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Abstrakt 
Endometrios är en ännu relativt outforskad sjukdom som drabbar kvinnor i fertil 
ålder. Denna sjukdom påverkar många delar av kvinnors liv och vardag då de 
lever med konsekvenserna som sjukdomen kan medföra. Ännu finns ingen 
konstaterad orsak till varför sjukdomen uppkommer, därav behövs detta område 
belysas mer. Syftet med denna studie var därför att beskriva kvinnors upplevelser 
av att leva med endometrios. Systematiska litteratursökningar genomfördes i 
databaserna Pubmed och Cinahl. De valda vetenskapliga artiklarna analyserades 
med en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen av de elva 
artiklarna resulterade i fyra kategorier; Att känna sig otillräcklig som kvinna, Att 
sjukdomen är en privat angelägenhet, Att känna sig begränsad och kontrollerad 
samt Att inte bli tagen på allvar och bemötas med okunskap. I denna studie visar 
resultatet genomgående att kvinnor hade ett behov av att bli tagna på allvar och bli 
bemötta på ett respektfullt sätt. Kvinnor beskrev att den ständiga kampen för att 
hantera sin sjukdom och komplikationer som den medförde påverkade hela deras 
livssituation och resulterade i en negativ påfrestning på den mentala hälsan. Att 
sjukvårdspersonal tar dessa kvinnor på allvar och lyssnar på deras oro kan leda till 
att kvinnor känner sig mer trygg i att våga söka hjälp för sina symtom och på så 
vis få adekvat behandling för sin sjukdom. En annan viktigt aspekt är att tillvarata 
kvinnors egna resurser vilket kan leda till utveckling av strategier som gör det 
lättare att hantera och leva med endometrios.  
 
Nyckelord: Endometrios, livskvalitét, hälsa, upplevelse, omvårdnad, kvalitativ, 
litteraturstudie. 
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Vid kronisk sjukdom påverkas det fysiologiska och psykologiska välmåendet. Förmågan att 

psykologiskt anpassa sig till sjukdomen avgör om hälsan kommer påverkas positivt eller 

negativt. Vanliga negativt förekommande psykologiska faktorer som uppkommer vid 

långvarig sjukdom är ångest, osäkerhet och depression (Dekker & de Groot, 2018). Att leva 

med kronisk sjukdom kan frambringa känslor av förlust av sin identitet och livet innan 

sjukdomen, eftersom det oftast innebär en anpassning av vardagen samt att det är risk att 

allmänheten bara ser sjukdomen istället för personen. Den kroniska sjukdomen kan medföra 

sådana anpassningar att det blir en förlust av värdighet och självständighet (Mahon, O’Brien 

& O’Conor, 2014). Att leva med en kronisk gynekologisk sjukdom påverkar kvinnor i deras 

dagliga liv. Det är dock sällan gynekologiska sjukdomar rapporteras av kvinnor förrän 

smärtan är så svår att de känner att de inte har något annat val. Anledning till att de inte 

söker hjälp tros bero på att kvinnor upplever att sjukdomen är för personlig och genant, samt 

stigmatiseringen kring gynekologiska sjukdomar (Kjemlff, Erickson & Langenberg, 1996). 

 

Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som drabbar omkring 10-15 % av kvinnor 

i fertil ålder. En kvinna räknas som fertil från den dagen hon får sin första menstruation fram 

till klimakteriet då den upphör (Moore, 2019). Det som händer vid endometrios är att 

endometrievävnad fäster in och börjar växa till utanför livmoderhålan. Detta ger upphov till 

adhersioner, cystor, fibros och ärrbildning med kroniska inflammationer som följd (Peiris, 

Chaljub & Medlock, 2018). Dessa kroniska inflammationer innebär att många med 

endometrios har ihållande smärtor. Smärtorna uppkommer även på grund av blödningar 

utanför livmodern och irritation i bäckenet. Endometrievävnad som fäster till utanför 

livmodern är även den cykelbunden. Detta innebär att vid menstruation så blöder även dessa 

endometrioshärdar, vilket ger upphov till inflammationer (Moore, 2019). Ännu finns ingen 

fastställd orsak till varför sjukdomen uppstår, men en av teorierna kring dess utveckling är 

att det uppstår ett backflöde av menstruationsblödningen, så kallad retrograd menstruation. 

Andra troliga bakomliggande orsaker till sjukdomen är genetiska faktorer och obalans i 

östrogennivåerna. Oregelbundenhet i immunförsvaret kan också vara en bakomliggande 

orsak, då detta ej förmår att omhänderta och destruera levande endometrieceller. Vid 

operation finns det även risk att man för med sig endometrieceller till andra delar av kroppen 

som ligger utanför livmodern (Peiris et al., 2018). Det finns olika typer av endometrios 
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beskrivna. Dessa är adenomyos där livmoderslemhinnan växer in i själva livmodermuskeln. 

En annan form som finns beskriven har sin infästning på bukhinnan och organ innanför 

denna. Vidare beskrivet finns det en typ av endometrios som fäster in på äggstockarna med 

cystbildning som följd och alla typer av sjukdomen kan resultera i djup infiltrerande 

endometrios (Moore, 2019). 

 

Vid endometrios är smärtproblematik vanligaste förekommande symtomet. Detta innebär att 

kvinnan har särskilt smärtfulla menstruationer, smärta under eller efter samlag, och har 

smärtfulla förstoppningar (Ferrero, Venturini, Ragni, Camerini & Remorgida, 2009), smärta 

vid urinering, tarmrörelser och rikliga menstruationsblödningar är även symtom (Peiris et 

al., 2018). Viktigt att komma ihåg är att de kvinnor som drabbas av endometrios kan vara 

helt asymtomatiska (Hogg & Vyas, 2017). Ett relativt vanligt fenomen bland kvinnor med 

endometrios är en nedsatt förmåga att bli gravid, ca 40-50 % drabbas av detta. Det finns 

ingen fastställd orsak till detta, men tros bero på de förändringar som inflammationen 

medför. Diagnostisering av sjukdomen endometrios är en lång process, det tar i genomsnitt 

cirka 7,5 år från debutsymtom innan diagnosen fastställs. Vid diagnostisering av 

endometrios behövs en noggrann anamnes samt kartläggning av var smärtan ligger, hur den 

känns och om den uppkommer i samband med menstruationscykeln (Bergqvist, Berquist & 

Nordenskjöld, 2000). När det kommer till att fastställa endometrios är det viktigt att veta att 

enbart dessa symtom inte fastställer en diagnos (Moore, 2019). Gynekologisk undersökning 

samt titthålsoperation fastställer diagnosen (Bergqvist et al., 2000). 

 

Endometrios behandlas med farmakologisk behandling eller operation. Vilken behandling 

som är aktuell beror på hur allvarlig graden av endometrios är samt om kvinnan planerar att 

skaffa barn i framtiden (Ferrero et al., 2009). Moore (2019) beskriver att operation även kan 

vara aktuell behandlingsmetod om kvinnan får allvarliga biverkningar av hormonella 

preventivmedel och därför inte är lämplig att behandlas med detta. Det finns två olika typer 

av operation, där antingen sjukliga förändringar i vävnader tas bort (Hogg & Vyas, 2017) 

eller att alla delar av kvinnans reproduktionsorgan avlägsnas (Bergqvist et al., 2000). 

Huvudsyftet vid medicinsk behandling är att minska smärtproblematiken hos kvinnor med 

endometrios samt förhindra att nya smärtproblem uppkommer. Endometrios behandlas 
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farmakologiskt för att lindra smärtproblematiken som medföljer diagnosen samt höja 

livskvalitén. De farmakologiska läkemedel som används främst vid endometrios är 

preventivmedel samt antiinflammatoriska preparat (Ferrero et al., 2009). Hormonet i 

preventivmedel hjälper till att öka längden mellan intervallerna vid menstruationsblödning, 

vilket leder till smärtlindring (Hogg & Vyas, 2017). Vanliga biverkningar vid denna typ av 

behandling är att kvinnor får klimakterieliknande symtom vilket yttrar sig som 

värmevallningar, svettningar och sömnstörningar. Andra biverkningar som kan uppkomma 

är humörsvängningar och viktpåverkan (Bergqvist et al., 2000). 

 

Sammanfattningsvis visade denna litteraturgenomgång att endometrios är en komplex 

sjukdom som påverkar de som drabbas ur många aspekter. Det är ännu mycket som man inte 

vet om denna sjukdom och hur den påverkar kvinnor i deras liv. Sjukvården behöver öka 

medvetenheten och sin kunskap för att bättre kunna ta hand om dessa kvinnor. Syftet med 

denna litteraturstudie var därför att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

endometrios. 

 

 

Metod 
Då syftet med studien var att undersöka hur kvinnor med endometrios upplever sin sjukdom 

ansåg kvalitativ innehålls analys vara den mest lämpliga metoden. En kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats möjliggör ett brett utbud av upplevelser med fokus på 

inifrånperspektiv vilket medför beskrivande innehållsrikt resultat baserat på personers 

upplevelser.  

 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar 

Den systematiska litteratursökning för insamling av data genomfördes i de internationella 

databaserna Pubmed och Cinahl, då dessa inriktar sig på vetenskapliga tidskrifter inom 

medicin och omvårdnadsvetenskap. Pilotsökning genomfördes i de olika databaserna för att 

undersöka om det fanns tillräckligt med underlag för att göra en litteraturstudie som svarade 

på denna studies syfte. De inklusionskriterier som valdes att ingå i sökningen var att 

artiklarna skulle vara peer reviewed, skrivna på engelska och att artiklarna skulle vara av 
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medel eller hög kvalitet efter kvalitetsgranskning. Då artiklarna skulle vara skrivna med 

engelsk text begränsades därför sökningen med detta. Första tanken var att enbart inkludera 

kvinnor från 18 år. Detta reviderades under sökningens gång då endometrios även drabbar 

yngre kvinnor än så och av den orsaken valdes att inkludera alla åldrar. Innan sökningen 

påbörjades användes Svensk MeSH för att få reda på vilka engelska söktermer som var 

relevanta samt kontrollerades dessa mot båda databasernas uppslagsverk, thesaurus. De 

sökord som vi ville använda och ej fanns med i uppslagsverket söktes med fritext. De sökord 

som användes i denna sökning är: Endometriosis, Adenomyosis, quality of life +, health +, 

experience*, qualitative. Ett av sökorden, experience, har markerats med (*) trunkering som 

gör att databasen inkluderar alla ändelser och böjelser av sökordet, Detta breddar sökningen 

ytterligare och risken för att relevanta artiklar försvinner ur sökningen minskar (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 72 -73). Två av sökorden har markerats med (+) i Cinahl vilket 

står för explode. I Pubmed har samma ord istället sökts med MeSH som är likvärdigt, vilket 

gör att databasen söker på alla synonymer till det orden. 

 

I den systematiska litteratursökningen kombinerades ämnesorden med booleska 

sökoperatorer för att få ett så brett och innehållsrikt sökfält som möjligt. De booleska 

sökoperatorerna OR och AND användes i sökningen för att göra den så vetenskapligt 

korrekt och innehållsrik som möjligt. Vidare söktes var och en av sökorden för sig för att 

sedan bilda ett sökblock med hjälp av OR, vilket bildade två sökblock. Resultaten av den 

sistnämnda ovanstående sökningen lades slutligen ihop med AND. Detta tillvägagångssätt 

finns beskrivet i Willman et al. (2011, s. 72-74). För att få en sådan innehållsrik sökning 

som möjligt valdes att kombinera med MeSH-termer, fritextsökning och trunkering. 

Översikt av den genomförda litteratursökningen kan ses i Tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning  

Söknr *) Söktermer  träffar Antal 
valda 

 
Cinahl 20190211 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

CH 
CH 
CH 
CH 
FT 
FT 

 Endometriosis 
 Adenomyosis  
 Quality of life + 
 Health + 
 Experience* 
 Qualitative 
 1 OR 2 
 3 OR 4 OR 5  
 6 AND 7 AND 8 Limits: Peer reviewed, english language 

3037 
161 
98279 
301087 
345349 
137353 
3177 
692476 
30 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 

 

Pubmed 20190211 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

MT 
MT 
MH 
MH 
FT 
FT 

Endometriosis 
Adenomyosis 
Quality of life 
Health 
Experience* 
Qualitative 
1 OR 2 
3 OR 4 OR 5 
6 AND 7 AND 8 Limits: Peer reviewed, english language 

17500 
157 
172079 
334440 
973522 
198107 
17897 
1422379 
37 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10  

*) MT – Major Topic, MH – MeSH i Pubmed, CH – Cinahl headings i Cinahl, FT – Fritextsökning. 

 

 

Urvalet av artiklar genomfördes genom att lästa igenom varje artikels titel, om den verkade 

svara mot studiens syfte valdes den ut för genomläsning av abstraktet. Efter genomläsning 

av de valda abstrakten kvarstod 16 artiklar. Även en manuell sökning genomfördes genom 

att artiklarnas referenslistor lästes igenom för att se om dessa innehöll intressanta artiklar 

som svarade mot denna studies syfte och inklusionskriterier. Detta tillvägagångssätt valdes 

för att säkerställa att relevanta källor inkluderades, vilket resulterade i ytterligare tre artiklar. 

Nästa steg i urvalet var att läsa igenom hela artiklarna för att se om resultatet i dessa svarade 

mot syftet och var av kvalitativt innehåll. Det resulterade i att åtta artiklar exkluderades och 

elva var kvar. Dessa elva artiklar kvalitetsgranskades utifrån SBU:s granskningsmall för 

studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser (SBU, 2014). Granskningen 

genomfördes för att se om kvalitén på artikeln var av låg, medel eller hög kvalitet. Den gick 

till på sådant vis att hela artikeln granskades på alla punkter, syfte, urval, datainsamling, 
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analys och resultat. I enlighet med beskrivning av Willman et al. (2011, s. 108-109) så 

tilldelades varje positivt svar i kvalitetsgranskningen 1 poäng och de frågor som inte 

uppfyllde ett positivt svar tilldelades 0 poäng. Då slutsumman lades ihop beräknades denna 

om till en procentsats. Utifrån detta valde författarna att artiklar med 85-100% var av hög 

kvalité, 70-85% var av medelkvalité och under 70 % var av låg kvalité. Alla elva artiklar 

som kvalitetsgranskades var av medel eller hög kvalitet, se Tabell 2.  

 

Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=11)  

Författare/
år/land 

Typ av studie Deltagare Datainsamling och 
analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Denny, 
2004, 
England 

Kvalitativ 15 kvinnor Semi-strukturerade 
intervjuer 
Tematisk 
innehållsanalys 

Att ha endometrios påverkar alla 
delar av kvinnornas liv. Att kvinnor 
fortfarande får vänta för länge på 
diagnostisering.  

Medel 

Denny, 
2009, 
England 

Kvalitativ  30 kvinnor  Semistrukturerade 
intervjuer  
Narrativ analys 

Osäkerheten kring sjukdomens 
påverkan på livet upplevdes värst 
enligt kvinnorna  

Medel 

Denny & 
Mann, 2007, 
England  

Kvalitativ  30 kvinnor  Semistrukturerade 
intervjuer  
Narrativ analys 

Att samlagssmärta är vanligt 
förekommande vid endometrios och 
att smärtorna kan sitta i några timmar 
efter samlag 

Medel 

Gilmour, 
Huntington 
& Wilson, 
2008, New 
Zealand 

Kvalitativ 18 kvinnor Ostrukturerade 
intervjuer 
Tematisk 
innehållsanalys 

Att den kroniska smärtan som 
kommer med sjukdomen var största 
orsaken till påverkan på det sociala 
livet och ekonomin. 

Hög 

Grundström, 
Alehagen, 
Kjølhede & 
Berterö. 
2018, 
Sverige 

Kvalitativ 12 Kvinnor Fenomenologiska 
intervjuer 
Tematisk 
innehållsanalys 

Att upplevelsen av sjukvården var 
både positiv och negativ och att 
upplevelsen var viktig eftersom de 
påverkade kvinnornas uppfattning av 
sig själva och deras kroppar. 

Hög 

Jones, 
Jenkinson & 
Kennedy, 
2004, 
England  

Kvalitativ  24 kvinnor  Djupgående 
intervjuer 
Grounded theory  

Förutom smärta och infertilitet, 
påverkar endometrios andra delar i 
kvinnors liv så som arbete, sexliv och 
relationer.  

Hög 

Moradi, 
Parker, 
Sneddon, 
Lopez & 
Ellwood, 
2014, 
Australien 

Kvalitativ  35 kvinnor  Semistrukturerade 
fokusgruppintervjuer  
Tematisk 
innehållsanalys  

Att diagnosen tog för lång tid och att 
det blev misstrodd, av läkare, familj, 
vänner och kollegor. Diagnosen gav 
en negativ effekt på det dagliga livet. 

Medel  
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Tabell 2 (forts.). Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=11) 

Författare/ 
år/land 

Typ av studie Deltagare Datainsamling och 
analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Riazi,Tehrai
nan, Ziaei, 
Mohammadi
, Hajizadeh 
& 
Montazeri, 
2014, Iran 

Kvalitativ (6 Gynekologer) 
12 Kvinnor 

Semi-strukturerade 
intervjuer. 
 
Tematisk 
innehållsanalys 

Att sjukdomen orsakar allvarlig 
smärta som minskar den fysiska 
hälsan och begränsar det sociala livet.  

Hög 

Roomaney 
& Kagee, 
2018, 
Sydafrika  

Kvalitativ 25 kvinnor  Semistrukturerade 
intervjuer  
Tematisk 
innehållsanalys 

Endometrios påverkar relationer med 
familj och partner negativt. 
Sjukdomen kan ge en social 
inskränkning och en negativ effekt på 
den sexuella funktionen samt 
arbetslivet. 

Medel 

Rush & 
Misajon, 
2018, 
Australien  

Kvalitativ/Kvant
itativ (Mixad 
metod) 

500 kvinnor (Enkätundersökning) 
med öppna frågor  
Tematisk 
innehållsanalys 
(endast den 
kvalitativa delen 
inkluderades i 
analysen) 

Endometrios påverkade kvinnornas 
livssituation negativt. Speciellt yngre 
kvinnor uppgav att de hade en dålig 
framtidstro angående arbete, 
relationer och socialt välbefinnande.  

Hög 

Young,.Fish
er & 
Kirkman, 
2016, 
Australien 

Kvalitativ 26 kvinnor Ostrukturerade 
intervjuer. 
 
Tematisk 
innehållsanalys 

Kvinnor föreslår att riktlinjer ska 
uppföras om sambandet mellan 
fertilitet och endometrios och hur 
man ska gå tillväga 

Medel 

 

 

Analys 

Analysen utgick ifrån Graneheims och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ 

innehållsanalys. Detta då syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

endometrios. En manifest ansats användes där texterna har analyserats med den faktiska 

texten som grund, utan att tolkning gjorts. 

 

Författarna i detta arbete har läst igenom de valda artiklarna flertalet gånger för att få ett 

helhetsperspektiv på de olika artiklarna. Nästa steg var att välja ut textenheter från de valda 

artiklarna som svarade mot syftet. Textenheterna som valdes ut översattes sedan från 

engelska till svenska för att minimera risken att feltolka enheternas kärninnehåll. Dessa 

kondenserades i sin helhet och författarna gjorde inte egna tolkningar av innehållet i 

texterna, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) är fördelaktigt för att få fram 

innehållets kärna. Kategorisering av de översatta meningsenheterna skedde sedan i flera 
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steg, där meningsenheter med liknande innebörd sattes samman i olika subkategorier för att 

slutligen resultera i färdiga kategorier. Analysen avlutades då ingen ytterligare 

kategorisering bedömdes som möjlig och då kategorierna ansågs vara uteslutande mot 

varandra. När kategoriseringen var avslutad återstod det inga lösa textenheter på grund av 

brist på passande kategori. De slutliga kategorierna presenteras i form av en brödtext med 

citat som styrker innehållet i kategorin. 

 

 

Resultat 
Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier som presenteras i Tabell 3. 

 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att känna sig otillräcklig som kvinna  

Att sjukdomen är en privat angelägenhet  

Att känna sig begränsad och kontrollerad  

Att inte bli tagen på allvar och bemötas med okunskap  

 

 

Att känna sig otillräcklig som kvinna  

Kvinnor beskrev hur de utstod smärta vid samlag för att känna sig som en riktig kvinna 

(Riazi, Tehranian, Ziaei, Mohammadi, Hajizadeh & Montazeri, 2014), detta var en del av att 

känna sig feminin och duglig i rollen som hustru. De beskrev vidare att upplevelsen av att 

leva med svår smärta vid samlag var ångestframkallande då de visste att den kunde hålla i 

sig långt efter avslutat samlag. 

 

Kvinnor blev rädda för att vara intima vilket i förlängningen kunde medföra att vissa av dem 

undvek att ha samlag helt eller delvis och gav upphov till känslor av skuld samt 

otillräcklighet som kvinna. De beskrev vidare att detta gav en negativ inverkan på deras 

självkänsla (Denny & Mann, 2007; Roomaney & Kagee, 2018). Att inte kunna ha ett 
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fungerande sexliv medförde att de undvek att inleda relationer då det många gånger innebar 

att konflikter uppstod med partnern vilket medförde att de undvek intima situationerna 

(Roomaney & Kagee, 2018). Vidare återgav kvinnor som redan levde i parrelationer att 

frånvaro av sexuell aktivitet på grund av svår samlagssmärta ledde till slitningar i 

förhållandet som i vissa fall resulterade i ett avslut av relationen (Denny & Mann, 2007). 

Enligt Rush och Misajon (2018) beskrev specifikt yngre kvinnor att de var oroliga över hur 

samlagssmärtan skulle påverka deras chanser att hitta en framtida livspartner, detta på grund 

av sjukdomens inverkan på deras liv. I studien av Riazi et al. (2014) valde en del kvinnor 

trots smärtan att ha sex för att i förlängningen kunna bli gravid vilket gav dem känslor av att 

vara en komplett kvinna. 

 

I felt guilty and inadequate because I didn’t want sex, and my only way of 

dealing with it has been to cut off and I’ve felt that I blame myself, and feel 

inadequate (Denny & Mann, 2007, s. 191). 

 

Infertilitet som kunde komma till följd av sjukdomen beskrevs som ytterligare en aspekt av 

inte kunna se på sig själv som en komplett och duglig kvinna (Jones, Jenkinson & Kennedy, 

2004; Riazi et al., 2014). Beskedet om att eventuellt inte kunna få barn kunde ge upphov till 

känslor av nedstämdhet (Jones et al., 2004) och känslorna av sorg kunde bli så 

överväldigande att kvinnan försökte begå självmord (Young, Fisher & Kirkman, 2016). 

Vidare beskrevs att oförmåga att skaffa barn påverkade förhållanden negativt och i längden 

kunde detta bidra till att förhållanden tog slut. Yngre kvinnor beskrev en rädsla för att deras 

sjukdom och dess eventuella inverkan på infertilitet skulle påverka deras chanser att i 

framtiden hitta en partner (Rush & Misajon, 2018). Kvinnor ansåg att information om 

framtida fertilitet skulle ges på ett respektfullt sätt eftersom de menade att sjukvården inte 

kunde ta för givet att bara för att de är kvinnor så är det givet att de vill bilda familj. 

Informationen var lika känslig för de kvinnor där bilda familj var den mest centrala och 

viktigaste delen i deras liv och i förlängningen att vara kvinna. Även här behövdes 

informationen föras fram lika varsamt och respektfullt (Young et al., 2016). 

 



 
 

11 

I contemplated suicide because I’ve always wanted a family…. They need 

to be very careful with how they talk to women…. They don’t realise the 

impact that it does have and it’s a lasting impact… You don’t just leave it 

behind (Young et al., 2016, s. 559). 

 

Att sjukdomen är en privat angelägenhet  

Många av de kvinnor som levde med endometrios ansåg det som en privat angelägenhet som 

de inte ville berätta om för andra (Gilmour, Huntington & Wilson, 2008; Jones et al., 2004). 

De höll sin sjukdom väldigt privat på grund av att de tyckte de var jobbigt att gång på gång 

behöva förklara sin sjukdom för andra (Jones et al., 2004). I studien av Grundström, 

Alehagen, Kjølhede och Berterö (2018) framkom det att när kvinnor var tvungna att berätta 

om sina symtom och blotta sina privataste delar i mötet med sjukvården kände de sig 

psykiskt utsatta. 

 

Framförallt undvek kvinnor att berätta om sina symtom för män då sjukdomen endast 

drabbade kvinnor (Gilmour et al., 2008). Vidare beskrev kvinnor att män saknade förståelse 

för deras sjukdom vilket innebar att de kände sig generade när de var tvungna att förklara för 

sina manliga kollegor om sjukdomens karaktär. Kvinnor beskrev att kraftiga blödningar 

kunde fläcka ner deras kläder vilket upplevdes som genant. De upplevde även en rädsla för 

att exponeras då dessa blödningar kunde uppkomma närsomhelst. Sjukdomen upplevdes 

som en privat angelägenhet som de inte ville synliggöra för andra (Gilmour et al., 2008; 

Jones et al., 2004). Detta resulterade också i en negativ påverkan på både självkänslan och 

självförtroendet. Kvinnor upplevde att de enda som kunde förstå hur och varför de kände 

som de gjorde var andra med samma diagnos (Roomaney & Kagee, 2018). 

 

To be exposed, that is something you don’t want to risk, so every time it is 

like a mental procedure, the sense of exposure. Well, it’s almost like an 

abuse, it is something you don’t want to do but you must (Grundström et al., 

2018, s. 207). 
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I don’t really tell anybody much about it. My mum knows and that is the 

only person I tell because it is a womany thing, a woman’s thing with a 

period... You tell people, who tell other people and you don’t really want 

anybody to know. It is a bit more personal, women’s periods etc. It is 

different if it is your leg or something like that but you say what it is and 

then you have got to explain. I suppose it is one of those things that you 

keep to yourself (Jones et al., 2004, s. 130). 

 

Att känna sig begränsad och kontrollerad  

Sjukdomens symtom påverkade kvinnors kroppsliga funktioner och gjorde att de kände sig 

begränsade och kontrollerade i sina liv (Gilmour et al., 2008; Denny, 2004; Riazi et al., 

2014). Många av dem upplevde att sjukdomen kontrollerade deras liv då smärtan var så 

oförutsägbar och gjorde det svårt för dem att planera saker i förväg (Rush & Misajon, 2018). 

Smärta varierade i intensitet och ibland upplevde kvinnor smärtan väldigt svår och 

begränsande (Denny, 2004). I studien av Roomaney och Kagee (2018) beskrevs det att 

smärtan inte bara var lokaliserad i bäckenområdet, utan kunde yttra sig som illamående, 

migrän, symtom från mag- och tarmkanal samt återkommande feber. 

 

Smärtan begränsade deras förmåga till dagliga aktiviteter och med det kom även en 

inskränkning av det sociala samspelet med andra människor, vilket påverkade deras 

psykiska mående negativt (Gilmour et al., 2008). När smärtan var som svårast var den 

ständigt närvarande i deras liv och gjorde dem orörliga (Denny, 2004), vilket begränsade 

deras liv markant, då det varken kunde stå, sitta eller ligga ned och de var tvungna att 

planera hela sitt liv efter den (Riazi et al., 2014). Då smärtan var väldigt energikrävande och 

svår att hantera så påverkade den alla aspekter av kvinnornas dagliga liv, vilket skapade 

känslor av att inte kunna leva sitt liv fullt ut. Den begränsning som smärtan orsakade gjorde 

att kvinnor med endometrios upplevde en desperation efter smärtlindring (Rush & Misajon, 

2018).  

 

Endometriosis absolutely rules my life. Whether the clothes are washed, 

whether we will have food in the house because I may not be able to finish a 
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grocery shop, whether I can exercise, how far I can drive my car in one day, 

whether or not I will be good at my job today, whether or not I will be able 

to have sex with my husband this week, whether or not I will be a mother or 

if my life will turn out anything at all like I have envisioned is completely 

dependent on my endo and my pain level (Rush & Misajon, 2018, s. 313).  

 

I would be climbing the walls with pain, it would be just – I couldn’t 

function, I couldn’t do anything I would be screaming and crying” 

(Roomaney & Kagee, 2018, s. 908). 

 

Att inte bli tagen på allvar och bemötas med okunskap  

Då endometrios är en sjukdom som inte går att se med blotta ögat så beskrev kvinnor i en 

studie att de var rädda för att bli sedd som en hypokondriska och inte bli tagna på allvar 

(Gilmour et al., 2008). Kvinnor beskrev vidare att de upplevde att sjukvården inte lyssnade 

på deras oro och inte tog sig tid. De bemöttes med attityder att deras symtom var normala 

och att de inte var av så allvarlig grad, samt något som varje kvinna får utstå (Denny, 2004; 

Denny, 2009; Grundström et al., 2018; Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood, 2014; 

Riazi et al., 2014). I studien av Denny (2004) återgav flera kvinnor hur de upprepade gånger 

redan under tonåren uppsökt läkare för att få hjälp med sina symtom utan att deras symtom 

blev tagna på allvar. Enligt Grundström et al. (2018) beskrev kvinnor det som en ständig 

kamp att försöka övertyga sjukvården om hur svåra deras symtom var. Många av dem 

upplevde att de blev bemötta med misstro och ignorans då sjukvården hävdade att de 

förstorade upp sina symtom och överdrev. Moradi et al. (2014) visade även att kvinnor 

bemöttes med tvivel från sjukvården då de trodde att de hittade på sina symtom för att få 

uppmärksamhet. Kvinnor kunde även få höra att endometrios inte drabbade unga kvinnor 

(Denny, 2009). Detta gav upphov till känslor av att vara osynlig då sjukvårdspersonalen inte 

verkade vara intresserade av att förstå deras situation. De kände sig förlöjligade och kände 

hopplöshet (Grundström et al., 2018). I en studie (Gilmour et al., 2008) framkom det även 

att kvinnor med endometrios upplevde att deras chefer var osympatiska och saknade 

förståelse för sjukdomens karaktär, vilket gjorde att de inte kände sig tagna på allvar. 
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I was told it was something that I would have to put up with (Denny 2004, s. 

644). 

 

I studier av Moradi et al. (2014) och Riazi et al. (2014) återgav kvinnor hur de uppsökt 

sjukvård under flera år för att få hjälp med sina svåra symtom. De fick träffa ett flertal olika 

specialister utan att rätt diagnos sattes, vilket medförde onödigt och förlängt lidande. För 

vissa av dessa sattes även inkorrekta diagnoser som resulterade i felaktiga medicinska 

behandlingar. Moradi et al. (2014) och Denny (2009) visade att sjukvårdens okunskap ledde 

till försening av diagnos vilket resulterade i att kvinnors missnöje mot sjukvårdens agerande 

ökade. I en studie (Gilmour et al., 2008) framkom det att då ingen diagnos fastställts beskrev 

kvinnor en rädsla att inte bli trodda, behöva rättfärdiga sig själva och försvara sina symtom, 

vilket medförde att de kände en osäkerhet inför framtiden (Denny, 2009). Försening i 

diagnossättning gjorde att de kände sig tvungna att själva pröva sig fram med olika 

behandlingar för att bättre kunna hantera sin situation. Det medföljde att de utvecklade olika 

strategier för att kunna hantera den inverkan sjukdomen hade på deras liv. Dessa strategier 

resulterade i att de kände att de hade mer kontroll över sin situation samt att det ökade deras 

välbefinnande med en positivare framtidstro (Gilmour et al., 2008). 

 

Kvinnor med endometrios uppgav att de kände osäkerhet då sjukvårdspersonalen saknade 

kunskap och inte hade någon plan för deras framtid. Att inte få hjälp av sjukvården beskrevs 

som plågsamt (Denny, 2009; Grundström et al., 2018). De beskrev vidare att informationen 

de fick av sjukvården var bristfällig och tid till att göra personliga vårdplaner prioriterades 

inte (Gilmour et al., 2008). Det framkom att kvinnor kände oro och ångest när de inte fick 

tillräckligt med information om endometrios från sjukvården samt då det inte fanns några 

tydliga riktlinjer avseende hur de skulle hantera sin sjukdom och situation (Roomaney & 

Kagee, 2018). När sjukvårdspersonal bekräftade kvinnor med endometrios och tog dem på 

allvar så gjorde det att de kände sig sedda och hörda. Detta hjälpte dem att öppna upp sig om 

sina känslor då de inte kände sig lika sårbara och blottade i mötet med sjukvården 

(Grundström et al., 2018). 
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I asked: ‘What is the goal, where are we heading and what is the next step if 

this doesn’t help?’ I never got an answer. And then they just said ‘There is 

no plan’. I thought it was really strange. There should be a plan, shouldn’t 

there? There should be something because there is hopelessness when you 

are having this pain...It is the worst when you are in this situation, and there 

is no plan (Grundström et al., 2018, s. 208). 

 

From the time I was 13, I went through a number of different doctors to try 

and find the problem, most just told me that some people have heavier 

periods than others and more pain and don’t cope well with the pain, and 

that it was normal. He basically called me a ‘sook’ [sic] without putting it in 

those words. So I did go through a lot of doctors and frustrations. I even got 

banned from some doctors’ surgeries for getting angry at them for not 

listening. There was a lot of tests done in the meantime before I got 

diagnosed… scary thoughts like ectopic pregnancies…. I didn’t get 

diagnosed until I got referred through another specialist and had my first 

surgery (Moradi et al., 2014, s. 4-5). 

 

 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med 

endometrios. Elva artiklar från sex olika länder granskades och analyserades utifrån manifest 

ansats. Det framkom att kvinnor upplevde att sjukdomen bidrog till att de kände sig 

otillräcklig som kvinna, att sjukdomen var en privat angelägenhet, att de kände sig 

begränsade och kontrollerade och att de inte blev tagna på allvar och bemöttes med 

okunskap. 

 

I denna litteraturstudie framkom det att sjukdomen gjorde att kvinnor med endometrios 

kände sig otillräcklig som kvinna. Dessa känslor uppkom då samlagssmärtor gjorde att de 

inte kunde utföra samlag, vilket beskrevs som en viktig del för att känna sig kvinnlig. Även 

infertilitet var en orsak till att de inte kände sig som en komplett kvinna. Att inte kunna få 
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barn skapade känslor av nedstämdhet och sorg, vilket medförde att den känsliga 

informationen var tvungen att ges med stor försiktighet och medvetenhet om hur detta 

påverkar kvinnans mående. Enligt Sternke och Abrahamson (2015) anser kvinnor att deras 

infertilitet är för privat för att delge till andra då det är beroende av att bli bemötta med stöd. 

Detta på grund av att de upplever sig behöva förklara och försvara orsaken till sin barnlöshet 

på grund av att andra tar sig rätten att ifrågasätta deras orsak till detta, vilket resulterar i att 

de känner sig nedvärderade och stigmatiserade. Dock väljer en del att ändå berätta om sin 

barnlöshet för att undvika påträngande frågor om deras infertilitet och på så sätt ta kontrollen 

över andras förutfattade meningar angående deras avsaknad av att ha egna barn. Detta går att 

koppla till Antonovskys teori om KASAM, vilket betyder känsla av sammanhang. Enligt 

denna teori behövs meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet för att uppnå hälsa. 

Komponenten hanterbarhet handlar om att inte se sig själv som utsatt utan istället ta kontroll 

över de delar i sin situation som är möjligt att påverka. (Antonovsky, 2005, s. 44-45). Vidare 

kan detta kopplas tillbaka till vår litteraturstudie där det beskrivs att personliga strategier kan 

bidra till att kvinnor får en positivare framtidstro. 

 

Att inte kunna ha sex på grund av svår samlagssmärta (dyspareunia) kunde enligt denna 

litteraturstudie skapa känslor av osäkerhet hos de drabbade kvinnorna. Detta kan enligt 
Elmerstig, Wijma och Berterö (2008) även frambringa känslor av resignation, uppoffring 

och skuld. På grund av dessa känslor väljer en del kvinnor, framförallt yngre, att fortsätta ha 

sex för att kunna se sig själva tillräckligt kvinnliga. Detta leder i förlängningen till att fokus 

förflyttas i samlaget från tillfredsställelse till att uthärda smärta, vilket har en negativ 

inverkan på den sexuella hälsan. Enligt World Health Organisation (WHO, 2006) beskrivs 

definitionen av god sexuell hälsa som “...a state of physical, emotional, mental and social 

well-being in relation to sexuality; it is not merely the absence of disease, dysfunction or 

infirmity”. Det är därför viktigt enligt Sundbeck (2013, s. 23-26) att som sjuksköterska ha 

kunskap om sjukdomens påverkan på den sexuella hälsan samt att uppmärksamma dessa 

kvinnor på att det finns hjälp att få. Vidare beskrivs att genom att ta upp ämnet sex och 

sexualitet visar sjuksköterskan att detta är viktigt och ett ämne som inte bör vara 

stigmatiserat. Då detta kan vara ett laddat och känsligt problem och något som kan vara svårt 

att prata om är det vår uppgift som sjuksköterskor att lyfta detta ämne. 
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I denna litteraturstudie framkom att sjukdomen var en privat angelägenhet som kvinnor inte 

ville riskera att exponera för utomstående och upplevde sin situation som personlig, intim 

och genant. Culley, Law, Hudson, Denny, Mitchell, Baumgarten och Raine-Fenning (2013) 

menar att en tänkbar orsak till att kvinnor anser att menstruation är en privatsak som behöver 

döljas beror på samhällets syn på menstruation. I denna litteraturstudie beskrivs att kvinnor 

med endometrios inte sökte hjälp i tid för att uppfattningen om menstruation är att det “ska 

göra ont” och att det är normalt. Enligt Culley et al. (2013) leder detta i förlängningen till att 

kvinnor döljer sina symtom vilket medför en försenad diagnos. Det beskrivs vidare att 

kvinnors menstruation i många samhällen ansågs privat och något som behövde döljas. 

Feldhaus-Dahir (2011) menar att normaliseringen av sjukdomen kan vara skadlig för 

kvinnors mentala hälsa och leda till att de ifrågasätter sig själva. Detta kan relateras till 

KASAM, där komponenten begriplighet innebär att informationen om sjukdomen ges 

utifrån individens egna förutsättningar för att göra det gripbart. På grund av att sjukdomen 

upplevs som en så pass privat angelägenhet försvåras begripligheten då kvinnorna inte söker 

hjälp och därmed inte får den information som de behöver (jfr. Antonovsky, 2005, s. 44). 

 

I denna litteraturstudie visade det sig att kvinnor med endometrios kände sig begränsade och 

kontrollerade av sjukdomens symtom som smärtor och blödningar. Symptomen var så 

påtagliga och oberäkneliga att den inskränkte på hela deras liv och ledde till oförmåga att 

leva sitt liv fullt ut. Roomaney och Kagee (2016) visade att kvinnor med endometrios 

utvecklade problemfokuserade och emotionsfokuserade strategier för att enklare kunna 

hantera sjukdomen och dess karaktär, vilket även stämmer med denna studies resultat. 

Vidare beskriver Roomaney och Kagee (2016) att dessa strategier bidrog till att kvinnor fick 

en positivare attityd gentemot sjukdomen samt lärde sig olika taktiker/metoder som de 

kunde använda sig av för att lindra smärtan som sjukdomen orsakade. Även Kralik, Visentin 

och van Loon (2006) menar att utvecklandet av personliga strategier är en viktig del vid 

förändringar i livssituationen. En sådan förändringsprocess kallas transition. Transitions- 

processen kan vara både självvald och/eller framtvingad på grund av sjukdom eller olycka 

vilket innebär en förändring av den verklighet som är bekant för en. Vidare beskriver Kralik 

et al. (2006) hur kvinnor från flera olika studier beskriver vikten av att utveckla strategier för 
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att kunna genomgå en stärkande och helande transition för att kunna hantera den nya 

situationen. Utvecklandet av stärkande strategier leder till att hanterbarheten av den 

förändrade livssituationen ökar vilket i förlängningen bidrar till en positiv transition. 

Hanterbarheten går att koppla till Aron Antonovskys teori om känsla av sammanhang 

(KASAM) som också beskriver detta begrepp. Där en hög hanterbarhet innebär att känna 

sig i kontroll över sin situation samt anse sig ha de resurser som behövs för att klara av den 

(Antonovsky, 2005, s. 45). Dessa resurser kan exempelvis vara strategier som gör att 

kvinnor kan få tillbaka kontrollen över sitt liv. För att stärka hanterbarheten och därmed 

KASAM bör sjukvårdspersonal skapa en god samarbetsrelation med patienten genom att 

vara lyhörd för dennes behov och önskemål (jfr. Antonovsky, 2005, s. 95). Detta är viktigt 

för att sjuksköterska och patient skall kunna skapa ett gemensamt mål tillsammans och som 

resultatet i denna litteraturstudie visar, undvika att kvinnor känner sig utsatta och känner en 

hopplöshet. 

 

I denna litteraturstudie visade det sig att kvinnor med endometrios kände sig nonchalerade 

av sjukvården och att de inte togs på allvar. Detta uppbringande känslor av rädsla, frustration 

och hopplöshet. Price, Farmer, Harris, Hope, Kennedy och Mayou (2006) menar att när 

kvinnor blir tagna på allvar av sjukvården och slutligen får en förklaring till deras symtom 

känner de en lättnad och en minskad osäkerhet över vad som komma skall. De beskriver att 

kvinnor känner sig bekräftade av sjukvården när de blir bemötta av personal som är lugna, 

sympatiska och tar sig tid att lyssna på dem, vilket medför att kvinnor känner sig mer trygg i 

att söka hjälp från sjukvården. Detta stämmer även med denna studies resultat där kvinnor 

beskrev hur de kunde öppna upp sig gentemot vårdpersonal om dessa bekräftade deras 

upplevelse av sin sjukdom. Vidare beskrivs i Gjesdal, Dysvik och Furnes (2018) att 

bekräftelse och stöd från vårdpersonal är en viktig del för att stärka patienters hopp och 

framtidstro. Enligt Ekman, Swedberg, Taft, Lindseth, Norberg, Brink och Carlsson (2011) är 

det därför viktigt att lyssna på kvinnors vilja och inte enbart försöka lösa problem som 

uppkommer i samband med sjukdomen. I Antonovskys teori (2005, s. 45, 105) och i studien 

av Ekman et al. (2011) belyses dessa resonemang ytterligare genom att beskriva hur man 

skall se till personen egna önskemål och styrkor. Utmaningen för sjuksköterskan är i detta 

skede att tillsammans med kvinnan identifiera dennes resurser och stärka dessa. I och med 
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detta stärks personens hanterbarhet, begriplighet och därmed meningsfullhet, vilket ökar 

känslan av sammanhang (KASAM) (Antonovsky, 2005, s. 43-47). Att ta tillvara på kvinnors 

resurser kan leda till att de utvecklar olika metoder vilket i vårt resultat visar att 

komplikationerna av sjukdomen går lättare att hantera. 

 

Metodkritik 

Innan arbetet påbörjades diskuterades författarnas egna förförståelse till sjukdomen 

endometrios och kom fram till att båda författarna hade förutfattade meningar att kvinnor 

med denna sjukdom blir negativt bemött. Författarna har försökt att motverka detta under 

arbetets gång genom att ha förhållit sig kritiska till sin egen förförståelse av texten och 

diskuterat sinsemellan om det uppkommit oklarheter, vilket stärker pålitligheten (jfr. Priebe 

& Landström, 2017, s. 38). Författarna har utförligt beskrivit hur de har gått tillväga utifrån 

den valda metodartikeln samt i sina litteratursökningar, vilket redovisas och går att följa i 

tabell- och textform, detta gör att studien går att upprepa och gör att pålitligheten stärks 

ytterligare (jfr. Holloway och Wheeler, 2010, s. 302-303). Bias motverkades genom att 

arbetet granskades under två seminarium, att handledare gett kontinuerlig feedback samt att 

oberoende personer korrekturläst studien. Detta anser författarna är en styrka i arbetet då de 

hjälpt att uppmärksamma brister i arbetet vilket ökar bekräftelsebarheten (Holloway & 

Wheeler, 2010). Examensarbetets analyserade artiklar kommer från sex olika länder och 

beskriver kvinnors upplevelser av hur det är att leva med endometrios på likartat vis, därför 

bedömer författarna att överförbarheten av resultatet är stark (jfr. Mårtensson & Fridlund, 

2017, s. 433). 

 

Enligt Willman et al. (2011, s. 72-74) bör en slutlig systematisk litteratursökning ske med 

booleska sökblock som sedan läggs ihop med AND, detta för att få ett så brett vetenskapligt 

underlag som möjligt samt för att inte exkludera viktigt material. I examensarbetet som 

utfördes var detta inte möjligt då de valda sökblocken som lades ihop gav 330 träffar i 

Cinahl och 1041 träffar i Pubmed. Författarna valde då att komplettera med ordet qualitative 

då den tidigare sökningen inkluderade många artiklar som inte var av intresse för arbetet. 

Detta utfördes inte manuellt då författarna ansåg att det varken var skäligt eller skulle stärka 

trovärdigheten för studien att gå igenom så många artiklar, vilket i förlängningen kan stärka 
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tillförlitligheten. Genomgång av ett stort antal artiklar kan resultera i att väsentliga fakta som 

svarar mot studiens syfte missas (jfr. Danielson, 2017, s. 296-297). Under arbetets gång 

funderade författarna även på att begränsa sökningen till artiklar som endast är 10 år gamla 

eller nyare. Dock insåg författarna att ämnet är litet beforskat vilket gör att en sådan 

begränsning skulle kunna leda till att artiklar med väsentligt resultat för vår studie skulle 

riskera att exkluderas. Dock var alla inkluderade studier max 15 år gamla vilket gör att 

författarna i denna studie anser att de var relativt nya och inte förlegade. 

 

I kvalitetsgranskningen användes procentsats vilket är fördelaktigt då det ger en möjlighet 

till en större överblick mellan de olika artiklarna och enklare att jämföra resultatet mellan 

dessa samt lättare att upptäcka kvalitetsbrister. Nackdelar med denna metod är dock att det 

finns risk att författarna under- eller övervärderar resultatet vilket kan resultera i att 

författarna får en falsk tillförlitlighet i kvalitetsgranskningens precision (Willman et al, 

2011, s. 108). För att motverka detta poängsatte författarna de valda artiklarna på varsitt håll 

och jämförde dessa med varandra för att enas om slutgiltig poäng som sedan räknades om 

till en procentsats. 

 

I metoden översatte vi de valda textenheterna från engelska till svenska, vid närmare 

diskussion kan detta ha varit en nackdel då översättningar från annat språk ibland kan göra 

att kärnan i innehållet tappas (Kjellström, 2017, s. 75). Dock anser vi att det var viktigt att 

översätta textenheterna för att inte riskera att tolka dess innebörd, till hjälp av detta använde 

vi svenskt-engelskt lexikon för översättning. 

 

En annan styrka i denna studie är att artiklarna som kvalitetsgranskades finns uppställda i 

Tabell 2 som gör det lättöverskådligt för läsaren att gå tillbaka till originalartiklarna för att 

då själv kunna göra en bedömning över resultatets bekräftelsebarhet (Holloway & Wheeler, 

s. 303, 2010). 
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Slutsatser 
Examensarbetets resultat kan innebära en betydelse för omvårdnadsvetenskapen då syftet är 

att öka kunskapen och medvetenheten om kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. 

Denna studie visade på kvinnors utsatthet då dessa inte blev tagna på allvar vid kontakt med 

sjukvården och vilka känslor det frambringade hos dem. Resultatet av denna studie visar att 

brist på kunskap leder till försening i diagnossättning och därför är det viktigt att öka 

medvetenheten. Detta kan leda till att tidiga symtom på sjukdomen upptäcks och att kvinnor 

får behandling i tid, vilket minskar deras lidande. Det kan även leda till en större förståelse 

och ett bättre bemötande vilket kan göra att kvinnor känner sig mer bekräftad i sin sjukdom 

och de problem som medföljer. Vi anser att vårdpersonal behöver vidga sina kunskaper om 

detta ämne då komplexiteten av sjukdomen behöver belysas. Endometrios medför mer för 

individen än rikliga menstruella blödningar och smärtor i samband med detta. Detta går att 

koppla ihop med diskussionen i denna litteraturstudie som beskriver att det är av stor vikt att 

personalen är både uppmärksam, lyhörd och att de vågar lyfta ämnet, som många gånger 

förbises. Vidare kan denna studies resultat belysa hur markant livet kan påverkas för de 

kvinnor som drabbas av endometrios, vilket författarna hoppas skall leda till att sjukvården 

blir bättre på att uppmärksamma sjukdomar som drabbar enbart kvinnor. Författarna hoppas 

även på att resultatet av denna litteraturstudie kan komma att användas i framtida forskning 

som berör kvinnors hälsa. 
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