
Smärtan fick henne att operera bort livmodern

3 timmar sedan

Hon opererade bort sin livmoder 

Var tionde fertil kvinna lider av den ärftliga sjukdomen endometrios 

- Veronika Ländström, 37, från Bålsta är en av dem.

37-åriga Veronika Ländström från Bålsta har lidit av endometrios sedan tonåren. 

Från början trodde hon att det handlade om mensvärk, men smärtan, som bara 

blev värre och värre, ledde till att hon inte kunde ta sig ur sängen, eller att hon 

svimmade.

– Allt beror på dagsform, om jag kan ta mig till jobbet, om jag kan leka med mina 

barn, om jag kan ta hand om mina barn. Allt kretsar kring att ständigt gå runt och 

ha ont.

Till slut fick Veronika Ländström diagnosen endometrios. Men efter olika 

behandlingar som inte fungerat, och en graviditet som kraftigt förvärrade 

smärtan, beslutade hon att operera bort sin livmoder.

Drabbar var tionde kvinna

Veronika Ländström är långt från ensam. Endometrios är en ärftlig sjukdom som 

drabbar var tionde kvinna i fertil ålder. Sjukdomen är kronisk och orsakas av att 

vävnad från livmoderslemhinnan hamnar utanför livmodern. Det leder till smärtor 

i samband med mens, eller kroniska smärtor.
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Mer Uppsala

Metalläggsrysaren i Antikrundan

Trots att sjukdomen alltså uppskattas drabba runt 200.000 svenska kvinnor finns 

det idag stora brister inom endometriosvården, och Socialstyrelsen, som tidigare 

inte agerat kring kraven på nationella riktlinjer, har svängt i frågan och vill nu ta 

fram sådana för endometrios.

Nu prioriteras endometrios

– Sammantaget kan man säga att nu fanns det utrymme att ta fram de här 

riktlinjerna, givet att vi har tagit fram riktlinjer för andra sjukdomar som kanske har 

prioriterats tidigare, säger Marcus Gry, enhetschef vid Socialstyrelsen.

– Jag tycker att det är jättebra att de lyfter fram den här sjukdomen som många 

av oss lider av. Min dotter kanske ärver det här av mig. Det kanske blir lättare för 

henne när hon kommer upp i den åldern där hon kommer få problemen, säger 

Veronika Ländström.
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Glädjebesked för alla med dolda 
sjukdomen
14 december 2015

Charlotte ska få bättre vård för 
sin endometrios
14 september 2015

”På tiden – äntligen tas frågan 
på allvar”
26 maj 2015
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Italiensk formgivare Ett metallägg blir kvällens stora sensation när Antikrundan 

besöker Uppsala. 

Endometrios på 50 sekunder 
Ärftlig sjukdom Var tionde kvinna i fertil ålder lider av sjukdomen. 

Man åtalad för knivattack i Skutskär 
Skutskär Den man som sitter häktad för knivattacken i Skutskär i 

början på januari åtalades idag vid Uppsala tingsrätt. 

� TILL UPPSALA

Mer Nyheter

Fastnade på tåget i fem timmar – i minus 35
”Tappade nästan känseln i fötterna” Tidigt på torsdagsmorgonen 

stannade ett tåg utanför Boden. På tåget satt resenärerna fast i fem 

timmar. 

Löfven talar inför höjdarna på toppmöte i Davos
SVT sänder direkt Ska ”sätta fokus på jobb och tillväxt”. 

Elsa och William de vanligaste namnen
Saga ökar mest i populäritet bland nyfödda Många namn från 1910-

1930 populära igen. 

Polis dog – utredning visar brister
Första rapporten om Fredrikaolyckan Larmet från SOS Alarm var 

otydligt och uppgifterna om antalet inblandade bilar och offer var oklara. 

Ikeakunder luras på nätet
Falsk kampanj Facebookanvändare vilseleds. 

Barnvakt misstänkt för flera våldtäkter
1,2 miljoner filmer och bilder i beslag Fyra barn från Norrtälje bland 

de utsatta. 

Natochef: Sunt om Sverige går med i Nato
”Vore en klok sak” Janis Sarts: ”Rysslands kärvapenretorik har 

förändrats betydligt.” 

� TILL NYHETER
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Mest läst

1 Chef på polisen förhördes aldrig trots utpekanden

2 Pappans vädjan gav resultat – hundratals studsbollar i brevlådan

3 Ebba Busch Thor (KD) vill utvisa sexbrottslingar

Mest delat

1 Ebba Busch Thor (KD) vill utvisa sexbrottslingar

2 Ny fågelart upptäckt av Uppsalaforskare i Himalaya

3 Chef på polisen förhördes aldrig trots utpekanden

Titta på

Senaste sändningen

Uppsala · 4 timmar sedan

Åtalas för knivattacken
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Endometrios på 50 sekunder 

Kontakta oss

� Mejla redaktionen

� Följ oss på Facebook

� Följ oss på Twitter

� Följ oss på Instagram

� Ring redaktionen: 018-17 41 20
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