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En av tio fertila kvinnor är drabbade
I mars uppmärksammas sjukdomen endometrios som kan leda till barnlöshet.

– Har du så ont så att du svimmar eller att värktabletter inte rår på din mensvärk bör du kolla upp

det hos en gynekolog, säger Li Sundén, kontaktperson på Endometriosföreningen i Sundsvall.

I mars månad uppmärksammas endometrios, en mycket vanlig kvinnosjukdom. Flera

Endometiosföreningar har föreläsningar runt om i Sverige och i världen. Föreningen i Sundsvall

kommer att ha en medlemsträff i Sundsvall den 31 mars.

– Det är viktigt att uppmärksamma det här. Det är många kvinnor som inte vet om att de är

drabbade, säger Susan Reijer, också kontaktperson för föreningen i Sundsvall.

Susan har själv drabbats av sjukdomen. Det tog henne 14 år att bli diagnostiserad, hennes

sjukdom är kronisk vilket betyder att hon har mer eller mindre ont hela tiden.

– Vi måste sprida kunskapen om endometrios, det måste finnas en medvetenhet i hela massan,

det är en ganska anonym sjukdom, säger Li Sundén.

I maj kommer föreningen att ha en föreläsning om sjukdomen.

– Den var planerad att hållas i mars eftersom det är den månaden endometios uppmärksammas
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Li Sundén är kontaktperson på Endometriosföreningen i Sundsvall tillsammans med Susan

Reijer. FOTO: Privat
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i hela välden. Tyvärr kunde inte läkarna komma då, säger Li Sundén.

Det går relativt snabbt att konstatera att en kvinna är drabbad, enligt Li Sundén. Endometrios

kan också vara genetiskt betingat.

– Mammor som hade mycket mensvärk kan säga att det är normalt till sin dotter, men det är

viktigt att kolla upp det så tidigt som möjligt, säger Li Sundén.

Tidigare år anordnade föreningen utställningar på ungdomsmottagningen i Sundsvall och

föreläste i ämnet på en rad olika platser.

Symptomer:

1. Ont i nedre delen av magen

2. Diarré eller förstoppning när du har mens

3. Ont vid samlag

4. Ont när du kissar eller bajsar

5. Urinträngningar

6. Svårt att bli gravid

Källa: Vårdguiden

 

Hur vanligt är endometrios?Hur vanligt är endometrios?

1. Drabbar cirka tio procent av alla kvinnor i fertil ålder  
2. Tio procent är tonåringar  
3. Cirka 200 000 kvinnor i Sverige  
4. Globalt: 176 miljoner kvinnor, vilket gör det vanligare än diabetes och cancer  
5. 60 procent har symtomgivande endometrios, cirka 20 procent har svåra symtom

Källa: Endometriosföreningen

Läs mer om endometrios här: http://www.endometriosforeningen.com/

Där kan du bland annat läsa om cancerriskerna.
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