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VISANNE
• En tablett som tas dagligen och fungerar genom att
minska tillväxten och aktiviteten av endometrios och gör
de flesta blödningsfria på sikt. 
• Kan ge i princip samma typ av biverkningar som
vanliga hormonella preventivmedel, exempelvis p-piller.
• Började användas i april 2011 i Sverige.
• Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
beslutade hösten 2011 att Visanne inte ska ingå i
högkostnadsskyddet.
 
Källa: Matts Olovsson, överläkare och professor vid
institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala
universitet, och Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket.

ANDRA HJÄLPMEDEL MOT ENDOMETRIOS

• Smärtstillande läkemedel som Ipren och Alvedon
Fördelarna med smärtstillande läkemedel är att de finns
i många olika varianter och går att ta kontinuerligt eller
vid behov. Problemet är att endometrios är en kronisk
sjukdom vilket gör det bökigt att hela tiden använda
smärtstillande. Vid behov av morfinliknande
smärtstillande tillkommer problemen med tillvänjning.

Madelene, 27, fickMadelene, 27, fick
endometrios - men nu finnsendometrios - men nu finns
hopphopp

Kraftig smärta i magen,Kraftig smärta i magen,
riklig mens och oförklarligtriklig mens och oförklarligt
trött?trött?

Du kan vara en av de 200Du kan vara en av de 200
000 svenskarna som lider av000 svenskarna som lider av
kvinnosjukdomenkvinnosjukdomen
endometrios.endometrios.

Men nu finns en nyMen nu finns en ny
medicin som inger hopp.medicin som inger hopp.

- Man behöver en lägre- Man behöver en lägre
dos och läkemedlet tycks gedos och läkemedlet tycks ge
färre biverkningar än andrafärre biverkningar än andra
hormoner, säger Mattshormoner, säger Matts
Olovsson, överläkare ochOlovsson, överläkare och
professor vid Uppsalaprofessor vid Uppsala
universitet.universitet.

Omkring var tionde kvinna i fertil
ålder lider av endometrios, som
innebär att livmoderslemhinnan
växer utanför livmodern och som
orsakar bland annat kraftig smärta

En utskrift från Expressens nätupplaga – Expressen.se

Madelene Eriksson, 27, i Sundsvall lider av den kroniska sjukdomen endometrios. Hon
är glad att det tagits fram en medicin specifikt för endometriospatienter. " Jag tror inte
att det är någon mirakelmedicin men det är bra att det har kommit en medicin som är
specifikt gjord för oss med endometrios" , säger hon Foto: Jens L'Estrade

Oförklarlig trötthet kanOförklarlig trötthet kan
vara dold sjukdom vara dold sjukdom 
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• Hormoner, exempelvis p-piller och hormonspiral
Ett av de viktigaste läkemedel vi har att ta till mot
endometrios är vanliga hormonella preventivmedel då
de minskar eller helst tar bort mensblödningarna. De är
väl kända av de flesta, relativt billiga och brukar i regel
fungera. En del drabbas av biverkningar som
humörpåverkan, nedsatt sexlust och blödningstrassel. 

• GNRH-analoger
Om ingenting annat hjälper så kan man testa en GNRH-
analog, ett läkemedel som försätter kvinnan i ett
konstgjort klimakterium och gör att äggstockarna och
hormonproduktionen stängs av. En dyr och problemfylld
behandling som leder till klimakteriebesvär som
vallningar och torra slemhinnor. Vidare finns risk för
urkalkning av skelettet med ökar risk för frakturer som
följd.
 
Institutionen för kvinnors och barnInstitutionen för kvinnors och barns hälsa vids hälsa vid

Uppsala universitet. Uppsala universitet. 

och nedsatt fertilitet.

Tas inte på allvarTas inte på allvar
- Sjukdomen kan sänka för -

mågan att bli gravid och ökar risken
för missfall. Ungefär 30-40 procent
av de som söker hjälp på IVF-
kliniker har endometrios, säger
Matts Olovsson, överläkare och
professor vid institutionen för
kvinnors och barns hälsa vid
Uppsala universitet och den som
var med och öppnade landets
första endometrioscentrum vid
kvinno kliniken på Akademiska sjuk-
huset i Uppsala 2009.

Men sjukdomen tas inte på allvar
enligt Christina Liffner, ordförande i
endometriosföreningen.

- Läkare informerar om att det är
"så här det känns med mensvärk"
och att det bara är att bita ihop,
men att svimma, kräkas och ha så
ont så du måste sjukskriva dig två
tre dagar i månaden är inte normal
mensvärk, säger hon.

Nu finns dock en ny behandling
som ger hopp. Visanne är den
första medicinen som är framtagen
specifikt för endometriospatienter
och något som kan hjälpa där
andra behandlingar varit
verkningslösa och eller gett svåra
biverkningar, enligt Matts Olovsson.

Medicinen gör livet enklareMedicinen gör livet enklare
- I bland hjälper detta när inget annat har hjälpt. I och med att man kan använda en

lägre dos än andra mediciner och ändå ha bra effekt så tycks det ge färre biverkningar
än andra hormoner, säger han.

Även Christina Liffner är positiv till den nya medicinen och tror att Visanne, samt att
man tar hand om sin kropp med bra kost och motion, kan göra livet betydligt enklare
för många endometriospatienter.

- Det finns naturligtvis inte en medicin som hjälper alla, men jag upplever att fler mår
bra och blir hjälpta av medicinen och lovordar den än tvärtom.

Undersköterskan Madelene Eriksson, 27, i Sundsvall kräktes, hade kraftiga
menssmärtor och kramper. Ofta var det så illa att hon var tvungen att stanna hemma
från skolan. När hon som 23-åring opererade bort en cysta upptäckte läkarna - av en
slump - att hon sedan elva år tillbaka led av den kroniska sjukdomen endometrios.

"Glad att det händer något""Glad att det händer något"
Madelene Eriksson behandlas i dagsläget med olika hormonläkemedel och har

personligen inte provat det nya läkemedlet Visanne.
- Jag har hört både positivt och negativt om medicinen, att den fungerar för vissa

och mindre bra för andra. Men alla mediciner har biverkningar, jag är glad att det
händer något på området överhuvudtaget, säger hon.

  

  Foto: Joachim Wall
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