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Nu ska endometrios tas på 
allvar
Publicerad i måndags kl 11.08 

En av tio kvinnor i fertil ålder lider av den kroniska gynekologiska sjukdomen 

endometrios, men kunskapen inom den svenska sjukvården är generellt låg och det 

kan ta upp till åtta år att få rätt diagnos. Nu vill Socialstyrelsen ta fram nationella 

riktlinjer för endometrios.

Endometrios orsakas av att celler som liknar livmoderslemhinnan hamnar utanför 

livmodern. Förutom smärtor vid mens är det vanligt att den drabbade har ont över 

bäckenet, vid toalettbesök och i samband med sex.

Även epilepsi och psoriasis bör få nationella riktlinjer, enligt Socialstyrelsen. För 

patienter med dessa sjukdomar varierar det mycket vilken behandling och vilka 

läkemedel som ges.

Förhoppningen är att riktlinjerna ska bidra till en mer jämlik vård.

MEST LÄSTA IDAG

Glömde kvitto – får skaka 
galler
NYHETER En 26-årig man döms till fängelse i ett 
år och tre månader för narkotikabrott och olovlig... 

Polisjakt slutade på 
spikmatta
UMEÅ Kvinnan vägrade stanna på 
polisens tecken. Det var starten på 

en polisjakt som slutade på en... 

Efter arvstvisten: 
Rekordvinst väntar
AFFÄRSLIV24 – Jag har fått offra 
allt för min dröm. Det säger 

Christoffer Sai Öberg, vd på Nyåkers... 

Övningskörde i 180 - 
mamman åtalas
INRIKES Det gick i 180 kilometer i 
timmen när en 17-årig pojke 

övningskörde med sin mamma utanför Skövde.... 

Personbil körde i diket
NÄRA Räddningstjänsten larmades på 
fredagsmorgonen om att en personbil kört i diket i 
Vindeln. Olyckan... 

Bil skenade rakt in i 
bilar
NYHETER Strax innan lunch small 
det rejält längs Kungsgatan i 

centrala Luleå. Det var strax innan lunch... 

PATRICK KRAINER

Mina skattekronor ska 

minnsann inte... 

START SPORT KULTUR NÖJE WEEKEND FAMILJ ÅSIKTER AFFÄRSLIV24 A - Ö SÖK TIPSA
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Politiker i Umeå sitter på 
etikens skambänk
DEBATTARTIKLAR (2015-12-18) I Umeå sitter 
politiker sitter på etikens skambänk och dinglar 
med benen utan... 

Det vill miljonärerna ha i 
julklapp
INRIKES Drönare, smycken och 
fallskärmshoppning. Här är svenska miljonärers 
önskelista.När svenska... 





Just nu: Olycka på E4
NÄRA SOS har larmats om en singelolycka på E4. 0

Kolla in huset med 
5000 (!) jullampor
UMEÅ Det började med en gran och slutade med 5000 lampor. 0

"Större ytor – då 
spårade det ur"

UMEÅ Urban tycker om julen. Det förstår alla som har kört förbi gården. 0

Julen varmare 
än midsommar
NYHETER Dans kring granen i jul? Snarare kring midsommarstången. 0 28

Färghandel
i konkurs

AFFÄRSLIV24 Såldes för närmare två år sedan. 

Köpte Sveriges 
dyraste lägenhet

AFFÄRSLIV24 Såldes för 104,5 miljoner kronor.  

Täytä CV ja 
työhakemus
Täytä CV ja tavoitat 
työnantajat. Parhaat 
viedään päältä nyt!

Se fler klipp i TV-portalen »

Låt skägget glittra
Gör succé på jul och nyår med det fantastiska och trendiga 

glitterskägget – så här enkelt fixar du det!

ANNONS

Vi är bäst på belysning

Vi ljussätter hem och trädgård. 
Även elinstallationer.
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Bil skenade 
rakt in i bilar
NYHETER Människor fick fly undan den skenande bilen. 0

Glömde kvitto – 
får skaka galler
NYHETER 26-åringen gjorde ett ödesdigert misstag. 0 14
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