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Abstrakt 

Bakgrund: Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som drabbar mellan 

5-10% av alla kvinnor i fertil ålder. Det finns okunskap inom området hos både 

vårdgivare och allmänheten. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva 

med endometrios.   

Metod: Via databaserna CINAHL, PubMed och EBSCO valdes nio kvalitativa studier 

ut. Resultaten har kvalitetsgranskats, analyserats och sammanställts. 

Resultat: Litteraturstudien visade att leva med endometrios innebar negativ 

påverkan på kvinnors fysiska, psykiska och emotionella hälsa. Tre huvudkategorier 

”Att hantera sin vardag”, ”Att möta hälso- och sjukvården” och ”Att oroa sig för 

framtiden” sammanfattade olika aspekter av kvinnornas upplevelser. Socialt liv och 

relationer påverkades av sjukdomen till följd av mycket smärta. Tillståndet togs inte 

heller på allvar vid kontakter med hälso-och sjukvården vilket medförde att de 

drabbade inte fick den vård eller behandling som behövdes. 

Konklusion: Att leva med endometrios innebär en stor påfrestning för de drabbade. 

Kvinnorna är i behov av mer stöd och information från vården och det är viktigt att 

sjuksköterskan har den kunskap som behövs för att känna igen sjukdomen. 

      

Nyckelord: Endometrios, erfarenhet, upplevelse, smärta  

  



 

 
 

Abstract 

Background: Endometriosis is a chronic gynecological disease that affects 5-10% of 

all women of reproductive age. There is ignorance in public and in health care 

concerning this disease. 

Aim: The aim of this study was to describe women’s experiences of living with 

endometriosis.  

Method: Nine qualitative studies were selected through the databases CINAHL, 

PubMed and EBSCO. The results have been quality reviewed, analyzed and compiled. 

Results: The literature review showed that living with endometriosis meant negative 

impact on women's physical, mental and emotional health. Three main categories of 

"Coping with everyday life ", "Meeting the health service " and " Worry about the 

future," summarized the various aspects of women's experiences. Social life and 

relationships were affected by the disease as a result of a lot of pain. The health care 

didn’t take the illness seriously, which meant that the women did not get the care or 

treatment needed. 

Conclusion: Living with endometriosis results in great emotional distress in those 

affected. These women are in need of more support and information from health care 

providers. It is important that nurses have the knowledge needed to identify the 

disease. 
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Bakgrund 

Endometrios har kallats för den glömda eller den dolda sjukdomen. Trots att den 

förekommer hos mellan 5 och 10 % av kvinnor i fertil ålder är det många inom både 

vården och allmänheten som aldrig har hört talas om sjukdomen (Facchin et al., 

2015). I dagsläget beräknas cirka 200 000 kvinnor i Sverige ha sjukdomen 

endometrios och uppskattningsvis 20 %, vilket motsvarar 40 000 kvinnor, behöver 

behandling. Samhällets kostnader för en drabbad kvinna beräknas vara kring 90 000 

kronor per år vilket skulle innebära att dessa 40 000 kvinnor kostar samhället totalt 

3,6 miljarder årligen (Andersson, 2015). 

 

Riksdagen tillkännagav ett antal motioner för regeringen gällande endometrios under 

2014 och 2015 med förslag om att endometrios bör klassas som en folksjukdom, att 

nationella riktlinjer för behandling och diagnostisering bör tas fram och att ökad 

kunskap om sjukdomen kan motverka ofrivillig barnlöshet (Motion 2014/15:2444).  

 

Endometrios påverkar kvinnornas liv både fysiskt och psykiskt då deras förmåga att 

delta i sociala aktiviteter, skola eller jobb försämras (Altman och Wolcyzk, 2010). Av 

de som drabbats av endometrios har upp till 80 % kroniska smärtor vilket kan ha stor 

påverkan på deras liv genom att påverka vardagen, sexlivet och den mentala hälsan 

(Facchin et al., 2015). Endometrios är en livslång sjukdom där patienten måste 

anpassa sig och lära sig hantera smärtan då den är svår att behandla eller 

återkommer efter avslutad behandling (Mao och Anastasi, 2010).  

 

Endometrios yttrar sig olika, vissa kan ha en långt framskriden sjukdom utan att veta 

om det och bara ha diffusa symptom. Andra med små förändringar kan ha besvär 

som kraftiga buksmärtor, menstruationssmärtor eller smärta i samband med samlag 

(Garner, 1997). Sjukdomen kan vara helt symptomfri men många drabbas av svåra 

smärtor och kan få svårt att bli gravida (Ahn et.al., 2015). 

 

Patofysiologi 

Endometrios är en gynekologisk sjukdom som innebär en tillväxt av 

livmoderslemhinnan (Ahn et.al., 2015) både i och utanför bukhålan (Ahn et.al., 2015, 

Mao och Anastasi, 2010). Endometrioscellerna multipliceras i takt med produktionen 
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av östrogen och progesteron vid varje menscykel (Ahn et.al., 2015). Om inte en 

befruktning sker ökar halten hormon i kroppen tills dess att cellen spricker och börjar 

blöda (Garner, 1997). Om det blir en inflammation kan en ärrbildning uppstå som 

förvärras i samband med nya blödningar och leder till sammanväxningar mellan 

vävnadsstrukturer i bäckenet som orsakar mensvärk, även kallad dysmenorré, vilket 

är ett vanligt symptom. Ett annat symptom är dyspareuni som är svåra smärtor vid 

samlag (Mao och Anastasi, 2010). 

 

Diagnos 

Diagnosen kan vara svår att ställa då symptomen inte är specifika och en fysiologisk 

undersökning inte behöver visa något onormalt (Mao och Anastasi, 2010). Att 

fastställa diagnosen enbart baserat på de kliniska symptomen är därför svårt (Altman 

och Wolcizk, 2010). Idag är laparoskopi den enda metod som man säkert kan både 

upptäcka och utesluta endometrios med om det inte finns synlig sjuk vävnad i 

vaginan. Biopsier kan vara ett komplement för att identifiera endometrisk vävnad 

men används främst för att utesluta malignitet (Mao och Anastasi, 2010). 

 

Behandling 

Det finns ingen botande behandling för endometrios, utan syftet med behandling är 

att lindra smärtan i samband med sjukdomen samt att minska risken för infertilitet. 

Behandlingen kan vara medicinsk eller kirurgisk och ofta kombineras dessa. 

Medicinska behandlingar är främst hormoner som används för att begränsa tillväxten 

och aktiviteten av endometriosvävnaden som i sin tur minskar sjukdomens aktivitet 

och därmed smärtan (Giudice och Kao, 2004). 

 

Laparoskopi är en kirurgisk åtgärd med titthålsinstrument där endometrioshärdarna 

avlägsnas. Det förekommer att hela livmodern och ibland också äggstockarna tas bort 

genom hysterektomi (Seear, 2009). Kompletterande behandlingar som kan hjälpa 

kvinnan är till exempel akupunktur, yoga, massage och tekniker i stresshantering 

(Kaatz et al., 2009). 
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Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskan har som uppgift att utvärdera vården och se till att kvinnorna 

screenas och att information, stöd och hjälp ges för att kvinnorna ska förstå vad 

sjukdomen kan ha för konsekvenser (Novakowski och Cabral, 2012). Det är viktigt att 

sjuksköterskan förstår vilken inverkan endometrios kan ha på kvinnans liv och 

uppmärksammar problem som infertilitet och smärthantering (Donegan, 2012). 

Sjuksköterskans roll kan vara att informera och diskutera både traditionell och 

komplementär behandling (Kaatz et al., 2009).  

 

Sjuksköterskans uppgift är att skapa en trygg relation där kvinnorna känner 

förtroende för sjuksköterskan och vården inför kommande behandling. Det kan vara 

svårt att bygga detta förtroende då många kvinnor sedan tidigare har blivit 

misstrodda eller blivit illa bemötta av vården (Kaatz et al., 2009). Omvårdnaden kan 

innefatta en psykosocial utvärdering där stöd för både kvinnan och hennes anhöriga 

tillgodoses. Sjuksköterskans uppgift kan variera från att ha en kontinuerlig kontakt 

genom uppföljning eller delta i beslut gällande remittering till en specialist (Altman 

och Wolcyzk, 2010). 

 

Det finns forskning som tyder på att kunskapen gällande sjukdomen endometrios är 

bristfällig och att det är svårt att jämföra vetenskap med erfarenheter gällande 

gynekologiska sjukdomar som endometrios (Whelan, 2009).   

 

En hög KASAM förbättrar individens förmåga att hantera hälsoproblem (Lillefjell, 

Jakobsen och Ernstsen, 2013) och därför kan det vara viktigt att sjuksköterskan 

hjälper till att stärka individens KASAM genom att bekräfta den drabbade kvinnan 

och bygga upp hennes självkänsla och självbild genom adekvat vård. 

 

Teoretisk referensram 

Antonovsky’s KASAM- teori avser människans kapacitet att anpassa sig. 

Komponenterna är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En bra KASAM- 

styrka kan underlätta hanterbarheten och anpassningsförmågan vid olika tillfällen 

(Antonovsky, 1991. 37-56). Enligt Antonovsky är det viktigt att alla människor får 

erfarenhet av att ta individuella beslut för att stärka sin KASAM. Alla människor möts 
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av motgångar och våra framgångar eller misslyckanden beror på en individs 

biologiska, psykologiska och sociala förmågor att återhämta sig (Griffiths et al., 2011). 

 

Problemformulering 

Trots att endometrios är en vanligt förekommande gynekologisk sjukdom får 

drabbade ofta vänta länge på diagnos och rätt behandling. Det är få inom vården som 

vet vad denna sjukdom innebär (Socialstyrelsen, 2015) och sjukdomsbilden kan se 

väldigt olika ut. Sjuksköterskans främsta uppgift är att tillhandahålla information 

gällande behandling och prognos för att stödja och utbilda de drabbade (Novakowski 

och Cabral, 2012). Det är därför viktigt att belysa kvinnornas erfarenheter av att leva 

med endometrios för att få en bättre förståelse för hur sjukdomen påverkar deras liv. 

Målet med denna litteraturstudie är att öka kunskapen hos vårdgivare och på så sätt 

kunna bidra till en bättre vård.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med 

endometrios. 

Metod 

Litteraturstudien har genomförts genom att analysera kvalitativa artiklars resultat då 

kvalitativ ansats ansågs vara mest relevant för att svara på syftet.  

Med kvalitativa studier kan man lättare koppla hälsofaktorer i relation till 

förväntningar, erfarenheter och upplevelser. Genom att sammanställa flera studiers 

resultat skapas en större förståelse för sjukdomen som kan appliceras på det 

praktiska omvårdnadsarbetet (Friberg, 2012, 121). 

Sökmetoder 

Artiklar har sökts i databaserna PubMed, CINAHL och EBSCO. Sökord som användes 

var: endometriosis, experience, quality of life, nursing, chronic pelvic pain, living 

with, work, quality of life, impact, diagnosis, patients, qualitative study, primary care, 

narrative. Sökorden kombinerades med varandra i olika sökningar och med 

inspiration av Friberg (2012, 74) gjordes avgränsningar. Artiklarna skulle vara 
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skrivna på engelska, vara academic journal eller journal article och publicerade 

tidigast år 2000. Sökningarna redovisas i en söktabell (Bilaga 1). 

 

Urval 

Urvalet gjordes i tre steg inspirerat av Rosén (2012, s 435): urval ett genom att 

granska artikelns titel och se hur den kunde svara på litteraturstudiens syfte utifrån 

inklusions- och exklusionskriterier. Urval två gjordes genom att läsa artikelns 

abstrakt och avgöra om artikeln verkade relevant och sedan gjordes en 

kvalitetsgranskning enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2014). 

De artiklar som efter urvalet bedömdes relevanta för syftet kvalitetsgranskades med 

hjälp av SBU:s mall för kvalitetsgranskning med kvalitativ forskningsmetodik- 

patientupplevelser (SBU, 2014). Samtliga artiklar granskades först av författarna 

separat och om någon tveksamhet uppstod angående en artikels kvalitet granskades 

den gemensamt. Urval tre gjordes genom att läsa och tolka resultatet i artikeln och 

därefter gjordes en sammanställning av artiklarna. Det enda inklusionskriteriet för 

att artikeln skulle ingå var att deltagarna skulle beskriva fysiska eller psykiska 

symptom till följd av endometrios. Exklusionskriterier var artiklar äldre än femton år, 

samt artiklar med låg kvalitet. Då relativt lite forskning gjorts inom området fick 

kriterierna anpassas efter vad tidigare forskning ansett som relevant. 

 

Av de artiklar som valdes ut att ingå i resultatdelen bedömdes åtta vara av hög 

kvalitet och den nionde till medel-hög.  Inga artiklar uteslöts på grund av låg kvalitet. 

De inkluderade artiklarna redovisas i en artikelöversikt (Bilaga 2). 

 

Analys 

Analysen gjordes med hjälp av en modell för kvalitativa analyser som beskrivs av 

Friberg (2012, 127-129). Det första steget var att läsa igenom resultatet i de valda 

artiklarna flera gånger för att skapa sig en uppfattning om innehållet. I andra steget 

identifierades nyckelfynden i resultaten och en sammanställning av dessa gjordes. 

Dessa två steg gjordes av författarna var för sig för att bilda sig en egen uppfattning. 

Tillsammans analyserades och jämfördes likheter och skillnader mellan artiklarna 

och dessa sammanfördes i en översiktstabell. Med hjälp av översiktstabellen gjordes 

en sammanställning med kategorier och underkategorier för att lättare belysa 

områden i de olika artiklarna och få en bättre översikt (Friberg, 2012, 140-142). 
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Materialet sorterades sedan in under de olika kategorierna som bearbetades och 

ändrades under arbetets gång då en djupare förståelse för materialet utvecklades. 

Analysen gjordes tillsammans av författarna för att undvika att viktiga resultat 

utelämnades. De nio artiklar som valdes utgick från olika infallsvinklar för att ge en 

djupare förståelse för sjukdomen. 

 

Forskningsetik 

Helsingforsdeklarationen som fokuserar på medicinsk klinisk forskning är den mest 

inflytelserika av alla etiska riktlinjer internationellt. Den är utarbetad för att främja 

deltagarnas hälsa och intresse gentemot behovet av ny forskning. Huvudprinciperna 

är att säkerställa deltagarnas hälsa, välbefinnande och rättigheter (Sveriges 

Läkarförbund, 2014). I samband med Helsingforsdeklarationen började även 

forskning granskas etiskt av oberoende personer där man väger fördelar för individ 

och samhälle och där deltagarna måste ge samtycke till studien (Kjellström, 2012, 

74). 

 

Det är viktigt att studien undersöker något av betydelse och den studie vi har gjort är 

inriktad mot att skapa en förbättrad förståelse och öka kunskapen om endometrios 

(Kjellström, 2012, 76). 

 

Av de nio artiklar som använts i resultatet framgår tydligt att åtta stycken genomgått 

en etisk prövning och den nionde är publicerad i en tidskrift där etisk prövning är ett 

krav. 
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Resultat 

Vid analys av de nio artiklarna framkom tre kategorier med tillhörande 

underkategorier som belyser upplevelser av att leva med endometrios. 

Tabell 1. Översikt av kategorier 

Kategori Underkategori 

Att hantera sin vardag Att leva med mycket smärta 

Att kämpa för ett normalt liv 

Att möta hälso- och sjukvården Att mötas med misstro 

Att slussas runt i vården 

Att hitta rätt behandling 

Att oroa sig för framtiden Att kämpa med infertilitet 

Att hoppas på en bättre framtid 

 

1. Att hantera sin vardag 

 

1.1 Att leva med mycket smärta 

Många beskrev hur smärtan tagit över deras liv och påverkade deras vardag i hög 

grad (Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004, Moradi et al., 2014, Riazi et al., 2014). 

De beskrev hur frustrerande det var att inte kunna kontrollera eller förbise 

symptomen och att smärtan kunde uppkomma när som helst (Jones, Jenkinson och 

Kennedy, 2004 ). Smärtan kunde öka i intensitet och varaktighet under åren 

(Gilmour och Huntington, 2005, Markovic, Manderson och Warren, 2008) och 

kunde komma i vågor där behandlingar gjorde att smärtan försvann i perioder 

(Gilmour och Huntington, 2005). 

 

Då kvinnorna upptäckte att deras smärta inte tillhörde det normala jämförde de sina 

smärtor med familjemedlemmars eller skolkamraters upplevelser (Denny, 2009, 

Markovic, Manderson och Warren, 2008), de förstod då att menstruationssmärta var 

normalt men att deras upplevelser skiljde sig från mängden. De ansåg att det var en 

del av att vara kvinna, att de hade otur som hade smärtsamma menstruationer och 

ville inte prata om det med andra då de kände skam (Moradi et al., 2014).   

Kvinnor med mindre smärtor upplevde inte att deras liv blev påverkade på samma 

sätt, utan beskrev det mer som ett obehag (Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004, 

Moradi et al., 2014). 
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I en studie beskrevs dyspareuni som det främsta symptomet för sexuellt aktiva 

kvinnor och cirka 66 % av deltagarna rapporterade smärta i samband med samlag 

(Denny, 2003). Smärtan kunde upplevas under eller efter samlag men smärtan efter 

samlaget beskrevs som värst då den påverkade kvinnan under en längre tid (Denny, 

2003, Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004, Moradi et al., 2014, Riazi et al., 2014) 

Smärtan kunde upplevas som paralyserande (Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004) 

och flera klagade över smärta i nedre delen av buken, klåda under samlag, eller 

oförmåga att genomföra ett samlag (Riazi et al., 2014). Till följd av samlagssmärtan 

valde många att avstå från samlag (Denny, 2003, Jones, Jenkinson och Kennedy, 

2004, Moradi et al., 2014) medan Riazi et al. (2014) visade att kvinnorna uthärdade 

samlag för att tillfredställa sin partner.  

 

1.2 Att kämpa för ett normalt liv 

Det sociala livet påverkades negativt av smärtan och andra symptom (Denny, 2003, 

Gilmour, Huntington och Wilson, 2008, Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004, 

Moradi et al., 2014, Riazi et al., 2014). Deras sociala kontakter minskade när de inte 

kunde vara med på olika aktiviteter (Denny, 2003, Riazi et al., 2014). Det förekom att 

kvinnor kände sig isolerade (Moradi et al., 2014) och att de saknade stöd från sin 

omgivning (Denny, 2003, Denny, 2009, Gilmour, Huntington och Wilson, 2008, 

Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004, Markovic, Manderson och Warren, 2008, 

Moradi et al., 2014), då det kunde handla om att inte bli tagen på allvar (Denny, 

2009, Gilmour, Huntington och Wilson, 2008, Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004, 

Markovic, Manderson och Warren, 2008, Moradi et al., 2014), att de inte ansågs 

kunna hantera smärta som andra kvinnor (Denny, 2009, Jones, Jenkinson och 

Kennedy, 2004) eller att de överdrev sina symptom (Gilmour, Huntington och 

Wilson, 2008, Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004).  

 

Sjukdomens oförutsägbarhet gjorde att vissa kände osäkerhet över att inte veta från 

dag till dag hur de skulle må (Denny, 2009) och de hade svårt att planera olika 

aktiviteter (Denny, 2009, Moradi et al., 2014). För de kvinnor som var religiösa 

kunde det kännas kränkande att inte kunna utöva religiösa ritualer och plikter (Riazi 

et al., 2014). Andra hade mer regelbundna symptom och planerade ledigheter och sitt 

sociala umgänge på tider i månaden då de kände sig säkra på att de skulle må bra 

(Denny, 2009, Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004).  
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Kvinnorna beskrev att det var svårt att prata med andra om sjukdomen (Gilmour, 

Huntington och Wilson, 2008, Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004, Markovic, 

Manderson och Warren, 2008, Moradi et al., 2014). Det var något som ansågs väldigt 

personligt som man inte delade med vem som helst (Jones, Jenkinson och Kennedy, 

2004). Vissa fann stöd hos vänner och familj (Denny, 2003, Riazi et al., 2014) och de 

som hade stöttande omgivning upplevde att de fick hjälp både praktiskt och 

emotionellt (Denny, 2003). Det främsta stödet fick kvinnorna genom sina mödrar 

(Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004, Markovic, Manderson och Warren, 2008, 

Riazi et al., 2014). 

 

Majoriteten av kvinnorna upplevde att deras arbetsliv blev påverkat (Denny, 2003), 

att sjukdomen begränsade dem på arbetet (Denny, 2003, Moradi et al., 2014), att de 

inte kunde söka de jobb de önskade och att de fick välja deltidsjobb för att anpassa 

arbetet till sjukdomen (Gilmour och Huntington, 2005, Gilmour, Huntington och 

Wilson, 2008, Moradi et al., 2014). 

 

Kvinnorna upplevde det extra svårt att berätta om sina problem om deras 

arbetsgivare eller kollegor var män (Gilmour, Huntington och Wilson, 2008, Jones, 

Jenkinson och Kennedy, 2004). Många berättade att deras arbetsgivare och kollegor 

inte hade förståelse för deras sjukdom (Denny, 2003, Gilmour, Huntington och 

Wilson, 2008) och vissa beskrev en rädsla över att bli av med jobbet (Jones, 

Jenkinson och Kennedy, 2004, Moradi et al., 2014). Andra berättade att de hade 

förstående arbetsgivare (Denny, 2003, Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004, Moradi 

et al., 2014) men de försökte ta igen den missade tiden genom att jobba över de dagar 

de mådde bra (Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004).  

 

Då kvinnorna inte kunde arbeta eller bara kunde arbeta deltid påverkades deras 

ekonomi negativt och de hade svårt att försörja sig (Gilmour, Huntington och Wilson, 

2008, Moradi et al., 2014). Dyra mediciner kunde påverka ekonomin, särskilt för de 

som saknade ekonomiskt stöd från sin familj eller fick utbetald sjukpenning varje 

gång de sjukanmälde sig (Moradi et al., 2014).  

 

Andra beskrev hur deras studier blev påverkade då deras smärta och fatigue blev till 

hinder för deras kapacitet (Gilmour, Huntington och Wilson, 2008, Moradi et al., 



 

10 
 

2014) och flera avslutade sina studier (Gilmour och Huntington, 2005, Gilmour, 

Huntington och Wilson, 2008, Moradi et al., 2014). Kvinnor som trotsade sina 

smärtor och fortsatte att studera berättade att de fick ta mer mediciner för att kunna 

hantera smärtan(Moradi et al., 2014).  

 

Att leva med endometrios innebar ofta en negativ inverkan på kvinnornas 

förhållanden (Denny, 2003, Gilmour och Huntington, 2005, Gilmour, Huntington 

och Wilson, 2008, Markovic, Manderson och Warren, 2008, Moradi et al., 2014). 

Många berättade att de inte hade stöttande eller förstående partners (Denny, 2003, 

Gilmour och Huntington, 2005, Moradi et al., 2014) och att detta kunde vara en 

anledning till att förhållanden avslutades (Denny, 2003, Gilmour och Huntington, 

2005 Gilmour, Huntington och Wilson, 2008, Markovic, Manderson och Warren, 

2008, Moradi et al., 2014).  

 

Sexuella problem i form av smärta var något som påverkade relationen med partnern 

negativt (Denny, 2003, Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004, Moradi et al., 2014). 

De kunde inte ha samlag lika ofta (Denny, 2003) och kunde inte njuta av samlag 

(Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004, Moradi et al., 2014). Kvinnor berättade att de 

kände sig otillräckliga gentemot sin partner (Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004) 

och att självförtroendet blev sämre (Moradi et al., 2014). Att inte känna sig kvinnlig 

kunde bero på att de inte kunde ha smärtfria samlag eller att de inte kunde få barn 

(Moradi et al., 2014). Ett flertal beskrev hur deras roll som kvinna förändrats efter att 

de fått endometrios. De upplevde att de inte kunde vara den mamma eller fru de 

önskade (Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004 Moradi et al., 2014, Riazi et al., 2014), 

kände att de inte kunde sköta dagliga sysslor som de brukade eller kände sig 

emotionellt påverkade (Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004, Moradi et al., 2014).  

 

2. Att möta hälso- och sjukvården 

 

2.1 Att mötas med misstro 

Många upplevde att läkaren inte tog deras symptom på allvar (Denny och Mann, 

2007a, Markovic, Manderson och Warren, 2008). Kvinnor kände att deras smärta 

trivialiserades och avfärdades som vanlig mensvärk eller som psykosomatiskt 
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(Denny, 2003, Denny och Mann, 2007a, Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004, 

Markovic, Manderson och Warren, 2008). Det var vanligt förekommande att kvinnor 

fick höra att smärtan i samband med menstruationer var en del av att vara kvinna 

och att de fick stå ut (Denny, 2009, Denny och Mann, 2007a, Jones, Jenkinson och 

Kennedy, 2004, Markovic, Manderson och Warren, 2008 Moradi et al., 2014). 

Åsikten om menssmärtan som en del av att vara kvinna fanns inte enbart hos vården 

utan återkom hos familj, vänner och kollegor (Denny och Mann, 2007a).  

 

 Många tonåringar blev anklagade för att hitta på för att få uppmärksamhet (Moradi 

et al., 2014) och vissa läkare trodde inte att unga kvinnor kunde drabbas av 

endometrios (Denny, 2009, Moradi et al., 2014). Många blev tillsagda att skaffa barn 

som unga (Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004, Moradi et al., 2014) eller blev 

rekommenderade att genomgå en hysterektomi (Jones, Jenkinson och Kennedy, 

2004).  

 

Kvinnorna upplevde att läkarna inte förstod hur det var att leva med smärtan (Denny, 

2009) och tillfrågades sällan om vilken typ av smärta de hade (Denny, 2003, Denny, 

2009). Kvinnorna kunde uppleva det som om sjukdomen inte var av intresse då det 

inte ansågs som en allvarlig eller livshotande sjukdom (Denny, 2009). Många kände 

sig frustrerade över att läkarna inte kunde göra något åt deras symptom och att de 

saknade kunskap om sjukdomen (Denny och Mann, 2007a, Jones, Jenkinson och 

Kennedy, 2004, Markovic, Manderson och Warren, 2008, Moradi et al., 2014). 

Kvinnor fick höra att mängden endometrios som hittats vid undersökningar var så 

liten att de inte borde ha så ont som de hade (Denny, 2009). 

 

Det förekom även positiva erfarenheter av vården, framförallt läkare som upplevdes 

som sympatiska och tog kvinnorna på allvar (Denny och Mann, 2007a, Moradi et al., 

2014). Om kvinnan fick ett bra bemötande av vårdgivaren upplevdes inte 

kunskapsbristen som lika problematiskt (Denny och Mann, 2007a).  

 

2.2 Att slussas runt i vården 

Tiden från att kvinnorna sökte hjälp tills dess att de fick diagnosen kunde variera från 

tre månader till 24 år (Moradi et al., 2014). En studie rapporterade att det i 
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genomsnitt tog cirka fem år (Denny och Mann, 2007a) och en annan fem till tio år 

(Gilmour och Huntington, 2005).  

 

Det tog ofta lång tid trots symptomen innan kvinnorna sökte vård (Denny, 2009, 

Moradi et al., 2014) och de berättade att de trodde att smärtan var normal (Denny, 

2009, Markovic, Manderson och Warren, 2008, Moradi et al., 2014). För de som fick 

symptomen senare i livet var det lättare att förstå att något inte stod rätt till och de 

var snabbare med att söka vård (Denny, 2009). 

 

Många berättade om den långa vägen till diagnos via primärvården till en specialist 

och att förseningen många gånger berodde på läkarnas ovilja att remittera dem 

vidare (Denny, 2009, Denny och Mann, 2007a, Markovic, Manderson och Warren, 

2008). De beskrev att det kunde skapas en spänning mellan dem och deras läkare på 

grund av oviljan (Denny, 2009) och kvinnor berättade hur de “samlade bevis” via 

noteringar innan de sökte vidare vård (Markovic, Manderson och Warren, 2008). 

Många uppgav att de vänt sig till flera läkare (Markovic, Manderson och Warren, 

2008, Moradi et al., 2014) och kvinnorna hade i vissa fall gett upp hoppet om att söka 

hjälp via primärvården (Denny och Mann, 2007a).  

 

Många blev feldiagnosticerade (Denny och Mann, 2007a, Jones, Jenkinson och 

Kennedy, 2004, Markovic, Manderson och Warren, 2008 Moradi et al., 2014 Riazi et 

al., 2014) med till exempel IBS (Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004 ), depression 

(Denny och Mann, 2007a, Markovic, Manderson och Warren, 2008), huvudvärk 

(Riazi et al., 2014) eller appendicit (Markovic, Manderson och Warren, 2008, Moradi 

et al., 2014). De berättade hur de kunde bli remitterade till allt från gastroenterologer 

till psykiatriker innan de fick en remiss till en gynekolog. Andra berättade att de blev 

diagnosticerade snabbt via laparoskopi (Gilmour och Huntington, 2005) men långa 

väntetider på operationer kunde fördröja diagnosen (Moradi et al., 2014).  

 

När kvinnorna fått diagnosen var det många som kände sig lättade över att det inte 

varit inbillning (Gilmour och Huntington, 2005, Moradi et al., 2014). Kvinnorna 

kände ett rättfärdigande gentemot läkarna då de känt att de inte blivit tagna på allvar 

(Denny, 2009, Denny och Mann, 2007a) och dessa känslor kunde följas av en ilska 

över den attityd som deras vårdgivare haft tidigare (Denny och Mann, 2007a). 
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Lättnaden kunde också uppstå då kvinnorna fick reda på att det inte var något så 

allvarligt som cancer (Gilmour och Huntington, 2005, Moradi et al., 2014).  

 

Några ansåg sig inte få den vård de hade rätt till och att detta kunde ha med deras 

socioekonomiska bakgrund att göra, men att de som stod på sig eller hade högre 

status kunde förhandla sig till rätt vård (Markovic, Manderson och Warren, 2008).  

 

2.3 Att hitta rätt behandling 

Majoriteten började söka smärtlindring via receptfri analgetika då detta var det mest 

tillgängliga (Denny, 2009, Gilmour och Huntington, 2005, Jones, Jenkinson och 

Kennedy, 2004, Riazi et al., 2014). Kvinnorna fick olika hormonella behandlingar 

som gav smärtlindring för vissa men för andra hjälpte det inte alls. Behandlingen var 

en temporär lösning och symptomen återkom ofta omedelbart efter att behandlingen 

avslutats (Denny, 2003, Denny, 2009, Denny och Mann, 2007a, Gilmour och 

Huntington, 2005). Behandlingarna kunde ha biverkningar som blödningar (Denny, 

2003, Moradi et al., 2014), humörsvängningar (Jones, Jenkinson och Kennedy, 

2004, Moradi et al., 2014) eller viktökning (Denny, 2003, Denny, 2009). Kvinnorna 

oroade sig också för långtidseffekten av medicinerna de fick (Denny, 2003). 

 

Kirurgiska behandlingar som laparoskopi och diatermi kunde ge lindring under 

månader eller år, men för de flesta återkom smärtan trots upprepade operationer 

(Gilmour och Huntington, 2005, Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004 ). Många fick 

erbjudande om hysterektomi (Denny, 2009, Denny och Mann, 2007a, Gilmour och 

Huntington, 2005, Markovic, Manderson och Warren, 2008) då det av vissa läkare 

ansågs vara en botande behandling (Denny och Mann, 2007a), dock var det inte alla 

som blev botade (Denny, 2009, Denny och Mann, 2007a) och vissa kunde bli sämre 

efter kirurgiska ingrepp (Denny, 2009, Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004, 

Markovic, Manderson och Warren, 2008). 

 

De flesta kvinnor hade provat många olika medicinska och kirurgiska behandlingar 

(Denny, 2003, Gilmour och Huntington, 2005, Markovic, Manderson och Warren, 

2008, Moradi et al., 2014). Trots upprepade operationer var kvinnorna generellt mer 

positiva till ytterligare operationer (Denny, 2003, Denny, 2009) än till mediciner 
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(Denny, 2003). När behandlingarna inte gav effekt kunde kvinnor få rådet att skaffa 

barn då det skulle kunna bota smärtan (Denny och Mann, 2007a, Gilmour och 

Huntington, 2005, Moradi et al., 2014). 

 

Då inga behandlingar kunde bota sjukdomen utvecklade kvinnorna strategier för att 

hantera sin smärta (Denny, 2009, Gilmour, Huntington och Wilson, 2008, Markovic, 

Manderson och Warren, 2008). De vanligaste förändringarna var koständringar och 

träning (Gilmour och Huntington, 2005, Gilmour, Huntington och Wilson, 2008, 

Markovic, Manderson och Warren, 2008, Riazi et al., 2014) men även metoder som 

exempelvis meditation, akupunktur och kosttillskott användes (Gilmour och 

Huntington, 2005, Gilmour, Huntington och Wilson, 2008) och vissa 

självmedicinerade med alkohol för att hantera sin smärta (Moradi et al., 2014). 

Många vände sig till stödgrupper för att få mer information om hur sjukdomen kunde 

hanteras (Gilmour och Huntington, 2005, Gilmour, Huntington och Wilson, 2008, 

Markovic, Manderson och Warren, 2008, Moradi et al., 2014). 

 

3. Att oroa sig för framtiden 

 

3.1 Att kämpa med infertilitet 

Infertilitet hade en negativ påverkan på kvinnornas psykiska hälsa (Markovic, 

Manderson och Warren, 2008, Moradi et al., 2014, Riazi et al., 2014). Det kunde göra 

att deras självkänsla försämrades då de inte kände sig kvinnliga (Jones, Jenkinson 

och Kennedy, 2004, Riazi et al., 2014). Kvinnornas förhållanden och ekonomi 

påverkades också negativt av infertiliteten (Moradi et al., 2014).   

 

Endometrios orsakade infertilitet (Markovic, Manderson och Warren, 2008, Riazi et 

al., 2014), att det tog längre tid att bli gravida (Denny, 2009, Jones, Jenkinson och 

Kennedy, 2004, Markovic, Manderson och Warren, 2008) eller att de fick missfall 

(Markovic, Manderson och Warren, 2008). Detta kunde vara psykiskt påfrestande 

(Markovic, Manderson och Warren, 2008) och vissa beskrev desperationen efter ett 

barn som det värsta med sjukdomsupplevelsen (Jones, Jenkinson och Kennedy, 

2004, Markovic, Manderson och Warren, 2008). 

 



 

15 
 

Framtida fertilitet var något som de flesta oroade sig för (Denny, 2009, Markovic, 

Manderson och Warren, 2008, Moradi et al., 2014). Det var den huvudsakliga 

anledningen till att vissa sökte vård (Markovic, Manderson och Warren, 2008).  

 

3.2 Att hoppas på en bättre framtid 

Kvinnorna var oroliga över att sjukdomen skulle komma tillbaka efter att de fått 

symptomlindring (Denny, 2003, Denny, 2009, Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004, 

Moradi et al., 2014) De flesta visste att det inte fanns något bot (Denny, 2009) och 

berättade att de kommit till insikten att de skulle få leva med endometrios resten av 

sina liv (Denny, 2003, Denny, 2009, Markovic, Manderson och Warren, 2008). De 

som fortfarande led av svåra symptom var mest pessimistiska inför framtiden och 

trodde aldrig att de skulle uppnå symptomfrihet (Denny, 2003, Markovic, Manderson 

och Warren, 2008). Kvinnorna visste inte hur de skulle hantera om sjukdomen 

återkom (Denny, 2003) och de kände en oro över hur framtiden skulle se ut (Denny, 

2009, Moradi et al., 2014). 

 

De som främst var positiva till framtiden var de yngre kvinnorna som ännu inte fått 

erfara bakslag (Denny, 2009) eller de som uppnått sjukdomslättnad (Denny, 2003). 

Termer som att kvinnorna “höll tummarna” var genomgående i en av studierna där 

kvinnorna hoppades på att sjukdomen inte skulle komma tillbaka, men var ändå 

inställda på fler operationer eller ytterligare behandlingar (Denny, 2009). 

 

Erfarenheter av att leva med endometrios skiljde sig åt då en del inte kunde se något 

positivt med sjukdomen och andra berättade att de blivit starkare, mer målinriktade 

och lärt sig att lyssna mer till sin kropp. De hade också lärt sig att tolerera smärtan på 

ett bättre sätt och ville nu hjälpa andra som led av samma symptom (Moradi et al., 

2014).  

 

Bristen på information gällande sjukdomen var något som flera beskrev och 

effektivare behandlingar var något som eftersträvades (Denny, 2009, Moradi et al., 

2014). De som hade barn oroade sig över att de fört vidare sjukdomen till sina döttrar 

(Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004, Moradi et al., 2014), hur de skulle bli bemötta 
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av vården i framtiden och hoppades på att de skulle bli tagna på större allvar än vad 

kvinnorna själva blivit (Jones, Jenkinson och Kennedy, 2004). 

 

Många hade fortfarande hopp om att de skulle få någon form av symptomlindring i 

framtiden. Oavsett om kvinnorna fått någon symptomlindring eller inte var de 

positiva till att sjukvården i framtiden skulle hitta ett bot eller nytt sätt att tackla 

sjukdomen (Denny, 2009). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Vissa artiklar kom upp i flera databaser men sökningen var lättare att avgränsa i 

CINAHL och PubMed och därför valdes dessa för att begränsa urvalet. Fastställandet 

av inklusions- och exklusionskriterier gjordes efter hand som artiklarna granskades 

vilket kan ses som en svaghet då kriterierna fick anpassas efter tidigare forskning. 

 

Artiklarnas resultat analyserades var för sig innan resultatet sammanfördes för att 

öka analysresultatets trovärdighet (Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 93). 

Studierna analyserades genom att dela upp resultaten i mindre delar för att sedan 

sammanställas till en helhet och tolkas. Med en sådan struktur fås en bättre överblick 

över ämnet vilket leder till en djupare förståelse av en narrativ forskning (Skott, 2014, 

241).  

 

För att beskriva data där kvinnornas upplevelser och berättelser framkommer ger 

kvalitativ ansats en bra grund och anses därför som den mest relevanta metoden 

(Olsson och Sörensen 2011, 106). En nackdel med att använda sig av kvalitativ metod 

är att det inte går att se i vilken utsträckning upplevelsen förekommer vilket kan vara 

av stor vikt för att belysa hur vanlig sjukdomen är.  

 

Av de artiklar som valdes är en gjord i USA, tre i England, två i Australien, två i Nya 

Zeeland och en i Iran och samtliga är skrivna på engelska. Då engelska inte är 

modersmål för författarna till den här studien kan misstolkning av språket ha 

påverkat översättningen. För att säkerställa en bra översättning har vi läst artiklarna 

både separat och tillsammans och jämfört gjorda tolkningar. 

 

Då majoriteten av länderna har en hög levnadsstandard skulle denna forskning 

troligtvis till stora delar kunna överföras på det svenska samhället, dock har inte alla 

länder lika bra socialt skyddsnät. Oberoende av vilket land studierna utförts i är deras 

resultat samstämmiga vilket tyder på att trovärdigheten är hög. Av kulturella 

aspekter inkluderades artikeln gjord i Iran då religion och kultur kan ha en inverkan 

på kvinnans sociala status och därmed påverka hennes liv.  
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Ingen av studierna i resultatet är genomförda i Sverige och därför kan 

överförbarheten gällande ekonomin vara dålig. En trolig skillnad är att finns ett 

sämre socialt skyddsnät med dyrare vård och ej betald sjukfrånvaro i dessa länder. 

Det kan påverka exempelvis att kvinnorna drar sig för att söka vård eller att deras 

ekonomi påverkas i större grad än om de levde i Sverige.  

 

Åldersspannet på artiklar motiverades med att det är ett område som det inte 

forskats särskilt mycket kring och vi anser att kvinnornas upplevelse är densamma nu 

som för femton år sedan. 

 

Tre av artiklarna är skrivna av samma forskare, men baserade på olika studier.  Två 

artiklar är baserade på samma forskning men belyser olika områden vilket minskar 

totala antalet deltagare men ger ett bättre helhetsperspektiv på de ingående 

deltagarnas livssituation. Då fem av nio studier utgår från två forskargrupper kan 

dessa forskares förförståelse och resultat vara överrepresenterade i förhållande till de 

andra forskarna och på så sätt färga resultatet av denna litteraturstudie. 

 

Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av SBU:s bedömningsmall (SBU, 2014). 

Författarna till denna studie har inte tidigare gjort kvalitetsgranskningar av artiklar 

och har därför tagit hjälp av kommentarerna till mallen för vad som skulle bedömas 

som relevant och tydligt och om kvaliteten på artikeln skulle bedömas som hög, 

medel eller låg. Mallen saknar tydliga riktlinjer för gränssättning mellan nivåerna 

hög, medel och låg vilket försvårade arbetet med att kvalitetsgranska. 

 

Forskningsetisk diskussion 

Samtliga kvinnor i studierna deltog frivilligt genom att antingen bli rekryterade eller 

själva uppsöka forskare och detta kan vara en anledning till att forskarna inte 

utvecklade sina etiska resonemang. Vi har granskat artiklarna utifrån de 

internationella riktlinjer som bör följas vid en kvalitativ forskning och anser att 

forskarna har främjat deltagarnas intresse och hälsa (Kjellström, 2012, 74).  

 

Då vi granskat artiklarna har vi utgått från att forskningen ska vara utförd i enlighet 

med tre etiska principer: göra gott, rättviseprincipen och respekt för deltagarna. Vad 

vi kunde utläsa av artiklarna så har deltagarna fritt fått berätta om sina upplevelser 
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utan ledande frågor och forskarna har uttryckt deltagarnas åsikter och upplevelser. 

Detta styrks exempelvis med citat från deltagarna. Alla deltagare ska ha haft 

möjlighet att avsluta sitt deltagande och har tilldelats information om studiernas 

syfte. Då öppna frågor använts och kvinnorna fått berätta fritt om sina erfarenheter 

anser vi att både göra-gott-principen och respekt för deltagarna tillämpats 

(Kjellström, 2012, 72-73). 

 

För att undvika plagiering har noggrann referering till de källor som använts gjorts 

för att tydligt ange upphovsmannen till innehållet. Inget resultat har medvetet 

undanhållits eller utelämnats (Kjellström, 2012, 87-88). 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva de erfarenheter kvinnor har av att leva 

med sjukdomen endometrios. Litteraturstudien visade att leva med endometrios 

innebar negativ påverkan på kvinnors fysiska, psykiska och emotionella hälsa. Tre 

huvudkategorier ”Att hantera sin vardag”, ”Att möta hälso- och sjukvården” och ”Att 

oroa sig för framtiden” sammanfattade olika aspekter av kvinnornas upplevelser.  

 

Litteraturstudiens huvudfynd relateras till empiriska studier och kopplas till 

Antonovskys modell om känsla av sammanhang, KASAM-modellen, och dess 

komponenter: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Vi har inte hittat någon 

tidigare forskning kopplat till KASAM-modellen och endometrios, men däremot har 

vi hittat studier som funnit samband mellan KASAM och andra kroniska sjukdomar. 

Då endometrios är en kronisk sjukdom anser vi att KASAM-modellen kan appliceras 

på kvinnans livssituation då det för dessa kvinnor handlar om att försöka hantera, 

begripa och finna mening i livet trots denna sjukdom. 

 

Att hantera sin vardag 

Litteraturstudien visar att tidiga upplevelser av smärta var något som inte gärna 

delades med vänner och familj. De som inte berättade om symptomen kunde inte 

heller jämföra sin egen smärta med andras upplevelser och kvinnorna utvecklade 

självhjälpsstrategier för att hantera smärtan vilket kunde begränsa dem, detta 

framkommer även i en studie av Ballard, Lowton och Wright (2006). Även 

hushållsarbete, fritidsaktiviteter och andra nöjen påverkas och får stå tillbaka på 
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grund av smärtorna (Oehmke et al., 2009). Kvinnor med mindre smärta upplevde 

inte samma påverkan enligt litteraturstudiens resultat. 

 

Resultatet visar att ett praktiskt och emotionellt stöd från omgivningen är viktigt för 

de drabbade, men många upplever att de saknar det. Smärta till följd av endometrios 

hade en negativ inverkan på kvinnornas sociala liv och vardag vilket även påvisats 

tidigare (Denny och Mann, 2007b). I resultatet visas tydligt hur det sociala livet 

begränsades under de perioder då kvinnorna hade svåra symptom och där smärtan 

hade en betydande roll. Kvinnorna fick anpassa sin vardag allt mer efter symptomen.  

 

Då arbete och studier påverkas negativt har det visat sig att kvinnorna fått sämre 

självkänsla och blivit mindre självständiga. Att prata med sin arbetsgivare, speciellt 

om det är en man, upplevdes som jobbigt då de kände att de inte fick samma 

förståelse som om deras chef vore kvinna, vilket också visats i en studie av Denny och 

Mann (2007b). Många upplevde sjukdomen som begränsande då de inte kunde vara 

tillräckligt effektiva på sin arbetsplats (Oehmke et al., 2009). För kvinnor som var 

tvungna att arbeta mindre blev ekonomin påverkad. Andra saker som kunde påverka 

ekonomin var dyra mediciner och behandlingar (Seear, 2009). 

 

Litteraturstudien visar att kvinnorna undvek sexuella relationer då smärtan vid 

samlag beskrevs som outhärdlig. Kvinnorna fick dålig självkänsla och kände sig 

otillräckliga gentemot sin partner vilket kunde leda till stor skuld och skam för dem. 

Att detta påverkade relationen till deras partner har även visat sig i Denny och Mann 

(2007b) och det kunde även leda till att relationer eller äktenskap avslutades. 

 

Antonovsky har med hjälp av KASAM-modellen studerat hur människor hanterar 

stressiga situationer så som kroniska sjukdomar. Känsla av sammanhang är det 

centrala begreppet där personer med högt skattad KASAM anses kunna hantera 

stressorer framgångsrikt och kan hantera ett funktionshinder bättre (Berglund, 

Mattiasson och Nordström, 2003). I litteraturstudien har det visat sig att många 

känner skam över sjukdomen och inte vill uppfattas som svaga och därför inte delar 

med sig av sina upplevelser, vilket kan försvåra hanterbarhet och därmed känslan av 

sammanhang. 
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I en studie av Nilsson et al. (2003) framkommer att patienter med problem i buken 

ofta lider av en lägre KASAM jämfört med de som drabbats av andra sjukdomar. Det 

har visat sig att både män och kvinnor upplevt en signifikant förlust av KASAM då 

deras hälsa blivit hotad eller då de saknar emotionellt eller socialt stöd, vilket i denna 

litteraturstudie visats vara ett vanligt problem för kvinnor med endometrios. Vidare 

framkom att många kvinnors fysiska aktivitet blir negativt påverkad av sjukdomen 

och det har tidigare visats att de som lever ett mer fysiskt aktivt liv ofta har en högre 

skattad KASAM än de som inte är aktiva (Nilsson et al. 2003).  

 

Att möta hälso- och sjukvården 

Litteraturstudien visar att kvinnor inte tas på allvar när de söker hjälp för deras 

smärta var något som reflekterades i flera av artiklarna som användes i resultatet. Det 

var framförallt en känsla av bristande empati hos vårdgivare, en bristande kunskap 

inom området samt hur deras symptom kunde påverka kvinnornas livssituation och 

framtid vilket även framkom i studien av Cox et al. (2003).  

 

I litteraturstudiens resultat framgår hur kvinnor fått kämpa för att hitta en 

vårdinstans som lyssnade och de berättade att de sökt hjälp hos ett antal vårdgivare 

innan de hittade någon som var villig att behandla dem och kunde ge korrekt 

information (Cox et al., 2003). 

 

Att få diagnosen endometrios kan ta lång tid och fördröjning påverkade kvinnornas 

liv på ett negativt sätt, exempelvis genom att de kände sig missförstådda av sin 

omgivning och att de oroade sig över vad som var fel med dem (Ballard, Lowton och 

Wright, 2006). Kvinnor berättade att vårdgivarna inte remitterade dem vidare, det 

var få som fick vård hos specialister och därmed saknade de stödet de kunde behöva 

för att veta hur de skulle hantera svåra situationer (Fritzer et al., 2013). Många 

kvinnor feldiagnostiserades. Att få rätt diagnos är en viktig del i att minska lidandet 

och ger de drabbade en känsla av berättigande. Både samhället och vården behöver 

en bättre förståelse för vad som är normalt när det gäller smärta relaterat till 

menstruationscykeln (Ballard, Lowton och Wright, 2006). Det förekom kvinnor med 

positiva erfarenheter av vården men dessa var i minoritet. 
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Uppfattningen att en lösning var att skaffa barn är något som tas upp i flera studier i 

resultatet och verkade delas av flera vårdinstanser där de fick höra samma sak. 

Genomgående var den dåliga attityden som vårdare hade gentemot kvinnliga 

gynekologiska sjukdomar präglad av en okunskap som verkar spela en central roll för 

vården de fick (Cox et al., 2003). 

 

Förr fanns en uppfattning att hysterektomi var ett botemedel för endometrios (Denny 

och Mann 2007b), men det har i litteraturstudien framkommit att symptomen kan 

uppkomma både efter en operation och efter klimakteriet.  

 

Det var många som inte upplevde någon sjukdomslättnad av behandlingarna och 

istället fick biverkningar av medicinen (Denny och Mann, 2007b). Det förekommer 

att kvinnor väljer att avböja operationer trots att deras vårdgivare starkt 

rekommenderar dessa (Cox et al., 2003) vilket skiljer sig från resultatet i denna 

litteraturstudie där kvinnorna generellt var positiva till operationer och negativa till 

den medicinska behandlingen.  

 

I resultatet framkom att kvinnornas smärta sällan tas på allvar och att de började 

ifrågasätta sig själva när de inte blev bekräftade av vården. I studien av Hoffmann och 

Tarzian (2001) beskrivs skillnader i hur kvinnor och män förväntas kommunicera sin 

smärta vilket kan ha påverkat dem genom kultur och samhälle och kan vara något 

som påverkar hur de bemöts i vården. Kvinnor uppfattas ofta som mer psykiskt 

påverkade och det är därmed större risk att kvinnor inte får den vård de behöver eller 

blir remitterade till rätt klinik. Kvinnor får gå med smärtan längre tid innan de får 

hjälp till skillnad från männen som blir remitterade direkt från allmänsjukvården 

(Hoffmann och Tarzian, 2001). 

 

Det primära målet för hälso- och sjukvården är att maximera välbefinnandet för 

patienter med kroniska sjukdomar genom att underlätta deras vardag. Det har visat 

sig att patienter blir mer tillfredsställda av att delta i behandlingsprocessen vilket 

även bidrar till att de delar med sig mer av väsentlig information som kan vara 

nödvändig för en diagnos eller behandling (Guldvog, 1999). I denna litteraturstudie 

har det visat sig att kvinnor ofta blir misstrodda då de söker vård vilket bidrar till en 
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sämre självkänsla och självtro som kan påverka individens känsla av sammanhang 

negativt. 

 

Enligt Antonovskys salutogena perspektiv skiljer sig KASAM-modellen från den 

traditionella biomedicinska kulturen som återfinns inom sjukvården. Antonovsky 

menar att det salutogena perspektivet fokuserar mer på hälsa och sjukdom som ett 

samband i motsats till den patogena synen som bara ser riskfaktorer och hur man 

kan bota en sjukdom. Dessa skillnader i synsätt har konsekvenser för dagens sjukvård 

då man enligt KASAM-modellen istället ska fokusera på hur man kan förstå och 

underlätta för personer som lever med ohälsa. En ökad begriplighet kan nås genom 

öppen information, grundläggande livsantaganden och kunskap som belyser 

individens inre verklighet (Millberg och Strang, 2003).  

 

Att oroa sig för framtiden 

I litteraturstudien framkommer att endometrios påverkar kvinnors liv oberoende om 

de har smärtsamma symptom eller inte. Mycket är kopplat till den psykiska hälsan då 

framtiden med sjukdomen är oviss (Facchin et al., 2015). Kvinnorna saknade 

information och hoppades på effektivare behandlingar i framtiden och att deras 

döttrar skulle få ett bättre bemötande i vården än de själva fått. 

 

Då det inte finns något botemedel mot endometrios är det många som har en negativ 

syn på framtiden där de är rädda för att behöva leva med sin smärta hela livet, men 

det fanns kvinnor som fortfarande hoppades på en symptomfri framtid. Trots att en 

del uppnått lindring av symptomen finns det ingen garanti att de inte återkommer 

(Denny och Mann, 2007b). Det har tidigare framkommit att kvinnor som inte vågat 

ta upp problemen upplever en sämre livskvalité och psykisk ohälsa (Oehmke et al., 

2009) vilket inte blir belyst i resultatet till denna studie. 

 

Nedsatt fertilitet är ett problem som påverkar livet för både den drabbade och hennes 

partner och en större andel av de infertila kvinnorna drabbades av depression och 

oro. Det verkar finnas kulturella skillnader där infertilitet är en större påfrestning för 

kvinnor som lever i en kultur där kvinnans huvudsakliga roll är som mor och där 

barnlöshet är ett stigma (Luk och Loke, 2015). 
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I litteraturstudiens resultat har det framgått att kvinnorna upplever att de inte blir 

tagna på allvar och att vårdgivarna inte är intresserade av hur sjukdomen påverkar 

alla aspekter av livet. Kvinnor med endometrios kan uppleva det som svårt att prata 

om sjukdomen och finna meningen med en behandling som ändå inte är botande. Att 

inte känna meningsfullhet kan bidra till att kvinnornas känsla av sammanhang blir 

lägre och att de inte vågar hoppas på en framtid där de får den hjälp och det stöd de 

behöver för att kunna leva ett bra liv. 

 

Det kan tyckas självklart att det finns ett samband mellan patienttillfredsställelse och 

hälsorelaterad livskvalité, men det har visat sig finnas delade meningar om vilka 

komponenter som är av betydelse för att säkerställa det. Om dessa komponenter 

istället blev identifierade skulle det bidra till mer rationella strategier för 

kvalitetsförbättring och en ökad effektivitet i vården. KASAM-modellen verkar både 

på de direkta och indirekta effekterna på hälsa och kan främja en ökad upplevelse av 

förväntningarna som finns på sjukvården. Om den interna sammanhållningen på 

sjukhusen förbättras kan också patienter få en mer realistisk bild av hur sjukvården 

fungerar, vilka hälsofrämjande insatser som kan eftersträvas och hur de lättare han 

hantera sin sjukdom (Guldvog, 1999). 

 

Resultatets betydelse för omvårdnad och sjuksköterskans arbete 

Endometrios är en kronisk sjukdom och det är sjuksköterskans uppgift att inge hopp, 

ge stöd och information samt validera beslut tillsammans med kvinnan för att hjälpa 

henne att hantera sjukdomen i vardagen (Kaatz et al., 2009). Oavsett var 

sjuksköterskan arbetar kan de möta patienter med symptom som tyder på 

endometrios. Oberoende på vilken vårdinstans dessa kvinnor behandlas vid bör 

möjligheterna att få adekvat vård vara densamma vilket förutsätter att sjuksköterskor 

utbildas för att känna igen sjukdomen. Om sjuksköterskan ger bättre information om 

vad sjukdomen innebär gällande bland annat förekomst, hur sjukdomen uppenbarar 

sig och kända risker kan kvinnorna lära sig att hantera sjukdomen och ta beslut kring 

vård (Altman och Wolcizk, 2010). Då möten med läkare ofta är tidsbegränsade kan 

sjuksköterskan boka återbesök och se till att kvinnorna får den information de 

behöver gällande bland annat diagnos och behandlingar (Donegan, 2012). 
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Då kvinnorna ofta söker till vården vid problem med fertilitet är det ett bra tillfälle för 

sjuksköterskan att diskutera eventuella problem så som smärta vid samlag eller 

smärtsamma menstruationer som kan ge indikationer på endometrios (Donegan, 

2012). Då gynekologiska besvär inte ofta diskuteras öppet är det viktigt att 

sjuksköterskan vågar ta initiativet till frågor kring menstruation och sexualitet 

(Denny och Mann, 2007b). Kvinnorna behöver en trygg samtalsmiljö med 

sjuksköterskan för att skapa ett klimat där de vågar ta upp svårigheter och 

orosmoment som endometrios kan leda till. Om inte frågan lyfts finns det stor risk för 

att dessa kvinnors psykiska välmående försämras ytterligare och de får leva med 

känslan av otillräcklighet och skuld (Fritzer et al., 2013). 

 

Konklusion 

Att leva med sjukdomen endometrios innebär stora psykiska och fysiska 

påfrestningar och risk för en sämre upplevd hälsa. Det mest framträdande 

symptomet är smärta som påverkar kvinnans liv på många områden, exempelvis 

hennes relationer och arbetsliv. Det är en livslång sjukdom och innebär ofta ett 

inkomstbortfall för den drabbade kvinnan men också kostnader för sjukvården och 

samhället. Litteraturstudien visade att sjukdomen påverkade kvinnans förmåga att 

hantera sin vardag, hennes möte med hälso- och sjukvården samt hennes syn på 

framtiden. 

 

Målet med svensk hälso- och sjukvård är att främja hela befolkningens välbefinnande 

(SFS 1982:763) och därför bör mer forskning inom området endometrios göras. Mer 

kvalitativa studier som belyser kvinnors upplevelser av att leva med sjukdomen är 

befogade för att sjukvården ska kunna ta det ansvar som krävs för att bemöta och 

behandla kvinnorna på ett lämpligt sätt. 

 

Det finns begränsat med forskning om endometrios men för att kunna ställa säkrare 

diagnoser och ge bättre behandling behövs forskning som ger ökad kunskap om 

effektiva behandlingar som kan bidra till en ökad livskvalité för drabbade 

(Andersson, 2015).  

 

Utbildning och forskning inom området behövs för att öka kunskapen om 
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endometrios hos både sjukvården och allmänheten. Det finns tidigare forskning som 

kopplar KASAM till kroniska sjukdomar, men ingen sådan studie har hittats för 

endometrios och vi skulle gärna se fler kvantitativa studier om hur endometrios 

påverkar kvinnors livskvalité och hur sambanden mellan livskvalitet och KASAM ser 

ut. Vi tror att en sådan forskning skulle kunna bidra med kunskap om hur kvinnor 

kan leva med en kronisk sjukdom som endometrios. Enligt KASAM-modellen är 

hälsa något mer än bara frånvaro av sjukdom och med stöd från vården skulle 

kvinnornas välbefinnande och känsla av sammanhang kunna stärkas. Då kvinnor ofta 

kan uppleva att de blir dåligt bemötta inom vården vore framförallt bemötandet 

intressant att forska mer om, då det främst är inom det området vården brister. Det 

framkommer att endometrios kostar det svenska samhället upp mot 3,6 miljarder per 

år (Andersson, 2015) vilket är ett skäl till att sjukdomen bör tas på större allvar och 

att vidare forskning inom ämnet är motiverat.  
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År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2003 
 
Denny, E. 
 
England 

Women's 
experience of 
endometriosis 

Syftet är att belysa 
kvinnors erfarenhet av 
att leva med sjukdomen 

endometrios. 
 

Ett bekvämlighetsurval 
av 15 kvinnor med 
laparoskopverifierad 

diagnos. Ingen ålder 
finns angivet på 
deltagarna. Nio kvinnor 

rekryterades via ett 
meddelande på en web-
baserad 
självhjälpsgrupp, tre 
kvinnor via 
gynekologiska kliniken 
på ett lokalt sjukhus och 

tre kvinnor via 
”snöbollsrekrytering” 

Kvalitativ ansats där 
intervjuerna baseras 
på story-telling. 

Intervjuerna startade 
med att kvinnorna fick 
berätta om första 

symptom som 
kopplades samman 
med endometrios. 
Därefter behandlades 
följande områden: 
anställning, sociala 
relationer, och 

relationer med 
sjukvårdspersonal. 
Intervjuerna spelades 
in. Analys av 
intervjuer genom 
tematisk analys. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Följande teman 
identifierades: 
Förseningar i 

diagnosticerandet av 
endometriosen, Smärta, 
Dyspareuni (smärtsamma 

samlag), Behandling, 
Arbete och sociala 
relationer och Framtiden. 

Hög 
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2009 
 
Denny, E. 
 
England 

I never know 
from one day 
to another 
how I will feel: 

pain and 
uncertainty in 

women with 
endometriosis 

Syftet var att utforska 
kvinnors erfarenhet av 
att leva med 
endometrios. 
 

30 kvinnor deltog efter 
den första rekryteringen. 
Efter ett år intervjuades 
27 kvinnor vilket ger ett 

bortfall på 3 kvinnor. 
Deltagarna rekryterades 

från en endometriosklinik 
i Storbritannien. Kriteriet 
för att medverka var att 
man hade 
diagnostiserats med 
endometrios genom 
laparoskopiundersökning. 

En kvalitativ metod 
användes med 
semistrukturerade 
intervjuer med öppna 

frågor med följdfrågor 
om hur deras liv och 

relationer påverkades. 
Sju av kvinnorna skrev 
dagbok under ett års 
tid som följdes upp 
och granskades. 
Kvinnorna intervjuades 
vid två tillfällen med 

ett års mellanrum. 
Intervjuerna spelades 

in. Narrativ analys och 
tematisk analys 
användes. Forskaren 
konsulterade en 
gynekolog och hade 

tillgång till 
endometrioskliniken 
under studiens gång. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Studien tar upp 
osäkerheter som finns 
kring diagnos, 
sjukdomens förlopp och 

framtiden. Hur smärtan 
tolkas och hanteras av 

kvinnorna och vården är 
av betydelse för denna 
osäkerhet. 

Hög 
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2007 
 
Denny, E. 
Mann, C.H. 
 
England 

Endometriosis 
and the 
primary care 
consultation 

Syftet med studien var 
att undersöka 
endometriosdrabbade 
kvinnors erfarenhet av 

primärvården. 
 

Urvalet bestod av 30 
kvinnor som hade 
endometrios. Kriteriet för 
att få medverka i studien 

var att alla deltagande 
kvinnor skulle 

undersökas och 
diagnostiseras med 
laparoskopi av samma 
läkare.  
 

En kvalitativ metod 
där semi-strukturerade 
intervjuer med 
följdfrågor angående 

erfarenheter från 
primärvården (om 

kvinnan inte själv tog 
upp ämnet)hölls. 
Intervjuerna spelades 
in. Narrativ analys och 
tematisk analys 
användes 
 

Deltagare beskrev olika 
erfarenheter av 
primärvården. Över 
hälften hade negativa 

erfarenheter som de 
ansåg bidrog till 

försenade diagnoser. 
Teman som framkom: -
Försening av diagnos -
Allmänläkares bristande 
kunskap om endometrios 
-Allmänläkarnas attityd. 
 

Hög 

2005 
 
Gilmour, J. A. 
Huntington, 
A. 
 
Nya Zeeland 
 

A life shaped 
by pain: 

women and 
endometriosis 

Syftet var att utforska 
kvinnors uppfattning av 

att leva med 
endometrios, dess 
effekter på deras liv och 
de strategier de 
använde för att hantera 
sjukdomen. 

18 kvinnor rekryterades 
via en stödgrupp för 

endometrios. Kvinnorna 
fick information om 
studien via ett utskick 
från stödgruppen och fick 
själva kontakta 
forskarna. Inga tydliga 

inklusionskriterier 
framkommer. 
  

 

Kvalitativ ansats med 
en feministisk 

inriktning. 
Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor som spelades in 
och analyserades med 

tematisk analys.  
För att säkerställa 

relevansen hos de 
teman som 
identifierats 
presenterades 
resultaten muntligt i 

stödgruppen och 
kvinnorna där fick vara 
med och tycka till. 
 
 

Det dominerande temat i 
kvinnornas berättelser 

var upplevelsen av svår 
och kronisk smärta som 
påverkar alla aspekter av 
deras liv.  
Fyra underteman 
framkom som belyser:  

-Manifestationer av 
smärtan  

-Hur smärtan utvecklas  
-Hur smärtan behandlas 
-Att kontrollera sin 
smärta 
 

Hög 
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2008 
 
Gilmour, J. A. 
Huntington, 

A. 
Wilson, H. V. 
 
Nya Zeeland 
 

The impact of 
endometriosis 
on work and 
social 

participation 

Syftet var att undersöka 
vilken påverkan 
symptomatisk 
endometrios har på 

kvinnornas sociala liv 
och arbetsliv. 

De 18 deltagarna 
värvades genom en 
stödgrupp för 
endometrios. Kvinnorna 

fick information om 
studien via ett utskick 

från stödgruppen och fick 
själva kontakta 
forskarna. Inga tydliga 
inklusionskriterier 
framkommer. 
 

Kvalitativ ansats med 
feministisk inriktning. 
Intervjuer med öppna 
frågor spelades in och 

transkriberades. 
Texten analyserades 

med tematisk metod. 
För att säkerställa 
relevansen hos de 
teman som 
identifierats 
presenterades 
resultaten muntligt i 

stödgruppen och 
kvinnorna där fick vara 

med och tycka till. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Studien belyser kvinnors 
erfarenhet av hur 
endometrios påverkar 
deras sociala liv och 

arbetsliv. 
Teman som framkom: 

”En hemlig liten värld”:  
-att avslöja sina symptom 

-Allt slutar fungera: när 
livet störs 
-En tuff resa som också 
inneburit nya möjligheter: 
ett nytt liv. 

Medel - 
Hög 
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År 
Författare 
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2004 
 
Jones, G. 
Jenkinson, C. 
Kennedy, S. 
 
USA 

The impact of 
endometriosis 
upon quality 

of life: A 
qualitative 
analysis 

Syftet med studien var 
att identifiera och förstå 
vilka hälsorelaterade 

områden av patientens 
livskvalité som påverkas 
av endometrios.  
 

De 24 deltagarna var 
patienter på en 
gynekologisk klinik som 

alla diagnostiserats med 
hjälp av laparoskopi. 
Kvinnorna blev 

tillfrågade om de ville 
delta i en studie som 
fokuserade på livskvalitet 
vid endometrios. 
Exklusionskriterium: alla 
kvinnor som inte fått en 
laparoskopiskt bekräftad 

diagnos. 
 

Kvalitativ ansats. 
Semistrukturerade 
individuella 

djupintervjuer som 
spelades in och 
transkriberades ord för 

ord.  
Grundad teori 
användes vid 
analysen. 

 

Endometriosrelaterade 
symptoms effekt på 
livskvaliten är 

multidimensionella och 
komplexa. Flera nya 
områden där endometrios 

har en negativ effekt 
identifierades.  
15 beskrivande kategorier 
identifierades:  
-Smärta  
-Fysiskt utseende 
-Fysisk funktion  

-Att spela sin roll  
-Energi/vitalitet  
-Socialt liv  
-Kontroll och maktlöshet  
-Psykisk hälsa  
-Samlag  
-Anställning  

-Infertilitet  
-Döttrar och endometrios 
-Behandling  
-Vårdgivare  

-Social isolering 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hög 
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År 
Författare 
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2008 
 
Markovic, M. 
Manderson, L. 
Warren, N. 
 
Australien 

Endurance 
and contest: 
women's 
narratives of 

endometriosis 

Syftet var att öka 
förståelsen av 
förhållandet mellan 
endometriospatientens 

sociodemografiska 
bakgrund med 

hälsorelaterade 
fenomen.  

Rekryteringen skedde via 
en tidigare studie om 
reproduktiv ohälsa med 
91 deltagare med olika 

gynekologiska 
sjukdomar. Ur den 

tidigare studien valdes 
30 deltagare ut som var 
diagnostiserade med 
endometrios. Kvinnorna i 
den första studien 
rekryterades via 
lokaltidningar och 

anslagstavlor samt via 
snöbollsrekrytering. 

Kvinnorna valde själva 
att delta i studien och 
kontaktade forskarna. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Kvalitativ ansats. 
Djupgående intervjuer 
som spelades in och 
transkriberades ord för 

ord och sedan 
analyserades med 

mjukvaran Atlas-ti. 
Grundad teori 
användes vid analysen 
av berättelserna. 
 

Två teman identifierades: 
uthållighet och kamp. 
Kvinnor med lägre social 
status tenderade att 

acceptera det 
omgivningen sa och “stod 

ut” med besvären medan 
kvinnor med högre social 
status var mer 
ifrågasättande och 
kämpade för korrekt 
diagnos och behandling. 
 

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

Impact of 
endometriosis 
on women's 
lives: a 

qualitative 
study 

Syftet med studien 
var att undersöka 
kvinnors erfarenhet 
av endometriosens 

påverkan och om 
det fanns skillnader 

mellan tre 
åldersgrupper. 
 

35 kvinnor rektyterades. 
23 från ett endometrios-
center och 12 som inte 
varit på centret. 

Inklusionskriterier: 
bekräftad endometrios 

via laparoskopi sedan 
minst ett år tillbaka och 
att patienten var 
engelsktalande. 
Exklusionskriterium: 
inga andra kroniska 
sjukdomar. Kvinnorna på 

endometrioscentret 
rekryterades via telefon 

och informationsblad 
skickade med e-post till 
de som intresserade. 
Kvinnorna från 
primärvården 

rekryterades via en 
läkare som gav foskarna 
en lista på kvinnor som 
blivit diagnostiserade 
med endometrios år 

2011. De kvinnor som 

levde upp till kriterierna 
blev inbjudna att delta 
via brev. 
 
 
 
 
 

Kvalitativ ansats. 
Datan samlades in via 
semistrukturerade 
djupgående 

diskussioner i 
fokusgrupper med 

hjälp av en ledare. 
Intervjuerna spelades 
in och transkriberades 
ord för ord. 
Datan kodades och 
analyserades med en 
tematisk analys. 

Två huvudteman framkom: -
erfarenheter av att leva med 
endometrios -hur endometrios 
påverkar kvinnans liv. 

De tre åldersgrupperna visade 
sig vara mest påverkade inom 

samma områden: inom 
förhållandet/sexlivet, det 
sociala livet samt fysisk och 
psykisk påverkan men i olika 
prioriteringsordning. 
Skillnader hittades dock i de 
områden som påverkades 

näst mest där utbildning var 
mest viktig för kvinnor 16-24 

år, arbete för kvinnor mellan 
25 och 34 år och ekonomisk 
påverkan för kvinnorna som 
var 35 år och äldre. 

 

Hög 
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År 
Författare 
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Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2014 
 
Riazi, H. 
Tehranian, N. 
Ziaei, S. 
Mohammadi, E. 
Hajizadeh, E. 
Montazeri, A. 
 
Iran 

Patients' and 
physicians' 
descriptions of 
occurrence 

and diagnosis 
of 
endometriosis: 

a qualitative 
study from 
Iran 

Syftet med studien 
var att utforska 
patienters och 
läkares uppfattning 

och erfarenheter av 
förekomsten och 
diagnosen av 

endometrios. 

Deltagarna var både 
patienter och läkare. 
6 gynekologer och 12 
patienter deltog.  
Inklusionskriterium var 
för patienterna 
diagnostiserad 

endometrios och för 
läkarna erfarenhet av 
endometrios. 
 

 

Kvalitativ ansats. 
Semistrukturerade 
djupgående, 
individuella intervjuer 

med patienter och 
läkare som spelades 
in.Specifika frågor 

ställdes med 
förtydligande 
följdfrågor. 
Innehållsanalys av 
den transkriberade 
datan gjordes direkt 
efter varje intervju. 

Datan kodades och 
analyserades med en 
tematisk analys. 

 

Sju teman framkom 
-Smärtans lokalisering 
-Graden av smärta och 
kampen för smärtlindring 

-Känsla av att inte vara 
kvinnlig 
-Försämrad fysisk hälsa 

-Påverkan av det sociala livet 
- Sökandet efter ett 
tillförlitligt sätt att ställa 
diagnos 
- Osäkerhet gällande den 
fysiska diagnosen 
Både patienter och läkare 

letar efter ett tillförlitligt sätt 
att diagnostisera 
endometrios.  
Kulturella aspekter gör att 
endometrios har en stor 
påverkan på patientens syn 
på sig själv i rollen som 

kvinna och kan känna sig 
misslyckad relaterat till 
sexualliv och moderskap. 
 

Till detta arbete har bara 
kvinnornas uttalanden och de 

delar som går att härleda 
direkt till kvinnornas 
upplevelser använts. 
 

 

 

Hög 

 


