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Rapporter från årsmöten
Endometriosföreningen, Västra Götaland (VG) hade
sitt Årsmöte på hotell Opalen i Göteborg lördagen den
11 februari. Vi var drygt 10 personer som diskuterade
föreningens olika aktiviteter och många nya idéer kom
fram. Nu gäller det att orka ta tag i allt, att prioritera och
att engagera fler.

Endometriosföreningen, Stockholms län (Sthlm)
och Endometriosföreningen, Sverige (Riks) hade ett
gemensamt årsmöte via webex den 21 mars. Ett 20-tal
medlemmar deltog, varav knappt 10 st träffades
hemma hos Stockholmsföreningens ordförande Karin
Grundler.

VGs ekonomi är svag p g a att man endast får ett minimalt bidrag från Västra Götalandsregionen. Under årsmötet diskuterades olika förslag att få in mer intäkter
främst för att kunna fortsätta med Skolprojektet
(information till ungdomar på högstadiet och i gymnasiet). Under 2012 har man endast kunnat genomföra
ett par föreläsningar – på ideell basis. En ny medlem
tog ansvar för att undersöka reglerna för bidrag från
olika stiftelser .

Utöver de formella punkterna diskuterades arbetet med
nytryck av informationsbroschyr, uppgradering och ansiktslyftning för hemsidan, behovet av att besöka medlemmar på sjukhus samt följa med vid läkarbesök och
hur vi ska få ännu fler kontaktpersoner och därmed fler
medlemsträffar. Vidare så diskuterades bemanning vid
sjuksköterskekongressen i april, möten med ”våra”
endometriosspecialister m fl frågor.

Till styrelse för Endometriosföreningen, Västra Götaland 2012 valdes:
Nina Green, ordförande (omval)
Marie Berntsson (omval)
Ulrika Clementz (nyval
Carolina Grankvist (omval)
Christina Liffner, suppleant (omval)
Susan Reijer, suppleant (omval)

Till styrelse för Endometriosföreningen, Sverige
2012 valdes:
Christina Liffner, Västerås ordförande (omval)
Carola Bengtsson, Bromma (omval)
Nina Green, Göteborg (omval)
Karin Grundler, Stockholm (omval)
Sanna Häggbring, Stockholm (omval)
Sofia Lindström Reback, Täby (omval)
Marie Brandberg, Umeå ,suppleant (omval)
Helene Sjöholm, Gävle, suppleant (nyval)
Vi tackar Elisabet Lizzy Andersson, som efter många år
avböjt omval. Lizzy fortsätter att bevaka och arbeta
med främst medicinska och internationella frågor som
Senior Advisor. Vi tackar också Elisabeth Roos.
Elisabeth fortsätter arbeta med layoutfrågor, ta hand
om redigering av Nyhetsbrevet mm
Till styrelse för Endometriosföreningen, Stockholms län 2012 valdes:
Karin Grundler, ordförande (omval)
Carola Bengtsson (omval)
Sofia Oddsdotter Larsson (nyval)
Charlotta Silfverling (omval)
Christina Liffner, suppleant (omval)
Ingela Näsström, suppleant (omval)
Tack Lill Hagerman som avböjt omval. Lill fortsätter att
medverka i olika Stockholmsaktiviteter.

Christinas ledare om att stötta, informera och påverka på nästa sida
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Ledare

Stötta - Informera - Påverka
Det är Endometriosföreningens huvuduppgifter,
inskrivna i föreningens stadgar och något vi lever
efter varje dag.
Stötta – här tänker jag främst på våra kontaktpersoner som snart är 20 stycken, utspridda över
hela landet. Och vi välkomnar såklart ännu fler.
Många kvinnor upplever att den lokala närheten
gör det lättare att ta kontakt.
En kontaktgrupp som börjar få allt större betydelse är vår Ungdomssektion – öppen för medlemmar upp till 26 år (ja några har blivit kvar då vi
just nu är inne i ett skede då nya huvudansvariga
ska ta över). Ungdomssektionen har medlemmar
från hela Sverige och kommunicerar på sin egen
Facebook-grupp (hemlig som våra andra riktade
grupper). Glädjande är att antalet ungdomsmedlemmar ökar. De och deras anhöriga är en
viktig målgrupp! Tidig diagnos och behandling kan
göra att många slipper besvär.
En tredje men lika viktig stöttande funktion är vår
telefon och mailadress för medlemskontakter. Här
kan man göra allt från att beställa broschyrer till
att få hjälp med kontaktuppgifter och även ett
stöttande samtal.
Informera – här har vi också flera olika forum;
våra broschyrer, vår hemsida - som vi arbetar
med för att uppdatera och även förbättra utseende
och göra det tydligare var man hittar olika uppgifter.
Deltagande i olika kongresser – nu senast
skolsköterskornas kongress i Stockholm, där de
som ansvarade för montern delade ut broschyrer,
svarade på frågor och diskuterade endometrios.
Inom denna grupp finns även seminarier där
endometriosspecialister delar med sig av sin kunskap och svarar på frågor, i mars hade vi ett i
Malmö och ett i Sundsvall. Och 19 september blir
det ett seminarium i Umeå ! När jag tänker på föreningens informationsverksamhet kommer naturligtvis vårt diskussionsforum på hemsidan (nås
med eget lösenord efter inloggning på medlemsdelen) och våra Facebook-grupper på en framträdande plats. Aktiviteten på Facebook-grupperna
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har vuxit snabbt sedan den första hemliga gruppen för medlemmar i Västra Götalands lokalförening startade i höstas. Nu har vi grupper även för
Stockholms län, för Småland och för övriga Sverige. Den samlade kunskapen hos våra medlemmar är stor och flera parallella ämnen diskuteras.
Dessa grupper hör naturligtvis även hemma under
rubriken ovan – att stötta. Otaliga kvinnor skriver
dagligen om hur de mår bättre av att skriva av sig,
att fråga, att få svar och medkänsla, tips och idéer
via sina medsystrar. Jag ska inte heller glömma
bort den öppna FB-gruppen ”Endometriosföreningen, Sverige” där alla kan delta i diskussionerna. Ett bra sätt att nå även dem som inte är
medlemmar – men kanske vill bli det.
Påverka – den del av vår
mission som kanske är
svårast att mäta. Hur
mycket och på vilket sätt
påverkas politiker, sjukvårdsansvariga och
andra av våra broschyrer,
av vår hemsida, av vår
övriga informationsverksamhet? Men att den påverkar vet vi! Det blev
inte ett Endometrioscentrum i Västra Götaland men Nina som medverkade i utredningen ska
(tillsammans med två
endometriosspecialister)
hålla en utbildning för
läkare på kvinnoklinikerna på Sahlgrenska och Östra sjukhuset 23 oktober. Här får vi en unik möjlighet att framföra endometriospatienternas syn på hur det bör vara! Både
beträffande vården och beträffande bemötandet.
Under våren har vi också fått ut debattartiklar med
början i Aftonbladet och fortsättning i ett 10-tal lokaltidningar. Syftet med dessa debattartiklar är att
påpeka vikten av diagnos och vård samt att påverka politiker att subventionera Visanne (den
första medicinen som är en behandling enbart för
endometrios) i sitt landsting och/eller verka för att
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TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket)
tar in Visanne under högkostnadsskyddet.

med på distans - du behöver inte komma på möten, men vill du är du varmt välkommen.

Alla våra tre ”ben” är viktiga och de aktiviteter vi
gör kan passa under en eller flera kategorier. Allt
som görs är viktigt – ingen insats är för liten.

Vi har listat olika aktiviter/uppdrag som vi vill genomföra både lokalt och för hela Sverige. Du hittar
listan på hemsidan (efter medlemsinloggning). Det
är små och stora uppgifter och det är roliga och
givande uppdrag! Kanske har du nya idéer som vi
inte har tänkt på? Alla förslag och idéer tas om
hand med respekt. Och kom ihåg att det är vi tillsammans som utvecklar Endometriosföreningen!

Föreningen växer och det är roligt men också
ansvarsfullt. Behovet av ordning och reda samt
tydliga riktlinjer blir större. Idag har vi en bra administration av medlemsregister mm via Föreningshuset – det kostar en del men är helt nödvändigt
för att vi som jobbar ideellt ska kunna ägna oss åt
arbetet med att stötta, informera och påverka.

Glad sommar!

Alla jobbar ideellt och vi behöver vara
fler som delar på uppgifterna!

Christina Liffner
ordförande

Jag tycker att alla arbetsuppgifter är roliga - men
många är tidskrävande. Vi som arbetar ideellt i
föreningens olika styrelser delar upp ansvarsområden mellan oss – men behöver många fler som
kan medverka i olika arbetsgrupper eller göra
vissa punktinsatser. Många saker kan man arbeta

Kvinnans hälsodag den 9 mars
Dagens Medicin arrangerar årligen ett seminarium som går i kvinnans tecken. I år var det dags igen
med temat: Lika vård och hälsa för alla kvinnor?
Som vanligt var det ett fullspäckat program för hela dagen med bara kortare rast för lunch och lite
mingel. Det är alltid bra att försöka att närvara vid dessa träffar om vi blir inbjudna då man ofta träffar någon ny att dela tankar och föreningsarbete med. Dessutom så får man lite nya idéer.
På programmet fanns bl.a.


Hur tänker unga kvinnor om sex och preventivmedel. (p-piller)



Paneldiskussion om subventionering av preventivmedel. (Gäller oss med endometrios,
många äter p-piller.) Flera landsting har en maxavgift från 50-100:- per år för ungdomar för att
de ska ha råd, och då gäller det även dem som får för medicinskt bruk. Här var många eniga
att alla landsting borde ha en sådan subvention.



Är alla livmödrar lika värda?



Hur styr landstingen behandlingen av ofrivillig barnlöshet. Paneldiskussion om hur pengarna
ska styra. En het diskussion där många var på hugget för att få svar. Som vanligt mest svävande svar och inget konkret varför det kan skilja så mycket mellan landstingen.

En mycket lång, intensiv men givande dag.

Carola Bengtsson
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Ungdomssektionen har ordet
Kost och träning
Börjar med att hurra för en efterlängtad vår
och framför allt för solens värmande strålar
som bland annat ger oss D-vitamin som våra
kroppar behöver.
Att få i sig vitaminer och mineraler är nog så
viktigt i dagens samhälle där stress och flertalet aktiviteter står på schemat. När kroppen
kämpar med en kronisk inflammation och när
smärta sätter sin prägel på vissa dagar blir
det utav ännu större vikt att se efter sig själv
och sin mentala spänstighet.
Det är inte lätt under trötthet och orkeslöshet
att fokusera på näring och vätska men det är
så viktigt för att orka med och känna sig någorlunda okej när det är som tuffast. Jag
brukar tänka att jag behöver bygga upp min
kropp så den orkar med allt strul som sjukdomen kan ge.
Vi behöver den styrkan när de rackarns
smärtsignalerna/receptorerna åker upp och
ner och till höger och vänster och kors och
tvärs. Jag hänger knappt med så många
ställen det hugger till på ibland.
Jag märker en sådan otrolig skillnad när jag
tar hand om mig; när kost, träning och sömn
är i balans. Dessa viktiga parametrar kan inte
tjatas nog om, vi vet ju att vi mår och orkar så
mycket mer när vi undvikit den mat som
skapar oro och när själen får le efter en lång
promenad.
Träning för mig varierar men det som nästan
varje dag är en del av agendan är promenader. Genom att promenera får jag tid till eftertanke men framför allt syre till kroppen och
energi att orka med smärtan.
Min konstanta värk som sitter i ländrygg och
mage släpper något när jag går och jag
känner hur det hjälper kroppen i långa loppet
att vara i rörelse och stärka upp bålmuskulaturen.

gör för mig själv. Planering är otroligt viktigt
för min del och under de tyngsta dagarna gäller en strikt självdisciplin för att verkligen ta
sig ut på den där promenaden som känns avlägsen vid svåra smärtor. Min motivation är att
jag mår så mycket bättre utav den efter några
timmar eller dagen därpå. Inte alltid såklart,
men vill ändå skriva som oftast.
Trots allt man gör är det inte lätt att leva med
Endometrios, det ska gudarna veta! Men vi
får göra vårt allra bästa och hitta våra egna
vägar att gå för att må så bra som möjligt. För
allt vi kämpar ska vi klappa oss själva stolt på
axeln och aldrig sluta hoppas på den dagen
då det blir bättre!
Ta tillvara på dina fina dagar då endon inte
bråkar och njut, försök släppa ängsligheten
och känn inte efter så mycket. Det är du som
ska bestämma över din sjukdom, inte tvärtom.
Du kan förändra ditt förhållningssätt, ingen
annan.
Detta är lite vad jag undviker/begränsar och
försöker följa då jag vet att min kropp mår
bättre:









Inte äta rött kött
Ingen rödlök
Väldigt försiktig med gluten (Vete)
Gärna laktosfria mjölkprodukter
Inte så mycket kolsyrade drycker
Försiktig med alkohol
Mindre av pasta och friterad mat
Försiktig med godis (Tyvärr godis, ack så
gott men aj så ont det kan göra)
 Mindre av äpplen och päron
Detta är min lista som gör att jag mår bättre.
Skapa en du också! Alla är vi olika, och man
får prova sig fram.
Önskar er alla en fin vår och sommar med
många, många smärtreducerade dagar!
Kram

Lotta

För mig har ingen behandling eller operation
riktigt hjälpt utan det har varit det jag gjort och
Sida 6
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Ny bok om endometrios
skriven av vår medlem Ann-Sofi Björklund
Kampen mellan Änglarna & Draken
~Att leva med Endometrios ~
En självbiografisk skildring fylld med egna dikter och redigerade dagboksanteckningar om hur ett liv
med den vanligt förekommande kvinnosjukdomen Endometrios kan se ut. Den riktar sig till dig som är
drabbad, anhörig eller vän. Men också till vårdpersonal eller till dig som på annat sätt kommer i kontakt
med människor som lever med långvarig smärta.
"En kvinnlig gynekolog kallar in mig. Vi börjar prata. Jag berättar om min känslighet för hormonella behandlingar. Att jag provat X antal behandlingar men inte mått bra av dem och att
operation oftast varit den enda lösningen för att få bukt med mina smärtor. Hon tar sig tid.
Lyssnar och förklarar. För första gången känner jag, helt och fullt, att en gynekolog tror på
mig. Hon ser hela mig! Hon förstår vilket helvete jag har!"
Boken finns tillgänglig i webbshopen på vulkan.se och hos nätbokhandlarna: Adlibris, Cdon, Bokus och
Bokia. (ISBN: 978-91-637-0686-8)

Tänkvärt från Skruttet
När allt känns dystert och svart.
När det dystra känns ändlöst.
När du inte vet vart du är på väg.
När man tror att botten är nådd....
Stanna upp...
Se dig omkring...
Så märker du plötsligt att änglarna finns
runt om dig likt en ring.
Dom skyddar och tröstar
Och dig på sina vingar bär
Dom får dig att förstå att
DU ÄR ÄLSKAD PRECIS SOM DU ÄR

Ann-Sofi Björklund

EndometriosNytt

Nummer 1 - 2012

Sida 7

Föreläsning och utställning i Sundsvall
under Endometriosveckan
Fotouställningen "Tillsammans är
vi starkare" är en utställning om
endometrios gjord av en grupp
tjejer i Endometriosföreningen i
Sundsvall tillsammans med fotografen Karin Karlsson. Tillsammans med informationstexter utvecklade av Elisabet Lizzy
Andersson och Helene Sjöholm
visades denna utställning på
Sundsvalls Ungdomsmottagning
och därefter på Ungdomsmottagningen i Kramfors.

Den 9:e mars åkte jag upp till
Sundsvall för att hålla min första
mer seriösa föreläsning om endometrios för nydiagnostiserade och
anhöriga. Föreningens kontaktperson i Sundsvall, Susan Reijer hade
tillsammans med sina
“endometriostjejer” arrangerat en
fotoutställning. Den stod tillsammans med texter som jag och
Helene Sjöholm arbetade fram på
Sundsvalls Ungdomsmottagning
under Endometriosveckan (blev
förlängt en vecka, dessutom åkte
den vidare till Kramfors – hoppas
att denna underbara utställning kan
vandra till fler platser i Sverige).

Är ni intresserade av att sätta upp
denna utställning på er ort,
kontakta Endometriosföreningen.

I samband med detta ordnade Susan med lokal och inbjudna där jag gav en föreläsning om endometrios. Det kom ca 30 personer och
jag fick känslan av att föreläsningen uppskattades
av dem som kom. Bra frågor både före och efter
föreläsningen och vi pratade om att ha den fler
gånger, kanske på en annan dag. Förutom föreläsningen var det kul att träffa Susan och äntligen
få ett ansikte till alla mail som vi utbytt i samband
med textskrivande och planering.

Lizzy
”Den 9 mars hade ”vår” Lizzy i Endometriosföreningen en föreläsning på Mittuniversitetet i
Sundsvall. Lizzy inriktade sig på att förklara vad
endometrios är, medicinering, gav råd och vad
man själv kan tänka på när man har sjukdomen.
Det var ca 30 personer där och jag har fått en hel
del positiva kommentarer om föreläsningen.
Bland annat för att den var lätt att förstå, saklig
och tog upp bra saker. Alla upplevde att Lizzy
hade stor erfarenhet, var kunnig och höll i föreläsningen på ett mycket bra sätt!
Många efterlyser redan nu en ny föreläsning till
hösten men då en dag mitt i veckan. Så det hoppas vi här uppe i Sundsvall att det går att fixa! :)”

Susan, kontaktperson i Sundsvall
Sida 8

”Jag tyckte föreläsningen var jättebra. Framförallt
kändes det så bra att få höra att man inte är
ensam om att gå igenom allt.
Jag gillade att hon pratade om vilka myter som
läkare lägger fram, eftersom jag själv har fått höra
rätt så många av dem.
Det blev lite mer konkret, att det inte är jag som
haft fel, utan läkarna.
Hon beskrev allt på ett väldigt tydligt och förståeligt sätt och jag tyckte det var jättebra att hon gick
igenom olika behandlingar så att man har koll
själv.”

Karin Karlsson, fotograf
EndometriosNytt
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En positiv historia!
Jag har haft endometrios i många år, i stort sett
sedan jag var 13. Den senaste tiden har jag kämpat med kroniska smärtor i snart 4 år. Inte en
smärtfri dag med andra ord. Ni känner alla till hur
svårt det är att hitta en bra och förstående läkare?
Jag har träffat flera "mindre bra" än bra. Men nu
tänkte jag berätta om ett fantastiskt möte med en
läkare som jag hade nyligen. Tänk om alla var som
han....

bara inte att du går härifrån och tror att jag struntar
i att undersöka dig, men jag tror verkligen inte att
det behövs. (Tilläggas kan att jag opererats ett par
månader tidigare).

Alltså, jag SLIPPER undersökning. Ofta är de så
otroligt noga med det. En onödig extrasmärta som
man inte behöver. Så otroligt skönt. Han var den
absolut bästa läkaren jag någonsin mött och jag
undrar i mitt stilla sinne varför det inte alltid kan
Jag var lite tidig så jag bänkade mig med en Metro vara så??
i väntrummet. Tjugo minuter före avtalad tid kom- Någon vecka senare får jag otroliga smärtor och
mer en man in och presenterar sig och säger att
tvingas besöka gynakuten. Naturligtvis jobbar han
han är där istället för min ordinarie läkare. Detta
inte då, men sedan ringer han hem till mig hem för
visste jag, då det här var en akut-tid och
jag sökte honom i ett annat ärende några
min ordinarie läkare var på semester.
dagar tidigare. Jag fick otrolig huvudvärk
Det första han säger är: Jag har nu läst
av synarelan de första dagarna, och
igenom din journal.
tänkte att jag skulle få ett add-back östroBara det. Hur många gör det? De
brukar ögna igenom den när man väl
sitter på plats...
Sen fortsätter han, med total ögonkontakt: Du måste ha haft det riktigt tufft.

genplåster. Men det hade gått över då
han ringde så det behövdes inte, men
han såg att jag varit inne på akuten och
undrade hur det var med mig. Vi pratade
lite och jag berättade om mitt smärtskov.

På akuten fick jag både Oxycontin och
Oxynorm att ta vid behov tillsammans
med mina Tradolan som jag redan äter.
Han trodde för en stund att jag ville sluta
med Synarela, vilket inte var min avsikt
alls. Han bad mig fortsätta med den en månad till
Vi började prata och mitt problem för dagen var att och lovade att backa upp mig smärtmässigt med
jag inte tålde de hormoner jag åt. Han lyssnade,
mediciner om det behövdes. Det har jag heller
lyssnade verkligen på vad jag sa, och vi diskutealdrig varit med om, att en läkare backar upp en
rade fram och tillbaka vad jag skulle prova. Kom
med smärtstillande, synnerligen inte preparat som
fram till Synarela.
Oxycontin och Oxynorm. Det brukar vara på nåder
man får sådana tabletter.
Sedan fortsätter han med att vi kommer inte att
släppa dig nu, du får en återbesökstid om ca en
Så jag tänker igen, varför kan inte alla vara så här?
eller två månader, då kommer du att få träffa din
Det är inte så svårt att vara trevlig, det är inte så
ordinarie läkare eller mig igen så följer vi upp det
svårt att lyssna på sina patienter. Nästa gång jag
här med synarelan.
träffar honom så tänker jag säga det till honom, att
Har aldrig hört att en läkare säger "inte släpper dig det var det bästa läkarbesöket jag någonsin haft.
Jag önskar att alla får vara med om en sådan
nu" tidigare. Tänk så mycket några få valda ord
fantastisk upplevelse till skillnad från hur det brukar
kan göra i en utsatt situation. Jag kände mig så
vara, i alla fall är mina erfarenheter så.
trygg och omhändertagen.
What?? Kan bara säga att det var underbart att få den bekräftelsen av en
läkare. Mina upplevelser är att förståelse inte är så vanligt i de här situationerna.

Innan jag skulle gå frågar han: Vill du att jag ska
göra en undersökning? Jag svarar snabbt att nej
tack, jag har alldeles för ont. Han fortsätter: Jag vill

Marie
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Invigningen av Endometrioscentrum i Huddinge
Onsdagen den 18:e januari 2012 var det dags
att inviga Sveriges 2:a Endometrioscentrum på
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
Endometriosföreningen var inbjuden till invigningen och jag representerade föreningen.
Flera medlemmar, smärtläkare, sjukhuspersonal, Stockholms landstingspolitiker
Filippa Reinfeldt m.fl. var också där.

svår endometrios kunde vara att leva med.
Jag lämnade över broschyrer av olika slag så
hon kunde läsa på bättre om sjukdomen och
hon tog tacksamt emot dem. Hon önskade oss
all lycka i vårt forsatta arbete.

Christin Bruse invigningstalade och pratade sig
varmt för att Stockholm äntligen fått ett Endometrioscentrum. Hon hade även en kort föreläsning om vad sjukdomen och ett Endometrioscentrum innebär. Sedan var det dags
för Matts Olovsson från Endometrioscentrum i
Uppsala, även han höll i en kort föreläsning om
endometrios. Efter deras föredrag så blev det
en liten frågestund för alla vilket uppskattades.

Fakta om det nya Endometrioscentrumet i
Huddinge:

Själv kände jag att finns det en politiker på
plats så ska man ta tillfället i akt och det gjorde
jag. När det var slut så letade jag upp Filippa
Reinfeldt innan hon smet iväg. Fick mig en
pratstund, hon tyckte att vi i föreningen gjorde
ett mycket bra jobb. Hon hade inte förstått hur

Carola Bengtsson

På Kvinnoklinikens gynekologiska mottagning på Karolinska finns numera en gemensam specialistkompetens för endometrios. I
teamet finns gynekolog med utbildning och
kunskap om endometrios, smärtläkare, endometriossjuksköterska, kurator, sjukgymnast
och beteendevetare. Deras målsättning är att
arbeta med en gemensam helhetssyn för att
på bästa sätt kunna hjälpa endometriospatienter. Du kan själv läsa mer på:
http://www.karolinska.se/OM/press-nyheter/
nyhetslista/Nytt-Endometrioscentrumoppnas/

Hjälp oss att bli fler!
Medlemsantalet växer för varje vecka och 30 april var vi nästan 900 medlemmar (det är innan vi
rensat registret för dem som inte förnyar sitt medlemskap – hur kan man låta bli? Det undrar vi alla
som är aktiva i föreningen). Vid årsskiftet hade vi 820 medlemmar, så det ökar. Och att bli ännu fler
är ett överlevnadsvillkor! Medlemsintäkterna är de enda inkomsterna som är våra egna. Dem kan vi
använda som vi vill och lita på att de kommer in.
Sista mars hade vi drygt 200 medlemmar i Stockholms län och 175 i Västra Götaland. Se upp Stockholm så att ni inte blir omsprungna av västkusten! De är duktiga på att ragga medlemmar och även
stödmedlemmar. Här leder Västra Götaland med 31 mot Stockholms 26 stödmedlemmar. Skåne
har 6 och övriga Sverige har 35 tillsammans.
Alla medlemmar är oerhört viktiga för oss. När vi kommunicerar med myndigheter, politiker,
sjukvårdsansvariga m fl är det superviktigt att vi har ett stort medlemsantal – och ett antal
som växer.
För 5 år sedan var vi drygt 200 – så dagens siffra är bra i jämförelse med den. MEN med hänsyn till
alla kvinnor som lider av endometrios är det marginellt. Se till att vi blir ännu fler!!
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Endometrioscentrum i Malmö
Ett Endometrioscentrum planeras på Kvinnokliniken i Malmö. Det är överläkare Per Ekström som tagit
initiativet och är drivande i arbetet.
- Vi har ett team med läkare, ultraljudsspecialist, sjukgymnast, sjuksköterska och kurator som träffas var
fjortonde dag och går igenom patienter, säger Per Ekström.
Han berättar att teamet varit på studiebesök på Endometrioscentrat i Uppsala och att de bjudit in gästspecialister från Bologna som undervisat dem. Per Ekström deltog även i världskongressen om endometrios i Frankrike i början av hösten. Teamet håller nu på att bygga upp en hemsida och ett eget telefonnummer som de ska marknadsföra.


Vi har inte fått klartecken att kalla oss för ett centrum ännu, men vi har fått positiv respons från
sjukhusledningen, berättar doktor Ekström.

Politikerna har debatterat en motion i regionfullmäktige som föreslår att det ska startas ett endometrioscentrum i Skåne men majoriteten valde att inte bifalla motionen vilket innebär att kvinnokliniken på
Skånes universitetssjukhus inte kommer att få extra pengar för att genomföra ett sådant.
- Även om det inte blir något centrum så är vår ambition att teamet ska fortsätta sitt arbete och inom kort
börja att ta emot patienter. Vi har redan idag en sjuksköterska anställd för att koordinera arbetet.
Förhoppningen är att teamet ska finansiera sig själv genom de besparingar de kommer att göra när
patienterna får snabbare diagnoser och rätt behandlingar. Vi ser fram emot att följa utvecklingen av detta
arbete under 2012.
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Frida Trollmyr
kontaktperson i Malmö
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Ta din chans att må bättre

märtan hugger, molar, sticker, maler och förlamar din kropp. Dina nerver är hyperkänsliga,
ingen rörelse eller vibration undgår dem. Dina ögon vill
gömma sig i ett mörker då varje ljusstrimma skär i dig,
varje ljud känns som en attack mot dina trumhinnor. Du
blöder ofta och även när du inte blöder krampar det.
Smärtan strålar ut i benen och ryggen, du kan inte röra
dig men heller inte ligga still. Den enda tanke som ryms
i ditt huvud är den om att upphöra att känna din kropp.

N

är stormen är över för den här gången följer en
blytung trötthet. Det känns som om du aldrig
kommer vakna igen. Du är som en urkramad disktrasa
efter alla våldsamma tarmtömningar, din urinblåsa ilar
och din ländrygg är cementerad i smärta.

D

et är nu jag frågar dig, vill du må bättre? Jag har
ett förslag på en lösning som med största sannolikhet kommer att göra att du mår bättre. Det är inget
nytt läkemedel, ingen naturmedicinsk mirakelkur och
inget kirurgiskt ingrepp. Du kommer att få utmana dina
gränser, både fysiska och mentala. Det kommer vara
obekvämt och det kommer krävas en rejäl insats från
din sida, inget ”quick-fix”. Men du kommer att tacka dig
själv och undra varför du inte gjorde det tidigare eller
varför du kom av dig. Glöm det som har varit nu och
titta framåt. Det handlar om träning- fysisk aktivitet som
en självklar del av ditt liv.

R

öster och råd ekar runt dig, de säger ”du behöver röra på dig”, ”du mår inte bättre av att du
bara ligger”. Det kan tyckas lätt att säga för den som
inte kan relatera till endometriosens nästintill oändliga
problemkombinationer. Hur osympatiska och otajmade
dessa kommentarer än kan vara ligger det sanning i
dem. Det är hälsosamt att träna regelbundet. Det må
också vara en klyscha men i min personliga bok är det
också en sanning. Det är även en otvetydigt vetenskaplig sanning. Människan mår bra av fysisk aktivitet
och även jag mår bättre av träning även om, och särskilt eftersom, jag har en kronisk smärtsjukdom.

J

ag har varit engagerad i tio år som gruppledare och
träningsinstruktör hos en av de större aktörerna på
gym- och träningsmarknaden. Jag vill understryka att
jag varken är sjukvårdsutbildad eller sjukgymnast. Jag
är helt enkelt en kvinna med endometrios som har upptäckt att träning gör mitt liv så mycket bättre, min smärthantering så mycket lättare och mitt självförtroende så
mycket större. Jag vill därför dela med mig av mina
erfarenheter.

I

ngen annan kan avgöra vad som är bäst för just dig.
Det är ju självklart individuellt och beror på alltifrån
grad av endometrios, medicinsk historik och kirurgiska
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ingrepp men de flesta har mycket gott att hämta ur regelbunden fysisk aktivitet i någon form. Fråga din läkare om du är osäker. Men det vore orättvist att inte få
veta hur mycket bättre du skulle kunna må med hjälp
av träning. Jag möter människor på träningsgolvet
varje vecka med olika typer av funktionsnedsättningar,
skador eller smärttillstånd. Jag har sett träningens positiva effekter hos många människor. Under mina tio år i
träningsbranschen kan jag inte komma på en enda person som sagt till mig att de inte blivit hjälpta eller inte
mått bättre av träning.

R

egelbunden träning fungerar som underhåll och
uppbyggnad, som en naturlig ”reset” (omstart)
för kroppen. Träning har en bevisad smärtlindrande
effekt eftersom kroppen aktiverar sitt egna smärtstillande system vid regelbunden fysisk aktivitet. Du skapar sund genomblödning i muskler och vävnad, främjar
regelbundna tarmrörelser och upplever en rogivande
effekt på psyket tack vare kroppens egna naturliga substanser som endorfin. Kroppen lindrar och hjälper sig
själv. Allt detta får du förutom positiva effekter som
ökad muskelstyrka, bättre kondition, syreupptagningsförmåga och bålstabilitet. Att ha en fysiskt aktiv och
grundstark kropp hjälper dig också när du har sämre
perioder.

A

tt träna handlar inte om att vara duktig enligt min
mening. Det handlar om att ge sig själv den bästa
möjligheten att må bättre. Lär känna din kropp och upptäck att du är starkare än vad du tror.
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TIPS
FÖRSTA STEGEN…
Ställ några enkla frågor till dig själv. De kan verka banala men ibland behöver man säga saker högt till sig
själv.



Vill jag må bättre? Hitta din egen motivation, det
är viktigt att du formulerar det för dig själv om du
faktiskt vill förändra något.



Vad tycker jag skulle vara roligt att träna? Väck
din egen nyfikenhet på saker, vad känns lustfyllt
och spännande för dig? Det är troligare att hålla
fast vid något man faktiskt tycker är kul och stimulerande. Dans, yoga, styrketräning, core,
kampsport, cirkelträning, CrossFit, intervallträning, step, jogging… Det finns något för alla
smaker och förmågor.



Vad kan jag göra i träningsväg? Fokusera på det
du kan göra, släpp det du inte kan till en början.
Alla har begränsningar, fler eller färre. Men det
viktiga är att hitta det som är möjligt, på längre
sikt kan man utmana sig vidare.

FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT
Du vet väl att du kan
få fysisk aktivitet utskriven på recept av
läkare, sjuksköterskor
och annan sjukvårdspersonal.

man vill vänja kroppen och knoppen vid regelbunden
fysisk aktivitet.
”Det gör ont när jag rör mig.”
Du känner din kropp och en god grundtanke är att
lyssna på den. Men när man har en kropp med kroniskt
smärta kan det vara bra att öva sig på att känna skillnad på olika typer av smärta. En tumregel kan vara om
smärtan känns lika mycket med och utan rörelse så är
rörelseträningen bättre än inaktiviteten. Gör det mer
ont än innan får man backa ett steg och prova något
annat en stund. Men ge också kroppen lite tid att
komma in i aktiviteten, ha tålamod. Du behöver få upp
pulsen och andningen ska kännas något ansträngd,
det är då vi börjar koppla på kroppens smärtstillandeoch välbefinnandesystem.
”Jag orkar inte träna.”
Om det tar emot både fysiskt och/eller psykiskt, fråga
dig: Vad som känns överkomligt just nu? All aktivitet är
bra aktivitet, hellre lite än inte alls. När man känner att
man kommit över tröskeln, blir det lättare för varje
gång. Börja hellre med träning omkring 30 minuter en
till två gånger i veckan regelbundet, än att gå ut för hårt
från början. Låt kroppen och knoppen vänja sig och
känn att du klarar av det du tar dig för innan du ökar
utmaningarna och antal träningstillfällen.
”Jag hinner inte träna.”

Om du arbetar och är
öppen med din sjukdom kan du prata
med din arbetsgivare
och berätta om du
har fått fysisk aktivitet på recept och fråga om möjlighet
till friskvårdstimme eller liknande.
VÅGA FRÅGA
Fråga din läkare, sjukgymnast, träningsinstruktör, massör eller liknande om du har funderingar kring fysisk
aktivitet och smärta. Fråga gärna mer än bara en person med olika kompetenser, det finns sällan en sanning och det handlar om att hitta det som fungerar för
dig!

Försök att prioritera, ganska lite träningstid kan göra
stor skillnad. Fråga dig själv: Tycker jag att det är viktigt att må bättre? Om svaret är ja, går det ofta att lösa.
Om du arbetar kan du planera in friskvård i arbetsdagen, i samband med lunchen och träna på dagtidspass
exempelvis. Försök se träning som något som ingår i
livet och skapa naturliga tillfällen i tillvaron.
”Jag vågar inte träna bland folk.”
Prova att gå in på ett gym eller träningslokal och se hur
det ser ut. Prata med receptionen och be om att få gå
en rundtur. Det kan kännas som en barriär ibland och
att man inte passar in, men det finns många i liknande
situation som tränar.
Vi ses på träningsgolvet 

Din endovän i träningsvärlden

NÅGRA VANLIGA TRÖSKLAR OCH TIPS
Här är några vanliga tankar och mentala hinder som
kan dyka upp när man är på väg att gå utanför sin bekvämlighetszon. Jag har försökt samla några tips att ta
fasta på. Det här är inga sanningar men kan hjälpa när
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Har du några frågor om träning eller behöver du tips på
hur du kan komma igång? Skicka dina frågor till redaktionen@endometriosforeningen.com så ska jag göra mitt
bästa för att besvara dem i kommande nummer!
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Skolsköterskekongresser ett viktigt forum för information
Årets skolsköterskekongress ägde rum 19-20 april
i Stockholm. Det var tredje gången Endometriosföreningen deltog vid kongressen.
2008 i Stockholm hade vi en monter där vi delade ut broschyrer, den då färska Fokusrapporten
om endometrios, framtagen för Stockholms läns
landsting och svarade på många frågor. 2008 deltog vi även som föreläsare med rubriken Endometrios – Ett gissel. Huvudtalare var Matts Olovsson. Patientföreningen representerades av mig,
jag fick en kvart för att beskriva hur det är att vara
kvinna med endometrios. Jag exemplifierade med
händelser under ungdoms- och studietiden. (Oro
för att få mens under ett scoutläger, oro för mens
eller skov vid tentamenstillfällen mm) Vid denna
kongress slog det oss att det fanns ett antal skolsköterskor som visste mycket om endometrios,
men tyvärr fler som inte kände till sjukdomen. En
intressant upptäckt var att representanter från Försvaret, som deltog med en monter, visade att de i
sitt ansökningsformulär för värnplikt hade med
frågan ”Har du endometrios?” Allt material vi
hade med oss tog slut. Vi fick snabbkopiera det vi
kunde i början på dag två. Här kände vi att de som
deltog (c:a 10 stycken medlemmar) verkligen
gjorde en bra insats.
2011 var Göteborg värd för skolsköterskekongressen. Här var föreningen representerade av
Nina Green, Västra Götaland och Carola Bengtsson, Stockholm som gjorde en stor insats och bemannade montern i stort sett hela tiden. Programmet tillät inte ett föredrag så föreningen kunde
koncentrera sig på att informera och diskutera.
Även denna gång gick informationsmaterialet åt
som smör i solsken. Vi hade med vår informationsbroschyr som riktar sig till tonåringar – det
gick åt 3000 st till de c:a 900 deltagarna. Skolsköterskorna kom från hela landet och de fick alla
även ett brev där vi erbjöd oss att hålla skolföreläsningar. Carola, som även deltog 2008 konstaterade att kunskapen var bättre nu, fler skolsköterskor kände till Endometrios – men att behovet
av information är fortfarande är stort.
Vid 2012 års kongress 19-20 april i Stockholm
var deltagarantalet högre än någonsin, ungefär
1100 skolsköterskor! Endometriosföreningens
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grupp under Carolas ledning gjorde naturligtvis
även detta år en stor insats. Vi hade stressat fram
den nya allmänbroschyren (A6-format med magbild på framsidan) så den kom pinfärsk från tryckeriet direkt till lokalen i Folkets hus. Den och tonårsbroschyren hade som vanligt en strykande åtgång. Många skolsköterskor poängterade att de
skulle både dela ut den till flickor man misstänkte
kunde ha endometrios och lägga den i sina väntrum. Diskussionerna och svaren på frågorna var
lika många och intensiva som vid de föregående
åren. Carola kunde konstatera att andelen skolsköterskor med kännedom om endometrios har
växt från 2011 och passar på att tacka alla som
deltog.
Vi kan konstatera att deltagandet vid skolsköterskornas kongresser är en av våra allra
viktigaste aktiviteter. Vi planerar att delta i kongressen 2013. Var den förläggs vet jag i skrivande
stund inte – men utgår från att vi numera är så väl
representerade på alla större orter att vi kan få
ihop en arbetsgrupp. Det vore toppen om programmet nästa år har ett tema som gör att vi
skulle kunna få ha en egen informationspunkt. En
annan lika viktig målgrupp är personalen på Ungdomsmottagningarna. Vi har medverkat vid deras
Riksmöten 2008 i Visby, även där med föreläsning
tillsammans med endometriosspecialisterna, och i
Malmö 2009. Att jobba mot Ungdomsmottagningarna är inte lika lätt som mot skolsköterskorna eftersom de har olika huvudmän; kommun, landsting - ja även privata. Men det känns mycket angeläget att ta tag i den frågan inför 2013.
Redan nu har vi medlemmar som lägger ut broschyrer på mottagningar i sin hemort. Vill du
också göra det? Beställ broschyrer genom att
maila din adress till
info@endometriosforeningen.com.
Vill du delta i en arbetsgrupp som planerar våra
aktiviteter inför nästa års kongresser?
Skicka ett mail till
info@endometriosforeningen.com eller ring
070-294 8242.

Christina Liffner
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Var med i Almedalen!
Vecka 27 pågår den traditionella Almedalsveckan i Visby.
Almedalsveckan samlar politiker, företag, myndigheter, ideella föreningar och många andra
organisationer. Endometriosföreningen kommer att finnas där. Vi ska dela ut information och
delta i olika seminarier. (förra året var det 1400 seminarier - det är inte lätt att locka åhörare i
den konkurrensen.) Vi väljer att delta i seminarier där vi kan ställa frågor om det som berör oss:
vård, ekonomisk ersättning mm.
Kommer du vara på Gotland under Almedalsveckan?
Vi vill gärna ordna en sommarträff för dem som är intresserade.
Hör av dig till vår kontaktperson Elisabeth på kontaktgotland@endometriosforeningen.com
Du kan även kontakta Carola på info@endometriosforeningen.com eller
070-294 8242
Inför Almedalsveckan 2013 planerar vi att ha ett eget seminarium.
Vill du delta i den arbetsgruppen? Eller vill du bidra med tips och idéer?
Kontakta Christina på ordf@endometriosforeningen.com

Information om vår litteraturstudie
Vilka är vi, och vad har vi hittat på? Jag, Emma,
har tidigare när jag läste till sjuksköterska skrivit
en kandidatuppsats om endometrios. Min medförfattare och jag tittade då på forskning kring livskvalitet hos kvinnor med endometrios. Detta resulterade i en litteraturstudie, ”Att leva med en dold
kvinnosjukdom – livskvalitet vid endometrios”.
Länk till den finns på endometriosföreningens
hemsida. Att jag länge har haft ett intresse för att
”forska” mer om endometrios beror på att jag själv
är drabbad och hade en ganska tuff tonårstid med
mycket smärtor och besvär.
Jag och Carina träffades under vår vidarutbildning
till skolsköterskor, vid högskolan i Skövde. Under
vår 4:e och sista termin skulle vi göra en magisteruppsats. Valet av ämne var inte helt klart, men
efter lite överväganden så föll det trots allt på endometrios. Vi funderade på hur vi skulle kunna
använda oss av den litteratur som jag haft nytta av
tidigare i min kandidatuppsats. Vi insåg att det var
ett bra bakgrundsmaterial. Vi valde att göra en
enkätstudie där vi lät unga kvinnor från Endometriosföreningen hjälpa oss och berätta hur det hade
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varit för dem under skoltiden. Vi ville veta hur tjejer har upplevt skoltiden, vilket stöd de fått från
skolsköterskan osv. Det var via föreningens ungdomssektion och Sanna Häggbring som vi fick
kontakt med er tjejer som svarade på vår enkät. Vi
är mycket tacksamma för att så många svarade
på den!
Har det lett fram till något nytt? Ja, vi kunde inte
hitta någon litteratur eller forskning som beskriver
skolhälsovårdens roll för tonårstjejer med endometrios. Det fanns över huvud taget väldigt lite
forskning på endometrios hos tonåringar. Just nu
försöker vi nå ut med vårt resultat till så många
som möjligt inom skolhälsovården. Därför är uppsatsen i sin helhet fortfarande "lite hemlig". Vi försöker att få den publicerad i en vetenskaplig tidsskrift så fler kan få tillgång till den! Vi har en tanke
om att åka runt och föreläsa för skolsköterskor om
endometrios och hur det påverkar den unga kvinnan och hennes skolgång. Allt för en ökad kunskap.
Många tack till er som deltog och svarade på enkäten!

Emma Bodén och Carina Wendel
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Matts Olovsson
professor och kursansvarig
Det är ofta vi hör talas om Matts Olovsson och
det är tack vare hans enorma intresse för endometrios som vi gång på gång skriver hans namn.
Matts är överläkare på Endometrioscentrumet i
Uppsala och han är också ny professor i obstetrik
och gynekologi förenad med befattning som
specialistläkare vid Akademiska sjukhuset vid
institutionen för kvinnors och barns hälsa.
Matts är även kursansvarig för en grundkurs om
endometrios som är avsedd för ST-läkare och
specialister i obstetrik och gynekologi.
Kursens mål är bl a att kunna behandla majoriteten av kvinnor med endometrios samt kunna
identifiera fall där det är lämpligt att remittera till
endometriosspecialist, antingen för konsultation
eller behandling.

Matts kommer till
Umeå i höst!
19 september kl 15:00- 17:30
(OBS tiden!)
finns Matts Olovsson i Umeå och
svarar på frågor.
Vi kommer att lägga upp informationen
som en Nyhet på hemsidan och mailar
information till medlemmar som är
bosatta i eller nära Umeå.

Vidare så går man igenom bl a diagnostik och
sjukdomsbild, ultraljud och magnetkameraröntgen. I kursen ingår också kunskap om smärta,
medicinsk och kirurgisk behandling, copingstrategier, komplementärmedicinsk behandling,
kost, motion och sjukgymnastik mm.

Har du frågor kontakta Marie på
kontaktumea@endometriosforeningen.com eller
Christina på ordf@endometriosforeningen.com
eller på tel 070-522 0905

Det är en glädje att veta att det satsas på utbildningar för intresserade vilket ju bidrar till bättre
kunskap runtom i landet på kvinnoklinikerna.

Välkommen!

Helene Sjöholm

Brinntid har kommit ut
Nu finns Sanna Lillies bok Brinntid ute till försäljning. Boken handlar om utbrändhet och Sanna har
analyserat om detta tillstånd kan vara mer frekvent hos kvinnor med endometrios.
Flera av våra medlemmar har intervjuats av Sanna.
Vi hoppas kunna återkomma med en recension och sammanfattning av bokens slutsatser
i EndometriosNytt nr 2 - 2012
Läs mer på www.brinntid.se
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Anhörigträffen i Sundsvall den 25 februari
Vi brukar säga att endometrios är en familjesjukdom. Vi som har sjukdomen vet varför.
Men våra anhöriga behöver också information
och de behöver även prata med andra i liknande situation. Jag, Helene Sjöholm
(kontaktperson Gävle) och Susan Reijer
(kontaktperson Sundsvall) ledde en träff för
anhöriga i Sundsvall som blev mycket uppskattat. Vi var ca.15 personer, blandat anhöriga, vänner och vi med endometrios. Vi började med att berätta om själva sjukdomen och
därefter hamnade vi naturligt i olika diskussioner. Det var en givande stund på två timmar
och jag och Susan var båda överens om att
sådana här träffar behöver vi anordna fler
gånger. I Göteborg, Stockholm och med flera
större orter har man redan haft anhörigträffar
som varit omtyckta, men vi hoppas att fler
även på andra orter ska få den möjligheten!

Har du anhöriga som är intresserade, prata
med din närmaste kontaktperson.
Innan jag åkte upp till Sundsvall inför den här
träffen så påbörjade jag en skrift ”Till våra
nära och kära”. Informationen är helt och hållet riktat till anhöriga och den ska ta upp en
stor bredd av de konsekvenser som endometrios bidrar till. Förhoppningsvis så hjälper
den både oss och våra anhöriga till en mer
öppen kommunikation men framför allt förståelse. Vi kommer att fortsätta att arbeta med
denna i vår hemsidegrupp med målsättning
att få en riktigt bra tidskrift som vi ska kunna
ge till våra anhöriga. Vi informerar i Nyhetsbrev när tidskriften kommer att finnas på hemsidan. Kanske är detta något som varje ny
medlem bör få i sitt välkomstbrev?

Helene Sjöholm

90 personer lyssnade till Margita!
Den 20 mars kl 18-20 var jag på plats i Malmö, på
Skånes Universitetssjukhus, tillsammans med 90-talet
andra personer; medlemmar, anhöriga, politiker, läkare
m fl för att lyssna på Margita Gustafsson, specialist på
endometrios. Det var en intressant och lärorik föreläsning som handlade om allt mellan himmel och jord,
om sjukdomen förstås.
Margita pratade mycket kring olika behandlingar, om
skillnaden mellan mensvärk och endometriossmärta
samt om sjukdomen, att den till viss del är ärftlig och
att om man har någon i släkten med endometrios är
risken större att man själv drabbas.
Margita nämnde också att det kan vara bra att fylla i en blödningskalender och en smärtkalender för att lättare kunna förklara och visa för sin läkare hur vardagen ser ut.

Memme Andersson
Tack till Bayer AB som arrangerade föreläsningen tillsammans med Endometriosföreningens
Skånegrupp. Ett längre referat från föreläsningen kan du att läsa i kommande Nyhetsbrev.
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Jag hanterar rädslor och smärta med konst

M

itt namn är Sarah och jag tänkte berätta
hur och varför jag valt att hantera min endometrios genom skapande. I denna tid när jag
tvivlar på sjukhusväsendet och läkemedel så tycker jag att vi måste lita på oss själva. Jag skapar
genom fotografi min egen berättelse. Detta gör jag
för att återta makten över min egen kropp och min
situation.

J

ag använder kameran för att dokumentera
känslor. Min kamera följer mig i vardagen samt
på sjukhusvistelser och dokumenterar situationer
och miljöer jag finner problematiska. På detta vis
rotar jag i det inre, jag rotar i mina
brister, jag rotar i min egna kroppsliga metamorfos.

D

J

ag gör detta för att få tillbaka makten i en maktlös position. I min vardag det senaste åren har
min tid på sjukhuset fyllt mitt huvud och därför har
den fått en central roll. Detta ändras i takt med att
jag förändras och mina bilder kan ha en helt annan estetik om ett år, eller tre månader.
etta kuvande utgörs av sjukvårdens kraft att
förändra min person. Jag blir avklädd, får
en siffra som identifikation. De kopplar upp min
kropp till olika maskiner. Det finns inte rum eller tid
för att ifrågasätta, man förväntas att foga sig. Min
kropp blir deras arbetsplats och det jag associerar
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J

ag använder detta projekt för att ta tillbaka
makten över min kropp, ett sätt för mig att inte
bli den lilla människan. Att värdesätta mina egna
tankar och åsikter på en plats där de inte får ventileras eller uppskattas. Det vackra i att skapa något, skapa en plats där jag bestämmer. Där jag
finns frivilligt och inte mot min vilja. Min egen
historia, som aldrig får plats i journaler, får så många spaltmeter
som jag kräver. Det finns ingen
plats för andras tankar och åsikter. Mina känslor får lov att vara
ofelbara och rättfärdiga. Jag behöver fortfarande sitta i ett väntrum och läsa Allers, men när jag
lämnat sjukhuset behöver jag inte
svälja den totala oviljan jag känner. Min ovilja som
jag inte delar med mig av i vårdsituationen får jag
nu ventilera till fullo, utan att verka omogen eller
oförstående.

”Jag gör detta för
att få tillbaka
makten i en
maktlös position”

e senaste åren har jag valt
att dokumentera mina sjukhusvistelser och sådant som har
med mina kroppsliga tillkortakommanden att göra. Mestadels dokumenteras sjukhusmiljöer, objekt
som jag fått bekanta mig med där. Detta kompletteras med självporträtt i olika former. Jag gör detta
för att acceptera och hantera de första trevande
stegen av min diagnos, samtidigt som jag är medveten om att jag har många mil att gå i mina egna
mockasiner tills jag har fler svar är frågor.

D

till min person tas bort. Att gå runt bland de som
”vet bättre”. Innan jag gick innanför sjukhusets
väggar var jag en människa helt kapabel att ta
mina egna beslut och manövrera min egen verklighet, detta försvinner.

J

ag förväntas tycka det är okej, men ofta vill jag
inte åka på någon undersökning, jag vill inte att
någon ska ta på mig. Jag vill inte ringa samtal eller vänta i telefonkö. Jag vill inte behöva avboka
tillställningar för att istället ligga nerbäddad. Jag
vill inte prata om min kropp som om den vore allmän egendom där alla får mäta, titta och känna.
Dessa känslor måste jag skjuta undan i vardagen
för att saker och ting ska fungera.

M

en jag får skrika hur högt jag vill i mitt
skapande. Mina bilder blir som den dagbok jag aldrig skriver. Där jag kan berätta allt. Det
tär på mig att bära alla tankar inom mig, det tär på
mig att ha ett behov av att klaga, att vara svag
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och arg. I mina bilder kan jag hantera känslor utan
att behöva ligga i soffan invirad i filtar, älta och äta
Ben & Jerry’s. Jag skapar genom känslorna och
kan sedan utifrån betrakta mina rädslor.

N

u när jag ser tillbaka på mina bilder som
jag tog för ett år sedan kan jag klart se en
utveckling, och det vackraste av allt, jag kan se att
på något vis tog jag mig igenom det som just då
kändes så tungt. Bilderna ger mig en möjlighet att
se en utveckling jag annars skulle ha svårt att
greppa. Självporträtten blir bokmärken som visar
hur jag kände då, känslor jag idag kanske annars
skulle ha glömt. Jag ser skillnaden i mitt ansikte,
på blicken, på hållningen. Jag ser skillnaden mellan en frånvänd blick och en blick som bränner
rakt in i kameran. Från undergivenhet till acceptans och styrka.

D

E
S

n tanke är att detta ska presenteras i bokform i sinom tid. Det skulle även vara roligt
att experimentera med fler medier än fotografi.
å vad vill jag egentligen säga till dig, du
som läser? Jag vill inspirera dig att hitta
dina egna verktyg. Alla behöver ett sätt att hantera de känslor och tankar som kommer med en
kropp som förändras mot ens vilja.
Jag vill visa vad jag har gjort, för att
öppna upp för andra att söka sin
egen väg. Jag hörde om en kvinna
som mist sin son, hur hon efter en
tids depression började att binda korgar. Detta gjorde på något vis, (det är
nog bara hon som vet hur), att hon
kom ur sin depression och kunde
börja leva igen. Min mening är inte att jag ska be
er att binda korgar (du kanske redan är en klippa
på broderi) men sök tröst i skapandet. Det hjälper
mig. Trots att kroppen förändras mot vår vilja behöver vi inte leva motvilligt, utan vi kan ta kommandot.

”Jag ser skillnaden i mitt ansikte, på blicken,
på hållningen.”

et viktigaste av allt är att
jag har ett verktyg att ta till
när känslorna tränger på. För att
på ett vis få ur mig det som kliar
under huden. Ofta kan jag inte
sätta ord på det som kliar, men i
den stundtals omedvetna processen kommer detta ut, utanför min kropp och
då, först då kan jag bearbeta det.

S

jälvklart är det också sunt att prata med
människor i sin närhet. Att få anförtro sig
och krypa in under någons vinge. Men det kan
ibland vara tärande att vara den som är lite svagare. I mitt skapande slipper jag vara den svaga
men samtidigt har jag en axel att gråta mot, en
axel som aldrig tröttnar även om jag vissa dagar
skriker väldigt högt.

D

etta projekt har fortlöpt under det senaste
året, det är pågående. Jag har valt att ge
projektet arbetsnamnet Jag kan berätta allt för dig.
Titeln handlar om att använda fotografi som ett
instrument för bekännandets läkande kraft. Jag
har valt att låta detta fotoprojekt löpa fritt då jag
omöjligt kan veta när jag kommer fotografera

EndometriosNytt

nästa gång. Det får strömma fritt tills det stannar
av. Jag sovrar försiktigt under arbetets gång men
mitt fokus ligger på samlandet av bilder, objekt
och tankar. Min tro är att detta projekt behöver
växa till sig i några år. Dels för att jag ska kunna
få en mer objektiv syn med hjälp av distans. Jag
ser fram emot att se hur projektet utvecklas under
en längre tid

Nummer 1 - 2012

J

ag har valt att skriva detta för att inspirera
andra att själva finna vad som gör deras liv lite
lättare att leva. När läkekonsten inte är tillräcklig
måste vi läka oss själva.
Tveka inte att höra av dig om du har något på
hjärtat. Jag finns tillgänglig för synpunkter, samarbeten och samtal. Epost: sarah@sarahoja.com

För att se mina verk besök www.sarahoja.com

Sarah Oja
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Vi ställer upp för dig!
Nina Green med flera
föreläser för läkare i
höst!
Nina Green (ordförande i Endometriosföreningen, Västra Götaland) ska tillsammans med Margita Gustafsson och JanHenrik Stjerndahl (båda endometriosspecialister) föreläsa om endometrios för läkarna på kvinnoklinikerna på SU i Göteborg - dvs både från Sahlgrenska och
Östra sjukhuset.
Datum är bestämt till den 23/10 - en tisdag kväll. Detta är unikt i sitt slag och en
otrolig spännande utveckling!
Heja Nina!

Medlemsträff
Måndag 5 mars träffades 8 tjejer hemma hos
mig i Vasastan, Stockholm. 8 tjejer kändes
som en fantastisk stor skara!
Träffen höll på i nästan 4 timmar och vi pratade om allt mellan himmel och jord och fick
nya bekantskaper! Några hade varit på träff
tidigare, andra var helt nya i föreningen.
Många av tjejerna hade pratat med varandra
på facebook innan och lärt känna varandra
där. Jag tror att alla uppskattade träffen.
Vi var några som redan samma dag började
prata om ny träff framåt våren.
Så fantastiskt med alla endosystrar och att få
träffa er i verkligheten!

Möt några av oss som jobbar ideellt i
Endometriosföreningen runt om i landet.

Carola Bengtsson
Bromma
info@endometriosforeningen.se
Vad medlemskapet betyder för mig:
Du är inte ensam med din endometrios.
Känns att en förening för endometriospatienter är välbehövlig. Gemenskap, träffa
nya och gamla medlemmar på träffar, möten,
föreläsningar m.m.
Vad jag gör i Endometriosföreningen:
Är ofta med på kongresser och seminarium
då det är viktigt att Endometriosföreningen är
representerad. Sköter en del administrativt
så som utskick av broschyrer m.m.
Kort endometrioshistorik:
Många operationer och behandlingar genom
åren, har fortfarande besvär. Idag så hanterar jag endometriosen på ett relativt bra sätt.
Det är okej med dåliga dagar, man får ta
några dagar i sängen. Tyvärr så är det väl
aldrig bra med smärtstillande men hur skulle
man klara sig annars.
Lite allmänt om mig som person:
Bor i Bromma med två underbara killar som
blir 17 år i april. Har även en underbar man
som alltid ställer upp och utan mina tre män i
livet, ja då hade det varit ännu tyngre. I grund
och botten så är jag nog en ganska glad person även om jag fortfarande har mina svåra
dagar pga endometriosen.

Sanna Häggbring
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Vi ställer upp för dig!
Möt några av oss som jobbar ideellt i
Endometriosföreningen runt om i landet.

Ingela Näsström
Solna
ingela@endometriosforeningen.com
Vad medlemskapet betyder för mig:
När jag fick min diagnos gick jag kort tid efteråt med i föreningen. Den var och är för
mig en stabil partner i min sjukdom vare sig
jag lider eller ej. Det känns skönt att veta att
föreningen verkar för min sak och har koll på
vad som är på gång, både här hemma men
även ute i världen.
Vad jag gör i Endometriosföreningen:
Just nu är jag suppleant i styrelsen för Endometriosföreningen Stockholms län.
Kort endometrioshistorik:
Jag har haft diagnosen endometrios sedan
2008. Tillhör dem som varit ganska omedveten om att något inte stod rätt till med mig
fram till några månader före operation. Efter
det förändrades allt och jag ser även signaler
som jag tidigare varken såg eller lyssnade
på.
Lite allmänt om mig som person:
Är 37 år och bor i Solna med min son som är
1 år. Jag hjälper till i föreningen i den omfattning jag har möjlighet med nu när min son är
liten.

Ulrika Clementz
Göteborg
ulrika@endometriosforeningen.com eller
press@endometriosforeningen.com
Vad medlemskapet betyder för mig:
Medlemskapet betyder oerhört mycket för
mig. Från början var det ett stort stöd med
enorma kunskaper som verkligen behövdes
när jag var nydiagnostiserad, vilsen och
rädd. Senare har det blivit en oändlig källa av
glädje, gemenskap och vänskap. Jag hade
nog inte levt idag om det inte var för de
tappra och modiga kvinnorna som kämpar
för vår sak.
Vad jag gör i Endometriosföreningen:
Jag är Pressansvarig och sköter om de frågor som rör media, i stort och smått. Det har
vi inte haft förut så vi jobbar på att utforma
den rollen på bästa sätt. Jag sitter också som
ledamot i Västra Götalands styrelse.
Kort endometrioshistorik:
Diagnos 2008. Utredning för ”reumatism/
muskelvärk” när jag var 10 år och akut inläggning med magsmärtor när jag var 12 år.
Lång resa som de flesta. Efter diagnosen
blev jag opererad, komplicerad, behandlad,
kraschad, peppad, rest mig och nu håller jag
på med att omdefiniera den jag är. En resa
som jag vet många känner igen.
Lite allmänt om mig som person:
En singeltjej med få familjemedlemmar.
Ensamvarg som älskar att arbeta mot
gemensamma mål. Högaktar böcker, kunskap och kärlek. I år hoppas jag på att skaffa
en liten hund som kan bli min kompis i livet!
Har du några frågor rörande press, tveka inte
att höra av dig!
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Vi ställer upp för dig!
Möt några av oss som jobbar ideellt i
Endometriosföreningen runt om i landet.

Madeleine Säljö
Göteborg
madde@endometriosforeningen.com
Vad medlemskapet betyder för mig:
Föreningen betyder massor för mig, det är så
givande att få kontakt med andra kvinnor
som lider av samma sjukdom som mig. Går
inte att beskriva hur mycket det hjälpt mig
genom mina år av många operationer och
motgångar.
Vad jag gör i Endometriosföreningen:
Jag sitter med i Layoutgruppen och är även
aktiv inom Göteborgsregionen där jag anordnar pysselkvällar och myskvällar med spel
och skratt
Kort endometrioshistorik:
Jag fick diagnos 2004, sedan dess har jag
genomfört 15 operationer och samtliga hormonbehandlingar. Är nu nyopererad och njuter av livet och allt gott som finns att uppleva.
Lite allmänt om mig som person:
Jag är en sprallig & glad tös som är sambo
och stolt ”mamma” till min lilla chihuahua
vovve Honey. Jag påminner mig själv varje
dag om att leva i nuet och inte sörja saker i
förväg eller tappa hoppet om livet. Jag älskar
pyssel och att träffa människor, gärna medsystrar eftersom jag stöttar dem och de stöttar mig.
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Åsa Lundin
Harmånger som ligger 2,5 mil norr om Hudiksvall i Hälsingland
kontakthudiksvall@endometriosforeningen.com

Vad medlemskapet betyder för mig:
Medlemskapet har hjälpt mig mycket i min
egen sjukdomshistoria och har gett mig mer
kunskap, förståelse och ”systerskap” som gör
att jag inte känner mig lika ensam kring problemen som sjukdomen orsakar.
Vad jag gör i Endometriosföreningen:
Jag blev medlem i Endometriosföreningen för
ca ett år sedan och har nu fått förmånen att bli
kontaktperson/medmänniska för kvinnor/
närstående med denna sjukdom som bor i mitt
närområde.
Kort endometrioshistorik:
Jag fick min diagnos när jag var nitton år och
det har under åren blivit många sjukbesök/
medicinrecept för att hålla sjukdomen i
schack. För ca sju år sedan förvärrades symtomen och en rad operationer blev nödvändiga för att jag skulle få må bättre. Idag får jag
hjälp genom Endometrioscentrum i Uppsala
och framförallt föreningen och alla medlemmar
som är ett stort stöd i vardagen.
Lite allmänt om mig som person:
Jag är utbildad undersköterska/skötare och
har 26 år bakom mig i vården och större delen
inom sluten/öppenvårdspsykiatri. Jag är till
läggningen en glad och positiv person som
börjar närma mig 45 år. Är sambo och
mamma till tre flickor i åldrarna 22,16 och 8 år.
Jag tillbringar mycket tid med familjen och i
vår stuga där tid och vardagsstruktur inte får
ha så stor betydelse.

EndometriosNytt

Nummer 1 - 2012

Vi ställer upp för dig!
Möt några av oss som jobbar ideellt i Endometriosföreningen runt om i landet.

Eleni Kalpaka
Kalmar
kontaktkalmar@endometriosforeningen.com
Vad medlemskapet betyder för mig:
Medlemskapet ger mig mycket nyheter kring
Endometrios, det har gett mig nya vänner
som befinner sig i samma situation som mig.
Jag kan prata av mig utan att någon höjer på
ögonbrynen eller tror att jag ljuger. Man känner sig som i en stor familj där vi alla bryr oss
om varandra.
Vad jag gör i Endometriosföreningen:
I första hand ansökte jag om medlemskap så
fort jag fått min diagnos för att finna andra i
samma situation som mig. Jag sökte tröst och
förståelse för min nya diagnos.
Jag letade även efter en hel del olika behandlingar och det hjälpte mig otroligt mycket att
vara så påläst inför varje läkarbesök.
Jag är även kontaktperson för Kalmarområdet och till sommaren kommer vi samla
ihop ett gäng tjejer för första gången.
Jag vill sprida kunskap om Endometrios för att
andra tjejer ska kunna få hjälp snabbare och
bli trodda när dem skriker efter hjälp.
Tillsammans är vi starka!

Jag blev gravid vintern 2009 och födde en
dotter i juli 2009. Tyvärr så överlevde hon inte
och smärtorna blev bara värre. Trots flera
akut besök var det ingen som lyssnade.
Åren gick och jag började läsa på själv och
tillslut sa jag till min läkare att jag misstänkte
Endometrios.
Detta var sommaren 2011, vid denna tidpunkt
hade smärtorna blivit olidliga och jag led nu
utav kronisk smärta. I januari 2012 gjorde jag
min första laparaskopi och endometrios konstaterades.
Jag går nu på en hormonbehandling som försätter mig i ett konstgjort klimakterium.
Lite allmänt om mig som person:
Jag är en glad och positiv tjej som älskar att
baka och laga mat. Att få skapa och pyssla
med färg och inredning är min dröm. Om dagarna tränar jag våra tre hundar och drömmer
mig gärna bort till ett liv utan smärta. Det har
tagit lite tid för mig att acceptera sjukdomen
men har nu lärt mig att hantera detta och försöker se framåt. Jag tar saker och ting i min
egen takt och lägger mycket fokus på att
känna efter på vad jag klarar och inte klarar.

Kort endometrioshistorik:
Jag fick mens som ung 12 åring och hade rikliga menstruationer, läkarna gav mig smärtstillande och jag fick förklaringen att det var bara
”mensvärk” och under 2 års tid var jag sängliggandes under hela menstruationen. Tillslut
fick jag p-piller och tog dem under några års
tid men smärtorna blev bara värre och värre.
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Här finns våra kontaktpersoner

Umeå

Borlänge

Sundsvall
Hudiksvall

Västerås

Gävle
Uppsala

Örebro

Stockholm
Lidköping
Västervik
Göteborg
Halmstad

Malmö

Visby
Kalmar
Växjö

Vi har i nuläget fler kontaktpersoner på gång. Vill du bli kontaktperson för din ort? Framför allt har vi hög
prioritet för Värmland och Norrbottens län, men oavsett var du bor så kan du höra av dig till oss om du
är intresserad!
Följ utvecklingen och hitta aktuella kontaktuppgifter på hemsidan!
Karta:: Kildor, Wikipedia
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Projekt Nordstan 24-25 mars
Under ett månadsmöte i februari kom mitt förslag
upp om att vi skulle ordna en utställning i Nordstan som är en stor central plats i Göteborg med
massor av affärer och event. Vi knepade och knåpade tillsammans och fick bokat en plats inne i
Nordstan där vi kunde dela ut flyers och broschyrer samt sälja kakor men framför allt nå fram till
andra kvinnor och tjejer med information om vår
sjukdom.
Vi stod under hela lördagen 10-16 och 10-15 under söndagen. Under dessa timmar pratade vi
med mänger av kvinnor, mammor, ungdomstjejer
och familjer. Det var en stark upplevelse att få nå
fram till människor och berätta om vår tyvärr
ganska okända sjukdom. Responsen var enorm
och alla som deltog fick en skön känsla inombords
att vi faktiskt nådde ut och absolut hjälpte många
kvinnor med frågetecken kring sina problem med
blödningar eller mens som hade liknande symtom
som vår sjukdom endometrios. Vi sålde gula kakor
i vår gula färg och även gula band.
Vi hade med listor för namninsamling med syfte
att få igång ett Endometrioscentrum i Göteborg
som vi är i stort behov av. Ulrika, vår pressansvarig, gick ut med information om vårt projekt och
Sveriges Radio dök upp och gjorde en intervju
med Ulrika som sedan sände regionalt som första
nyhet. Så fantastiskt underbart!
Men den absoluta stora vinsten var alla underbara
människor som vi fick kontakt med under dessa
dagar som visade intresse och engagemang för
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oss i Endometriosföreningen. Jag vet att många
tjejer har anslutit till föreningen efter denna helg.
Så underbart och många människor fick insikt och
kunskap om vår sjukdom vilket var vårt mål med
detta projekt.
Det var också så att det kom fram tjejer som hade
vår diagnos men som inte var medlemmar som vi
fick ge information om vår grymma förening och
det stöd som man faktiskt får genom att delta på
träffar och annat.
Jag vill passa på att tacka tjejerna som deltog under dessa dagar då vi inte var så många men vi
genomförde helgen med bravur och jubel och jag
är så stolt över vad vi nådde ut med till våra medmänniskor. Jag kan bara rekommendera er andra
i landet att göra samma sak för vi vinner så mycket på sådana här projekt.
Vi som deltog ser redan fram emot nästa gång vi
ska visa upp oss i våra gula T-shirts och delta i
dessa fantastiska stunder.

Madeleine Säljö
Ett speciellt tack till följande starka medsystrar som deltog och gjorde så att helgen blev
av, ni är fantastiska!
Ann-Marie Floberg, Johanna Lundgren, Malin
Aktin, Cecilie Andersson, Rebecka Augustsson,
Ulrika Clementz, Marie Berntsson, Nina Green
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Livet med Endometrios
Smärta, oro och acceptans!
Kanske borde jag skriva det typiska, att jag kämpar,
håller huvudet högt och tror på en vändning. Det skulle
dock vara lögn. Det är 10 månader sedan jag fick diagnosen endometrios som för en del människor inte betyder någonting… För mig betydde det början på ett
helt nytt liv…ett liv av smärta.

7

April 2011, klockan hade precis slagit 10 på morgonen och smärtan jag upplevde var som att tusen nålar trängde sig in genom mitt skin och vred sig
om min livmoder, en brännande smärta som blev mer
och mer påtaglig ju längre tiden gick. Jag hade de två
föregående månaderna genomlidet ovanligt skarpa
mensvärkar men den jag i nuläget upplevde fick mig att
försvinna in i ett oändligt mörker emellanåt. En underbar väninna följde med mig till akuten där jag på
darriga ben hängandes över hennes axel tog mig in i
väntrummet. I det här skedet klarade jag inte av att stå
på mina egna ben. Trots att jag pendlade mellan medvetande och mörker vet jag att allting hände väldigt fort.
Gynekologundersökning var ett nödvändigt ont trots
smärtan, jag hade fått en morfinspruta men det hjälpte
mig ingenting i det läget… den smärtan ger mig rysningar än idag. Man tyckte sig se en cysta men var
osäker och av den anledningen lades jag in för observation. Efter det beslutet började natten från helvetet,
morfinsprutor varje timma, smärta som fick mig att
svimma till och från.

nat en blödning i buken. Jag förstod inte vad hon menade och frågade om jag skulle dö! Maria som min kirurg hette log och förklarade att jag skulle klara mig
alldeles fint, tack vare mycket morfin var jag inte vid
mitt fullaste medvetande så vi beslutade om att ta all
information senare.

D

e kommande dagarna är fortfarande suddiga tyvärr, komplikationer efter operationen gjorde att
jag genomled samma smärta återigen i ca 4 dagar,
morfin var min räddning, jag svimmade, sov, var vaken
om vart annat i 4 dygn.

N

är jag sedan återhämtade mig från operationen
och fått veta att jag led av Endometrios så skulle
man tillbaka till vardagen…men inte kunde jag ana
vilka beslut man skulle ställas inför efter en diagnos. En
ny vardag tog form med illamående, svullen buk,
smärta i tarmar, förstoppning, bristande matlust och
extrem trötthet. Snart skulle det också uppdagas att
chansen för mig att bli gravid var extremt liten.

06.00

morgonen därpå beslutades att
jag skulle akutopereras och
2 timmar senare var jag sövd. Jag vaknade upp förvirrad och rädd kring lunch, ingen hade ännu diagnostiserat mig och rädslan för att jag hade cancer var enorm
då allt man hade pratat om hittills var en cysta!

M

in kirurg kom in till mig på eftermiddagen och
satte sig på min sängkant, hon tog min hand
och förklarade situationen. Hon hade bränt bort 12 knutor som var början till större endometrioscystor och
även tagit bort en stor nästintill sprickfärdig cysta, en
hade redan spruckit och därav hade hon även avlägs-
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D

et var augusti månad och ännu ett akutbesök för
att få morfin mot smärtan på akuten fick göras.
Jag hade under den här tiden upplevt konstiga blödningar efter att jag och min sambo haft samlag och
passade på att lyfta denna fråga. Läkaren sa inte så
mycket utan gav mig en tid hos en annan läkare på
gynmottagningen 2 månader senare? Väl på besöket
2 månader senare fick jag beskedet jag så länge hade
fruktat…. jag skulle inte kunna få barn på naturlig väg.
Oddsen var otroligt små och fertilitetskliniken skulle
genast kopplas in, men först ville min läkare att jag
skulle få 6 månader på mig att bearbeta beskedet och
förbereda både mig och min sambo på den process
som ska starta.

H

är är jag nu idag och väntar på en remiss till fertilitetskliniken med min sambo, vardagen för ett år
sen och idag är som två helt skilda liv. Smärtan gör sig
konstant påmind och inte bara fysiskt.

O

m jag är förberedd på processen med fertilitetskliniken? Nej, inte det minsta, beskedet känns
fortfarande overkligt. Jag tar en dag i taget men helt
ärligt har jag nog fortfarande inte accepterat fullt ut vad
jag har fått för sjukdom.

V

issa dagar känns allt så hopplöst, det är svårt att
få omgivningen att förstå min smärta. En del i
min närhet börjar ifrågasätta om jag har piller-problem
med så mycket smärtstillande som jag äter, men vad
ska jag göra, det är det enda som hjälper.

S

tatusen idag är inget vidare, endon har blivit
värre senaste månaden och idag drar jag mig
för att gå på toaletten då jag inte klarar av att bajsa
utan att skrika rakt ut. För en vecka sedan vek sig benen på mig på grund av en smärtattack och jag trillade
omkull på köksgolvet.

J

ag är rädd, rädd för framtiden, rädd för hur endon
ska förändra mitt liv ännu mer, rädd för att min
sambo ska försvinna ifrån mig om vi inte kan få barn,
rädd för att glömma mina smärtstillande om vi åker
iväg, rädd för att ha för tighta byxor som klämmer över
buken…Rädslan är en ny bekantskap i mitt liv och det
är ingen bekantskap jag njuter av!

O

m jag kommer ta mig igenom det här? Jo det
kommer jag, just nu vet jag bara inte riktigt hur!
Jag är vilsen och förvirrad.
Jag ska fixa det här, men hur gör man? Hur accepterar man och går vidare?

Nathalie
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När samlag är smärtsamt
På www.endometriosis.org finns en artikel av
Ellen Johnson och Lone Hummelshoj. Den tar upp
saker som är värda att komma ihåg gällande
smärtsamma samlag. Här är ett referat sammanbakat med några egna funderingar.
Smärta vid samlag är något som många kvinnor
med endometrios har problem med och detta kan
slita på förhållandet. Några av dessa problem kan
undvikas genom bättre kommunikation och lite
experimentering.
Samlagssmärtan vid endometrios har beskrivits
som skarpa, huggande eller skärande smärta och
intensiteten varierar från mild till fruktansvärd
under och/eller efter samlaget upp till 48 timmar
efteråt. En del kvinnor har smärtsamma samlag
under vissa perioder, t.ex. vid mens och ägglossning, medan andra kvinnor alltid upplever smärta
vid samlag oavsett tidpunkt. Detta är inte helt förvånande med tanke på att endometrios är en väldigt individuell och oförutsägbar sjukdom.

Vad orsakar samlagssmärta?
Smärtan vid samlag orsakas oftast av endometrioshärdar som sitter bakom vaginan och/eller
nedre delen av livmodern. Vid samlag kan dessa
sträckas, töjas och/eller stötas i vilket kan framkalla smärta. Ibland kan smärtan orsakas av torra
slemhinnor som är en vanlig biverkan av de mediciner man tar eller om man tagit bort äggstockarna. Det sistnämnda problemet kan minskas genom lokalt tillskott av östrogen, t.ex. vagifem.
Hur kan man hantera smärta under samlag?
Detta kan vara både svårt och känsligt att prata
om. Det absolut viktigaste är en ärlig och öppen
kommunikation mellan dig och din partner samt att
ni båda är tålmodiga och förstående mot
varandra.
Kommunikation – svårt men oumbärligt
Som kvinna med endometrios behöver du förklara
för din partner vad som gör ont och hur det påverkar dig, fysiskt och känslomässigt. Andra viktiga
saker som du kan ta upp är:


ditt behov av att vara älskad och att älska



din rädsla för samlag



din rädsla för intimitet som kan leda till
samlag



din skuld över att inte kunna genomföra ett
samlag



din skuld över att svika din partner



din rädsla över att relationen tar slut



din rädsla att din ovilja att ha samlag kan
tolkas som ett tecken på att du avvisar din
partner

Samtidigt är det viktigt att din partner pratar om
saker som hans/hennes behov att älska och bli
älskad; frustation över att inte kunna genomföra
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ett samlag med dig; rädsla att göra dig illa;
frustration över att du drar dig undan i intima
situationer och rädslan att bli avvisad.
När du diskuterat och löst några av dessa frågor,
så har du och din partner en bra plattform att stå
på och hitta lösningar till problemen.
Att prata med en sexterapeut kan också hjälpa.
Experimentera och ha kul
Genom att prova dig fram kan du hitta sätt och
tidpunkter då du kan ha samlag. Vissa kvinnor
kan genomföra samlag som inte är djupa eller så
häftiga; testa olika positioner för att se vad som
fungerar bäst. Det kan även hjälpa med långa förspel med eller utan glidmedel. Undersök också
om det är vissa perioder i månaden som är bättre
än andra. Om du kan identifiera sådana perioder,
gör dem till speciella tillfällen för dig och din partner.
Ta reda på vad som fungerar
Ett annat tips som kan underlätta att hitta rätt tid
och samlagsställning är att skaffa en dildo eller
någon annan lämplig sexleksak och själv, eller
tillsammans med sin partner, prova sig fram.
Ibland kan det vara mindre stressande att prova
sig fram själv. Är du spänd redan från början
p.g.a. rädsla kan detta göra dig mer spänd och
det kan göra ännu mer ont vid ett samlag. Dessutom; om du redan vet vad som fungerar bäst för
dig kan det vara lättare att prata med din partner
om vad som fungerar utan att du får ont vid samlag.
Kom ihåg att det är viktigt att säga till din partner
på en gång om du får ont under samlaget annars
kan det leda till missförstånd, t.ex. det kan uppfatttas som om du avvisar din partner. Detta kan utsätta relationen för onödig stress och leda till ännu
fler missförstånd. Det är alltid bättre att vara ärlig
då det händer så att du och din partner kan prata
igenom vad som hände och ta lärdom till nästa
gång.
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Om det ändå gör ont, vad finns det för
alternativ?
För en del kvinnor försvinner inte smärtan vid
samlag trots tålamod och experimentering. Om så
är fallet behöver du hitta andra vägar att älska
med din partner. Kom ihåg att ett samlag inte är
det enda sättet att vara intim med din partner.
Vara tillsammans; kyssas, smekas, kramas, massera, onanera tillsammans kan vara minst lika
härligt som ett samlag.
Glöm inte att berätta för din läkare om dina problem vid samlag!

Elisabet Lizzy Andersson
För att läsa hela orginalartikeln se:
http://endometriosis.org/resources/articles/painfulintercourse/
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TLV och
Cerazette
Som ni säkert märkt så försvann Cerazette ur
högkostnadsskyddet i Augusti 2011. Nu har jag
efter en del research tagit reda på vad som hänt
och vad som är planen med pillret.

Våra "hemliga" facebookgrupper har blivit en
succé!
Det är många inlägg per dag. Vi har gjort
dem hemliga så att inte våra andra vänner
och bekanta ska kunna läsa våra inlägg.
Bara de som är med i gruppen kommer åt
informationen. Känns tryggt när det är
många privata inlägg.
Har vi missat dig?
Gör så här:
1. Leta upp mig på facebook. Det finns bara
en Karin Grundler i Sverige. Jag har en bild
med en pic-badge med föreningens blomma.
2. Bli min vän
3. Skicka mig ett meddelande på facebook
eller till
ordfstockholm@endometriosforeningen.com
Vips; jag lägger upp dig i Endometriosföreningens hemliga grupp. Bor du i Stockholmsområdet, Västra Götaland, Halland,
Småland eller är ungdomsmedlem? Säg till
så lägger jag in dig i dessa grupper också.

Karin Grundler
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När en medicin tas bort ur högkostnadsskyddet
är det TLV (Tandvårds- & Läkemedelsförmånsverket) beslut och ansvar. Men ibland händer
det att den som skapat medicinen, ansöker om
att den skall tas bort. Så är alltså fallet med
Cerazette.
Anledningarna MSD (Merch Sharp & Dohme)
anger som avgörande är följande:



För de flesta kvinnor innebär det inte någon vinst att Cerazette ingår i förmånen då en
årsförbrukning Cerazette kostar ca 600 kronor .
Om man då som frisk kvinna inte har några övriga mediciner spelar högkostnadsskyddet inte
någon roll och man bör därför inte ens märka
ändringen.



MSDs patent på Cerazette går ut i början av
2012 och därför räknar man med att flera likvärdiga preparat kommer att anlända på marknaden, som är billigare och går in i förmånen.
Därför tycker man från företagets sida att man
vill ta bort läkemedlet ur förmånen nu så att de
kvinnor som har Cerazette på receptet inte automatiskt får ett billigare alternativ på apoteket
utan själva kan välja Cerazette.
Anledningarna är sammanfattningar ur ett
längre mail från Katarina, SSK, Medicinsk Information för MSD
Så sammanfattningsvis kommer inte medicinen
att komma tillbaka in i förmånen, dock kommer
det troligen flera andra likvärdiga, billigare alternativ och går in i förmånen under året. För er
som bor i landsting som subventionerar p-piller
för personer under 20 går självklart fortfarande
Cerazette in under den förmånen.

Ulrika
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Till minne
Det ofattbara har hänt. En av våra medlemmar Emilia,
eller Miia som hon ville bli kallad, har avlidit. En ung
kvinna som borde ha haft hela livet framför sig.
Vi sörjer dig Miia och tänker på dina nära och kära.
Vi jobbar vidare med att sprida information om endometrios, med att kräva bra vård samt ett respektfullt
bemötande. Det här får inte hända igen!
Miia – vi glömmer dig aldrig!
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Lidokainsköljning av äggledarna minskar
mensvärk hos kvinnor med endometrios
En del av er kanske kommer ihåg ett seminarium som Dr Greta Edelstam (överläkare
vid Uppsala Akademiska Sjukhus) höll på årsmötet 2007. Då handlade det om att hon och
kollegor visat att sköljning av äggledarna med
lidokain (ett bedövningsmedel) ökade chansen att bli gravid hos kvinnor med endometrios. En intressant bieffekt var att endometriossmärtorna hos nästan hälften av kvinnorna lindrades vid sköljningen.
I tidningen Human Reproduction publicerar nu
Dr Edelstam och kollegor en uppföljningsstudie där de studerat hur lidokainsköljning påverkar menssmärtor hos kvinnor med endometrios (Wickström, K. et al (2012) Pertubation with lignocaine as a new treatment of
dysmenorrhea due to endometriosis: a randomised controlled trial. 27:6 95-701.). I denna
fas II studie* ingick 42 endometriospatienter
med svåra menssmärtor och fri passage i
äggledarna: 24 st fick äggledarna sköljda med
lidokain och 18 st fick placebo (dvs overksam
substans). Innan studien startade och efter
det tredje och sista behandlingstillfället fick de
gradera sin menssmärta från 1-10 på VASskalan**.
En lyckad behandling var om smärtan minskat
med minst 50% . Detta uppnåddes hos 45%
av patienter som sköljts med lidokain jämfört
med endast 7% i placebogruppen. I vissa fall
höll effekten i sig i upp till ett år och några

patienter blev helt smärtfria. Idag förstår man
inte riktigt hur detta fungerar men Dr Edelstam
tror att behandlingen dämpar makrofagernas
funktion (kroppens städare som frisätter ett
antal ämnen som har koppling till den inflammatoriska processen). Denna studie indikerar
att äggledarsköljningar med lidokain kan vara
ett icke-hormonellt alternativ vid behandling
av endometriossmärta och mensvärk.
Efter kontakt med Greta Edelstam, har föreningen fått veta att idag kan denna behandling
endast utföras på Endometrioscentrat i Uppsala eller Karolinska Sjukhuset Huddinge och
att det kräver remiss från behandlande läkare.

Elisabet Lizzy Andersson
*Kliniska studier delas in i olika faser (I-IV). En fas
II studie utförs på en större grupp av patienter
med en viss sjukdom (i detta fall endometrios) för
att studera hur effektivt ett läkemedel är för att behandla sjukdomen.
**Visuell analog skala (VAS): En skala med vilken man självuppskattar en upplevelse genom att
peka på, eller skjuta en markör över ett streck.
VAS används ofta inom sjukvården och för smärta
går skalan ofta från "ingen smärta" =0 till "värsta
tänkbara smärta" =10. Man utläser sedan en
siffra, i regel mellan 0-10.

Har du något du vill skriva om i EndometriosNytt?
Eller vill du kanske tipsa oss om något som du tycker vi ska göra en artikel om?
Nästa deadline är 15 oktober 2012.
Maila till: redaktionen@endometriosforeningen.com
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Nytryck av
informationsbroschyr
dig
Ett brev till
s!
endometrio

Du är min värsta fiende
Du låter mig aldrig vara ifred
När jag tror att jag börjar bli bättre
kommer du med en smygande fart och hugger tag
Det går inte att skaka bort dig
Det hjälper inte att ta tabletter
Smärtan går ut i benet, över ryggen, runt magen
Du är överallt
Jag vill inte mer, försvinn från mig
Bara för en liten stund
Låt mig få andas och bara vara mig själv
Jag är inte du
Och du är inte jag
Men helt plötsligt har jag blivit Endometrios!
Vart tog jag vägen och när försvann jag?
Är det såhär mitt liv ska se ut?
Att alltid få ha ont?
Att alltid hålla koll på vart tabletterna finns?
Att kunna alla telefonnummer till alla möjliga gynmottagningar?
Att inte kunna få gå ut med vänner?
Är detta mitt liv?
Att ligga kvar i sängen och hålla fast vid en gnutta
hopp som förgörs av varje hugg?
Sluta nu! JAG vill INTE mer!
Försvinn från mig!
Jag vill bara vara jag och inte du

Eleni Kalpaka
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Nu har vi en ny utgåva av den lilla informativa
broschyren i A6 format (den som var svart och
hade en näckros på framsidan). Nu har vi vår
magbild med rosor och törnen på framsidan.
Detta symboliserar hopp trots att taggarna är våra
endometriossmärtor.
Broschyren togs fram 2004, texten skrevs av
docent Agneta Berqvist som då var ordförande i
Endometrios- ARG (Arbetsgrupp för specialitstläkarna). Texten har stått sig bra, ett fåtal ändringar i årets upplaga har gjorts av Specialistläkare Christine Bruse, verksam på Endometrioscentrum, Karolinska Huddinge.
Denna broschyr vänder sig
till alla som inte har kunskap om endometrios –
innehåller en bra och kort
beskrivning över sjukdomen och hur den kan behandlas.
Ett stort tack till Bayer AB
som bidragit till tryckkostnaden.

Vi vill att du hjälper oss att sprida den!
Maila till info@endometriosforeningen.com och
tala om hur många exemplar du behöver.
Du kan samtidigt rekvirera våra broschyrer med
mer ingående information om endometrios, de
har förteckning över symtom, info om hur du ska
agera vid misstanke om endometrios mm. En
vänder sig till tonåringar och en till vuxna kvinnor.
Du kan se dem på vår hemsida
www.endometriosforeningen.com under fliken
Läs mer och sedan Informationsmaterial i rullgardinsmenyn.
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Endometriosföreningen, Sverige
- en ideell förening för kvinnor med endometrios
Föreningen verkar som patientförening och handikapporganisation. Målet är att stödja kvinnor som drabbats av
endometrios. Detta görs främst genom medlemsinformation och medlems-möten. Endometriosföreningen arbetar
också för att informera om sjukdomen och öka kunskapen. Detta tror vi kan leda fram till en bättre vård och utökad forskning.

Medlemskontakter (ej kanslifrågor):
info@endometriosforeningen.com
Telefon: 070-294 82 42

Kontakta oss
Christina Liffner
Ordförande Endometriosföreningen, Sverige
ordf@endometriosforeningen.com

Frågor om hemsidans diskussionsforum
Sofia forum@endometriosforeningen.com

Karin Grundler
ordf Endometriosföreningen Stockholms län
ordfstockholm@endometriosforeningen.com

Kansli
Endometriosföreningen
c/o Föreningshuset Sedab
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm
Telefon: 08-556 06 142 (vard 08.30-12.00)

Nina Green
ordf Endometriosföreningen Västra Götaland
kontaktgoteborg@endometriosforeningen.com

Ungdomssektionen
Sanna och Lotta
ungdom@endometriosforeningen.com

Vi har flera olika medlemskap att erbjuda. För aktuella
medlemsavgifter, se hemsidan.

EndometriosNytt
redaktionen@endometriosforeningen.com
Lokala kontaktpersoner hittar du på hemsidan!

Vill du stödja föreningens arbete med en gåva är det
alltid välkommet. Sätt in ditt bidrag på
PG: 75 49 66 - 0
BG: 5444-4310

Hemsidan
www.endometriosforeningen.com
Här hittar du kalender med medlemsaktiviteter, information om endometrios och behandlingar,
tips och råd – och vårt forum där du kan få kontakt med andra som vet precis hur det är.
På hemsidan finns också en förteckning över alla styrelseledamöter och andra funktionärer. Vi har
idag lokala kontaktpersoner från Umeå i norr till Malmö i söder – dessa hittar du på hemsidan.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter? Kontakta oss så hjälper vi dig!
info@endometriosforeningen.com

