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En av tio kvinnor 
drabbas av endometrios.

Det är ungefär 
200 000 personer.

Trots att det är så många 
tar det i snitt åtta år från 

första symtom tills diagnos 
fastställs.

Det tycker vi inte är okej! 

Expertpanel - vanliga kvinnoåkommor

Stort mörkertal drabbade 
av endometrios

Bli kvitt din smärta i 
ryggen

Bra hjälp fi nns att få om 
du lever med knäartros

Katja Vatanen
Ordförande Endometriosföreningen

Arvid Forsman
Vd och grundare av Stärkevästen

Nils Inngul
Klinisk specialist på Össur Nordic

Katja Vatanen, ordförande i Endometriosförening-
en, Sverige berättar om sjukdomen som drabbar 
cirka 10 procent av de som föds med en livmoder.. 
Endometrios är en infl ammatorisk sjukdom som orsakas 
av att celler som liknar livmoderslemhinnan hamnar på fel 
ställe i kroppen. Endometrioscellerna kan bland annat sätta 
sig utanpå livmodern, kring urinblåsan, äggstockarna och 
äggledarna. Cellerna börjar växa och orsakar infl ammation 
inne i buken som kan skapa svåra smärtor, problem att bli 
gravid eller kronisk smärta.

Vanliga symptom är kraftig menstruationssmärta, smärta 
vid ägglossning, samlagssmärtor, ryggproblem, urinvägs-
infektion och problem med magen. Det är inte ovanligt att 
man feldiagnostiseras med IBS. Smärtan är väldigt individu-
ell och kan även vara konstant.

– Det är viktigt att inte gå för länge med sina 
problem, snittid för diagnos är i dag cirka åtta 
år, säger Katja.

Vården har idag bristande kompetens kring endometrios och 
det är många som inte tas på allvar när de söker med sina 
smärtor. För att säkerställa diagnos krävs att en specialist gör 
en titthålsoperation där en erfaren kirurg tar ett vävnads-
prov som sedan analyseras.

– Våga sök hjälp. Ta inte ett nej utan sök vidare tills du hit-
tar rätt, avslutar Katja.

Att ha ont i ryggen är ett vanligt problem hos kvinnor. 
Över 80 procent av befolkningen har någon gång upplevt 
att de har ryggproblem och det är ofta ett återkommande 
besvär.
Många kvinnor har yrken där man arbetar med armarna 
framför kroppen och det skapas då lätt en osund framåtrota-
tion.

– Detta leder ofta till att bröstmuskulaturen blir för stark 
och skapar smärta i bröst- och ländrygg, säger Arvid Fors-
man, VD och grundare av Stärkevästen. Andra orsaker till 
ryggproblem kan vara att kroppen kompenserar på grund av 
en tidigare skada eller på grund av dålig självinsikt, att man 
sjunker ihop i sin hållning och inte riktigt vågar sträcka upp 
sig och ta plats.

För att få bukt med problemen krävs att man stärker krop-
pen på lång sikt med vardaglig träning i kombination med 
att muskelminnet i länd – och bröstrygg tränas. Arvid har 
tagit fram tre tips till dig som vill bli kvitt ryggproblemen en 
gång för alla.

1. Få upp din hållning och bakre axelpartiet, 
stärk ryggmuskulaturen med träning.
2. Stretcha och ta bort fokus från bröstmuskula-
turen.
3. Förändra muskelminnet, det är lätt att falla 
tillbaka i sin gamla kroppsställning om inte 
muskelminnet tränas upp igen. Ta hjälp av en 
hållningsväst som aktiverar ryggen och får in en 
rutin i kroppen.

Knäartros (Gonartros) är en kronisk sjukdom som gör 
att brosket i lederna bryts ned. Bra hjälpmedel kan förebygga 
att sjukdomen leder till svår smärta.

Nils Inngul, klinisk specialist på Össur Nordic, berättar 
att sjukdomen är mer förekommande hos kvinnor än män. 

– Tyvärr vet man inte varför det är så, det kan handla 
om genetiska skillnader, säger han. Andra orsaker är ålder, 
övervikt och tidigare skador. Symptom som stela och svullna 
 leder uppstår vanligtvis i 60-års åldern, men alla kom-
mer någon gång i livet drabbas. WHO har beräknat att 130 
 miljoner människor kommer vara drabbade av artros år 
2050. En alarmerade siff ra som kan bli dyr för sjukvården. 
Preventivt arbete är viktigt och det fi nns tre saker som före-
bygger  sjukdomsutvecklingen:

1. Fysisk aktivitet
2. Att ha kontroll på sin vikt
3. Att äta nyttig och bra mat

Det fi nns bra hjälp att få om du lever med sjukdomen, bland 
annat genom appen Aktiv med artros som innehåller bra 
 information och tips.  Det fi nns även kliniskt framtagna 
knäskydd som avlastar knät och därmed kan minska 
 smärtan. 

– Att ge patienten information så att de förstår vad 
knäartros innebär är viktigt, det är därför vi tagit fram  appen 
berättar Nils. Man kan absolut påverka och hantera sin 
 diagnos med rätt verktyg.
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Tror du att alla optiker
är lika skickliga?

Leg. Optiker Anders Wedin, Kajsa Söderberg och Håkan Öhrner  
har alla läst en Medicine Magisterexamnen, en 1-årig 

vidareutbildning på St Eriks ögonsjukhus.

Låt oss göra din ögonhälsoundersökning. Vår kompetens kombinerat 
med vår moderna utrustning ger oss optimala förutsättningar för att 

avvikelser på dina ögon.

Hammarby Allé 32 | 08-12 20 33 33
www.wedin-soderberg.se


