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Pressmeddelande från Endometriosföreningen, Region Stockholm 
 
Kristdemokraternas Kvinnoförbund bjuder in till seminarium om 
endometrios 
 
 
Endometriosföreningen,	  Sverige	  har	  tackat	  ja	  till	  inbjudan	  om	  seminarium	  om	  endometrios,	  som	  hålls	  
den	  26	  maj	  i	  Riksdagen.	  Kristdemokraternas	  Kvinnoförbund,	  med	  riksdagsledamot	  Désirée	  Pethrus,	  är	  
arrangörer	  för	  seminariet	  där	  syftet	  är	  att	  samla	  ett	  brett	  stöd	  i	  Riksdagen	  för	  att	  endometrios	  skall	  
erkännas	  som	  en	  folksjukdom. 
 
På	  agendan	  står	  ett	  välkomnande	  av	  Désirée	  Pethrus	  och	  Marie-‐Louise	  Forslund	  Mustaniemi,	  
förbundsordförande	  (KDK),	  därefter	  föreläser	  Thomas	  Lundeberg,	  överläkare	  på	  
Rehabiliteringsmedicinska	  Universitetskliniken	  Danderyds	  sjukhus	  om	  sjukdomen	  ur	  ett	  
smärtperspektiv.	  Endometriosföreningens	  representant	  och	  pressansvarig,	  Linda	  Lindström,	  kommer	  
därefter	  att	  berätta	  sin	  resa	  hur	  det	  kan	  vara	  att	  leva	  med	  endometrios	  samt	  om	  
Endometriosföreningens	  verksamhet.	   
 
Inbjudna	  talare	  är	  även	  Emma	  Henriksson	  (KD),	  ordförande	  i	  Socialutskottet	  samt	  Arvid	  Widenlou	  
Nordmark,	  tf	  chef	  för	  Socialstyrelsen.	  Seminariet	  avslutas	  med	  en	  frågestund. 
	  
“-‐	  Endometrios	  är	  en	  för	  många	  okänd	  sjukdom	  bland	  både	  sjukvårds-‐,	  skolpersonal	  och	  allmänhet.	  
Det	  leder	  till	  att	  många	  kvinnor	  idag	  inte	  får	  vare	  sig	  diagnos	  eller	  behandling.	  Många	  får	  också	  en	  
felaktig	  diagnos	  som	  förvärrar	  situationen.	  Det	  är	  nu	  dags	  att	  klassa	  endometrios	  som	  en	  folksjukdom	  
och	  låta	  Socialstyrelsen	  tar	  fram	  nationella	  riktlinjer	  för	  diagnos	  och	  behandling.	  Likaså	  bör	  sjukdomen	  
synliggöras	  i	  skola	  och	  i	  sjukvård”,	  förklarar	  Désirée	  Pethrus.	  	  	   
 
Endometriosföreningens	  representant	  Linda	  Lindström	  ser	  fram	  emot	  att	  höra	  både	  Socialutskottets	  
och	  Socialstyrelsens	  bild	  av	  endometriosvården: 
“-‐	  Vi	  följer	  debatten	  noga	  och	  senast	  i	  mars	  kunde	  vi	  läsa	  i	  media	  att	  Socialdepartementet	  bereder	  
Socialstyrelsens	  begäran	  om	  extra	  resurser	  för	  en	  översyn	  av	  endometriosvården.	  Förhoppningsvis	  
kommer	  vi	  får	  mer	  klarhet	  i	  frågan	  under	  Riksdagens	  seminarium.” 
 
“	  –	  Jag	  har	  en	  stor	  förståelse	  för	  det	  lidande	  som	  de	  här	  personerna	  och	  medborgarna	  har	  och	  det	  
tycker	  jag	  att	  vi	  ska	  ta	  på	  allra	  största	  allvar.	  Det	  gör	  vi	  också	  och	  därför	  har	  vi	  fört	  fram	  ett	  tydligt	  
behov	  till	  Socialdepartementet	  att	  här	  önskar	  vi	  få	  ett	  uppdrag	  för	  att	  göra	  en	  insats	  för	  den	  här	  
patientgruppen”,	  sade	  Arvid	  Widenlou	  Nordmark	  i	  en	  intervju	  i	  ETC.se	  den	  12	  mars	  och	  
Endometriosföreningen	  är	  glad	  att	  frågan	  äntligen	  tas	  upp. 
 
Endometrios	  drabbar	  uppskattningsvis	  10%	  av	  alla	  som	  föds	  med	  en	  livmoder	  och	  är	  således	  vanligare	  
än	  folksjukdomar	  som	  både	  diabetes	  och	  reumatism.	  Endometriosföreningen	  är	  väldigt	  glad	  att	  se	  
initiativ	  från	  olika	  håll	  inom	  det	  politiska	  spektrat.	  Vi	  hoppas	  att	  frågan	  om	  att	  klassa	  endometrios	  
som	  en	  folksjukdom	  är	  något	  som	  alla	  partier	  på	  sikt	  kan	  enas	  kring	  för	  att	  säkerställa	  att	  alla	  som	  har	  
sjukdomen	  får	  adekvat	  vård	  och	  stöd. 
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“-‐	  Svensk	  forskning	  visar	  att	  varje	  endometriospatient	  kostar	  samhället	  ca	  93.000	  kr	  per	  år.	  Som	  
person	  lider	  man	  givetvis	  enormt	  av	  att	  kastas	  runt	  i	  vårdkarusellen	  och	  det	  tar	  i	  genomsnitt	  sju	  till	  nio	  
år	  till	  diagnos.	  Men	  tittar	  man	  på	  det	  samhällsekonomiskt	  så	  är	  det	  märkligt	  att	  inga	  politiska	  krafttag	  
tagits	  för	  att	  både	  minska	  mänskligt	  lidande	  och	  på	  sikt	  spara	  samhället	  pengar”,	  säger	  Cindy	  Larsen,	  
själv	  endometriosdrabbad	  och	  engagerad	  i	  föreningen. 
 
“-‐	  Därför	  är	  vi	  tacksamma	  att	  Kristdemokraternas	  Kvinnoförbund	  driver	  frågan	  att	  endometrios	  bör	  bli	  
en	  erkänd	  folksjukdom”,	  fortsätter	  Linda	  Lindström. 
 
Motionen	  som	  lagts	  fram	  av	  Désirée	  Pethrus	  i	  Riksdagen	  kan	  läsas	  i	  sin	  helhet	  här. 
 
 
 
Seminariet	  är	  öppet	  för	  alla	  att	  deltaga	  på. 
 
 
Datum:	  26	  maj	  kl.	  14.00 
Lokal:	  Riksagens	  lokal	  “Mittpolen”,	  Riksgatan	  2. 
Föranmälan	  mailas	  senast	  den	  25	  maj	  till	  christina@kristdemokraterna.se	  (medtag	  legitimation) 
 
 
Presskontakter 
Linda	  Lindström,	  Endometriosföreningen	  Sverige,	  070-‐6891857	  eller	  
press@endometriosforeningen.com 
Christina	  Blom	  Andersson,	  Kristdemokraternas	  Kvinnoförbund,	  christina@kristdemokraterna.se 
 
 
 
 
 


