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Det är viktigt att den som tror sig vara drabbad av endometrios vänder sig till en

vårdcentral. Tidig behandling mot sjukdomen är nödvändig eftersom risken för

kronisk smärta ökar om man inte får det.

LÄS MER:

"Det värsta är att bli misstrodd"

(http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/det-varsta-ar-att-bli-misstrodd)

"Man måste tro på patientens berättelse"

(http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/man-maste-tro-pa-patientens-

berattelse)

I dag drabbas var tionde kvinna av endometrios och en dryg tredjedel av de kvinnor som

har svårt att bli gravida lider av endometrios utan att veta om det. Var femte kvinna har

dessutom inga symptom alls.

Endometrios kallas det för när livmoderslemhinna även finns på andra ställen än

insidan av livmodern och det är vanligt att man känner smärta särskilt vid

menstruation, men även vid andra tillfällen. Symptomen beskrivs en smärta som sitter

som ett band över bäckenet och en strålande känsla ut i korsryggen.

Om medicinering inte lindrar så kan det bli nödvändigt att operera bort livmodern och

ibland även äggstockarna. Operationen görs ofta genom en så kallad titthålsoperation,

men vanligast är att endast livmodern opereras bort om man har endometrios endast i

livmoderväggen.

Det en kvinna själv kan göra för att klara av en period då endometriosen är som mest

aktiv är att vara i god form genom att äta nyttigt och motionera regelbundet. Man

rekommenderar även akupunktur eller elektrisk nervstimulering, en sådan kallad tens.

LÄS MER:

Vissa symptom kan misstolkas
  delningar

 Dela på facebook (http://www.facebook.com/sharer.php?

p%5Bsummary%5D=Det%2520%25C3%25A4r%2520viktigt%2520att%2520den%2520som%2520tror%2520sig%2520vara%2520drabbad%2520av%2520endometrios%2520v%25C3%25A4nder%2520sig%2520till%2520en%2520v%25C3%25A5rdcentral.%2520Tidig%2520behandling%2520mot%2520sjukdomen%2520%25C3%25A4r%2520n%25C3%25B6dv%25C3%25A4ndig%2520eftersom%2520risken%2520f%25C3%25B6r%2520kronisk%2520sm%25C3%25A4rta%2520%25C3%25B6kar%2520om%2520man%2520inte%2520f%25C3%25A5r%2520det.%2520%2520%2520L%25C3%2584S%2520MER%3A%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2522Det%2520v%25C3%25A4rsta%2520%25C3%25A4r%2520att%2520bli%2520misstrodd%2522%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2520%2522Man%2520m%25C3%25A5ste%2520tro%2520p%25C3%25A5%2520patientens%2520ber%25C3%25A4ttelse%2522%2520%2520%2520&p%5Btitle%5D=Vissa%2520symptom%2520kan%2520misstolkas&p%5Burl%5D=http%3A%2F%2Fwww.dalademokraten.se%2Fallmant%2Fdalarna%2Fvissa-
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"Det värsta är att bli misstrodd" (http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/det-
varsta-ar-att-bli-misstrodd)

"Man måste tro på patientens berättelse"
(http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/man-maste-tro-pa-patientens-
berattelse)

Christian Larsen

023-47595 (tel://023-47595)

christian.larsen@daladem.se (mailto:christian.larsen@daladem.se)
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LÄS OCKSÅ

Det här är endometrios

Drabbar cirka 10-15 procent av alla kvinnor, cirka 200 000 stycken, i fertil ålder

Är en kronisk sjukdom

Är en godartad sjukdom

Kan leda till symptom som smärta, energilöshet, svårigheter att bli gravid

Cirka 60 procent av kvinnor med endometrios har symptom

Cirka 20 procent har svåra symptom som kräver medicinsk eller kirurgisk behandling

De flesta kvinnor blir bättre eller helt symptomfria efter klimakteriet

Hos 2-3 procent kan symptomen kvarstå eller till och med debutera i klimakteriet

Studier har visat att det finns en viss ökad risk att utveckla äggstockscancer om man haft

endometricystor på äggstockarna

Källa: Endometriosföreningen
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Ludvika

TV: "Masen" minns tiden med Jailbird Singers
(http://www.dalademokraten.se/dalarna/ludvika/tore-masen-eliasson-minns-tiden-med-jailbird-
singers)
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Man död i singelolycka (http://www.dalademokraten.se/dalarna/gagnef/en-dod-och-en-allvarligt-
skadad-i-olycka)
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Nya jägartrenden – skjuter djur för poäng (http://www.dalademokraten.se/allmant/dalarna/nya-
jagartrenden-skjuter-djur-for-poang)

(http://www.lunchguide.nu)
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Servicechef Bilia Avesta

Vi söker dig som har ett stort engagemang i ledarskapsfrågor, du är prestigelös och driven samt inte
främmande för att ta aktiv del i det dagliga arbetet på verkstaden.

Avesta

Servicerådgivare Mora

Nu söker vi en ytterligare en serviceinriktad medarbetar till vårt team i Mora.

Mora

Flera tjänster
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