
Endometrios är en sjukdom som kan orsaka svår smärta, och 

omkring 200 000 kvinnor i Sverige är sannolikt drabbade. Ändå 

är okunskapen inom vården stor och för många tar det åratal 

att få en diagnos. En rad olika endometriosföreningar startade 

därför ett upprop för att öka kunskapen om sjukdomen. Över 20 
000 personer har skrivit på, och i går lämnades 

namninsamlingen över till hälso- och sjukvårdsminister Gabriel 

Wikström (S).
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20 000 i upprop för ökad kunskap om endometrios

Över 20 000 personer har skrivit på ett upprop för ökad kunskap om sjukdomen 
endometrios. I går lämnades namninsamlingen över till hälso- och sjukvårdsminister 
Gabriel Wikström.
– Det blev mycket större än jag någonsin trodde det kunde bli, säger Maria Henriksson, 
en av initiativtagarna.

Endometrios

• Livmoderns innersta skikt 

består av en slemhinna som 
i varje menscykel byggs upp 

för att kunna ta emot ett 

befruktat ägg. Om inget ägg 
befruktas eller fäster stöts 

slemhinnan ut genom slidan 

i form av en blödning, mens.

• Ibland finns 

livmoderslemhinna på andra 
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– Målet var att komma över 7 000 namn så det här har blivit 

mycket större än jag någonsin trodde det skulle kunna bli, 

säger Maria Henriksson, en av initiativtagarna.

Personlig erfarenhet

Hon har själv erfarenhet av sjukdomen eftersom hennes syster 

är drabbad. Att det finns en utbredd okunskap inom vården om 

endometrios ser Maria Henriksson som ett av de största 
problemen.

– Om man upptäcker sjukdomen i tid så blir det mindre 

komplikationer och man kanske slipper den svåra smärta som 

kan bli om man går obehandlad länge. Det finns en utbredd 

okunskap kring endometrios trots att det finns mycket 
information. Även om det är en komplicerad och svårupptäckt 

sjukdom är det inte svårt att ställa diagnos om man bara har 

kunskapen, säger Maria Henriksson.
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ställen och kallas då för 

endometrios. Även 
livmoderslemhinna utanför 

livmodern blöder vid mens 

och orsakar då en 

inflammation. Det är vanligt 
att man får väldigt ont, 

särskilt när man har mens 

men även vid andra 
tillfällen. En del får inga 

besvär alls.

• Oftast får man 
endometrios på 

äggstockarna eller i 

bukhinnan, men man kan 

också få det på andra 
ställen. Endometrios kan 

ibland leda till att man får 

svårt att bli gravid.

• Ungefär en av tio kvinnor 

får endometrios. Man kan 

inte bli av med sjukdomen 
men i vissa perioder har 

man mindre eller inga 

besvär.
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