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Avslöjat: Här 
är lotterna få 
känner till
Högre vinstchans än de i 
butik – här är de.

Fakta

Endometriosföreningen, 
Sverige

På 
endometriosföreningens 
hemsida, 
www.endometriosforeningen.com, 
finns bland annat 
information om diagnosen 
och föreningen.
Det finns också flera 
slutna facebookgrupper i 
föreningens regi som man 
som drabbad eller anhörig 
kan gå med i för att få stöd 
eller utbyta erfarenheter.
Föreningens 
informationsfilm på 
Youtube finns textad på 
svenska, engelska, 
somaliska, arabiska och 
spanska. 
Det är en rikstäckande 
organisation med tre 
lokalavdelningar 
(Stockholm, Västra 
Götaland och Skåne). Ett 
20-tal kontaktpersoner 
finns i städer och orter i 
landet.
Föreningen samarbetar 
med specialistläkarna 
inom endometrios (ARG). 
Dessutom arbetar 
föreningen för att sprida 
kunskapen om diagnosen 
till exempelvis 
skolsköterskor och 
ungdomsmottagningar, 
samt att uppmärksamma 
politiker på vikten av 
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Endometrios del 3

”Det är inte normalt att 
svimma av menssmärta” 
Ungefär var tionde kvinna drabbas av endometrios. Magsmärtan från helvetet i samband med mens 
kan leda till sjukskrivning, karriärbyte och barnlöshet.

VLT möter Endometriosföreningen, Sveriges ordförande Christina Liffner, samt en 
av föreningens medlemmar, Monica Larsson från Hallstahammar.

– Jag gick med i november 2014 och tycker att det är viktigt att få fram information 
om endometrios och att sprida kunskapen, säger Monica, som fick diagnosen 2012.

– Det var mest av en slump det upptäcktes när jag genomgick andra 
undersökningar, säger Monica som sedan tonåren haft svår mensvärk, men som 
trott att det var normalt.

Endometrios kan kortfattat beskrivas på följande vis: Livmoderslemhinnan kan 
finnas på andra ställen än på livmoderns insida, exempelvis på äggstockarna och 
bukhinnan. Även när hinnan sitter på andra ställen blöder den vid mens. Hinnan 
bildar förändringar som liknar knottror och som kallas härdar. En inflammation 
uppstår. Smärtan uppstår eftersom blodet är inkapslat i härdarna och inte har 
någonstans att ta vägen.

Christina Liffner fick sin diagnos 1981, blev medlem i början av 1990-talet och är 
ordförande sedan 2003. Föreningen arbetar med att stötta, informera och påverka.

– Målet är att få reaktionen ”Oj vad jobbigt för dig” som svar på att man säger ”Jag 
har endometrios”, säger Christina och menar att en sådan reaktion skulle betyda att 
diagnosen blivit allmänt känd.

Varför är det viktigt?

– Bättre kunskap om sjukdomen bör leda fram till tidigare diagnoser och 
behandling så att man kan få ett bra liv. Får man rätt behandling tidigt minskar man 
också risken för skadade ägg-stockar vid 25–30 års ålder, då många vill skaffa barn.

Mycket arbete är inriktat på att informera skolsköterskor, ungdomsmottagningar, 
vårdcentraler och barnmorskor om endometrios.

– De är i första ledet och är de första som kvinnor kommer i kontakt med, innan en 
läkare kommer in i bilden.

Det är inte ovanligt att medlemmarnas skolgång blivit lidande av endometriosen. 
Tvingas man till sängliggande ett par dagar varje månad från åttonde klass är det 
lätt att halka efter. En del har anpassat yrkesval eller bytt jobb som följd av smärtan 
eller rikliga blödningar.

Under åren som Christina har arbetat med endometriosföreningen har mycket hänt. 
Kunskapen om diagnosen har blivit bättre både hos allmänheten och inom vården. 
Smärtan har blivit mindre ifrågasatt (förr fick patienter höra att ”så ont kan du inte 
ha”) och på flera sjukhus har Endometrioscentrum och endometriosteam startat.

Även politikerna har vaknat. I slutet av maj blev det klart att Socialstyrelsen ska 
göra en förstudie om endometrios. På regeringens uppdrag ska myndigheten 
undersöka vilka insatser och behov som finns för att endometriosvården ska bli 
bättre.

– Jag brukar nämna samlagssmärtor och pengar när jag samtalar med politiker. Då 
får man reaktioner, säger Christina Liffner.

En annan, kanske krass men ändock verklig, aspekt av att få en tidig diagnos är 
nämligen den samhällsekonomiska. Genom att tidigt ställa rätt diagnos minskar 
sjukskrivningar och vårdtillfällen.

◾

◾

Sök hjälp. Monica Larsson trodde svår mensvärk var normal. Vid 40 år fick hon diagnosen 

endometrios. ”Det är inte normalt att svimma eller kräkas för att det gör ont”, säger 

Endometriosföreningens ordförande Christina Liffner, från Västerås.
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kunskap, behandling och 
forskning.

Endometriosföreningens 
ordförande: Myter och 
råd vid endometrios

Mamma/mormor-svaret. 
Det är vanligt att kvinnor 
fått höra att mamma och 
mormor också haft lika 
ont. Därmed tror de att det 
är normalt och avstår från 
att söka hjälp och 
behandling.

Påståendet att ”Alla har 
mensvärk” är också en 
myt, alla har inte ont, och 
att ha så ont att man 
svimmar eller kräks är som 
sagt absolut inte normalt.

Ett vanligt påstående är att 
”det går över när du får 
barn”, vilket är grymt, 
eftersom endometrios ofta 
leder till svårigheter att få 
barn.

En annan myt är att det går 
över när du kommer i 
klimakteriet, vilket inte 
heller är sant alla gånger.

Är du så dålig att du måste 
stanna hemma från jobbet 
eller skolan när du har 
mens, att du svimmar eller 
kräks av smärta eller 
blöder mycket, sök hjälp. 
Det är typiska symptom på 
endometrios, och är det 
inte endometrios bör det i 
alla fall kollas upp 
eftersom det inte är 
”normalt”.

Kräv att få veta vem som 
är huvudansvarig för dig 
som patient, att någon 
läkare har helhetsbilden. 
”Ett problem är att man 
ofta blir bollad mellan 
olika kliniker och läk-are”, 
säger Christina Liffner.

Second opinion. Du har 
alltid rätt att få en annan 
läkares bedömning, 
påminner Christina Liffner

HELENA BERGENHAMN
helena.bergenhamn@vlt.se
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