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Ledare

Stolt men inte nöjd!
Rubriken är en devis som fanns på annonspelare
för många år sedan. Den gällde rätten till en bra
lön – inte endast ett intressant jobb. Att jag minns
den visar att jag varit med många år, både i livet
och inom Endometriosföreningen. Enligt passets
födelsedatum närmar jag mig pensionsåldern.

Men det finns flera områden där vi bör jobba:


Bevaka vad som sker inom arbetet med behovsanalysen om endometriosvård i Skåne.
Samt utnyttja möjligheten att informera om
patienternas synpunkter o krav.

Pension? Ja från lönearbete inom ett drygt år.
Från Endometriosföreningen? Nej det känns inte
tänkbart.



Diskutera med utredaren om det nationella
vårdprogrammet för kroniska sjukdomar



Själva initiera möten med politiker med olika
partifärg som visat intresse för endometrios



Ta fram ett brev till samtliga landsting om
vikten av att de subventionerar Visanne och
andra läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet



Fortsätta kämpa för att Visanne ska ingå i
högkostnadsskyddet



Söka upp olika organisationer, myndigheter,
enskilda beslutsfattare mm.



för det första pensionerar man sig inte från
ett ideellt arbete



för det andra tror jag att jag fortfarande kan
bidra med något positivt i vår kamp



för det tredje vill jag inte lämna föreningen

MEN
Däremot har jag en stark önskan att få ägna mig
åt det vi aldrig riktigt orkat med – vårt tredje ben
”att påverka”1). Detta är något som också intresserar mig väldigt mycket men som ordförande räcker
inte tiden till.
För att gå tillbaka till rubriken ”Stolt men inte nöjd”
är jag mycket stolt över de politiska aktiviteter vi
genomfört det senaste året: Information till TLV
om att Visanne bör ingå i högkostnadsskyddet,
produktionen av informationsfilmen (som blir ett
viktigt budskap när vi söker upp politiker och beslutsfattare inom vården), brev till både regionala
och nationella politiker, demonstrationen i Malmö,
samtal med politiker på olika orter, debattartiklar
och artiklar samt inte minst ett stort inslag om endometrios och den bristfälliga vården i SVTs Rapport i juni.

Det är väl bara att sätta igång? Vad väntar vi på?
Fler medlemmar som engagerar sig i våra arbetsgrupper och projektgrupper. Vi kommer lägga ut
information om dem på nya hemsidan. Förhoppningsvis hittar du någon aktivitet som intresserad
dig. Kom ihåg att det är roligt att jobba ideellt!!
Till sist önskar jag alla medlemmar en trevlig
och avkopplande sommar!

Christina Liffner

1) Endometriosföreningens syfte är att stötta kvinnor med endometrios, att informera om sjukdomen och att påverka…
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Filmprojektet
En lägesrapport
Så kom den efterlängtade stunden när vi fick se
resultatet av filmares, intervjuares och medverkandes arbete.
I februari var det en förhandsvisning i Riksdagshuset.
Vi som såg filmen blev alla berörda och glada över
resultatet. En livlig diskussion följde där det kom fram
bra förslag på kompletteringar. Tex efterfrågades en
tydligare beskrivning av hur det
gått för de intervjuade.
Filmen, som har en speltid på
27 minuter, är tänkt att leva
länge och ska vara ”tidlös”.
Detta innebär att information om
hur man ställer diagnos,
fertilitetsbehandling, hur
Endometriosföreningen arbetar
mm har lagts i korta
”specialistfilmer” om 2-3 minuter.
Dessa kan laddas ner från vår
hemsida samt från Youtube
precis som huvudfilmen.
Filmerna kan bytas ut om något i
dem blir inaktuellt.
Under projektets gång har vi
diskuterat behovet av text på
olika språk. Grundtanken var
engelska och de nordiska språken – om våra systerföreningar i
Norden var intresserade av att
få möjlighet att köpa ”sitt språk”. I vår ansökan till Arvsfonden för projektår 1 (filmproduktionen) ingick inte information på andra språk eller textning. Under hösten
bestämdes att Endometriosföreningen själva skulle
bekosta text på svenska och engelska. Dessa språk
kan man välja i den filmversion som finns framme. Inför projektår 2 – då vi ska distribuera filmen och erbjuda alla intresserade att diskutera den – sökte vi
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pengar från Arvsfonden för att ha med text på ytterligare tre språk. Detta beviljades och vi för en diskussion
med specialistläkarna om vilka språk som är mest angelägna. Somaliska, farsi och spanska är de mest troliga språken. Vi räknar även med att kunna genomföra
information på olika språk med hjälp av medlemmar.
Du som är flerspråklig och intresserad av att delta ombeds att kontakta mig.
I filmens DVD-box finns en
booklet med en enkel beskrivning om endometrios. Denna
text och en längre text med information även om aktuell behandling mm kommer att finnas
på hemsidan.
Alla våra styrelseledamöter och
kontaktpersoner har en dvd som
man kan använda vid medlemsträffar, vid information på skolor
och andra tillfällen. Filmens
främsta målgrupp är dock unga
kvinnor som inte känner till att
sjukdomen existerar. Tanken är
att nå dem via skolsköterskor
och Ungdomsmottagningar. Vi
har informerat vid deras respektive kongresser och kommer
skicka ut information och DVDer
i samarbete med Riksföreningen
för Skolsköterskor och Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar (FSUM). Vi
kommer även att nå målgruppen via våra samarbetspartners bland endometriosläkare och Föreningen
Barnlängtan (Föreningen för Ofrivilligt Barnlösa).

Christina Liffner
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Endometriosinformation på kongresser
Endometriosföreningens arbete är uppdelat på de tre
pelarna ”stötta- informera-påverka”. Alla tre är lika
viktiga och vi arbetar inom alla tre – men med olika
intensitet olika perioder.
I vår har vi arbetat mycket med information och då
främst information till ungdomar och till dem som möter
ungdomar. Jag tänker naturligtvis på vårt filmprojekt
och på föreningens närvaro vid två kongresser.

Ungdomsmottagningarnas kongress 2-4 april
Stockholm Waterfront
En kongress som pågick i tre dagar med många föreläsningar och parallella seminarier. Flera utställare,
mest från läkemedelsbolag och företag som sålde olika
produkter men även några patientföreningar. Endometriosföreningens bord med broschyrer och gula
band hade många besökare. Vi upplevde det som att
alla personalkategorier som finns på en ungdomsmottagning – barnmorskor, sjuksköterskor och läkare – var
intresserade och ville veta mer.
Måns Palmstierna från Ungdomsmottagningarna i
Skåne höll ett mycket uppskattat föredrag, där han på
ett enkelt och konkret sätt beskrev sjukdomen och inte
minst vilka frågor man ska ställa för att bedöma om
flickans problem kan vara endometrios. Efter föredraget var kön som ville diskutera med Måns lång. Många
som kom till vårt informationsbord, lovordade Måns
information och fortsatte att diskutera endometrios.
Flera undrade när de skulle kunna få information på
hemmaplan i sitt landsting och några kunde vi glädja
med att deras ort fanns bland höstens planerade föreläsningar.
Intensiva och arbetsamma dagar, men mycket
givande. Vi räknar med att medverka vid nästa års
kongress som vi i skrivande stund inte vet var den
genomförs.
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Skolsköterskornas kongress 8-9 maj
Folkets Hus, Stockholm
Här var det rekorddeltagande 1380
skolsköterskor, vilket
lär vara ungefär en
tredjedel av alla som
är aktiva. Ett stort
antal utställare,
många från olika ideella organisationer
som arbetar för ungdomar. Endometriosföreningens informationsbord innehöll
denna gång, förutom
broschyrer och gula
band, en dvd-spelare
där vår informationsfilm rullade hela tiden.
Vi fick många frågor och kunde nöjda konstatera att
den positiva utvecklingen från den första kongressen vi
deltog i 2006 har fortsatt. Det positiva är att 2006 var
det många som frågade ”Vad är endometrios?” Nu får
vi frågor om symtom, vanlig ålder för debut av sjukdomen, hur en skolsköterska ska agera mm.
Intressanta dagar där vi verkligen kände att det var
uppskattat att vi deltog.
Vi ser redan fram emot 2015 års kongress som
kommer att hållas i Karlstad. Du som bor i Värmland ta
chansen att delta! Det är jobbigt men roligt och vi behöver vara fler som delar på arbetet.

Carola Bengtsson och Christina Liffner
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Melatonin och smärta
Det är alltid intressant med ny forskning som inriktar
sig mot nya behandlingsalternativ för endometrios. En
av våra medlemmar såg en artikel om melatonin och
att det kan minska kroniska bäckensmärtor vid endometrios. Jag blev nyfiken då jag alltid har kopplat ihop
melatonin med den så kallade cirkadiska klockan (även
kallad biologiska klockan; involverad i sömn, hormonbalans mm) och inte så mycket annat.
Melatonin är ett hormon som produceras i tallkottskörteln (epifysen). Melatonin har många olika funktioner i
kroppen t.ex. synkronisering av den cirkadiska klockan
som en del av regleringen av sova-vaken cykeln, påverkar immunsystemet (oklart exakt hur), menscykeln
m.m. Det finns dessutom allt mer bevis för att melatonin har en smärtlindrande effekt (analgesia), är en antioxidant och ett anti-inflammatoriskt ämne.
Endometrios är ofta associerad med mer eller mindre
kroniska bäckensmärtor genom att endometrioshärdarna trycker på eller infiltrerar närliggande nerver i vävnaden där endometriosen sätter sig fast. Dessutom produceras olika faktorer i endometrioshärdarna som
bland annat är kopplade till inflammationsprocessen
och kan ge ökad smärtkänslighet (hyperalgesia). En
del av dessa faktorer kan göra så att nya nerver
(sympatiska nerver i det autonoma nervsystemet
(d.v.s. den del av nervsystemet som vi inte kan kontrollera och som styr t.ex. tarmrörelse, andning, blodkärlens funktion m.m.) och sensoriska nerver som skickar
signaler till hjärnan) kan växa i
endometrioshärdarna. Speciella receptorer, så kallade
nociceptorer, på dessa nerver
kan aktiveras av den inflammatoriska miljön som endometriosen orsakar, vilket leder
till signaler till hjärnan och produktion av olika faktorer som
ytterligare påverkar systemet
negativt. Då dessa nerver väl
är aktiverade kan de bli överkänsliga för stimuli/retning (de
har blivit sensitiserade).
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De exakta mekanismerna bakom bäckensmärtorna är
inte klarlagda men alltmer bevis tyder på att perifer (ute
i kroppen) och central sensitisering resulterar i att
smärtimpulserna ökar. En kandidat är en faktor som
heter BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor; en
tillväxtfaktor som är viktigt för många olika typer av nerver). Forskning har visat att BDNF kan vara inblandad i
den ökade smärtkänsligheten som uppkommer vid kronisk smärta. Dessutom visar studier i djurmodeller att
östrogen ökar nivåerna av BDNF under menscykeln
samt att melatonin minskar nivåerna av BDNF.
Schwertner et al (Pain, 154:874-881, 2013) har i en
liten studie börjat utforska om melatonin skulle kunna
användas i behandling mot endometriosrelaterade
symtom. De rekryterade 40 kvinnor med bekräftad
endometrios och som inte stod på någon annan behandling än värktabletter samt hade kroniska bäckensmärtor. Kvinnorna delades upp i två grupper där ena
gruppen fick melatonin och den andra gruppen fick placebo. Studien utfördes i en så kallad dubbelblinddesign vilket innebär att Scwertner et al inte visste vilken grupp som fick vad. 36 kvinnor var med under hela
studien och de fick fylla i en dagbok där smärtupplevelse i bäckenet (enligt VAS skalan), mängd värktabletter som togs och hur de sov fylldes i.
Då de jämförde resultaten mellan grupperna såg de att
tillförsel av melatonin minskade bäckensmärtorna generellt men även under mens, samlag och toalettbesök; användandet av värktabletterminskade, och kvinnorna kände sig piggare då de vaknade. De lyfter fram
att de minskade bäckensmärtorna vid intag av melatonin är signifikant då den är högre än de uppskattade
30% som kan tillskrivas placebo (visat i andra studier).
Deras resultat ligger dessutom i linje med kliniska prövningar som gjorts med melatonin och fibromyalgi och
akut postoperativ smärta. De drar därför slutsatsen att
melatonin kan ha en klinisk relevans som behandling
av endometriosrelaterade bäckensmärtor.
De exakta mekanismerna för hur melatonin arbetar vet
de inte men de spekulerar i att melatonin kan minska
funktionen av de faktorer som produceras vid
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inflammationer ute i kroppen, t.ex. vid endomerioshärdar; agera som smärtstillande genom att påverka
smärtsystemet; påverka de signalvägar som involverar
progesteron, östrogen, BDNF m.fl.
De diskuterar även svagheterna med studien som t.ex.
det lilla antalet deltagare; den korta tiden (endast 8
veckor med motivationen att det är inte etiskt försvarbart att låta studien pågå längre med patienter som har
kronisk smärta); sättet de utvärderade bäckensmärta
(de gjorde inte alla gynekologiska undersökningar som
kan göras för att bedöma smärtan); inte tagit hänsyn till
förändringar i menscykeln vilket kan potentiellt hända
då melatonin påverkar hormonproduktionen från äggstockarna m.m.

medel men ett komplement där smärtan kan påverkas
samtidigt som man får bättre sömn vilket ytterligare
kan öka välmåendet och minska smärtorna ännu mer.
Visst behövs det fler och större studier för att säkerställa effekterna och för att se om melatonin har negativa effekter på andra system t.ex. menscykeln, allra
helst om man tar melatonin under längre perioder.
Från andra studier vet man att melatonin inte verkar ge
negativa effekter på friska personer som tagit det upp
till 2 till 3 månader.

Elisabet Lizzy Andersson

Även om det är en liten studie så tycker jag att den är
intressant då det kan leda till ytterligare ett verktyg för
att behandla smärtsymtom vid endometrios. Inget bote-
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Sverigekartan
Här finns lokalföreningar:
Stockholm
Västra Götaland
Skåne

Här finns våra kontaktpersoner:
Boden
Borlänge
Borås
Botkyrka
Gävle
Göteborg
Halmstad
Hudiksvall
Jönköping
Kalmar
Kristianstad
Lidköping
Malmö
Stockholm
Sundsvall
Tierp
Umeå
Uppsala
Västervik
Västerås
Växjö
Örebro
Vill du bli kontaktperson på din ort och är nyfiken på hur det går till? Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång!
Kontaktuppgifter finns på hemsidan!
Där hittar du också mail till kontaktpersoner
för ungdomar och spansktalande.
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Vi ställer upp för dig!
Möt några av oss som jobbar ideellt i
Endometriosföreningen runt om i landet.

Alexandra ”Alexx” Petersson
Ystad
malmo@endometriosforeningen.com
Vad medlemskapet betyder för mig:
Att få lära känna otroligt starka kvinnor och få
nya vänner för livet är stort. Gemenskapen är
enorm! Jag hade inte klarat mig utan mina
älskade krigarinnor i Malmö-regionen och jag
hade inte träffat dem om det inte vore för
medlemsgruppen på facebook. I gruppen har
drabbade från hela landet tagit emot mig som
en älskad och accepterad del i gruppen redan
från start och hjälpt mig med alla möjliga tankar den första tiden efter operationen då jag
fick min diagnos.
Vad jag gör i Endometriosföreningen:
En av två kontaktpersoner i Malmö. Har hållit
föredrag om Endometrios i olika sammanhang, t.ex. för skolsköterskorna i Malmö och
på Malmö Högskola. Arrangerade även demonstrationen ”Vi kräver bättre kvinnovård” i
Malmö som avslut på Endometriosmånaden
mars, med 158 st i demonstrationståget.
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Kort Endometrioshistorik:
Jag svimmade på skolan under min första
mens när jag var 13 år. Jag blev då skjutsad
till vårdcentralen akut och läkaren sa ”Grattis,
nu vet du hur det känns att föda barn”. Efter
det följde många år av smärta där jag vid
varje menstruation låg och kräktes av smärtan. Jag fick diagnos för 2 år sedan genom
operation. Var bra ett tag, men sen har jag
fått mer och mer smärta, som nu klassas som
kronisk. Jag har provat många olika hormonpreparat, från p-stav till visanne, och har reagerat lika dåligt på alla. Därför har jag det
senaste året tagit Synarela för att bli försatt i
klimakteriet. Jag har aldrig mått så bra! Tyvärr
var jag tvungen att ta uppehåll och nu väntar
jag på att min läkare ska besluta om en ny
operation.
Lite allmänt om mig som person:
Pluggar till sjuksköterska på Malmö Högskola.
Ska ta studieuppehåll ett år för att arbeta som
Studentombud på fakulteten för Hälsa och
Samhälle. Är allmänt överallt och har alltid
tusen projekt för många åt gången. Är en
riktig crazy catlady och ska alldeles strax iväg
på min första kattutställning med min fina
Cornish Rex.
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Vi ställer upp för dig!
Möt några av oss som jobbar ideellt i
Endometriosföreningen runt om i landet.

Elinor Adgård
Halmstad
halmstad@endometriosforeningen.com
Vad medlemskapet betyder för mig:
Det betyder gemenskap och hopp. Man är
inte ensam och genom föreningen kan man få
mycket tips, pepp och stöttning. Erfarenheten
från andra drabbade ger mig mer information
än vad någon läkare kunnat ge mig. Att föreningen finns ökar hoppet om att förändring
kan ske.
Vad jag gör i Endometriosföreningen:
Jag är kontaktperson för Halmstad. Mitt mål
är att nå ut till unga tjejer i skolåldern så de
kan få hjälp tidigt.
Samt gör jag armband där jag samlar in
pengar till Endometriosföreningen. (se sid 19)

Kort Endometrioshistorik:
Jag har haft väldig smärta sen jag var tretton
år. Kräktes, svimmade och hade fruktansvärda kramper. Ingen tog mig på allvar förrän
12 år senare. När jag var 25 opererades jag
där det konstaterades endometrios. Då satt
det på livmodern, urinblåsan samt bukhinnan.
Mår idag rätt bra, fått två barn och tar
P-spruta för att hålla mensen borta.
Lite allmänt om mig som person:
Jag är en driftig person och är det något jag
brinner för går jag "all-in". Gillar att ha saker
på gång.
Jag driver en ekologisk frisörsalong. Det är
endast jag som är frisör i salongen. Jag gillar
att lyssna på folks livshistorier och hoppas jag
på något sätt kan hjälpa/trösta/stötta. Därför
kände jag att ansvaret som kontaktperson
skulle passa mig bra. Jag bor med min sambo
och två små barn i Åled. Jag intresserar mig
mycket för kost, och sambandet kostendometrios.

Partnergrupp på Facebook

Finns medicinen på ditt apotek?

Styrelsen för Endometriosföreningen har startat en
grupp på Facebook för partners till oss kvinnor med
endometrios. Gruppen är hemlig och endast medlemmar i gruppen kan se vad som skrivs. För att få tillgång till gruppen krävs någon form av medlemskap i
Endometriosföreningen (stödmedlem, familjemedlem,
vanlig medlem). För att gå med i gruppen, kontakta
Sanna Häggbring på Facebook eller via ungdom@endometriosforeningen.com. Sanna finns med i
gruppen som styrelseledamot, administratör och kvalitetsgranskare. I övrigt är gruppen endast till för våra
partners.

Nu kan du på www.fass.se se vilka apotek som har
dina mediciner i lager. Inget exakt antal anges, men
du får en indikation på om det finns, om det finns ett
fåtal eller om det inte finns alls - och då ska du kunna
se om det är tillfälligt slut eller om det inte ens går att
beställa från tillverkaren längre.

Om din partner är intresserad av att komma i kontakt
med andra i samma situation, för att få råd och stöd,
tipsa honom/henne om gruppen!

Alla apotekskedjor är med i samarbetet, och man
jobbar på att kunna ansluta de mindre fristående
apoteken.
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Sök ditt läkemedel och använd funktionen Lagerstatus för att hitta apotek som har din medicin inne,
så slipper du springa runt eller åka iväg i onödan.
Funkar även på mobil och surfplattor.
På grund av rånrisk mot apoteken har man uteslutit
narkotikaklassade läkemedel och steroider.
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Vi ställer upp för dig!
Möt några av oss som jobbar ideellt i
Endometriosföreningen runt om i landet.

Malin Bruhn
Steninge (Halmstad)
halmstad@endometriosforeningen.com
Vad medlemskapet betyder för mig:
Vetenskap och information men kanske framför allt trygghet och hopp om en bättre framtid

Vad jag gör i Endometriosföreningen:
Jag är kontaktperson i Halmstad och har än
så länge bara haft några mindre Fika-träffar.
Tanken är att jag ska dela uppgiften framöver
med en annan Hstd-tjej och vi har för avsikt
att dra igång lite olika aktiviteter så som div
informationsträffar, både ”stängda” för medlemmar men även öppna där anhöriga eller
andra intresserade kan komma och lyssna.
Framför allt kommer vi hålla flertalet Fikaoch/eller Pyssel-träffar där vi bara umgås och
ventilerar lite 
Jag hoppas nu att jag som kontaktperson ska
kunna bidra med bättre information till såväl
skolungdomar, privatpersoner som till de som
jobbar inom vården 
Det finns så himla mycket att göra för att tex
sprida mer och bättre information om Endometrios för att andra ska slippa gå och lida i
onödan eller att hjälpa/stötta dom som har det
svårt i sin kamp antingen för att få en diagnos
eller rätt behandling i sin sjukdom.
Kort Endometrioshistorik:
Jag fick min diagnos 2006 efter en titthålsoperation, men har haft kraftig mensvärk sen
jag var tonåring. Det var inget jag sökte för
eftersom ”mensvärk har ju alla”…

frågan inför min läkare. Hellre barnlös om jag
får mitt liv tillbaka (!) Efter flera olika behandlingar som inte fungerade så sa läkaren att
han går med på operationen. Men ju mer information man får desto bättre beslut kan
man ta utifrån sina egna förutsättningar. Jag
upplever att den enda riktiga information jag
fått om min sjukdom har jag INTE fått av någon läkare utan från Endometriosföreningen.
Operationen avblåstes bara dagarna före.
Efter det har jag bla försatts i klimakteriet två
gånger med Enanton-sprutor… Jag är konstant trött, har IBS och kämpar med vikten,
men i skrivande stund klarar jag mig med en
hormonspiral samt lite starkare värktabletter
vid behov. 
Lite allmänt om mig som person:
Jag är en tjej på 38 år som driver 2 egna företag tillsammas med min sambo på en gård i
Steninge (strax utanför Halmstad) alldeles utmed vår fina västkust. Jag har 2 dressyrhästar som jag har som ambition att kunna tävla
lite högre med. Mitt liv har alltid inneburit ett
högt tempo med mkt träning i olika former,
vilket jag alltid älskat, men idag har jag svårt
att kunna prestera så pass mycket som jag
vill pga endometriosen. Begränsning mot min
vilja…
Det svåraste har nog varit att inse att jag inte
kan kontrollera detta ”monster”.
Det har varit en riktig Berg-o-dal-bana men
jag tycker mig ana att det har planat ut något
idag. Tack vare alla underbara medsystrar
har jag lärt mig bättre hur jag ska ta hand om
min kropp och vilka rättigheter jag har i min
kamp mot läkarna.

Jag har provat många olika behandlingar och
övervägde tom en hysterektomi. Min tro var
att jag skulle bli ”frisk” om jag opererade bort
hela paketet, så jag tryckte på väldigt starkt i
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Min historia

”Jag delar inte deras öde”
J

ag vet egentligen inte vart jag ska börja.
Det är så mycket som ligger nerpressat, gömt i
mitt inre så när jag började skriva min berättelse
märkte jag hur osammanhängande det blev. Det
är så mycket känslor som rörs upp, tårar
som fyller ögonen och rinner över. En omedelbar
känsla av att vilja slå ifrån sig infinner sig. "Jag
tillhör inte dessa tjejer, jag
delar inte deras
öde" är försvarstalet som
maler i huvudet. Men jag gör
det, jag delar samma öde
som er, jag kan inte längre
förneka min sjukdom hur rädd
jag än är. Så här följer min
berättelse.

D

et började sommaren 2008, ganska
omgående efter min dotter
fötts. Kroppen, framförallt
ryggen, gjorde så ont. Jag
försökte fråga barnmorskorna
om det kunde bli så efter förlossningen, men fick
inget riktigt svar. Så jag bet
ihop, "graviditeten som
gjort mig svag i muskulaturen, det är bara att träna
upp." Parallellt satte mensen
igång, veckolånga menstruationer med störtblödningar
och sjöblöta febernätter. Snart började jag märka
att det gjorde ont att ha sex och att jag blödde i
dagar efteråt. Min enda tanke var att det berodde
på graviditeten och amningen, att det är det som
satt igång och att det nog kommer att sluta bara
jag slutat amma. Ryggen blev inte bättre, trots
idog träning, smärtan vid sex blev outhärdlig och
tillslut vart jag liggandes vid menstruationerna,
totalt oförmögen att röra mig.

K

anske hade jag sökt hjälp tidigare om jag
inte var av åsikten att man biter ihop, "lite
mensvärk får man tåla" och dotterns pappa, ty-
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värr, var av precis samma åsikt. Smärtan vid
sexet var hjärnspöken, trots att jag sa "det kan
lika gärna vara en kniv som kommer in", allt
var bara inbillning...tillslut var jag så förvirrad att
jag visste varken ut eller in. Då hade det gått
nästan två år. Tillslut sökte jag hjälp, tänkandes
att det kanske inte var amningen utan spiralen
som orsakade problemen.
Ut åkte spiralen och jag
sattes på p-piller, men någon
skillnad blev det inte.
Som tur var så var det en
läkare som faktiskt brydde
sig (vilket förmodligen var
min räddning) och gjorde en
uppföljning och när jag berättade att det fortfarande var
likadant remitterades jag till
kvinnokliniken. Det slutar
med att de bokar in en titthålsoperation hösten 2010.
Vid det här laget var jag i rätt
dåligt psykiskt skick, två
dagar innan operationen
sjukskrevs jag genom jobbet
för utmattningsdepression.
På testet för klinisk depression var jag tre poäng från
max, men jag förstod fortfarande inte. "Jag är inte sjuk
på något sätt och varför
ska jag på operation?" Jag
hade ingen aning.

M

en operationsdagen kom och de hittade ärrvävnad och endometrios bakom
livmodern. Jag kan än idag inte avgöra om jag var
i för dåligt skick för att vara mottaglig för information eller om jag inte fick någon. Vad jag däremot
vet är att jag fick stanna ett dygn på sjukhuset för
att jag förlorat mycket blod sedan skickades jag
hem med order om att röra på mig, vilket jag verkligen försökte trots smärtan. Kvällen efter ringde
jag till sjukvårdsrådgivningen eftersom jag fick
feber, de beordrade mig att genast åka till
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akuten. Jag fick komma in på en gång och fick då
veta att jag absolut INTE fick röra på mig och
dessutom hade jag fått urinvägsinfektion, så jag
fick ligga kvar över natten med morfin och sedan
skickades jag hem med en påse mediciner.

J

ag fick rådet att gå på p-piller utan uppehåll.
Sedan dess har jag inte hört något, det är
2½ år sedan. Ingen uppföljning - ingenting. Tur i
oturen fungerade p-pillren
mycket gott, samtidigt separerade jag från dotterns
pappa och psyket hann då i
kapp och allt blev mycket
bättre.

D

et har tagit mig över två
år innan jag vågade gå
in på Endometriosföreningens hemsida. Rädd för vad
jag skulle möta, få veta och
förstå.

J

ag förstår att för många
känns det som en lättnad
att få sin diagnos, att bli tagen på allvar, få ett namn på
"det onda". Jag tillhörde inte
dem, inte då, jag var inte
mottaglig, psyket orkade inte.
Jag kan egentligen bara
tacka läkaren som förstod det
som jag själv inte kunde/ville
förstå.

T
D

yvärr blev det inte mer än så, det stoppade
där och när jag nu under senaste åtta månaderna verkligen behövt hjälp är det svårt att få.
et verkar som att kunskapen och förståelsen om/för endometrios är så oerhört liten och jag som är liten och ensam inte är värd
att lyssna på.

H

östen och början på vintern har varit så oerhört tung, endometriosen slog till med full
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styrka och dessutom så fick jag ont i lederna. Tappade saker, händer och fötter svullnade upp och
hade inflammationer...ont, ont, ont....jag har sökt
hjälp på vårdcentralen för IgA-brist* och misstänkt
reumatism men fått kalla handen tillbaka, stundvis
har jag packat väskan redo att ge mig iväg till akut
psyk. "Det är mig det är fel på, jag är felande i
skallen...."

D

et var en sådan vansinnig lättnad när jag
fick hem Endometriosföreningens medlemstidning,
där det stod svart på
vitt: Endometrios kan ge
följdsjukdomar som t.ex.
reumatism. Jag fick kontakt
med en sjukgymnast och vi
har påbörjat arbetet för att
hitta en bra smärtlindring
som hjälper mig. Jag har fortfarande inte fått gehör för
ledproblemen, men just nu
orkar inte psyket strida, det
får bli nästa kamp.

D

et känns rätt skönt nu
när jag ska skicka iväg
min historia, dela den med
någon/några som förstår.
Även om den inte är så ljus
och glad kanske den är till
hjälp för någon.
Tillsammans kan vi göra skillnad!

Li
* IgA-brist är en av de vanligaste primära immunbristsjukdomarna. Läs mer på http://www.karolinska.se/
Karolinska-Universitetslaboratoriet/Kliniker/Immunologitransfusionsmedicin/Patientmottagningar/
Immunbristmottagning/For-patient/Antikroppsbrister/
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Må bra-tips

Så hanterar du din smärta
Vid en medlemsträff i Stockholm hade man
smärthantering som tema. En av deltagarna,
Emilie, har gjort en sammanställning från
träffen med många må bra-tips!

”Smärta finns men lidandet hanteras.”

Har jag ont? Ja. Känns det jävligt? Ja. Vill jag
hantera det här på bästa sätt? …Ja!

”Vattengympa! Vätska är drivande och bra för
blodcirkulationen.”

Har du svarat Ja på dessa frågor kan du definitivt
behöva tipsen som följer. Det är svårt att ha endometrios, men det är inte alla som förstår det. Inte
heller vi själva är alltid bäst på att hantera smärta
samt allt som hör därtill.

”Jag har börjat dansa Zumba! Det är frigörande
dans och sång.”

Så under en träff några kämpar emellan, delade vi
med oss av våra tips för hur vi lyckas må bättre
när allt känns skit. Då vi alla är unika individer fungerar inte allt för alla, men ta tid att läsa detta för
att hitta något som du tror fungerar för dig!

”Trots att jag har ont, tar jag mig till jobbet ändå,
för jag vet hur bra jag mår när jag väl kommer dit!”
”Var öppen med din familj/nära hur du mår, så att
du t.ex. på en tillställning kan bli ursäktad – för de
förstår dig.”
”Ät mat som du mår bra av! Testa dig fram, lär
känna din mage och vad den tycker om.”

”Hitta verktyg att hantera smärtan så att du kan
uppnå en bra livskvalité.”

”Våga byta/fråga/hitta rekommendationer så att du
hittar en läkare som hjälper dig. Som är bäst på
att behandla just dig! Nöj dig inte med någon som
typ förstår hur det är. Det tog tid för mig att hitta
en bra läkare, så håll ut om det känns som att du
träffat precis alla, det har du inte!”
”Spikmattan! Den för nacken fungerar utmärkt i
svanken. Mycket bra för blodcirkulation.”
”Bli vän med din smärta, öppna din dörr och släpp
in smärtan när den knackar på. Prata och samtala
om den med någon som förstår. Glöm inte bort att
man får må dåligt.”
”Gör saker trots att du inte orkar. Var samtidigt
snäll mot dig själv. Ta ut soporna om du inte
kommit upp ur sängen på hela dagen, den lilla
ansträngningen kommer kännas som att du bestigit Mt. Everest! Det är bättre och sämre här i livet,
det bara är så. Glöm inte det när allt känns skit.”

”Omge dig med kvinnor som vet hur det är.”

”Värme! I alla former! Värmedyna eller vetekudde,
en varm dusch, varm bastu – vad finns för möjligheter för mig? Värme gör susen!”

”Slappna av och spänn dig inte. Prova på att meditera, att hitta ett lugn som gör att du kan slappna
av.”

”Att le är viktigt”

”Krama dig själv när det är svårt, var som en storasyster till dig själv. Gråt, skrik – vad som helst!
Men behandla dig själv på ett schysst sätt! Vad
lovar de varandra på bröllop? Respekt, tillit och
förståelse. Lova dig själv det!”
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”Våga experimentera med laktos och gluten,
kanske mår jag bättre av att undvika det helt?”
”Smärtmottagningen har fungerat för mig, be om
en remiss dit.”
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”Ta dagen som den kommer. Även om jag inte
orkar göra så mycket så hjälper det att inte i förväg stressa upp sig så att smärtan dyker upp.”

Det är ingen som kan förstå precis hur jag känner. Att säga ”jag ber om din förståelse” bidrar till
bemötande på en annan nivå.”

”Promenera i friska luften”

”Ta emot hjälp.”

”Träffa dina kompisar!”

”När du lyckas göra något bra, ge dig själv en
klapp på axeln och säg: det här gjorde jag bra!
Spela roll om någon tycker att det ser lite knäppt
ut, det hjälpte ju och fick dig att le, eller hur?”

”Jag har en kryddträdgård hemma, tar jag mig
inte iväg till jobbet så finns det ett projekt hemma
som alltid mår bra av att ses över.”
”Fotmassage, i form av zonterapi. Det finns
speciell zonterapi för just endometrios!”
”Prioritera det som är viktigt och roligt för dig.
Mota bort den personen inom dig som vill ”vara
duktig” och tillfredsställa.”

”Lägg dig bekvämt, blunda och lyssna på lugn
musik. Försök höra varenda ton eller regndroppe.
Fokusera bara på det. På spotify finns en uppsjö
av avslappningsmusik! Sök!”
”Gosa med någon, kramas och kryp upp i någons
famn.”

”Prata med läkare och våga fråga hur saker
fungerar, vad det finns för andra alternativ.”
”Jag har fått hjälp av en duktig kurator på Huddinge Sjukhus. Googla din bostadsort och
”kurator” och se vad det finns för hjälp.”
”Gå med i Endometriosföreningen!”
”Jag lyssnar på musik, lugn musik som hjälper
mig slappna av.”
”Vi uppfattar saker olika, hur fungerar jag? Vad
mår jag bra/dåligt av? Skriv ned händelser och
”behandlingar” så att du kan utvärdera det för dig
själv!”
”Rör på dig! Mer eller mindre men det är bra!”
”Smärta och lidande är två olika saker. Vad som
än hjälper, försök vara mer JAG än att vara min
sjukdom.”
”Läkare och studenter blir ifrågasättande i och
med sina studier samt erfarenheter, att kunna
säga ”jag tror på dig.” är inte så lätt i deras yrke.
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”Prata med någon som får dig att skratta.”
”Se en spännande film! När du blir upptagen med
storyn minskar smärtan.”
”Gå in på Youtube, sök på: cute baby animals
doing funny things. Kolla på de olika klippen tills
det känns bättre.”
Våga prova dessa tips, för tänk på hur bra det
skulle bli om det fanns något litet som fick dig att
hantera smärtan så bra att du nästan glömde bort
den för en stund! Det här fungerar och hjälper
andra, så det mesta skadar inte att prova. Vi alla
har det tufft, men om vi hjälper varandra blir det
lite lättare.
Jag skickar cyberkramar till er alla, som läser och
som bidragit med tips.

Emilie Timerdahl
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Endometrios – en kronisk inflammatorisk sjukdom
Definitionen av en autoimmun sjukdom är att
kroppens egna immunsvar i form av T-lymfocyter
eller B-lymfocyter aktiveras på fel sätt och bryter
ner specifika typer av kroppens egna celler. Vilken
typ av celler som attackeras och bryts ned varierar mellan vilken typ av autoimmun sjukdom man
har, t.ex. vid vissa former av diabetes så bryts
bukspottskörtelns beta-celler ned och dör vilket
leder till att insulin kan ej
produceras.

skulle vara väldigt dumt att kroppens egna celler
hipp som happ förstörs).

Detta händer inte vid endometrios, d.v.s. de endometrieliknande celler som orsakar
endometrios överlever trots
att östrogennivån går ned vid
menstruation och bryts därför
inte ner = INTE en autoimmun sjukdom.

Denna felaktiga aktivering
kan bl.a. bero på en kraftig
förkylning, sjukdom som
leder till kraftig inflammation
m.m. Anledningen är att
systemet blir överladdat med
en massa godsaker (kallas
cytokiner och är viktiga för
att driva själva inflammationen) produceras och att de
autoimmuna T/Blymfocyterna aktiveras utav
bara farten (för att förenkla). Endometrios orsakar
ju inflammationer mer eller
mindre konstant och har
man de ”rätta” genetiska förutsättningarna kan autoimmuna sjukdomar därmed
triggas igång (naturligtvis
kan även andra ickeautoimmuna inflammatoriska sjukdomar triggas
igång av detta).

Hade en endometrios varit en
autoimmun sjukdom skulle
jag vara panikslagen då
vanligt endometrium (d.v.s.
livmoderslemhinnan inne i
livmodern) också skulle attackeras och brytas ned. Då
detta skulle hända regelbundet, skulle livmodern med
tiden också påverkas negativt
och successivt förstöras.
Endometrios är en inflammatorisk sjukdom! Om
man har den genetiska förutsättningen så kan en
autoimmun sjukdom utvecklas då man, mer eller
mindre, kontinuerligt har inflammation i kroppen
p.g.a. aktiv endometrios.
Anledningen till detta är:
De flesta människor har T-lymfocyter och Blymfocyter som kan känna igen kroppens egna
celler (kallas för autoimmuna T- o B-lymfocyter).
Dessa autoimmuna celler är normalt så nedtystade att de aldrig aktiveras (d.v.s. immunsystemets regleringssystem sätter stopp för dem då det
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Om man har den genetiska förutsättningen för det
kan dessa autoimmuna T/B-lymfocyter aktiveras
på felaktigt sätt och därmed börja bryta ned kroppens egna celler (ofta är detta riktat mot en specifik typ av celler t.ex. beta-celler som producerar
insulin (diabetes); brosk i
leder (RA) m.fl.).

Tyvärr finns det vissa läkare som felaktigt kallar
endometrios för en autoimmun sjukdom. Detta
kan bero på att de inte har grundläggande förståelse för skillnaderna mellan autoimmun sjukdom
och kronisk inflammatorisk sjukdom då båda leder
till ett inflammatoriskt immunsvar. Man kan jämföra det med att det finns flera olika vägar som
alla leder till samma stad.

Elisabet Lizzy Andersson
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Kända kvinnor med endometrios
Den engelska bloggerskan Shireen som driver
bloggen ”Endometriosis: My life with you” har gjort
en lista på kända kvinnor med endometrios. Här
kommer ett axplock från Shireens lista med några
tillägg på svenska kända kvinnor med endometrios:
Whoopi Goldberg
Amerikansk skådespelerska, komiker och författare. Whoopi fick sin diagnos på 1970-talet och
hon fick medicin som fungerade för henne.
Whoopi har en dotter.
Dolly Parton
Amerikansk artist och sångerska. I början av 1980-talet
genomgick Dolly hysterektomi pga endometrios.
Dolly har inga barn.

Hillary Clinton
Tidigare USA:s utrikesminister. Hillary hade pga
av endometrios svårt att bli gravid med sitt enda
barn, dottern Chelsea.
Emma Bunton
Engelsk artist, tidigare kände som ”Baby Spice” i
Spice Girls. Hon diagnosticerades med endometrios i 25-årsåldern. Emma har idag två söner.
Jillian Michaels
Amerikansk personlig tränare som sett i programmet ”Biggest loser”. Jillian har pga endometrios
inte kunnat få biologiska barn. Hon har istället adopterat ett barn och ett barn har hennes partner
fött.
Susan Sarandon
Amerikansk skådespelerska. Susan led av
smärta, blödningar och svimningar och fick diagnosen 1983. Hon började då äta P-piller och
smärtmedicin. Senare har hon fått tre barn.
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Cyndi Lauper
Amerikansk artist. Cyndi har lidit av endometrios
en lång tid. Hon fick en son vid 44 års ålder.
Marilyn Monroe
Amerikansk skådespelerska, artist och modell.
Marilyn ska ha lidit av svår
endometrios och pga. av
det tog hon mycket stark
smärtmedicin. Marilyn fick
aldrig några barn men ska
ha haft flertalet missfall.
Toni Braxton
Amerikansk artist och sångerska. Hon opererades
för endometrios 2007.
Inez Karlsson
Svensk jockey. Inez var så sjuk i endometrios att
hon tvingades att sluta rida. Inez fick flera missfall
men blev sedan gravid på nytt och mådde under
graviditeten mycket bra.
Camilla Henemark
Svensk sångerska. Camilla har berättat att hon
har starka smärtor och att denna smärtan gjort
henne beroende av smärtstillande tabletter. Camilla har också sagt att smärtan gett upphov till
hennes depression.
Drottning Victoria
Storbritanniens drottning från 1837 till 1901. Drottning Victoria hade endometrios och ska ha sagt
att den enda gång hon mådde bra var under tiden
hon var gravid. Hon fick 9 barn.
Källa: http://emlwy.blogspot.se/2013/04/celebrities
-with-endometriosis.html
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Årsmöten 2014
I mars och april har vi genomfört årsmöten i våra föreningar. Trevliga möten med bra diskussioner.
Det skulle såklart vara ännu trevligare om fler ville komma till våra årsmöten. Vi har ibland haft föredrag
i anknytning till det formella årsmötet men det har inte heller gett så många fler deltagare. Kom gärna
med förslag om hur vi ska göra för att få fler intresserade av att delta i diskussionerna om handlingsplaner för några år i taget och massor av andra viktiga frågor. Den formella delen brukar vara avklarad på
ganska kort tid, sen är det bara aktiva diskussioner!
Årsredovisning för Endometriosföreningen, Sverige hittar du på hemsidan
www.endometriosforeningen.com
Verksamhetsberättelserna för lokalföreningarna finns på hemsidan efter medlemsinloggning.
Efter våra årsmöten har vi följande styrelseledamöter:
Endometriosföreningen, Sverige

Endometriosföreningen, Västra Götaland

Christina Liffner, Västerås (ordförande)
Rebeca Alvarez, Jönköping
Carola Bengtsson, Bromma
Karin Grundler, Stockholm
Sanna Häggbring Stockholm
Susann Söderberg, Kristianstad
Marie Brandberg ,Umeå (suppleant)
Ella Granbom, Boden (suppleant)
Linda Lindström, Stockholm (suppleant)

Carolina Bjelkenberg
Anna Nilsson
Pia Wall
Ninna Weber
Christina Liffner (suppleant)

Endometriosföreningen, Stockholms län
Karin Grundler (ordförande)
Carola Bengtsson
Linda Lindström
Katja Vatanen
Christina Liffner (suppleant)

Endometriosföreningen, Region Skåne
Susann Söderberg (ordförande)
Emma Bodén
Jannika Petersson
Jeanette Sågman
Christina Liffner (suppleant)

Till revisor och revisorssuppleant i samtliga föreningar valdes Kjell Öberg
respektive Annika Hodgson.
Vi hälsar alla ledamöter nyvalda och omvalda välkomna till ett nytt år med
endometriosfrågor och tackar varmt de ledamöter som lämnat våra styrelser för deras engagemang under året som gick.
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Endometrios-armband
För mig tog det 12 år att få hjälp, 12 år av smärta och
ständig besvikelse då ingen tog mig på allvar. Dagen
då jag fick besked att jag skulle få opereras minns jag
att jag grät av lycka på vägen hem. Utan operationen
hade jag inte kunnat bli gravid sa läkaren. Nu har jag
två fina barn.
Jag blir ofta arg när jag hör eller tänker på Endometrios. Arg för att allt för många lider, och arg för att
inget händer. Jag hör samma historier från de som fick
diagnosen på 80-90 talen som från de som får diagnosen idag. Skillnaden på när min mamma blev sjuk på
70-talet och idag är att det har ett namn. Min mamma
fick sammanväxningar, cystor och led av fruktansvärd
värk. Idag hade hon fått diagnosen Endometrios.
Så en dag när jag kände att jag fått nog, tänkte jag att
istället för att bara gå runt och vara arg, så kan jag försöka göra något åt saken. Jag har sett andra som gjort
armband till olika insamlingar. Då tänkte jag, varför inte
prova! Så mitt mål är att sälja åtminstone 100 armband
till att börja med. I skrivandets stund har jag sålt lite
mer än hälften. Det gick väldigt fort, beställningarna
kom in på en gång. Jätteroligt, både att folk engagerar
sig och känslan av att man inte är ensam. Det är både
drabbade och deras familjer och vänner som beställer
armband.
Den största delen, ungefär 70%, av de insamlade
pengarna går till Endometriosföreningen, resten går till
materialkostnader och endast en liten bråkdel går till

mig. Pengar som jag på något sätt kommer använda till
att påverka. Jag har nyss tagit på mig ansvaret att bli
kontaktperson i Halmstad. Så där kommer lite pengar
förmodligen läggas på t.ex. träffar och liknande.
Armbandet är självklart gult då det är "vår" färg. Jag
har lagt till ordet HOPE (hopp), då jag vill att alla ska
känna att det finns hopp. Ett litet svart hjärta pryder
även armbanden. Hjärtat står för kärlek, systerskap
och vänskap. Det svarta för att sjukdomen är en liten
mörk del i vårt liv.
Det kommer fler och fler beställningar hela tiden, och
då jag samtidigt driver eget företag och har två små
barn kommer jag nog snart få anordna pysselkvällar för
att få lite hjälp med pärlandet.
Ett armband kostar 60:- (+ 6:- i frakt) och du hittar armbandet på Facebook, sök på "Endo-armband". Där
skickar du mått på din handled samt din adress till mig.
På så sätt passar armbandet alla.
Om du inte har tillgång till Facebook går det bra att
maila mig och beställa. Detta gör du på mailadress:
elinoradgard@hotmail.com
Det finns hopp och du är inte ensam!
Kram från mig

Elinor

Foton: Elinor
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Susann Söderberg, ordförande i Endometriosföreningen, Region Skåne
har skrivit en debattartikel i tidningen ”Fria Skåne”
SKÅNES FRIA

Endometrios – en
folksjukdom
PUBLICERAD: LÖRDAG 21 DECEMBER 2013, 8:01

Patienter som bollas runt i vårdapparaten utan att få hjälp trots demonsmärtor och ofrivillig barnlöshet. Endometrios drabbar cirka 10
procent av alla kvinnor i fertil ålder – ändå är det få som känner till
den. Det behövs en nationell vårdplan och sjukdomen måste klassas
som en folksjukdom, skriver veckans debattör Susann Söderberg,
ordförande i Endometriosföreningen Skåne.
OPINION

Har du någon gång sett en kvinna lida av mensvärk? Värk som gör att man inte kan ta
sig till toaletten, värk som gör att man inte kan göra något annat än att ligga i sängen,
hopkurad, skakandes medan andningen slår som hammare i kroppen? Förmodligen
inte. Dessa kvinnor kämpar sig genom svåra dagar i tysthet för att sedan se glada och
friska ut när du träffar dem, för då är allting bra, eller?
Hur många av er har hört talas om endometrios? De som har gjort det, en salut till
er för ni besitter kunskap som de flesta saknar. Jag vågar säga att inte känna till denna
sjukdom är som att inte känna till diabetes, reumatism eller cancer. Så varför vet inte
alla vad endometrios är? En svår fråga att svara på, men denna kroniska sjukdom
drabbar ungefär 10 procent av alla kvinnor i fertil ålder. Hur många är det i Sverige?
Denna sjukdom ser inte skillnad på en kvinna i Nigeria eller en kvinna i Sverige, den
kan drabba alla. Uppskattningsvis 176 miljoner kvinnor världen över.
Enligt rapporten Burden of illness in women with endometriosis, Uppsala
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universitetssjukhus, kostar en endometriospatient ca 90 000 kronor om året i indirekta
och direkta kostnader. Sedan kan jag tillägga att det i genomsnitt tar åtta år och flertalet besök hos läkare och gynekologer innan korrekt diagnos ställs och förhoppningsvis
rätt behandling kan påbörjas. Det finns många kvinnor som aldrig når så långt, för att
ha värk under mensen är trots allt ”normalt”. För vem har inte haft en mor som i all
välmening berättat just detta för sin tonårsdotter? Men det är inte normalt att ha så ont
vid mens att ipren, alvedon et cetera inte hjälper.
Om jag skulle räkna ihop vad varje endometriospatient kostar och multiplicera det
med hur många som är drabbade, vilken siffra skulle jag få? Astronomiska summor,
och mycket på grund av en ineffektiv vårdapparat till denna patientgrupp. Det finns
inga riktlinjer och förståelsen för hur allvarligt denna sjukdom drabbar individer och
samhälle verkar ha passerat obemärkt förbi. Genom att inte kännas vid endometrios,
låter vi den gro i tystnad och hanteringen av drabbade kvinnor, partners och anhöriga
förblir undermålig.
Om dessa kvinnor kunde få hjälp i ett tidigt stadium, skulle år av lidande förhindras och det skulle höja livskvaliteten enormt. För att inte nämna de ekonomiska vinster
som skulle göras om kvinnor med endometrios fick rätt vård från början så att dyrare
ingrepp, mediciner och akutbesök inte skulle behövas i samma utsträckning.
1997 klassades ofrivillig barnlöshet som en folksjukdom och som konsekvens av detta
utarbetades nationella riktlinjer, en vårdplan. Dessa är nu inarbetade och fungerar väl i
många landsting, många par har lyckats få barn med hjälp av till exempel provrörsbefruktning. 25 till 50 procent av alla ofrivilligt barnlösa kvinnor har endometrios. Jag är
själv i den sitsen och jag är 26 år gammal. Hade inte jag fått min diagnos så tidigt som
vid 22 års ålder, hade jag förmodligen väntat längre med att börja försöka skaffa barn.
Och som de flesta vet så blir det inte direkt lättare med åren. Men många har inte den
turen som jag hade.
Vården är i stort behov av riktlinjer för hur endometriospatienter ska hanteras. I nuläget bollas många endometriospatienter runt i vårdapparaten under flera år utan att få
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rätt diagnos eller hjälp. Ofta får en kvinna med endometrios höra att hon är en jobbig
patient och så skickas hon hem eller vidare utan vare sig diagnos eller adekvat behandling. Endometrios är en kronisk sjukdom som kan ge många olika symtom beroende på svårighetsgrad; allt ifrån smärtor vid mens till kronisk smärta i buken, smärta
vid toalettbesök, smärta vid samlag, problem med tarmar, energilöshet, barnlöshet
med mera. Symptomen kan dessutom förändras med tiden. Endometrios kan påverka
ekonomi, sociala kontakter, möjlighet till partner, studier, karriär och så vidare. Hur
bemöter man en sådan patient i den stressiga sjukhusmiljö som finns i dag? Hur ska
man hantera alla som är drabbade? Hur ska man utforma behandlingarna som ofta
måste individanpassas?
Det är stora frågor som vi måste börja jobba med i hela Sverige, på nationell, regional
och lokal nivå. Genom att klassa endometrios som en folksjukdom skulle ett enormt
steg vara taget och vi skulle kunna påbörja utarbetningen av en nationell vårdplan. För
oss som hanterar endometrios dagligen, om det så är som patient eller som vårdpersonal, ligger Sverige långt bakom USA och resterande Europa.
Susann Söderberg

Måns Palmstiernas kommentar till att ovanstående debattartikel i
Fria Skåne delats mer än 1900 gånger på Facebook
”Jättebra Christina och Susann!!
Har delat den på min FB sida och kommenterat:
”Dela gärna detta!! Träffar dessa unga kvinnor varje dag på jobbet ofta 16-18 år gamla, och de har alla lika dåliga
erfarenheter av okunnighet och ointresse inom sjukvården. Många debuterar i tonåren, i genomsnitt tar det 8 år
innan de får diagnos. Detta är en folksjukdom!.
Tänk tanken om 10 % av alla män drabbats av pungsmärtor 3-4 dagar varje månad. Hade de blivit hemskickade
av misstrogna läkare med 2 Alvedon och en uppmaning att inte gnälla så mycket????......”
Med vänliga hälsningar
Måns Palmstierna
Ungdomsmottagningarna i Skåne
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Endometriosteamet i Umeå
I höstas var Marie, vår kontaktperson i Umeå, och Carola, styrelseledamot i Endometriosföreningen, Sverige
inbjudna till samtal med det blivande endometriosteamet. De fick chansen att förklara vad som är viktigt för
endometriospatienter och hur de vill bli bemötta.
I början av februari kom detta mail från klinikchefen Inger Björn:
Hej Endometriosföreningen!
Jag vill berätta att vi nu har fått till stånd riktlinjer för "Endometrios" och "Akut behandling av smärta vid endometrios" gällande för Norra Regionen.
Arbetet i endometriosteamet rullar på och vi har nu börjat delta i behandlingskonferenser med smärtläkare,
arbetsförförmedlingen och Försäkringskassan mm. Vi kommer även att
att knyta en sexolog till teamet.
Vi har föreläst för IVF-folket om endometrios och öppnat kommunikationen till assisterad befruktning så att väntetiden ska minskas för endometrioskvinnor.
I april kommer vi att ha en bred utbildningsdag med professor Matts Olovsson och rikta oss till all vår egen personal på KK, till primärvården, Ungdomshälsan, MVC m.fl
Ville bara uppdatera Er om att vår strävan om att förbättra endometriosvården går framåt i Västerbotten.
Pengar har äskats från kliniken och frågan ligger nu på Landstingsledningens bord och vi hoppas på ett gott
utfall.
Med vänliga hälsningar
Inger Björn, överläkare
Kvinnokliniken Umeå
25 februari fanns detta pressmeddelande i Västerbottenkuriren:
Fördelning av medel för inrättande av endometriosteam vid kvinnokliniken, Norrlands universitetssjukhus
Endometrios är en vanlig sjukdom som kan diagnostiseras hos 2-10 procent av den kvinnliga befolkningen och
bland 50 procent av infertila kvinnor. Under ett års tid har medarbetare på kvinnokliniken vid Norrlands universitetssjukhus arbetat med uppbyggnad av ett multidisciplinärt endometriosteam.
I de riktlinjer för endometriosbehandling som upprättats av medicinska chefssamrådet för kvinnosjukdomar i
norra regionen anges att teamarbete kring kvinnor med svårbehandlade symptom är av stort värde.
Hälso och sjukvårdsnämnden beslutade att anvisa kvinnokliniken vid Norrlands universitetssjukhus 0,7 miljoner
kronor för kostnad för bemanning av ett endometriosteam.
Endometriosföreningen gläds och vet att flera sjukhus jobbar för att etablera endometriosteam.
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Johan stöttar sin syster
genom endometrioströjor
I förra numret av Endometriosnytt skrev jag om Maria
Jellbo som i maj 2013 sprang Vårruset tillsammans
med sina arbetskamrater, iförda tröjor med endometriostryck på! Efter att artikeln publicerats hörde
Maria av sig till mig och bad mig skriva en notis om
att det inte var hon, utan hennes bror Johan som kom
på idéen med endomeriostryck på tröjor, köpte
material och gjorde tröjorna. Sagt och gjort, här kommer en kort intervju med Marias bror Johan Jellbo:
Johan berättar att han var trött på att ha tröjor med
reklam som han inte kan stå för. Han tänkte då att
han fick göra egna tryck istället. I samband med detta
läste han en kurs i skolan där han fick i uppgift att
göra en intervju. Johan valde att intervjua sin syster
Maria. De pratade om varför så få känner till endometrios, och Johan ville då göra något för sin syster
och för att sprida information.
Idéen med Endometrioströjor var född!
Johan säger att han just nu har för lite tid att göra allt
han vill, tex trycka fler tröjor. Han berättar dock att
han alltid ställer upp för Maria så fort hon behöver det
och Maria intygar att Johan är ett stort stöd för henne.
Johan säger att man som anhörig inte ska ta upp
endometriosen och påminna om sjukdomen, bara
visa att man finns där för den drabbade, och att man
inte ska överskatta den hjälpen man ger. På frågan
om Johan har någon tanke om vad man som anhörig
till kvinna med endometrios kan göra eller hjälpa till
med svarar han så här:
"Min tanke om min roll som bror och anhörig är väl att
alltid försöka finnas där, ge henne den försäkran att
problem inte är problem utan bara ett gupp vi går
över ihop."

Allersupproret
I Allers nr 6 2014 svarade ”Doktor Lise” i läkarspalten
på en fråga från en mamma som var orolig för sin tonårsdotter. Mamman fick till svar att hon inte skulle
oroa sig. Svår värk vid menstruation är inte ovanligt i
tonåren…
Svaret uppfattades av alla som läste det som nonchalant och okunnigt. Och det blev en häftig reaktion,
debatt i olika FB-grupper och många skrev till Allers
Medicinredaktion och ifrågasatte svaret.
Endometriosföreningen, Sverige skrev ett brev där vi
påpekade fakta om olika symtom på endometrios och
påpekade att vi liksom många av våra medlemmar var
upprörda över det felaktiga svaret. Har man så ont att
man inte kan gå till skolan, svimmar och/eller kräks
ska man absolut söka hjälp hos en gynekolog!
Medicinredaktionens ansvariga kontaktade oss och sa
att Doktor Lise skulle förklara sig i nästa nummer.
Svaret kom – men kändes fortfarande inte helt ok.
Bl a skrev hon att ”endometrios inte är så vanligt hos
tonåringar”.
Allers har efter det beslutat att göra ett utförligt reportage om endometrios. Man har bland andra intervjuat
Matts Olovsson, ansvarig för Endometrioscentrum i
Uppsala.
Artikeln beräknas komma ut i slutet av juni.
Tack alla ni som reagerade både direkt till Allers och
till Endometriosföreningen.

Christina Liffner

Kloka och vackra ord som jag tänker att vi alla med
kronisk sjukdom, både drabbade och anhöriga, kan
leva efter!

Sanna Häggbring
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Endometriosföreningens Facebookgrupper
Endometriosföreningen har flera grupper
på Facebook, både öppna för allmänheten och stängda/hemliga för våra medlemmar. Syftet med grupperna är att sprida
information, stötta och diskutera med
varandra. Varje Facebookgrupp har minst två styrelseledamöter som administratörer och kvalitetsgranskare.
Här nedan följer en förteckning för våra grupper och
vem du ska kontakta för att bli medlem i grupperna.
Endometriosföreningen Sverige
Detta är föreningens öppna grupp, vilket innebär att alla
på Facebook kan bli medlemmar och att alla även kan
läsa inläggen som skrivs. Denna grupp har föreningen
för att sprida information och locka nya medlemmar.
Hemliga och stängda grupper
Följande grupper är alla hemliga/stängda. Det innebär
att man måste vara medlem i föreningen för att få tillgång till grupperna. Grupperna är ej sökbara på
Facebook och ingen annan kan se att du är medlem i
gruppen. För att bli medlem lägger du till någon av de
ansvariga personerna som vän på Facebook och
skriver ett PM/meddelande till någon av oss, alternativt
skickar ett mail till:
Sanna Häggbring ungdom@endometriosforeningen.com
Karin Grundler ordfstockholm@endometriosforeningen.com
Linda Lindström stockholm@endometriosforeningen.com
Hemlig Endometriosföreningens Sverigegrupp
För alla medlemmar i hela Sverige. I denna grupp är
det mest diskussioner och frågor, då gruppen har flest
medlemmar.
Ansvariga: Sanna Häggbring, Karin Grundler, Linda
Lindström

Stockholm Endometriosföreningen
För alla medlemmar boendes i Stockholm med omnejd.
Ansvariga: Sanna Häggbring, Karin Grundler, Linda
Lindström
Smålandsregionen Endometriosföreningen
För alla medlemmar boendes i Småland.
Ansvariga: Sanna Häggbring, Karin Grundler, Rebeca
Linnéa Álvarez, Elin Stenqvist, Eleni Kalpaka
Region Skåne Endometriosföreningen
För alla medlemmar boendes i Skåne.
Ansvariga: Sanna Häggbring, Karin Grundler, Jannika
Petersson
Vi som vill/är gravida/adoptera/IVF Endometriosföreningen
För de som har en önskan om att få barn.
Ansvariga: Sanna Häggbring, Karin Grundler, Eleni
Kalpaka, Linda Lindström
Ungdom Endometriosföreningen
För de upp till 26 år.
Ansvariga: Sanna Häggbring, Karin Grundler, Linda
Lindström
Partnergrupp Endomeriosföreningen
För partner till kvinna med endometrios. Möjlighet att
diskutera med andra partners i samma sits. För att vara
med i gruppen krävs stödmedlemskap eller familjemedlemskap.
Ansvariga: Sanna Häggbring

Västra Götaland & Halland Endometriosföreningen
För alla medlemmar boendes i Västra Götaland och
Halland.
Ansvariga: Sanna Häggbring, Karin Grundler, Ninna
Weber, Pia Wall
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Detta gjorde vi i mars
Mars är den internationella endometriosmånaden då vi ska göra ”alla” uppmärksamma på att sjukdomen endometrios existerar och på våra krav för att
förbättra villkoren för kvinnor med endometrios.
I år hade vi som mål att genomföra 10 aktiviteter på olika platser i Sverige. Vi klarade det med råge!
15 olika aktiviteter – och då har vi räknat de olika Gula promenaderna som en aktivitet!
Vad gjorde vi?
Margita Gustafsson föreläste i Karlstad för mer än 100 personer. Föreläsningen var ett samarbete med Kvinnokliniken på Karlstads sjukhus. Bland åhörarna fanns både medlemmar med anhöriga, sjukvårdspersonal, barnmorskor och studerande. Nya Värmlandstidningen uppmärksammade föreläsningen med en stor artikel.
Matts Olovsson föreläste för medlemmar och anhöriga i Uppsala. Förutom endometriosinformation fick vi en redogörelse för hur Endometrioscentrum arbetar.
Vår styrelseledamot Pia i Göteborg skrev ett brev där hon informerade om hur det kan vara att leva med endometrios och vad hon/vi tycker saknas i vård och omhändertagande. Brevet skickades både till lokala politiker och
ledamöter i Socialutskottet.
Dessutom en demonstration i Malmö, möte med politiker i Boden, två anhörigträffar, flera medlemsträffar och
Gula promenader.
Du kan läsa om några av dessa aktiviteter i detta nummer av EndometriosNytt.
Tack alla som organiserade och deltog i de olika aktiviteterna! Nu har vi ett tufft mål att slå 2015.

Anhörigträff i Malmö
På anhörigträffen hade vi dr Måns Palmstierna som föreläste. Totalt var vi ca 20 personer, hälften medlemmar
och hälften anhöriga. Träffen var uppdelad i tre delar. Den första delen var vi alla samlade och fick allmän information om endometrios och vad den kan orsaka. Andra delen stannade de anhöriga kvar med dr Måns Palmstierna och hade möjlighet att ställa alla frågor till honom som de inte vågar/vill eller kan ställa till sin drabbade anhörig. Medlemmarna gick in i ett annat rum för en liten stunds medlemsträff. På den tredje och sista delen samlades
vi alla igen för några sista frågor och funderingar.
Det var en kväll som uppskattades mycket av både anhöriga och medlemmar. Frida och Alexandra som också
var på träffen "offentliggjorde" att Alexandra tar över efter Frida. Det är alltså jag och Alexandra som nu är kontaktpersoner i Malmö.

Suzanne, Kontaktperson Malmö

Konferensen Kvinnohälsa
Den 12 mars talade jag och docent & överläkare Greta Edelstam (specialist i Obstetrik och Gynekologi) om endometrios på årets konferens av Kvinnohälsa i Stockholm. Fokus för året var helhetssyn och livskvalitéförhöjande
insatser och konferensen vände sig till dem som träffar och arbetar med kvinnor i livets alla olika skeenden. Det
var ca 40 konferensdeltagare från hela Sverige på konferensen, från olika yrkesgrupper som barnmorskor, sjuksköterskor och kuratorer m fl. Det tråkiga var att inte en enda man fanns i publiken.
Greta Edelstam började konferensen med en mycket uppskattad föreläsning om endometrios och min uppgift var
att berätta min resa ur ett patientperspektiv. Jag talade 30 minuter och hade gjort en PP-presentation om mig
själv, med bilder och stödord. Jag var nervös innan men så kom jag på att vem annan här vet hur det är att leva
med endometrios? Vi fick bra betyg av deltagarna och en del ställde frågor efteråt. Efteråt kändes det så skönt att
ha gett mitt perspektiv och jag är nöjd med presentationen. Jag hade med mig min bästa vän som stöd (hon är
även stödmedlem i föreningen).

Linda Lindström, Kontaktperson Stockholm
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Endometriosföreläsning
Centrallasarettet Karlstad
Tisdag 4:e mars 2014 var det föreläsning om Endometrios på Centrallasarettet i Karlstad med Margita
Gustafsson, gynekolog. Föreläsningen anordnades av
kontaktpersonerna i Värmland. Intresset var stort och
föreläsningen lockade många, drygt 100 stycken drabbade, anhöriga och många inom sjukvården kom. En
innehållsrik föreläsning där det också gavs möjlighet
att ställa frågor under föreläsningens gång. En representant från Värmlands folkblad kom för att intervjua
och skriva om sjukdomen i tidningen, och redan dagen efter fanns ett reportage om föreläsningen.

Carola

Anhörigträff i Göteborg
Den 29e mars ordnade Endometriosföreningen i
Västra Götaland en anhörigträff. Elisabet Andersson,
senior advisor Endometriosföreningen, kom för att
hålla en av sina populära föreläsningar. Hon tog bl a
upp vilka symptom som är vanliga, vilka olika behandlingsmetoder som finns att tillgå, hur man ska
tänka kring träning och framförallt hur anhöriga kan
stötta, pusha, och hjälpa till. Föreläsningen följdes av
en frågestund. Då detta var en av de första lördagarna med sol och vårvärme så blev det tyvärr en del
manfall, men en tapper skara på ca 15 personer tog
sig tid att lyssna på, och ställa frågor till Elisabet.

Ninna i VG-Styrelsen

Den gula promenaden i Vetlanda
Jag blev alldeles pirrig och nervös i hela kroppen när jag läste Rebeca Alvarez artikel i Vetlandaposten om den
gula promenaden, min tanke blev direkt att jag skulle fixa en promenad här i Vetlanda. Jag hann knappt tänka
innan jag började bjuda in folk på facebook och kontaktade Vetlandaposten så folk skulle få veta tid och plats.
Jag blev väldigt inspirerad av Rebecas artikel och tyckte vilken bra tjej som går ut med sjukdomen öppet, det behövs verkligen.
Sen blev det visst en artikel om mig också i
Vetlandaposten! Jag var otroligt nervös inför detta
men det gick väldigt bra. Efter min artikel hade
varit i Vetlandaposten så kontaktade flera tjejer
mig på facebook som jag känner och berättade att
de också lider av sjukdomen. Det kändes skönt att
bolla lite tankar och funderingar med några som
faktiskt vet hur jobbigt det är att lida av endometrios.
Vi var ett härligt och glatt gäng på den gula promenaden och det var väldigt roligt! Jag hade gula
ballonger som jag delade ut till dem som inte hade
något gult hemma. Det blev mycket blickar från
folk i bilar och förbigående så jag kände mig riktigt
nöjd.

Foto: Evelina

Till nästa år ska jag försöka få ihop ett ännu större gäng. Varför jag ville gå den här promenaden och tänker göra
det igen är för att folk ska uppmärsamma sjukdomen, det är alldeles för lite kunskap om den. Det gör mig så
frustrerad när man hör unga tjejer som har det så jobbigt precis som det var för mig.

Evelina, medlem i Vetlanda
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Detta gjorde vi i mars
Demonstrationen ”Vi kräver bättre kvinnovård” 29 mars
Det var på ett helt vanligt möte i mitten på januari som
jag satt och berättade om hur jag hade blivit bemött
inom vården under första veckan i december, då jag
tre gånger fick söka akut pga extrema smärtor. Jag
blev inlagd under natten alla tre gånger för att få intravenöst morfin och i det närmaste utslängd morgonen
efter, trots att jag fortfarande hade ett uppenbart fortsatt vårdbehov. Därav så många besök under en och
samma vecka. Under medlemsträffen blev jag upprörd
då de andra kunde berätta om liknande händelser. En
känsla av maktlöshet inför det faktum att det saknas
kompetens inom endometriosvård fanns hos alla närvarande. Det värsta är ändå att det fanns ett specialistteam på kvinnokliniken i Malmö, men det hade nu lagts
ned. Anledningen? Besparingar sa man utåt till allmänheten, men vi mer insatta visste att det berodde på att
den samordnande sjuksköterskan gått på mammaledighet. Vi var rörande överrens om att denna nedläggning drabbade oss endometrioskvinnor i Skåne mycket
hårt. Inte bara de som var accepterade patienter hos
teamet, utan även alla tusentals kvinnor som fortfarande kämpar mot smärtorna i tysthet, utan diagnos.
Jag har alltid varit en driven människa. Jag antar att
det är typiskt för oss kvinnor med endometrios. För tre
år sedan flyttade jag 130 mil söderut till Ystad efter att
ha träffat min sambo på Sweden Rock Festival. Just nu
läser jag till Sjuksköterska på Malmö Högskola och har
diverse olika uppdrag inom Studentkåren, samtidigt

som jag precis tagit över och är numera även en av två
kontaktpersoner för Endometriosföreningen i Malmö.
Jag vill förbättra det som kan förbättras och ifrågasätter
allt som jag står tveksam inför och är tillräckligt trygg i
mig själv för att kunna utmana mig själv och andra.
Därför kunde jag inte sitta tyst och se mina endosystrar
plågas av att inte få tag i den enda läkaren som är
specialiserad inom endometrios, endast pga politikernas okunskap om sjukdomen. Då jag arbetar inom
vården vet jag hur läget ser ut, med nedskärningar,
okunskap och politisk styrning, i verkligheten.
”Jag vill ställa mig på gatan och skrika så frustrerad jag
är!” sa jag till de andra. Jo, de andra höll med. Vi har
många gånger diskuterat detta ämne, bristen på kunskap och personal. ”Men varför gör vi inte det då?” Vi
beslutade att ha en demonstration mot nedskärningarna inom kvinnovården som en ”grand finale” på Endometriosmånaden Mars. Frågan var hur. Ingen av oss
närvarande hade ironiskt nog erfarenhet av att anordna
något så stort som en demonstration. ”Jag tror man
behöver tillstånd från polisen...”
Redan dagen efter ringde jag till polisen för att få
information. Jag spenderade timmar med att googla
och fundera. Fanns det någon att samarbeta med?
Vem skulle vilja tala? Och vem skulle ha kompetensen
att hålla ett tal som var informativt och korrekt? Sökandet började och till slut fick vi tag i två talare som kunde
ställa upp och skulle säga sånt som Endometriosföreningen står bakom. Två politiker som sitter i
Regionfullmäktige och dagligen arbetar med sjukvårdsfrågor. Jag hade inte kunnat drömma om bättre kandidater!
Dagarna blev till veckor. Under processen kände jag
mig mer förvirrad än jag hade koll. Banderoll och plakat
skulle målas och gula band till försäljning skulle
beställas. Högtalare, el, promenadrutt, t-shirtar och
polistillstånd. Där satt jag vid datorn varje kväll efter
skolan, mailade och pratade i telefon med alla som var
involverade på något sätt. Det var många gånger jag
bröt ihop av uppgivenhet och förtvivlan. Vad hade jag
egentligen gett mig in på?! Som heltidsstudent med sju
miljarder sidoprojekt kände jag att tiden inte riktigt
räckte till. Det var mer demonstrationen som gick iväg
med mig, inte jag som bestämde.
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Detta gjorde vi i mars

Den 29 mars vaknade jag tidigt. Jag släpade iväg den
stora högtalaranläggningen på tåget till Malmö och
mötte upp några tidiga på Triangelstationens södra
uppgång. Det var strålande sol och lönehelg. Efter allt
var monterat och klart hälsade jag välkommen ett par
gånger för att underhålla besökarna och uppdatera om
läget. ”Köp gärna våra gula band för 20kr styck medan
ni väntar på första talaren.” Vi sålde många band under
dagen, närmare 70st.
Vilmer Andersen (V), ledamot i Regionfullmäktige inledde demonstrationen med ett tal där han tryckte på
att vi behöver en politik som sätter människors behov i
centrum, att Region Skåne den senaste tiden fört ett
krig mot kvinnors rätt till vård. Att nedskärningar och
privatiseringar leder till att ekonomiska behov går före
kvinnornas. ”Det är helt orimligt att 30 000 kvinnor i
Skåne inte kan få en adekvat vård för denna folksjukdom, som Endometrios är!”
Sedan var det dags för avmarsch mot Gustav Adolfs
torg. Gula t-shirtar hade lånats ut till demonstrationsdeltagare och längst fram gick jag och ett par till med
banderollen. Jag vände mig om och började skrika:
”Vad vill vi ha? Bättre kvinnovård!”
Det dröjde inte länge förrän tåget hängde med på
EndometriosNytt
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noterna och svarade. Polisen eskorterade oss en bit på
vägen för att se så allt var lugnt. En manlig bekant till
mig hade fått i uppgift att ta kort med min kamera och
räkna deltagarna. 158 st i tåget! Jag gick som i en
dimma och lyckoruset var enormt. En otrolig känsla att
ropa och få en så stor skara människor som svarar att
vi kräver bättre kvinnovård. Så många som hjälper mig
att skrika på gatan att det är nog nu. Folk på gatorna i
centrala Malmö stannade upp när vårt gula tåg kom
marscherande och tittade länge efter oss. Många
gjorde tummen upp när vi passerade. Jag kunde inte
låta bli att tänka: Detta är tack vare lilla mig!
Daniel Hedén (S), Vice ordförande i Folkhälsoberedningen och ledamot i Regionfullmäktige, höll dagens
andra tal när vi kom fram till vår slutdestination. Han
talade precis som Vilmer om vad nedskärningarna innebär för oss endometriosdrabbade och krävde att det
sker en förändring.
Exakt vad han sa har jag ingen koll på. Jag hade fullt
upp med att hålla nerverna i styr. Adrenalinet flödade
och lyckoruset blandades med nervositet. Jag skulle
nämligen hålla det avslutande talet. Samtidigt fick jag
hitta någon som kunde intervjuas för Sydsvenskans
webb-tv och tankarna gick tillbaka till min egen intervju
med Skånska dagbladet som jag gjort innan vi började
på Triangeln. Det var media på plats alltså, och jag
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skulle hålla mitt livs första tal, med extrem scenskräck...
Efter demonstrationen har det varit mycket i media.
Tv4 gjorde en liten reportageserie om endometrios
och nedläggningen av teamet inför demonstrationen,
ett reportage varje morgon onsdag-fredag samma
vecka (demonstrationen var på lördagen). Det har
varit en hel del artiklar i diverse olika tidningar och fler
reportage på nyheterna. Saker har alltså börjat rulla.
För någon vecka sedan kom det bästa beskedet av
alla. Region Skåne tänker göra en behovsanalys för
att se om de ska prioritera att återupprätta Endometriosteamet, en analys som för mig är mycket enkel
huvudräkning. Dock är det på gång! Och de har
avslöjat att det finns pengar att skjuta till. Själv kan jag
inte låta bli att tänka att det är tack vare mig och de
som hjälpte mig. För frågan är om de verkligen hade
tagit detta beslut om det inte vore för att vi ställde oss
på gatan och skrek...
Jag måste erkänna att jag har minnesluckor från den
dagen. Det jag minns är mitt konstanta adrenalinpåslag, solen, och min enorma trötthet och tillfredsställelse när det var över och jag åkte hem. Jag
bevisade för mig själv och andra att min sjukdom inte
hindrar mig från att kräva det jag har rätt till. Det låter
klyschigt, men hur liten man än är kan man alltid göra
skillnad. Och detta är något som jag kommer leva på
resten av mitt liv!

Alexandra Petersson, Kontaktperson Malmö

Rebeca Álvarez
Jönköping
jonkoping@endometriosforeningen.com
Vad medlemskapet betyder för mig:
Jag kan när jag vill välja att engagera mig,
presentera förslag och idéer på förändringar
eller föra talan. Känslan över att det går att
göra något, bara man vill och orkar, är stark
och jag har fått förtroende och stort utrymme
att fritt pyssla med mina småidéer. I början
av mitt medlemskap var det skönt och viktigt
för mig att det fanns andra kvinnor, med till
exempel längre medicinsk erfarenhet, att
ställa frågor till och luta sig mot i svåra stunder. Nu är jag starkare i mig själv och då är
det naturligt för mig att det är min tur stötta!
Vad jag gör i Endometriosföreningen:
Förutom att jag är aktiv som kontaktperson
och ledamot i styrelsen för Endometriosföreningen, Sverige har jag skrivit två längre
artiklar som publicerats på flertal ställen.
Som kontaktperson bjuder jag in till medlemsträffar och erbjuder stöd och råd till
både kvinnor med endometrios och deras
anhöriga. Hittills har medlemsträffarna bestått av ett par timmars fika, samtal och utbytande av erfarenheter. När du i mitt kontaktområde ändå läser detta vill jag påminna dig
– är du i behov av stöd, nås jag alltid på mailen.
I styrelsen tar vi olika beslut, till exempel på
vilket sätt vi vill synas, vilken målgrupp vi ska
rikta enskilt projekt till eller hur vi anser att
bidragspengar bäst ska användas. Det kan
handla om en make over av hemsidan, nytt
utseende på broschyrer eller informationsmaterial. Många beslut vi tar ska slussas vidare och väntan på beslut tar olika lång tid.
Det är alltid spännande när något vi planerat
går igenom, och hur mycket jag än vill skrika

Foton: Alexandra
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hurra och berätta för alla gäller det att knipa
tyst om det roliga i några månader.

För min mentala återhämtning går jag på
regelbundna KBT-sessioner.

När det börjar närma sig mars, den internationella endometriosmånaden, ser jag till att
uppdatera föreningens Facebookevenemang
– Den gula promenaden – så flitigt som jag
bara kan. Jag medverkar i intervjuer och
material till föreningen och rullar igång inköpet
av gula band. När det gäller föreningens medlemsgrupper på Facebook är min intention att
så ofta som jag orkar och hinner med att
svara på frågor som medlemmar har. Där är
vi tack och lov många i föreningen som hjälps
åt!

Lite allmänt om mig som person:
Stark som en oxe, född i maj för 27 år sedan,
kämpar för sådant som berör mitt och många
andras liv. Det ska mycket till för att jag ska
ge upp! Jag är född och uppväxt i Stockholm
med mina föräldrar och två syskon. Sedan
sensommaren 2012 är jag bosatt och verksam i Småland. Även majoriteten av min familj har de senaste åren flyttat från huvudstaden för mindre orter. Småstadslivet passar
mig alldeles utmärkt!

Med start i höst erbjuder jag även kostnadsfria föreläsningar till skolor i mitt län. Det ska
bli roligt!.
Kort Endometrioshistorik:
När jag var elva år gammal fick jag min allra
första mens. Förmodligen startade min resa
redan då. Jag missade mycket skola och det
var svårt att jobba, inte bara på grund utav
menstruationssmärtor. Jag led av en hel del
övriga komplikationer, som inte sällan stod i
vägen för mitt vardagliga liv. Diagnosen fick
jag först 14 år senare efter en färd i ilfart till
sjukhuset och en laparoskopi, ett par månader innan jag fyllde 25. Under fjorton år innan
diagnosen kom var det många, många månader jag låg i fosterställning med smärta. Min
långt gångna endometrios hade äntligen tillslut upptäckts!
När jag fått min diagnos började processen i
den medicinska djungeln. De första åren efter
min diagnos präglades mitt liv av en hel del
sjukhusvistelser och en då upplevelse av
oändlig förtvivlan och känsla av orättvisa. Till
slut var det Zoladex implantat som hjälpte mig
bäst. För min kroniska smärta använder jag
mig av vetekrus, TENS, ändrad kost och vardagsmotion.
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Lägenheten jag bor i delar jag med min
sambo Mikael och våra underbara katter
Cristoffer, 1 år och nytillskottet Sarah på
några månader. När solen ligger på så sitter
jag gärna och glassar på balkongen. Då
naturen ligger tätt intill där vi bor är regelbundna promenader, gärna vid Vätterns
stränder, nästan ett måste. Jag har svårt att
träna hårt på grund av lätt till kramp, men att
jogga lätt, cykla eller gå ut och gå är väldigt
härligt.
Från och med juni 2014 börjar min nya tjänst
som behandlingspedagog för asylsökande
barn. Tidigare har jag arbetar som alkoholoch drogbehandlare och högstadielärare.
Mentalitet och personlig utveckling följer mig
både på jobbet och i hemmet. Det är uppfriskande med utveckling åt rätt håll. Mitt
absoluta motto är: Varje dag är en bra dag,
förutom vissa dagar som är bättre.
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Suzanne Flodén
Svedala
malmo@endometriosforeningen.com
Vad medlemskapet betyder för mig:
Från början var jag inte säker på om detta var
något för mig. Jag ville inte riskera att det var
någon tävlan om vem som var mest sjuk.
Samtidigt ville jag göra någonting för att upplysa andra om problemen som finns med och
runt om endometrios. Redan på min första
medlemsträff så var jag fast. Det blev ett
ställe där jag fick bekräftat för mig själv att jag
inte var konstig eller hittade på saker för att
ha ont. Jag hade gått i många år med diagnos, ca 22 år, innan jag blev medlem och
under alla de åren så hade jag tvivlat många
gånger på mig själv. Äntligen (?) fanns det
någon annan som var som jag. Medlemskapet betyder väldigt mycket för mig. Det är
på träffarna som jag kan prata och få stöd av
andra medlemmar som vet vad och hur det är
med endometrios.
Vad jag gör i Endometriosföreningen:
Jag hjälper Alexandra som också är kontaktperson, när hon inte har möjlighet är det jag
som svarar på mail till oss i Malmö. Jag har
lite koll på statistiken runt medlemmar i Skåne
och jag är den som fixar bokningar och inbjudningar till träffar.
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Kort Endometrioshistorik:
Jag fick min endometriosdiagnos när jag var
ca 20 år. Då hade jag som många andra haft
lite problem något år tidigare. Jag hade en
väldig tur när jag blev diagnostiserad, jag fick
en läkare som skulle doktorera i endometrios
och han gjorde en titthålsoperation enbart för
att leta efter endometrios. Då hade jag blåsor
stora som knappnålshuvuden i hela bukhålan,
det fanns på slemhinnorna runt alla organ och
på hela bukväggens insida. Jag blev satt på
en hormonbehandling som skulle vara i ett
halvt år, sedan skulle jag vara frisk. Jag fick
också höra att jag var alldeles för ung för att
få endometrios, det drabbade bara kvinnor
över 35 år, dessutom gick jag på p-piller och
hade inte ens försökt bli med barn. I dag efter
26 år, totalt ca 18 operationer, 5 vaginala
punkteringar, massor av hormonbehandlingar
och två pojkar på naturlig väg är jag sjukskriven på halvtid för kroniska smärtor.
Lite allmänt om mig som person:
Jag är 46 år och gift med Roger. Tillsammans
har vi två pojkar som är 17 år och 14 år. Jag
utbildade mig ganska sent till förskollärare
och har arbetat som det i 6 år. Innan smärtorna blev för kraftiga gick jag och tränade
step up.
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Linda Lindström
Stockholm
stockholm@endometriosforeningen.com
Vad medlemskapet betyder för mig:
Jag gick med i föreningen 2008 när jag fick
min diagnos, men det dröjde ända fram till
2012 innan jag vågade mig till ett första möte
(årsmötet) och bestämde mig för att engagera
mig. Hade gått och dragit på det länge, fanns
det verkligen fler som jag med smärtor och
klimakteriebehandling?
Sedan jag börjat engagera mig i föreningen
har jag själv hittat styrka och energi att börja
acceptera och hantera endometriosen. Jag
har funnit tips och stöd i forum och på medlemsträffar, nya vänner för livet. Idag är en
stor del av min vänkrets härliga endosystrar
som jag ofta och gärna umgås med.
Vad jag gör i Endometriosföreningen:
Jag är lite som person: Ska jag vara med så
vill jag engagera mig. Så 2012 började jag
som valberedare, 2013 som kontaktperson
för Stockholm samt nu 2014 som ledamot i
Endometriosföreningen Stockholm och
suppleant i Endometriosföreningen Sverige.
Våren 2013 startade jag och en endosyster
en arbetsgrupp i Stockholm, som drivit mindre
projekt i föreningen (Arbetsgivarinformationen
på nya hemsidan, affischer mfl.).
Jag har även varit med och talat om endometrios i TV4 våren 2013, konferensen
Kvinnohälsa och i Megapol 93,8 (tillsammans
med Elisabet Andersson) våren 2014.

Kort Endometrioshistorik:
Mina problem började när jag var 21 år. Knivhugg i magen, hårt molande värk. Jag bet
ihop och förstod inte att nåt var fel. Jag åt ju
inte p-piller som mina vänner, så jag tänkte
att det skulle vara så här. Hade det varit så
varje månad hade jag kanske sökt hjälp, men
det var jobbigt varannan, var tredje månad i
snitt.
När jag var 28 blev det akut. Jag fick en bula
på vänster sida på magen och magen slutade
fungera. Sökte akut hjälp, blev inlagd och
opererad. Sammanväxningar överallt, två
stora cystor togs bort (den största var 8x9
cm). Hade aldrig hört talas om endometrios:
Chock, lättnad, frustration… Enantonbehandling i 5,5 år och i höstas kom endometriosen tillbaka. Idag behandlas jag med
Visanne och Mirena-spiral och mår oftast bra
men är inte helt smärtfri.
Lite allmänt om mig som person:
35 år snart. Jobbar som konsultchef på ett
mindre konsultbolag inom IT. Bor med
Christian och katten Maggan. Dans och musik
är viktigt: frigörande dans och magdans, spelar saxofon i två band. Träffar vänner och ser
film. Gillar svampplockning och skogspromenader.
Sedan jag fick diagnosen har jag haft som
mål att inte låta endometriosen begränsa mitt
arbete och sociala liv. Innan diagnosen härdade jag skola och jobb, men mitt sociala liv
blev många gånger begränsat. ”Duktig flicka”.
Det har varit min framgång.

Mitt mål är att alla ska veta vad endometrios
är, det driver mig i föreningen.
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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

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

Endometriosföreningen, Västra Götaland
goteborg@endometriosforeningen.com
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
På hemsidan hittar du kalender med medlemsaktiviteter,
information om endometrios och behandlingar, tips och råd.
Där sidan finns också en förteckning över alla styrelseledamöter och andra funktionärer.
Vi har lokala kontaktpersoner från Boden 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

