnosen endometrios. Vidare menar de 
att skolsjuksköterskor och ungdomsmottagningar bör lägga mer fokus på att öka 
medvetenheten om endometrios vilket skulle leda till tidigare behandling (ibid). 
Resultatet tyder alltså på att hälso- och sjukvården inte har tillräckligt med kunskap 
om endometrios för att bedriva rätt vård.  Lövkvist et al. (2016) skriver vidare att de 
unga endometriosdrabbade kvinnorna skulle kunna gynnas av en etablerad 
sjuksköterskekontakt eller specialistkontakt.   
 
Socialstyrelsen (2015) har genomfört en förstudie som handlar om behov av 
kunskapsstöd för kroniska sjukdomar, i en av bilagorna har de undersökt 
endometrios. Denna bilaga presenterar resultat från olika länder gällande 
endometrios påverkan på hälsoekonomin. Det framgick att kostnader till följd av 
endometrios varierade från 7712 till 9872 euro per patient och år. Dessa kostnader 
varierade beroende på vad som räknades som kostnader och inte, skriver 
socialstyrelsen. Kostnaderna kunde vara direkta kostnader för kirurgiska ingrepp, 
slutenvård, besök i öppenvård och läkemedelskostnader, även indirekta kostnader 
som produktionsbortfall, minskad livskvalitet och arbetsförmåga. De skriver även att 
endometrios bidrar till stora indirekta kostnader för samhället (Ibid). Det finns även 
en ännu ej publicerad svensk studie om endometrios påverkan på hälsoekonomin. 
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Den visar att en kvinna med endometrios belastar den svenska sjukvården med 
ungefär 93000 kr per patient och år (Olovsson 2015, 227). Detta presenteras även i 
ett pressmeddelande från läkemedelsföretaget Bayer Health Care (Cohen, 2012). 
Socialstyrelsen (2015) skriver i sin förstudie om behov av kunskapsstöd för kroniska 
sjukdomar, att de samhällsekonomiska kostnaderna kan minska genom att förbättra 
diagnostik och behandling för kvinnor med endometrios. Det är alltså av stor vikt att 
hälso- och sjukvårdspersonal förbättrar detta bristfälliga bemötande för att förbättra 
omvårdnaden och behandlingen av kvinnor med endometrios.  
 

Metoddiskussion  
I denna litteraturstudie har studier av kvalitativ design använts, detta för att belysa 
upplevelsen av bemötande. Henricson och Billhult (2012, 130) skriver att vid 
kvalitativ design är det de sagda orden och beskrivningar som blir de data som senare 
analyseras till ett resultat, medan kvantitativ design analyserar siffror. För att få fram 
en upplevelse behövs just ord och beskrivningar och därav valdes studier av kvalitativ 
design. I denna litteraturstudie har 10 artiklar använts till resultatet, detta kan ses 
som negativt då fler artiklar hade kunnat vara till grund för en bredare förståelse. Vår 
litteratursökning hade kunnat utökas i våra tre valda databaser genom att en bredare 
litteraturöversikt gjorts. Wallengren och Henricson (2012, 489-490) skriver att en 
inledande litteratursökning hjälper författaren att få en bra bild över vilka tesaurusar 
som används för de artiklar som kan vara relevanta för att svara på studiens syfte. 
Författarna valde att använda sig av fritextsökning främst när ämnesord saknades. 
Karlsson (2012, 106) menar att det tar tid innan ett nytt ord kan bli klassat som ett 
ämnesord, det måste först bli ett vedertaget ord inom ett forskningsområde.  
Ämnesord användes för att få en så systematisk informationssökning som möjligt 
(jfr. Karlsson 2012, 104). 
 
Sökorden ”narratives” och ”interview as topic” skulle kunna ifrågasättas då dessa 
begränsar sökresultatet till studier av kvalitativ metod där endast intervju eller 
berättelser använts för att samla in data. Dock har dessa ord varit nödvändiga för att 
avsmalna till relevanta sökträffar. Andra tesaurusar som ”semi-structured interviews” 
och ”focus groups” har även använts, dock utan att finna nya relevanta artiklar. 
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Sökningar efter artiklar har varit ett moment som varit tidskrävande, många 
sökningar som inte gett något resultat eller resulterat i redan funna artiklar har 
genomförts.  
 
Kvalitetsgranskningen genomfördes av båda författarna och jämfördes senare när 
alla artiklar granskats. Då ingen information om hur resultatet av 
kvalitetsgranskningen skall tolkas fanns, kan eventuellt den satta kvalitetsgraden på 
artiklarna ifrågasättas, detta på grund av författarnas begränsade kunskap i området. 
Dock är alla artiklar peer-rewied och har sedan tidigare granskats av kunniga (jfr. 
Willman et al. 2016, 89). 

I denna litteraturstudie har en kvalitativ manifest innehållsanalys använts. Lundman 
och Hällgren Graneheim (2012, 199) skriver att manifest innehållsanalys innebär att 
författarna inte tolkar resultatet, utan arbetar textnära. De menar vidare att det kan 
bli problematiskt att inte tolka resultatet, då helheten från artiklarna kan försvinna 
och skriver att en viss grad av tolkning och abstraktion är nödvändigt för att ge 
resultatet mening. Fördelar med en kvalitativ innehållsanalys är att metoden kan 
anpassas till olika syften, författarnas kunskap och data av varierande kvalitet (Ibid). 

Polit och Beck (2014, 322-323) skriver att kriterierna för trovärdighet i en artikel är 
indelat i fyra olika delar. Dessa delar är trovärdighet (credibility), stabilitet 
(dependability), objektivitet (confirmability), överförbarhet (transferability) och 
autenticitet (authenticity).  
 
Trovärdigheten handlar om att behålla sanningen, och inte tolka data. Stabilitet 
uppnås genom en väl beskriven metoddel, så att studien skulle kunna göras om av 
andra, med samma eller en liknande målgrupp. Objektivitet handlar om att vara 
objektiv vid analys av data. Överförbarheten innebär att resultatet kan överföras till 
andra grupper och situationer, genom en väl beskriven kontext så att läsaren själv 
kan tolka om det är överförbart. Autenticitet handlar om att visa helheten av 
situationen, alltså att ta med all information från sitt data (Polit och Beck 2014, 322-
323). 
 
Metodavsnittet har beskrivits väl, innehållande sökstrategi, urval och analysmetod. 
Detta bekräftar både trovärdigheten och stabiliteten, samt ger möjlighet för läsaren 
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att avgöra litteraturstudiens överförbarhet. När kategorierna analyserades ut, kan en 
överlappning ses i resultatdelen. Detta därför att upplevelser är komplexa och vissa 
saker leder till varandra (jfr. Lundman och Hällgren Graneheim 2012, 191) och 
påverkar därför inte trovärdigheten. Granskning av artiklarna har utförts av båda 
författarna grundligt, för att få fram ett trovärdigt resultat. För att stärka 
objektiviteten har inga egna värderingar tagits hänsyn till eller diskuterats under 
arbetets gång. Det som svarat på vårt syfte utifrån artiklarna har tagits med i 
resultatet, alltså kan autenticiteten stärkas. 
 
Alla utvalda artiklar till denna litteraturstudies resultat har varit skrivna på engelska 
vilket inte är någon av författarnas modersmål. Kjellström (2012, 86) skriver att risk 
för feltolkning finns relaterat till begränsade engelska kunskaper då det kan bli svårt 
att göra rättvisa bedömningar av artiklarna. Språkförbristningar har hanterats genom 
att använda sig av medicinska svenska-engelska lexikon samt vanligt svenska-
engelska lexikon. 
 

Forskningsetisk diskussion  
Sandman och Kjellström (2013, 319-320) skriver att en stor del i etiken vid forskning 
ligger i att värdefulla och väsentliga forskningsfrågor ställs, forskningen skall kunna 
anses användbar. Ämnet bemötande vid endometrios kan ses högst aktuellt då denna 
litteraturstudie visar på ett bristfälligt sådant. Det skulle alltså kunna anses oetiskt att 
inte låta denna patientgrupp komma till tals. Utan upplevda erfarenheter kan inte 
bemötandet och såväl omvårdnaden förbättras. 
 
En förförståelse till studiens ämne kan eventuellt ses hos båda författarna då 
endometriosdrabbade kvinnors upplevelse av bemötande från hälso- och sjukvården 
varit väldigt aktuellt i sociala medier och nyhetsrapporteringar. Priebe och 
Landström (2012, 45) menar att  förförståelsen kan komma från det vi lärt oss som 
studenter, men också från det vi exponeras för utanför våra studier. Förförståelsen 
har hanterats genom att författarna under arbetets gång inte diskuterat de egna 
uppfattningarna. Vid eventuella oenigheter mellan författarna diskuterades för- och 
nackdelar tills författarna kunde enas.  
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Konklusion  
Denna litteraturstudie visar på brister i mötet mellan hälso- och sjukvårdspersonal 
och kvinnor med endometrios. Flera av kvinnorna blev misstrodda och fick sina 
symtom normaliserade, ofta till följd av okunskap. Detta tyder på en kunskapslucka 
hos hälso- och sjukvårdspersonal, som är i behov av att fyllas ut. Endometrios har en 
stor prevalens i samhället och flertalet av de drabbade är i behov av vård och möter 
där hälso- och sjukvårdspersonal. Denna litteraturstudie indikerar att kvinnorna 
behöver ett möte med vården präglat av respekt och förståelse, då sjukdomen innebär 
ett stort lidande. För den redan lidande kvinnan är ett vårdlidande med misstro och 
bagatellisering onödigt. Denna litteraturstudie visar på ett behov av mer kunskap till 
hälso- och sjukvården om endometrios för att denna dolda sjukdom ska få komma till 
ytan och accepteras mer. Bemötande är en stor del av omvårdnad, och behöver 
ständigt konkretiseras och utvecklas för att hålla en hög nivå.  
 

Fortsatt forskning 
Vi upplever en saknad av forskning ur ett skandinaviskt perspektiv. Det vore 
intressant att se om det finns några skillnader i hur kvinnorna blivit bemötta. 
Forskning kan ur detta perspektiv anses relevant. Även forskning som belyser 
bemötandet från sjuksköterskan saknas. Då sjuksköterskan är en stor del i vården 
kommer hon eller han troligtvis under sin yrkeskarriär möta endometriosdrabbade 
kvinnor och med anledning av detta kan det ses av stor vikt att denna typ av 
forskning bör göras.  
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Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

! mall!för!kvalitetsgranskning!av!studier!med!kvalitativ!forskningsmetodik!! !

 

 
Hög     Medelhög     Låg   

      
a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 
Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

      
a)   Är urvalet relevant? 
b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 
c)   Är kontexten tydligt beskriven? 
d)   Finns relevant etiskt resonemang? 
e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
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e)" Genereras hypotes/teori/modell? 
f)" Är resultatet överförbart till ett liknande 

sammanhang (kontext)? 
 

g)" Är resultatet överförbart till ett annat 
sammanhang (kontext)? 

 
Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

      
a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 
b)   Är datainsamlingen relevant? 
c)   Råder datamättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  
i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      
a)   Är analysen tydligt beskriven? 
b)   Är analysförfarandet relevant i relation  

till datainsamlingsmetoden? 
c)   Råder analysmättnad? 
d)   Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen? 
Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      
a)   Är resultatet logiskt? 
b)   Är resultatet begripligt? 
c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 
d)   Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 
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Tabell 2 Artikelöversikt 

År 
Författare  
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Ballard, K., 
Lowton, K.,  
Wright, J. 
(2006) 
 
Storbritannien 

What’s the 
delay?: A 
qualitative 
study of 
womens 
experience of 
reaching a 
diagnosis of 
endometriosis. 

Studiens syfte är 
att undersöka 
orsaker till 
kvinnors 
upplevelser av 
fördröjd diagnos 
och hur det 
påverkar 
personerna.  

Man rekryterade 
kvinnor från en 
klinik under 
tidsperioden Maj 
2004- April 2005 
med en bekräftad 
diagnos eller 
misstänkt 
endometrios 
diagnos.  
Sammanlagt 32 
kvinnor deltog i 
studien. 

Studien är av kvalitativ 
design. Forskarna använde 
sig av semistrukturerade 
intervjuer som varade 
mellan 60-120minuter. 
Intervjuerna spelades in 
och analyserades senare 
med en tematisk 
inriktning. Etiskt godkänd.  

Studien tar upp hur en 
försening har skett från både 
patienten och sjukvårdens 
sida. Från patientens sida 
handlade om en okunskap 
hos kvinnorna om vad som 
anses ”normala” smärtor. På 
en medicinsk nivå handlade 
det om en känsla av att bli 
avfärdad av läkare, 
normalisering av symtom, 
kvinnorna fick hormonell 
behandling som dolde deras 
symtom eller användes inte 
rätt diagnostiserinsmetoder.  

Hög 

Cox, H., 
Henderson, 
L., Wood, R., 
Cafliarini, G., 
Ski, C. 
(2003a) 
 
Australien 

Focus group 
study of 
endometriosis: 
Struggle, loss 
and medical 
merry-go-
round 

Identifiera vad 
kvinnor som 
genomgår 
laparoskopi för 
endometrios 
behöver för 
information.  
 

1031 enkäter 
skickades ut till 
kvinnor med 
diagnostiserad 
endometrios. 65% 
svarade på enkäten 
och 61 kvinnor av 
dessa deltog i 
fokusgrupp 
intervjuer.  

Studien använde både 
kvalitativ och kvantitativ 
metod med enkäter och 
fokusgrupper. I denna 
artikel redovisas resultatet 
av fokusgrupperna. Fem 
fokusgrupper hölls, som 
spelades in och 
transkriberades. 
Transkriberingen lästes 
igenom ytterligare för att 
sedan göra en tematisk 
inriktad analys. 
Etiskt godkänd. 

Kvinnor fick kämpa länge 
med att bli diagnostiserade. 
Dåligt bemötande beskrevs, 
Läkare bagatelliserade och 
ogillade kvinnors symtom. 
Kvinnorna upplevde även en 
kunskapsbrist och kände ett 
behov av information för dem 
själva,  för deras omgivning 
men också hälso- och 
sjukvårdspersonal.  

Hög 
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Tabell 2 Artikelöversikt 

År 
Författare  
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Cox, H., 
Henderson, 
L., Wood, R., 
Caligarini, G. 
(2003b) 
 
Australien 

Learning to 
take charge: 
women’s 
experiences of 
living with 
endometriosis.  

Identifiera vad 
kvinnor som 
genomgår 
laparoskopi för 
endometrios 
behöver för 
information. 
Denna artikel la 
fokus på 
informationen 
om användning 
av terapi.  

1031 enkäter 
skickades ut till 
kvinnor med 
diagnostiserad 
endometrios. 65% 
svarade på enkäten 
och 61 kvinnor av 
dessa deltog i 
fokusgrupp 
intervjuer. 

Studien använde både 
kvalitativ och kvantitativ 
metod med enkäter och 
fokusgrupper. I denna 
artikel redovisas 
resultatet av 
fokusgrupperna. Fem 
fokusgrupper hölls, som 
spelades in och 
transkriberades. 
Transkriberingen lästes 
igenom ytterligare för att 
sedan göra en tematisk 
inriktad analys. 
Etiskt godkänd. 

Kvinnor fick kämpa länge 
med att bli diagnostiserade. 
Kvinnorna upplevde i mötet 
av många läkare att de 
normaliserade symtomen 
innan diagnostisering. 
Kvinnorna sökte aktivt själv 
efter alternativa 
behandlingsmetoder för att 
själv kunna hitta 
symtomlindring.  

Hög 

Denny, E. 
(2004a) 
 
Storbritannien 

Women’s 
experince of 
endometriosis. 

Studiens syfte 
är att utforska 
kvinnors 
erfarenheter av 
att leva med 
endometrios. 

Studien använde sig 
av ett 
bekvämlighetsurval. 
De rekryterade 
kvinnor från 
endometriosförening, 
gynekologimottagning 
samt genom 
snöbollseffekten.  
Sammanlagt deltog 
15 kvinnor i studien. 

Studien använde sig av 
kvalitativ metod och 
använde sig av 
berättande intervjuer där 
kvinnorna efterfrågades 
att börja berättelsen vid 
första symtom. 
Intervjuerna blev 
ljudinspelade och skedde 
över telefon.  Analysen 
skedde med en tematisk 
inriktning.  
Etiskt godkänd.  

Studien tar upp kvinnors 
upplevelser av försening av 
diagnos, smärta, behandling, 
arbets- och socialrelationer 
samt framtiden. Det 
framkom att kvinnor upplevt 
en normalisering av sina 
symtom från hälso- och 
sjukvården och att deras 
symtom var psykosomatiska.   

Medel-hög 
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Tabell 2 Artikelöversikt 

År 
Författare  
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Denny, E. 
(2004b) 
 
Storbritannien 

‘You are one of 
the unlucky 
ones’: delay in 
the diagnosis 
of 
endometriosis 

Syftet med 
studien är att 
belysa kvinnors 
upplevelser av 
att leva med 
endometrios och 
att undersöka 
den försenade 
diagnostiken.  

I studien 
rekryterade 
forskarna kvinnor 
från en 
självhjälpsgrupp, 
från en 
gynekologisk 
patientdatabas 
samt att andra 
personer blev 
inspirerade att vara 
med, så kallad 
snöbollseffekt. 20 
kvinnor deltog i 
studien.  

Studien är av kvalitativ 
metod och data samlades 
in genom djupgående 
berättande intervjuer 
antingen genom telefon 
eller närvarande. 
Deltagarna ombads att 
beskriva deras upplevelser 
av endometrios från första 
symtom. 
 En innehållsanalys 
användes för att få fram 
olika kategorier. 
Etiskt godkänd.  

Nästan alla kvinnor upplevde 
en försening av diagnos. 
Vissa kvinnor upplevde att 
deras symtom blev 
normaliserade i mötet med 
hälso- och sjukvårdspersonal. 
Kvinnorna upplevde att de 
blivit bemötta osympatiskt av 
vården. Kvinnors upplevelser 
av smärta, dyspareunia och 
feldiagnostisering tas också 
upp. Det framkom att 
samhället hade dålig attityd 
kring endometrios samt att 
allmänläkare ofta hade 
kunskapsbrist gällande 
endometrios.  

Medel-hög 

Denny, E. 
(2009) 
 
Storbritannien.  

”I Never Know 
From One Day 
to Another 
How I Will 
Feel”: Pain 
and 
Uncertainty in 
Women With 
Endometriosis 

Undersöka 
upplevelsen av 
att leva med 
endometrios.  

30 kvinnor 
rekryterades från 
en 
endometriosklinik i 
England.  

Studien använde sig av en 
prospektiv kvalitativ 
design som varade under 
en ett års period. Studien 
höll semi-strukturerade 
intervjuer med en 
berättande inriktning. 
Dessa hölls på av kvinnan 
vald plats och hade ett 
feministiskt 
tillvägagångssätt och 
spelades in. Datat 
analyserades med en 
tematisk inriktning.   
Etiskt godkänd. 

Kvinnorna kände en 
osäkerhet runt diagnosen, 
även hur sjukdomen fortlöper 
och framtiden. Kvinnorna 
upplevde också dåligt 
bemötande från hälso- och 
sjukvårdspersonal i form av 
normalisering av symtom.  

Hög 
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Tabell 2 Artikelöversikt 

År 
Författare  
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Denny, E., 
Mann H, C., 
(2008) 
 
Storbritannien 

Endometriosis 
and the 
primary care 
consultation 

Undersöker 
upplevelser hos 
kvinnor med 
endometrios i 
primärvården.  

30 kvinnor 
rekryterade från en 
endometriosklinik i 
England. Alla hade 
blivit 
diagnostiserade 
med hjälp av 
laparoskopi. 

Studien använde sig av en 
kvalitativ design, med 
semi-strukturerade 
intervjuer med en 
berättande inriktning. 
Intervjuerna hölls antingen 
i personens hem eller i 
klinisk miljö, och varade ca 
30-50 min. Intervjuerna 
som spelades in 
analyserades med en  
tematisk inriktning.  
Etiskt godkänd.  

Många av deltagarna 
rapporterade dåligt 
bemötande inom 
primärvården, vilket bidrog 
till en försening av 
diagnostisering. Deltagarna 
beskrev att deras symtom 
inte alltid blev tagna på allvar 
och att de fick höra 
medicinska myter gällande 
diagnosen av läkare, även att 
läkare inte accepterade att 
kvinnornas symtom var 
gynekologiska. 

Hög 

Jones, G., 
Jenjinson, C., 
Kennedy, S. 
(2004) 
 
Storbritannien 

The impact of 
endometriosis 
upon quality of 
life: a 
qualitative 
analysis 

Undersöka och 
beskriva 
inverkan av 
endometrios på 
livskvaliteten. 

24 kvinnor med 
endometrios som 
diagnostiserats 
genom laparoskopi. 
Rekryterades från 
en kvinnoklinik i 
England.  

Studien använde sig av en 
kvalitativ design med 24 
djupgående individuella 
intervjuer, under en period 
av 6 månader. 
Intervjuerna var mellan 25 
min och 2 h  och spelades 
in och transkriberades. 
Datat analyserades sedan 
med en metod som 
influerades av grundad 
teori.  
Etiskt godkänd. 

Det framkom att kvinnorna i 
studien upplevt att de i mötet 
med vården fick motstånd 
från hälso- och 
sjukvårdspersonal genom 
okunskap från läkare gällande 
endometrios, förseningar i 
diagnostisering och 
normalisering av symtom. 
Många kvinnor blev även 
feldiagnostiserade. I studien 
framkommer det även hur 
sjukdomen påverkar 
kvinnornas anställning, 
fertilitet, deras sociala 
funktion och upplevelser av 
behandling mm.   

Hög 
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Tabell 2 Artikelöversikt 

År 
Författare  
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Markovic, M., 
Manderson, 
L.,  
Warren, N. 
(2008) 
 
Australien 

Endurance and 
contest: 
Women’s 
narratives of 
endometriosis. 

Syftet med 
studien är att 
öka förståelsen 
för relationen 
mellan 
sociodemografisk 
bakgrund och 
hälsorelaterade 
fenomen.  

Studien är en del 
av en större 
undersökning som 
gjordes mellan 
Januari 2004 och 
December 2005. De 
annonserade i 
tidningar och på 
anslagstavlor. Även 
snöbollseffekten 
skedde.  
Sammanlagt deltog 
30 kvinnor i den 
mindre studien. 

Studien använde sig av en 
kvalitativ metod och 
samlade in data genom 
djupgående intervjuer som 
varade cirka 60 minuter. 
Kvinnans berättelse blev 
sällan avbruten. Intervjun 
spelades in.  
De använde sig av en 
tematisk analysform.  
Etiskt godkänd.  

Studien tar upp att kvinnor 
ofta normaliserade sina egna 
problem och därför väntade 
med att söka vård. Vården 
normaliserade även 
kvinnornas symtom och fick 
höra från läkare att 
symtomen var 
psykosomatiska och 
medförde en försening av 
diagnos. Kvinnorna fick höra 
medicinska myter om 
endometrios på grund av 
okunskap från hälso- och 
sjukvårdspersonal. Studien 
tar även upp behandlingen av 
endometrios, hur 
endometrios påverkar 
relationer och att kvinnor har 
lite kunskap om sjukdomen.  

Hög 
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Tabell 2 Artikelöversikt 

År 
Författare  
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Moradi, M., 
Parker, M., 
Sneddon, A., 
 Lopez, V.,  
Ellwood, D. 
(2014) 
 
Australien 
 
 
 

Impact of 
endometriosis 
on women’s 
lives: a 
qualitative 
study. 

Studiens syfte är 
att utforska 
kvinnors 
erfarenheter av 
inverkan av 
endometrios och 
om det skiljer 
sig mellan 
åldrar.  

De rekryterade 
kvinnor från ett 
endometrios center 
från ett sjukhus i 
Canberra. De valde 
även att inkludera 
några kvinnor från 
samhället för få en 
ökad spridning. 
Sammanlagt 35 
deltagare. 

Studien använde sig av en 
kvalitativ deskriptiv 
design. Semi-
strukturerade djupgående 
fokusgruppsdisskusioner 
användes för 
datahämtning. En 
intervjuguide med två 
huvudteman fanns, men 
det fanns en flexibilitet för 
att följa upp intressanta 
diskussioner som uppkom.  
Intervjuerna spelades in, 
transkriberades och 
analyserades med 
tematisk inriktning.  
Etiskt godkänd 

Studien tar upp kvinnors 
upplevelser av att leva med 
endometrios. De flesta 
rapporterade en negativ 
upplevelse av mötet med 
hälso- och sjukvårdspersonal 
när de inte hade lyssnat på 
deras oro, haft tid att svara 
på deras frågor eller när 
läkare normaliserade deras 
symtom. Deltagarna upplevde 
också en försening av 
diagnos. Studien visar även 
att endometrios påverkade 
den fysiska och psykiska 
hälsan hos kvinnorna. Ett 
ekonomiskt perspektiv togs 
även upp.  

  

Hög 

 
 


