
 
 

Endometriosföreningen,	  Sverige	   	   	  
c/o	  Föreningshuset	  Sedab	  AB	   Org.	  nr	  802413-‐0075	   	  
Virkesvägen	  26	   PG	  75	  49	  66-‐0	   www.endometriosforeningen.com	  
120	  30	  	  Stockholm	   	   BG	  5444-‐4310	   	  info@endometriosforeningen.com	  

	  
	  
	  
Pressmeddelande från Endometriosföreningen Stockholm 
 
Gula Promenaden i Stockholm den 21 mars 
 
Den 21 mars hålls den första Gula Promenaden i Stockholm för att 
uppmärksamma och sprida kunskap kring den ännu inte erkända 
folksjukdomen endometrios. Endometrios drabbar 10-15% av kvinnor världen 
över. I Sverige lider cirka 200 000 personer av sjukdomen.  
 
Mars är den internationella endometriosmånaden och för att uppmärksamma detta 
arrangerar Endometriosföreningen manifestationen Gula Promenaden i Stockholm 
lördag 21 mars. 
 
Klockan 14:00 inleds manifestationen med välkomsttal på Stortorget i Gamla Stan. 
Talare är representanter från föreningen som berättar om vad endometrios är och hur 
den påverkar de drabbades liv. Därefter inleds promenaden och går via Norrbro och 
Gustav Adolfs Torg till Kungsträdgåren där den avslutas.  
 
Deltagarna kommer att vara endometriosdrabbade med anhöriga och vänner, såväl 
som politiker som tagit upp frågan på sin agenda. Med banderoller, gula ballonger och 
gula plagg går promenaden i den takt som de värst endometriosdrabbade deltagarna 
klarar.. 
 

- Vi hoppas att 2015 är året då hela Sverige lär sig om denna sjukdom som 
drabbar ca 10 % av alla personer i fertil ålder, säger Linda Lindström 
presskontakt på Endometriosföreningen Sverige. 
 

En hälsoekonomisk studie som nyligen togs fram av en av Sveriges ledande 
endometriosexperter har visat att samhället betalar ca 93 000 kr per 
endometriosdrabbad person och år. En stor del av dessa kostnader skulle samhället 
kunna undvika genom att ge de drabbade en tidig diagnos och ett bra vårdbemötande. 
 

- Nu är det verkligen dags att samhället tar oss på allvar. Idag tar det i 
genomsnitt 8 år att få sin diagnos, och ingen ska behöva lida i det tysta och gå 
utan rätt behandling så länge, säger Katja Vatanen, styrelsemedlem i 
Endometriosföreningen 

 
 
För mer information, kontakta Endometriosföreningen i Stockholms presstalesperson 
Linda Lindström på antingen press@endometriosforeningen.com eller                       
på 070-689 18 57. 
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Endometrios är en vanlig men dessvärre okänd sjukdom som drabbar ca 10-15% av 
alla personer med livmoder. Det är en kronisk sjukdom som ännu inte har någon bot 
och man vet inte heller varför den uppstår.  
Obehandlad leder den ofta till svåra besvär och kroniska smärtor för de drabbade. 
 


