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Sammanfattning    

Bakgrund: Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar ca 10 procent av alla 

kvinnor. Symtomen varierar från person till person och påverkar alla delar av patientens 

livsvärld. 

Vårdandet är av stor betydelse när patienten befinner sig i ett lidande. Sjuksköterskans 

roll att lindra lidande, stötta och samarbeta med patienten är av stor vikt för att skapa och 

bevara en vårdande relation. 

Syftet med den här studien var att undersöka hur kvinnor med endometrios upplever 

bemötandet de får av vårdpersonal. 

Metod: Den metod som använts är en litteraturstudie som grundar sig i 11 vetenskapliga 

artiklar. 

Resultat: Som teman till resultatet kom författarna fram till: Upplevelse av misstro hos 

vårdpersonalen, vårdpersonalens attityd och inställning, upplevelse av bristande 

kommunikation och information och negativ påverkan på den mentala hälsan. I resultatet 

visar det sig att kvinnor ofta upplever att vårdpersonalen har bristande förståelse och 

saknar empati, vilket leder till att vårdrelationen påverkas negativt. De upplever även hur 

vårdpersonalen med bristande kunskap inte kan ge tillräckligt med information, vilket de 

uttryckt skulle vara en stödjande faktor. 

Diskussion: I diskussionen diskuteras bristen av kommunikation och information, 

vårdpersonalens attityd och misstro och vårdlidande. 

Slutsats: Vårdpersonalen behöver mer kunskap om sjukdomen samt få ökad förståelse 

för patienternas situation, för att bemötandet ska kunna förbättras. För att få en större 

inblick i bemötandet som kvinnor med endometrios upplever behövs mer forskning inom 

området. 
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INLEDNING 

Vår uppsats handlar om sjukdomen endometrios, även kallad ”den dolda 

kvinnosjukdomen”. Trots att sjukdomen drabbar ungefär 10 procent av alla kvinnor 

(Andersson 2015) är den fortfarande relativt okänd hos de flesta och vi har förstått att 

kunskapen hos vårdpersonalen är relativt liten, vilket ofta påverkar bemötandet kvinnorna 

får när de söker vård.Vårt intresse för att skriva om endometrios väcktes eftersom vi har 

bekanta runt om oss som lider av sjukdomen och som känner att de inte tas på allvar av 

vården. Därför känner vi att det finns ett behov av att sprida mer information och kunskap 

om sjukdomen för att öka förståelsen för dessa kvinnor. Genom att belysa hur kvinnor 

upplever att de bemöts av vårdpersonalen hoppas vi kunna identifiera aspekter som kan 

förbättra vården för dessa kvinnor. 

 

 

BAKGRUND 

Endometrios 

När endometriet, som normalt finns i livmoderhålan, börjar växa på annan plats kallas det 

endometrios (Olovsson 2015, s. 269). Endometriecellerna orsakar inflammationer inne i 

buken när de börjar växa, vilket kan leda till ärrvävnad, sammanväxningar och 

buksmärtor. Med tiden bildas endometrioshärdar eller cystor som uppkommer i och med 

att endometrioscellerna kapslas in av kroppens försvarsmekanismer (Andersson 2015). 

Endometrios är en komplex sjukdom och det finns studier som visar att fördröjd diagnos 

och vård beror på bristande kunskap och förståelse för sjukdomen hos vårdpersonalen 

(Norton & Holloway 2016, s. 244). Enligt endometriosföreningen (Andersson 2015) har 

cirka 10 procent av alla kvinnor endometrios.Bland kvinnor utan symtom som genomgått 

en laparoskopisk undersökning har det visat sig att 4 procent lider av endometrios (Bloski 

& Pierson 2008, s. 384). 

 

Symtom 

Symtomen vid endometrios skiljer sig från person till person; vissa personer känner inte 

av några symtom alls medan andra kan få symtom som dysmenorré (bäckensmärta vid 

menstruation), infertilitet, smärta vid ägglossning eller djupa smärtor vid samlag. 

Symtomen misstas ofta för vanlig menssmärta, urinvägsinfektion eller IBS (irritable 

bowel syndrome) (Lundmark, 2016). För de flesta börjar smärtorna oftast en eller två 

dagar före förväntad menstruation, men vissa kvinnor kan uppleva en konstant molande 

smärta som besvärar det dagliga livet (Bloski & Pierson 2008, s. 386). 

 

Diagnostik 

Från misstankar om sjukdomen till diagnos tar det ca 7–8 år, och då är det vanligt att 

patienterna letat sig runt hos olika läkare innan de fått hjälp (Andersson 2015). 

Sjukdomen drabbar kvinnor i fertil ålder; den genomsnittliga åldern för diagnos är 28 år 

(Bloski & Pierson 2008, s. 384). 
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I en studie av Young, Fisher & Kirkman (2015, ss. 230-231) är det framträdande att många 

kvinnor upplever okunskap hos läkare när det gäller endometrios och att läkarna inte bryr 

sig om sjukdomen och hur det är att leva med den. Detta gör att kvinnorna inte får 

tillräcklig vård, tillräckligt stöd eller tillräcklig information om sjukdomen. Detta har i 

sin tur lett till att kvinnorna har fått minskat förtroende för vården. 

 

För att förbättra diagnostiseringen av endometrios är det viktigt att personalen har 

sjukdomen i åtanke, även om kvinnan kommer in med endast buksmärta. 

Diagnostiseringen sker genom en överskådlig bild av patientens anamnes och eventuella 

fynd i samband med laparoskopi eller andra undersökningar. För att kunna göra en 

bedömning av patientens tillstånd krävs det att helhetsbilden av patientens 

sjukdomstillstånd ställs mot hur patienten svarar på behandling (Holmberg 2008, s. 39). 

 

Livskvalitet vid endometrios 

Endometrios har en stor påverkan på kvinnornas liv, eftersom det är en sjukdom som är 

kronisk och konstant pågående (Moradi, Parker, Sneddon, Lopez & Ellwood 2014, s. 6). 

Många kvinnor upplever sig själva som ”en jobbig patient” och känslan av att inte bli 

förstådd leder till att kvinnorna mår både psykiskt och fysiskt dåligt (Blomberg 2008, ss. 

25-26). På grund av den långa tiden som går från symtomuppkomst till dess att kvinnan 

får en diagnos, ca 7 år, går många kvinnor ovetandes om varför de har besvär. Detta leder 

till långa perioder av försämrad livskvalitet. Endometrios medför förändringar i det 

dagliga livet. Koncentrationsförmågan kan försämras när patienterna har kronisk smärta, 

vilket leder till att de inte klarar av dagliga aktiviteter eller arbete på samma sätt som 

innan symtomen framträdde (Blomberg 2008, ss. 25-26). 

 

Att få en diagnos gör att kvinnorna får ett avslut på det okända. Då kan fokusering på 

behandling ta vid, vilket så småningom också förhoppningsvis ökar livskvaliteten 

(Ballweg 2011, s. 5). Kvinnorna känner även en lättnad över att de symtom de upplever 

inte bara finns i deras huvud, att de inte är hypokondriker, utan att de faktiskt har en 

sjukdom (Denny 2004, s. 41). 

 

I en studie av Seear (2009b, s. 1223) visar det sig att kvinnor blir redan från början 

uppmuntrade att dölja sin menstruation och inte förväntas tala om det med andra. Kvinnor 

döljer till och med sina mensskydd för de inte vill att det ska vara uppenbart att de har 

menstruation. Att prata om sin menstruation och dess symtom är inget kvinnor gärna gör, 

då det upplevs som skamligt (Moradi et al. 2014, s. 5). Stigmatiseringen kring 

menstruation kan därför vara orsaken till varför kvinnor inte alltid blir tagna på allvar, 

finns det inget synligt problem är det lätt att tro problemen inte finns överhuvudtaget 

(Seear 2009b, s. 1224). Kvinnorna upplever även avsaknad av socialt stöd från vänner 

och familj, då dessa missuppfattar besvären för menstruationssmärta, och de känner 

därför en social isolering. Denna sociala isolering kan resultera i att kvinnorna känner en 

känslomässig smärta, hopplöshet, depression och vissa blir till och med suicidala (Norton 

& Holloway 2016, s. 245). 
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Definition av vårdande 

Inom vårdvetenskapen beskrivs vårdande i förhållande till begrepp som patient, hälsa, 

sjukdom och lidande (Söderlund 2012, s. 116).  

Vårdandet är en komplex process som innefattar ett antal olika delar som i stort sett ska 

bidra till att patienten upplever välmående och hälsa. Vårdandet är naturligt och är 

ursprungligen ett beteendemönster hos människan där varje individ i grunden är en 

vårdare i naturen. Vårdandet grundas i stort i ansning, lekande och lärande samt 

gemenskap och helande. Att vårda är att främja hälsa och innefattar hela människan, både 

ande, själ och kropp. Vårdandet används inte bara inom vårdrelaterade yrken utan finns 

överallt (Eriksson 1987, ss. 9-11). 

 

Enligt Eriksson (1987, s. 9) är definitionen för vårdande: 

 

”Vårdande (caring) innebär att genom olika former av ansning, lekande och 

lärande åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och 

andligt välbehag samt en känsla av att vara i utveckling i syfte att förändra 

(upprätthålla, igångsätta, eller stödja) hälsoprocesserna.” 

 

 

I såväl det naturliga vårdandet som det professionella vårdandet är strävan att uppnå hälsa. 

Genom att ansa, leka och lära sig själv, samt med hjälp av anhöriga, kan en människa 

uppnå hälsa utan att ta hjälp av professionella vårdare. Detta är en form av naturligt 

vårdande som ibland även kan benämnas som självvård (Eriksson 1987, s. 10, 34). 

 

Vårdande i praxis 

Ett vårdande möte beskrivs med orden gemenskap och ömsesidighet där både vårdaren 

och patienterna blir berörda (Rehnsfeldt 2012, s. 415). Ett vårdande möte är ett möte som 

sker mellan vårdare och patient där ansvaret ligger på vårdaren i kraft av sin kunskap, 

kompetens och ställning. Oavsett hur kort/långt mötet är måste vårdaren stödja patientens 

hälsoprocesser, genom att vara både inbjudande och berörande, för att på så sätt välkomna 

patientens delaktighet och erfarenhet för att skapa en vårdande relation (Dahlberg & 

Segesten 2010, ss. 192-194). En vårdrelation har många betydelser och är ett komplext 

fenomen. Ett sätt att beskriva vårdrelationen är hur den påverkan patienten, antingen på 

ett positivt eller negativt sätt (Snellman 2014, s. 440). 

 

Alla vårdrelationer är dock inte vårdande, utan vårdrelationen kan orsaka ökat lidande för 

patienten (Halldórsdottir 1996 se Snellman 2014, s. 440). En vårdrelation är en 

asymmetrisk relation, där patienten förlitar sig på vårdaren som förväntas ge patienten 

den vård och omsorg som krävs (Snellman 2014, s. 440). Idén om vårdandets relation är 

att bevara patientens värdighet. Det kan då antas att det i den vårdande relationen är 

vårdaren som vaktar patientens värdighet (Kasén 2012, s. 105). 

 

När vården inte kan erbjuda ett gott vårdande som stärker hälsoprocesserna kan det uppstå 

ett vårdlidande (Dahlberg & Segesten 2010, s. 211). Vårdlidande är ett lidande som 

upplevs i anknytning till själva vårdsituationen (Eriksson 1994, s. 82). När patienterna är 

i en sårbar situation och utsätts för ett ”icke-vårdande” bemötande kan det medföra en 

stor besvikelse och patienterna kan känna ett mindre värde, exempelvis att de inte är värda 
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bra vård (Dahlberg & Segesten 2010, s. 212). När man i låg ålder upplever bristande vård, 

exempelvis i form av misstro, kan detta leda till att framtida vårdrelationer tar skada. En 

positiv, icke-dömande vårdrelation är däremot värdefull (Ballweg 2011, s. 55). 

 

Genom att öka patientens delaktighet kan vårdpersonalen få viktig kunskap om patientens 

erfarenheter och på så sätt skapa bättre förutsättningar för läkande. Om detta inte fungerar 

finns en risk att patienten inte lyssnar till sin kropp eller signalerna kroppen sänder ut, 

vilket leder till att läkeprocessen tar skada. Bemötandet spelar alltså en stor roll för 

vårdens effekter (Socialstyrelsen 2015a, s. 31). 

 

Ingen vårdare kan ta över arbetet med hälsoprocesserna, men vårdaren ska alltid finnas 

till hands för de känslor som kan uppstå hos patienten, till exempel oro, osäkerhet och att 

de känner sig otillräckliga inför vårdprocessernas utgång (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 

195-197). Eftersom endometrios är en kronisk sjukdom med progressiv utveckling krävs 

det av vårdpersonalen att ständigt stötta och samarbeta med patienten. Det är viktigt att 

förstå vilken inverkan endometrios har på patienten och på så sätt hjälpa till att reducera 

dess symtom (Mao & Anastasi 2010, ss. 114-115). 

 

Vårdande kommunikation 

Man kan säga att det finns två olika sorters kommunikation inom vården: 

 

1. Instrumentell kommunikation, som innebär att vårdpersonalen ska förmedla 

information om exempelvis behandlingen och sjukdomen, för att minska 

patientens ångest eller för att förbereda patienten. 

2. Emotionell kommunikation, som innebär att vårdpersonalen ska ge tröst och tillit 

och respektera patienten. För att patienten ska kunna känna sig förstådd och känna 

en tillit att berätta om sin upplevelse av sjukdomen ska vårdpersonalen ge stöd, 

för att maximera möjligheten för patienten att hantera sin situation (Fredriksson 

2012, s. 324). 

 

En viktig del i vårdandet är den vårdande kommunikationen, som ibland benämns 

’vårdande samtal’. För att kunna hjälpa de som lider i tystnad och de som skäms över sin 

situation är det viktigt att som vårdare vara inbjudande till kommunikation (Fredriksson 

2012, ss. 325-326). Sjuksköterskan som kommer i kontakt med kvinnor med endometrios 

kan spela en väsentlig roll när det kommer till att upptäcka symtom och ge psykologiskt 

stöd och ha förståelse för patienternas situation. Det är viktigt att sjuksköterskan har 

kunskap om aktuell forskning och tillgång till den bästa praktiska vägledningen för att 

kunna ge bra individanpassad vård (Norton & Holloway 2016, s. 248). 

 

Sjuksköterskan har även en nyckelroll att utbilda patienten om endometrios och om hur 

den behandlas. Men för att kunna hjälpa patienten måste sjuksköterskan skapa en bra 

kontakt med patienten och ha ett holistiskt synsätt. Detta blir viktigt då symtomen kan 

variera från person till person, och att lyssna till symtom men också till de upplevelser 

och erfarenheter patienten själv sitter på blir extra viktigt. När kvinnor med endometrios 

ber om hjälp blir det därför viktigt att inte ignorera dem, utan i stället ge vägledning och 

information för att hjälpa till att förbättra livskvaliteten (Mao & Anastasi 2010, ss. 114-

115).  
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För att skapa förutsättningar för ett gott läkande i vården gäller det att vårdpersonal och 

patienter förstår varandra. Detta sker genom att vårdpersonal ser hela människan bakom 

sjukdomen och lyssnar på vad patienten har att säga. På så sätt ökar patientens delaktighet 

(Socialstyrelsen 2015a, s. 31). 

 

 

Bemötande 

Nationalencyklopedin (2000) definierar bemötande på följande sätt: 

 

”Med bemötande avses det sociala växelspel som sker mellan personer i 

mötet, det vill säga uppträdandet i den interaktion som förekommer. 

Bemötande innebär också medvetenhet om och förmåga till inlevelse i andra 

personers behov och reaktioner samt visad respekt för motparten” 

 

Kvinnor med endometrios känner sig ofta deprimerade och arga. Detta beror på de 

symtom de upplever, men även på hur de blir bemötta av andra människor, såsom 

vårdpersonal, familj, vänner och kollegor, som tror att symtomen tyder på minskad mental 

hälsa (Young, Fisher & Kirkman 2015, s. 231). I bemötandet av patienter är det viktigt att 

vårdpersonalen lär sig hantera det medlidande eller lidande som uppkommer i och med 

patienternas situation. Det är även av stor vikt att sjuksköterskan bevarar den naturliga 

attityd som innebär ömhet och viljan att lindra lidande (Arman 2012, s. 194). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Endometrios är en kronisk sjukdom som för många är tämligen obekant. Stigmatiseringen 

kring menstruation gör att kvinnor inte diskuterar sina problem med andra. Tillsammans 

med den okunskap som finns om ämnet bidrar det till att kvinnorna, i tron om att 

smärtorna är normala, lider i det tysta. 

 

Det är en lång väg från det första mötet med vården till det att diagnos ställs, och den 

ovisshet många kvinnor känner innan de får en diagnos kan leda till onödigt fysiskt och 

psykiskt lidande och frustration av att ingen tror på dem. Gemenskap, förståelse och tillit 

är viktiga faktorer för att mötet med patienten ska bli vårdande. Tidigare forskning visar 

på att dessa faktorer ofta saknas och att bemötandet och attityden från vårdpersonalen inte 

leder till en tillitsfull vårdrelation. För att kunna utveckla bemötandet gentemot 

endometriospatienter och på så vis utveckla vårdandet behöver kvinnors upplevelse av 

bemötande belysas. 

 

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur kvinnor med endometrios upplever 

bemötandet från vårdpersonalen. 
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METOD 

Ansats 

Författarna har valt att göra en litteraturstudie där fokus ligger på hur kvinnor upplever 

bemötandet av vårdpersonal när de söker vård vid endometrios. Studien är utförd med 

stöd från Axelssons (2012, ss. 203-220) metod för litteraturstudier.Kvalitetsgranskningen 

har utgått från Fribergs (2012, ss.138-139) förslag på frågor för att säkra kvaliteten vid 

granskning av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

 

Datainsamling 

För att få en överblick över forskningsläget inom området endometrios gjordes en 

pilotsökning. Som resultat av denna pilotsökning förstod författarna att begreppet 

bemötande i samband med endometrios inte var väl beforskat. Däremot framkom det att 

medicinska aspekter och upplevelsen av att leva med endometrios var relativt 

forskningstäta och att sådana studier ofta inkluderar ett avsnitt som handlar om 

bemötandet från vårdpersonalen.I litteratursökningen användes två databaser; Cinahl och 

Medline.  

 

Litteratursökningen inleddes med att söka på MeSH- termer. Där framkom det att termen 

bemötande var svårdefinierad. De ord som framkom främst i sökhistoriken var: 

Endometriosis, experience, quality of life, reception och physician relation. Då 

litteratursökningen fortfarande inte gav önskat resultat valdes även sökorden: chronic 

pelvic pain, där vi fick fram två användbara artiklar. Efter att ha läst igenom många 

artiklar insåg författarna att de kunde använda sig av forskning med annat syfte för att 

ändå få fram ett resultat som svarar på studiens syfte.Totalt användes 11 artiklar. 

Litteratursökningen gav flest kvalitativa artiklar men även någon kvantitativ.  

Sökhistorik: se bilaga 2. 

 

Inklusionkriterier: 

 Artiklarnas resultat ska delvis beskriva patienters upplevelse av bemötande från 

vårdpersonalen. 

 Artiklarna ska vara peer reviewed. 

 Artiklarna som resultatet grundar sig i får inte vara äldre än 13 år. 

 Artiklarna ska vara skrivna på svenska eller engelska. 

 

Exklusionkriterier: 

 Artiklar som har en medicinsk inriktning exkluderades ur studien. 

 

Dataanalys 

Eftersom litteraturen i studien är inriktad mot upplevelsen av att leva med diagnosen 

endometrios var det viktigt att läsa igenom alla artiklar ordentligt. Författarna läste 

igenom artiklarna och försökte utifrån syftet sortera bort all onödig information.  

En sammanställning av de delar som ansågs handla om bemötande i alla artiklar som 

ingår i studien gjordes. Med hjälp av färgkodning kunde teman identifieras i 

sammanställningen. Dessa teman baserades på vad som ansågs vara de största delarna i 
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artiklarnas resultat och som berörde ämnet bemötande. De delar från artiklarna som 

ansågs höra till tidigare identifierade teman användes i resultatet. 

 

För att säkra kvaliteten i studien gjordes en matris över alla artiklar som använts i analysen 

(se bilaga 1), där författare, årtal, land, titel och tidsskrift beskrivs i första kolumnen. 

Syftet beskrivs i kolumn två, metodurval i kolumn tre och resultat för varje artikel som 

ingår i studien beskrivs i kolumn fyra.  

 

 

RESULTAT 

Genom analysen av artiklarnas resultat identifierades fyra teman: Upplevelse av misstro 

hos vårdpersonalen, vårdpersonalens attityd och inställning, upplevelsen av bristande 

kommunikation och information och negativ påverkan på den mentala hälsan. Dessa 

teman baseras på hur patienterna beskriver sina upplevelser av det bemötande de fått av 

vårdpersonal i samband med att de sökt vård. 

 

Upplevelse av misstro hos vårdpersonalen 

I många studier framgår det att kvinnor med endometrios ofta upplever att vårdpersonalen 

misstror dem. Att inte bli tagen på allvar och att läkare normaliserar kvinnors symptom 

beskrivs i Denny & Manns (2007, s. 114) studie som den största faktorn bakom att 

kvinnor inte är nöjda med det bemötande de får i vården. Att få förklarat för sig att ”det 

bara är menssmärtor”, eller att symtomen är psykosomatiska, gjorde att kvinnorna kände 

att deras smärtor blev bagatelliserade. Studien visar även att kvinnor oftast upplevde 

mötet med allmänläkare som negativt. Generellt sett beror negativiteten mot läkare på att 

de inte tar patienterna på allvar, att symtomen normaliseras och att patienterna trots 

mycket kontakt med sin läkare har svårt att få remisser till specialister (Ibid.).   

 

Kvinnor förklarade en känsla av att inte bli trodd på, inte lyssnad på, förlöjligad och 

anklagad för att vara hypokondriker och hur de försvann i mängden (Price, Farmer, 

Harris, Hope, Kennedy & Mayou 2006, s. 449). De flesta kvinnor sa att om de skulle 

identifiera den minst hjälpsamma aspekten av deras behandling skulle det bli hur deras 

läkare misstrodde dem gällande deras trovärdighet och hur allvarliga symtomen var 

(Ballard, Lowton & Wright 2006, s. 1299). 

 

Upplevelsen hos tonåringar var att vårdpersonalen inte trodde på dem, att personalen sade 

att de var för unga för att ha endometrios. Vårdpersonalen var övertygad om att 

tonåringarna bara hittade på sina symtom för att få uppmärksamhet(Moradi et al. 2014, 

ss. 5-6). Upplevelsen av att läkare inte lyssnar och tror på patienterna gör att patienterna 

söker sig vidare till andra läkare eller specialister (Cox, Henderson, Andersen, Cagliarini 

& Ski, 2003a, s. 6). I en studie av Markovic, Manderson & Warren (2008, s. 359) beskrivs 

endometrios som en av de många sjukdomar som inte bekräftas av vårdpersonal, och som 

ofta feldiagnostiseras eller antas vara psykosomatisk. I studien är det flera kvinnor som 

talar om läkare som diagnostiserat dem med depression eller skickat hem dem igen, i tron 

om att det var något psykomatiskt (Ibid.). 
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Även om vissa kvinnor till sist blev remitterade till en gynekolog, var det inte ovanligt att 

även dessa saknade kunskap om endometrios och delade samma attityd som deras 

allmänläkare (Cox et al. 2003a, s. 6). När kvinnorna försökte berätta för sin gynekolog 

att de trodde att de hade endometrios fick de till svar att det var högst otroligt och att en 

kvinna ska stå ut med menstruationssmärtor (Cox, Ski, Wood & Sheahan 2003b, s. 202).  

Vissa kvinnor som varit hos gynekologen fick svaret att deras besvär inte var 

gynekologiska utan de blev återigen hänvisade till sina allmänläkare, vilket för dem 

kändes märkligt eftersom de var säkra på att deras besvär var gynekologiska (Price et al. 

2006, s. 449). 

 

Vårdpersonalens attityd och inställning 

I ett flertal studier uttrycker kvinnor med endometrios problem med vårdpersonalens 

attityd och inställning. Många kvinnor får lov att söka vård ett flertal gånger innan de 

hittar en läkare som ger ett bra bemötande, är sympatisk, lyssnar och som de kan 

kommunicera med (Cox et al. 2003a, s.6). Kvinnor känner att vårdpersonalen saknar 

empati, att deras attityd och sätt att bemöta dem behöver förbättras (Kundu, Wildgrube, 

Schippert, Hillemanns & Brandes 2015, s. 5). Vid möte med läkare upplevde kvinnor att 

läkarna var: opersonliga, bryska, kalla och ovänliga. De kände att läkarna i allmänhet 

hade en dålig och stressad ton (Price et al. 2006, s. 448). Deltagarna uttryckte även en 

känsla av att läkare i allmänhet har dålig attityd när det kommer till ”kvinnoproblem” 

(Cox et al. 2003a, s. 6). Kvinnor berättar om hur de, på ett väldigt okänsligt sätt, fick reda 

på att de hade endometrios (Cox et al. 2003a, s. 6). 

 

Deltagare i Roomaney & Kagees (2016, ss.7-8) studie upplevde vården delvis positiv och 

delvis negativ. Vissa deltagare i studien upplevde vården som mer standardiserad än 

personlig, medan andra upplevde vården som väldigt personlig och pedagogisk. 

 

Vad de flesta kvinnor är ute efter när de söker vård, är att vårdpersonalen ska vara 

stöttande och förstående och genuint intresserade av deras problem. De vill ha en 

personlig vård, där vårdpersonalen ser var och en som en unik individ (Price et al.2006, 

s. 448). Kvinnor som kände sig nöjda med vården och sättet de blev bemötta på berättade 

hur läkarna hade gett dem sina personliga kontaktuppgifter och tog sig tid att berätta om 

sjukdomen (Roomany & Kagee 2016, s. 8). I Price et al. (2006, s. 448) beskriver 

kvinnorna hur läkare, med enkla knep, gav en mer personlig vård. De gick igenom sina 

anteckningar före mötet med patienten, de kunde sätta sig på samma sida av skrivbordet 

när de pratade med varandra och de visade anteckningar och bilder på proceduren. 

 

Kvinnor som upplevde ett gott bemötande talar om hur vårdpersonalen var sympatisk, 

förstående och upplevdes ha tid att tala med patienterna (Moradi et al. 2014, s. 6). 

Bristande kunskap hos vårdpersonalen sågs inte som ett hinder om personalen bara gav 

ett bra bemötande, lyssnade på patienten, försökte behandla de symtom som fanns och 

om de var villiga att hjälpa dem få kontakt med en gynekolog (Denny & Mann 2007. s. 

114). Vårdpersonalens bristande förståelse och dåliga uppmärksamhet för kvinnornas 

situation är en central faktor i varför diagnosen tar lång tid att fastställa (Cox, Ski, Wood 

& Sheahan 2003b, s. 202) 
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Upplevelsen av bristande kommunikation och information 

Kommunikationsbarriärer mellan patienter och vårdpersonal är inte ovanliga enligt de 

studier vi har gått igenom. Patienterna kände ofta att de fick för mycket information på 

en gång och att vårdpersonalen inte förstod vilka behov de hade utan istället hade de 

bråttom iväg till andra patienter. Känslan av att verka okunnig genom att ställa mycket 

frågor skapade en rädsla hos patienterna (Roomaney & Kagee 2016, s.7). I en kvantitativ 

studie av Kundu et al. (2015, s. 5) är det 12,5 procent (n=7) av kvinnorna som svarade på 

frågor om kommunikation som klagar på kommunikationen mellan dem och 

vårdpersonalen. 

 

Kvinnorna kände att läkarna inte ställde rätt frågor och därför framgick inte deras symtom 

och deras verklighet i samtalet. En del kvinnor upplevde att vårdpersonalen inte lyssnade 

på dem eller hade tid för frågor när de var oroliga över sina symtom, utan menade att 

kvinnornas symtom var normala (Moradi et al. 2014 ss. 5-6;Cox et al 2003a, s. 6). 

Exempelvis blev patienter ibland skickade till andra kliniker utan förklaring, vilket fick 

dem att bli väldigt oroliga (Price et al. 2006, s. 450). När det kommer till information om 

sjukdomen är det många kvinnor som inte har hört talas om sjukdomen innan de fått sin 

diagnos. Inte heller sprids det någon information till ungdomar i skolåren om sjukdomen 

(Moradi et al. 2014 s.6). I Gilmour, Huntington & Wilson (2008, s.446) beskrivs 

information som väldigt viktigt för kvinnorna som deltog i studien, men istället upplevde 

kvinnorna att det fanns stora kunskapsluckor hos personalen och därav blev 

informationen de fick otillräcklig. De upplevde även att vårdpersonalen inte hade 

tillräckligt med tid att gå igenom information om för- och nackdelar med olika 

behandlingsalternativ. 

 

När flera av patienterna först blev diagnostiserade upplevde de informationen som ytterst 

otillräcklig; endast ett fåtal upplevde att de fått adekvat information om endometrios. Det 

var till viss del viktigt för kvinnorna att informationen de fått angående sjukdomen inte 

endast skulle komma från en specifik person, många sa att de hade fått mycket 

information om endometrios via “Endometriosis Association” (Cox, Ski, Wood & 

Sheahan 2003b, s.203). Att få bra information om bidragande faktorer och om sjukdomen 

har stor betydelse i hur kvinnorna hanterar sin situation (Roomany & Kagee 2016, s. 7). 

Vissa kvinnor kände att de inte fick utrymme att ställa frågor till sin läkare. Trots att 

läkarna erbjöd patienten att ställa frågor började de samtidigt packa ihop sina 

anteckningar, ställa sig upp och de undvek ögonkontakt med patienten (Price et al. 2006, 

s. 4450). 

 

Negativ påverkan på den mentala hälsan 

Ett mönster i ett antal studier är att vårdpersonalens bemötande av kvinnor med 

endometrios kan påverka den mentala hälsan negativt. Många kvinnor känner att deras 

smärta och lidande inte blivit rättfärdigat i samband med möten med vårdpersonal (Price 

et al. 2006, s. 449). Ilska, depression, osäkerhet, hjälplöshet och kraftlöshet är känslor 

som, hos patienterna, uppkom i samband med att vårdpersonalen inte lyssnade eller 

trodde på dem (Moradi et al. 2014, s. 7). I samband med att läkare misstror patienterna 

känner de minskad självkänsla, minskat självförtroende och värde. Detta bidrar till att 

känslan av ensamhet växer (Cox et al. 2003a, s. 5). Det minskade självförtroendet i 

samband med misstro och dåligt bemötande av vårdpersonal ledde till att kvinnorna 



 10 

började ifrågasätta om symtomen de upplevde var verkliga eller psykosomatiska (Ballard, 

Lowton & Wright 2006, ss. 1298-1299;Cox et al. 2003a s. 5). Skadan som uppkommer i 

samband med misstro och normalisering av symtom är väldigt stor. Att försöka göra den 

skada som vårdpersonal skapat ogjord kan ta lång tid och det är inte ens säkert att det är 

möjligt (Cox et al. 2003a, s.7 ). 

 

Grunden till att många kvinnor upplever oro i samband med endometrios ligger i att de 

inte fått tillräcklig information och kunskap om hur de skulle hantera sjukdomen. De 

upplevde även att det inte fanns adekvata riktlinjer för hantering av sjukdomen. Även 

detta var en källa till oro (Roomaney & Kagee 2016, s. 5). När kvinnorna till slut fick en 

diagnos kändes det som en seger för dem som blivit dåligt bemötta av vårdpersonalen, då 

personalen inte tagit kvinnornas symtom på allvar från början utan i stället ifrågasatt dem 

(Denny & Mann 2007, s. 113). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den metod som valdes att följa var Axelssons (2012, ss. 203-220) modell för 

litteraturstudier. Vi upplevde att denna modell passade bra för studiens ändamål, då 

modellen tydligt beskriver hur litteraturstudier kan utföras och är enkel att följa. I 

litteratursökningen användes två databaser; Cinahl och Medline. Vi sökte även efter 

artiklar i PubMed, men upplevde databasen som svårförståelig. Därför användes endast 

Cinahl och Medline. Risken med att endast använda två databaser i litteratursökningen är 

att forskning kan missas. Totalt grundas resultatet i denna studie på 11 artiklar där 9 

artiklar var kvalitativa, en var kvantitativ och en artikel använde sig av både kvalitativ 

och kvantitativ metod. 

 

Det visade sig att området ”bemötande” inte är så väl beforskat, vilket ledde till att 

inklusionskriteriet för publikationsår utökades med tre år. Vi ansåg att forskning från 2003 

och framåt var tillräckligt ny och passande för att användas i studien. Även forskning om 

vård (caring) i samband med endometrios var relativt obeforskat och sökningen gav 

därmed inget användbart resultat.  

Resultatet i studien är grundat i artiklar med inriktning på upplevelsen av att leva med 

endometrios. Eftersom de sökord som var mest centrala för denna studie inte var 

tillräckligt beforskade, ledde detta till att artiklar som valdes hade annat syfte än syftet i 

denna studie. Detta kan delvis vara negativt för studien, eftersom frågorna som forskarna 

i artiklarna har ställt till deltagarna inte primärt skulle belysa hur patienterna bemöttes. 

Samtidigt kan detta vara positivt, eftersom vi som författare fick vara mer noggranna vid 

analysering av materialet. Detta ledde till att vi fick en större förståelse för sjukdomen 

och upplevelser hos patienterna. Fastän artiklarna som användes i studien egentligen inte 

primärt fokuserade på syftet i vår studie upplever vi att syftet besvarades korrekt.  

Några av artiklarna har samma författare och det finns en risk att resultatet påverkas av 

detta på ett negativt sätt, eftersom samma författare eventuellt återkommer med samma 

förförståelse och synsätt. Samtidigt kan detta vara positivt, eftersom författarna är 

engagerade i ämnet och har en större förståelse för patienternas situation och det 

eventuellt är lättare för dem att formulera frågor som är viktiga i ämnet. Hade det funnits 
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mer artiklar om bemötande hade resultatet eventuellt sett annorlunda ut, men detta kan vi 

naturligtvis inte uttala oss om med den forskning som finns i nuläget. 

 

Tematiseringen upplevdes som relativt svår, eftersom många begrepp går in i varandra 

och det var svårt att dela upp informationen. Detta hade förmodligen varit lättare om det 

hade funnits artiklar som endast handlade om bemötandet vid endometrios. Vi har även 

funderat i efterhand på hur det skulle varit om vi istället hade gjort en empirisk studie. 

Förmodligen hade det varit lättare att få fram data och eventuellt hade resultatet blivit 

annorlunda, då möjligheten hade funnits att ställa egna frågor som endast svarade till 

syftet i studien. 

 

Artiklarna som analyserats kommer från olika delar av världen, främst Storbritannien och 

Australien. Detta kan påverka resultatet då hälso- och sjukvården varierar mellan olika 

länder. Vi såg dock en likhet i resultaten i alla artiklar och upplever att resultatet av denna 

studie kan vara relevant för svensk hälso- och sjukvård såväl som hälso- och sjukvården 

i andra länder. 

 

Resultatdiskussion 

I vår litteraturgenomgång har vi tydligt sett att kvinnor med endometrios uppger att de 

inte blir tagna på allvar och att deras symtom inte blir bekräftade av vårdpersonalen, vilket 

resulterar i att kvinnorna får ett lidande. Många får söka vård hos flera olika läkare innan 

de hittar någon som tar dem på allvar och de har inte upplevt relationen med vården som 

vårdande. Kvinnorna känner även att informationen de får av vårdpersonalen inte är 

tillräcklig och de upplever att detta beror på en kunskapsbrist som finns hos 

vårdpersonalen. 

 

Information och kommunikation 

Vår genomgång av studier av endometrios har visat att det finns brister inom områdena 

information och kommunikation. Kvinnor upplever ofta att de inte fått tillräckligt med 

information och för mycket information på samma gång, vilket resulterar i att de inte 

kommer ihåg informationen de fått. Det framkommer vidare att kvinnor upplever att 

informationsbristen är resultatet av en kunskapsbrist hos vårdpersonalen. 

 

I en studie av Grundström, Kjølhede, Berterö & Alehagen (2016, s. 67) berättar 

vårdpersonal om svårigheterna att koppla ihop symtom med diagnos och hur kunskaperna 

är begränsade. Allmänläkare och barnmorskor var överens om att det var gynekologernas 

uppgift att behandla och informera kvinnor med endometrios. Gynekologerna beskriver 

sina erfarenheter av endometrios och hur dessa ofta inte stämmer överens med 

patienternas förväntningar kring information om exempelvis behandling. 

 

Enligt Altman & Wolcyzk (2010, s. 432) är det viktigt att som sjuksköterska utbilda 

patienterna om deras sjukdom, möjliga behandlingar samt fördelar och nackdelar med 

dessa. En kvinna som har mycket kunskap om sin situation kommer att kunna hantera 

sjukdomen bättre och kunna ta bättre beslut om sin vård.  

Vi tror att det är viktigt att som sjuksköterska själv vara informerad för att kunna ge 

information. Det är viktigt att vara beredd på eventuella frågor som patienterna har. Att 
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ha ett bra bemötande i samband med information till patienterna har en stor betydelse för 

hur väl relationen mellan vårdare och patient kommer att vara vårdande. Genom att ge 

information, både muntligt och skriftligt, kan patienternas förståelse för sin situation öka 

och därmed kan lidandet minska. Vi tror även att om patientens förståelse för sjukdomen 

ökar har patienten en större möjlighet och vilja att delta i sin egen vård. 

 

Brist på kommunikation är en central del i våra resultat: kvinnor uppger att de har 

svårigheter att tala med vårdpersonalen och upplever inte att de får någon bekräftelse i 

sin sjukdom. Kvinnorna känner inte att de är delaktiga i sin vård och att de ofta skickas 

till olika kliniker utan förklaring. 

 

Seear (2009a, s. 380) beskriver i sin studie hur patienterna tvivlar på läkarnas förståelse 

och hur de ofta hade konflikter med sina läkare om vård och behandling. Till sist tappade 

kvinnorna förtroendet för vårdpersonalen som de upplevde skulle vara ”experter” på 

endometrios. I en studie av Young, Fisher & Kirkman (2015, s. 231) talas det om minskad 

delaktighet och upplevd kunskapsbrist hos vårdpersonal som resulterar i att kvinnorna 

upplever att de inte får adekvat vård, behandling och information. De upplever inte längre 

att de kan lita på sin vårdgivare. I en studie av Grundström, Kjølhede, Berterö & Alehagen 

(2016, s. 67) berättar gynekologer att de ofta möter kvinnor med endometriosliknande 

symtom. När kvinnorna upplever stark smärta är det inte ovanligt att de även upplever en 

stark oro för att det ska vara en allvarlig sjukdom. För att lugna patienten berättar 

gynekologerna att de säger att ”allt är normalt” och upplever då att kvinnorna har lättare 

att utstå smärtan. 

 

Våra resultat tyder på att kommunikationen mellan vårdtagare och vårdgivare behöver 

förbättras. Efter att både ha läst patienternas upplevelse av liknande situationer och 

vårdpersonalens upplevelse, som beskrivs ovan, tycker vi att det är tydligt att patienternas 

sinnesstämning inte alls lugnas av vårdpersonalens normaliserande, utan tvärtom. Vi tror 

att om vårdpersonalen ökar sin kunskap om patienternas upplevelse kommer vården att 

bli mer patientcentrerad och patienterna kommer då att få en mer positiv upplevelse av 

bemötandet. 

 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 202) beskriver att vårdande samtal präglas av öppenhet 

och följsamhet till patientens individuella uttalade och outtalade frågor. För att förbättra 

kvinnors synsätt på vården och hur de upplever relationen till vården krävs det att 

vårdpersonal försöker tillämpa en öppenhet i större utsträckning. Vi tror att den 

negativitet som många kvinnor upplever i samband med möten med vården rimligen 

skulle kunna minskas om de bara kände att det var någon som lyssnade och tog dem på 

allvar. Sjuksköterskans roll när det kommer till ökad delaktighet i vården innefattar 

förmågan att lyssna, kunskap som sjuksköterskan har eller kommer att skaffa samt att 

sjuksköterskan ska ha förmågan att delge information och bidra till att patienternas 

kunskap ökar (Eldh 2014, s. 497). 

 

Genom god kommunikation mellan patienten och vårdaren kan en gemensam förståelse 

skapas. När interaktionen mellan två individer sker ändras synen på den andre, beroende 

på vad som kommuniceras. När bägge parterna är deltagande i kommunikationen kan de 

gemensamt, genom god kommunikation skapa en förståelse för situationen (Baggens & 

Sandén, 2014, s.511).  Genom att öka helhetstänket hos vårdpersonalen tror vi att 
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patienterna skulle komma att uppleva en mer individualiserad vård och ett bättre 

bemötande. Vi anser att det troligtvis inte endast är information som ligger till grund för 

en god patientrelation. Genom att bidra med ökad förståelse för patienternas situation och 

mer kunskap om sjukdomen tror vi att vårdpersonalen kan ge ett bättre bemötande som 

är präglat av det individuella behovet. 

 

Vårdpersonalens attityd och misstro 

Vi har valt att ha en gemensam diskussion om attityd och misstro, fastän de beskrivs som 

två olika saker i resultatavsnittet. Vi gör så därför att de trots att de är olika hör ihop, då 

de båda beskriver upplevelser hos patienterna. 

 

Upplevelser av vårdpersonalens negativa attityd och misstro är något som genomsyrar 

hela vår genomgång av resultat. Många kvinnor med endometrios kände att de inte fick 

utrymme att återberätta sin patientberättelse och var i många avseenden tvungna att 

kämpa för att bli trodda på, då deras symtom ofta normaliserades och ofta misstogs för 

vanliga menstruationssmärtor. Många upplevde att vårdpersonalen hade liten förståelse 

för deras situation och att de som kvinna var tvungen att genomlida svåra menstruationer. 

Detta ledde till att kvinnorna började ifrågasätta sig själva. 

 

Grace (1995, s. 513) beskriver hur kvinnorna i kontakt med sin gynekolog känner sig 

avfärdade, som att deras egna upplevelser inte alls spelar någon roll utan det är endast 

gynekologen uppfattning som är rätt. Fastän kvinnorna försöker förklara för gynekologen 

så att han eller hon ska förstå vad det är som känns fel. Till sist förlorar kvinnorna tron på 

sig själv och blir istället mer isolerade. 

 

Kvinnorna upplever att det är viktigt att vårdpersonalen lyssnar till deras berättelser och 

visar intresse. I resultatet beskriver vi hur vissa kvinnor inte upplever kunskapsbristen 

hos vårdpersonal som ett stort hinder bara de lyssnar på dem och utifrån deras 

förutsättningar hjälper dem så gott de kan. När patienten känner sig bekräftad uppfattar 

han eller hon vårdaren som avslappnad och entusiastisk och får en känsla av att dennes 

känslor erkänns av vårdaren (Shattell 2004 se Snellman 2014, s. 442). Vi anser att det är 

viktigt som sjuksköterska att inte låta sina egna värderingar påverka den vård du är 

skyldig att ge patienten,utan alla patienter ska bli bemötta utifrån det behov av vård de 

har och bli bekräftade i sin situation. 

  

För att verkligen kunna stödja patientens hälsa och välbefinnande måste vårdandet utgå 

från patientens livsvärld, då det individuella värderas högt. Vårdaren visar då ett intresse 

för patientens egna upplevelser och sammanhang. Vi vet att det i princip är omöjligt att 

vara förutsättningslös eftersom man alltid bär med sig någon form av förförståelse. Men 

genom ett öppet och följsamt vårdande finns det möjlighet att möta varje individ på deras 

villkor (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 183-184). Vi tror att om kvinnorna skulle känna 

sig bekräftade av inte bara vårdpersonalen, utan även av vänner och familj, skulle den 

psykiska påfrestning som många kvinnor med endometrios känner eventuellt kunna 

minimeras. I stället för att smärtorna normaliseras och kvinnorna i stället börjar tvivla på 

sig själva. 
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Vi tror också att stigmatiseringen som finns kring menstruation sannolikt har en stor 

betydelse för att endometrios fortfarande är så pass okänd för allmänheten och att det 

fortfarande finns en så stor kunskapsbrist hos vårdpersonalen om ämnet, som vi genom 

vår litteraturstudie märker att det gör. Vi ser även ett samband i att det är just en 

”kvinnosjukdom”. Länge har det manliga könet utgjort normen för människan, även så 

inom forskning om vård och medicin. I och med detta löper kvinnor en risk för att få 

sämre tillgång till anpassad vård utifrån könets förutsättningar. Detta kan medföra 

försämrad vårdkvaliteten för kvinnliga patienter, då kvinnorna sägs lida av ”diffusa” eller 

”ospecifika” sjukdomar eftersom det finns otillräcklig forskning om en del 

sjukdomstillstånd (Smirthwaite 2007, ss. 57-58).  

 

I vårdvetenskapen finns inget begrepp som motsvarar genusmedicin då exempelvis 

sjuksköterskor inte visar något stort intresse för genusperspektivet (Foss 2002; Öhman 

2009 se Määttä & Öresland 2014, s. 325). Määttä & Öresland (2014, s. 325) menar att det 

är viktigt att inom omvårdnad och vårdvetenskap börja lyfta en medvetenhet om attityder, 

föreställningar och värderingar som styr synsättet på vad som är manligt och kvinnligt, 

det vill säga att anlägga ett genusperspektiv. Att höja blicken och börja granska osynliga 

normativa mönster. Det är viktigt att urskilja signaler som tyder på genusbias, som innebär 

felaktiga och ofta omedvetna föreställningar om män och kvinnor där vårdpersonalens 

handlingar kan innebära att vård, bemötande och behandling kan få konsekvenser för 

patienterna. Genusbias strider lite mot vad hälso- och sjukvårdslagen står för (Ibid.). 

Hälso- och sjukvårdlagen 2§ (SFS 1982:763) säger nämligen att ”målet är en god hälsa 

och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. 

 

Vi tror att genom att minska stigmatiseringen och misstron hos vårdpersonalen så kan 

detta bidra till minskade kostnader inom vården. Om kvinnornas symtom tas på allvar 

från början och de får den vård de behöver, kommer kvinnor med endometrios inte söka 

vård i samma grad som de gör idag.Enligt försäkringskassan (2015) är de ökande 

sjuktalen i samhället något vi behöver agera på för en hållbar framtid. I år beräknas 32 

miljarder kronor gå åt för sjukpenning och statsbudgeten påverkas mycket av detta. 

Samtidigt tror vi att om kvinnor med endometrios får rätt vård i tid så kommer 

sjukskrivningarna, både för smärta och psykisk ohälsa hos denna patientgrupp minska, 

vilket även detta bidrar till minskade kostnader. 

 

Vårdlidande 

Som vi beskrivit i bakgrunden krävs det en god vård och en bra vårdrelation för att stärka 

patientens hälsoprocess, och när detta inte fungerar kan det uppstå ett vårdlidande. Våra 

resultat visar att många kvinnor beskriver hur de känner att de inte blir förstådda av 

vårdpersonalen och hur vårdpersonalen inte är öppna för kvinnornas egna berättelser och 

erfarenheter samt hur kommunikationen och informationen inte lever upp till de 

förväntningar kvinnorna har när de söker vård. Många kvinnor känner då att deras relation 

till vården inte blir vårdande. Detta innebär att deras hälsoprocesser inte stärks. 

 

I empiriska studier av Shatell (2004) och Berg & Danielsson (2007, se Snellman 2014, s. 

441) har det visat sig att vårdens bemötande och omvårdnad inte lever upp till den 

förväntan patienterna har när de söker vård och är i sitt livs största behov av förståelse 

och närhet. Patienterna visar ett stort behov av att bli tröstade och bekräftade, medan 
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vårdpersonalen kan vara omedveten om vad patienterna förväntar sig av vårdrelationen 

och inte anser sig ha något mål med relationen till patienten. Samtidigt som 

sjuksköterskan ska bekräfta patienten som en autonom person och stärka dennes 

värdighet, måste sjuksköterskan även bekräfta det som är svårt (Chow 2013 se Wiklund 

Gustin 2014, s. 282). 

 

Ett vårdlidande kan uppstå när vårdpersonalen exempelvis nonchalerar en patient så att 

dennes värdighet kränks och på så vis minskas även möjligheterna för patienten att 

använda sina innersta hälsoresurser för att uppnå välbefinnande. Lidande är ett svar på 

otillräcklig vård, inte ett symtom på sjukdom (Eriksson 1994, ss. 86-87). Omtanke, 

respekt och att lindra patientens lidande är en grundläggande del i vårdandet av patienten. 

Att få patienten att uppleva hälsa trots sjukdom och finna en mening med livet. Det 

handlar om att få patienten att känna sig respekterad och unik och att bemöta patienten 

efter detta (Söderlund 2012, s. 118-119). Vi tror att det är av yttersta vikt att skapa en bra 

vårdrelation när man vårdar kvinnor med endometrios, då sjukdomen kan te sig väldigt 

olika för olika personer samtidigt som den också kan påverka alla aspekter av kvinnornas 

liv. När vården misslyckas med att stötta patienterna blir vårdrelationen lidande och ej 

hälsobefrämjande. 

 

 

 

Kliniska implikationer 

Vi anser att resultaten i denna studie är av betydelse för utformningen av svensk hälso- 

och sjukvård då vår studie behandlar en viktig del av vårdandet av kvinnor med 

endometrios. 

 

För att möjliggöra tidigare upptäckt av endometrios och kunna förbättra det bemötande 

endometriospatienter får av vårdpersonalen är det centralt att utbilda personal om 

sjukdomen. På så sätt kommer mötet mellan vårdgivare och vårdtagare vara präglat av 

kunskap. Detta leder även till att vårdpersonalen får större förståelse för situationen 

endometriospatienter befinner sig i.Misstro och normalisering samt den 

attitydproblematik som kvinnor upplever att vårdpersonalen har kan minska med mer 

utbildning och kunskap och därigenom påverka bemötandet och vården av kvinnor med 

endometrios på ett positivt sätt.  

 

För att ge en bättre och säkrare vård till kvinnor med endometrios ska socialstyrelsen 

(2015b) ge ut nationella riktlinjer som beräknas vara klara våren 2018. 

Vi anser att det är ett steg i rätt riktning att erkänna endometrios och vi hoppas att det 

bidrar till ökad kunskap hos såväl vårdpersonal som gemene man. 

 

SLUTSATSER 

Våra resultat visar på att kvinnor som söker vård för sin endometrios ofta blir misstrodda 

och att deras symtom normaliseras av vårdpersonalen. Attityden de möts av är ofta 

negativ vilket får dem att börja tvivla på sig själva. Det framkommer vidare att det finns 

kommunikationsbarriärer mellan vårdpersonalen och patienterna. Många kvinnor 

upplevde att de inte prioriterades utan bara tog upp vårdpersonalens tid. Informationen de 
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fick var bristfällig vilket många kvinnor ansåg var en bidragande faktor till att de 

upplevde stor osäkerhet. Kvinnorna kände att relationen med vården inte blev vårdande 

utan i stället skapade oro och lidande. 

 

Resultatet visar att oavsett kön och symtom är det viktigt att som sjuksköterska lyssna på 

patienten och bemöta alla patienter med respekt för att skapa en tillitsfull relation. 

 

Vår studie ger en ökad förståelse för patienternas upplevelse av bemötandet från 

vårdpersonalen vid endometrios och hur patienten påverkas av ett gott respektive 

bristfälligt bemötande. För att öka förståelsen för patienternas situation och förbättra 

vården för kvinnor med endometrios behövs mer forskning på området. 
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Bilaga 1 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Titel 

Tidsskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Cox, H., 

Henderson, L., 

Andersen, N., 

Cagliarini, G. & 

Ski, C. 

 

2003 

Australien 

 

Focus group 

study of 

endometriosis: 

Struggle, loss and 

the medical 

merry-go-round 

 

International 

Journal of 

Nursing Practice 

Undersöka behovet 

av information, hos 

kvinnor med 

endometrios, innan 

laparoskopi. 

Kvalitativ och 

kvantitativ metod. 

 

1031 formulär 

skickades ut. 65 % 

svarade på dessa.   

 

61 kvinnor deltog 

även i fokusgrupper. 

 

Inklusionskriterier: 

diagnostiserad 

endometrios. 

Många kvinnor 

började få symtom i 

tonåren och har gått 

med dessa i flera år. 

Kvinnorna upplevde 

både vården och vissa 

närstående som 

oförstående. De 

upplevde även läkarna 

som okunniga och 

osympatiska. För lite 

information gavs om 

sjukdomen och många 

kvinnor har gått till 

flera olika läkare. 

Price, J., Farmer, 

G., Harris, J. 

Hope, T., 

Kennedy, S. & 

Mayou, R. 

 

2006 

Storbritannien 

 

Attitudes of 

women with 

chronic pelvis 

pain to the 

gynaecological 

consultation: a 

qualitative study 

 

BJOG: An 

International 

Journal of 

Obstetrics and 

Gynaecology 

Att beskriva 

attityderna som 

kvinnor med 

kronisk 

bäckensmärta som 

går till 

gynekologikliniker 

har till deras 

konsultationer och 

att fastställa på 

vilka sätt deras 

hälso- och sjukvård 

kan förbättras. 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

36 personer 

frågades att delta i 

studien, 26 stycken 

valde att delta. 

 

Exklusionskriterier: 

Kvinnorna fick ej 

vara äldre än 70 år 

eller yngre än 18, 

gravida, trodda att 

lida av malignitet 

eller inte kapabla att 

sammarbeta med 

studiens procedurer. 

Fyra huvudteman 

hittades: personlig 

vård- som ofta uteblev, 

känsla av att vara 

förstådd och tas på 

allvar- ofta kände de 

sig bortvisade, 

upplysning- ofta fick 

de ej adekvata 

upplysningar om 

sjukdomen, lugnade- 

vilket de ofta inte blev 
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Moradi, M., 

Parker, M., 

Sneddon, A., 

Lopez, V. & 

Ellwood, D. 

 

2014 

Australien 

 

Impact of 

endometriosis on 

women´s lives: a 

qualitative study 

 

BMC Women´s 

Health 

Undersöka hur 

kvinnor påverkas av 

endometrios och 

om det finns 

skillnader mellan 

tre åldersgrupper 

Kvalitativ metod 

med 

semistrukturerade 

intervjuer med 

fokusgrupper. 

 

35 kvinnor deltog i 

studien med 

åldrarna 17-53 

 

inklusionkriterier: 

diagnostiserad 

endometrios (via 

laparoskopi) sedan 

minst ett år tillbaka. 

Deltagarna måste 

förstå och prata 

engelska och inte ha 

några andra 

kroniska sjukdomar. 

två huvudteman 

hittades: 1) upplevelse 

av att leva med 

endometrios 

2) hur kvinnor 

påverkas i sitt dagliga 

liv. Resultatet visar 

både likheter och 

skillnader i påverkan 

av sjukdomen mellan 

åldersgrupperna. Det 

som påverkades mest, 

i alla åldersgrupper 

var: förhållanden. 

Roomaney, R. & 

Kagee, A. 

 

2016 

Sydafrika 

 

Salient aspects of 

quality of life 

among women 

diagnosed with 

endometriosis: A 

qulitative study 

 

Journal of Health 

Psychology 

Undersöka 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

kvinnor i Sydafrika 

som diagnostiserats 

med endometrios. 

Kvalitativ metod 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

25 kvinnor deltog 

mellan 25- 42 

 

 

Inklusionskriterier: 

laparoskpiskt 

diagnostiserade 

kvinnor med 

endometrios. 

 

Tio kategorier 

hittades: 1)medicinska 

faktorer 2)psykisk 

funktion 

3)psykologisk 

funktion 4)sexuell 

funktion 

5)reproducerande 

funktion 

6)mellanmänsklig 

funktion 

7)arbetssituation 

8)information och 

kunskap 9)sjukvård- 

och medicinsk 

behandling 

10)ekonomisk 

påverkan och 

betydelse. 

 

Patienternas upplevese 

av sjukdomen spelar 

roll för deras 

hälsorelaterade 

livskvalitet. 
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Cox, H., Ski, C. 

F., Wood, R. & 

Sheahan, M. 

 

2003 

Australien 

 

Endometriosis, an 

unknown entity: 

the consumer’s 

perspective 

 

International 

Journal oh 

Consumer Studies 

Få information från 

kvinnor som har 

endometrios och 

som gjort 

laparoskopi för att 

kunna identifiera 

och möta behovet 

av information till 

kvinnor med 

endometrios och 

utveckla strategier 

för att öka 

medvetenheten om 

endometrios. 

Kvalitativ metod 

med frågeformulär 

som gav både 

kvalitativa och 

kvantitativa data. 

 

465 kvinnor deltog i 

studien, med en 

ålder mellan 12-50 

år. 

 

Inklusionskriterier: 

diagnostiserad 

endometrios. 

Resultaten delades in i 

5 teman: diagnos, 

endometrios, 

laparoskopi, hantera 

hemma och generella 

kommentarer. 

 

Det finns en stor brist 

på förståelse hos 

patienter med 

endometrios. Detta har 

gjort att patienterna 

fått fel information, 

förlängd fysisk smärta 

och emotionell smärta. 

Denny, E. 

 

2004 

Storbritannien 

 

’You are one of 

the unlucky ones’ 

: delay in the 

diagnosis of 

endometriosis 

 

Diversity in 

Health and Social 

Care 

Undersöka hur det 

är att leva med 

endometrios. 

Kvalitativ metod 

med intervjuer. 

 

20 intervjuer 

gjordes. 

Åldrarna varierade 

mellan 20- 47 år. 

 

Inklusionskriterier: 

diagnostiserad 

endometrios 

Kvinnor med 

endometrios upplever 

smärta som något som 

dominerar deras liv. 

De upplever att de blir 

normaliserade på fel 

grunder. Diagnoser 

ställs oftast först efter 

flera år. 

Ballard, K., 

Lowton,K. & 

Wright, J. 

 

2006 

Storbritannien 

 

What’s the delay? 

A qualitative 

study of women´s 

experiences of 

reaching a 

diagnosis of 

endometriosis 

 

Fertility and 

Sterility 

Att undersöka 

orsakerna till att 

kvinnor upplever 

förseningar I 

diagnostic vid 

endometrios, och 

hur de påverkas av 

detta. 

Kvalitativ metod 

med 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

32 kvinnor deltog i 

studien 

 

Inklusionskriterier: 

misstänkt eller 

diagnostiserad 

endometrios 

 

 

 

Både kvinnorna och 

läkarna normaliserar 

symtom. Det gynnade 

kvinnorna att få en 

diagnos eftersom det 

gav dem möjlighet att 

diskutera deras 

sjukdom och kunna 

utesluta symtomen 

som cancer. 
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Denny, E. & 

Mann, C-H. 

 

2007 

Storbritannien 

 

Endometriosis 

and the primary 

care consultation 

 

European Journal 

of Obstetrics & 

Gynecology and 

Reproductive 

Biology 

Undersöka hur 

kvinnor med 

endometrios 

upplever 

primärvården 

En kvalitativ metod 

med 

semistrukturerade 

intervjuer med 

fokus på berättelser 

 

30 kvinnor mellan 

åldrarna 19-44 

 

Inklusionskriterier: 

laparoskopisk 

diagnostiserad 

endometrios 

tre huvudteman 

hittades 1) försening 

av diagnos 2) 

bristande kunskap om 

endometrios hos 

allmänläkarna 3) dålig 

attityd hos 

allmänläkarna 

 

I resultatet beskriver 

deltagarna olika 

upplevelser av 

primärvården. Vissa 

kvinnor hade haft en 

positiv upplevelse, 

men mer än hälften av 

kvinnorna kände av ett 

negativt bemötande 

som hade lett till 

försening av diagnos. 

Kundu, S., 

Wildgrube, J., 

Schippert, C., 

Hillemanns, P. & 

Brandes, I. 

 

2015 

Tyskland 

 

Supporting and 

Inhibiting Factors 

When Coping 

with 

Endometriosis 

From the Patients’ 

Perspective 

 

Geburtshilfe und 

Frauenheilkunde 

Identifiera 

hämmande och 

stödjande faktorer 

när det gäller 

sjukdomshantering. 

Kvantitativ studie 

med frågeformulär. 

 

135 kvinnor deltog i 

studien 

 

Inklusionskriterier: 

Diagnostiserad 

endometrios 

Socialt stöd, 

behandlingar, 

professionellt och 

sjukhussystemets 

utförande beskrevs i 

studien som positivt. 

Vårdpersonalens 

utföranden kritiserades 

dock av deltagarna i 

studien. Empati och 

kvaliteten av 

vårdandet kritiserades 

också hårt av 

deltagarna. 
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Markovic, M., 

Manderson, L. & 

Warren, N. 

 

2008 

Australien 

 

Endurance and 

contest: women´s 

narratives of 

endometriosis 

 

Health: An 

Interdisciplinary 

Journal for the 

Social Study of 

Health, Illness 

and Medicine 

 

Öka förståelsen för 

sambandet mellan 

patientens socio-

demografiska 

bakgrund och 

hälsorelaterade 

fenomen. 

Kvalitativ metod 

med intervjuer. 

 

30 kvinnor från en 

större studie med 91 

deltagare valdes 

 

Inkusionskriterier: 

diagnostiserad 

endometrios 

Patienternas socio-

demografiska 

bakgrund, hälsa inom 

släkten och andra 

sociala övertygelser 

hade ett samband med 

deras upplevelser och 

skapade två teman: 

uthållighet och tävling. 

 

Gilmour, J. A., 

Huntington, A. & 

Wilson, H. 

 

2008 

Nya Zeeland 

 

The impact of 

endometriosis on 

work an social 

participation 

 

International 

Journal of 

Nursing 

Undersöka kvinnors 

uppfattning av att 

leva med 

endometrios. 

Kvalitativ metod 

ostrukturerade 

intervjuer 

 

 18 kvinnor deltog i 

åldrarna 16-45 

Tre teman hittades:1) 

en hemlig liten värld: 

avslöjande symtom 2) 

allt lades ner: livet 

avbröts 3) det har varit 

en svår resa, men det 

har även öppnat nya 

dörrar. 

 

Kronisk smärta 

utgjorde grunden i hur 

kvinnorna påverkades. 

Välinformerade 

sjuksköterskor och 

annan personal kan ha 

en stärkande roll för 

patienterna, både när 

det gäller information 

och strategier för att 

klara av smärta. 
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Bilaga 2 

Databas Sökord Begränsni

ngar 

Antal 

träffar 

Granskade 

titlar 

Granskad

e abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Medline (Endometriosis 

OR 

endometrioses 

OR 

endometrioma) 

AND( 

experience OR 

reception OR 

quality of life) 

Academic 

journals, 

Från år 

2005-2017 

353 10 9 3 2 

 

Cinahl (Endometriosis 

OR 

endometrioses 

OR 

endometrioma) 

AND 

(experience 

OR reception 

OR quality of 

life) 

Academic 

journals, 

peer 

reviewed, 

från år 

2005- 

2017 

55 9 7 4 1 

Cinahl Endometriosis 

AND 

qualitative 

AND delay 

Peer 

reviewed 

5 5 4 1 1 

Cinahl Endometriosis 

AND 

“physiscian 

relation” 

Peer 

reviewed  

Från år 

2003- 

2017 

11 7 5 3 1 

Cinahl Endometriosis 

AND reception 

OR response 

Peer 

reviewed 

från år 

2005-2017 

 

37 7 3 1 1 

Manuell

a 

sökninga

r 

      5 

 

 

 
 

 


