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JUST NU LIVE: Avgör LHC kvartsfinalen?

HÄLSA
En av tio kvinnor i fertil ålder lider av endometrios, men
kunskapen inom den svenska sjukvården är generellt låg
och det kan ta många år att få rätt diagnos. Under
lördagen hölls en manifestation för att uppmärksamma
sjukdomen.
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– Vi känner en frustration över att så många far illa. Nu är det dags för en
förändring. Vi vill att alla ska veta vad endometrios är, säger Linda Lindström på
Endometriosföreningen.

Enligt föreningen deltog omkring 65 personer i den första så kallade Gula
promenaden i Stockholm för att sprida kunskap om endometrios, som är en av de
vanligaste kvinnosjukdomarna, med cirka 200 000 drabbade bara i Sverige.

Ungefär två av tre har symtom, varav en femtedel har svåra besvär, enligt
Endometriosföreningen. Förutom smärtor vid mens är det vanligt att den drabbade
har ont över bäckenet, vid toalettbesök och i samband med sex. Endometrios kan
ibland också göra det svårt att bli gravid.

Men att få rätt diagnos kan ta lång tid, i snitt åtta år enligt studier. Enligt experter
lider tiotusentals kvinnor i onödan på grund av att vården inte känner igen
sjukdomen.

Drabbade vill att endometrios klassas som en folksjukdom.

– Då skulle vi få nationella riktlinjer som skulle göra att alla som lider av
endometrios får rätt hjälp, säger Linda Lindström.
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sin framtid
POLITIK Sverigedemokraternas sjukskrivne partiledare Jimmie Åkesson ger i slutet
av veckan besked om sin framtid.
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