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Personlig vård och punktliga tåg
Vår landstingspolitik från A till Ö för Stockholms län

Se vad vi vill (http://stockholm.kristdemokraterna.se/val-2014-a-o/)

Nu sätter Alliansen ljuset på endometrios

Pressmeddelande

25 maj 2015

Stockholms läns landsting ska bli bättre på att fånga upp patienter med endometrios, den dolda

folksjukdom som varje år drabbar 200 000 kvinnor. Alliansen skriver i sin budget att länets kapacitet för

att sätta diagnosen ska genomlysas och kunskapen om sjukdomen öka.

25 Maj
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– Många kvinnor går igenom ett stort lidande för att de inte får den hjälp de behöver. Vårdcentralerna

och husläkarmottagningarna måste fånga upp patienter med endometrios och skicka dem vidare till

specialister i till exempel Huddinge och Danderyd där det i dag finns endometriosmottagningar, säger

Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för kvinnosjukvården.

Endometrios visar sig oftast genom kraftiga smärtor före och efter menstruation. Ungefär en av tio

kvinnor i fertil ålder drabbas. Det finns inget botemedel, men behandling för att leva med smärtorna.

– Det här är ett prioriterat område för Stockholms läns landsting och för mig. Enligt experter på

endometrios innebär sjukdomen kostnader på ungefär 93 000 kronor per person och år. En stor del av

den kostnaden skulle vi kunna undvika genom att de som drabbas får en tidig diagnos, men framför allt

skulle vi minska den mänskliga kostnaden för patienterna betydligt, säger Ella Bohlin.

 

För mer information:

Roksana Parsan

Pressekreterare

070-737 45 16

 

Läs mer hos Stockholm Direkt: ”Endometrios måste klassas som en folksjukdom” >>

(http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/endometrios-maste-klassas-som-en-

folksjukdom/aRKoet!CgrVz3A@O3F8rOQkhfPptA/)

 

Dela på Twitter (https://twitter.com/share?url=http://stockholm.kristdemokraterna.se/nu-satter-alliansen-ljuset-pa-
endometrios/)

Dela på Facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://stockholm.kristdemokraterna.se/nu-
satter-alliansen-ljuset-pa-endometrios/)

Nytt regionalt vårdprogram för ME/CFS

3 juni,
2015

Pressmeddelande 3 juni 2015 I går fattade hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) ett viktigt beslut om att

Stockholms landsting ska ta fram ett ny

Läs mer
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(http://stockholm.kristdemokraterna.se/nytt-regionalt-vardprogram-for-me-cfs/)

Var är oppositionens pengar till SL?

2 juni,

2015
När Stockholm växer och stora investeringar krävs inför framtiden behövs ansvar från politiska partier.

Tyvärr verkar oppositionen i landstinge

Läs mer

(http://stockholm.kristdemokraterna.se/var-ar-oppositionens-pengar-till-sl/)

Oansvarig skuggbudget av Socialdemokraterna

1 juni,

2015
I dag presenterade Socialdemokraterna i landstinget sin skuggbudget och meddelade att de tänker

finansiera SL genom att chockbanta upprustningen av R

Läs mer

(http://stockholm.kristdemokraterna.se/oansvarig-skuggbudget-av-socialdemokraterna/)

Kritik mot graffiti-väggar

1 juni,

2015
Den rödgrönrosa majoriteten har beslutat att inrätta två lagliga graffiti-väggar på Södermalm.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att dessa vä

Läs mer

(http://stockholm.kristdemokraterna.se/kritik-mot-graffiti-vaggar/)
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Fler barn och äldre ska få vård i hemmet

28
maj,
2015Pressmeddelande 28 maj 2015 Alliansen i Stockholms läns landsting vill att fler ska vårdas i sitt eget

hem i stället för på sjukhus. Nu utred

Läs mer

(http://stockholm.kristdemokraterna.se/fler-barn-och-aldre-ska-fa-vard-i-hemmet/)

Vi gör aborter säkrare för kvinnor

27
maj,
2015Alliansens ändrade nivå på ersättning till vårdgivare för medicinska aborter har uppmärksammats av

bland annat Aftonbladets ledarsida. Tvärtem

Läs mer

(http://stockholm.kristdemokraterna.se/vi-gor-aborter-sakrare-for-kvinnor/)

KF 25/5: Extremister, alkoholförbud och
Medborgarhuset

26
maj,
2015Extremist-strategin ses över Karin Wanngård (S), finansborgarråd, berättade i samband med

kommunfullmäktiges frågestund att hon är öppen för

Läs mer

(http://stockholm.kristdemokraterna.se/kf-25-5-extremister-alkoholforbud-och-
medborgarhuset/)



2015-06-05 Nu sätter Alliansen ljuset på endometrios - Kristdemokraterna Stockholm

http://stockholm.kristdemokraterna.se/nu-satter-alliansen-ljuset-pa-endometrios/ 5/13

Extremist-strategin ses över

26
maj,
2015Media fortsätter att rapportera om Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism. Vid

kommunfullmäktiges sammanträde igår framkom det a

Läs mer

(http://stockholm.kristdemokraterna.se/extremist-strategin-ses-over/)

Vår handlingsplan mot extremism

22
maj,
2015Caroline Szyber och Erik Slottner skriver på SvD Brännpunkt (22/5) om hur Stockholms stad kan stoppa

våldsbejakande extremism. Många debattörer

Läs mer

(http://stockholm.kristdemokraterna.se/var-handlingsplan-mot-extremism/)

2500 uppskjutna bostäder

22
maj,
2015Igår kväll skulle Stadsbyggnadsnämnden fattat beslut om att bygga 2 500 bostäder i Hammarbyhöjden

och Björkhagen. Majoriteten valde att bordläg

Läs mer

(http://stockholm.kristdemokraterna.se/2500-uppskjutna-bostader-i-hammarby-

bjorkhagen/)

Ella Bohlin på Instagram
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Sök på hemsidan

Sök efter: Sök …  Sök

Twitter
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”Sverige måste markera mot den väg 

Turkiet slagit in på” @Desireekd om 

valet i #Turkiet på söndag

 svt.se/opinion/articl… #Erdogan

 #Türkiye

Retweetad av Desiree Pethrus

SVT Opinion 

@SVTOpinion

Visa sammanfattning

Tack till RIFFI i Sverige för intressant 

möte med #ENoMW , nätverk för 

migrantkvinnor i Europa.

 #womenpower @kdriks

 pic.twitter.com/xQ0oTWAqO6

Desiree Pethrus 

@Desireekd

Visa

Foton från civilutskottets offentliga 

utfrågning förra veckan. Första bilden 

ordförande som fördelar ordet, 

tydligt;)

 riksdagen.se/sv/Start/Riksd…

Caroline Szyber 

@CarolineSzyber

Visa

1m

7m

18m

 (http://www.mynewsdesk.com/se/rss/source/4782/pressrelease)
Pressmeddelanden stadshus
(http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kristdemokraterna_i_st
adshuset/pressrelease/list)

Fel med lagliga graffiti-väggar på Södermalm
(http://www.mynewsdesk.com/se/kristdemokraterna_i_stadshuset/pressreleases/fel-med-lagliga-
graffiti-vaeggar-paa-soedermalm-1168865?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease)

29 maj, 2015
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Efter kritiken: Stockholm ser över extremist-strategin

(http://www.mynewsdesk.com/se/kristdemokraterna_i_stadshuset/pressreleases/efter-kritiken-

stockholm-ser-oever-extremist-strategin-1166561?

utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease)

25 maj, 2015

2500 uppskjutna bostäder i Hammarbyhöjden/Björkhagen

(http://www.mynewsdesk.com/se/kristdemokraterna_i_stadshuset/pressreleases/2500-uppskjutna-

bostaeder-i-hammarbyhoejden-bjoerkhagen-1165313?

utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease)

22 maj, 2015

 (http://wp.kristdemokraterna.se/ellabohlin/feed/)
Ella Bohlins blogg (http://wp.kristdemokraterna.se/ellabohlin)

Möte med Män för Jämställdhet (http://wp.kristdemokraterna.se/ellabohlin/2015/06/04/mote-med-

man-for-jamstalldhet/)

4 juni, 2015

En budget med ansvar för en växande region

(http://wp.kristdemokraterna.se/ellabohlin/2015/05/21/en-budget-med-ansvar-for-en-vaxande-region/)

21 maj, 2015

Idag uppmärksammas strokedagen! (http://wp.kristdemokraterna.se/ellabohlin/2015/05/12/idag-

uppmarksammas-strokedagen/)

12 maj, 2015

 (http://wp.kristdemokraterna.se/kdgorskillnad/feed/)
KD gör skillnad (http://wp.kristdemokraterna.se/kdgorskillnad)

100. Barn och unga i Stockholm får glasögonbidrag (http://wp.kristdemokraterna.se/kdgorskillnad/100-

barn-och-unga-i-stockholm-far-glasogonbidrag/)

99. Hemlösa får SL-biljetter (http://wp.kristdemokraterna.se/kdgorskillnad/99-hemlosa-far-sl-biljetter/)

98. Satsning på att göra köerna i cancervården kortare

(http://wp.kristdemokraterna.se/kdgorskillnad/98-satsning-pa-att-gora-koerna-i-cancervarden-kortare/)

Snabblänkar

Vår politik från A till Ö (http://stockholm.kristdemokraterna.se/val-2014-a-o/)

Våra politiker (http://stockholm.kristdemokraterna.se/vara-politiker/)
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Kontaktuppgifter

KANSLI LANDSTING

Postadress: Kristdemokraterna, Box 22550, 104 22 Stockholm

Tel: 08-737 45 53

mail: sll@kristdemokraterna.se

KANSLI STADSHUS

Postadress: Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus, 105 35 Stockholm

Mejke Runström, borgarrådssekreterare

Tel: 08-508 29 910

mail: mejke.runstrom@kristdemokraterna.se

STOCKHOLMS STAD

tel: 08-723 25 65

mail: stockholm@kristdemokraterna.se

KANSLI STOCKHOLMS LÄN

Eva von Wowern Ahlstrand

Ombudsman Kristemokraterna i Stockholms län

076-527 25 51

mail: eva.vonwowern@kristdemokraterna.se

stockholm@kristdemokraterna.se
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