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Ledare

Jobba rätt – men framförallt
jobba med rätt saker!
Återigen deadline … När ska jag lära mig att
börja i tid? Det är ju så roligt att sitta och skriva
texter, göra en budget, fixa en ansökan mm – när
jag börjar i så god tid att jag utan problem kan
undersöka eventuella oklarheter, göra den där
viktiga extrakontrollen och i lugn och ro skriva för
att jag vet att jag kan sova på saken och fortsätta
jobba med fräscha ögon imorgon?
Det finns massor av tidstjuvar att kämpa emot!
Jag skulle utan vidare kunna fylla alla dagens
arbetstimmar och lite till med att låta mig styras
av inkommande mail, telefonsamtal samt inlägg
på Facebook – men det får inte ske! Jag har ju
faktiskt jobbat i många år, passerat 60 och vet hur
man ska planera sin dag. Varför gör jag det inte?
Jo, för att jag ofta har för många bollar i luften –
jobb, familj, föreningar, träning, sjuka föräldrar och
sjuk man – och har så svårt att säga nej. Ska ju
alltid vara den ”duktiga flickan” – ett öde som jag
(enligt Matts Olovsson och andra endometriosspecialister) delar med många endometriossystrar. Tidstjuvar är en sak - men är jag bara i
hyfsad balans så klarar jag dem.
Något som är mycket värre är energitjuvar


Händelser som jag helst vill glömma – varför
blev det så? Kunde jag eller motparten
handlat annorlunda?



Samtalen jag ältar efteråt – kunde de hårda
orden och missförståndet ha undvikits?



Personer som jag inte förstår varför de uppför sig på ett visst sätt, avsiktligt eller av
misstag?



Aktiviteter jag helst inte vill delta i och personer som jag vet är jobbiga kan jag oroa mig
för i timmar, dagar, veckor ..

Varför? Jag måste lära mig att välja och att välja
bort. Livet är för kort för oro och stress. Hur ska
jag hantera detta? Jag tänker på några goda råd,
tips, citat som passerat mig under livet;
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Börja dagen med att ta tag i den uppgift du
känner mest olust inför eller välj bort den
helt om du har möjlighet



Ta tag i den person som oroar dig – det är
mycket bättre med en rak kommunikation
även om den kan vara jobbig eller välj bort
personen om du kan det. Är det någon som
inte kan sluta älta gamla händelser kanske
du kan förklara att ”det är mänskligt att fela
– men gudomligt att förlåta”



Se till att alltid vara tydlig och komma ihåg
att jag inte måste älska alla eller bli älskad
av alla. Det går utmärkt att jobba/verka sida
vid sida om man är professionell.

Jobba med rätt saker! Hur?
Planera med förnuft och utan att vara den stora
tidsoptimisten.
Fundera på vad som är viktigt för dig, din familj,
ditt arbete och dina föreningar.
Tar vi Endometriosföreningen som exempel har vi
många intressanta, viktiga och roliga aktiviteter
framför oss. Här tänker jag framförallt på vår
Informationsfilm, Almedalsveckan med intressanta
seminarier, Nordisk Endometrioskongress i Åbo
med efterföljande möte med våra Nordiska systerföreningar samt en förstudie till ny hemsida. Detta
och mycket annat som ger positiv energi har vi att
se framemot.
Och inte minst har vi ett nytt Nummer av
EndometriosNytt där vi hittar många intressanta
artiklar! Läs och kommentera gärna. Du kanske
vill bidra med några tankar i nästa nummer?

Christina Liffner
ordförande
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Filmprojektet

Informationsfilm om endometrios –
vägen till finansiering
21 februari 2013 beviljade Arvsfondsdelegationen
pengar till projektet Informationsfilm Endometrios!
En milstolpe i vårt långsiktiga arbete.
Första gången vi diskuterade en informationsfilm
var för över sju år sedan – 29 augusti 2005 fick
Endometriosföreningen ett mail från filmproducenten Anders Bohman i Göteborg.
Det inleddes med ”Hej Svenska Endometriosföreningen! Har ni planer på att nu eller i framtiden
producera någon informationsfilm inom ert förbund?” Han beskrev sin bakgrund som speciallärare med stor insikt i handikapp- och patientgruppers problematik. Erbjöd sig att ta ett helhetsgrepp
om filmproduktionen mm.
Vi diskuterade i styrelsen under hösten – några
var positiva – andra inte lika entusiastiska. Ifrågasatte om vi skulle orka med ett sådant projekt. Jag
var mycket positiv och såg möjligheterna en film
skulle ge oss. Hur hantera frågan? Nu föll det sig
så att jag via mitt engagemang inom friidrotten
reste till Göteborg för planeringen inför EM 2006.
Som privatperson träffade jag Anders och några
journalister med stort intresse för endometrios.
(De som skulle jobba med manuset) Parallellt
hade jag lärt känna Nina Green som startade upp
medlemsträffar i Göteborg och efter några år även
bildade vår andra lokalförening. Nina och jag deltog i flera diskussioner och efter ett år var alla i
styrelsen med på noterna. Vi bestämde oss för att
söka bidrag från Allmänna arvsfonden; Vilket var
ett stort projekt (nästan i klass med en EU-bidrags
-ansökan). Av olika skäl – tiden räckte inte till - vi
prioriterade eller fastande i andra frågor – blev en
formell ansökan inlämnad först i januari 2008.
Denna ansökan nagelfors av handläggaren – som
jag inte upplevde som positiv. Allt ifrågasattes inte
minst hur en liten förening skull kunna nå ut, dvs
sprida budskapet om att filmen fanns. Hon trodde
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att det fanns massor av information om endometrios redan. ”Socialstyrelsen måste väl ha broschyrer”? Att påpeka att det inte fanns något officiellt material – den enda broschyr som fanns var
vår egen bekostad av Endometriosföreningen –
uppskattades inte. Jag kände mig motarbetad och
för första gången (och förhoppningsvis sista) grät
jag under ett telefonsamtal. Kände mig så maktlös
inför handläggarens oförstånd, ovilja att försöka
se saken ur vår synvinkel mm. Det kom krav på
kompletterande uppgifter – uppgifter som vi som
jobbat fram ansökan tyckte redan fanns med. Men
vi beslöt att jobba fram ett svar – helt plötsligt kom
det ett brev att man behandlat vår ansökan utan
att invänta kompletteringen och gav oss avslag.
Inte förvånande men en kalldusch. Nu var vi
framme i oktober 2008 och projektet lades på is.
Anders Bohman gav inte upp – men jag var svårflörtad och bränd. Orkade inte ta fram energi för
att börja om. Men Anders hörde av sig lite då och
då. Efter några år började styrelsen diskutera frågan igen och talade om vilket underbart verktyg
en informationsfilm skulle vara t ex när man informerar i skolor. Visserligen hade vi en grundpresentation i powerpoint som använts i Skolprojektet
i Göteborg. Men det skulle naturligtvis vara lättare
att få flera medlemmar att våga jobba med information om man kunde inleda med en film och sedan
låta eleverna ställa frågor.
Hösten 2010 började vi kolla upp vad som krävdes för en ansökan. Alla mallar var ändrade, kraven på detaljer hade ökat mm. Men vi skrev ut alla
mallar från Arvsfondens hemsida och satte igång.
Anders tog fram en ny budget – nu talade vi även
om möjligheten att texta filmen till andra språk.
Intresse fanns hos våra nordiska kamratföreningar. Tekniken för att göra film hade ändrats och
även sättet att distribuera. Och vi skulle göra allt
på absolut bästa sätt. Vår senior advisor Elisabet
Andersson (Lizzy) med vana att skriva ansökning-
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Filmprojektet
rige. Vilka ska leda samtalsgrupper, vilka ska göra
det, hur får ni ut informationen mm. Det började bli
tungt (veckan före jul) att lägga ner massor av ideell tid på att svara på ett upplägg som ev inte
skulle genomföras om vi fick avslag. Men vi svarade och fick med en imponerande lista över kontaktpersoner.

ar från sitt jobb på Karolinska Institutet jobbade
fram en ny ansökan, Anders och den filmare han
ville jobba med tog tag i budgeten och vi var andra
som beskrev hur föreningen skulle jobba med att
sprida information och se till projektet levde
många år. Men som vi alla vet är projekttid och
kalendertid inte alltid samma sak. Tyvärr måste
jag erkänna att jag blev en bromskloss – att fixa till
slutbudgeten med våra kostnader utöver filmproduktion samt att beskriva föreningens roll var mitt
ansvar. Men jobbet, familjen, det löpande arbetet
med Endometriosföreningen och de andra föreningarna jag är engagerad i tog tid.
Nu är vi framme vid förra året och vid ett av de
samtal jag hade med Anders sa han lite försynt att
Tid är ett val (Kirkegaard). Han hade rätt. Jag
stängde av allt annat ett par dagar och vi fick fram
en ansökan juni 2012.
Inget hördes – mer än att man registrerat vår ansökan. Hösten gick utan ett livstecken från Arvsfonden, men i november blev jag kontaktad av en
handläggare, Lisa. Hon ställde massor av frågor
dels om filmbudgeten – fanns det ingen billigare
variant? Svaret är nej! Vi ska ha en kvalitetsfilm
producerad av erfarna personer. Om spridningen,
om tekniken mm mm. Vi fick ett mail med MÅNGA
frågor att besvara inom tre veckor. Det kan låta
som en lång tid – men själv hade jag semester två
av dessa. Alla i styrelsen och några till drog sitt
strå till stacken och vi kunde lämna in svaren på
kompletteringsfrågorna i tid. Efter ett par veckor till
kom det nya frågor – och nya heroiska insatser.
Tredje gången rörde frågorna mycket året efter
filmen – när vi ska ut och informera över hela Sve-
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I januari nu i år blev jag uppringd av Lisa som sa
att ambitionen var att vår ansökan skulle behandlas i delegationen 21 februari. Men hon hade
några frågor….Vi diskuterade och jag fick ändå
känslan av att hon var positiv och ville att vi skulle
få anslaget. Senare har jag fått veta att hon även
kontaktade Matts Olovsson och ställde många frågor. Matts och övriga specialistläkare inom Arbetsgruppen för Endometrios har varit involverade
från första början och ville lika gärna som vi se en
informationsfilm som riktar sig till unga kvinnor och
deras anhöriga.
21 februari kändes som en ödesdag. På eftermiddagen hade jag vinkat av mina barnbarn och ser
när jag kommer in att jag missat ett samtal. Kände
igen Lisas nummer. Gick in på kontoret och ringde
upp. Innan jag gjorde det fick min man mig att lova
att aldrig söka igen om det var ett nej. Han har
sett hur vi jobbat…
När jag fick kontakt med Lisa säger hon ”jag ville
ringa upp själv”— jag satt ner och började tro på
ett positivt svar. Det var bifall!! Och delegationen
hade sagt att det är ett mycket angeläget projekt!
Under samtalet och när vi fick det skriftliga beslutet blev vi påminda om de stora kraven man har
även på rapporter och uppföljning. En heldagsinformation som var obligatorisk följde i april. Vi har
öppnat ett separat konto för projektet och måste
engagera en auktoriserad revisor för projektuppföljning mm. MEN vi fick pengarna!
Nu börjar det konkreta arbetet!

Christina Liffner

Läs mer ...
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Filmprojektet
Informationsfilm om endometrios
– ett Arvsfondsprojekt
Endometriosföreningen, Sverige har beviljats ett bidrag för att producera en informationsfilm om endometrios. Filmens
målgrupp är unga kvinnor och deras anhöriga/vänner. Budskapet är framförallt att informera om att sjukdomen endometrios
finns och vikten av att söka hjälp tidigt. Detta för att få en tidig diagnos och behandling vilket är avgörande för hur man kan hantera sin sjukdom.
Målgruppen är i första hand alla de som inte känner till endometrios. Men vi vill gärna ha en aktiv medverkan från våra medlemmar - speciellt Ungdomssektionens medlemmar. Vad kan intresserade medlemmar göra?









medverka i filmen både med en längre berättelse eller korta kommentarer
finna anhöriga som vill medverka och berätta hur de upplever att vara partner/föräldrar till en kvinna med endometrios
delta i diskussioner om vad vi vill få ut för budskap
fundera på vilka olika ”kapitel” vi ska dela in filmen i
arbeta med planeringen av de studiecirklar/samtalsgrupper vi ska genomföra under 2014
de som vill vara samtalsledare får genomgå en utbildning tillsammans med ett studieförbund
och många andra stora och mindre uppgifter

Tidplan
Filmen ska produceras under 2013. Vi räknar med att ha en version klar i december. Vi jobbar just nu med filmteamet för att
hitta ”skådespelare” och de träffar vår specialistläkare som ska medverka i filmen. I början av 2014 kommer det tas fram ett
antal DVD:er av filmen. Dessa ska innehålla kort information om endometrios - uppdelad i kapitel på samma sätt som filmen.
Det är DVD-boxar och skriftlig information i dessa som är basen för de samtalsgrupper vi vill genomföra 2014. Samtalsgrupperna är öppna för medlemmar och icke-medlemmar. Vi hoppas på en bra uppslutning. En uppgift som är viktig att bestämma
är: Vilken bild vi ska ha på DVD- fodralet? Förslag tas tacksamt emot.
Vi har ansökt om bidrag för att producera filmen (mars 2013-februari 2014) och för att distribuera, arbeta med information i
samtalsgrupper mm (mars 2014 – februari 2015). Arvsfondens handläggare har granskat hela projektet men det vi har fått beviljat är bidrag för år 1. Pengar för distributionsarbetet kan vi söka i slutet av 2013 samtidigt som vi rapporterar in vad vi gjort
under år 1. Enligt Arvsfonden brukar man få bidrag för år 2 om man skött projektet enligt ansökan år 1. Något vi ska göra! Efter
februari 2015 ska vi naturligtvis fortsätta använda filmen som ett verktyg i vårt informationsarbete.

Vi jobbar med filmen och vill bli fler
Filmteamet:
Producenten Anders Bohman, filmaren Mats Jonstam och intervjuaren Gunilla Wirström.
Projektet:
Christina Liffner, Sanna Häggbring, Elisabet Andersson och Emma Dahlin-Haglund samt styrelseledamöter som bollplank.
Vi välkomnar fler medarbetare!

Samarbetspartners








Specialistläkarna inom Arbetsgruppen för Endometrios den sk ARG-gruppen
Endometrioscentrum i Uppsala och Huddinge
Skolsköterskornas Riksförbund
FSUM Ungdomsmottagningarnas samarbetsorganisation
Föreningen Barnlängtan
Våra Nordiska systerföreningar
Ett studieförbund (där dialog om ett riksomfattande samarbete pågår)

Det finns mycket mer att informera om. Du är välkommen att ställa frågor, komma med idéer och gärna medverka i arbetet.
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93 000 kr per år och kvinna
Endometrios drabbar cirka 10 procent av alla
kvinnor i fertil ålder och är Sveriges tredje
vanligaste kvinnosjukdom. Hittills har det varit
okänt hur sjukdomen slår mot kvinnors ekonomi, samt vad den kostar för samhället och
för sjukvården. Nu visar en ännu delvis opublicerad svensk studie på omfattande kostnader.
Burden of Illness in Women with Endometriosis
har genomförts som en enkätstudie bland
svenska kvinnor med diagnosen endometrios. Totalt tillfrågades 800 patienter, varav 449 tackade
ja till att delta vilket ger en svarsfrekvens på 56
procent. Patienterna rekryterades dels via Endometriosföreningen, Sverige och dels via kliniker i
Uppsala, Östersund, Kungsbacka, Eksjö och Huddinge. Matts Olovsson, överläkare vid Nationellt
Endometrioscentrum på Kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, är huvudförfattare till
studien.

Resultatet visar att sjukvårdens direkta kostnader
för en endometriospatient uppgår till 51 000 kronor per år för läkarbesök, inläggningar på sjukhus
och operationer. Detta är cirka tre gånger mer än
för den generella kvinnliga befolkningen i samma
ålder.
Ekonomiskt utsatt patientgrupp
Till de 51 000 kronorna tillkommer dessutom
kostnader som bärs av samhället och av de sjuka
kvinnorna själva. Kvinnor som lider av endometrios har cirka fyra gånger högre sjukfrånvaro
än genomsnittet av befolkningen och sex av tio
med endometrios uppger att deras studier
och/eller arbete har påverkats negativt av sjukdomen.
Enligt studien uppgår den indirekta kostnaden, det
vill säga den kostnad som samhället och de sjuka
kvinnorna har, till i genomsnitt 40 000 kronor per
år och drabbad.
- Det är uppenbart att de här kvinnorna hamnar på
ett helt annat privatekonomiskt trappsteg än vad
de skulle gjort utan sin sjukdom. Det grundläggs
redan i skolan och blir en börda som de sedan bär
med sig under hela livet, säger Matts Olovsson.
Förutom sjukvårdens direkta kostnader och de
indirekta kostnaderna, som bärs av samhället och
de sjuka kvinnorna, finns ytterligare en utgiftspost
på 2 000 kronor per kvinna och år för så kallade
informella vårdkostnader. Dessa uppstår när anhöriga eller vänner behöver ta ledigt från jobbet
för att hjälpa kvinnan som lider av endometrios.
Den totala kostnaden för endometrios blir alltså
93 000 kronor per år och kvinna.

Sjukdomen endometrios leder till två huvudsakliga
typer av utgifter. Den ena delen bärs av sjukvården och rör främst direkta vårdinsatser såsom
läkarbesök, inläggningar och operationer. Den
andra delen bärs av samhället och den enskilde
patienten i form av exempelvis produktions-bortfall
och förlorad inkomst. I studien Burden of Illness in
Women with Endometriosis har båda utgifterna för
svenska kvinnor med endometrios för första
gången sammanställts.
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- Ur ett samhällsperspektiv är det intressant att
studien så tydligt visar att det är mycket kostsamt
att inte sköta om endometriospatienter på ett effektivt sätt. Eftersom antalet patienter är stort blir
de totala kostnaderna mycket höga, säger Matts
Olovsson.

Christina Liffner
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Vår kontaktperson
i Jönköping har ordet

Historien om det gula bandet
Mars månad var för oss en gul månad, där flera
personer i Endometriosföreningen på olika sätt
organiserade uppmärksammanden för endometrios. Sedan jag fick diagnosen endometrios, i
mars 2012, har jag alltid haft funderingar över hur
jag ska kunna uppmärksamma sjukdomen. Mitt
första steg var att ta kontakt med Endometriosföreningen, bli medlem, bli kontaktperson för Jönköping och alldeles nyligen ledamot i styrelsen.

som tur är det vanligt i detta land att individen vill
visa att de gör en god gärning. Detta är min personliga åsikt. Vad spelar kanske inte så stor roll,
men har man ett fadderbarn, skänker ekonomiska
gåvor eller köper awareness-accessoarer vill man
att det ska synas. Huvudsaken är att man kan
visa upp att man faktiskt gör något. Så varför inte
utnyttja denna magnifika gärning som verkar ge
folk god självkänsla?

Min ambition har aldrig varit att endast bara en
siffra i statistiken, eller ett namn på en hemsida.
Jag vill bidra till förändring. Jag vill marknadsföra
endometrios och få information att se ut som reklam. Reklam som syns överallt. Jag vill måla
husfasader gult och sätta upp affischer överallt.
Reklam som väcker intresse och är kryddade med
lite ironi, ni vet som Delicatos reklamer. De är ju
genialiska!

Jag surfade på nätet via min iPhone och sökte
information om var och hur man kunde beställa
gula band, liknande som rosa bandet och blåa
bandet. Jag blev utskriven, och jul och nyår var på
ingång. I julklapp önskade jag mig att anhöriga
och vänner blev stödmedlemmar i Endometriosföreningen, och det blev flertal av dem. Via Facebook lade jag upp min idé om gula bandet i forumet för kontaktpersoner och sedan samtalade
jag och ordförande i föreningen om detta. Ett par
veckor senare hade jag mailkontakt med ett företag i USA och någon månad senare var en beställning på 3000 st gula band lagd. Nu var det
inte många veckor kvar till mars och kort därefter
skrev jag på en leveransavi och sprättade upp
paketet med beställningen. Vet ni vilken fantastisk
känsla det var att lägga sig på min mjuka matta
och bada i förpackningar med gula band? Wow
alltså! Jag skickade vidare band till kontaktpersoner, beställare, föreningshuset och behöll en del
hemma för försäljning i mitt område. Sedan kom
nästa fundering – Hur informerar vi om att vi har
gula band till försäljning? Känner man inte till endometrios så känner man inte heller till Endometriosföreningens hemsida, och då har det inte så
stor effekt att det annonseras där. Så efter ytterligare en snilleblixt föddes Den gula promenaden.

Jag vill pressa politiker och en dag vill jag komma
i kontakt med en seriös journalist med inflytande.
Ja, vilka drömmar jag har va! Och till råga på allt
så vill jag att allt ska hända jättesnabbt, helst nu
på en gång. Framförallt vill jag kunna vakna en
morgon och veta att min närmaste granne, personalen i mataffären och busschauffören i kommunen känner till att endometrios finns, på samma
sätt som att majoriteten av invånarna i detta långa
land känner till diabetes och cancer. Var är vår
gula gala?
Det var i början på december 2012 idén kom. Oftast får jag mina snilleblixtar - som jag vill kalla det
eftersom jag känner mig smart då- då jag mår
som sämst, är trött, utmattad, har starka smärtor
och skitförbannad över att vara sjuk. Och ofta
kommer de till mig när jag ligger på sjukhus. I december spenderade jag en vecka på Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, och kunde inte sluta tänka
på hur jag skulle ha ork att vara aktiv. Hur kan
man vara aktiv från sjuksängen? Så där på sjukhuset, bland syrgas, dropp, spypåsar, morfinsprutor och min dagliga kopp med Knorr’s buljong
klingade det till i den del av skallen som var något
aktiv. Nu får det vara nog, vi ska synas! Synas
överallt och låta mun-mot-mun-metoden göra sitt.
Människor har alltid varit bra på att snacka, och
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Jag vägrar låta min hjärna inflammeras bara för
att buken är det!

Rebeca Álvarez,
Kontaktperson Jönköping

Har du frågor eller funderingar, synpunkter, idéer?
jonkoping@endometriosforeningen.com
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Den gula promenaden
Facebookeventet med ovanstående namn bildade jag som ett initiativ till att sprida kännedom om endometrios och Endometriosföreningen. Att någon faktiskt skulle ge sig ut på
en promenad klädd i något gult var inte huvudsyftet. Facebook är ett fantastiskt verktyg
för att på ett snabbt sätt sprida information till väldigt många människor samtidigt. Huvudsyftet i detta initiativ var även att informera om det gula bandet, föreläsningar och händelser under mars månad. Att göra ett öppet evenemang där vänners vänner kan se deltagande och inlägg gör att det sprids på ett helt annat sätt än en grupp. Ett sätt att propagera lite för endometrios under en bestämd tidsperiod utan att tjata ut det. I skrivande
stund är 451 deltagande, och det är tillfredställande. Jag hoppas att antalet fortsätter att
stiga till nästa år! Eventet finns kvar med ändrat datum till 31 mars 2014. Gå med idag,
om du inte har gjort det, så hjälper du till i initiativet att sprida kännedom om endometrios
och den internationella endometriosmånaden mars. Jag ser redan fram emot nästa år!
Väl mött,

Rebeca Álvarez,
Kontaktperson Jönköping

Visst är de fina!!
Du har kunnat läsa Rebecas artikel om hur det gick
till när Endometriosföreningen köpte dem.
Tanken är att alla medlemmar som vill ska få ett
band, de ska delas ut vid medlemsträffar och på föreläsningar. Kan du inte komma på en träff? Maila till
info@endometriosforeningen.com ange namn och
adress samt sätt in 6 kr för porto på BG 471-9522.
Vill du sälja band? Vi säljer till vänner, anhöriga,
arbetskamrater m.fl. Banden kostar 20 kr som du betalar i förskott till BG 471-9522; glöm inte att skriva
ditt namn på inbetalningen. Skicka samtidigt ett mail
till info@endometriosforeningen.com och ange namn
+ adress.
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Bokrecension
Endometriosis for dummies
Av Josepf W. Krotec och Sharon Perkins
Detta är en fantastiskt bra och enkel bok. Har man inte läst så mycket om endometrios tidigare så är det här rätt
bok att börja med. Boken täcker de flesta områden som symtom, behandlingar, infertilitet, vad man ska fråga sin
doktor om vid första besöket m.m. Dock är den på engelska och det finns ingen svensk översättning. Men det ska
inte behöva avskräcka, alla böcker i For Dummies-serien är skrivna på lättfattlig engelska och böckerna är strukturerade så att man enkelt ska kunna förstå och hitta vad man söker. När det är lite svårare ämnen så är det tydligt markerat i marginalen.
Boken är uppdelad i fem huvuddelar. Den första delen börjar med att sakligt gå igenom vad som definierar endometrios och varför det gör ont. Den förklarar vem som är i riskzonen för att få sjukdomen och andra riskfaktorer.
Sen går den igenom alla symtom och hur man enkelt kan föra journal för att kunna visa för sin läkare. Efter det
följer en lektion i biologi – hur och var endometriosen kan få fäste och vad det innebär. Olika teorier om varför
endometrios uppstår presenteras också samt immunförsvarets roll i det hela.
Andra delen går djupare in på menscykeln och hur andra delar av kroppen kan vara inblandade. En stor del tillägnas problemet med infertilitet som så många lider av. Olika behandlingar som äggledarspolning och IVF förklaras
ingående. Andra delen avslutas med att beskriva vad man bör tänka på när man söker efter gynekolog och hur en
första undersökning går till.
Tredje delen går in på för- och nackdelar med olika smärtstillande mediciner, p-piller och hormonbehandlingar
samt kirurgiska alternativ. Även alternativa metoder som akupunktur, TENS, massage och örtmedicin presenteras.
Fjärde delen handlar om hur man (över)lever med endometrios – alla känslor och den psykiska påfrestningen
som det innebär att leva med kronisk smärta.
Sista delen listar de vanligaste myterna om endometrios och går igenom de viktigaste forskningsområdena just
då (2006), där det förmodligen har hänt spännande upptäcker även efter detta.
Trots att boken börjar få några år på nacken och forskningen på endometrios går trots allt framåt, så rekommenderar jag Endometriosis for dummies varmt. Den innehåller så mycket matnyttigt som alla med endometrios, anhöriga eller de som arbetar med endometrios, borde känna till.

Elin Stenqvist
Kontaktperson Växjö

FOTNOT
“Endometriosis for dummies” är en bra och informativ
bok. Med det sagt så innehåller den en del saker som
inte stämmer och ska därför läsas med ett kritiskt öga
där man inte tar allt för sanning. Några exempel är:
Endometrios och autoimmunitet: Endometrios är INTE
en autoimmun sjukdom (läs mer på sid 29)
Endometrios och graviditet: Graviditet är inte ett botemedel eller en behandling mot endometrios. Man blir
gravid för att man vill ha barn och inte för att behandla
en sjukdom. Det är väldigt individuellt hur man reagerar på en graviditet – allt ifrån helt symtomfri under
och efter graviditeten till att symtomen blir mer påtag-
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liga. Mer än 70% av kvinnor med endometrios blir
gravida men det kan behövas lite hjälp.
Endometrios och cancer: Det är oklart om endometrios ger en ökad risk för vissa former av cancer.
Den forskning som finns är för bristfällig att konkreta
slutsatser kan tas. Undantaget är en ökad risk för
äggstockscancer om man har endometrios på äggstockarna. Denna ökade risk är dock mycket liten.

Elisabet Lizzy Andersson
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Myter och missförstånd om endometrios
Jag blir alltid så oerhört arg då jag får höra att unga
tjejer fortfarande plågas helt i onödan och att det
inte har ändrats sedan 1987 då jag som 18-åring,
efter 8 år långt helvete av smärtor och blödningar,
fick diagnosen.

gynekolog/kirurg med rätt utbildning (d.v.s. vid hormonbehandlingar krymper endometriosen ut men finns kvar
i form av ihoptorkad och inaktiv endometrios; vid kirurgi
så skärs eller bränns endometrioshärdarna bort). Det
finns idag INGET botemedel mot endometrios.

Fortfarande får många unga tjejer höra att de är för
unga, att de omöjligtvis kan ha så ont eller att det är
bara lite mensvärk. Därför tycker jag att artikeln av Ros
Wood, Heather Guidone och Lone Hummelsøj om myter och missförstånd är klockren. Här är några punkter
som de tar upp (en mycket fri översättning, för att läsa
hela artikeln gå till:
http://endometriosis.org/resources/articles/myths/)

Graviditet botar inte endometrios!

Svår mensvärk är inte normalt!
På 1800-talet och tidigare ansåg läkare att
”kvinnoproblem” var indikationer på kvinnors instabilitet
och känsliga psyke. Även om attityden till kvinnor har
ändrats under 1900-talet så ligger några av dessa
gamla slutsatser kvar och påverkar attityden mot kvinnors problem, inklusive mensvärk, hos en del vårdgivare. Detta resulterar i att många kvinnor som söker
hjälp för sin, ofta svåra, mensvärk (eller buksmärtor vid
andra tidpunkter) får höra att det är normalt, det är en
del av att vara kvinna, det är psykiskt, du har låg smärttröskel mm. Om smärta påverkar ditt dagliga liv
(skola/arbete; sociala aktiviteter mm) så ÄR det inte
normalt. Sök hjälp!

En seglivad myt som håller på att försvinna men det
går alldeles för långsamt. Precis som hormonbehandlingar kan en graviditet temporärt göra endometriosen
och dess symtom vilande men den tar inte bort endometriosen. Symtomen kommer ofta tillbaka efter en
graviditet.

Endometrios innebär inte att man är infertil!
Alldeles för många unga kvinnor med endometrios tror
eller får höra att de kommer att bli infertila. Detta är inte
sant och många kvinnor med endometrios kan få barn.
Studier tyder på att fertiliteten avtar ju svårare endometrios man har och, precis som för alla kvinnor oavsett endometrios, ökande ålder.
60-70% av kvinnor med endometrios är fertila. Utav de
resterande 30-40% som har svårigheter att bli gravida
blir ca hälften gravida genom behandling och/eller IVF.
Den siffra som jag har fått är att ca 76% av alla kvinnor
med endometrios blir gravida. En del behöver dock
hjälp i form av tex IVF.

Ingen är för ung för att ha endometrios!

Infertilitet orsakas inte bara av
endometrios på äggledarna!

Alltför många läkare tror att endometrios är mycket
ovanligt hos tonåringar och unga kvinnor. Detta är tyvärr en seglivad myt. Den senaste studien ”The Global
Study of Women´s health” som utfördes i 16 länder,
visade att 2/3 av kvinnorna sökt hjälp före de var 30 år
och att många av dessa kvinnor haft problem sedan sin
första mens. Tonåringar och unga kvinnor ÄR INTE för
unga för att ha endometrios. Faktum är att de flesta
kvinnor har symtom i sin ungdom men får tyvärr varken
diagnos eller behandling förrän de är mellan 20-30 år.

Ett påstående som tyvärr mer och mer ofta dyker upp
på diverse hemsidor, populärvetenskapliga artiklar m.fl.
Endometrios på äggledarna är mindre vanligt och behöver inte leda till infertilitet. Förmodligen beror missförståndet på att författarna som sprider denna myt inte
kan endometrios och blandar ihop sjukdomen med
bäckeninflammation (PID) som är en sjukdom som kan
skada eller blockera äggledare och som ofta orsakar
infertilitet. Hur endometrios orsakar infertilitet vet man
inte idag trots intensiv forskning.

Hormonbehandlingar botar inte endometrios!

Hysterektomi botar inte endometrios!

Syntetiska hormonbehandlingar i form av p-piller,
gestagener, GnRH-analoger mfl har länge används för
att behandla endometrios. Det är viktigt att komma ihåg
att detta är en behandling som tar bort symtomen och
gör endometriosen vilande. Behandlingen är effektiv
(OBS är väldigt individuellt) medan den tas men oftast
så kommer symtomen och endometriosen tillbaka efter
avslutad behandling. Detta innebär att hormonbehandlingarna inte tar bort endometriosen. Det enda sättet att
ta bort endometrioshärdar är via kirurgi som utförs av

Att ta bort livmodern är ingen garanti för att ta bort alla
symtom.

EndometriosNytt

Nummer 1 - 2013

Aborter orsakar inte endometrios!
Det finns inga vetenskapliga bevis som kopplar aborter
till att endometrios börjar utvecklas.

Elisabet Lizzy Andersson
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Min historia
Om att sluta ignorera den egna kunskapen,
om att ta sig själv på allvar

E

tt endometriosminne: Jag är ordförande för Stockholm Pride. Det är mitt under själva prideveckan,
jag jobbar kanske 18-19 timmar om dygnet. Har sjukt
ont i ryggen, det blir värre och värre. Till slut kan jag
inte sova, kan inte stå upp när jag är vaken eller äta
trots att jag vräker i mig värktabletter helt hämningslöst.
Efter en vecka ungefär börjar jag ”helt plötsligt” blöda
och inser att denna helt galna ryggvärk bara var en ny
version av mensvärken. Känner mig barnslig och oansvarig som inte har koll och inte planerar. Går till sjukvårdstältet i parken och frågar mycket generat sjukvårdarna där (som hälsar artigt på ordföranden, som de
tror är på ett inspektionsbesök) om de har bindor. Det
har de inte. Till slut får jag tag på en volontär som har
bindor jag kan låna. Skammen över att jag i stressen
liksom glömt bort att jag skulle ha mens och inte tog
ansvar för detta i tid genom att preparera mig ordentligt
med värktabletter sitter i ett bra tag.

E

tt annat endometriosminne: Jag har, för kanske
tionde gången i ordningen, försökt skapa mig en
hållbar träningsrutin. Har denna gång verkligen fastnat
för spinning och tränar ett par-tre gånger i veckan. Inbillar mig att jag när jag inte tränar får värk i kroppen
och har särskilt lagt märke till en ny värk i höger höft.
Till slut, efter cirka ett halvår är den mycket besvärande. Jag kan inte riktigt stå upp under längre stunder
och sova funkar inte hur som helst. Stelt vänder jag mig
runt i sängen. Jag börjar ana att detta kanske inte bara
kan förklaras av bristande träning och börjar googla
runt och leta efter vad det kan vara för fel. Hittar diverse
förklaringar, men ingen som känns helt klockren. Detta
är våren 2012 och jag har under de senaste 18 månaderna genomgått ett antal ingrepp och behandlingar för
att rätta till det som endometriosen ställt till med på
sistone. Bland annat har min urinblåsa reparerats och
förstärkts, efter det att endometrios börjat tränga in i blåsan
och stora sammanväxningar mellan till exempel äggstock och bukvägg har lossats. Trots detta har
jag inte en tanke på att den här
nya värken också har med endo-
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metriosen att göra. Det har den, såklart. Nästan ett år
efter att värken dök upp kommer jag på idén att googla
”endometriosis + hip pain”. Testa ni också, om ni inte
redan har gjort det. (Och testa självklart samtidigt att
googla ”endometriosis + joint pain”.) Det tog över tio år
för mig, efter det att jag fick min endometriosdiagnos,
att förstå att den här värken som jag alltid, sedan drygt
20 år, har i nedre delen av kroppen, särskilt i lederna,
också har med endometriosen att göra. Några månader
efter det att jag upptäckte kopplingen mellan höftvärken
och endometriosen genomgår jag ytterligare en operation: en förhårdnad som endometriosen skapat ligger
och trycker på nerver i höften. Min läkare lyckas ta bort
nästan allt. (Värken håller sig borta i ett par månader,
sen är den tyvärr tillbaka.)

M

itt mest dramatiska endometriosminne: Jag vaknar i en kompis lägenhet i New York och har
helt sjukt ont i magen, efter en vecka av småblödande
och värk. Försöker ta mig till toaletten. Kan inte riktigt
gå, släpar mig dit och kollapsar på golvet. Minns att jag
tänker medan jag ligger där ungefär att ”det här var väl
själva fan, vi är ju på semester och ska göra roliga grejer, varför hjälper inte värktabletterna?” Är inte ett dugg
orolig över att något kan vara allvarligt fel. Lyckas efter
någon timme släpa mig ut till soffan, lägger varmvattenflaska på magen, märker att den inte hjälper. Tänker
fortfarande inte att det kan vara något allvarligt, är helt
inställd på att jag ska köra det vanliga racet och bita
ihop tills det släpper. Vrider mig av smärta där jag ligger
på soffan. Min kompis sover i andra änden av lägenheten. Till slut, efter ytterligare någon timme, börjar jag må
illa, bli yr och känner hur benen och armarna domnar
bort. Min kompis vaknar när jag till slut tar mig samman
och ropar på henne. Jag kan helt plötsligt inte stå upp
och spyr helt galet. Vi ringer taxi. Kompisen och en kille
som också bor i lägenheten släpar ut mig till taxin. På
sjukhuset vi åker till blir det full kalabalik. Jag har livshotande lågt blodtryck och svår blodförlust – massor av
blod befinner sig i min bukhåla istället för i blodbanorna.
Det blir operation direkt. Orsaken: brustet utomkvedshavandeskap. Jag trodde att jag hade fått ett tidigt
missfall veckan innan och fattade ingenting. För mig
kändes värken som mensvärk, kanske snäppet aning-
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Min historia
kändes värken som mensvärk, kanske snäppet aningens värre, men inte så mycket. Därför reagerade jag
inte, jag förstod överhuvudtaget inte allvaret.

M

itt märkligaste endometriosminne: Jag gör mitt
livs andra försök att ta vården till hjälp för att
försöka bli med barn och har valt Carl von Linnékliniken i Uppsala. Inför det första IVF-försöket berättar
jag såklart om endometriosen (som jag fick diagnosticerad efter den akuta operationen i New York) och att
jag tidigare gjort ett IVF-försök, som ledde till utomkvedet. Min läkare är inte superintresserad av informationen och berättar att de inte ser någon skillnad i resultat mellan personer som har endometrios och de som
inte har det. De har därför uppfattningen att endometrios inte påverkar IVF-resultat, och att inga särskilda åtgärder, som till exempel lång nedreglering eller
några särskilda tester är nödvändiga. Jag protesterar
vagt, men blir väldigt upplivad av klinikens statistiska
bedömning, baserad på deras egen modell, att jag har
48 procents chans att bli gravid på detta försök, och
lägger ner protesterna. Försöket lyckas inte, men det
blir några befruktade ägg till frysen. Inför insättningen
av ett av dessa pratar jag med kliniken igen. Jag berättar om en metastudie från en amerikansk forskningsdatabas, som tyder på att lång nedreglering ger ett bättre
resultat för personer med endometrios. Läkaren är fortfarande inte intresserad och insisterar på att deras
egen statistik visar att det inte finns någon skillnad i
resultat. Jag frågar då hur de bedömer om patienterna
har endometrios eller ej. Hans svar: ”vi ser ju det när vi
sätter in de befruktade äggen. På dig såg vi ingen”. Jag
blir nästan stum. Protesterar vagt, ”jo, det har jag ju,
det är diagnosticerat och jag berättade ju det för er”.
Han fäster ingen vikt vid detta eller mina kommentarer
om att deras statistik ju inte kan bli korrekt om de placerat patienterna i fel grupper, så att säga. Helt obegripligt nog, vilket är det som gör detta till mitt märkligaste endometriosminne, väljer jag trots detta samtal att
genomföra både en frysinsättning och ytterligare ett
IVF-försök på samma klinik. De lyckas inte. Jag lägger,
36 år gammal, slutligt ner mina försök att bli förälder.

Skammen – sjukdomen berör väldigt privata delar av
kroppen, det finns många hinder i vägen för samtalet
om den. Sorgen – sjukdomen hindrar mig från att göra
saker jag vill; skaffa barn, ha sex, ta del av evenemang, träna. Rädslan – kommer det att bli ännu värre,
kommer jag att bli så påverkad av detta att jag inte
längre kan fungera alls?

M

en så också dessa teman som jag fokuserat på
här: oförståelsen, okunskapen – andras men
också min egen. När jag skriver ner mina olika minnen
på det här sättet så ser jag ju hur jag hela tiden ignorerar min kropps signaler, ignorerar symtom och smärta,
ignorerar kunskap jag har. Varför? Jag har börjat tro att
detta, att det sitter så djupt i mig att vifta bort upplevelser av svår smärta, eller agera mot mitt eget bättre vetande för att en person med auktoritet har en annan
uppfattning, har med den mycket långvariga upplevelsen av bristande kompetens från vården som jag har
erfarenhet av att göra. Jag har sökt hjälp så många
gånger utan att få den att jag till slut själv börjat ignorera mina egna upplevelser, på samma sätt som
många läkare har ignorerat det jag försökt berätta för
dem.

D

etta har jag nu bestämt mig för att sluta med. Jag
ska ta mina symtom på allvar, jag ska ta min kunskap om vad som kan göras för att förbättra situationen
på allvar, jag ska ta min rätt att kräva hjälp på allvar.
Och jag ska uppmuntra andra att också göra samma
sak. Något gott har det alltså kommit ur alla dessa i sig
själva mycket negativa upplevelser. Det ska jag nu fokusera på.

Ulrika Westerlund

V

ad vill jag säga med detta? Jag tror inte att någon variant av eländesbeskrivningar av detta
slag är någon nyhet för någon som själv lever med endometrios. Jag har många gånger läst på olika forum
på nätet och tagit del av andras berättelser, berättelser
med många gemensamma teman. Vanmakten – inget
jag gör verkar hjälpa, det blir bara långsamt värre.
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Skolsköterskekongressen
Då har det gått ett år sedan sist och det var
åter dags för att närvara vid kongressen
som i år var i Malmö.
I år handlade kongressen om
“Skolsköterska med fokus på individen”. Det
hölls föredrag om bl.a. sexuella övergrepp,
hälsosamtal, psykisk ohälsa, akneutbildning, att möta främmande kultur.

Vi efterlyser
medlemmar som:






vill jobba med presskontakter
gärna blir intervjuade i tidningar, i
radio och i TV
har idéer vi kan använda när
hemsidan ska uppdateras
vill vara ansvariga för olika arrangemang tex kolla checklistor,
se till att vi har affischer, att affischer sprids både via nätet och
sätts upp och delas ut på olika
platser, att inbjudningar skickas ut
och ta emot anmälningar mm

Med på kongressen var också våra medlemmar Carina, sjuksköterska, och Emma,
skolsköterska, som gjort en avhandling om
“Endometrios hos unga kvinnor”. De hade
en egen monter där man delade ut material
från studien.
Som vanligt var det gott om utställare, en
del nya och några som varit med ett antal
år. För föreningen känns det viktigt att vi
närvarar med material och kan svara på frågor. Det känns nu att det börjar ge resultat
efter att vi har varit närvarande ett antal år.
Många är mycket positiva till vår närvaro,
vårt material gick åt och många ville höra av
sej för att få mera.
I år fick jag hjälp av Alexandra, Susann och
Annelie som medverkar vid medlemsträffarna i Region Skåne.
Mycket roligt att få träffa nya ansikten som
brinner för vår förening.

Carola

OBS!
Vi jobbar i team, men behöver bli fler!
Hör av dig till oss om du är
intresserad av ett eller flera av
ovanstående uppdrag.
ordf@endometriosforeningen.com
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Sverigekartan
Här finns lokalföreningar:
Stockholm
Västra Götaland
Skåne

Här finns våra kontaktpersoner:
Borlänge
Borås
Botkyrka
Gotland
Gävle
Göteborg
Halmstad
Jönköping
Kalmar
Kristianstad
Lidköping
Malmö
Stockholm
Sundsvall
Tierp:
Umeå
Uppsala
Västervik
Västerås
Växjö
Örebro
Vill du bli kontaktperson eller starta lokalförening på din ort och är nyfiken på hur det går
till? Kontakta oss så hjälper vi dig att komma
igång!
Mailadresser finns på
www.endometriosforeningen.com
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Det här gjorde vi 2012
Verksamhetsberättelse 2012 för Endometriosföreningen, Sverige
organisationsnummer 802413-0075
Styrelsen får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31, föreningens 23e verksamhetsår.

Allmänt om verksamheten
Endometriosföreningen, Sverige (Endometriosföreningen) är
en rikstäckande patient- och handikappförening med syfte att
stödja kvinnor som drabbats av endometrios.
Endometriosföreningen, Sverige är medlem av Endometriosis
Association,(EA) endometriosföreningarnas paraplyorganisation i USA, European Endometriosis Alliance (EEA), Nordic
Endometriosos Alliance (NEA) samt World Endometriosis
Society (WES).
Inom Endometriosföreningen, Sverige finns tre lokalföreningar; Endometriosföreningen, Stockholms län som är medlem i
Handikapp- föreningarnas Samarbetsorgan i Stockholms län
(HSO Stockholm), Endometriosföreningen, Västra Götaland
och Endometriosföreningen, Region Skåne som bildades i
oktober 2012.
Föreningen har ett samarbete och informationsutbyte med
specialistläkarna inom Endometrios – ARG. En arbetsgrupp
inom Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG).
Endometriosföreningen samarbetar med andra nordiska och
europeiska endometriosföreningar. Vi har även ett samarbete
med Barnlängtan, en förening för ofrivilligt barnlösa.
Endometriosföreningen har kontaktpersoner på drygt 20 orter
i Sverige, samt en Ungdomssektion som är öppen för alla
medlemmar under 26 år.

Möten
Under 2012 har styrelsen haft 5 protokollförda styrelsemöten
och ett antal arbetsmöten, de flesta via Skype. Årsmötet
2012 hölls 21 mars via webex för att ge medlemmar i hela
landet möjlighet att delta. Tekniken fungerade bra och deltagarna såg dokumenten, lyssnade till presentationen och ställde frågor.
Under 2012 har vi haft drygt 50 medlemsträffar på flera orter.
De mer aktiva orterna, t.ex. Göteborg har haft en träff per
månad medan andra orter två till tre träffar per år. Medlemsträffarna har ibland ett speciellt tema med extern eller intern
föreläsare. Flertalet tillfällen är det en medlemsträff med interna diskussioner, informationstillfällen där nya medlemmar
får möjlighet att ställa frågor eller arbetsmöten kring ett gemensamt projekt.

2014, när lokalföreningen i Region Skåne varit verksam i ett
år avser vi att söka bidrag från Region Skåne. Större kostnadsposter under året har varit kostnad för kanslifunktion via
Föreningshuset Sedab. (FH). FH sköter medlemsregister och
bokföring åt Endometriosföreningen, medverkan i olika kongresser och mässor, tryckning av en ny informationsbroschyr
samt kopierings och distributionskostnader, främst för medlemstidningen EndometriosNytt.
Resultatet 2012 blev ett överskott skott på 25.000 kr, föreningen har en tillfredsställande likviditet.

Medlemmar
Föreningen hade vid årsskiftet c:a 1100 medlemmar, en ökning med mer än 300 personer under 2012 och tillströmningen av medlemmar har fortsatt under 2013.

Information
Under året har vi gett ut två nummer av medlemstidningen
EndometriosNytt. EndometriosNytt distribueras till samtliga
medlemmar och kan läsas på hemsidan efter medlemsinloggning. Sedan hösten 2010 ger föreningen ut Nyhetsbrev
med information om aktuella händelser, kommande aktiviteter mm. Under 2012 utgavs 7 Nyhetsbrev, de distribueras via
e-post och finns att läsa på hemsidan.
Föreningens hemsida, www.endometriosforeningen.com har
många besökare. Här lägger vi upp länkar till artiklar, information om olika forskningsstudier mm. Alla kommande aktiviteter annonseras på kalendariet och information om genomförda aktiviteter lämnas. På den del av hemsidan som kräver
medlemsinloggning finns föreningens diskussionsforum som
haft en lägre aktivitet under 2012. En orsak till detta är att
tekniken upplevs som krånglig med inloggning mm. Planer
finns att undersöka möjligheten att uppgradera Forumet.
Under 2011 startade Endometriosföreningen ett antal
stängda Facebook-grupper, dels för att underlätta kommunikationen mellan styrelsens ledamöter respektive kontaktpersoner, dels för att medlemmar som inte kan delta i träffar ska
kunna ställa frågor och informera varandra. Det finns Facebook-grupper för olika regioner, för Ungdomssektionen
samt för vissa specialintressen. Facebook-grupperna är välbesökta och många olika ämnen diskuteras. Minst två styrelseledamöter är ansvariga för de olika grupperna och bevakar
kvaliteten på svar. Här samarbetar vi med specialistläkarna
för att ge korrekt och helt uppdaterad information.

Aktiviteter
Ekonomi
Föreningens intäkter består av medlemsavgifter och landstingsbidrag. Vi får ett bidrag från Stockholms läns landsting
för att arbeta med handikappolitiska frågor, Region Västra
Götaland ger enbart ett mindre administrativt bidrag. Inför
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Förutom medlemsträffar har Endometriosföreningen informerat om sjukdomen och arrangerat föreläsningar;

 Framtagande av en ny informationsbroschyr, tänkt som
en första introduktion om endometrios till politiker, skolpersonal m.fl. grupper. Den nya broschyren kompletterar
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Det här gjorde vi 2012
de tidigare informationsbroschyrerna som har målgruppen
unga respektive vuxna kvinnor som lider av endometrios
alternativt misstänker att de kan ha sjukdomen.

 Information vid HSO Stockholms Arbetsmarknadssemi-

 En välbesökt föreläsning hölls av Specialistläkare Margita

 Två styrelseledamöter deltog i ett möte med andra nor-

Gustafsson hölls i mars i Malmö.

 En föreläsning med speciellt fokus på information till anhöriga hölls i mars i Sundsvall.

 Under mars visades en fotoutställning som beskriver en
endometriospatients smärta och

 utsatthet/maktlöshet på Ungdomsmottagningen i
Sundsvall, den visades senare även i Kramfors. Utställningen hade även fakta om endometrios, korta texter på
små informationsskyltar.

 Under Endometriosmånaden mars genomfördes flera
medlemsträffar runt om i landet samt en informationsaktivitet i Nordstan i Göteborg.

 Information och bord med broschyrer samt möjlighet för
skolsköterskor att ställa frågor

 vid skolsköterskornas årliga kongress, detta år i Stockholm.

 Diskussioner med politiker och läkare i region Skåne.
 I juni lämnande Endometriosföreningen in en ansökan till
Allmänna arvsfonden. Vi söker bidrag för produktion av en
film som ska vända sig till unga kvinnor och deras anhöriga/nätverk. Arbetet med ansökan har varit mycket omfattande och i slutat av året fick vi svara på ett stort antal
kompletteringsfrågor som främst rörde hur filmen ska spridas och nå rätt målgrupp. Tanken är att information om
filmen ska spridas via föreningens hemsida och via information hos skolsköterskor och Ungdomsmottagningar.
Får vi bidraget kommer föreningen ordna samtalsgrupper/
studiecirklar med – både medlemmar och andra intresserade.

 Föreningens styrelse har på olika sätt argumenterat för
att det nya läkemedlet Visanne ska ingå i högkostnadsskyddet. Bl.a. fick föreningens ordförande en debattartikel
införd i Aftonbladet i juni. Under hösten har vi fortsatt arbeta med frågan och deltagit i arbetet med att ta fram
argument inför en förnyad ansökan till Tandvårds- och
Läkemedlemsverket (TLV).

 Ett skolprojekt med information till elever på högstadiet
och i gymnasiet startade i Göteborg under 2010 det har
fortsatt 2011 och 2012 tyvärr i begränsad omfattning av
ekonomiska skäl.

 Medverkat vid arbetet med att sprida information om vad
analysen av enkätundersökningen Burden of Illness kommit fram till. En studie som visar individens och samhällets kostnader för endometrios, hur kvinnor upplever
sig bemötta inom vården och vilken livskvalitet kvinnor
med endometrios tycker sig ha.

 Deltagit i olika seminarier under Almedalsveckan.
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narium i september. Ett viktigt forum för föreningen som
representerar medlemmar med ett s k osynligt handikapp.
diska endometriosföreningar på Island.Mötet hölls i samband med en informationsdag som berörde flera olika
aspekter på sjukdomen.

 Möte med ansvariga klinikchefer på Sahlgrenskas och
Östra Sjukhusets kvinnokliniker.

 Matts Olovsson överläkare på Kvinnokliniken och ansvarig för Endometrioscentrum i Uppsala höll en föreläsning i
Umeå i september.

 Flera medlemmar har medverkat i artiklar, radio – och TV
inslag.

 Kontakter med politiker och sjukvårdsansvariga genomförs kontinuerligt.

 Internationellt har vår Senior Adviser arbetat inom WESgruppen med att ta fram ett konsensusdokument om endometrios. Tanken är att det ska bli en artikel i en internationellt erkänd vetenskaplig tidskrift. Ytterligare information om de olika aktiviteterna finns i de olika lokalföreningarnas verksamhetsberättelser. Där finns också
handlingsplaner för 2013-2014

Inför 2013
Arbetet med att i informera och påverka kommer att fortsätta.
Tanken är att involvera fler medlemmar i olika aktiviteter med
syftet att frigöra tid för mer långsiktiga frågor. Fotoutställningen ska visas på flera orter, tänkbara platser är Ungdomsmottagningar, bibliotek och även skolor. Om vi får bidraget från
Arvsfonden till informationsfilmen har vi ett stort arbete under
2013 med att ta fram manus och producera filmen. Föreningen samarbetar med en erkänt duktig filmare som har stor
erfarenhet av dokumentärfilmer och har arbetat med andra
patientföreningar. Arbetet med filmproduktionen beräknas ta
7-9 månader. Under 2013 ska vi planera och förbereda de
samtalsgrupper och studiecirklar som ska genomföras 2014
och framåt. Tanken är att tillsammans med ett studieförbund
utbilda kontaktpersoner och andra intresserade medlemmar
till samtalsledare. Information till skolelever på högstadiet och
gymnasiet är en prioriterad fråga. Vi räknar med att kunna
genomföra ett antal informationer, finansierat med egna medel under 2013. Men kommer fortsätta söka projektbidrag för
2014 och senare år. Lokalföreningarna fortsätter sin verksamhet med medlemsträffar och möten med lokala politiker
och ansvariga inom sjukvården. Den nya Skåneföreningen
genomför under våren en studiecirkel tillsammans med Studiefrämjandet i Kristianstad. Föreningens hemsida omarbetades för ett antal år sedan och det är dags för en ansiktslyftning och en uppdatering. I handlingsplanen och budgeten för
2013 finns inlagt en förstudie för arbetet med ”ny hemsida”

Stockholm 13 mars 2013

Styrelsen
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Våra årsmöten 2013
Först ut var Endometriosföreningen, Stockholms län den
7 mars. Årsmötets hölls i HSO Stockholms lokaler och vi var
15 stycken närvarande. Före årsmötet presenterade Per Boström från Bayer analysen av enkäten Burden of Illness
(BOI). Den visar kostnaden för endometrios både för individen och samhället, hur kvinnor med endometrios upplever sin
livskvalitet och vad man tycker om bemötandet i vården.Pers
dragning var intressant och vi diskuterade flera av slutsatserna - många av dem var en bekräftelse på vad vi redan vet
och en del annat gav oss aha-upplevelser. En sammanfattning av den ekonomiska analysen av Burden of Illness finns
med i detta nummer av tidningen.

Styrelsen för Endometriosföreningen, Stockholms län 2013
Ledamöter:
Karin, Grundler, ordförande
Carola Bengtsson, vice ordförande
Felicia Batchasingh
Tina Berglund
Charlotta Silfverling
Suppleanter:
Christina Liffner
Ingela Näsström
Vi hälsar de nya ledamöterna Tina Berglund och Felicia Batchasingh välkomna till styrelsen samtidigt som vi tackar Sofia
Oddsdotter Larsson som avböjt omval.
Endometriosföreningen, Västra Götaland hade sitt årsmöte 9 mars på Sahlgrenska i Göteborg. Här var deltagarantalet i årsmötet ungefär lika stort som i Stockholm. Före årsmötet lyssnade närmare 100 personer på en föreläsning av
specialistläkare Margita Gustafsson – som vanligt mycket
informativ och tydlig. Efter föreläsningen gavs det tillfälle att
ställa frågor. Frågorna var många och behandlade olika områden, alla fick tydliga och konkreta svar.

Styrelsen för Endometriosföreningen, Västra Götaland 2013
Ledamöter:
Nina Green, ordförande
Marie Berntsson
Carolina Bjelkenberg
Ulrika Clementz
Pia Wall
Ninna Weber
Suppleanter:
Christina Liffner
Susan Reijer
Vi hälsar de nya ledamöterna Pia Wall och Ninna Weber välkomna till styrelsen Efter årsmötet har Ulrika av personliga
skäl valt att lämna styrelsearbetet. Vi tackar henne för allt
arbete med styrelsefrågor och presskontakter.
Endometriosföreningen, Sverige hade sitt årsmöte via
Skype den 21 mars. Skype är ett utmärkt verktyg när vi vill
erbjuda alla medlemmar att delta – oavsett bostadsort. Men
ett årsmöte utan speciellt program lockade inte många. Vi var
drygt 10 personer, men mer än hälften bor utanför Stockholm. De som deltog fick information om verksamheten och
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det ekonomiska resultatet 2012. Vi diskuterade även planerade aktiviteter för 2013. Tyvärr kunde vi inte informera om
årets stora projekt Informationsfilmen om endometrios eftersom beslutet från Arvsfonden inte var offentligt då.

Styrelsen för Endometriosföreningen, Sverige 2013:
Ledamöter
Christina Liffner, Västerås , ordförande
Rebeca Alvarez, Gränna
Carola Bengtsson, Bromma
Nina Green, Göteborg
Karin Grundler, Stockholm
Sanna Häggbring, Stockholm
Suppleanter:
Marie Brandberg, Umeå
Helene Sjöholm, Gävle
Senior för Advicer
Elisabet ”Lizzy” Andersson
Vi hälsar Rebeca Alvarez välkommen till styrelsen och tackar
Sofia Lindström Reback som avböjt omval.
Ett tack till Valberedningen för Sverige och för Stockholms
län – Veronica Kamph och Linda Lindström. Även till VGstyrelsen som själva hittat två bra nya namn.
Endometriosföreningen, Region Skåne bildades 31 oktober 2012 och har ett förlängt första verksamhetsår till 31 december 2013. Men vi har kallat till ett extra årsmöte i Kristianstad 22 maj klockan 18.00 (se hemsidan). Orsaken till det
extra årsmötet är dels ett styrelseförslag att ändra stadgarnas
§16 så att den överensstämmer med motsvarande paragraf
för de andra lokalföreningarna. Vi vill ha möjligheten att hålla
årsmötet januari – april. (nu januari – mars) Detta för att mer
koncentrerat först kunna arbeta med Endometriosföreningen,
Sverige och genomföra revision och årsmöte. Därefter ta tag i
årsredovisning mm för lokalföreningarna. Inget hindrar att vi
har de olika årsmötena tidigare än april om alla siffror och
texter, förslag till val mm är klara. Vi hoppas även att kunna
välja in ytterligare någon ledamot/suppleant som är bosatt i
Skåne.

Styrelsen för Endometriosföreningen,Region Skåne 2013:
Ledamöter
Susann Söderberg, ordförande
Jannika Petersson
Christina Liffner
Suppleanter
Emma Bodén
Nina Green
Varför är Christina Liffner med i alla föreningar?
Huvudorsaken har varit för att arbeta med formalia, stadgar
och protokoll mm vid bildandet av respektive förening. Idag är
Christina fortfarande ekonomiansvarig och firmatecknare för
alla föreningar. Ett uppdrag som gärna får övertas av någon
annan nu när våra lokalföreningar vuxit. En arbetsuppgift
inför 2014 års årsstämmor.
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WES: Ett konsensusdokument för
hantering av endometrios
Ni kanske kommer ihåg att jag och Nina Green var på ett internationellt endometriosmöte i Montpellier hösten 2011 och i
samband med detta deltog i en första workshop som arrangerades av WES (World Endometriosis Society) för att utveckla
ett konsensusdokument för hantering av endometrios. En
grupp, WES Montpellier Consortium, bestående av 34 olika
internationella medicinska och icke-medicinska organisationer
ingick och jag fick förtroendet att representera Endometriosföreningen.
Efter Montpellier har ett intensivt arbete utförts (genomgång
av medicinsk litteratur i endometrios; vilka kliniska erfarenheter finns det; hur starka slutsatser kan dras; vad saknas etc)
och slutsatser har stött och blötts med avseende på hur stark
bevisning som finns samtidigt som klinisk erfarenhet har tagits
i beaktning. Jag är väldigt stolt över att ha varit en del av
denna process då jag, som representant för kvinnor med endometrios, kunnat ge aspekter från en patients synvinkel med
avseende på t.ex. diet, KBT (kognitiv beteende terapi), coping
-grupper, patientföreningar, träning m.m. kan ha positiva effekter på hantering av endometrios trots att det i dagsläget
inte finns några statistiskt säkerställda vetenskapliga studier.
Detta massiva arbete mynnade ut i ett konsensusdokument
som berör 69 punkter som är viktiga för hantering av endometrios. Detta är nu publicerat i tidskriften Human Reproduction, 2013; finns som pdf-fil på Endometriosföreningens hemsida.
Varför är detta WES-konsensusdokument så viktigt?
Det finns flera anledningar till att WES-konsensusdokumentet
är viktigt:

 De som är mest berörda av endometrios har deltagit i processen: kvinnor med endometrios och patientföreningar,
kliniker, kirurger, forskare och representanter från medicinsk industri. Dessutom har dessa representanter varit
spridda över fem kontinenter.

 Dokumentet lyfter fram att kvinnor med endometrios behöver livslång behandling och att vilken typ av behandling
som krävs kan variera beroende på kvinnans symtom, livsstil, fertilitetsönskningar.

 Slutsatserna i dokumentet har en djup vetenskaplig förank-

 Endometrios är en av de mest frekventa orsakerna till infertilitet hos kvinnor, ca 1/3 av kvinnor med endometrios
kan inte bli gravida utan hjälp (IVF). Genomgången av
medicinsk litteratur visar att medicinsk behandling som
förhindrar ägglossning inte är att rekommendera då det
inte förbättrar fertiliteten och kan fördröja en graviditet.
Lapraskopisk kirurgi är ett effektivt sätt att förbättra fertiliteten vid stadium 1 av endometrios (d.v.s. isolerade endometrioscystor) och det är viktigt att ingreppet utförs av en
gynekolog/kirurg med rätt kirurgisk kompetens med avseende på endometrios. Det blir mer och mer tydligt att det
finns en ökad risk för problem under graviditet hos kvinnor
med endometrios och den ska därför ses som en riskgraviditet och följas som en sådan.

 Det är en vedertagen myt att symtomen av endometrios
försvinner i samband med menopaus (klimakteriet). Symtomen kan komma tillbaka om kvinnan behandlas med östrogen (add-back terapi) eller om hon lider av sammanväxningar orsakade av endometrios tidigare i livet.

 Dokumentet föreslår då det gäller medicinsk behandling:
“first-line” (före diagnos) behandlingar för att hjälpa kvinnor
att hantera sina smärtor i buken. Sådana behandlingar kan
inkludera NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drugs)
och andra värktabletter samt gestagener och p-piller. Det
är viktigt att eventuella biverkningar tas i beaktning. Second-line” (efter diagnos) behandlingar kan inkludera
gestagener och opiater men även GnRH-analoger och
återigen ska biverkningar beaktas och det är viktigt med en
diskussion om vad som är acceptabelt. Det ska vara en
aktiv diskussion mellan kvinnan med endometrios och behandlande läkare: före, under och efter behandlingen, om
val av behandling och eventuella biverkningar etc.

 Det finns två kliniska prövningar som visar att efter kirurgisk rensning av endometrios kan förändringar i dieten*
leda till minskad smärta och kan vara ett alternativ till hormonell behandling.
Akupunktur kan också minska endometriosrelaterad
smärta men måste ofta upprepas då effekten inte är långvarig.
TENS har också visats vara effektiv för att minska endometriosrelaterad smärta.

ring där områden som saknar eller har mycket svaga vetenskaplig bevisning är klart utpekade samt på klinisk erfaren- WES kommer att uppdatera WES Montpellier konsensusdokuhet.
mentet allt eftersom forskning kommer upp med ny, vetenWES konsensusdokument täcker upp alla aspekter av hante- skapligt bekräftad information om hur endometrios ska behandlas och hanteras.
ring och behandling av endometrios t.ex. livsstil och förändringar i diet, komplementär medicin för behandling av endoElisabet Lizzy Andersson
metriossymtom och endometrios och äggstockscancer. Några
viktiga punkter är:
* En diet som är rik på grönsaker och frukt och där man minskar på mjölprodukter kan ha en positiv effekt på endometrios Kvinnor med endometrios associerar ofta sina första sym- relaterad smärta. Det finns även indikationer på att ett tillskott
tom med tonåren men trots detta får de flesta kvinnor inte
av magnesium eller B1/B6 vitaminer (dock vet man inte hur
diagnosen förrän senare i livet. Lång klinisk erfarenhet i
högre doser av B-vitaminer påverkar resten av kroppen och
hantering av kvinnor med endometrios visar på att en tidig kan leda till icke önskvärda biverkningar) kan minska mensbehandling kan ge ökad livskvalitet tidigt i livet, förhindra
värk vilket även kan hjälpa kvinnor med endometrios.
att endometriosen blir värre och minska risken för infertiliDet är väldigt viktigt att komma ihåg att dessa studier är
tet. Trots detta hittades väldigt lite bevis för hur endometrios effektivt ska behandlas hos tonåringar. Mer forsk- mycket små och bevisningen svag. Hur effektiva de
ning behövs inom detta område, både för diagnos och be- egentligen är med avseende på endometriosrelaterad
smärta är långt ifrån kartlagt.
handling.
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Kvinnans och mannens hälsodag
Dagens Medicin har under flera år arrangerat Kvinnans
hälsodag med flera intressanta föredrag om aktuella
frågor. För ett par år sedan var Dr. Matts Olovsson en
av talarna och informerade om endometrios. Nytt för
2013 var att dagen hette ”Kvinnans och mannens
hälsodag”. Ett flertal programpunkter tog upp skillnaderna mellan mäns och kvinnors symtom och behandling vid samma sjukdom, men även det faktum att det
sker ett demografiskt trendbrott. Sekler av kvinnoöverskott är på väg att brytas. Friskare och mer långlivade
män gör att de svenska männen år 2015 för första
gången blir fler än kvinnorna. Detta ställer gamla sanningar på ända och kräver ett förändrat synsätt framförallt på vården av våra äldre. Detta var ett par av föreläsningarna vi lyssnade på. Andra berörde bl a cancervård och behandling av kvinnor från andra kulturer.

Tjänstemannaförslaget till sjukvårdspolitikerna är att
subventionen ska gälla för alla under 25 år, att kostnaden ska vara 200 kronor per år och att subventionen
endast gäller de p-piller som ingår i läkemedelsförmånerna.

Några föredrag berörde frågor som är speciellt intressanta för oss;

I den debatt som följde deltog gynekologer, representant för RFSU, riksdags- och landstingspolitiker. En
knäckfråga är hur de landsting som idag har helt fria ppiller får göra - måste de öka kostnaden till 200 kronor?
En mycket svårare fråga är om landstingen strikt ska
hålla sig till de preventivmedel som godkänts av TLV.
Gynekologerna är mycket kritiska till den ståndpunkten.
Man anser att TLVs regler fungerar dåligt - det är viktigt
att ha många olika sorters p-piller att erbjuda unga
kvinnor när de kommer till en Ungdomsmottagning. Vi
reagerar olika på p-piller och enligt ledande gynekolog
som deltog i debatten är några av p-pillren på TLVs
lista inte lämpliga för unga kvinnor.

”Ungdomssubventionen ur ett hälsoekonomiskt
perspektiv”

Ofrivillig barnlöshet – är vi på väg mot likvärdiga
regler?

En forskare beskrev hur bristen eller tillgången på fria
preventivmedel kan påverka utbildningsnivå, karriärmöjligheter och löneutveckling, d.v.s. sociala faktorer
och livskvalitetsfaktorer. Han visade på att i landsting
som erbjuder preventivmedelssubvention är tonårsaborterna färre och därmed lidandet för den enskilde och
kostnaden för samhället mindre.

En kartläggning av SKL visar att det råder skillnader i
vilka regler som gäller för behandling av ofrivillig barnlöshet mellan olika landsting. (Något som är välkänt för
alla drabbade och påtalas i olika sammanhang både av
Endometriosföreningen och föreningen Barnlängtan,
föreningen för ofrivilligt barnlösa). Vad är nästa steg i
arbetet för att minska skillnaderna i villkoren för par
som är ofrivilligt barnlösa, oavsett i vilken typ av relation man lever.

Är ungdomssubvention som är lika för alla en bra
eller dålig kompromiss?
Programpunkten inleddes med att en representant för
Sveriges kommuner och landsting (SKL) beskrev ett förslag
till enhetliga regler för ungdomssubvention av p-piller. Ett
kompromissförslag som väckt
diskussion. Idag, med olika
regler i olika landsting, har vi
ett svårhanterat och orättvist
system som delvis är finansierat av landstingsskatten. Det
är svårt för apotek att hålla
reda på var kunder bor, många
olika fakturor till landsting från
apoteken och svårt att förklara för kunderna. Motiven
till det nya förslaget är att det ska vara rättvist, ge jämlik vård, vara enkelt att hantera och möjliggöra kostnadskontroll.
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Mycket intressanta frågor, vi var förväntansfulla inför
vad en utredare från SKL skulle informera om. Men vad
fick vi höra – jo en massa statstik om skillnader i antal
IVF-försök, åldersregler, kostnader mm mellan olika
landsting. Något vi redan känner till. Det enda nya var
att vi fick reda på att SKL utreder frågan till 30 juni
2013 och då ska komma med förslag till nationella tolkningar.
Även om denna punkt var en besvikelse var dagen
som helhet väl värd att närvara vid.

Christina Liffner och Carola Bengtsson
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Öppet brev till politikerna
i Region Skåne
Endometrios är en sjukdom som drabbar var tionde kvinna i
fertil ålder. I Sverige innebär det att drygt 200 000 kvinnor är
drabbade, vilket gör sjukdomen vanligare än både diabetes
och cancer. Trots att endometrios är en så vanlig sjukdom är
det många som inte känner till den. Planerna att införa ett
nytt vårdval inom gynekologin i Region Skåne skulle slå hårt
mot oss som lider av sjukdomen.
Endometrium betyder livmoderslemhinna och på kvinnor
med endometrios sätter sig denna utanför livmodern, till exempel på äggstockar, tarmar och bäckenet. Detta skapar en
kronisk inflammation som ger kraftiga smärtor. Resultatet
kan bli inre blödningar, sammanväxningar och ärrbildningar.
Ibland samlas blodet och bildar cystor som måste opereras
bort. Endometrios är den vanligaste orsaken till ofrivillig
barnlöshet bland kvinnor.
Enligt internationella studier tar det fem till tio år att få en
diagnos. Anledningen till detta är att sjukvården ofta nonchalerar symtomen som "vanlig mensvärk" eller att patienternas
smärtor förväxlas med tarmproblem. Eftersom endometriospatienterna har hänvisats runt och haft svårt att få rätt
vård så startade kvinnokliniken i Malmö ett endometriosteam
i början av 2012. Endometriosteamet består av gynekolog,
smärtläkare, infertilitetsspecialist, ultraljudsläkare, psykiater,
sjuksköterska, kurator, sjukgymnast och sexolog. De har
samlad kompetens och kan utreda, ställa diagnos och behandla vår sjukdom. Förhoppningen är att endometriosteamet på sikt ska få medel att bedriva forskning och hitta
bättre sätt att diagnostisera och behandla endometrios.
Samtidigt som det blir en besparing för vården då endometriospatienter kan få hjälp snabbare.
Nu är Endometriosteamet hotat. Om ni som styr Region
Skåne genomför planerna på att införa ett vårdval för godartad gynekologi enligt modellen från mödravården kommer
resurser styras från Kvinnokliniken på SUS till vårdvalet och
privata aktörer. Detta kommer innebära att kvinnokliniken får
svårt att bedriva forskning och undervisning. Den gynekologiska specialistkompetensen och resurserna kommer att
spridas ut och Endometriosteamet kommer sannolikt inte
finnas kvar.
Vi som har en kronisk sjukdom som är svår att behandla
kommer inte att vara attraktiva för vårdvalsenheterna. Om
detta förslag genomförs kommer vår situation försämras
igen. Den kvalité och kompetens som det samlade Endometriosteamet på Kvinnokliniken innebär är ovärderlig för
vår redan utsatta patientgrupp. Låt inte vårdvalet slå sönder
kvinnosjukvården och Endometriosteamet.

Endometriosföreningen i Skåne
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Oro kring
Endometrioscentrum i Malmö
Endometrioscentrum i Malmö öppnade i början av 2012. Trots att köerna är långa så har
det möjliggjort att många endometriospatienter fått tillgång till specialistvård som tidigare
inte fanns tillgänglig. Endometriosteamet
består av gynekolog, smärtläkare, infertilitetsspecialist, ultraljudsläkare, psykiater,
sjuksköterska, kurator, sjukgymnast och
sexolog. De har samlad kompetens och kan
utreda, ställa diagnos och behandla vår sjukdom. Överläkaren brukar säga att Endometrioscentrum i Malmö aldrig hade startats
om inte Endometriosföreningen tryckt på.
Därför blev vi som är aktiva i föreningen i
Malmö oroliga när de styrande politikerna i
Region Skåne började prata om att införa ett
vårdvalssystem för godartad gynekologi,
vilket innebär att patienter listar sig hos vårdgivare och tar med sig en pott pengar dit.
Det skulle innebära att resurser styrs från
Kvinnokliniken på Skånes universitetssjukhus till privata vårdaktörer. Den gynekologiska specialistkompetensen och resurserna
kommer att spridas ut och Endometriosteamet kommer sannolikt inte finnas kvar. Vi
som har en kronisk sjukdom som är svår att
behandla kommer inte att vara attraktiva för
vårdvalsenheterna. Om detta förslag genomförs kommer vår situation försämras igen. Vi
bestämde oss därför för att skicka ett öppet
brev till alla sjukvårdspolitiker i Region
Skåne. Vi fick ett svar från Moderaterna och
ett från Socialdemokraterna.
Vi startade också en digital namninsamling
som snabbt fick över tusen underskrifter. Tre
månader senare skickade vi ett uppföljningsbrev. Samordnande sjuksköterska för Endometriosteamet har då låtit oss få veta att teamet är nedläggningshotat oavsett vårdvalet
eftersom det råder anställningsstopp på
Skånes universitetssjukhus och Kvinnokliniken går på knäna. Nu väntar vi på respons.

Frida
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Uppföljning
Du minns väl Rebecas artikel ”Om jag ändå hade ballar….” som fanns med i förra numret av EndometriosNytt? Den avslutades med att hon uppmanade alla som fick artikeln (ett stort antal politiker, beslutsfattare inom sjukvården, tidningar mfl) att lyfta frågan om endometriosvården. I februari 2013 kom
nedanstående svar (SÖS fick artikeln i september 2012):

Rebecas kommentar ”om de nu gör som det står att de kommer göra denna termin är det fantastiskt!
Frågan är om det händer…”
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Spikmattan - min bästa vän
Efter nästan ett halvt liv av smärta så är det inte konstigt att kroppen är spänd och påverkad. Jag kom i kontakt med spikmattan första gången efter ett yogapass
för ca 2½ år sedan. Jag hade hört så mycket positivt
men tyckte trots det att det såg obehagligt ut med alla
dessa piggar. Tänkte även att så känslig som jag blivit
efter många år av smärta så skulle kanske effekten av
piggarna bli värre på mig. Jag har erfarenhet av att
massage exempelvis inte alltid är det bästa för min
kropp. Men jag vågade till slut prova och nu efter flitigt
användande av min spikmatta så kan jag istället inte
tänka mig ett liv utan dessa piggar!
Jag använder spikmattan i huvudsak innan jag ska
sova. Jag brukar börja lägga den en bit upp på kudden
så att när jag lägger mig ner så kommer piggarna åt
nacken och även en liten bit upp på huvudet. Ibland får
jag justera neråt eller uppåt beroende på hur jag mår,
huvudet och nacken är ibland extra känsligt och då undviker jag detta just då. Det är viktigt att man ligger skönt
och inte fryser, för gör man det så är det nästan omöjligt
att slappna av. Och kan man inte slappna av ordentligt
så kan det till och med göra ont. Men slappnar man av
så kommer den här stickande känslan snart att avta och
istället så ökar blodgenomströmningen och man blir
varm. Jag andas i lugn takt och försöker att fokusera
enbart på andningen. Ibland blir jag så avslappnad att
jag faktiskt somnar, det gör ingenting men jag kan bli
lite överkänslig på huden efteråt. Det går snabbt över
och jag somnar om – avslappnad.
Oftast ligger jag på rygg men ibland använder jag spikmattan för att även ben, rumpa och fötter ska få sig en
dos avslappning. Man kan ju i princip använda den var
man vill, men jag uppskattar inte att ligga med magen
neråt på den. Man får prova sig fram själv.
Vart jag än reser, om det så bara är en natt så packar
jag med min spikmatta. Jag har ett stort förtroende för
min vän spikmattan. Tillsammans med en välfylld medicinväska så tycker jag att de kompletterar varandra
väldigt bra och jag provar alltid med spikmattan först,
om inte kroppen flaggar för intensiv endometriossmärta,
då tar jag smärtstillande istället. Men om det här molandet som ger upphov till olika spänningar som huvudvärk, ryggvärk, muskelvärk så ser jag spikmattan som
mitt första verktyg. För min del så har jag märkt att de
kroniska spänningarna i min kropp känns mycket bättre
nu och jag har även fått lättare för att slappna av. Jag
rekommenderar varmt att prova spikmattan!

Inlägg på facebook
”Åh det kom fram en tjej på tåget och gav mig så
mycket komplimanger då hon läst om mig i tidningarna. Hon sa att jag gett henne så mycket
mod, inspiration, ork och styrka till att kämpa! Hon
sa att tack vare mig så har hon nu fått koll på sitt
liv och fått en diagnos och hon sa att hon läser
min blogg varje dag. Hon sa sen att jag är en förebild och gav mig en kram och sa att jag är en fin
människa! Åh gud jag blev så tårögd och glad.
Tänk att dela med sig kan hjälpa många. Detta
kommer jag leva på länge. Ville bara dela med
mig glädje och önska er alla en härligt solig dag!”

Felicia
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Helene Sjöholm
Du kan läsa mer på: www.shaktimattan.se
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Endometriosföreläsning i Uppsala 26 mars
Endometriosföreningen hade två parallella aktiviteter
på Akademiska sjukhuset:

genetiska faktorer, kan spela en viktig roll (t.ex. olika
miljögifter).

En medlemsträff med endometriosinformation och möjlighet att ställa frågor till vår senior advicer Elisabet
Lizzy Andersson. En mycket kunnig kvinna som ofta
skriver om endometrios i EndometriosNytt och svarar
på olika frågor i våra Facebook-grupper. Nu hade ett
20-tal kvinnor i Uppsala med omnejd möjligheten att
lyssna på Lizzy och ställa frågor direkt till henne. Flera
kvinnor var nya och blev medlemmar på plats.

Varför har det inte forskats mer om endometrios? Endometrios är en typisk kvinnosjukdom och har därför
inte lika hög status som att forska på cancer eller hjärtsjukdomar.

I den andra salen var Dr Matts
Olovsson huvudperson. Matts är
specialistläkare och ansvarig för
uppbyggnaden av Endometrioscentret i Uppsala. Matts
informerade anhöriga och vänner
till kvinnor som lider av endometrios. Vi hade tagit beslutet att
inga kvinnor med sjukdomen
skulle delta så att alla skulle känna
sig fria att ställa ”känsliga” frågor.
Även i denna grupp fick vi ett antal
nya medlemmar.
Matts berättade om sjukdomen
endometrios, olika varianter, behandlingar mm. Han berörde även
analysen av enkäten ”Burden of
Illness (BoI)” (se mer sidan 7) och sa att han tycker det
är underligt att man inte satsar mer på behandling av
en sjukdom som kostar så mycket för både kvinnan
och samhället varje år.
Matts powerpointbilder finns på vår hemsida (efter
medlemsinloggning). OBS de kan vara svåra att förstå
utan att ha hört presentationen. Har du frågor om bilderna, kontakta info@endometriosforeningen.com som
vidarebefordrar dina frågor.
Både under och efter Matts föredrag ställdes många
frågor här följer ett urval av de frågor som kom upp:
Varför drabbas en del kvinnor av endometrios? Idag
vet vi inte vad som orsakar endometrios. Det vi vet är
att endometrios är till viss del ärftlig (d.v.s. genetisk).
Har du en mamma eller syster med endometrios är
risken 7 gånger högre att du drabbas. OBS! Endometrios kan även ärvas via pappan. Man talar också
om att miljöfaktorer, förmodligen i kombination med
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Varför har man ont efter en operation? Det kan bero på
flera faktorer t.ex. en operation tar inte bort all endometrios; sammanväxningar som kan ge smärta; smärtminnet finns kvar.
När får man endometrios? 70 % av
alla kvinnor med endometrios har
symtom före 20 års ålder; 30% av
dessa har symtom före 15 år. Men
åldern vid diagnos varierar mycket
och kan vara betydligt högre, de
flesta får sin diagnos i 20-30 års
ålder.
Vad ska man tänka på beträffande
kost? Det är alltid bra att äta sunt.
Många kvinnor med endometrios
mår bra av att utesluta både gluten
och laktos/mjölkprotein. Det bästa
är att prova sig fram till vad som
fungerar för just dig.
Varför får man ofta en IBSdiagnos? IBS är en s.k. slaskdiagnos som man alltid
kan ta till vid mag/tarmbesvär. Men många kvinnor
med endometrios har även IBS – det kanske t.o.m. är
så att IBS är ett av symtomen på endometrios? (IBSIrritable Bowel Syndrome = oroligt tarmsyndrom)
Cancerrisken? Kvinnor med endometrios löper större
risk att få viss typ av äggstockscancer (vilket är en
ovanlig cancerform och risken är fortfarande liten).
Däremot har kvinnor med endometrios mindre risk att
få tjocktarmscancer och livmoderhalscancer.
Operation eller hormoner? Före en operation ska man
alltid tänka efter noga. En operation är oftast inte en
slutlig lösning. Man ska alltid operera vid misstanke om
cancer. Man ska bli opererad av en erfaren kirurg.
Varför är det så svårt att bli sjukskriven för endometrios? Det varierar i olika delar av landet - en utbildningsfråga. I Uppsala är det inga problem.
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När kommer det fler Endometrioscentrum? Vi öppnade i
Uppsala oktober 2009 och Huddinge öppnades i januari
2012. Det finns Endometriosteam i Malmö och
Sundsvall och jag vet att Norrlandslandstingen jobbar
med att ta fram ett vårdprogram. Matts vill se endometriosteam på varje större sjukhus. Ett team som består av gynekologer, barnmorska, sjukgymnast, kirurg,
smärtspecialist, kurator och evandra specialister.

Hur hanterar man svår smärta? Det är viktigt att man får
bra smärtlindring och att man inte väntar för länge med
att ta värktabletter när smärtan kommer. Detta är naturligtvis viktigt att diskutera med sin läkare så att rätt och
tillräcklig smärtbehandling sätts in.

Christina Liffner

Hur kan man bäst stötta en kvinna med endometrios?
Ta henne på allvar!! Var någon att prata med, följ gärna
med på sjukbesök för att delta i dialog med sjukhuspersonalen.

Mina symtom
Hej,
Jag är en kvinna på 49 år bosatt i Stockholm. Började
äta p-piller redan i 15-årsåldern och slutade med dessa
när jag var 21 år. Då började problemen...
Mina symtom på endometrios får jag nästan aldrig läsa
om någonstans och det tog många många år innan någon läkare förstod vad jag pratade om och remitterade
mig vidare för titthålsoperation där diagnos kunde ställas. Jag var 36 år när jag gjorde titthålsoperationen och
det var efter att ha försökt bli gravid i många år och
varje månad mått väldigt dåligt när mensen kom.
Vad har jag då för symtom? Jo, varje menstruation inleds (första eller andra dagen - det kan vara olika)
med något som kan liknas vid vinterkräksjuka. Smärta
förstås, men det värsta är illamåendet, de häftiga diarréerna och kräkningarna. Det kommer väldigt plötsligt
och många är de gånger då jag fått ta taxi från jobbet
för att hinna hem innan jag blir helt golvad. Frånvaro
från jobbet en eller två dagar varje månad har också
kostat en del pengar på grund av karensdagar.
Det har också varit jobbigt att inte kunna planera in resor och andra aktiviteter utan att ta hänsyn till mensen.
Tur i oturen har ändå varit att jag haft en regelbunden
mens och att den under många års tid startat lördag
eller söndag så att det inte påverkat jobbet så mycket.
Utöver illamåendet har jag mitt emellan mensperioder-
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na haft 1-2 dagar med stark smärta i buken
och ändtarmen, så att jag ibland knappt kunnat röra
mig.
Efter flera misslyckade IVF-behandlingar gav vi upp
försöken att få barn och jag började äta p-piller igen. Så
länge jag gör det mår jag bra. På grund av min "höga"
ålder vill jag dock försöka sluta med dem med tanke på
ökad risk för blodpropp. Ibland klarar jag 2-3 månader
innan symtomen kommer tillbaka, nu senast ett helt år.
Det var helt fantastiskt! Nu har symtomen dock kommit
tillbaka med besked och jag fick lov att leta fram mina p
-piller igen.
Jag tror att det kan vara ett stöd för många att läsa att
symtomen kan vara andra än stark smärta. Antagligen
är det inte bara jag som mår på detta sätt.
Med vänlig hälsning

Helena Eriksson
Fotnot av Elisabet Lizzy Andersson
Ett av de vanligaste symtomen vid endometrios är kraftig
smärta vid mens/ägglossning. Andra vanliga symtom kan tex
vara illamående, lös/hård i magen, symtom som liknar urinvägsinfektioner men där antibiotika inte hjälper mfl. Det är
väldigt individuellt vilket/vilka symtom man har och det behöver inte vara kopplat till smärtor vid mens. Läs mer på föreningens hemsida.
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Vi ställer upp för dig!
Möt några av oss som jobbar ideellt i
Endometriosföreningen runt om i landet.

Tina Berglund
Stockholm, Årstaberg
tpalm72@hotmail.com
Vad medlemskapet betyder för mig:
Medlemskapet i Endometriosföreningen betyder
oerhört mycket för mig. Att kunna fråga
”obekväma” frågor utan att behöva skämmas, &
veta att jag snabbt får bra & vettiga svar & inte
minst stöttning av övriga medlemmar, det känns
så tryggt! Den kompetensen som ett flertal medlemmar besitter är en fantastisk tillgång. Känslan
av att inte vara ensam med denna hemska sjukdom, det finns alltid någon ”vaken” i forumen på
Facebook. Och, inget ont som inte har något gott
med sig, vilka fantastiska vänner jag fått via Föreningen & Endometriosen. Jag kan helt ärligt
säga att utan föreningens stöttning hade jag inte
mått så bra som jag faktiskt (peppar, peppar),
gör idag! Att få förstå att det faktiskt är okej att
vara ledsen, att höra att fler går igenom samma
saker med folk som inte förstår vad vi genomlider
& att det är okej att vara arg, dit hade jag inte
nått utan föreningens hjälp! Jag är inte ensam...
Vad jag gör i Endometriosföreningen:
Jag är nyinvald ledamot i Lokalföreningen för
Stockholms län och medverkar i en arbetsgrupp
tillsammans med Linda & Felicia. Jag ska kämpa
för att förbättra vår situation så mycket det går &
tillsammans med mina kollegor i arbetsgrupppen
driva projekt som förhoppningsvis kan få alla oss
drabbade tjejer att må bättre! Försöker samtidigt
att vara ett extra stöd till nydiagnostiserade
(sjävklart till övriga också) då jag vet vilken vilsen
tillvaro de har & hur hemskt de just nu upplever
livet .

Kort Endometrioshistorik:
Har haft smärtsamma menstruationer till & från
under tonåren, motvärkt med naproxen & såklart
ingen utredning av läkarna varför. För ca 5 år sedan började helvetet på allvar i samband med att
vi försökte bli gravida. Smärtor som inte går att
beskriva, konstanta blödningar i 2,5 år, sammanväxningar som gör att jag inte kan opereras... ja,
liknar säkert mångas historia. Nu, tack & lov har
jag hittat en behandling som fungerar... smärtan
finns där dagligen, dock hanterbar, jag mår bättre
& bättre, tack för det säger jag! Nu kämpar jag
med att motverka biverkningarna, dock känns det
som ett ”helt okej” problem jämfört med tidigare...
Lite allmänt om mig som person:
Glad tjej, gift med världens bästa Anders sedan 4
år tillbaks. Bor i Årsta i närheten av mina föräldrar
& min lillasyster.
Familjen är oerhört viktig för mig, & som tur är bor
mina föräldrar på behagligt gångavstånd från oss,
lillasyster ca 25 minuter bort. De har som tur är
haft full förståelse för allt vi genomgår & stöttat
oss till 100%.
Jag jobbar med inköp av mat till restauranger runt
om i vårt avlånga land & tycker just nu att livet är
rätt trevligt! Mina intressen är mat, smaker, drycker & jag är en enorm djurvän! Då vi inte kan få
biologiska barn pga av endometriosen genomgår
vi just nu utredning för adoption & hoppas alla tillsammans med oss håller tummarna att vi blir godkända så att vi snart kan få utöka familjen med ett
eller massor... av barn från världens alla hörn!!
Min dröm är att bo på landet med massor av djur,
fin natur & fullt av barn & glädje, självklart bor
hela familjen på samma gård & alla mina vänner
också såklart, hi hi... Där får inga onda sjukdomar
eller elaka oförstående männsikor plats, bara
glädje & kärlek. Huset är såklart rött, med vita
knutar, Familjen Berglunds egen lilla idyll...
Citerar en klok tjej från Föreningen: Det går att ha
ett fantastiskt liv trots endometriosen, man måste
bara hitta rätt hjälpmedel! (du vet vem du är)
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Vi ställer upp för dig!
Möt några av oss som jobbar ideellt i
Endometriosföreningen runt om i landet.

Susann Söderberg
Kristianstad, Skåne
ordfskane@endometriosforeningen.com
Vad medlemskapet betyder för mig:
Den läkare som skrev ut mig efter min operation
hade inte tid att berätta om den diagnos jag fått så
han refererade till Endometriosföreningen. Idag
blir jag imponerad av att han faktiskt visste att den
fanns. Mitt medlemskap inträffade alltså direkt i
anslutning till min diagnos och kort därefter startade medlemsträffar i Malmö. Tack vare att jag
fångades upp av detta direkt så har mitt medlemskap betytt otroligt mycket, att få utlopp för ens
frågor, att få stöd och hjälp från början. Jag hoppas att alla läkare en dag dels kan få tid till sina
patienter och att de kan rekommendera Endometriosföreningen till alla kvinnor i Sverige. Medlemskapet betyder också att jag genom en förening kan verka och göra skillnad vilket ger en
större mening för mig som människa.

Vad jag gör i Endometriosföreningen:
Jag är ordförande för Region Skåne och tillsammans med Jannika Petersson håller i
medlemsträffarna i Kristianstad. Än så länge
håller vi på att anpassa oss till att vara en nybildad region.

Lite allmänt om mig som person:
Jag är 25 år, snart 26 och bor tillsammans
med min make i en lägenhet med våra två
katter och trivs utmärkt. Jag är väldigt lyckligt
lottad att jag har en underbar man som har
funnits där under varenda undersökning och
att pröva nya behandlingar med dess biverkningar.
Jag är en glad människa och för det så behöver jag träffa andra samt träna. Utan min träning så hade jag varit deprimerad och haft
mer ont än vad jag har idag. Jag älskar att
dansa, speciellt magdans som jag utövar
varje vecka i Malmö. Självklart gillar jag också
salsa, reggeaton m.m. Jag är en evig cyklist,
kommer förhoppningsvis alltid att vara det.
Jag är även utbildad biolog och älskar naturen
och är väldigt noggrann med vad jag stoppar i
mig för mat och vilka ämnen som jag omger
mig av. Jag är även engagerad i flertalet föreningar då jag tycker att det ger så mycket tillbaka. Om någon undrar något mer så är det
bara att fråga, jag är inte rädd för en bra diskussion.

Kort Endometrioshistorik:
Jag fick min diagnos för 3,5 år sedan efter en
mycket misslyckad period med kopparspiral
och under en operation för att ta bort de blodfyllda cystor som bildats. Det är självklart en
livskris och nu så här i efterhand är jag väldigt
glad att jag fick diagnosen så pass tidigt i mitt
liv så att jag kan planera efter det. Idag har
jag accepterat sjukdomen, annars hade jag
inte klarat av att försöka hjälpa andra med
den. Idag är jag obehandlad för att jag och
min man försöker få barn på naturlig väg. Men
vägen till att må ganska bra har varit lite kurvig, innan man hittar den behandling som funkar och för mig så funkar hormonspiralen
bäst.
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Trotsa sjukdomen och lev ut!
Mina råd till alla med endometrios
När man lever med ett kroniskt smärttillstånd ligger mycket av ens fokus i livet på hur man ska
förhålla sig till sjukdomen och en konstant oro av
att hamna i ett nytt skov. Oron blir till rädsla av att
ta på sig saker och att säga ja till erbjudanden och
inbjudningar. Sörj inte dina förmågor som du tycker dig förlorat till sjukdomen utan gläds istället åt
det du fortfarande klarar av att göra!

Ta en dag i taget och njut av promenader i naturen; forskning har visat att vi mår bättre av att vistas i naturen. Köp de där färska bären i mataffären och känn hur du ger kroppen en hälsosam
energikick! Det enda vi kan veta säkert är att inget
blir exakt som igår så passa på att leva här och
nu.

Släpp fram din kreativitet och ha kul, våga skämta
om din sjukdom och dina eventuella tillkortakommanden. Gå och lägg dig på kvällen med känslan
av att du ska vakna frisk, slå upp dina ögon på
morgonen och fyll på med sunda, friska tankar så
stiger du upp med ett positivt öppet sinne!



Lite är bättre än inget; träna utifrån din förmåga. Om du inte kan gå – gör sittgympa.



Drick inte kaffe efter lunch (eller undvik helt)
och var försiktig med alkohol.



Satsa på ditt sovrum. Din sömn är viktig! Håll
det svalt, mörkt och tyst.



Testa någon Applikation (App) med meditativa
sömninstruktioner.



Tänk på vad du äter: minska på socker och
kolhydrater som kan leda till att inflammationen i kroppen ökar och att du får mer ont!



Gå på massage. Beröring är bra för välbefinnandet och därmed också mot smärta.

Vår hälsa är subjektivt och hur vi upplever vår
hälsa betyder mer än något annat. Är vi ledsna
under en längre tid kan vi få kroppsliga symtom,
och därför påverkas sjukdomsutvecklingen negativt av stress, emotionella eller psykiska bekymmer.
Tre signalsystem i hjärnan som är viktiga vid
smärtregleringen är dopamin-, opiat-, och serotoninsystemet. Allt man tänker och känner påverkar smärtupplevelsen. Stress och oro spär på
smärtan. Om man är rädd för att få mer ont skickar hjärnan ut signaler som ökar smärtan. Ser man
istället fram emot något roligt
som gör en glad lugnas systemet.
Hur vi väljer att förhålla oss
till endometriosen avgör
alltså hur vi agerar, reagerar
och mår. Hur mörkt det än
verkar vara finns det faktiskt
alltid något som är positivt,
kryp ur offergrottan och träna
på att se dina ljusglimtar i
livet!
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Här är några tips som har fungerat för mig:

Tänk på att smärtlindra dig väl när det verkligen
behövs. Ju längre tid man har ont, desto mindre
retning av sinnescellerna krävs för att man ska få
ännu mer ont, och desto starkare
blir våra smärtsignaler.
Se efter dig de dagar det är kämpigt och ta hand om dig ordentligt
de dagarna du mår bra och var
snäll mot din kropp. Behandla
kroppen som din bästa vän, var
snäll!
Kram och ha en härlig
sommar!

Lotta Silfverling
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Endometrios och autoimmunitet

E
D

ndometrios är en kronisk inflammatorisk sjuk- liggande vävnad då de växer fast m.m.). Dessa
dom och inte en autoimmun sjukdom – tyvärr inflammationer gör att det bildas olika tillväxtfaktorer (cytokiner) som kan aktivera vita blodkroppar
en seglivad myt även bland en del vårdpersonal.
efinitionen av en autoimmun sjukdom är att av bara farten (kallas för bystander-effekt) och om
man har de genetiska förutsättningarna så kan
kroppens egna immunförsvar i form av vita
därför en autoimmun sjukdom utvecklas.
blodkroppar aktiveras på fel sätt och bryter ned

A

specifika typer av celler. Vilken celltyp beror på
nledningen till detta är (mycket förenklat): De
vilken autoimmun sjukdom det är t.ex. vid typ 1
flesta människor har vita blodkroppar som
diabetes så bryts de insulinproducerande betakan känna igen kroppens egna celler. Dessa celler
cellerna i bukspottskörteln ned och dör vilket leder kallas för autoimmuna vita blodkroppar som nortill att insulin inte kan promalt är så nedtystade att de
duceras och typ 1 diabetes
aldrig aktiveras (d.v.s. immunutvecklas; vid Reumatisk
systemets regleringssystem
artrit (RA) attackeras särsätter stopp för dem då det är
skilda membraner som
väldigt dumt att kroppens
finns i leder vilket utvecklas
egna celler förstörs). Om man
till kronisk inflammation
har de genetiska förutsättoch nedbrytning av leder.
ningarna för det kan dessa
autoimmuna vita blodkroppar
etta händer inte vid
aktiveras på felaktigt sätt och
endometrios. Endodärmed börja bryta ned kropmetrios orsakas av att enpens egna celler. Denna feldometrieliknande
aktiga aktivering kan bl.a.
(endometrium = livmobero på en kraftig förkylning,
derslemhinna) celler hamsjukdom som leder till kraftig
nar utanför livmodern,
inflammation mm; anledningväxer sig fast på olika stälen är att systemet blir överladlen, och bildar endodat med en massa godsaker
metrioshärdar. Dessa en(cytokiner
är
viktiga
för
att driva själva inflammatdometrioshärdar känns inte igen av kroppens vita
ionen)
och
att
de
autoimmuna
vita blodkropparna
blodkroppar och tas följaktligen inte heller bort,
aktiveras
utav
bara
farten.
d.v.s. endometrios är inte en autoimmun sjukdom.

D

E

H

ndometrios orsakar ju mer eller mindre konade endometrios varit en autoimmun sjukstanta inflammationer och har man de ”rätta”
dom skulle det till sist leda till att även endogenetiska
förutsättningarna kan autoimmuna sjukmetriet inne i livmodern skulle brytas ned och med
domar
därmed
triggas igång (gäller naturligtvis
tiden leda till att livmodern skulle förstöras.
även andra icke-autoimmuna inflammatoriska
ndometrios är en inflammatorisk sjukdom,
sjukdomar).
d.v.s. endometrioshärdarna orsakar inElisabet Lizzy Andersson
flammationer med mer eller mindre regelbundna
intervaller (för-modligen orsakade av att de blöder
ut i buken, avger döende/döda celler, förstör när-

E
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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 medlemsträffar. Endometriosföreningen arbetar
också för att informera om sjukdomen och öka kunskapen. Detta tror vi kan leda fram till en bättre vård och
utökad forskning.

EndometriosNytt
Helene och Annika
redaktionen@endometriosforeningen.com

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

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

Karin Grundler
Ordf Endometriosföreningen, Stockholms län
ordfstockholm@endometriosforeningen.com

Frågor om hemsidans diskussionsforum
Sofia forum@endometriosforeningen.com

Nina Green
ordf Endometriosföreningen, Västra Götaland
ordfvg@endometriosforeningen.com

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

Susann Söderberg
Ordf Endometriosföreningen, Region Skåne
ordfskane@endometriosforeningen.com
Ungdomssektionen
Sanna och Lotta
ungdom@endometriosforeningen.com

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

Presskontakter
Ordförande Christina Liffner
ordf@endometriosforeningen.com
Lokala kontaktpersoner hittar du på hemsidan!

Vill du ge ett ekonomisk bidrag till föreningens arbete
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

