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Sammanfattning    

Ungefär en tiondel av världens kvinnliga befolkning drabbas av den kroniska 

sjukdomen endometrios. Endometrios kantas av kronisk smärta och med en lång väg till 

diagnos samt felaktigt information och behandling i relation till sjukdomen. Det florerar 

en låg kunskap kring sjukdomen och det kan leda till att kvinnans upplevda problematik 

påstås vara psykiskt betingad. Vidare kan den låga kunskapen yttra sig i brist på 

omvårdnad, stöd och information till den endometriosdrabbade kvinnan. För att det 

vårdande mötet ska bli vårdande, behöver kvinnan bli respekterad och bekräftad i sin 

situation. Syftet med studien är beskriva den endometriosdrabbade kvinnans upplevelse 

av det vårdande mötet. För att beskriva kvinnans upplevelse utformades en 

litteraturstudie enligt Axelssons (2012, ss. 203-220.) metod, där studien baserades på 9 

vetenskapliga artiklar. Genom analys av de 9 artiklarna, utformades tre teman: att inte 

bli tagen på allvar, okunskap bland vårdpersonal och behov av att ta egen kontroll. 

Resultatet diskuteras ur vårdvetenskapliga begrepp som vårdlidande, vårdande möte och 

den vårdande relationen. Diskussion förs även kring hållbar utveckling och nationella 

riktlinjer knutna till endometriosvård. I det vårdande mötet ställs den 

endometriosdrabbade kvinnan inför en problematisk situation. Mötet kantas av en 

okunskap från vårdpersonalens sida och där kvinnans upplevelse inte tas på allvar. 

Sammantaget leder de här faktorerna till att kvinnan behöver ta egen kontroll över sin 

situation. 

 

 

 

 

Nyckelord: Endometrios, kvinnor, upplevelse, trivialisering, okunskap, misstro och 

vårdpersonal 
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INLEDNING 

Sedan endometrios upptäcktes på 1920-talet, har sjukdomen lämnat både 

vetenskapsmän och läkare förvirrade samtidigt som den drabbade kvinnan plågats av 

dess kroniska smärta och omfattande problematik (Bloski & Pierson 2008). Trots att 

närmare var tionde kvinna drabbas av den här kroniska sjukdomen, saknas än idag 

kunskap om endometrios. I Sverige finns det fortfarande inga nationella riktlinjer 

knutna till den endometriosvård som bedrivs. 

 

Uppsatsen genomsyras av den endometriosdrabbade kvinnans upplevelse av det 

vårdande mötet. Då många kvinnor upplever att deras symtom trivialiseras och att 

vårdpersonalen inte tar deras upplevelse på allvar, uppdagades ett intresse för att 

inhämta kunskap kring kvinnans upplevelse av det vårdande mötet. 

 

BAKGRUND 

Menstruation är en blödning från livmodern vilken kvinnan vanligen har en gång i 

månaden, från puberteten tills då hon kommer i klimakteriet (Friedmann 2017a). Det är 

vanligt att menstruation ses som något privat och något som bör hemlighållas. Inom 

ramen för menstruation gömmer sig kvinnosjukdomen endometrios (Culley et al 2013). 

Endometrios har en negativ inverkan på kvinnans välmående, där sjukdomens symtom 

och utbredning lämnar henne med känslor som ilska, trötthet och kraftlöshet. Utöver de 

symtom som endometrios medför, kan även omgivningen påverka kvinnans välmående. 

Hur väl vårdpersonal, familj och vänner kan relatera till kvinnan och hennes upplevelse 

inverkar på hennes välmående (Young, Fisher & Kirkman 2015). För kvinnor som 

drabbas av sjukdomen, kan det ta närmare 4 år från då de sökt hjälp för sina besvär tills 

diagnosen ställs. Brist på kunskap om sjukdomen och föreställningen att 

menstruationssmärta är normalt, kan fördröja ställningstagandet till diagnos (Culley et 

al 2013). Bristen på kunskap kan även leda till att kvinnans smärtproblematik påstås 

vara psykiskt betingad, vilket får kvinnan att betvivla sin egen upplevelse och känna en 

besvikelse inför sjukvården (Toye, Seers & Barker 2014). Det kan även leda till att 

kvinnan upplever begränsat stöd, omvårdnad och information i relation till sitt tillstånd 

(Young, Fisher & Kirkman 2015). 

 

Endometrios ur ett medicinskt perspektiv 

Endometrios är en östrogenberoende sjukdom som påverkar en av tio fertila kvinnor. En 

erkänd teori om endometrios uppkomst är att endometrial vävnad går in i bäckenet och 

andra delar av buken (Schrager, Falleroni & Edgoose 2013). Enligt 

Endometriosföreningen (Andersson 2015) kan följden av att endometrialceller hamnar i 

exempelvis buken leda till inflammation. Inflammationen gör att kvinnan kan drabbas 

av buksmärtor. Endometrios är en benign sjukdom men kan medföra symtom som 

kvinnan kan få leva med i stort sett hela sitt liv. Beroende på hur svår endometrios 

kvinnan har, kan hon bli nästan helt symtomfri vid menopaus. 

 

Den kliniska bilden av endometrios skiljer sig mycket mellan olika individer. Somliga 

kvinnor är symtomfria medan andra upplever en outhärdlig bäckensmärta och kan 
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drabbas av infertilitet (Schrager, Falleroni & Edgoose 2013). Olovsson (2015, s. 271) 

beskriver att smärta är det vanligaste symtomet vid endometrios. Den här smärtan 

förvärras dagarna innan och under menstruation. Ett vanligt förekommande symtom är 

smärtsam menstruation (dysmenorré) vilket är det symtom som påverkar kvinnans 

vardag i störst utsträckning. Ibland är smärtan så pass intensiv att hon får svårigheter att 

ta sig an sina vardagliga uppgifter och varken orkar gå till arbetet eller skolan. Smärtan 

skiljer sig tydligt från vanlig menstruationssmärta då den här typen av smärta strålar ut i 

ryggen samt ner till benen och underlivet. Även smärta vid samlag (dyspareuni) är 

vanligt förekommande och är en orsak till att kvinnan antingen undviker eller inte vill 

ha samlag. Andra smärttyper kopplade till endometrios är smärta i samband med 

avföring (dyschezi) och smärta från urinblåsan (dysuri). 

 

Diagnosen endometrios ställs genom en god anamnes och klinisk undersökning 

tillsammans med vaginalt ultraljud. Anamnesen bör innehålla sjukdomshistoria, vad 

kvinnan äter för läkemedel i dagsläget och hur kvinnan har hanterat sina besvär. En 

smärtanamnes görs också där kvinnan får berätta om hur besvären påverkar hennes 

vardag. Det ska också ingå hur smärtan känns, när den uppstår, var smärtan sitter, vad 

som lindrar smärtan och om det finns dagar då smärtan är värre. Anamnesen bör också 

innehålla om hon upplever smärta vid samlag, vid miktion eller vid avföring. 

Undersökning som utförs kan bland annat vara bukpalpation som kan göra att de ömmar 

i hela eller delar av buken eller inte kännas alls (Olovsson 2015, s. 273). Genom 

laparoskopi kan fynd av extrauterina endometrialceller konstateras (Schrager, Falleroni 

& Edgoose 2013).  

 

För att lindra endometriosrelaterad smärta kan icke-steroida antiinflammatoriska 

läkemedel (NSAID-preparat) och paracetamol användas. De här preparaten kan 

användas i kombination eller var för sig. Även hormonbehandling med exempelvis p-

piller samt akupunktur och transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) kan ge kvinnan 

god smärtlindring. Kirurgisk behandling blir aktuell i de fall där adekvat smärtlindring 

inte uppnås, trots kombination av ovanstående behandlingsalternativ. Kirurgi används 

även vid infiltrativ endometrios, då den fortsätter expandera (Olovsson 2015, ss. 275-

276). I relation till kvinnans upplevelse av olika behandlingsalternativ vid endometrios, 

visade det sig att kvinnan föredrog kirurgi framför de olika läkemedelsbehandlingar. De 

valde kirurgi eftersom det alternativet var förknippat med färre symtom och färre 

biverkningar. Många kvinnor uttryckte en oro över de biverkningar behandlingen kan 

medföra, framförallt de läkemedelsbiverkningar som kan uppstå (Young, Fisher & 

Kirkman 2015). 

 

I dagsläget saknas nationella riktlinjer knutna till den endometriosvård som bedrivs. 

Socialstyrelsen har påbörjat sitt arbete kring utformning av de nationella riktlinjerna, där 

en remissversion beräknas vara färdig våren år 2018. Deras förstudie kring behov av 

kunskapsstöd, visar att det florerar en låg kunskap kring tillståndet vid endometrios och 

huruvida patienten ska remitteras till specialister. De beskriver vidare att det kan leda 

till att patienter både får vänta länge på sin diagnos och för att få adekvat vård 

(Socialstyrelsen 2015). 
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Menstruationssmärta 

Menstruationssmärta beskrivs som smärta i magen och ryggen vilken kan stråla ner mot 

nedre delen av ryggen. En del kvinnor kan uppleva yrsel, bli kallsvettiga och få en 

känsla av att svimma i samband med smärtan. Smärtan brukar uppkomma någon dag 

innan menstruationen och är oftast värst de första dagarna under menstruationen. 

Smärtans förekomst beror på att livmodern drar ihop sig när den ska stöta ut 

slemhinnan. En orsak till att kvinnor kan uppleva smärta i ryggen kan bero på att det 

finns många nerver runt livmodern som blir påverkade när livmodern drar ihop sig. 

Menstruationssmärta kan behandlas med receptfria läkemedel, värme samt rörelse 

(Friedmann 2017b).   

 

Vårdlidande 

Vårdlidande karaktäriseras av det lidande som en patient upplever till följd av vården 

och dess behandling. Många gånger präglas vårdlidandet av en känsla av kontrollbrist 

och kränkning. Bristande vårdhandling och brister inom vårdorganisationen kan på flera 

sätt leda till ett lidande för patienten. När en patient vårdas på ett inadekvat sätt eller om 

vården uteblir kan det resultera i en eskalering av sjukdomens problembild. Att 

exempelvis inte lyssna till patienten eller att inte smärtlindra denne på ett lämpligt sätt, 

kan leda till att patienten upplever en brist på kontroll och att personen trivialiseras i sin 

upplevelse av sjukdomens yttring. Att uppleva att vi blir fråntagna vårt värde, att vi 

förlorar kontrollen eller blir ifrågasatta som person skapar vanligtvis en känsla av skam. 

För att uppleva en känsla av helhet, är värdighet en betydande faktor. En människa 

behöver leva på ett sätt som präglas av en känsla av genuinitet i relation till både sig 

själv och sin omgivning. När hon inte kan uppnå det eller om hon förhindras av vården, 

uppstår ett lidande (Wiklund 2003, ss. 104-105, 107-108). 

 

Maktlöshet är en dominerande innebörd i begreppet vårdlidande. Även känslor som 

oförståelse kring vårdens mening och en oförståelse kring det pågående vårdandet kan 

skapa ett vårdlidande. Likaså kan subtila handlingar leda till det. Att förneka den 

lidanden människan och inte lyssna till henne skapar ett vårdlidande även om själva 

handlingen inte är särskilt uppenbar. Att som vårdpersonal förneka patientens lidande 

kan också bringa känslor som otrygghet, utanförskap och osäkerhet hos patienten. 

Patienten tas ifrån sitt självbestämmande i sin hälsoprocess och kanske inte själv klarar 

av att försvara det (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 216-219). 

 

Brist på kunskap om endometrios kunde resultera i att kvinnorna bemöttes med en 

ignorans och oförståelse för hur det är att leva med sjukdomen. Kvinnorna kände sig 

kränkta då de blev rekommenderade “medicinska myter” som graviditet och 

hysterektomi (borttagande av livmodern) som behandling för deras sjukdom. Ett 

okänsligt bemötande i kombination med okunskap ledde till att kvinnorna valde att inte 

söka vård, trots att de led av exempelvis svåra buksmärtor (Young, Fisher & Kirkman 

2015).  

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan kan vara den endometriosdrabbade kvinnans källa till stöd och 

information. En viktig del i sjuksköterskans roll är att etablera en förtroendefull 
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vårdrelation. Eftersom kvinnorna många gånger tidigare mötts av misstro från 

vårdpersonal, kan det vara en stor utmaning att erhålla deras förtroende. Så snart de 

känner ett förtroende för sjuksköterskan, kan de i samråd upprätta en omvårdnadsplan. 

Omvårdnadsplanen bör se till hela kvinnan och då endometrios är en kronisk sjukdom, 

är det viktigt att inge hopp och stötta kvinnan i hennes följsamhet (Kaatz, Solari-

Twadell, Cameron & Schultz 2010).  

 

Vårdande möte 

Det vårdande mötet karaktäriseras av det ansvar vårdaren bär gällande samspelets 

utveckling och den vård som kan skapas därav. Med sin kompetens, kunskap och 

ställningstagande ska vårdaren se till att mötet med patienten blir vårdande. I vårdarens 

ansvar ligger även ansvaret att bekräfta patienten i dennes livsvärld samt att vara öppen 

och följsam till den. Den här typen av ansvar som vårdaren bär, kan beskrivas genom att 

vårdaren ska stötta patienten i sin hälsoprocess och att vårdaren gör det på ett sätt som 

ser till både patientens delaktighet och livsvärld. Både patienten själv och den vårdare 

denne möter, bidrar till utformningen av mötet genom att alltid vara aktiva och bidra till 

mötets kvalitet. Patientens hälsoprocess står i fokus och det är den som ska stärkas och 

stödjas. Uppstår ett gott vårdande möte kan det resultera i att patienten upplever en ökad 

känsla av sammanhang (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 193-195, 199). 

 

En vårdande relation är central för ett gott vårdande. Vårdrelationen ska skydda 

patientens värdighet och inom vårdrelationen ges patienten stöd i sin situation. Syftet 

med vården är att stötta patienten i sin tillväxtprocess och i ett fulländat vårdande 

strävar både vårdaren och patienten mot samma mål. När patienten erfarar att någon 

annan står vid dennes sida och ser vad denne behöver, främjas patientens hälsoprocess. 

Om vårdaren istället försätter patienten i en maktlös position, upplever den lidande 

patienten en känsla av vanmakt vilket i sin tur har en ogynnsam effekt på dennes 

hälsoprocess. Graden av gemensam respekt speglar vårdrelationen samt huruvida 

vårdaren uppmärksammar och bemöter patienten (Wiklund 2003, ss. 155-157).  

 

Ömsesidighet är en förutsättning för den vårdande relationen. Det innebär att vårdaren 

är en tillgång för patienten och att patienten i sig är mottaglig och inbjuder vårdaren i 

sin livsvärld. Då patienten släppt in vårdaren i sin livsvärld, uppstår en förbindelse 

mellan båda parter och på så vis kan patientens lidande lindras och vårdaren kan ge 

patienten kraft. Eftersom vårdaren med sin kunskap har mest makt, ger det också 

vårdaren det största ansvaret att utarbeta relationen till den mest kraftgivande. En hotfull 

vårdrelation kan orsaka ett lidande. Det kan uppstå på grund av att patienten inte 

behandlas respektfullt eller inte blir lyssnad till. Som vårdare bärs både ett moraliskt 

och ett etiskt ansvar, där vårdaren i största möjliga mån utformar vården i samråd med 

patienten och mot målet att vården ska bli den bästa möjliga (Wiklund 2003, ss. 157-

158). 

 

Hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling utformades första gången av FN år 1988 i 

Brundtlandrapporten. Hållbar utveckling beskrevs då som att dagens behov inte ska 

påverka framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Rapporten belyser 
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vikten av att samtliga från regeringar, offentliga organisationer och den enskilda 

människan har ett gemensamt ansvar i arbetet för en hållbar utveckling. År 1992 i Rio 

hölls den första FN-konferensen om miljö och utveckling. Denna konferens kom att 

kallas Riokonferensen. FN-länderna kom då fram till Agenda 21 som är det första 

programmet om hållbar utveckling och även basen för hållbar utveckling. Konferensen 

blev också en milstolpe ur ett folkhälsoperspektiv där världens regeringar ställde sig 

bakom tre viktiga dokument vilka är Riodeklarationen om ett hållbart framtida 

samhälle, klimatkonventionen och konvention om bevarande av biologisk mångfald. 

Hållbar utveckling är i ständig utveckling och år 2000 bildades millenniemålen, där 189 

stats- och regeringschefer från FN deltog. Deklarationen innebär att det ska finnas en 

helhetssyn över hur länderna ska bekämpa fattigdom samt hur utvecklingen av skola, 

vård, demokrati och de mänskliga rättigheterna ska gå till. Samtliga länder är också 

tvungna att rapportera till FN gällande vad landet gör för att upprätthålla målen 

(Pellmer, Wramner & Wramner 2012, ss. 206- 207). 

 

Endometriosföreningen (Andersson 2015) beskriver hur endometrios inte bara drabbar 

den enskilda kvinnans hälsa och ekonomi, utan att sjukdomen även påverkar samhällets 

ekonomi. Enligt Culley et al (2013) är kostnaden för endometriosvård hög och kan 

jämföras med kostnader relaterat till andra kroniska sjukdomar som diabetes. 

Endometrios är betydelsefull ur ett samhällsekonomiskt perspektiv eftersom sjukdomen 

kostar mellan 40 000 och 90 000 kronor per kvinna och år. För varje kvinna finns det en 

direkt kostnad på 50 000 kronor vilken innefattar läkarbesök, mediciner, inläggningar 

samt operationer. 40 000 kronor per år är indirekta kostnader som innefattar den 

sjukfrånvaron som endometrios kan innebära. Idag lever ca 200 000 kvinnor med 

endometrios och 20% (40 000) av dem behöver medicinsk och/eller kirurgisk 

behandling. Det innebär att endometrios kan kosta upp till 3,6 miljarder kronor varje år 

(Andersson 2015). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Endometrios är en kronisk sjukdom, där det finns en låg kunskap om sjukdomens 

problematik. Sjukdomen kantas av kronisk smärta vilken i många fall bedöms vara 

normal menstruationssmärta. Vägen till diagnos är lång och brist på kunskap om 

sjukdomen kan leda till bristfällig omvårdnad och bristfälligt stöd till den drabbade 

kvinnan. För att sjuksköterskan ska kunna etablera en förtroendefull vårdrelation och 

skapa goda förutsättningar för att mötet ska bli vårdande, behöver kvinnan bli bekräftad 

och respekterad. Det är viktigt att få kunskap om hur kvinnan upplever det vårdande 

mötet eftersom utökad kunskap om ämnet, skapar möjlighet till förbättring inom 

området för hennes omvårdnad. 

 

SYFTE 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva den endometriosdrabbade kvinnans 

upplevelse av det vårdandet mötet. 
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METOD 

Författarna har valt att utforma en litteraturstudie om den endometriosdrabbade 

kvinnans upplevelse av det vårdande mötet. En litteraturstudie kan hjälpa oss att bedriva 

evidensbaserad vård, då denna typ av studie är en sammanställning av tidigare 

vetenskap (Axelsson 2012, s. 205). Litteraturstudien vilar på Axelssons (2012, ss. 203-

220) metod för hur en litteraturstudie ska genomföras. Datan som samlas in fokuseras 

på den endometriosdrabbade kvinnans upplevelse av det vårdande mötet. 

 

Datainsamling 

Via bibliotekets hemsida på Högskolan i Borås, påbörjade författarna sin 

litteratursökning genom att först identifiera relevanta databaser inom vårdvetenskap. De 

databaser som upplevdes relevanta för författarnas ändamål, var Cinahl och PubMed. 

Cinahl innehåller material kring vård och omsorg, omvårdnad, hälso- och sjukvård med 

mera och PubMed innehåller material kring medicin och vård. Pilotsökningen gjordes i 

valda databaser, för att få en uppfattning om tidigare forskning inom valt område 

(Axelsson 2012, ss. 208-209). I Cinahl gav sökning på endometriosis 1818 träffar och i 

PubMed 4291 stycken. Med endometriosis som en bestående term, prövades varierande 

kombinationer av olika sökord för att komma fram till den kombination som gav bästa 

möjliga sökträff i relation till studiens syfte. Följande sökord kombinerades vid 

pilotsökningen: endometriosis, experience, diagnosis, womens, impact, nursing och 

care. Efter att författarna hade skummat igenom intresseväckande artiklar funna vid 

pilotsökningen, påbörjades den faktiska litteratursökningen. De sökord som 

kombinerades vid den faktiska litteratursökningen var: endometriosis, experience, 

impact och care. Se sökhistorik (bilaga 1). Resultatet av litteratursökningen visade att 

det fanns begränsat med forskning vars syfte var att beskriva kvinnans upplevelse av det 

vårdande mötet. De flesta artiklarna belyser istället kvinnans erfarenheter av att leva 

med endometrios men där det fanns en tillräcklig del i deras resultat som beskriver 

kvinnans upplevelse av det vårdande mötet.  

 

Inklusionskriterier 

Eftersom artiklar från tidigare forskning skulle svara på studiens syfte, krävdes det att 

deras resultat belyser kvinnans upplevelse av det vårdande mötet. Axelsson (2012, s. 

210) beskriver att en litteraturstudie ska innehålla den allra senaste forskningen men 

eftersom författarna upplevde att den forskning som berörde studiens syfte var relativt 

begränsad, inkluderades artiklar publicerade från år 2002 och framåt i 

litteratursökningen. Artiklarna skulle därmed inte vara äldre än 15 år. Artiklarna skulle 

finnas som fulltext tillgängligt på nätet och ett bestående inklusionskriterie för samtliga 

artiklar var att de skulle vara peer-reviewed samt svara på studiens syfte. 

 

Exklusionskritikerier 

Exklusion gjordes av artiklar som handlade om sjukvårdspersonalens perspektiv samt 

artiklar som handlade om kvinnor som inte hade fått sin menstruationsdebut (menarche) 

eller de kvinnor som redan haft sin sista menstruation (menopaus). Även artiklar som 
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handlade om män exkluderades, då fokus skulle ligga på kvinnan och hennes 

upplevelse.  

 

Valet av artiklarna utgick från inklusions- och exklusionskriterierna. De första artiklarna 

valdes utifrån titeln. För att få en överblick gällande artiklarnas innehåll och relevans för 

studiens syfte, lästes artiklarnas abstrakt. När författarna ansåg att artiklarna svarade på 

studiens syfte, lästes artikeln i sin helhet. Författarna läste till en början artiklarna var 

för sig för att bilda en egen uppfattning om dem. Sedan diskuterade författarna artiklars 

resultat tillsammans och valde ut de som skulle ingå i studien. Författarna antecknade 

och sammanställde de delar av artiklarna som berörde kvinnans upplevelse av det 

vårdande mötet. För att få en god översikt av valda artiklar, sammanställdes de i en 

tabell (se bilaga 2). För att upprätthålla god kvalitet på litteraturstudien har författarna 

enligt förslag från Friberg (2012, s. 134), granskat tidigare artiklar med hjälp av 

granskningsmallen från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2014).  

 

Totalt användes 9 artiklar. 

 

Dataanalys 

Efter att de 9 artiklarna valts ut, läste författarna återigen igenom dem och förde en 

diskussion kring de teman som upplevdes utmärkande i dem. Axelsson (2012, s. 212) 

beskriver vikten av struktur i en litteraturstudie och föreslår vidare att just teman kan 

användas som utgångspunkt för att skapa det. Utifrån de gemensamma teman som 

hittades, gjordes en genomgång av artiklarnas innehåll för att avgöra vad i innehållet 

som passade in under respektive tema. För att få en tydlig bild över vad som hörde 

hemma, markerades de delar i artiklarna som föll under respektive tema. Delarna 

sammanställdes till en ny helhet, vårt resultat, som presenteras i tre teman.  

 

RESULTAT 

Genom analys av valda artiklar fann författarna tre teman vilka svarade på 

litteraturstudiens syfte. Funna teman var att inte bli tagen på allvar, okunskap bland 

vårdpersonal och behov av att ta egen kontroll. Dessa teman beskriver hur den 

endometriosdrabbade kvinnan upplever det vårdande mötet. 

 

Att inte bli tagen på allvar 

I det vårdande mötet bemöts kvinnorna ofta av en misstrohet (Cox, Henderson, Wood 

och Cagliarins 2003a; Denny 2009; Grundström, Alehagen, Kjølhede & Bjenterö 2017). 

Erfarenheten av det vårdande mötet beskrivs även som en lång kamp kantad av ignorans 

och utlämning av både kvinnans kropp och själ. Kvinnorna känner sig ensamma i sin 

upplevelse och plågas av den misstro de möts av dem som finns där för att hjälpa dem. 

Kvinnorna möts ofta av att vårdpersonalen påstår att de hittar på sina symtom eller att 

de överdriver dem. De får också höra att de har en låg smärttröskel (Grundström et al 

2017). Under perioden då de endometriosdrabbade kvinnorna söker vård för sina 

symtom tills dess att en utredning påbörjas, karaktäriseras ofta av en skillnad mellan 

deras upplevda erfarenhet och läkares tolkning av den. För kvinnorna är smärtan och 
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andra symtom de upplever både svåra och oroväckande samtidigt som de har en negativ 

inverkan på deras sociala liv. Trots det avfärdar läkaren deras smärta och påstår att 

smärtorna är ett “kvinnoproblem” (Denny 2009). 

 

Majoriteten av kvinnorna i Cox et al (2003a) artikel uttalar sig om hur de går från läkare 

till läkare i hopp om att finna en som tror på dem, lyssnar till dem och känner sympati 

för deras upplevelse. En kvinna beskriver en lång väg på 12 år innan hon till slut finner 

en läkare som tar hennes upplevelse på allvar och inte avvisar hennes 

menstruationssmärta som någonting hon bör stå ut med. Vid det vårdande mötet får 

kvinnorna känslan av att deras upplevelse trivialiseras (Cox et al 2003a; Cox, 

Henderson, Andersen, Cagliarini & Ski 2003b; Seear 2009b). Kvinnorna upplever att 

läkaren normaliserar deras smärtupplevelse samt påstår att smärtan inte är patologisk, 

utan helt normal (Denny 2009; Seear 2009b). Kvinnorna ser sjukvården som en trygg 

plats där de kan dela med sig av problem relaterat till sin menstruationscykel men tyvärr 

möts de ofta av att vårdpersonalen normaliserar deras smärta (Seear 2009b). Då läkarna 

inte tror på kvinnorna vägrar de att remittera dem vidare. Kvinnorna upplever att 

läkaren generellt sett har en dålig inställning till “kvinnoproblem” (Cox et al 2003b). 

Grundström et al (2017) betonar vikten av kvinnans erfarenhet av sjukvården, då hennes 

sjukdom påverkar hela hennes existens. Bemötandet från vårdpersonalen påverkar 

kvinnornas egna tankar och egen syn på sin kropp. När vårdpersonalen bemöter 

kvinnorna med en okunskap om endometrios och inte har förmågan att vara pedagogisk 

i möte med dem, upplever kvinnorna en avsaknad av stöd och tillit till vårdpersonalen. 

 

Okunskap bland vårdpersonal 

En genomgående upplevelse av det vårdande mötet är avsaknaden av tillräcklig kunskap 

bland vårdpersonalen (Gilmour, Huntington & Wilson 2008; Grundström et al 2017; 

Seear 2009a). Trots att kvinnorna känner sig beroende av vårdpersonalen eftersom de 

har kontroll över en så pass betydande faktor i deras liv, upplever många av dem att 

vårdpersonalen saknar kunskap om endometrios. När läkaren frågar hur de vill bli 

hjälpta blir kvinnorna ännu mer osäkra. All osäkerhet resulterar i att kvinnorna känner 

en förtvivlan och en besvikelse (Grundström et al 2017).   

 

De endometriosdrabbade kvinnorna tvivlar på läkarens förståelse för sjukdomens 

utbredning och det faktum att läkaren är den som är expert inom området. Många av 

kvinnorna är därför kritiska till läkares kunskap om sjukdomen (Seear 2009a). Seear 

(2009a) beskriver vidare att kvinnorna berättar att de ger upp och slutar lyssna på 

läkarna och deras information om endometrios samt den medicinska behandling 

sjukdomen medför. De antar att läkarnas uttalande enbart är spekulationer. För att 

förbättra vårdpersonalens arbete, ger kvinnorna förslag på att de vill ha mer råd och 

information inför sin eventuella operation, att sjuksköterskan går igenom skriftlig 

information och hjälper dem med relevant fakta samt att sjuksköterskan informerar dem 

om för- och nackdelar relaterat till olika behandlingsalternativ (Gilmour, Huntington & 

Wilson 2008). 

 

En majoritet av kvinnorna i Cox et al (2003b) artikel upplever fortfarande mötet med 

läkaren som problematiskt, trots att de blir remitterade till en specialist. Gynekologer 

besitter sällan specialistkunskaper kring endometrios och kvinnorna upplever att det 
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leder till att gynekologerna precis som läkarna, både trivialiserar och avvisar deras 

upplevelse. En del av kvinnorna i artikeln, uttalar sig om den barska och empatilösa 

jargong läkarna har när de berättar att kvinnan lider av endometrios. Kvinnorna 

uttrycker att de upplever att denna jargong står i relation till avsaknaden av kunskap om 

endometrios, hur svåra symtom sjukdomen medför samt hur framtiden ser ut för både 

kvinnan och hennes partner. 

 

Behov av att ta egen kontroll                      

Kvinnorna upplever en stor frustration då de gång på gång avfärdas och avvisas av 

vårdpersonalen. De beskriver sina ansträngningar att bli tagna på allvar som en kamp 

och en strid (Denny 2009). En gemensam upplevelse vid det vårdande mötet är att 

kvinnorna behöver ta egen kontroll över sin situation (Cox et al 2003a; Roomaney & 

Kagee 2016; Seear 2009a; Seear 2009b). Det här behovet uppstår då kvinnorna 

bestämmer sig för att inte låta läkare avvisa dem samt trivialisera och normalisera deras 

upplevelse längre. Genom att föra dagbok över sin menstruationscykel ser de ett 

mönster i sina symtom. Det här ger dem insikt om och bevis för att deras upplevelse är 

fysiologiskt betingad (Cox et al 2003a). När kvinnorna får den här insikten förstår de att 

deras upplevelse är verklig, vilket gör att kvinnorna avvisar dem som inte tar deras 

upplevelse på allvar (Cox et al 2003a; Gilmour, Huntington & Wilson 2008). Kvinnorna 

känner sig stärkta av sin insikt och samlar kunskap kring sitt tillstånd samt insisterar på 

att deras läkare remitterar dem vidare. En känsla av befrielse infinner sig när kvinnorna 

förstår att de har makten och kan tvinga läkarna att ta dem på allvar. De får nu känslan 

av att de återtar kontrollen över sitt liv och beskriver vidare att de blir tvungna till att 

göra det (Cox et al 2003a). Istället för att sjukdomen endometrios kontrollerar deras liv, 

kan de nu leva sitt liv och hantera sin sjukdom på egen hand (Gilmour, Huntington & 

Wilson 2008). 

 

På grund av att vårdpersonalen inte förstår hur kvinnorna upplever sjukdomen, är de 

tvungna att vara experter på hur de ska hantera den (Denny 2009). När kvinnorna får 

diagnosen inser de att det florerar en osäkerhet kring sjukdomens etiologi, utveckling 

samt dess medicinska behandling. Osäkerheten kring endometrios leder till att 

kvinnorna själva behöver bli experter på sin sjukdom och hur de hanterar den. I en del 

fall uppmanar vårdpersonal kvinnorna att vara aktiva i sin vård och själva skaffa 

kunskap om sjukdomen (Seear 2009c). De endometriosdrabbade kvinnorna upplever att 

det ställs krav på att de ska ta eget ansvar för sin hälsa samt huruvida de ska hantera sin 

sjukdom och undvika risker i relation till den (Seear 2009a; Seear 2009c). Många 

gånger följer kvinnorna sjukvårdens råd men de upplever även att de krav som ställs på 

dem ibland är svåra att uppfylla. Det resulterar i att de gör motstånd genom att hoppa 

över eller inte följa de uppmaningar sjukvården ger. Att inte göra någonting alls är 

också ett sätt för kvinnorna att hantera situationen. Det ger kvinnorna en känsla av 

kontroll och struktur i sitt vardagliga liv. Att kvinnorna väljer att inte följa sjukvårdens 

råd kan bero på att förväntningarna på dem är för betungande. Det är även ett sätt för 

dem att bevara sin hälsa och ta eget ansvar samt att de anser att de redan gör allt de kan 

(Seear 2009a). 

 

När diagnosen endometrios ställs, upplever kvinnorna att vårdpersonalen enbart 

fokuserar på deras smärtupplevelse. De tillfrågas hur ont de har men får inga frågor om 
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hur smärtan påverkar dem och hur deras sociala liv fungerar trots smärtproblematiken. 

Kvinnornas dagböcker visar hur de därför tar till egna metoder för att själva hantera 

smärtan (Denny 2009). På grund av att kvinnorna inte får den vård de behöver, är de 

motiverade till att ta kontroll över sin sjukdom (Seear 2009a). Istället för att söka sig till 

sjukvården när de har svår smärta självmedicinerar de (Denny 2009). Många av 

kvinnorna hör talas om endometrios för första gången när de får sin diagnos. En del av 

kvinnorna har erfarenhet av att informationen de får av läkaren är tillräcklig men de 

flesta av dem upplever motsatsen (Roomaney & Kagee 2016). För att själva hantera sin 

sjukdom, söker de bland annat information via internet för att få kunskap om sjukdomen 

och om olika behandlingsmetoder som de utför på egen hand. Den information de hittar 

använder de för att utforma olika strategier för att själva hantera sjukdomen. Kvinnorna 

använder sig av olika dieter och träningsprogram, vilka hjälper dem att hantera den 

smärta som endometrios medför. Informationen via internet gör att kvinnorna får ett 

stöd eftersom de kan läsa om andra drabbades upplevelser. Det här får dem att känna sig 

mindre ensamma i sin upplevelse (Gilmour, Huntington & Wilson 2008; Roomaney & 

Kagee 2016). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Eftersom författarna har valt att göra en litteraturstudie, ansågs Axelssons metod (2012. 

ss. 203-220) var relevant för ändamålet. Vid genomgång av tidigare forskning, 

påträffades enbart en artikel vars syfte var att belysa kvinnans upplevelse av det 

vårdande mötet. Trots det valde författarna att utforma en litteraturstudie med syftet att 

inhämta kunskap om den endometriosdrabbade kvinnans upplevelse av det vårdande 

mötet. Det ansågs vara angeläget att utforma en litteraturstudie med det här syftet, 

eftersom ämnet är relativt obeforskat och samtidigt ett väsentligt ämne att lyfta. Fastän 

artiklarna i studiens resultat ofta haft ett annat syfte än den här studiens, upplever 

författarna att syftet har besvarats och resultatet uppnåtts. Det eftersom artiklarna ändå 

har haft en tillräcklig resultatdel som beskriver kvinnans upplevelse av det vårdande 

mötet. Genom analys av de olika resultatdelarna i artiklarna, har den här studien kunnat 

belysa kvinnans upplevelse av det vårdande mötet.  

 

På grund av att ämnet i studiens syfte var relativt obeforskat eller delvis beskrivet i 

tidigare forskningsresultat, inkluderas forskning från 15 år tillbaka i litteratursökningen. 

Det resulterade i att författarna både fann och använde sig av två artiklar från år 2003. 

Då nyare forskning har refererat till dem samt kommit fram till liknande resultat, ansågs 

studiernas resultat fortfarande aktuella trots att de är 14 år gamla. De flesta av de artiklar 

som använts i studien, har haft ett annat syfte än det studien har men samtliga har ändå 

haft en tillräcklig del i resultatet som belyst just den här studiens syfte. Om författarna 

enbart hade analyserat artiklar vars primära syfte var att beskriva den 

endometriosdrabbade kvinnans upplevelse av det vårdandet mötet, hade studiens 

resultat möjligen avspeglat en mer varierad bild av kvinnans upplevelse.  

 

Somliga författare är återkommande i de granskade artiklarna. Det skulle kunna visa på 

att det finns ett gediget intresse från författarnas sida gällande endometrios men skulle 

även kunna bidra till en viss färgning av deras resultat och vinkling. Samtidigt visar 
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andra författares artiklar liknande resultat så vi drar därav slutsatsen att trots att samma 

författare utformat flera artiklar, så ger deras resultat en rättvis bild över kvinnans 

upplevelse. Flera av de artiklar vi har granskat är publicerade i Australien. Vi tolkar det 

som att landet i fråga ligger i framkant gällande forskning kring endometrios. Eftersom 

studier från andra länder givit liknande resultat, upplever vi att de australienska 

artiklarna ger en rättvis bild av kvinnans upplevelse vid det vårdande mötet.  

Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkommer det att kvinnan upplever att vårdpersonalen normaliserar 

och trivialiserar hennes upplevda problematik. De känner sig misstrodda och att deras 

upplevelse inte tas på allvar. Kvinnorna känner sig maktlösa i sin position och betvivlar 

sjukvården samt dess kunskap kring endometrios. De blir till slut tvungna att själva ta 

kontroll över sin situation.  

 

En stor del av studiens resultat speglar läkarens roll i den endometriosdrabbade 

kvinnans upplevelse av det vårdande mötet. Enligt Mao och Anastasi (2010) har 

sjuksköterskan en viktig roll i kvinnans hälsofrämjande vård och i 

patientundervisningen. Sjuksköterskan kan därmed ha en viktig roll och stora 

möjligheter att med sin kunskap, förbättra kvinnans upplevelse av det vårdande mötet. 

Studiens resultat visar därmed att sjuksköterskan med sin kompetens, kan ha stora 

möjligheter att bidra till en förbättring inom det vårdande mötet. Genom att 

sjuksköterskan har kunskap om hur normal menstruationssmärta ter sig, kan hon 

uppmärksamma om kvinnan uttrycker onormala symtom. Har sjuksköterskan även 

kunskap om endometrios, kan hon vara uppmärksam på om kvinnan uttrycker symtom 

som står i relation till endometrios. Grundström, Kjølhede, Berterö och Alehagen 

(2016) lyfter vikten av att vårdpersonalen bekräftar kvinnan, då det leder till att kvinnan 

får en känsla av att vårdpersonalen bryr sig om henne, förstår henne och besitter 

kompetensen att hjälpa henne. Om sjuksköterskan bekräftar kvinnan i hennes 

upplevelse och visar förståelse för hennes upplevda symtom, kan det därmed leda till att 

kvinnorna erfarar att sjuksköterskan vill hjälpa dem. På så vis, visar sjuksköterskan att 

hon tar dem på allvar.  

 

Nedan förs en diskussion utifrån de olika huvudfynden i studiens resultat.  

 

Att inte bli tagen på allvar 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska vården främja god kontakt mellan 

hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten. Vården ska även tillgodose patientens 

behov av trygghet och byggas på respekt för patientens integritet. Om studiens resultat 

appliceras på kvinnor i Sverige, upplever vi att de här punkterna är bristfälligt uppfyllda 

eftersom de endometriosdrabbade kvinnorna inte blir tagna på allvar. Som blivande 

sjuksköterskor, anser vi att är det viktigt att vi med vår kompetens bidrar till en god 

vårdande relation och att vi skapar en god grund till ett bra vårdande möte. 

Vårdrelationen ska skydda patientens värdighet och främja patientens hälsoprocess 

(Wiklund 2003, ss. 155-157).  

 

Det finns brister inom det vårdande mötet och den vårdande relationen, vilket i sin tur 

leder till ett vårdlidande på grund av vårdens agerande. De här bristerna ses då 
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kvinnorna inte blir tagna på allvar och då deras upplevelse både trivialiseras och 

normaliseras. Det vårdande mötet och den vårdande relationen ska byggas på respekt 

för patienten och se till patientens värdighet (Wiklund 2003, ss. 155-157). Då patienten 

inte behandlas respektfullt och inte blir lyssnad till, blir vårdrelationen hotfull och ett 

lidande skapas (Wiklund 2003, s. 158). Att trivialisera, misstro och inte lyssna till 

patienten är ovärdigt och har en negativ inverkan på patientens hälsoprocess, det här då 

kvinnorna avvisas istället för att stärkas i sin situation. Moradi, Parker, Sneddon, Lopez 

och Ellwoods (2014) artikel stärker studiens resultat genom att beskriva att kvinnornas 

negativa upplevelse av det vårdande mötet, är starkare än den positiva. Den negativa 

upplevelsen orsakas till stor del av att vårdpersonalen inte lyssnar till dem, att de 

normaliserar deras upplevelse samt varken tar deras upplevelse eller kvinnorna på 

allvar. 

 

I litteraturstudien har artiklar från år 2003 och framåt analyserats, vilka gav ett resultat 

som visar att kvinnornas upplevelse trivialiseras och att de gång på gång avvisas och får 

fortsätta leta efter en läkare som tar dem på allvar. São Bento och Moreiras (2017) 

artikel beskriver att kvinnorna gör en pilgrimsfärd på vägen mot en läkare som 

accepterar dem. På denna färd möts de dels av vårdpersonal som behandlar dem väl och 

dels vårdpersonal som, liksom i studiens resultat, är kritiska till dem och trivialiserar 

eller ignorerar deras upplevelser. Även Denny och Mann (2008) beskriver att kvinnorna 

uttrycker att deras upplevelse inte tas på allvar vilket styrker studiens resultat. När 

kvinnornas upplevelse trivialiseras eller då vårdandet brister eller rent av utesluts, 

skapas ett vårdlidande då de inte blir lyssnade till (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 215 

;Wiklund 2003, ss. 104-105) 

 

Trots att närmare 14 år har gått mellan artiklarna Cox, Henderson, Andersen, Cagliarini 

och  Ski (2003) och São Bento och Moreira (2017), påvisas fortfarande brister inom det 

vårdande mötet och kvinnorna utsätts än idag för ett vårdlidande. Att somliga av 

kvinnorna enligt São Bento och Moreira (2017) istället blir väl bemötta, får en snabb 

diagnos och därmed adekvat behandling kan ses som ett tecken på att den 

endometriosvård som bedrivs idag, ändå har tagit ett steg framåt i rätt riktning.  

 

Studiens resultat belyser att vårdpersonalen inte tar kvinnans smärta på allvar, utan att 

den istället både normaliseras och trivialiseras. São Bento och Moreira (2017) beskriver 

att smärta är något individuellt och att det inte finns några andra bevis över hur smärtan 

upplevs förutom kvinnans egen beskrivning av den och vad för lidande den kan orsaka. 

Det är sorgligt att vårdpersonalen inte har kvinnornas upplevelse i centrum istället för 

att generalisera den. Att det här sker ses som en bidragande faktor till ett vårdlidande. 

Sjuksköterskan bör undvika risken att orsaka ett vårdlidande genom att vara en god 

lyssnare och skapa goda förutsättningar för en bra vårdrelation. Hälso-sjukvårdslagen 

(SFS 2017:30) beskriver att vården ska ges på lika villkor, med respekt för alla 

människor samt se till den enskildes värdighet. Enligt lag bör alltså sjuksköterskan bidra 

till att kvinnorna bemöts på ett respektfullt sätt och erbjuda dem god vård. Appliceras 

vårt resultat på de endometriosdrabbade kvinnorna i Sverige, bevisar det att hälso- och 

sjukvårdslagen inte alltid efterföljs då studiens resultat visar på både avsaknad av vård 

och bristfälligt bemötande. 

 

Okunskap bland vårdpersonal 
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Studiens resultat speglar att en stor del av de endometriosdrabbade kvinnorna upplever 

att det florerar både en okunskap samt en oförståelse bland vårdpersonalen gällande 

endometrios. Även Denny och Mann (2008) har i sin artikel belyst att kvinnorna 

upplever att vårdpersonalen saknar just kunskap om endometrios. Vi reflekterar över om 

den här okunskapen grundar sig i det faktum att endometrios är en kvinnosjukdom och 

om okunskapen beror på att finns ett lite intresse i sjukdomar relaterat till 

menstruationsbesvär. Är det bristen på kunskap som resulterar i trivialisering och 

misstro gällande kvinnornas upplevelse? Har sjuksköterskan god kunskap om 

endometrios och kan urskilja normal menstruation från en patologisk upplevelse som 

vid endometrios, kan sjuksköterskan troligtvis fånga upp de kvinnor som uttrycker 

symtom som står i relation till sjukdomen. Genom att sjuksköterskan får utökad 

kunskap om endometrios, tror vi en bättre grund skapas för att kunna undvika misstro 

och trivialisering av kvinnornas upplevelse. Inom vårdrelationen ska patienten stöttas i 

sin situation (Wiklund 2003, ss. 155-157). Genom ökad kunskap om både endometrios 

och hur kvinnorna upplever det vårdande mötet, kan sjuksköterskan möta kvinnan i 

hennes situation och stötta henne när kvinnan behöver det. 

 

Studiens resultat visar att kvinnorna upplever att vårdpersonalen saknar kunskap om 

endometrios. I artikeln av Grundström et al (2016) beskriver intervjuad vårdpersonal 

den frustration som uppstår i mötet med kvinnorna, då de varken har tillräckligt med 

erfarenhet, behandlingsstrategier eller tid för att leva upp till deras förväntningar. Vi ser 

därför att det ligger en sanning i kvinnornas upplevelse av vårdpersonalens okunskap 

kring endometrios. I Sverige saknas det idag nationella riktlinjer knutna till den 

endometriosvård som bedrivs men under år 2018 beräknas en remissversion vara klar 

(Socialstyrelsen 2015). Förhoppningsvis minskar okunskapen bland vårdpersonalen då 

remissversionen träder i kraft, eftersom riktlinjerna beskriver hur endometriosvård bör 

bedrivas. Kanske kommer den endometriosvård som idag bedrivs ta ett stort steg framåt 

tack vare dem och även underlätta för sjuksköterskan att förbättra de 

endometriosdrabbade kvinnornas upplevelse av det vårdande mötet. 

 

Behov av att ta egen kontroll 

Enligt studiens resultat behöver kvinnorna ta egen kontroll över sin situation, eftersom 

de inte får den vård de är i behov av. De flesta kvinnorna i Huntington och Gilmours 

(2005) artikel beskriver avsaknaden av adekvat information från vårdpersonalen och att 

de istället söker sin huvudsakliga information från stödgrupper och 

endometriosförbund. Liksom i studiens resultat, söker kvinnorna i São Bento och 

Moreiras (2017) artikel egen kunskap om sjukdomen för att själva kunna ta beslut 

gällande sin behandling och egen kropp. Det är beklagligt att kvinnorna ska tvingas att 

ta egen kontroll över sin situation på grund av att vården och det vårdande mötet, inte 

räcker till. Som blivande sjuksköterskor upplever vi att vi besitter alla verktyg för att 

kunna bemöta en patient på bästa möjliga sätt och stötta henne så hon inte behöver ta all 

kontroll själv. 

 

Då sjuksköterskan kan träffa endometriosdrabbade kvinnor inom flera av hennes 

verksamhetsområden, är det av vikt att hon är lyhörd inför kvinnornas uttryckta 

problematik. Mao och Anastasi (2010) beskriver att om sjuksköterskan har god 

förståelse för den helhetssyn som krävs vid mötet med de endometriosdrabbade 
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kvinnorna, kan hon stötta och utbilda kvinnorna så de får en förbättrad livskvalitet. 

Sjuksköterskan kan även se till att kvinnan bokas in på regelbundna möten för 

uppföljning samt hänvisa henne vidare. När sjuksköterskan träffar en kvinna hon anser 

kan lida av endometrios, är det därmed av vikt att hon snarast hänvisar henne vidare och 

att hon stöttar kvinnan i hennes situation. Genom att sjuksköterskan tar en aktiv roll i 

relation till den endometriosdrabbade kvinnan, anser författarna att vägen till diagnos 

kan förkortas och kvinnans lidande minskas.  

 

I studiens resultat framkommer det att vägen till diagnos kan sträcka sig upp till 12 år, 

från då kvinnorna första gången sökt vård för sina symtom tills att hon får den hjälp hon 

är i behov av. Studiens resultat visar även att kvinnorna kan behöva gå från läkare till 

läkare innan de får den hjälp de behöver. Fram tills kvinnorna får den hjälp de är i 

behov av, tar somliga av dem egen kontroll över sin situation. I relation till hållbar 

utveckling, känns den långa vägen till diagnos både kostsam och mödosam. 

Endometriosföreningen (Andersson 2015) skriver hur kvinnor med endometrios kan få 

svårt att bli gravida. Det finns olika teorier kring varför kvinnor med endometrios får 

svårt att få barn, men fortfarande är sambandet okänd. Kvinnan kan därmed behöva 

hjälp med att bli gravid, vilket kan göras med hjälp av IVF (In vitro-fertilisering eller 

provrörsbefruktning). Sammantaget tror vi att de här faktorerna kan leda till större 

kostnader för både samhället och kvinnan. 

 

För att gynna en hållbar utveckling i relation till endometriosvård, tror vi att det är 

viktigt att öka kunskapen om endometrios bland all vårdpersonal och se till att 

vårdpersonalen bemöter de drabbade kvinnorna på ett respektfullt sätt. Att öka 

sjuksköterskans kunskap om endometrios, hoppas vi förkortar vårdförloppet och 

minskar det vårdlidande kvinnorna utsätts för då vägen till diagnos förhalas. Att på ett 

respektfullt sätt bemöta kvinnorna, upplevs gynnsamt i relation till deras hälsoprocess. 

Endometriosföreningen (Andersson 2015) lyfter att mer forskning kring endometrios 

kan leda till mer och bättre kunskap kring endometrios. Det i sig kan leda till en 

snabbare diagnostik samt både bättre mer effektiva behandlingar. Det skulle inte bara 

leda till att den endometriosdrabbade kvinnan kan får en bättre livskvalitet utan det 

skulle också bidra till en bättre samhällsekonomi. 

 

Det finns skillnader mellan denna studies resultat och studien från São Bento och 

Moreira (2017). Cox et al (2003b) och Seear (2009b) beskriver hur kvinnorna i stort sett 

ger upp på grund av bristen på kunskap bland vårdpersonalen och att en del av dem 

kände sig maktlösa. Artikeln av São Bento och Moreiras (2017) beskriver istället hur 

kvinnorna gör uppror mot den brist på förståelse som finns kring endometrios samt att 

de gör uppror mot den medicinska okunskap och mot de behandlingar som fått dem att 

lida mer. Det här kan tolkas som att kvinnor från olika delar av världen hanterar vårdens 

motsättning på skilda sätt. Det kan också tolkas som att det håller på att ske en 

förändring där kvinnorna börjar stå upp för sin rätt till vård. 

 

Enligt ICNs etiska kod för sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening 2014, s. 4-5,7) 

är en av grunderna för delaktig vård och behandling god och adekvat information. 

Sjuksköterskan ansvarar för att patienten ska få både rätt och tillräckligt med 

information som är anpassad till varje patient. Sjuksköterskan ska vara professionell 

genom att visa respekt, medkänsla, lyhördhet och integritet i varje möte. Svensk 
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sjuksköterskeförening (2017, ss. 5,7) beskriver att det vårdande mötet har sin 

utgångspunkt i patientens berättelse och byggs på en gemensam öppenhet för både 

patienten och vårdarens kunskap. I samråd med varandra utformas vården. En tillitsfull 

relation är en viktig utgångspunkt för att kunna ge god omvårdnad. Inom 

sjuksköterskans kompetens, ska vi därmed kunna skapa en tillitsfull relation med 

patienten.  Studiens resultat visar att den endometriosdrabbade kvinnan inte får den vård 

hon behöver och att hon därmed tar saken i egna händer. Att kvinnorna ska behöva ta 

egen kontroll på grund av vården inte kan ge henne den hjälp hon behöver känns 

otroligt fel. Vi reflekterar återigen över om bristen på kunskap även här är den 

bidragande faktorn och att det i sig, leder till ett vårdlidande. Som blivande 

sjuksköterskor bör vi bekräfta kvinnorna och möta dem i deras upplevelse. Oavsett 

kunskapsnivå gällande specifika sjukdomstillstånd, tror vi att vi alltid besitter 

kompetensen att skapa ett gott vårdande möte. 

 

SLUTSATSER 

Litteraturstudien visar hur kvinnor med endometrios inte blir tagna på allvar av 

vårdpersonalen och får sin upplevelse trivialiserad när de söker hjälp för sina besvär. 

Trots att endometrios är en vanligt förekommande sjukdom där en av tio kvinnor 

drabbas, möts ändå många av dem av vårdpersonalens okunskap. Får inte kvinnorna den 

hjälp de behöver uppstår ett behov av att själv ta kontroll över sin situation. I relation till 

studiens resultat, drar författarna slutsatsen att det vårdande mötet inte är vårdande. 

Kvinnorna blir inte väl bemötta och den vård de erbjuds är bristfällig. Har 

sjuksköterskan kunskap om normal menstruation, endometrios och det faktum att det 

finns brister inom det vårdande mötet med den endometriosdrabbade kvinnan, kan 

sjuksköterskan använda sin kompetens för att göra det vårdande mötet vårdande.  

 

Författarna anser att sjuksköterskan behöver ta sin beskärda del av ansvar gällande att 

bekräfta de endometriosdrabbade kvinnorna. Kvinnorna har bara inte rätt till vård, utan 

också rätt till att bli hörda och tagna på allvar. Mötet med kvinnorna ska präglas av ett 

vårdvetenskapligt förhållningssätt där hela patienten ska vara i centrum och där 

patienten ses som expert på sig själv. Sjuksköterskan bör bevara patientens värdighet 

och integritet i varje möte samt inte generalisera eller normalisera patientens 

upplevelser. Författarna menar att litteraturstudiens resultat är av vikt eftersom studien 

förhoppningsvis lyfter den problematik som den endometriosdrabbade kvinnan utsätts 

för i mötet med vården. Genom att lyfta problematiken tror författarna att det skapas 

bättre förutsättningar till utveckling av mer lämpliga strategier i mötet med kvinnorna. 
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kvantitativ metod, 

där 1031 

endometriosdrabbade 

kvinnor fick ett 
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En kvalitativ 

intervjustudie med 

en fenomenologisk 

ansats. 9 av 12 

tillfrågade kvinnor 

Två huvudteman: att 

bli ignorerad och att 

bli bekräftad. 

Kvinnans tvetydiga 

erfarenhet av mötet 
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Sverige 

 

The double-

edged 

experience of 

healthcare 

encounters 

among women 

with 

endometriosis: 

A qualitative 

study 

 

Journal of 

clinical nursing 

deltog i studien.  med vården. 

Roomaney, R. 

& Kagee, A. 

(2016). 

 

Sydafrika.  

 

Coping 

strategies 

employed by 

women with 

endometriosis 

in a public 

health-care 

setting.  

 

Journal of 

Health 

Psychology.  

Hur sydafrikanska 

kvinnor hanterar 

endometrios.  

En kvalitativ studie 

med 

halvstrukturerade 

intervjufrågor. Totalt 

intervjuades 16 

kvinnor med 

endometrios.  

Resultatet består av nio 

huvudteman som 

beskriver hur 

kvinnorna hantera 

endometrios. De olika 

teman delades sedan 

upp i 

problemfokuserade 

eller emotionellt 

fokuserade strategier, 

som kvinnorna tog till 

för att hantera 

endometrios.  

Seear, K 

(2009)  

 

Australien 

 

‘Nobody really 

knows what it 

is or how to 

treat it’: Why 

women with 

endometriosis 

do not comply 

Att ur en kvinnas 

perspektiv, 

undersöka varför hon 

inte är följsam till 

sjukvårdens råd.  

En kvalitativ 

intervjustudie, där 20 

kvinnor med 

endometrios 

intervjuats.  

En icke följsamhet 

beror på att kvinnans 

egen kunskap om 

egenvård, upplevs vara 

likvärdig vetenskaplig 

och medicinsk 

kunskap.  
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with healthcare 

advice 

 

Health, Risk & 

Society 

Seear, K  

(2009)  

 

Australien 

 

The etiquette of 

endometriosis: 

Stigmatisation, 

menstrual 

concealment 

and the 

diagnostic 

delay  

 

Social Science 

& Medicine 

Att undersöka om en 

fördröjd diagnos 

beror på att kvinnan 

undanhåller sin 

problematiska 

menstruation. Att ta 

reda på om det här är 

en faktor till fördröjd 

diagnos.  

En kvalitativ 

semistrukturerad 

intervjustudie, där 20 

kvinnor intervjuats.  

En fördröjd diagnos 

kan bero på att 

kvinnan väljer att inte 

berätta om sin 

problematiska 

menstruation, då 

menstruation ses som 

någonting skamfullt. 

Då kvinnan tiger om 

sina problem, slipper 

hon utsätta sig för det 

stigma som råder kring 

menstruation.  

Seear, K. 

(2009c).  

 

Australien 

 

The third shift: 

Health, work 

and expertise 

among women 

with 

endometriosis.  

 

Health 

Sociology 

Review 

Att undersöka hur 

kvinnor med 

endometrios blir 

experter på sin 

sjukdom och vad det 

kan leda till.  

En kvalitetsstudie, 

där 20 kvinnor med 

endometrios 

intervjuades.  

Kvinnorna såg sin 

expertis av sin 

sjukdom som ett 

obetalt arbete vid sidan 

av sitt riktiga arbete 

vilket beskrevs som 

“det tredje skiftet”. Det 

finns både positiva och 

negativa effekter av 

det här arbetet. Att bli 

expert kan innebära 

både minska och 

förvärra de 

påfrestningar 

kvinnorna upplever vid 

endometrios.  

 

 

 

 

 

 


