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Abstrakt 

 
Att som kvinna leva med den kroniska sjukdomen endometrios innebär att leva 
med svår smärta i det dagliga livet. Syftet med den här litteraturstudien var att 
beskriva hur den endometrios relaterade smärtan påverkade kvinnans dagliga liv. 
Tolv vetenskapliga artiklar analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med 
manifest ansats vilket resulterade i fyra slutkategorier. Bli bemött med misstro i 
vården; Känslor av trötthet och nedstämdhet; Behov av att anpassa arbete efter 
möjlighet till återhämtning; Hindrar ett sexuellt samliv, kärleksrelationer och 
graviditet. Resultatet visade att smärtan förorsakade känslomässig och fysiskt 
trötthet, depression samt en förändring av identiteten. Vidare kunde smärtan 
förhindra eller begränsa arbete och utbildning och en lång återhämtningstid 
krävdes ofta efter arbetet. Smärtan utgjorde ett stort hinder för kvinnor att ha 
samlag vilket hade en negativ inverkan på kärleksrelationen och graviditet. 
Kvinnors subjektiva upplevelse av sin smärta normaliserades av vårdpersonalen 
vilket resulterade i fördröjd diagnos och därmed ett onödigt lidande. Med en 
ökad förståelse och kunskap om hur kvinnans dagliga liv påverkas av 
endometrios relaterad smärta kan sjuksköterskan hjälpa kvinnor att uppleva 
hälsa genom att ge utrymme och möjlighet att få samtala om de tankar och 
känslor sjukdomen medför.  

 

 

Nyckelord: Endometrios, dagligt liv, kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, 

omvårdnad, relation, samlag, smärta  
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Att leva med smärta har en stor inverkan på det dagliga livet då det påverkar och begränsar 

familjen, sociala relationer och arbetslivet (Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 2011). Enligt 

Barnack och Chrisler (2007) är det vanligt att ett fysiskt lidande övergår till ett psykiskt 

lidande vilket påverkar det dagliga livet negativt. En känsla av osäkerhet i hanterandet av 

symtomen kan leda till brist på självförtroende (Juuso et al., 2011). Vid sänkt självförtroende 

är det viktigt med rätt typ av stöd för att kunna hantera sjukdomen. En del personer som lever 

med smärta måste kämpa för att bli tagna på allvar inom sjukvården. Att inte ses som en 

trovärdig person samt att leva i ovisshet är vanligt då man lever med ett okänt 

sjukdomstillstånd. Att bli bemött med misstro och inte få sin subjektiva upplevelse bekräftad 

skadar personens värdighet och förvärrar smärtupplevelsen. En oförmåga att kontrollera och 

minska smärtan påverkar personens upplevelse av god livskvalitet negativt (Juuso et al., 

2011).  

 

Endometrios är en östrogenberoende kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar kvinnor i 

fertil ålder (Newaz Khan et al., 2012). Vanliga symtom vid endometrios är infertilitet, 

samlagssmärta och menstruationssmärta vilket utgör ett stort hinder för de drabbade 

kvinnornas dagliga liv. Vid endometrios bildas vävnad i organ utanför livmodern, som liknar 

slemhinnan vilken är belägen i livmodern (Whelan, 2007). Den vävnad som sprids utanför 

livmodern kan bilda cystor eller skador som vid menstruation sväller och börjar blöda. Detta 

blod och överflödig vävnad lämnar inte kroppen vid menstruation utan gör så att sjukdomen 

sprider sig till andra områden och bildar sammanväxningar eller cystor. Bildas cystor och 

sammanväxningar i den spridda vävnaden kan det påverka fertiliteten (Whelan, 2003). 

Kvinnor som menstruerar ofta eller har en lång varaktighet av sin menstruation löper högre 

risk att drabbas av endometrios då de har en ökad exponering av retrograd menstruation, 

vilket innebär menstruationsblödning via äggledaren in i bukhålan (Child & Tan, 2001). I 

samband med sjukdomens symtom är det vanligt att kvinnan upplever rädsla, ilska, 

depression och skuldkänslor (Garner, 1997). 

 

Smärta är en subjektiv upplevelse som formas och påverkas av individens tidigare 

erfarenheter. I de flesta fall är smärta en upplevelse som är svår att hantera och det är då svårt 

att ha en god livskvalitet (Linton & Shaw, 2011). Tankar och förväntningar på smärtan kan 

vara värre än själva smärtan i sig, vilket har en negativ inverkan på personens psykiska hälsa 

(Howard, 2012). Personer hanterar sin upplevelse på olika sätt såsom genom att ta 

smärtstillande läkemedel, söka vård eller genom vila. Att känna en rädsla inför upplevelsen av 
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smärta kan leda till mer smärta och om personen är psykiskt stressad, orolig eller har brist på 

resurser kan förmågan att hantera smärta försvåras (Linton & Shaw, 2011).  

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar vid mötet med en patient som lider av smärta är att ha ett 

personcentrerat förhållningssätt. Ett personcentrerat förhållningsätt innebär att ta hänsyn till 

patientens livsstil, yrkeskrav, sociala stöd, hälsovanor, personliga strategier vid hantering av 

smärta samt patientens förväntningar av behandling. Vidare är det viktigt att sjuksköterskan 

bedömer patientens föreställningar om smärtan vilket kan vara viktigare än att nå en diagnos 

eller hitta en förklaring till vad som bidragit till smärtdebuten (Linton & Shaw, 2011). 

 

Endometrios relaterad smärta anses som ett centralt och destruktivt inslag i livet då den har en 

negativ inverkan på det dagliga livet och den fysiska funktionen (Culley et al., 2013). Smärtan 

är ett dynamiskt symtom då den förändras över tid och kan ges i uttryck på olika sätt i olika 

livsstadier. De flesta kvinnor som innan diagnos varit smärtfria upplever smärta först efter 

diagnos. Vidare är det vanligt att smärtan försvinner vid menopaus (Culley et al., 2013).  

 

Vid läkarbesök är det vanligt att kvinnors symtom vid endometrios normaliseras eller 

bagatelliseras då sjukvården saknar kunskap och medvetenhet om sjukdomen. På grund av 

denna okunskap hos sjukvårdpersonalen påverkas diagnostiken och många kvinnor blir 

underdiagnostiserade. Det kan ta många år från det att sjukdomen debuterar till det att 

kvinnan får sin diagnos, genomsnittstiden är mellan 3 månader upp till 14 år (Culley et al., 

2013). Denna brist på kunskap kan leda till att även kvinnan tror att symtomen är normala, 

vilket medför att hon tror att den smärta hon upplever är vanlig menstruationssmärta (Barnack 

& Chrisler, 2007). Endometrios påverkar många aspekter i en kvinnas dagliga liv, därför är 

det viktigt att denna sjukdom tas på allvar samt att smärtan särskilt tas i beaktandet då det i 

synnerhet är smärtan som påverkar det dagliga livet (Culley et al., 2013). Att besväras av 

kronisk bäckensmärta har en stor inverkan på det fysiska och psykiska välbefinnandet 

(Barnack & Chrisler, 2007). Det finns ett tydligt samband mellan sjukdomen endometrios och 

dess symtom relaterat till det dagliga livet. Mot denna bakgrund är syftet med denna studie att 

beskriva smärtans inverkan på dagligt liv vid endometrios. 
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Metod  
Då syftet med denna studie var att beskriva smärtans inverkan på dagligt liv vid endometrios 

från ett inifrån perspektiv valdes en kvalitativ metod. Kvalitativ metod används för att få en 

holistisk förståelse av ett fenomen och då studeras de känslor och upplevelser en människa får 

i samband med fenomenet (Polit & Beck, 2010, s.511).  

 

Litteratursökning  

För litteratursäkning användes databaserna Pubmed och CINAHL. Sökorden som användes i 

den aktuella sökningen var endometriosis, pain och experience. I databasen Pubmed användes 

fritext och i databasen CINAHL användes suggest subject terms och fritext som maximerade 

nyttan av sökorden. De nämnda sökorden användes i kombination med den booleska 

söktermen AND för att binda dem samman (jfr. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

Avgränsningarna var; peer reviewed, full text och engelskspråkiga. Inklusionskriterierna var 

artiklar som publicerades mellan åren 2000 - 2014 med en inriktning på symtomet smärta vid 

endometrios samt en beskrivning av smärta ur ett inifrånperspektiv. Sökningen som gjordes i 

Pubmed med de aktuella sökorden i kombination gav 187 träffar och utifrån dessa lästes 

abstrakt i de artiklarna med relevanta titlarna. Sökord som daily life, woman, chronic illness, 

disease, pelvic pain, menstrual pain, dysmenorrhea, dyspareunia, quality of life användes i 

sökningen men då detta inte gav relevanta artiklar begränsades sökorden till ovanstående tre 

sökord (Tabell 1).  

 
Tabell 1 Översikt över litteratursökning 
Pubmed 2014 01 22  (limits: 2000-2014, English, free full text available) 

Söknr  *) Söktermer                                                    Antal träffar Antal valda 

1 FT Pain 557792  

2 FT  Endometriosis 20189  

3 

4 

FT Experience  

1 AND 2 AND 3 (limits)  

433932 

187 

 

6 

CINAHL 2014 01 22 (limits 1: peer reviewed, English language, psychosocial factors, 2000-2014)  

1 FT Pain 118660  

2 FT Endometriosis 1279  

3  1 AND 2 (limits) 12 3 

*FT –fritext 

Vidare genomfördes en kompletterande manuell sökning i artiklarnas referenslistor vilket 

resulterade i tre valda artiklar. Totalt antal artiklar som valdes ut till kvalitetsgranskning var 

12 stycken.  
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Kvalitetsgranskning 

I de utvalda artiklarna granskades titel och abstrakt för en bedömning om artikeln svarade mot 

studiens syfte. De valda artiklarna kvalitetsgranskades utifrån ett granskningsprotokoll som 

tillämpas för att kvalitetsbedöma kvalitativa studier (jfr. Willman et al., 2006). Exempel på 

frågor som granskades var syftet, problemformuleringen, patientkarakteristiska, kontext samt 

om det fanns ett etiskt resonemang. Frågorna besvarades med ja eller nej och varje fråga som 

besvarades med ja gav en poäng. Alla poäng adderades ihop och slut poängen räknades sedan 

om till en procentsats så att de olika studierna blev jämförbara. Låg kvalitet erhölls om 

studien hade under 60-69% positiva svar, 70-79% gav medel kvalitet och 80-100% gav hög 

kvalitet (Willman et al., 2006). Tolv artiklar valdes ut till denna studie varav sex hade hög och 

sex medel kvalitet (Tabell 2). 

 
Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=12) 
Författare/år Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling/analys 
Huvudfynd Kvalitet 

(hög, 
medel, låg) 

 
Ballard, Lowton 
& Wright (2006) 
 
 
 
 

 
Kvalitativ 
 
 
 

 
32 
 
 

 
Semistrukturerade 
intervjuer. Tematisk 
inriktad analys. 
 
 

 
Kvinnors 
upplevelser av att 
bli respektive inte 
bli tagen på allvar 
i sin sjukdom. 
 
 

 
Hög 
 
 
 

Butt & Chesla 
(2007) 

Kvalitativ 13 
 

Tolkande 
fenomenologi. 
Tematisk analys. 

Smärtan beskrivs 
som en central del 
i kvinnans liv då 
den påverkar 
familjen, 
relationen, 
sömnen och 
arbetet. 

Hög 
 

 
Cox, Hendersen, 
Anderson, 
Cagliarini & Ski 
(2003) 
 
 

 
Kvalitativ 
 
 
 

 
61 
 
 
 

 
Fokusgruppsintervjuer. 
Tematisk inriktad 
analys. 
 
 
 

 
Sjukdomen får 
inte förstöra 
kvinnans önskan 
om att bli gravid. 
 
 

 
Medel 
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Forts. Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=12) 
 
Cox, Hendersen, 
Wood & 
Cagliarini (2003) 
 

 
Kvalitativ 

 
61 

 
Fokusgruppsintervjuer. 
Tematisk inriktad 
analys. 
 

 
Kvinnors 
upplevelse av att 
inte bli tagna på 
allvar i samband 
med endometrios. 
 
 

 
Medel 
 

 
Denny (2003) 
 

 
Kvalitativ 
 

 
15 
 

 
Semistrukturerade 
intervjuer. Tematisk 
inriktad analys.  

 
Smärtan har en 
negativ inverkan 
på vardagliga 
rutiner/sysslor 
som bla sömn och 
arbete/utbildning.   

 
Hög 

 
Denny (2004) 
 

 
Kvalitativ 
 

 
20 
 

 
Semistrukturerade 
intervjuer. Kvalitativ 
innehållsanalys. 

 
Smärtans negativa 
inverkan på 
kvinnors fysiska 
och psykiska 
välbefinnande 

 
Hög 
 
 

 
Denny (2009) 
 
 
 

 
Kvalitativ 
 
 

 
30 
 
 
 

 
Semistrukturerade 
intervjuer. Tematik 
analys. 
 
 
 
 

 
Smärtans 
inverkan på 
sociala relationer 
samt dagligt liv. 
 
 

 
Medel 
 
 
 
 

Denny & Mann 
(2007) 
 

Kvalitativ 
 

30 
 

Semistrukturerade 
intervjuer. Narrativ 
analys. 

Samlagssmärta i 
samband med 
endometrios. 

Medel 
 

 
Gilmour, 
Huntington & 
Wilson (2008) 
 

 
Kvalitativ 
 

 
18  
 

 
Semistrukturerade/inter
aktiva intervjuer. 
Tematisk 
innehållsanalys. 

 
Smärtans 
inverkan på arbete 
och sociala 
relationer. 

 
Hög 

 
Huntington & 
Gilmour (2005) 
 

 
Kvalitativ 
 

 
18 

 
Semistrukturerade/inter
aktiva intervjuer. 
Tematisk 
innehållsanalys 

 
Smärtan i 
samband med 
endometrios 
hindrade kvinnor 
från att arbete/gå 
skola.  

 
Hög 

 
Markovic, 
Manderson & 
Warren (2008) 
 
 
 
 

 
Kvalitativ 
 
 
 

 
30 
 
 
 

 
Kvalitativa intervjuer. 
Grounded theory. 
 
 
 
 

 
Kvinnors rädsla 
för att smärtan ska 
bli en del av deras 
kvinnliga 
identitet. 
 
 

 
Medel 
 
 

Seear (2009) Kvalitativ 20 Semistrukturerade 
intervjuer. Interaktiv 
modell. 

Anpassa arbetet 
efter kvinnans 
förmåga. 

Medel 
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Analys 

Kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats användes som analys metod (jfr. 

Graneheim & Lundman, 2004). Manifest ansats innebär att analysen genomförs på en textnära 

nivå utan att tolka det som beskrivs (Graneheim & Lundman, 2004). Analysen inleddes 

genom att artiklarnas innehåll lästes upprepade gånger och på så sätt skapades en känsla för 

helheten. Vidare markerade författarna relevanta meningar, fraser eller ord som svarade an 

mot studiens syfte. Dessa textenheter märktes med en bokstavs och nummerkombination för 

att på ett enkelt sätt kunna härleda enheterna till original artikeln. Vidare kondenserades de 

valda textenheterna för att behålla kärnan från den ursprungliga texten, texten kortades ned 

och relevant information behölls då det svarade an mot studiens syfte (jfr. Graneheim & 

Lundman, 2004). De kondenserade meningsenheterna grupperades sedan in i kategorier (jfr. 

Graneheim & Lundman, 2004).  Kategorisering genomfördes i flera steg som slutligen 

resulterade i fyra kategorier (Tabell 3). Analysen avslutades när kategorierna inte kunde 

sammanföras i ytterligare steg.                                          

 

Resultat 
 
Tabell 3 Översikt över kategorier (n=4) 

 
Bli bemött med misstro i vården 
 
Känslor av trötthet och nedstämdhet 
 
Behov av att anpassa arbete efter möjlighet till återhämtning 
 
Hindrar ett sexuellt samliv, kärleksrelationer och graviditet 
 

 

Bli bemött med misstro i vården  

I flera studier (Denny, 2003, 2004; Seear, 2009) beskrev kvinnor med endometrios att den 

smärta de upplevde normaliserades av vårdpersonalen. De fick höra från vårdpersonalen att 

det var en vanlig menstruationssmärta och att de var tvungna att lära sig leva med den 

(Denny, 2003, 2004, 2009; Seear, 2009). Kvinnor beskrev att vårdpersonal ansåg att smärtan 

var relaterad till vanlig menstruation vilket gjorde att de dröjde innan de fick diagnos. Även 

de själva trodde att smärtan berodde på vanlig menstruationssmärta då de inte hade något att 

jämföra med (Ballard, Lowton & Wright, 2006; Denny, 2004). Det var heller inte ovanligt att 

kvinnor fick höra att de var hypokondriker och att de överdrev sin smärta (Denny, 2004). 
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‘A couple of days before my second operation he calls me a hypochondriac. I mean I 
used to hate going to see him. As soon as I opened the door he would say ‘‘Oh you 
again’’. (Denny, 2004, s.42) 

 

De kvinnor som fick en fördröjd diagnos beskrev att de reagerade till en början med lättnad 

men att det sedan övergick i ilska och ångest (Cox et al., 2003; Denny, 2004). Dessa känslor 

väcktes då de ansåg att de lidit av oförklarlig smärta många år i onödan på grund av att de 

blev bemötta med misstro av sjukvårdspersonalen (Denny, 2004).  

 

‘I do feel angry because if they’d realised it before and done something about it earlier 
the situation perhaps could have been completely different. I think I suffered almost nine 
years’. (Denny, 2004, s.41) 

 

Känslor av trötthet och nedstämdhet 

I studier (Butt & Chesla, 2007; Denny & Mann, 2007) beskrev kvinnor med endometrios att 

smärtan blev en central del av deras liv som ledde till en känslomässigt smärtsam upplevelse, 

vilket påverkade dem negativt i det dagliga livet. Smärtan beskrevs som diffus och gjorde att 

de kände sig nedstämda (Huntington & Gilmour, 2005). I Cox et al. (2003) studie beskrev 

kvinnor att endometrios förstörde deras relationer och förändrade deras liv. Smärtan beskrevs 

som en ständig påminnelse om sjukdomen och ledde till känslomässig och fysisk trötthet och 

illamående (Butt & Chesla, 2007; Huntington & Gilmour, 2005).  

 

‘When you have pain all the time, it wears on you. You get very tired. Not only 
emotionally, because it reminds you all the time, but physically. I think it’s just you get 
tired of your body having to feel the pain all the time’. (Butt & Chesla, 2007, s.581) 

 

Kvinnor med endometrios beskrev sig ha en önskan om att blödningarna och smärtan skulle 

upphöra för att minska lidandet (Denny, 2009). I studien av Ballard et al. (2006) beskrev de 

att de lindrade smärtan med läkemedel men att de ibland tog för mycket smärtlindring vilket 

kunde vara skadligt för dem. 
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Behov av att anpassa arbete efter möjlighet till återhämtning 

I studien av Denny (2003) beskrev kvinnor med endometrios att leva med svår smärta kunde 

innebära att de sjukskrev sig oftare eller att de inte kunde utföra arbetet på önskat sätt. Vidare 

kunde smärtan förhindra eller begränsa arbete och utbildning (Huntington & Gilmour, 2005). 

Efter att ha arbetat trots smärta blev konsekvensen en lång återhämtningstid, för att sedan 

kunna återgå till arbetet (Butt & Chesla, 2007). Kvinnor undvek att berätta om sin sjukdom då 

det fanns en rädsla över att arbetsgivaren skulle avbryta arbetet (Gilmour, Huntington & 

Wilson, 2008). Ett annat skäl till att kvinnor undvek att berätta om sin sjukdom var en oro 

över att arbetsgivaren inte skulle förstå dem (Ballard et al., 2006). 

 

Enligt Butt och Chesla (2007) beskrev kvinnor att det var viktigt att de lyssnade till sin kropp 

genom att vila när de kände sig trötta eller upplevde smärta. Ignorerades tröttheten eller 

smärtan kunde arbetet och studierna få försämrade resultat (Gilmour & Huntington, 2008). 

Kvinnor beskrev att smärtan påverkade sömnen då det var det sista de kände innan de 

somnade och det första de kände när de vaknade (Denny, 2003). För att förhindra denna 

smärta var kvinnorna tvungna att ligga på ett visst sätt, ofta på ena sidan (Butt & Chesla, 

2007). De beskrev sig också ha svårigheter att ta sig ur sängen på morgonen på grund av 

intensiv smärta (Butt & Chesla, 2007; Seear, 2009). 

 

‘Sometimes I can’t sleep on one side because it hurts’. (Butt & Chesla, 2007, s.581) 

 

Hindrar ett sexuellt samliv, kärleksrelationer och graviditet 

I studier (Butt & Chesla, 2007; Denny, 2004) beskrev kvinnor med endometrios att de 

upplevde att samlag var ett sätt att komma nära sin partner. När smärtan däremot hindrade 

dem från att ha samlag belastades relationen. Enligt Denny och Mann (2007) beskrev kvinnor 

en rädsla över att deras partner skulle träffa någon annan som kunde ge dem mer. 

 

‘I do get worried that he’s going to go off and meet someone who can give him a lot 
more than I can’. (Denny & Mann, 2007, s.191) 

 

Enligt Denny och Mann (2007) undvek en del kvinnor att vara sexuellt aktiva då det fanns en 

rädsla att detta skulle leda till samlag. Många kvinnor som besvärades av smärta vid samlag 

beskrev att de gärna vill ha en bra relation samtidigt som de kände att de inte kunde och hade 

förmåga till det (Denny & Mann, 2007). Att leva i en relation och varken kunna eller ha 
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förmåga till samlag på grund av svår smärta gjorde att kvinnor kände skuld gentemot sin 

partner (Denny & Mann, 2007; Seear, 2009). Enligt studien av Denny och Mann (2007) 

beskrev kvinnor med endometrios att deras partner kunde uppleva en känsla av att bli avvisad 

vid brist på sexuell aktivitet. Detta resulterade i frustration hos kvinnan då hon ville ha samlag 

men inte kunde på grund av smärtan. 

 

‘You’re with the person you love and ... You’re having sex and you have to stop because 
it starts hurting’. (Denny & Mann, 2007, s.191) 

 

Enligt kvinnor med endometrios påverkade samlagssmärta deras självkänsla (Denny & Mann, 

2007). De flesta kvinnor som upplevde smärta vid samlag beskrev även en ihållande smärta i 

timmar eller dagar efter samlag (Denny, 2003; Denny & Mann, 2007). Denna smärta kunde 

upplevas ännu svårare att hantera än smärtan under själva samlaget (Denny & Mann, 2007). 

De kvinnor som upphört med sin sexuella aktivitet på grund av smärta beskrev en känsla av 

att de kände sig okvinnliga och ointressanta när de inte kunde delta i samlag fullt ut (Denny & 

Mann, 2007). För att undvika dessa känslor beskrev en del kvinnor att de valde att vara 

sexuellt aktiva trots smärta och därmed lida i det tysta (Denny & Mann, 2007; Seear, 2009).  

 
‘The intercourse will start but I have to say ‘no’, and then there’s other times when I’ll 
just suffer in silence’. (Denny & Mann, 2007, s.191) 

 

Kvinnor som önskade bli gravida eller kvinnor som inte ville att sjukdomen skulle påverka 

den sexuella aktiviteten beskrev att de uthärdade smärtan vid samlag (Denny & Mann, 2007). 

I studier (Butt & Chesla, 2007; Denny & Mann, 2007) beskrev kvinnor att de tillsammans 

med partnern kunde komma överens om ställningar och alternativa lösningar till penetrerande 

sex för att de skulle uppleva fysisk kontroll och minskad smärta. 

 

I en studie av Ballard et al. (2006) beskrev kvinnor med endometrios en känsla av ovisshet 

och osäkerhet inför framtiden eftersom de skulle kunna behöva ta ett fertilitetsbeslut i unga år 

genom hysterektomi för att bli av med smärtan sjukdomen medförde. Kvinnor beskrev att 

sjukdomen inte skulle få vinna över deras önskan att få ett barn (Cox et al., 2002). Smärtan 

kom enligt kvinnor i början av menstruationen eller vid ägglossningen. Smärtan kunde vara 

ihållande under hela menstruationscykeln (Denny, 2003, 2004). Kvinnor som led av smärta 

under ägglossningen och som ville bli gravida beskrev att smärtan gjorde det omöjligt att ha 

samlag under denna period (Denny, 2003).  
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‘Let [conception] happen naturally’, and I was saying, ‘It’s impossible to try during my 
ovulation time. I am in agony, and I’m trying to have sex and it’s just not happening’. 
(Denny, 2003 s.645) 

 

En del kvinnor beskrev en rädsla över att smärtan skulle bli en del av hennes identitet. Att 

däremot bli gravid och föda barn förstärkte kvinnans förmåga att bevara sin identitet 

(Markovic, Manderson & Warren, 2008). 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva smärtans inverkan på dagligt liv vid endometrios. 

Analysen resulterade i fyra kategorier; Bli bemött med misstro i vården; Känslor av trötthet 

och nedstämdhet; Behov av att anpassa arbete efter möjlighet till återhämtning; Hindrar ett 

sexuellt samliv, kärleksrelationer och graviditet. 

 

I resultatet framkom att kvinnor med endometrios blev bemötta med misstro inom sjukvården. 

Att inte bli tagen på allvar kan enligt Olsson, Skär och Söderberg (2011) väcka känslor av att 

vara ifrågasatt och därmed en känsla av besvikelse. När smärtan är osynlig för andra kan 

personer bli bemötta på ett mindre trovärdigt sätt än om de haft synliga tecken på sjukdom 

eller symtom. Detta kan väcka en känsla av att vara mindre värd än andra. I denna studies 

resultat framkom att kvinnor med endometrios hade fått vänta länge på diagnos då 

vårdpersonal såg smärtan som vanlig menstruationssmärta. När kvinnorna fick en diagnos och 

förklaring till sin smärta väcktes känslor av ilska och ångest för att de fått vänta så länge på 

besked om orsak till smärtan och över att det inte tagits på allvar. Personen med smärta 

upplever en känsla av lättnad när sjukvårdspersonalen tar dem på allvar och lyssnar till dem. 

Personer som lider av smärta uppskattar att vårdpersonalen bemöter deras subjektiva 

upplevelser och inte enbart lägger fokus på diagnosen (Olsson, Skär & Söderberg, 2011). 

Enligt Müllersdorf, Zander och Eriksson (2011) är mötet med sjukvårdspersonalen avgörande 

för att skapa en förtroendefull relation. Känslan av att bli tagen på allvar skapar säkerhet 

vilket gör att personen känner sig sedd. För att upprätthålla säkerhet mellan patient och 

vårdpersonal är det som vårdpersonal viktigt att vara närvarande, lugn och metodisk 

(Müllersdorf et al., 2011). En känsla av uppgivenhet väcks när andra inte har förmåga att se 

hur sjuk personen med smärta känner sig (Olsson, Skär & Söderberg, 2011). Det är viktigt att 

omgivningen förstår och bekräftar personers upplevelse av smärta då detta leder till att de får 

ett ökat välbefinnande och en möjlighet att gå vidare i sin sjukdom (Juuso, Skär, Olsson & 
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Söderberg, 2013). Juuso et al., (2013) beskriver vidare att trygghet, kärlek och lycka är 

ytterligare faktorer för att uppleva ökat välbefinnande trots smärta och sjukdom. 

 

Resultatet i denna studie visade att smärta blev en central del i kvinnors liv i samband med 

endometrios då det ledde till känslomässigt smärtsamma upplevelser, förstörde relationer och 

ledde till känslomässig och fysisk trötthet samt depressioner för en del kvinnor. Miller och 

Timson (2004) visade att leva med kronisk ryggsmärta kan orsaka ett lidande på flera olika 

sätt för den som drabbas. Smärtan hotar personens identitet vilket förändrar dennes sätt att 

tänka om sin sjukdom. Detta kan i sin tur leda till känslor som hjälplöshet samt förlust av 

självkänsla. Vidare kan smärtan leda till roll- samt relationsförlust. Personen som lever med 

kronisk smärta upplever att ha en kontakt inom vård- och omsorg är viktigt då det lindrar 

psykisk och fysisk stress samt förbättrar och stärker den psykiska och fysiska hälsan.  

 

I denna studies resultat framkom det att endometrios relaterad smärta leder till trötthet som i 

sin tur ledde till att kvinnor krävde vila och återhämtning i hög utsträckning. Trötthet är ett 

komplext osynligt symtom som finns i en rad långvariga sjukdomar. Att vara trött är en 

ständigt närvarande känsla som inte går att ändra på utan personen måste lära sig leva med 

den förändrade situationen där de är tvungna att anpassa sig till sin kropp och dess förmåga. 

Kvinnor med Parkinson har beskrivit trötthet som en förändrad erfarenhet av kroppen då den 

leder till känslor av tröghet och tyngd. Trötthet kan också väcka känslor som frustration, 

stress, sorg och ilska då personer inte längre kan göra saker som förut vilket kan påverka 

relationer och ge en känsla av att vara isolerad. Att leva med trötthet utgör ett hinder och 

begränsar förmågan att leva som tidigare. För att inte förlora energi och styrka för att 

upprätthålla sitt tidigare liv är personer tvungna att planera sin vardag i större utsträckning. 

Den reducerade energin leder till ett ökat behov av att spara kraft och vila för att kunna 

fördela sin energi (Olsson, Lexell & Söderberg, 2008). 

 

I resultatet i denna litteraturstudie framkom det att arbetslivet kan påverkas i samband med 

smärta. Att leva med smärta kan innebära ett avbrott i personens liv, ett avbrott som rubbar 

dagliga rutiner som bland annat arbetet (Coutu, Baril, Durand, Côté, Rouleau & Cadieux, 

2010). Enligt Ekbladh, Thorell och Haglund (2010) har arbetslivet en stor anknytning till 

upplevelsen av livskvalitet. Arbetet kan ha både bra och dåliga hälsoeffekter där de bra är att 

känna sig behövd, en känsla av tillfredställelse, ökat välbefinnande och stimulans medan de 

dåliga är att smärtan kan öka vid tungt arbete samt leda till fysisk trötthet.   
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Resultatet visade att endometrios relaterad smärta utgör hinder för sexuellt samliv och 

graviditet då samlag gav mer smärta än njutning. En del kvinnor valde att uthärda samlag då 

önskan om att bli gravid övervägde smärtan. Sexuell dysfunktion kännetecknas av 

fysiologiska eller psykologiska förändringar, vilket har en negativ inverkan på individen då 

detta kan leda till att kärleksrelationen blir lidande (Richards, Bertolotti, Doss & 

McCullagh,2011). Även i denna studies resultat framkom att relationen till partnern blev 

belastad och att kvinnor med endometrios kände rädsla för att partnern skulle lämna dem. Att 

inte kunna vara sexuellt aktiv som de önskade ledde till skuldkänslor. Enligt Howard (2012) 

är känslor som ilska, sorg och skam vanliga för kvinnor som lever med bäckenbottensmärta. 

En kvinnas oförmåga att uppleva njutning eller orgasm kan förvärra sexuella problemen i 

relationen.   

 

Vid endometrios utgör bäckenbottensmärta det största hindret för kvinnan att vara sexuellt 

aktiv då hon upplever djup samlagssmärta (Howard, 2012). De kvinnor som lider av kronisk 

bäckenbottensmärta rapporterar mer sexuella problem än kvinnor med någon annan typ av 

smärta. Att lida av bäckenbottensmärta kan orsaka sänkt smärttröskel även i andra organ som 

exempelvis sexuell beröring av bröstvårtorna. Detta kan upplevas smärtsamt. Att bli 

upphetsad och få en orgasm beskrivs som muskelkramper eller elstötar (Howard, 2012). I 

denna studies resultat framkom att smärtan som kvinnor med endometrios hade efter samlag 

var svårare än själva samlagssmärtan. Trots detta valde vissa kvinnor att ha samlag för att 

känna sig okvinnliga och ointressanta. Enligt Howard (2012) kan kvinnor som lider av 

bäckenbottensmärta utveckla en rädsla för beröring eftersom det kan vara smärtsamt eller leda 

till smärtsam sexuell aktivitet. Att ha samlag trots smärta kan ge kvinnor en förlorad kontroll 

som i sin tur kan leda till oro och en ökad smärtupplevelse.  

 

I denna litteraturstudies resultat framkom att kvinnor med endometrios kände ovisshet och 

osäkerhet inför framtiden på grund av att de tidigt i livet behövde ta beslut om de ville ha barn 

eller om det skulle göra en hysterektomi för att lindra smärtan. Harada (2013) beskriver att 

endometrios är en av de vanligaste orsakerna till bäckensmärta, samlagssmärta och infertilitet, 

vilket resulterar i försämrad livskvalitet hos kvinnor i reproduktiv ålder. Att vara infertil 

beskrivs som en stor sorg i livet då förmåga att reproducera och föda barn anses vara en 

naturlig del av livet (Johansson & Berg, 2005). En önskan att se nästa generation växa upp 

beskrivs som en lycka och drivkraft i livet. Det är existentiellt, psykologiskt, socialt och 
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kulturellt laddat att inte ha förmåga att skaffa biologiska barn. Infertilitet påverkar både 

kvinnan och mannen i relationen känslomässigt då deras kvinnlighet och manlighet 

ifrågasätts, oförmåga att föda barn påverkar dock kvinnan mer än mannen. Att lida av 

infertilitet väcker en sorg över att inte kunna bekräfta den relation man lever i genom 

föräldraskap. Kvinnor upplever en känsla av tomhet och smärta över att inte få barn och att 

barnlösheten tar upp en stor del av deras existens då fertiliteten är en central och viktig del i 

livet. Infertila kvinnor kan drabbas av ilska, stress, ångest och depression samt existentiella 

tankar om meningen med livet. Situationen upplevs outhärdlig och medför ett lidande 

(Johansson & Berg, 2005). Resultatet i denna studie visade att kvinnor med endometrios 

kämpade för att inte låta sjukdomen påverka deras önskan om att få barn. 

 

I resultatet framkom det att trots den smärta kvinnor med endometrios kunde uppleva under 

ägglossningen valde en del att uthärda samlag då önskan var stor att bli gravid. Enligt 

Johansson och Berg (2005) får kvinnan under ägglossningen en chans och ökat hopp om att 

bli befruktad medan menstruationen ses som ett misslyckande då hoppet om graviditet tas 

ifrån dem. Att vidmakthålla hoppet om att bli gravid beskriver kvinnor som oerhört viktigt då 

hoppet ses som en drivkraft i livet. Hoppet om att bli gravid minskar med tiden, men det är 

först när kvinnor kommer i klimakteriet som dem accepterar att de inte kan få barn, och när 

kvinnor kommit till denna insikt värdesätter de andra saker i livet.  

 

För att få en ökad förståelse för hur kvinnor vidmakthåller en känsla av sammanhang, trots att 

de lider av samlagssmärta och infertilitet som kan påverka kärleksrelationen, har författarna 

valt att fördjupa sig i den teoretiska modellen känsla av sammanhang (KASAM). De tre 

centrala komponenterna i KASAM är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky, 2005, s. 43).  

 

Begriplighet syftar till i vilken utsträckning individen upplever inre och yttre stimuli. För att 

kvinnan med endometrios relaterad samlagssmärta och infertilitet ska uppleva hög 

begriplighet förutsätter det att det stimuli hon möter i framtiden är förutsägbart eller när 

stimuli kommer som en överraskning ska det kunna ordnas och förklaras. Att drabbas av 

endometrios, som bland annat påverkar den sexuella aktiviteten och kan leda till infertilitet, 

gör att kvinnan upplever situationen kaotisk, oordnad och oförklarlig. Nästa komponent 

handlar om hanterbarhet som innebär vilka resurser individen har till förfogande att hantera de 

inre och yttre stimuli individen utsätts för. Har kvinnan en hög känsla av hanterbarhet trots 
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samlagssmärta och infertilitet, kommer hon i mindre utsträckning uppleva sig som ett offer 

eller tycka att livet behandlar henne orättvist. Upplever kvinnor med endometrios en känsla av 

hanterbarhet kommer de kunna hantera sin förändrade livssituation i samband med 

sjukdomen. Den tredje komponenten är meningsfullhet och handlar om vikten av att vara 

delaktig i de processer som skapar öden samt de processer som skapar dagliga erfarenheter. 

Genom att förbise samlagssmärta och infertilitet och i stället fokusera på andra viktiga 

områden i livet kan kvinnan uppleva meningsfullhet. Kvinnor med hög känsla av 

sammanhang betraktar dessa områden som utmaningar, värda känslomässig investering och 

engagemang (jfr. Antonovsky, 2005, s. 42-46). 

 

Endometrios utgör ett hinder för kvinnans sexualitet, sjuksköterskan har därför en avgörande 

roll i att förstå hur sexualiteten och den sexuella funktionen påverkas av sjukdomen och 

behandling som ges (Richards et al., 2011). Vid mötet av dessa patienter är det viktigt att 

sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt för skapa förståelse över hur sjukdom och behandling 

kan påverka sexualiteten. Det kan ge en ökad smärtlindring att få samtala om sin 

smärtupplevelse vid samlag än att bara behandla smärtan i sig (Howard, 2012). 

 

Intervention 

Sexuell dysfunktion är vanligt bland kvinnor med endometrios vilket påverkar många 

aspekter i kvinnans dagliga liv. Vid behandling av dessa problem kan sjuksköterskan använda 

samtalsmodellen PLISSIT (Fatemeh, Giti, Efat, Fatemeh & Hamid, 2012). PLISSIT står för 

Permission, Limited information, Specific suggestions och Intensive therapy (Ayaz, 2009).  

Permission står för tillstånd och innebär att sjuksköterskan låter personen och dennes partner 

uttrycka sin tankar och oro om sexualitet och vikten av sexuella aktiviteter. Det är viktigt att 

sjuksköterskan inger en känsla av öppenhet och låter individerna föra en konstruktiv 

diskussion och etablera en relation utan att sjuksköterskan sätter egna värderingar på deras 

tankar och känslor. Att ge utrymme och låta kvinnan uttrycka sina tankar och känslor i 

samband med endometrios är betydelsefullt då det kan innebär en stor förändring i dennes liv 

att inte vara sexuellt aktiv eller kunna få barn. Limited information står för begränsad 

information och handlar om att sjuksköterskan ska ge information till personen som är direkt 

relaterat till deras problem. Här är det viktigt med en öppen terapeutisk relation som bygger 

på en förtroendefull relation mellan patient och sjuksköterska. För att patienten ska få svar på 

sina tankar och känslor är det viktigt att sjuksköterskan vågar ställa frågor om den förändrade 

sexualiteten i relation till sjukdomen. Den begränsade informationen syftar till att öka 
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patientens kunskapsnivå om hur biverkningar av tillämpad behandling kan påverka den 

sexuella funktionen. Specific suggestions står för specifika förslag som innebär att 

sjuksköterskan bör skaffa information innan de ger specifika förslag till patienten. Denna nivå 

handlar om att sjuksköterskan ska ge information till patienten och dennes partner om 

förändringar av patientens känslor, erektil dysfunktion, smärtsamma sexuella aktiviteter, 

förlust av sexuell lust samt specifika förslag som kan underlätta till en förbättring av 

sexualiteten. Intensive therapy står för intensive terapi och handlar om att sjuksköterskan 

hänvisar patienten och dennes partner till specialister när det krävs ett mer detaljerat samråd. 

Dessa specialister kan vara psykologer, psykiater och terapeuter (Ayaz, 2009).  

 

Metoddiskussion 

För att beskriva smärtans inverkan på det dagliga livet vid endometrios har en kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats använts i denna litteraturstudie. Manifest ansats innebär 

att analysen genomförs på en textnära nivå utan att tolka det som beskrivs (Graneheim & 

Lundman, 2004). Trovärdigheten av en kvalitativ studie avgörs utifrån pålitlighet, 

tillförlitlighet överförbarhet och bekräftbarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303).  

 

Datainsamlingen och dataanalysen har tydligt beskrivits i denna studie för att ge en ökad 

pålitlighet. För att ytterligare öka pålitligheten i studien har litteraturstudien och dataanalysen 

beskrivits i både tabeller och löpande text. Sökningen begränsades till studier skrivna på 

engelska, detta kan ha påverkat pålitligheten då översättning och kondensering kan göra att 

författarna går miste om språkliga nyanser (jfr. Holloway & Wheeler 2010, s. 303). För att 

förhindra att gå miste om dessa språkliga nyanser har förfarfattarna använt ett lexikon.  

 

Att tillvägagångsättet är tydligt beskrivet är av vikt för reproducerbarheten som innebär att 

andra forskare ska kunna återupprepa förfarandet och få ett likvärdigt resultat (Holloway & 

Wheeler, 2010, s.303). Hur litteratursökningen och kvalitetsgranskningen gick till går att 

utläsa i tabell ett och två. Av de totalt tolv artiklarna var sex av hög kvalitet och sex av 

medelkvalitet. Resultatet illustrerades det med citat från artiklarna vilket stärker 

tillförlitligheten av studien. En svaghet i studien som dock medför att tillförlitligheten minskar 

är att flera artiklar som används i analysen har samma författare (jfr. Graneheim & Lundman, 

2004). 
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Överförbarhet innebär att resultatet kan överföras och vara relevant till andra grupper än de 

som ingår i studien (Holloway & Wheeler 2010, s. 303). Författaren kan ge förslag om 

överförbarhet men det är läsarens beslut om resultatet går att överföra till grupper i andra 

sammanhang. En tydlig presentation av resultatet har använts i denna studie tillsammans med 

lämpliga citat vilket ökar överförbarheten (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Bekräftbarheten stärktes i denna studie då en manifest ansats erhölls och således genomfördes 

på en textnära nivå utan egna tolkningar. Bekräftbarhet handlar om att författarna har ett 

objektivt förhållningssätt och att resultatet besvarar studiens syfte. Föreligger en förförståelse 

om ämnet kan detta i sin tur leda till omedvetna tolkningar och därigenom påverka studiens 

bekräftbarhet. Vidare har tydliga källhänvisningar använts för att lätt kunna härledas till 

originalkällan (jfr. Holloway & Wheeler, 2010, s. 303).  

 

Slutsats 

Att leva med endometrios innebär att leva med smärta som påverkar det dagliga livet negativt. 

Då endometrios är en kronisk sjukdom innebär detta regelbunden sjukhusvistelse vilket blir 

en del av det dagliga livet. Att bli bemött på ett värdigt och respektfullt sätt är avgörande för 

hur kvinnor upplever och kan hantera sin sjukdom. Det är av därför av stor vikt att 

smärtupplevelsen inte ignoreras då den påverkar flera viktiga aspekter i det dagliga livet som i 

sin tur kan leda till lidande om den inte tas på allvar. Denna litteraturstudie har gett en ökat 

förståelse och ökad kunskap om hur endometrios relaterad smärta påverkar kvinnors dagliga 

liv. Sjuksköterskans medvetenhet om de aspekter som kan påverka det dagliga livet i samband 

med sjukdomen bidrar till att kvinnor med endometrios upplevelser av att bli tagen på allvar 

och därmed få ett ökat välbefinnande. För att kvinnor ska uppleva en så god hälsa som möjligt 

trots sjukdomen bör mer kvalitativ forskning genomföras för att ytterligare öka 

förståelsen för hur kvinnor upplever att sjukdomen påverkar deras dagliga liv. 
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