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Sammanfattning

Endometrios är en sjukdom som ungefär var tionde kvinna i fertil ålder lider av och som
påverkar deras liv genom att till exempel ge sämre livskvalitet. Att få diagnos för endometrios
kan ta upp mot 8–12 år. I dagsläget finns inga förebyggande insatser för att förhindra
uppkomst av sjukdomen. En enkätundersökning utfördes för att undersöka syftet: vilket stöd
kvinnor med endometrios upplever från vården samt upplevelser de har kring kost och fysisk
aktivitet kopplat till sjukdomen. Det var 267 deltagare som inkluderades i studien.

Deltagarna upplevde stödet från vården obefintligt eller mycket dåligt samt att de ville bli
tagna på allvar och få mer information. Majoriteten angav att de inte heller fått någon
information från vården om kost/fysisk aktivitet. Majoriteten av kvinnorna upplevde att någon
typ av fysisk aktivitet kan hjälpa lindra smärta. En del av deltagarna upplevde en förbättring
av symtom vid minskning eller uteslutande av gluten, socker, alkohol eller koffein. Det var
dock fler som inte upplevde förbättring av symtom vid minskning av dessa livsmedel. Det går
därför inte att generalisera att dessa livsmedel lindrar symtom av endometrios. Att utesluta
dessa livsmedel skulle dock kunna vara en bra början för kvinnor med endometrios när de vill

2



undersöka om kostförändringar kan lindra deras smärta och symtom eftersom det visat sig
fungera för en del av deltagarna. 

Det behövs fler interventionsstudier som undersöker hur olika livsmedel påverkar kroppen
och symtom hos kvinnor med endometrios, då ingen generalisering kan göras av resultatet.

Förord
Hos oss som blivande hälsovetare har intresset för endometrios vuxit fram då många kvinnor
inklusive några bekanta lider av denna sjukdom och ämnet har börjat lyftas fram i sociala
medier, men inga förebyggande insatser görs. Vi upplever att endometrios är en sjukdom som
påverkar livskvaliteten negativt för många kvinnor (Gilmour m.fl., 2008) och att vården
saknar kompetens (Socialstyrelsen, 2018) för att ge det stöd dessa kvinnor behöver, särskilt
när det kommer till förebyggande insatser i form av kost och fysisk aktivitet. 

Med denna studie är målet att utvinna kunskap om vad kvinnor med endometrios har för
erfarenheter från vården samt om de fått någon information angående kost och fysisk
aktivitet. Genom denna kunskap kan man visa hur läget ser ut idag, vad som behöver
förändras och visa vården att det behöver bli en förbättring gällande kunskap och förståelse
för kvinnor som söker vård för abdominala problem/endometrios. 

Arbetsuppgift Procent utfört av
Jacqueline/Julia

Planering av studien 60/40

Litteratursökning 40/60

Datainsamling 50/50

Analys 60/40

Skrivande 40/60

Layout 50/50
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Introduktion

Endometrios är en sjukdom som ungefär var tionde kvinna i fertil ålder lider av, vilket innebär
att det är cirka 250 000 kvinnor bara i Sverige (Socialstyrelsen, 2018). Dessa siffror
överensstämmer med resten av världens befolkning då cirka 190 miljoner (～10%) kvinnor
lever med endometrios (WHO, 2021). Att få diagnos för endometrios sker för de flesta
kvinnor efter ett stort antal besök hos vården och det kan ta upp mot 8–12 år. Den väntetiden
beror bland annat på bristen av förståelse som finns i vården samt feldiagnostisering på grund
av den variationen av symtom sjukdomen kan ge (Pugsley & Ballard, 2007). Smärtan och de
andra symtom som kvinnorna får av sjukdomen påverkar deras liv stort. Kvinnor med
endometrios har en sämre livskvalitet än andra kvinnor och sjukdomen påverkar deras liv på
flera sätt (Gilmour m.fl., 2008). 

Endometrios har tidigare misstänkts för hysteri och kvinnor med sjukdomen har inte har fått
den vård de behöver (Whelan, 2007). Även idag upplever många kvinnor att deras besvär inte
tas på allvar och att deras symtom avfärdas (Cox m.fl, 2003), trots den stora påverkan
sjukdomen har på deras livskvalitet (Gilmour m.fl., 2008). Den behandling som främst ges i
dagsläget är hormonbehandling. Problemet med behandlingen kan dock vara de biverkningar
patienterna får, som exempelvis oregelbundna blödningar, nedstämdhet, minskad sexlust,
viktuppgång och akne (1177 Vårdguiden, 2021). Även värktabletter ges som alternativ för att
lindra värken men även dessa kan ge biverkningar såsom huvudvärk, yrsel, sömnighet,
mag-tarmbiverkningar, hudutslag och kraftlöshet. Även mer allvarliga biverkningar kan
förekomma (FASS, 2021). 

I dagsläget finns inga förebyggande insatser för att förhindra uppkomst av endometrios (SBU,
2018). Det finns ett antal litteraturstudier och empiriska studier om endometrios på
kandidatnivå, vilket visar på att det finns ett intresse av sjukdomen inom olika områden. Det
finns dock inga vetenskapliga nationella studier om hur kvinnor med endometrios upplever
stödet från vården samt hur kost och fysisk aktivitet kan påverka.

Syfte och frågeställningar

Syftet med enkätstudien var att undersöka vilket stöd kvinnor med endometrios upplever från
vården samt upplevelser de har kring kost och fysisk aktivitet kopplat till sjukdomen.
 

● Hur upplever kvinnorna stödet från vården?
● Upplever kvinnorna att de fått stöd i form av information om kost?
● Upplever kvinnorna att kost och fysisk aktivitet lindrar symtomen?
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Bakgrund

Historia

Från år 1870 fram till första världskriget fanns det ingen diagnos som personifierade
kvinnligheten såsom hysterin (Johannisson, 1994). Hysterin ansågs vara kopplad till
kvinnligheten där kvinnor med exempelvis svimningar, snyftningar och kramp associerades
med extrema uttryck. Sveriges främsta psykiatriker beskrev hysteri som bland annat
överdriven känslosamhet, lögnaktighet och tillgjordhet. Smärta ansågs vara ett av symtomen.
Hysterin var starkt förbunden med det kvinnliga könet och kvinnans sexualitet och innebar att
män i princip inte kunde drabbas av detta. Under denna tid var hysteri enligt Hustvedt (2011)
en av de vanligast diagnostiserade kvinnosjukdomarna i Europa. 

Whelan (2007) påpekar att sjukdomen endometrios tidigare misstänkts för hysteri och att
kvinnor med sjukdomen inte har fått den hjälp de behöver. Det är först på 2000-talet kvinnor
börjat få åtgärder och smärtlindring för sina besvär inom sjukvården, eftersom personer med
endometrios kämpat för att få sin röst hörd. 

Endometrios

Endometrios är en sjukdom som innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinnan växer
utanför livmodern. Först bildas små knottror som sedan växer och utvecklas till så kallade
endometrioshärdar (Andersson, 2017). Denna vävnad kan finnas var som helst i kroppen men
vanligast är att den finns i bukhinnan, i nedre delen av buken och vid äggstockarna, på ena
eller båda äggstockarna, utsidan av livmodern, urinblåsan, ändtarmen eller andra inre organ.
Endometrios kan finnas på ett eller flera ställen (1177 Vårdguiden, 2021). Endometrioshärdar
reagerar på hormonerna östrogen och progesteron, även om de sitter på “fel” ställe i kroppen,
det vill säga utanför livmodern. Det är på grund av den reaktion som det blöder från härdarna
när man har mens, som till sist hamnar i bukhålan. Blödningarna orsakar först inflammation
och därefter, ärrvävnad, sammanväxningar och cystor. Ärrvävnaden skapas eftersom de vita
blodkropparna makrofagerna inte fungerar som de ska. De ska egentligen ta hand om celler
och bryta ned dem men hos personer med endometrios kapslar de i stället in cellerna med
bindväv och på så sätt skapar ärrvävnad. Det är även det som orsakar sammanväxningar
mellan olika organ inne i buken (Andersson, 2017).

Idag vet man inte säkert hur endometrios uppstår, en teori är att det är en ärftlig sjukdom
eftersom en kvinna vars nära släkting har sjukdomen, har en sju gånger högre risk att utveckla
sjukdomen. En annan teori vilket visats i ett flertal studier tyder på ett samband mellan
endometrios och miljögifter såsom PCB och dioxiner. Ett exempel på vad som kan hända är
att gifterna påverkar hormonerna i kroppen och därmed ökar östrogenhalterna (Andersson,
2017). Immunförsvaret verkar även vara en stor faktor, där inte makrofagerna, kroppens
städceller, fungerar som de ska. 

Endometrios är även en riskfaktor vid livmoderhalscancer och ger en nästan 50% ökad risk
för sjukdomen. På grund av symtomen som verkar vid endometrios finns det ett samband
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mellan sjukdomen och psykosociala konsekvenser som ångest, depression och isolering.
(Vercellini m.fl., 2014).

Symtom

Symtom uppkommer vanligtvis i tonåren (Sinaii, m.fl., 2002) och det första tecknet på
endometrios är oftast svår mensvärk men man kan även ha besvär såsom smärta vid
ägglossning, smärta i nedre delen av buken och smärta vid slidsamlag. Vissa har ont hela
tiden (Andersson, 2017). Man kan också ha symtom som liknar urinvägsinfektion, liknande
IBS-symtom (Irritable Bowel Syndrome), och smärta vid urinering eller vid avföring. Har
man blod i urin eller avföring i samband med mens, känner sig allmänt sjuk, trött, illamående
eller har feber är även detta symtom på endometrios (1177 Vårdguiden, 2021). Tröttheten man
känner kan vara både psykisk och fysisk. Varför man är trött kan bero på flera faktorer; det
kan bero på att kroppen ständigt behöver hantera smärta eller på grund av att endometrios ger
inflammation och därför får kroppen aldrig vila ordentligt. Mer biologiskt kan det även handla
om att cytokiner, ett slags protein som produceras av immunförsvaret, går ut i blodet och
påverkar hela kroppen och genom att utsöndra en “sjukdomskänsla”, där man känner sig trött
och hängig. Det gör att man kan få en känsla av feber, utan att ha en förhöjd temperatur
(Andersson, 2017). Det finns även risk för infertilitet och/eller längre och rikligare mens
(1177 Vårdguiden, 2021). Det finns även risk att drabbas av nervsmärta, vilket gör att man
kan få ont i hela kroppen, eller i härdfria kroppsdelar. Nervsmärta är ett kroniskt smärttillstånd
som kan uppstå när man har haft ont under en såpass lång tid att kroppen har vant sig att
reagera på smärta och att nerverna i stället börjat tolka alla typer av signaler som smärta.
(Andersson, 2017). 

Har man smärtor som inte lindras av värktabletter eller smärtstillande och inte heller klarar av
att utföra vanliga aktiviteter har man svår mensvärk. Det kan vara svårt att skilja svår
mensvärk från endometrios. Vid endometrios kan smärtan i stället beskrivas som knivhugg,
brännande smärta eller krampsmärta och är lokaliserad nedanför naveln och kan kännas i
rygg, höfter och ben. Den kan även vara kombinerad med en vasovagal reaktion, vilket
innebär att personen blir blek, kallsvettig och illamående samt att vissa även kan svimma av
smärtan (Nordengren, 2021). Det är vanligt att ha ett eller flera av alla dessa besvär men man
kan även ha besvär som inte nämnts här (1177 Vårdguiden, 2021). 

Diagnostisering 

Vid ett första besök hos vården ska läkaren eller gynekologen ta en anamnes, där de ställer
frågor om patientens sjukdomshistoria. Därefter ska en gynekologisk undersökning samt
vaginalt ultraljud ske för att undersöka ifall det finns endometrioscystor/härdar eller
sammanväxningar på äggstockarna eller inuti livmodern. Skulle man inte se några sådana
under denna undersökning får man i stället göra en magnetröntgen för att se
endometriosförändringar eller en titthålsoperation, så kallad laparoskopi. Skulle man inte se
något under dessa undersökningar finns det dock fortfarande risk att man har endometrios.
Säkra kriterier för diagnos är dock om det finns synliga förändringar vid dessa
undersökningar. (Nordengren, 2021; Andersson, 2017). 
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Eftersom buksmärtor eller andra smärtor och symtom sker i samband med menstruationen är
det många som inte söker vård eftersom de fått höra att det är normalt att ha mensvärk. Det
gör att det många gånger tar lång tid för kvinnorna att söka vård (Nordengren, 2021). Ett
symtom som kan förvirra och ge fel diagnos är IBS. Många med endometrios har en känslig
tarm och symtomen för dessa är diarré, förstoppning, uppblåst mage och smärta samt att
besvären kan lindras med hjälp av minskning eller uteslutande av olika livsmedel. Eftersom
symtomen är så pass lika finns det risk för läkaren att feldiagnostisera patienter. Ett annat
vanligt förekommande symtom som kan förvirra är urinvägsbesvär. Det ger även samma
symtom som urinvägsinfektion, smärta och problem med urination men syns inte vid
provtagning. Många får dock behandling för urinvägsinfektion ändå (Andersson, 2017). 

Att utföra en titthålsoperation är inget som uppmuntras hos unga patienter då det en av tio
gånger medför mer smärtor efteråt. Helst vill vården att patienten ska testa olika behandlingar
först för att bli smärtfri. Detta på grund av att det även finns risk för att få mer ärrbildningar
och sammanväxningar; Det finns även risk för att flytta endometriosen under operationen, då
de kan fastna i operationsärr. Detta genom att celler av misstag förflyttats under operationen
och börjat växa på nya ställen. En titthålsoperation kan dock vara bra i många fall då
endometrioshärdar eller liknande kan tas bort och minska symtom (Andersson, 2017).

Behandling

Enligt socialstyrelsen (2018) finns det flera typer av behandling: hormonell behandling,
smärtbehandling, icke-farmakologisk behandling och kirurgisk behandling. Vid misstänkt
endometrios börjar man först och främst med hormonell behandling. Information om varför
denna behandling ska ges är för att ge patienten trygghet och förståelse. Syftet är att ta bort
menstruationen helt samt upphäva ägglossningen då många har ont även under den perioden.
Detta för att lindra smärtan som uppkommer varje månad samt minska risken för svår
endometriossmärta, vilket endometriosen utvecklas till, till sist utan någon behandling
(Nordengren, 2021). Med hormonell behandling menas användning av p-piller, mellanpiller,
gestagener och GnRH-agonister. Man brukar testa de olika hormonella behandlingarna då de
brukar fungera olika bra för patienterna. Problemet med behandlingen kan vara de
biverkningar patienterna får, som exempelvis oregelbundna blödningar, nedstämdhet, minskad
sexlust, viktuppgång och akne (1177, 2021). 

Man behandlar även endometrios med smärtlindring med till exempel Paracetamol,
NSAID-preparat (Ibuprofen och Naproxen) och opioider i svåra fall. Dessutom kan
antidepressiva läkemedel skrivas ut till patienter (Andersson, 2017).

Livskvalitet samt stöd hos vården

Det finns en mängd studier om kvinnor med endometrios kopplat till deras livskvalitet. När de
beskriver sin överväldiga och hemska smärta tas de inte på allvar hos vården. Det har visat sig
att kvinnorna möter brist på stöd och förståelse, deras symtom trivialiseras, normaliseras och
avfärdas av vårdpersonal (Cox m.fl., 2003).
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Kvinnor med endometrios har en sämre livskvalitet än andra kvinnor och sjukdomen påverkar
deras liv på flera sätt. De kan påverka relationer med partner och familj, arbete och studier
med mera. Kvinnorna har även i arbetet mött oförståelse och motstånd gällande sjukdomen
och deras behov av att ta ut ett högre antal sjukdagar. En annan konsekvens av sjukdomen är
att kvinnorna i stället söker deltidsarbete då de inte har möjlighet att arbeta heltid. Vidare
påverkar de minskade antalet arbetstimmar deras löner och eventuellt levnadsstandarder
(Gilmour m.fl., 2008). I en australiensk studie (Rush & Misajon, 2018) framkom det att
kvinnor med endometrios rapporterat deras subjektiva välmående som betydligt sämre jämfört
med kvinnor utan endometrios. De lever med en stor osäkerhet gällande hur deras nära
framtid kommer att se ut, om de kommer att behöva ställa in sina planerade aktiviteter på
grund av smärtan. Osäkerhet i när symtomen gör sig synliga gör vardagen mindre förutsägbar
(Denny, 2009). Sport, promenader och sociala evenemang med mera kan ställas in dels på
grund av smärtan samt trötthet men även på grund av tarm- och blåsproblem vilket kräver
snabb tillgång till toalett (Gilmour m.fl., 2008). 

Vid endometrios finns högre risk för psykisk ohälsa (Culley m.fl., 2013), ångest och
depression. Närvaron av sjukdomen kan även påverka sociala relationer och sexliv (Della
Corte m.fl., 2020). Smärta vid penetrerande samlag har ungefär hälften av alla kvinnor med
endometrios och kan påverka deras relationer och liv negativt. Dock är det inte endast
smärtan vid samlag som påverkar deras sexuella hälsa utan även den kroniska bäckensmärta
de lider av samt deras psykiska samsjuklighet (Pluchino m.f, 2016). Att vara mindre sexuellt
aktiva visade sig även ha en negativ påverkan på deras självförtroende hos vissa (Denny &
Mann, 2007). Att själv hantera symtomen visade sig vara vanligt förekommande i Gilmour
m.fl (2008) studie om sjukdomens påverkan i kvinnors liv. Det har fungerat bra för några,
sämre för andra. En del av förändringarna kvinnorna provat på är förändringar i kosten, ökad
fysisk aktivitet, massage, meditation, akupunktur, hormonell balans med hjälp av kosttillskott
samt kinesisk örtbehandling.

Riktlinjer vid endometrios

Hittills ingår ingen kostbehandling i de nationella riktlinjer för vård vid endometrios. Några
av de Socialstyrelsens riktlinjer (2018) som rekommenderas som stöd till vårdpersonal med
patienter som misstänks ha eller är diagnostiserad med endometrios, är multiprofessionellt
stöd, insatser vid tidiga symtom, diagnostik vid smärta trots basal hormonell behandling,
avancerad hormonell behandling, icke-farmakologisk behandling vid smärta trots basal
hormonell behandling, misstänkt samsjuklighet, graviditetsrelaterad smärtlindring och
strukturerad uppföljning. I riktlinje “icke-farmakologisk behandling vid smärta trots basal
hormonell behandling” ingår att erbjuda individanpassad fysisk aktivitet till personer med
endometrios och smärta. I riktlinje “multiprofessionellt stöd” kan till exempel gynekologer, en
sjuksköterska eller barnmorska, en fysioterapeut, en smärtspecialist, en kurator och även
någon med sexologisk kompetens ingå i teamet (Socialstyrelsen, 2018). Vid särskilda behov
kan teamet utökas med exempelvis dietist vilket innebär att man på så sätt kan få hjälp med
sin kost kopplat till sina symtom vid endometrios (SFOG, 2012).
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Förebyggande insatser - fysisk aktivitet 

Endometrios har en negativ inverkan på hela kvinnans liv (Hållstam m.fl., 2018; Marinho
m.fl., 2018) och hennes fysiska förmåga (Álvarez-Salvago m.fl., 2020). Det finns inte något
gediget vetenskapligt stöd för att fysisk aktivitet ger någon symtomlindring (Tennfjord m.fl.,
2021) om än Minkó m.fl. (2021) analys indikerar att träning kan ha en stressreducerande
effekt. Sammantaget är att kvinnornas livskvalitet är negativt påverkad av sjukdomen samt
deras fysiska kapacitet om än oklart ifall träning kan reducera smärtsymtom och öka deras
kapacitet. Det är oklart om mer individanpassad träning kan vara mer effektiv och ifall
kvinnor med endometrios i Sverige får det stödet de önskar och har behov av för att kunna
bygga upp sin kapacitet. Man har dock sett i en studie av Gonçalves, Barros & Bahamondes
(2017) att yogaträning var associerad med en minskning av nivåerna av kronisk bäckensmärta
och en förbättring av livskvalitet hos kvinnor med endometrios. I en annan studie gjord på
djur såg man att simning hade fördelaktiga effekter vid endometrios (Hernandez m.fl, 2015).
Man kunde även se i en studie gjord på råttor av Montenegro m.fl. (2019) att fysisk aktivitet i
form av simning kan spela viktig roll i behandlingen och förebyggandet av endometrios. Det
behövs dock ytterligare studier för att klargöra den verkliga rollen fysisk aktivitet har hos
kvinnor med endometrios då det finns för få tillgänglig data i litteraturen (Montenegro m.fl.,
2019). 

Förebyggande insatser - kost 

Enligt SBU (2018) finns idag inga förebyggande insatser för att förhindra uppkomst av
endometrios eftersom man inte vet tillräckligt om de bakomliggande mekanismerna för
sjukdomens uppkomst och naturalförlopp. Enligt Antonsson (2018) väljer dock en del kvinnor
med endometrios att ändra sina kostvanor genom att ta bort socker, gluten och mjölkprotein ur
sin kost. Några väljer att enbart äta antiinflammatorisk kost och vissa använder FODMAP
som innebär reducering eller eliminering av gluten och mejeriprodukter, samt
lågfermenterbara oligosackarider, disackarider, monosackarider och polyoler. Detta för att
dessa kan bilda gaser, uppblåsthet och vätskerubbningar.  

Man har sett i en studie av Marziali m.fl (2012) att glutenfri kost hos patienter med kronisk
bäckensmärta (endometrios) kan minska smärtsamma symtom på endometrios efter 12
månaders glutenfri diet. Då var det 156 (75%) personer det fungerade för medan symtomen
inte förändrades hos resterande 51 deltagare (25%). I en annan studie av Armour m.fl (2021)
rapporterade 161 kvinnor med bäckensmärta att de använde koststrategier för
symtomhantering där FODMAP var den vanligaste strategin. Poängen för effektivitet som
rapporterades in låg på 6,4/10 för minskning av bäckensmärta (Armour m.fl., 2021). 

I en systematisk översiktsartikel gjord av Nirgianakis m.fl (2021) såg man att majoriteten av
alla studier om kost relaterat till endometrios fann en signifikant minskning av smärta.
Kostförändringarna i studierna bestod av bland annat FODMAP, antiinflammatorisk och
glutenfri kost. Kostinterventioner verkar därmed lovande för att behandla
endometrios-relaterade symtom (Nirgianakis m.fl., 2021). När det kommer till koffein är detta

6



något som oftast diskuteras i samband med endometrios men det är högst oklart om det
påverkar endometrios (Endometriosföreningen, 2015). Enligt Faramarzi & Salmalian (2014)
har däremot kvinnor med högt intag av koffein två gånger högre risk för menssmärtor som är
ett av symtomen vid endometrios. Även högt intag av socker gav 1,8 gånger ökad risk för
menssmärtor enligt Ozerdogan m.fl (2009). 

Sambandet mellan alkohol och endometrios har också studerats och resultatet av
metaanalysen av Parazzini m.fl (2013) bekräftar att eventuellt alkoholintag är associerat med
en ökad risk för endometrios jämfört med ingen alkoholkonsumtion. Även när det kommer till
rött kött finns en ökad risk för endometrios enligt Jurkiewicz-Przondziono m.fl (2017). Detta
då köttet innehåller stora mängder omega-6 fettsyror som korrelerar med höga nivåer av
östradiol och östronsulfat, vilka är kopplade till högre koncentrationer av steroider,
inflammation och utveckling av endometrios. Omega-3 fettsyror är istället att föredra och kan
minska tillväxten av endometriimplentat och inflammationer (Bartiromo m.fl, 2021).

Det har även visat sig att om man har mycket grönsaker, baljväxter och fullkorn, rika på
näringsämnen som folat, metionin, vitamin B6, vitamin A, C och E i sin kost kan det minska
risken för att utveckla sjukdomen (Halpern, Schor & Kopelman, 2015). Soja verkar vara ett
livsmedel som både kan ge lindring och smärta. Enligt Tsuchiya m.fl (2007) visade det sig att
en högre nivå av isoflavoner (som finns i soja) var associerat med en lägre risk för en svårare
endometrios. En mindre studie på tre deltagare visade istället på att genom borttagning av
sojaprodukter blev de smärtfria (Chandrareddy m.fl, 2008). 

I ett flertal studier har det visat sig finnas samband mellan endometrios och D-vitamin
nivåerna i kroppen. I Ciavattini m.fl (2016) studie visade det sig att 49 deltagare (85,7%) med
endometrios även hade brist på D-vitamin i kroppen. Detta tros vara en en viktig faktor på
grund av D-vitaminets roll som modulator av immunsystemet. En annan studie av
Mehdizadehkashi m.fl (2021) hittade även de ett samband mellan D-vitamin och endometrios.
De använde sig av 50 deltagare med endometrios där 25 fick 50,000 IU D-vitamin
kosttillskott varannan vecka i 12 veckor medan resterande 25 deltagare fick ett placebo
tillskott. Resultatet visade ett signifikant samband mellan att ta D-vitamin kosttillskott och en
mildare bäckensmärta. 

Enligt Lai m.fl (2017) visade det sig finnas en koppling mellan lägre zinknivåer i kroppen och
endometrios. Då zink har antiinflammatoriska egenskaper kan det vara en faktor som spelar in
hos tillväxten av endometrioshärdar. Det visade sig också finnas ett samband mellan högre
zinknivåer i kroppen och lyckad IVF behandling.

Metod

Design

En tvärsnittsstudie med en enkätundersökning med 19 kvantitativa och 6 kvalitativa frågor
utfördes (Kristensson, 2014). Då syftet var att samla in så många upplevelser som möjligt från
kvinnor med endometrios valdes enkäter som datainsamlingsmetod. Enkäten bestod av
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flervalsfrågor och öppna frågor. Enkäten finns under bilagor som Bilaga 1. Enkät. De
riktlinjer och rekommendationer som finns från Socialstyrelsen (2018) för vård av
endometrios låg till grund till en stor del av de kvantitativa frågorna. De kvalitativa frågorna
var ämnade att ge beskrivande svar om egna tankar och erfarenheter. Dessa analyserades med
hjälp av kategorisering och resterande data i programmet IBM SPSS Statistics samt tolkande
av data utifrån tabeller från survio.com. 

Urval

Urvalet som användes för att rekrytera deltagare var ett bekvämlighetsurval. Detta på grund
av det specifika urvalet samt att det lättare gick att nå ut till målgruppen då enkäten lades ut i
sammanhang där kvinnor med endometrios var tillgängliga (Kristensson, 2014). För att
inkluderas i studien var deltagarna tvungna att vara över 18 år på grund av etiska- och
bekvämlighetsskäl då personen i fråga är myndig och själv kan ta beslut om att ingå i en
undersökning. Ett annat kriterium var att deltagarna skulle vara diagnostiserade med
endometrios. Därför exkluderades de personer som svarade att de endast hade misstänkt
diagnos. Rekryteringen samlade in 310 svar. Av dessa blev 43 deltagare exkluderade så att det
slutgiltiga urvalet blev 267 deltagare. 

Datainsamling

För att samla in material till studien genomfördes en enkätundersökning med både kvalitativa
och kvantitativa frågor. Enkäten skapades via survio.com, vilket är en hemsida som är till för
att skapa enkäter. Det var meningen att nå ut till så många som möjligt för att resultatet skulle
bli representativt (Kristensson, 2014). Deltagarna rekryterades genom Facebook och
Instagram. Det gjordes inlägg i fyra grupper på facebook inriktade till kvinnor med
endometrios samt sju stories på instagram på konton med eventuella följare med endometrios.
Inläggen på facebook skickades ut en gång vardera, varav i tre grupper kommenterades
inlägget utav oss tre gånger under 10 dagar, för att på så sätt nå ut till fler deltagare i
grupperna. Grupperna på Facebook hade mellan 800-5500 medlemmar, vilket gjorde att
enkäten kunde nå ut till ett stort antal människor. Utskicket skedde i april 2022. 

Enkätens syfte var att få svar på frågor om symtom, när de uppstod, hur länge de haft dem och
vad de har för symtom. Även var deltagarna vänt sig för att få hjälp och om de upplever sig
fått stöd från vården. Enkäten tog upp Socialstyrelsens nationella riktlinjer för endometrios
(2018) och undersökte andel som upplevt fått de stöd som ska ges. Deltagarna fick även svara
på vad för information och stöd de skulle vilja få från vården, om de fått någon information
om kost eller fysisk aktivitet. De fick även svara på hur deras kostvanor sett ut när symtomen
varit som värst och om någon förändring i kosten verkat ha gett lindrade symtom. Även om
de själva hittat något som lindrade smärta och symtom, så som kost, fysisk aktivitet eller
något annat.

Vid rekrytering nämndes det att enkäten skulle ligga till grund för ett kandidatarbete på
Göteborgs Universitet, till studenter som går Hälsopromotionsprogrammet med inriktning
kostvetenskap. Det som skulle undersökas var vilket stöd kvinnor med endometrios fått från
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vården samt se om de tilldelats information kring kost och fysisk aktivitet. Inlägget nämnde
även att personer med endometrios som är över 18 år efterfrågades, att enkäten är anonym
samt att den skulle ta cirka 10 minuter att genomföra. Personerna hade 10 dagar på sig att
svara på enkäten. Detta för att öka möjligheten att få in så många svar som möjligt. För
majoriteten (58%) tog det 5-10 minuter att svara på enkäten. Av 526 besök, fullföljde 310
enkäten, vilket gav ett avslutningsantal på 59%.

Databearbetning och analys 

Deskriptiv statistik tillämpades för att svara på syftets tre frågeställningar. Frågeställning 1
och 2 berör deltagarnas upplevelser kring vårdens bemötande samt stöd i form av information
kring kost. Svarsfördelning av dessa erhölls från programmet survio.com. Frågeställning 3
berörde istället deltagarnas upplevelser av lindring av symtom genom kost och fysisk
aktivitet. För att svara på frågeställningen kring kvinnornas upplevelser om fysisk aktivitet
och symtomlindring analyserades de öppna frågorna genom kategorisering av svarsfördelning
och var menade till att få en helhetsbild gällande hur stödet från vården upplevs och
deltagarnas erfarenhet om kost och fysisk aktivitet kan ha en lindrande effekt på symtomen av
endometrios. För att svara på frågeställningen kring kvinnornas upplevelser om kost och
symtomlindring, kombinerades frågan “Hur såg dina kostvanor ut när symtomen var som
värst?” med fråga “Upplever du förbättring via kosten?”. Övriga frågor är inte av intresse för
denna frågeställning. Svarsfördelning av intag av ett specifikt livsmedel när symtomen var
som värst beräknas utifrån de 267 deltagarna, medan svarsfrekvens för symtomförbättring vid
minskning/uteslutande av kost beräknas utifrån de som svarat på att de har minskat
intag/uteslutit det specifika livsmedlet. Svarsfördelning för livsmedelsintag och
symtomlindring beräknades i programmet IBM SPSS Statistics, version 28.

Forskningsetiska principer

Enligt Olsson & Sörensen (2021) är konfidentialitet och sekretess ett måste när man gör en
undersökning. Detta ingår även i inte-skada principen. Då undersökningen skapats på en
hemsida som kräver inloggning, är det endast författarna som haft tillgång till enkäten och
resultatet. Genom de frågor som ställts är det omöjligt att identifiera deltagarna. Det går inte
heller att se från vilken grupp/story de har öppnat länken till enkäten från. Detta gör att det
inte går att identifiera individer och på så sätt är de anonyma vilket även det är en etisk
princip som ska följas. När uppsatsen är klar kommer även enkäten samt resultaten raderas
vilket sker enligt dataskyddsförordningen, GDPR. 

Enligt Scriven (2013) bör man ha de etiska principerna i åtanke vid en undersökning och
studie: autonomiprincipen, godhetsprincipen, icke-skada principen samt rättviseprincipen. Att
respektera deltagarnas autonomi utförts genom att informera om författarna som utför
undersökningen samt kring uppsatsens syfte, att det är frivilligt att svara och om deras
anonymitet. Genom pilottestning kunde enkäten göras mer lättförståelig för de resterande
deltagarna. Majoriteten frågor har även med “annat” och “vet ej” som svarsalternativ vilket
gör att deltagarna inte har behövt svara på de resterande alternativ om de inte förstått frågan
till exempel. Enkäten har även med en “övrigt” fråga i slutet där deltagarna kan skriva
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eventuella tankar eller funderingar. Studien strävar efter att göra gott och förebygga eller
förhindra skada vilket är en del av godhetsprincipen (Olsson & Sörensen, 2021). Enligt
Kristensson (2014) ska deltagarna behandlas rättvist och att deras medverkan i studien sker på
lika villkor. Då endast en frivillig enkätundersökning där allas deltagande behandlas lika kan
det visa på rättviseprincipen (Olsson & Sörensen, 2021).

Resultat

Totalt 310 kvinnor svarade på enkäten men då 43 kvinnor svarade att de endast hade
misstänkt endometrios uteslöts de ur analysen. Detta gav totalt 267 svarande kvinnor med
diagnostiserad endometrios. Nästan hälften av kvinnorna var i åldern 30-40 år (n=132, 49%),
Några färre var i åldern 18-30 (n=83, 31%) och minst var över 40 år (n=52, 20%). Vid frågan
om när symtomen började angav majoriteten att de uppstod i tonåren medan resterande
svarade att de började i vuxen ålder. De flesta deltagare angav att de haft symtom i mer än 5
år (n=243, 91%).

Det vanligaste symtomet som angavs var smärta vid mens eller ägglossning (n=231, 87%).
Andra vanliga symtom var symtom som liknar IBS, som till exempel diarré eller förstoppning
(n=192, 72%), smärtor som strålar ut mot ryggen och ner i benen (n=172, 64%), smärtor långt
in i slidan och i magen när du har penetrerande samlag (n=164, 61%), och att du känner dig
allmänt sjuk, trött, illamående och har feber (n=160, 60%). Dessa var flervalsfrågor vilket gör
att andelen blir mer än 100% då resultatet är antal svar och inte antal personer.

Upplevelser av vården

I figur 1 visas vilket stöd deltagarna upplevt från vården.
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Figur 1. Antal deltagare svar i frågan “Vilket stöd upplever du att du fått från vården?”

Vid frågan om deltagarna upplevt att de fått multiprofessionellt stöd från vården angav många
(n=146, 55%) att de ej blivit erbjuden detta trots behov. Resterande (n=121, 45%) angav att de
blivit erbjuden stöd och kryssade i antingen ett eller flera alternativ. När det kom till frågan
om de blivit erbjuden tidiga insatser från vården vid symtom angav en liten del att de ej blivit
erbjuden detta trots behov (n=61, 23%). De andra deltagarna, alltså majoriteten, svarade att de
blivit erbjuden detta eller att det ej har behövts (n=206, 77%). Av dessa svarade fler än hälften
att de blivit erbjuden basal hormonell behandling med gestagena läkemedel (hormonspiral,
minipiller, mellanpiller, p-stav, p-spruta) vid misstänkt eller verifierad endometrios och
smärta, som tidig insats (n=136, 65%).

Av deltagarna svarade de flesta att de fått diagnostisk laparoskopi pga misstänkt endometrios,
smärta eller otillräcklig effekt av basal hormonell behandling av vården (n=168, 63%) och de
andra svarade att de ej hade fått diagnostisk laparoskopi (n=98, 37%). Endast 1 person
svarade vet ej på denna fråga. 

Vid frågan om de upplever att de fått avancerad hormonell behandling av vården angav några
att de ej blivit erbjuden detta trots behov (n=41, 15%). De andra uppgav att de blivit erbjuden
ett eller flera avancerad hormonella behandlingar (n=226, 85%) och av dessa 226 deltagare
svarade fler än hälften (n=119, 53%) att de blivit erbjuden hormonell kombinationsbehandling
vid smärta och otillräcklig effekt av enskild hormonell behandling (samtidig behandling med
hormonspiral och antingen gestagena läkemedel eller kombinerade monofasiska
preventivmedel). Om de upplever att de fått icke-farmakologisk behandling vid smärta av
vården trots basal hormonell behandling uppgav mer än hälften att de ej blivit erbjuden detta
(n=156, 58%). Av de som angav att de blivit erbjuden detta (n=111, 42%) svarade de flesta att
de fått smärtlindring genom tilläggsbehandling med TENS (transkutan elektrisk
nervstimulering) vid endometrios och långvarig smärta (n=61, 55%).

Vid frågan om de upplever att de fått stöd från vården vid misstänkt samsjuklighet angav de
flesta att de ej blivit erbjuden detta trots behov (n=160, 60%) och en del svarade att de inte
hade behov för detta (n=79, 30%). Resterande angav att de blivit erbjuden bedömning av en
relevant specialist vid endometrios och misstänkt somatisk (kroppslig) samsjuklighet, att de
blivit erbjuden psykiatrisk bedömning utförd av en relevant specialist vid endometrios och
misstänkt samsjuklighet med psykisk sjukdom eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning,
eller att de ej vet (n=28, 10%).

När det kommer till frågan om graviditet som lyder “upplever du att du fått
graviditetsrelaterad smärtlindring från vården?” har mer än hälften svarat att de ej har behövts
(n=153, 57%) och en mindre del har svarat att de ej har blivit erbjuden detta trots behov
(n=64, 24%). När det kommer till frågan “upplever du att du fått strukturerad uppföljning från
vården?” har de flesta i stället svarat att de ej blivit erbjuden detta trots behov (n=154, 58%).
Den näst största andelen av deltagarna (n=85, 32%) svarade att de blivit erbjuden uppföljning
av behandlingseffekten cirka 3 månader efter kirurgi eller nyinsatt hormonell behandling eller
ändrad hormonell behandling vid endometrios.
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Stöd från vården 

267 deltagare svarade på frågan “Vad skulle du vilja få för information och stöd från
vården?”. De mest frekventa svaren var att de ville bli tagna på allvar (n=80, 30%), få mer
information om sjukdomen (n=76, 28%), få alternativ behandling än hormonell (n=69, 26%)
samt få bättre stöd och behandling (n=56, 21%). Därefter svarade deltagarna att de ville ha
information om kosten (n=47, 18%), få uppföljning av vården (n=34, 13%) samt ökad
kunskap inom vården (n=34,13%), få rätt och bättre smärtlindring (n=32, 12%) och få
information om fysisk aktivitet (n=26, 10%). Deltagare ville även ha en ökad kommunikation
mellan avdelningar för att på så sätt inte skickas runt lika mycket (n=24, 9%). De ville att
vården skulle ge livsstilsråd med ett holistiskt och helhetsperspektiv (n=19, 7%) samt få
fertilitetshjälp, behandling för samlagssmärtor och klimakterie-biverkningar (n=17, 6%). Det
var även några deltagare som ville ha en fast vårdkontakt (n=8, 3%).

Fysisk aktivitet vid symtom

I figur 2 anges om deltagarna blivit informerade om kost och fysisk aktivitet av vården. 

Figur 2. Antal deltagare svar i frågan “Fick du någon information från vården om kost/fysisk
aktivitet?”

På frågan vad de fick för information från vården angående kost och fysisk aktivitet svarade
den största andelen (n=40, 15%) att de fått något typ av råd angående fysisk aktivitet, många
fick höra att det kunde vara bra att röra på sig och vara smärtlindrande (n=8, 3%). Några fick
även höra att avslappningsövningar kunde vara bra för dem (n=9, 3%). Flera personer fick
höra att promenader och simning kan vara en bra fysisk aktivitet (n=7, 3%). En deltagare fick
basal kroppskännedom samt information om att fysisk aktivitet kan förbättra den psykiska
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hälsan. De som fick information om kost fick råden att utesluta gluten (n=5, 2%), socker
(n=3, 1%) och mjölkprodukter (n=3, 1%). Det var endast tre deltagare som fick råd om att äta
vegetariskt, antiinflammatoriskt eller enligt FODMAP. Det var några få som fick rådet att “det
är bra att tänka på kosten” (n=4, 1%).

26% av de kvinnorna med diagnostiserad endometrios svarade att yoga hjälper till att lindra
deras symtom. 24% svarade att rörelse i form av antingen promenader, löpning eller att cykla
hjälper mot smärtan, trötthet och/eller gör dem gladare vilket får dem att stå ut med smärtan.
9% anser att styrketräning hjälper mot smärtan. Totalt är det cirka 60 % av de svarande
kvinnorna som upplever att någon form av fysisk aktivitet hjälper. Ungefär 34% anser att
ingen fysisk aktivitet hjälper eller att endast vila krävs då de ej kan röra på sig på grund av
smärta. Några av dessa upplever till och med att fysisk aktivitet förvärrar smärtan. Resterande
6% vet inte om det hjälper. 

Kost vid symtom

I frågan gällande om deltagarna själva hittat någon typ av kost som hjälper till att lindra
symtomen är det väldigt varierande svar. Det finns några gemensamma faktorer hos
deltagarna, så som att vissa dieter/kosthållningar verkar fungera bättre än andra medan hos
andra deltagare är det endast ett par livsmedel som de ökat eller minskat intaget av, eller
uteslutit helt och hållet. Utöver de som nämns i tabell 3 finns det flera andra livsmedel och
dieter som har visat sig fungera för mindre antal deltagare. Den kost som fungerat för dem är
en vegetarisk eller vegansk kosthållning, LCHF eller paleo samt fiberrik och näringstät mat,
men även livsmedel som är lättsmälta för magen. 

Deltagarna svarade på frågorna “Hur såg dina kostvanor ut när symtomen var som värst?” och
“Upplever du förbättring via kosten?”. Tabell 3 visar svarsfördelning av specifika livsmedel
när symtomen var som värst och visar att socker var det livsmedel som flest deltagare intog. I
tredje kolumnen i tabell 3 visas antalet deltagare som konsumerat de specifika livsmedlen när
symtomen varit som värst och därefter upplevt symtomlindring vid minskning eller
uteslutning av det specifika livsmedlet.

I frågan gällande om deltagarna upplever förbättring av symtom via kosten, visade resultatet
att minskning/uteslutande av alkohol var det flest angav lindra symtom av de som hade
angett alkohol som livsmedelsintag när symtomen var som värst (se tabell 3).

Tabell 3. Deltagarnas (n=267) svar kring livsmedelsintag när symtomen var som värst och hur
många av dessa som upplevt symtomlindring vid minskat/uteslutande av livsmedlet.

Livsmedel Intag av livsmedel när
symtomen var som värst, n (%)

Symtomlindring vid
minskat/uteslutande av
intag av livsmedel, n (%)

Socker 203 (76%, 203/267) 84 (41%, 84/203)

Gluten 196 (73%, 196/267) 86 (44%, 86/196)
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Mjölkprotein 175 (66%, 175/267) 54 (31%, 54/175)

Kött 154 (58%, 154/267) 16 (17%, 16/154)

Koffein 149 (56%, 149/267) 64 (43%, 64/149)

Alkohol 113 (42%, 113/267) 51 (45%, 51/113)

Diskussion

Metoddiskussion

En styrka med studien är att ett så pass stort antal svarade på enkäten. Det gav en stor
variation i svar samt att det gav möjligt att se samband. Medverkan kan dock ha påverkats på
grund av att symtom av endometrios ofta är smärta och trötthet vilket kan till viss grad spelat
in, om personerna inte haft energin till att svara på enkäten. En annan styrka är att genom
undersökningen har många svar samlats in och därmed gett mycket information som kan
hjälpa till att svara på studiens syfte, det vill säga om de ansett att vården följt
Socialstyrelsens riktlinjer (2018) och därmed gett kvinnorna stöd, vad de fått för stöd
angående kost och fysisk aktivitet samt om kvinnorna upplever att kost och fysisk aktivitet
lindrar symtomen.

En svaghet med studien är dels oerfarenhet med en större undersökning då det var svårt att
förutspå hur lång tid de olika momenten skulle ta. Då det är svårt att förutspå hur lång tid till
exempel analysen skulle ta, skulle enkäten eventuellt ha kunnat vara tillgänglig att svara på
några dagar extra. Det hade även varit möjligt att skicka ut enkäten någon dag senare för att
på så sätt ha mer tid att tänka ut frågor att ställa samt formulera dem på ett bättre sätt. 

En annan svaghet med enkätundersökningen är att ett flertal frågor skulle kunnat ha
formulerats på andra sätt. Till exempel i fråga 9 “Upplever du att insatser vid tidiga symtom
gjorts av vården?” Då det är en flervalsfråga har det varit ett flertal deltagare som klickat i en
viss insats samt alternativet “har ej blivit erbjuden detta trots behov”. Det kan tyda på att
frågan var otydlig. Enligt Olsson & Sörensen (2021) är det viktigt att skriva inte allt för
många frågor samt att de ska lättförståeliga, relevanta och entydiga. Eftersom det var några
deltagare som svarade som beskrivet ovan har det misslyckats och därför kunnat ha en
påverkan vid analys av undersökningen, hur vet man vilket alternativ som är korrekt? På
grund av tidspressen blev det inte en ordentlig pilottestning med ett större antal personer.
Hade detta ordnats hade eventuellt enkätfrågorna sett annorlunda ut. Dock gavs återkoppling
som kunde göra enkäten mer lättförståelig och pålitlig. Enligt Olsson & Sörensen (2021) är
det även bra att testa enkäten på kollegor då de kan kritiskt granska den. Dock kände vi att det
var mer förmånligt att be bekanta med endometrios se över enkäten och se om de förstår, då
de med sin diagnos kan ha mer erfarenhet om vad vården erbjuder och vad vissa begrepp
betyder.  
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Ett misstag som skedde var i samband med frågorna “Hur såg dina kostvanor ut när
symtomen var som värst?” och “Upplever du förbättring av symtom via kosten?”. Dessa bör
ha formulerats på ett annat sätt för möjligheten att analysera sambanden mellan alla dess
svarsalternativ. Ett annat misstag som skedde är att i frågan “Hur gammal är du?” har svaren
18-30 år och 30-40 år angetts. Svaret 30 har angetts i två svarsalternativ vilket blir
missvisande. Dock har detta ingen påverkan på studiens resultat då vi inte har analyserat med
hjälp av ålder på något vis. 

En fråga som skulle varit intressant att ställa skulle varit “Hur lång tid tog det från att du sökte
vård första gången tills att du fick en diagnos?”. I efterforskningen om endometrios har vi
stött på att det tar cirka 8-12 år att få en diagnos (Pugsley & Ballard, 2007), det skulle därför
varit intressant att få se deltagarnas statistik på detta. 

Validiteten i frågeställningarna kan ifrågasättas. Då ett flertal frågor har visat sig vara något
otydliga och några svarsalternativ felformulerade. Dock genom en ytlig validetsbedömning
har majoriteten av frågorna kunnat besvarats enligt oss, då svaren som inkommit har
diskuterat erfarenheter och upplevelser. Då inga statistiska tester som fått fram signifikans
genomförts är det svårt att mäta reliabilitet och högre validitet. Information kring hur en
enkätstudie utförts har tagits från Kristensson (2014) och Olsson & Sörensen (2021). Studiens
tillförlitlighet har stärkts genom att vi är två personer som analyserat materialet.

Angående etiken borde informationen gällande studien samt vad undersökningen skall
användas till vara mer ingående. Deltagarna bör ha fått mer kunskap kring upplägget av
studien samt att kontaktuppgifter bör ha delats ut, mer än Facebookkontot som delade
inläggen. Exempelvis bör en e-mailadress getts ut i inläggen eller enkäten ifall deltagarna
hade fler frågor eller ville ha framtida information om studien. Detta enligt vetenskapsrådet
krav (2017).

Resultatdiskussion

Den största delen av deltagarna i undersökningen upplevde att stödet de fått från vården varit
mycket dåligt eller obefintligt. Mer än hälften upplever att de ej blivit erbjuden
multiprofessionellt stöd från vården och ej fått icke-farmakologisk behandling vid smärta trots
hormonell behandling. Många kvinnor angav även att de ej blivit erbjuden stöd vid misstänkt
samsjuklighet och ej blivit erbjuden strukturell uppföljning från vården trots behov. Brist på
multiprofessionellt stöd kan bero på att endast 10 av 40 kvinnokliniker har multiprofessionellt
team trots att samtliga kliniker skulle behöva ha detta Socialstyrelsen (2018). Det är dock
oklart varför icke-farmalogisk behandling, stöd vid misstänkt samsjuklighet samt strukturell
uppföljning brister inom vården. 

De mest frekventa svaren kvinnorna gav var att de vill bli tagna på allvar, få mer information
om sjukdomen, få alternativ behandling än hormonell samt få bättre stöd och behandling.
Detta visar på att kunskapen om endometrios inom vården måste bli bättre, vilket stöds av
Socialstyrelsen (2018). En förbättrad kvaliteten inom vården innebär enligt Socialstyrelsen
(2018) att rekommendationerna inledningsvis ökar kostnader för hälso- och sjukvården, men
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att de leder till förbättrad hälsa och livskvalitet för personer med endometrios. Åtgärderna kan
alltså kortsiktigt leda till en kostnadsökning, men förväntas minska kostnader på längre sikt.

Majoriteten av deltagarna (n=212, 79%) svarade att de ej fått någon information om kost och
fysisk aktivitet. En del av deltagarna har dock själva testat olika former av fysisk aktivitet och
många anser att yoga hjälper till att lindra deras symtom. Enligt Norrbrink & Lundeberg
(2014) finns studier som visar på att yoga kan minska smärtintensiteten för långvarig smärta
samt påverka den mentala hälsan genom att oro och depression minskar. En liten mängd
randomiserade kliniska prövningar tyder på att yoga kan ha lovande effekt för ihållande
smärta och läkare bör vara medvetna om yoga som verktyg för patienter med smärtsymtom
(Wren m.fl., 2011).

Även rörelse i form av promenader, löpning eller cykling gör deltagarna mer glada samt
hjälper mot smärta och trötthet. Det finns dock inget vetenskapligt stöd att promenader,
löpning eller cykling hjälper mot smärtan, men en analys av Tennfjord m.fl. (2021) indikerar
att träning kan ha en stressreducerande effekt. 

En del av deltagarna upplever att vissa dieter och kosthållningar verkar fungera bättre än
andra, medan andra deltagare upplever att endast ett par livsmedel lindrar symtomen. I
undersökningen har flest angett att en kosthållning såsom veganskt, vegetariskt, köttbaserad
eller pescetarisk kost har hjälpt dem. Av dessa verkade vegansk och vegetarisk kost mest
hjälpsamt då flest antal deltagare angav detta. Majoriteten av deltagarna angav socker och
gluten som de livsmedel som förtärdes när symtomen var som värst. Deltagarna nämnde även
livsmedel såsom mjölkprotein, kött och koffein när symtomen var som värst. En del av
deltagarna som uteslutit eller minskade på gluten, socker, alkohol och koffein upplever att
symtomen minskade. Enligt Olovsson (2016) kan det finnas en möjlig koppling mellan kost
och smärta vid endometrios då omsättningen av östrogen är beroende av kostens innehåll som
bland annat socker och protein. Det förklaras att serumkoncentrationen av fritt östrogen till
exempel är lägre vid intag av vegetarisk kost jämfört med blandkost. Det är dock oklart
varför, då vegetarisk- och blandkost kan se väldigt olika ut. Olovsson (2016) förklarar att
kostvanor därmed kan ha betydelse och det finns eventuellt en samvariation mellan
endometrios och gluten samt laktosöverkänslighet.

En generalisering av livsmedel som lindrar symtom vid endometrios kan dock ej göras då
majoriteten av de deltagare som svarat ja på frågan om de intog ett visst livsmedel när
symtomen var som värst också svarade att symtomen ej minskade när de uteslöt detta
livsmedel. Det fanns dock en del deltagare som upplevde förbättring av symtom vid
minskning eller uteslutande av gluten, socker, alkohol och koffein, vilket kan innebära att
dessa livsmedel kan lindra för vissa personer med endometrios. Men detta är individuellt och
kan inte appliceras på alla kvinnor med endometrios. 

Värt att nämna är att det är oklart om de deltagare som inte svarade att symtomen lindras vid
minskning/uteslutande av vissa livsmedel, faktiskt hade testat att minska eller utesluta
livsmedlet. Detta kan göra resultatet inkorrekt. Det finns också oklarheter i om de som
upplevt att symtomen lindras av minskning/uteslutning av ett visst livsmedel har
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minskat/uteslutit flera andra livsmedel också. Om så är fallet vet man ej vilket av alla
livsmedel som har gett effekt.  

Slutsats och implikationer

Enkätundersökningen visar på att symtomen hos majoriteten av kvinnorna med diagnostiserad
endometrios börjar redan i tonåren. Kvinnorna upplever smärta och andra symtom väldigt
olika men alla har dem. Kvinnorna har fått stöd från vården men många tycker att det är
otillräckligt samt att de inte blivit tagna på allvar. För en stor del har det tagit många år att få
en diagnos. När det gäller icke-farmakologisk vård upplevs även den otillräcklig, kvinnorna
vill ha alternativa behandlingar, samt mer information om hur fysisk aktivitet och kost kan
förebygga och lindra symtom. Cirka 60% av kvinnorna upplever att någon typ av fysisk
aktivitet hjälper att lindra smärta. När det gäller kosten är det en stor variation. De livsmedel
som flest angav lindrade symtom vid endometrios genom minskning eller uteslutning var
gluten, socker, alkohol och koffein (se figur 4). Att utesluta dessa livsmedel kan därför vara
en bra början för kvinnor med endometrios när de vill undersöka om kostförändringar kan
lindra deras smärta och symtom. Ingen generalisering av resultatet kan göras då fler deltagare
i studien angav ingen förändring av symtom vid uteslutning av livsmedel. Genom att utföra
mer studier om endometrios kommer det förhoppningsvis bli en mer omtalad sjukdom, och på
så sätt ta större plats i vårdsammanhang. 

Det behövs fler interventionsstudier som undersöker hur olika livsmedel påverkar kroppen
och symtom hos kvinnor med endometrios. Detta genom att följa en grupp kvinnor med
endometrios under en längre tid där de får testa att utesluta ett livsmedel och därifrån se om
symtomen lindras. För att sedan kartlägga vilka livsmedel som fungerar för en större del av
patienterna. En eventuell framtida studie som skulle vara intressant är om man studerar
patienter med en viss typ av symtom, eller en viss typ av åtgärd som hjälpt och försöka dra
slutsatser från detta. Eftersom endometrios är en såpass bred sjukdom som påverkar kroppen
på en mängd sätt, skulle det eventuellt kunna ses som flera sjukdomar. Därför kanske vissa
åtgärder fungerar för patienter med liknande symtom medan de inte fungerar för andra. Kan
man i framtiden få en bättre överblick på sjukdomen och dess symtom och åtgärder skulle
man kunna ge patienterna vård snabbare. 

Att fler studier görs om ämnet kost och fysisk aktivitet kopplat till endometrios är
betydelsefullt för oss hälsovetare då tidiga insatser kan göras för kvinnor med sjukdomen. Vi
hälsovetare kan exempelvis föreläsa och sprida information till kvinnor i tonår om
endometrios och förebyggande insatser. Som hälsovetare kan vi även arbeta i team med läkare
och psykologer och ingå i det multiprofessionella stöd som finns med i riktlinjerna.
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