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Jag fick min diagnos 2008 efter många års smär-
tor kring menstruation. Det som skiljer mig från 
många andra endometriosdrabbade är att jag inte 
sökte hjälp, jag förstod aldrig förrän det var för 
sent att man inte skulle ha så ont. Knivhugg i bu-
ken vid ägglossning och dagarna innan mens, 
missbruk av Naproxen, smärtor vid samliv, kräk-
ningar av smärta – mensvärk det hade väl alla? 
Jag var verkligen en struts som inte ville inse att 
något var fel, med huvudet långt ned i sanden. 
När diagnosen var ett faktum gick jag med i En-
dometriosföreningen samma helg. 
 
De första åren efter operationer och på hormon-
behandling var relativt problem- och smärtfria. 
Det var först 2011, då problemen började igen 
och smärtorna var tillbaka, som jag kände mig 
redo att komma på en medlemsträff. Snart satt 
jag med i valberedningen och blev kontaktperson 
i Stockholm. Jag kan aldrig göra något lagom, 
skall jag göra det så vill jag vara med och ta be-
slut, påverka – på gott och ont. 
 
Åren har gått, mina ansvarsområden och åtagan-
den har växt med tiden. Utan att överdriva kan 

jag säga att Endometriosföreningen har gett mig 
styrkan att hantera och acceptera både sjukdo-
men i sig och den dagliga smärtan samt gett mig 
viljan att förändra vår situation. Många av mina 
nära vänner har jag träffat genom föreningen. 
 
Det som driver mig i mitt arbete i föreningen är 
frustrationen och ilskan över att så få känner till 
sjukdomen och att så många av oss blir illa be-
handlade i vården. Det som jag brinner mest för 
är främst att Visanne skall komma under hög-
kostnadsskyddet samt att endometrios skall bli 
en erkänd folksjukdom. Det viktigaste för mig är 
dock att alla vet vad endometrios är! 
 
För att nå dit behöver vi bli fler som engagerar 
oss. Det är bra med andra stödgrupper och nät-
verk, att vi kan arbeta parallellt och dra nytta av 
varandra. Men jag tror att vi behöver bli fler som 
engagerar oss i föreningen – om vi blir för 
spridda i olika nätverk blir vi inte lika ”tunga” rent 
politiskt. 
 
Vad brinner du för? Vad vill du förändra? Stötta 
andra genom att svara på olika frågor om endo-
metrios? Anordna medlemsträffar? Träffa politi-
ker och lobba för vår sjukdom? Tala med press 
och hålla föreläsningar? Berätta för mig – vi be-
höver dig.  
 
Emellanåt kan det kännas ironiskt att arbeta ide-
ellt i en förening där alla är kroniskt sjuka. Men 
som den optimist jag är tror och hoppas jag att 
om vi alla gör något – kommer vi snart nå vårt 
mål. 
 

Linda Lindström 

Styrelsemedlem och kontaktperson i Stockholm 

linda.lindstrom@endometriosforeningen.com 

Ledare 

Var med och påverka 

mailto:linda.lindstrom@endometriosforeningen.com
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Vi ställer upp för dig! 
Möt några av oss som jobbar ideellt i  

Endometriosföreningen runt om i landet.  

Hanna Gellerbrant  

Falun 

borlange@endometriosforeningen.com    

Vad medlemskapet betyder för mig: 
Jag blev medlem efter det att jag fått diagnosen. 

Jag läste i perioder mycket på hemsidans chat 

och det var skönt att veta att jag inte är ensam 

med detta. Har varit ganska aktiv att gå på före-

ningens möten, alltid gott med fika och trevligt 

att träffas och bara prata av sig. Att få stöd, hjälp 

och höra om andras erfarenheter är väldigt nyt-

tigt för mig. Jag pratar mycket om min sjukdom 

för ”allmänheten” och har fått veta att detta 

hjälpt andra. Jag ser det som ett av föreningens 

största mål, att informera andra om sjukdomen 

så att ingen behöver vänta i flera år innan dia-

gnos. 

Vad jag gör i Endometriosföreningen: 
Jag är kontaktperson för Falun/Borlänge.  

Kort Endometrioshistorik: 
Jag har haft kraftig mensvärk sedan jag fick  

min mens vid 11år. Jag fick ganska tidigt p-piller 

via Ungdomsmottagningen. När jag sedan 

tyckte att det fick vara nog med smärtan (var då 

23 år) och sökte läkare så tillhör jag den lilla 

skaran som från första början träffade en läkare 

som misstänkte endometrios och bokade in titt-

hålsoperation. Resan därefter har däremot varit 

en riktig pärs med läkare som inte tror på att jag 

hade så ont som jag hade, hormonbehandlingar 

hit och dit, smärttabletter, flera operationer, sjuk-

skrivningar, ja allt som tyvärr de flesta gått ige-

nom… men jag har även haft turen att ha 3 olika 

läkare som trott på mig och kämpat för min skull, 

att jag ska få det liv som vi alla har rätt att ha. 

Att ha en läkare som tror på en är ett måste för 

att jag själv ska orka kämpa på, att veta att de 

gör allt för mig. Jag valde att ta bort min liv-

moder då den ”spökade” hela tiden, har fått 

kämpa för att få göra den operationen men jag 

ångrar mig inte. Tyvärr har den operationen gjort 

att jag fått en massa sammanväxningar som gör 

ont, men endometriosen är skapligt under kon-

troll med hormoner.   

I nuläget mår jag okej, går till en sjukgymnast 

som hjälper mig med en massa saker, genom-

går smärt-rehabilitering (som har varit en stor 

hjälp att få ordning på mitt liv utanför jobbet, att 

orka med fritiden), och har stort stöd från min 

läkare.  

Lite allmänt om mig som person: 
Jag är idag 33 år, är utbildad sjuksköterska och 

även läst vidare till narkossjuksköterska och det 

är jag stolt över att jag har orkat kämpa mig ige-

nom. Jag har tyvärr fått byta jobb men stortrivs 

på nya jobbet, tiderna och mindre stress gör att 

jag orkar jobba 100%. Jag trivs med livet, dröm-

mer om att köpa hus, adoptera ett barn, jag lä-

ser en massa böcker och umgås med min stora 

familj. Har 9 syskonbarn som gör mitt liv härligt! 

mailto:borlange@endometriosforeningen.com
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Sverigekartan 

Här finns lokalföreningar: 

Stockholm 

Västra Götaland 

Skåne 

 

Här finns våra kontaktpersoner: 

Boden 

Borlänge Falun 

Borås  

Gävle  

Göteborg  

Halmstad  

Hudiksvall 

Jönköping  

Kalmar  

Lidköping  

Malmö  

Stockholm  

Trollhättan 

Umeå  

Uppsala  

Västervik  

Västerås  

Örebro  

Östergötland 

 

Vill du bli kontaktperson på din ort och är nyfi-
ken på hur det går till? Kontakta oss så hjäl-
per vi dig att komma igång!  

 

Våra kontaktpersoner nås på  
ortnamn@endometriosforeningen.com  

Alla kontaktuppgifter finns på hemsidan.  

På hemsidan hittar du också mail till kontakt-
personer för ungdomar och spansktalande. 
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Endometriosföreningens arbetsgrupper  

Redaktionsgrupp  

Jobbar med EndometriosNytt, Informationsbrev 
mm 

 

Layoutgrupp 

Affischer till föreläsningar, Informationsbrev, bro-
schyrer mm 

 

Hemsidan 

Administration av hemsidan, uppdateringar, kalen-
darium, e-postadresser mm 

 

Medlemsregistret 

Kontroll, kontakter med Föreningshuset, Statistik 
mm.  

 

Pressgrupp 

Ansvarar för att ha kontakter med journalister, 
både dem som söker  oss och uppsökande verk-
samhet.   

Föreläsningsgrupp 

All administration och kommunikation i samband 
med en föreläsning. 

 

Förmåner, sponsring 

Leta samarbetspartners och träffa avtal, informera 
om avtalen mm. 

 

Politiskt arbete  

Känna till pågående utredningar/informera/
påverka . Verka för att vi får lämna patientföre-
ningens synpunkter i olika utredningar. 

 

Uppsatsgrupp 

Hålla kontakt med personer som skriver uppsatser 
och/eller genomför studier. Förmedla kontakter 
med medlemmar som vill delta. 

Vi som jobbar aktivt i föreningen har massor av idéer och det kommer också förslag på aktiviteter från medlem-
mar och andra men tyvärr räcker tiden inte till för att ta hand om alla bra idéer.  

Medlemmar som vill delta i arbetet är mycket välkommen att höra av sig, man måste inte vara styrelse-
medlem eller kontaktperson för att bidra! 

Endometriosföreningens Arbetsgrupper - och Projektgrupper finns beskrivna på hemsidan. (Nedan hittar du ex-
empel på några av dem) På hemsidan finns även kontaktuppgifter till den som är ansvarig. Arbetsgrupperna om-
fattar både vårt löpande arbete t.ex medlemskontakter, ekonomi, facebookadministration mm och det som sker 
periodiskt eller är rena engångsprojekt.   

Är du intresserad av att medverka i någon av våra arbets- eller projektgrupper kan du antingen kontakta ansvarig 
ledamot direkt eller maila till info@endometriosforeningen.com. 

mailto:info@endometriosforeningen.com
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Endometrios och bröstcancer 
Idag är det fortfarande högst oklart hur och om endometrios kan påverka utvecklingen av bröstcan-
cer då en del studier visar på en liten ökad risk, andra på en något minskad risk och en del studier 
visar varken det ena eller det andra.  

Matta och medarbetare undersöker i en ny studie om det finns en koppling mellan endometrios och 
bröstcancer. De tittar även på mekanismer som skulle kunna ligga bakom ett eventuellt samband 
genom att titta på den så kallade DNA reparationsapparaten*. De rapporterar att risken att utveckla 
bröstcancer minskar om man har endometrios. Undantaget är om bröstcancer finns bland nära anhö-
riga där de såg en ökning vilket även ligger i linje med andra tidigare studier. De observerade även 
att kvinnor med endometrios var mindre benägna att ha en ineffektiv DNA reparationsapparat. Detta 
är en intressant observation då låg DNA reparationsaktivitet har kopplats till att vara en riskfaktor för 
cancerutveckling.  

Även om denna studie har sina brister som till exempel ett begränsat underlag, ingen information om 
eventuell endometriosbehandling vilket skulle kunna påverka och självrapporterad endometrios är 
det en intressant första studie för ökad förståelse för mekanismer bakom endometrios och bröstcan-
cer. Studien ger även nya möjliga infallsvinklar för utveckling av mer effektiva mediciner.  

* I varje cell finns det ett DNA reparationssystem som är viktiga för att en cell ska kunna laga skador 
som sker på DNA:t till exempel vid celldelning. Om detta system inte fungerar som det ska kan mu-
tationer uppstå och om det går riktigt fel kan till exempel cancer utvecklas.  

Ref: Matta, JL et al (2015) Women with endometriosis have a higher DNA repair capacity and dimi-
nished breast cancer risk. Mol. Cancer Biol. Manuscript available dec 2014. 

Elisabet Lizzy Andersson 
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Minns du fotoutställningen ”Tillsammans är vi starkare” som skapades av några tjejer i Sundsvall? Det 
var under våren 2012 inför Endometriosmånaden som tjejerna gjorde denna för att ställa ut på bland 
annat Ungdomsmottagningen. Med dessa foton finns passande texter för en information om endo-
metrios.  

Är du intresserad av att sätta upp denna utställning på din ort?  

Hör av dig till Endometriosföreningen! 

Fotoutställning 
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Fotoutställning 
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Genom åren har jag varit aktiv i Endometriosföreningen 

på många olika sätt. Det jag bland annat gör nu är att 

ge föreläsningar runt om i Sverige. Då får jag ofta frå-

gan ”men hur kan du träna när du har ont?” tätt följt av 

”jag kan inte ta mig ur soffan då jag har ont”.  

Har även fått frågan om jag inte kan skriva hur jag gör 

och framför allt hur jag har kommit hit. Sagt och gjort, 

nu har jag äntligen fått ihop en text som jag hoppas 

kan inspirera, bryta mönster och kanske en sakta men 

långsiktig uppbyggnad av kropp och själ som kan 

hjälpa att hantera allt som endometrios och livet kan 

ställa till med.  

Jag tänker inte dra hela min sjukdomshistoria men lite 

bakgrund är alltid bra. Jag var 10 år när mina smärtor 

började för att sedan eskalera och nyss fyllda 18 fick 

jag min diagnos. Fyra år före diagnosen var dock värk-

tabletter, sängen och intensivt pluggande mitt sätta att 

hantera och försöka fokusera bort smärtorna. Vid det 

laget hade jag insett att detta var inte hur jag ville till-

bringa min tid och för mig fanns det två val: ta livet av 

mig då jag kände att jag ändå inte hade något liv eller 

göra något för att förändra allt. Då det förstnämnda inte 

fanns med på kartan så började jag springa. Jag tog 

hjälp av min två år yngre lillebror och gav mig ut i spå-

ret - kom 200 meter och kroknade totalt. Efter 1-2 må-

nader tog jag mig runt spåret utan att stanna och käns-

lan av att jag kunde övervinna allt var helt underbar - 

hade jag fortfarande ont? Absolut MEN jag hade vunnit 

över smärtan åtminstone en gång. I dag är träning en 

stor del av mitt liv och utan den skulle jag inte orka 

med biverkningar, smärtor och annat som kommer i 

endometriosens spår. 

Hur och var börjar man då?  

Det är inte lätt för någon att börja träna och framför allt 

att fortsätta träna.  Kanske är det till och mer motstånd 

till att börja träna vid sjukdomar som ger mer eller 

mindre kronisk smärta och energilöshet som endo-

metrios kan göra. Smärtor, värktabletter, blodbad varje 

månad, energilöshet och mycket mer påverkar natur-

ligtvis dagsformen och om man är nere i "träsket" är 

träning kanske inte det första man tänker på.  Vägen till 

att bryta detta och komma igång med träning är indivi-

duell och kan se ut på väldigt många olika sätt. Här 

kommer några tips som fungerat för mig genom åren. 

Först vill jag dock lyfta fram att träning är all fysisk akti-

vitet och kan innebära allt från fem minuters promenad 

till närmaste bänk till ett riktigt tungt crossfit pass.  

1. Tänka tanken på att träna och våga prova. Fundera 

på vad just du skulle vilja göra: promenera, yoga, 

fysioterapi, styrka, rida, springa etc. Testa dig fram 

till en eller flera saker som du tycker är kul - mycket 

lättare att fortsätta med något om intresset finns. Då 

jag bröt mitt mönster var löpning min grej, nu är löp-

ningen kvar men har lagt till mycket annat. 

2. Acceptera bakslag. Ibland går det bara inte att ta 

den där promenaden, joggingturen, styrkepasset, 

etc. och det är helt ok. Jag kom 200 meter första 

gången jag var ute och sprang, men jag tog mig ut 

igen och jag gav inte upp. För mig hjälpte det oer-

hört att ha min bror som draghjälp - kanske du kan 

hitta någon som kan hjälpa dig. 

3. Sätt upp mål - kortsiktigt, mellansiktigt och långsik-

tigt. För mig har det hjälpt oerhört, särskilt för att 

komma igång efter smärtskov och operationer. Det 

kan till exempel vara 5-10 minuters promenad, 30 

minuters promenad respektive 60 minuters löpning. 

Mina egna mål för 2015: komma igång med styrke-

träningen igen efter ett bakslag (förkylningar, allergi 

Endometrios och träning 
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och astma), köra minst en chin utan hjälp (om axeln 

håller) och springa en halvmaraton under 2 timmar 

– dessa kan naturligtvis revideras med tiden och det 

första kommer att ändras inom snar framtid. 

4. Fysisk aktivitet och smärta. Ibland kan fysiskt aktivi-

tet leda till att smärtorna ökar vid vissa rörelser eller 

tidpunkter på i månaden. Något som hjälpt mig är 

att identifiera vad som ger mig smärta och modifiera 

aktiviteten så att den fungerar. Jag kunde till exem-

pel inte göra djupa knäböj utan att få 

"endometriossmärtor" som däckade mig totalt. Nu, 

tre år senare, kan jag göra djupa knäböj med vikt 

utan problem tack vare dels upprensingsoperation 

men framför allt hjälp från en naprapat med grym 

insikt i bäckenet om hur åratal av smärtor och hor-

monbehandlingar påverkat det. Ofta då jag har 

"endometriossmärtor" blir dessa dock bättre efter 

träning då kroppens endorfiner produceras och 

minskar smärtorna, dessutom mår jag så mycket 

bättre mentalt och kan därför hantera smärtorna 

bättre. Testa dig fram om du kan hitta något som 

fungerar för dig på liknande sätt. 

5. Låt det ta tid! Att komma igång med fysisk aktivitet 

efter lång tids inaktivitet måste få ta tid. Kroppen 

behöver tid för att byggas upp igen, psyket likaså. 

Jag har genom åren opererat mig/haft smärtskov ett 

otal gånger och har varje gång blivit ledsen och fru-

strerad över hur det påverkat kroppen men även 

psyket. För mig har det hjälpt mentalt att ha en plan 

för rehabilitering så att jag har en morot till att börja 

på nytt och med överkomligt kortsiktigt mål. 

6. Känn din kropp och psyke - begränsa dig samtidigt 

som du vågar bryta gränser. Be om hjälp av till ex-

empel en sjukgymnast för övningar som passar just 

dig och din kropp. Få tips och råd från andra som 

varit i en liknande situation. Fungerar inte en övning 

be om hjälp att hitta något annat som fungerar. Jag 

vet var gränserna går för min kropp och mitt psyke 

men jag vågar även tänja lite på gränserna för att 

utmana mig själv - det är så jag blir starkare på alla 

plan. 

7. Acceptera att ibland får man bryta mitt i. Något som 

ofta kommer upp är att ”nej jag vill inte gå på en trä-

ningsklass/ut och springa/annat då jag kan få ont”. 

Det är viktigt att komma ihåg att det faktiskt är helt 

ok att avbryta mitt i utan att det är konstigt. Då jag 

går ut och springer har jag alltid med mig lite pengar 

så att jag kan ta mig hem med buss om det inte fun-

gerar. Det är viktigt att känna sin kropp och sätta 

stopp då det behövs samtidigt som det är viktigt att 

våga ge sig på det igen. 

8. Hitta tiden för fysisk aktivitet. Det finns alltid ursäkter 

till att inte träna till exempel jobb, skola, barn, part-

ner, endometriossmärtor etc. För mig är detta dåliga 

ursäkter, du kan alltid hitta lite tid – behövs inte 

mycket, 20-30 minuter räcker, och all fysisk aktivitet 

är bra.  

9. Vila är kroppens återhämtningstid. Det är viktigt att 

inte gå ut för hårt och även då man kommit längre i 

sin resa är det viktigt att ge kroppen tid för återhämt-

ning. Denna tid är nödvändig för musklernas upp-

byggnad och utveckling samt kroppens återhämt-

ning. För mycket träning kan leda till det motsatta 

vilket i sin tur kan leda till förkylningar och andra 

problem. Det gäller att hitta en balans som fungerar 

just för dig. 

I dag är träning en naturlig del av mitt liv och ett av 

mina bästa hanteringsverktyg. Vilken typ av träning jag 

väljer beror på dagsform och humör. Jag har genom 

åren byggt upp en verktygslåda av olika aktiviteter som 

jag gillar, allt ifrån yoga till crossfit. Löpning är fortfa-

rande kvar som min favorit då en härlig tur i skogen 

tömmer huvudet på allt och jag kan njuta av härliga 

vyer och ladda batterierna samtidigt som kroppen får 

sin träning.  

Lycka till! 

Elisabet Lizzy Andersson  
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När vårsolen tittar fram så har vi vår speciella månad 

för endometrios! Hela mars månad världen över är 

tillägnad att sprida extra mycket information om 

endometrios!  

Vi i Endometriosföreningen har lyckats mycket bra 

detta år, så bra att det hittills är den bästa 

Endometriosmånaden i föreningens historia!  

Lite av det som har hänt är:  

 Tack vare våra kontaktpersoner som engagerar 

sig så har vi haft medlemsträffar på många olika 

orter!  

 Vi har inlett ett samarbete med ”period_project” 

som är ett examensprojekt på Berghs Communi-

cation.  

 Flera TV-inslag, nyhetsartiklar och debattinlägg. 

Många medlemmar som blivit intervjuad och 

uppmärksammad i media.  

 Vår hemsida har blivit transinkluderande! 

 Föreningen arrangerade den ”Gula promenaden” 

i Stockholm denna gång. Medlemmar och andra 

endometriossystrar arrangerade även prome-

nader på andra orter runt om i Sverige. 

 Engagemang i köpcentrum med syfte att inform-

era om endometrios! 

 Uppåt 800 nya likes på Endometriosföreningens 

Facebook-sida. 

 Antal besökare på vår hemsida blev 9767 st (en 

”vanlig” månad brukar ligga på ca.6000 st 

besökare)  

 Det politiska arbetet går framåt! Vi har etablerat 

nya kontakter med flera av riksdagspartierna. 

Nu dröjer det nästan ett år till nästa 

endometriosmånad, men har du någon idé eller 

engagemang som du tror på så är det välkommet att 

lyftas redan nu! Utan förberedelser och planering skulle 

vi aldrig ha nått dessa punkter ovan. Hör av dig till 

Endometriosföreningen! 

Endometriosmånaden mars 2015 

Maria Jellbo, kontaktperson Trollhättan, på 
det lokala köpcentret. 

Maria Jellbo, Louise Johansson , Jenny Vennberg Karlsson, 
Helena Andersson. Fotograf: Jeanette Bengtsson (medlem 
som också stod med under kvällen  
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Fakta om endometrios 
Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar cirka 10% av kvinnor i fertil ålder. 

Det motsvarar ungefär 200 000 kvinnor i Sverige, varav minst 10% är tonårstjejer. 

Endometrios orsakas av att celler som liknar livmoderslemhinnan (endometriet) kommer utanför liv-

modern och fastnar på fel ställen i kroppen, främst i buken. Dessa östrogenberoende endometrios-

celler börjar växa och orsakar inflammationer inne i buken vilket i sin tur kan leda till buksmärtor, 

ärrvävnad och sammanväxningar. Med tiden kapslas endometrios-cellerna in av kroppens försvars-

mekanismer och det bildas endometrioshärdar eller cystor.  

Än så länge vet man inte varför en del kvinnor utvecklar endometrios. Det finns en viss ärftlig kom-

ponent som bidrar till endometrios. Mest troligt orsakas endometrios av en kombination av olika ge-

netiska faktorer och miljö.  

Endometrios kan bete sig på olika sätt och det är individuellt vilka symtom man upplever. De vanlig-

aste symtomen för endometrios är: kraftiga menssmärtor; riklig och/eller oregelbunden mens; smär-

tor vid urinering och avföring; djupa samlagsmärtor; energilöshet; diarré eller förstoppning. 

Det finns ännu inget botemedel för endometrios men det går att lindra symtomen. Vilken/vilka be-

handlingsform(er) som fungerar är individuellt och något som man får prova fram tillsammans med 

sin läkare. Dagens behandlingar går ut på att lindra symtomen och hindra endometriosen att växa. 

Detta görs bl.a. genom smärtbehandling och olika hormonella behandlingar som alla går ut på att 

minska östrogenet i kroppen och därmed ta bort det hormon som krävs för att endometriosen ska 

växa. Ibland kan det behövas kirurgi för att avlägsna endometrios men det är sällan en långsiktig 

lösning. Även komplementära behandlingsformer kan hjälpa till att lindra symtomen t.ex. fysisk akti-

vitet, TENS, KBT, värme, förändringar i kost. 

Läs mer om endometrios på www.endometriosforeningen.com 

Elisabet Lizzy Andersson 

http://www.endometriosforeningen.com
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GnRH agonister som till exempel Synarela, Suprecur, 

Enanton, Procren och Zoladex används som behand-

ling av endometrios. GnRH agonister används även vid 

in vitro fertilisering (IVF) för att nedreglera äggstockar-

nas aktivitet så att de "nollställs" före hormonstimule-

ring för ägguttag sätts igång. 

GnRH är ett hormon som är viktig för normal funktion 

hos äggstockar (och spermieproduktionen hos män) 

och hjärnan men har även funktioner i andra organ 

men dessa är ännu dåligt utredda.  

En viss typ av nerver har visats uttrycka receptorer för 

GnRH och för ett annat hormon, luteiniserande hormon 

(LH), vars utsöndring regleras av bland annat GnRH. 

Dessa nerver bildar ett nätverk och tillhör det så kal-

lade enteriska systemet som styr funktioner i mag- och 

tarmkanalen bland annat tarmrörelserna. På senare år 

har flera vetenskapliga artiklar visat på att GnRH har 

en viktig funktion för normal tarmfunktion och vid sjuk-

dom där ett minskat antal GnRH-receptor-positiva en-

teriska nerver observerats. 

En svensk forskargrupp, Cordeddu och kollegor, publi-

cerade nyligen en liten studie där de tittat på hur GnRH

-behandling vid IVF påverkade tarmfunktionen hos pa-

tienterna. De observerade att ett fåtal kvinnor av de 

kvinnor som genomgår IVF utvecklar allvarlig tarmdys-

motilitet, det vill säga minskning av tarmrörelser. De 

undersökte även vilka gemensamma nämnare dessa 

patienter hade och kom fram till att kombinationen av 

endometrios och en viss version av proteinet LHCGR* 

var associerad att utveckla allvarlig tarmdysmotilitet. 

Jag tycker att detta är en intressant studie men det är 

viktigt att komma ihåg att det är en mycket liten studie 

med ett mycket litet patientunderlag och där andra fak-

torer som kan spela in inte är kartlagda (till exempel 

kost, andra sjukdomar, stress). Ytterligare forskning 

behövs för att fastställa eventuella orsakssamband 

mellan tarmdysfunktion och GnRH-behandling. Det 

behövs även fler studier för att kartlägga GnRHs roll 

vid tarmbesvär. 

* Alla gener förekommer i olika versioner, så kallade 

alleler eller genkopior. Då man föds får man en kopia 

från ägget och en från spermien. Dessa kan naturligtvis 

se likadana ut men oftast finns det små skillnader. Vid 

en del sjukdomstillstånd kan en specifik allel var asso-

cierad med sjukdomen. Ett bra exempel är ett protein 

som heter ApoE som förekommer i tre vanliga alleler, 

ApoE2, ApoE3 och ApoE4, och där ApoE4 har identifi-

erats som en riskfaktor för Alzheimers sjukdom. 

Referens: 

Cordeddu, L. et al (2015) Severe gastrointestinal dys-

motility developed after treatment with gonadotropin-

releasing hormone analogs.Scand. J. Gastroent. 

50:291-299. 

Elisabet Lizzy Andersson 

GnRH och påverkningar på tarmfunktionen 
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Ett återkommande diskussionsämne är om kaffedrick-

ande och intag av koffein kan påverka endometrios. 

Koffein är en av de mest konsumerade aktiva substan-

serna i världen och har därför mynnat ut i ett stort 

forskningsintresse med avseende på hur koffein påver-

kar hälsan. Olika studier tyder på att koffein är delaktig 

i minskning av tillgängligt testosteron hos kvinnor och 

hämmande av aromatase, ett protein som behövs för 

att omvandla förstadier till östrogen till aktivt östrogen.  

Emellertid så är olika studier inkonsekventa vilket gör 

det svårt att utvärdera om koffein kan påverka hormon-

beroende sjukdomar som till exempel endometrios eller 

inte. Det finns en del studier som kopplar koffeinintag 

till en minskad risk för vissa typer av bröstcancer och 

cancer i livmodern. Då det gäller endometrios är det 

högst oklart om koffein påverkar sjukdomen. 

Chiaffarino och medarbetare ville utvärdera vad befint-

liga studier visar då det gäller koffein och risken för att 

utveckla endometrios. De har gjort en så kallad metaa-

nalys* av alla epidemiologiska studier utförda fram till 

2013 rörande endometrios och koffein. Det finns vissa 

svagheter med Chiaffarino´s studie vilket reflekterar de 

svagheter som finns på de redan gjorda epidemiolo-

giska studierna, till exempel är en del studier baserade 

på självrapportering av koffeinintag och saknar inform-

ation om vilken typ av endometrios (utbredning, mängd 

etc). Chiaffarino och medarbetare kan dock dra slutsat-

sen att deras metaanalys visar att det inte finns något 

samband med koffeinintag och risken för att utveckla 

endometrios. 

Jag tycker att detta är intressant allra helst då allt fler 

studier visar på koffeinets positiva effekter genom 

minskad risk av Alzheimer, Parkisons sjukdom, bröst-

cancer och en del andra cancerformer. Jag kommer 

med andra ord att fortsätta konsumera koffein som 

vanligt. En annan reflektion som jag gjort genom åren 

då denna debatt om kaffe o endometrios har varit ett 

återkommande ämne är att min endometrios startade 

då jag var 10 år och jag började inte dricka kaffe förrän 

jag var 25. 

*metaanalys är en studie av vetenskapliga publikation-

er med syfte att dra en/flera gemensam(ma) slutsats

(er) baserat på dessa. 

Referens: 

Chiaffarino, F. et al (2014) Coffee and caffeine intake 

and risk of endometriosis: a meta-analysis.  

Elisabet Lizzy Andersson 

 

 

Kaffe och koffeinintag och risken för endometrios 
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FAKTA: Endometrios måste ha östrogen för att kunna växa. Genom att ta bort östrogen eller minska nivån i kroppen 
kan sjukdomen till viss del bromsas in. Detta kan ske med olika hormonbehandlingar som innebär att personen inte 
har ägglossning och att menstruationsblödningarna helt upphör. De vanligaste formerna av behandlingar är  
p-piller och en annan typ sker med så kallade GnRH-analoger som leder till ett konstgjort klimakterium vilket ibland 
kan ha god effekt.  

Zoladex är en medicin som förminskar de hormonella följderna i kroppen. Den person som behandlas för en-
dometrios kan föreskrivas en tilläggsbehandling för att minska benskörhet som Zoladex orsakar. När behandlingen 
avslutas kan benskörheten till en viss grad justeras av sig själv. Fass listar 19 kända biverkningar på Zoladex och alla 
som får behandlingen reagerar olika. Läkemedlet sprutas in som ett litet implantat under huden på buken och kan 
vara smärtsamt om personen har känsliga blodkärl eller har lite fett på magen.   

Fakta om Zoladex hämtad 2015-05-01 på www.fass.se 

http://www.fass.se/LIF/product?19&userType=2&nplId=19880617000031&docType=7
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Jag vill skrika, jag vill slå 

Jag tycker det är så orättvist 

Eller nej, varför är jag så missnöjd hela tiden 

Jag är så krävande… 

Förlåt, men jag vill bara må bra! 

Försöker se positivt, för då mår man bättre 

Det har jag i alla fall hört 

I hela mitt liv så har jag försökt 

Se positivt på den här förbannade sjukdomen 

Jo, jag är en glad skit 

 

Jag är alldeles för glad och social 

Men jag är instängd i min egen kropp 

Är det rättvist?  

Eller nej, nu klagar jag igen 

Jag är så ledsen… 

Förlåt, men jag vill bara slippa oro! 

Jag hatar, känner mig bitter 

Ja, men visst, jag måste vara positiv… 

Då blir allting bättre 

Hela mitt liv har jag hört det 

Varför blir det inte det då??? 

 

Jag är så blåst, känner mig så dum 

Jag har verkligen blivit lurad  

På många år av mitt liv 

Men jag lever, jag måste vara nöjd 

Förlåt, jag ska tänka positivt 

Jag glömmer hela tiden 

Jag glömmer att jag har det så bra 

För jag lever, jag har också blivit mamma 

Hur kan jag då klaga på livet 

Förlåt, jag ska bli mer positiv… 

 

Men om jag tänker positivt…  

Kan någon lova mig att det blir bättre? 

Kanske jag skulle kunna få några år 

Utan smärta och oro 

Tänk om jag kunde få det… 

Förlåt att jag är så deppig 

Anti-depp, knapra värktabletter som godis 

Och mitt liv blir tillfälligt bättre 

Men det är inte så jag vill leva mitt liv 

Hjälp mig någon, hur ska jag göra?  

Hormonbehandlingar funkar inte på mig 

Operation hjälper inte 

Blöder som en stucken gris 

Känner mig som en oattraktiv sugga 

Skål! Tänk positivt! 

Smärta, smärta, smärta… 

Försöker tänka att det bara är på låtsas 

Jag lever ett låtsasliv  

Det gör inte ont efter sex 

Nu måste jag verkligen se positivt! 

 

Förlåt, men just nu kan jag inte 

Just nu måste jag få känna 

Känna alla känslor som kommer 

Jag vill vara ledsen just nu 

Jag vill tycka synd om mig själv 

Jag är lycklig, men jag är inte mig själv 

Jag måste få tid till sorg 

För att orka känna glädje 

För jag är glad! Jag är en glad skit…  

Förlåt, jag ska snart tänka positivt igen! 

Helene Sjöholm 

Skrikande dikt 
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J ag fick min första mens när jag var 13 år gammal. 

Som tonåring och innan jag fick mina barn upplevde 

jag aldrig min menstruation som smärtsam eller hade 

besvär av stora blödningar. Jag kommer inte ihåg att 

jag haft krångel med magen som barn, men som tonå-

ring hade jag problem med förstoppning och hemorroj-

der. När jag blev lite äldre hade jag perioder av diarré 

varvade med perioder med förstoppning för att på se-

nare år endast haft besvär av förstoppningar.  

J ag använde Neovletta 28 (p-piller) som preventivme-

del från 21-års ålder under några år som fungerade 

bra. I oktober 2002 födde jag 

vårt första barn efter en nor-

mal graviditet och förloss-

ning. Förlossningen gick 

snabbt - 7,5 timmar efter vat-

tenavgång och första sam-

mandragningen. Efter detta 

använde jag Cerazette 

(minipiller), men slutade när 

vår dotter var ca 9 månader 

pga att jag fick blödningspro-

blematik samt att vi önskade 

ett syskon till vår dotter. Blev 

gravid mycket snabbt, lite 

snabbare än vad vi tänkt. Under min andra graviditet 

utvecklade jag en havandeskapsförgiftning i v 29 och 

vårt andra barn förlöstes i v 32 + 5 med akut kejsarsnitt 

i februari 2004. Jag läckte ca 12 g äggvita, fick förhöjt 

blodtryck efter operationen men efter ca en vecka var 

det normaliserat igen. Jag fick i samband med detta 

vårdas på IVA före snittet pga att jag hade svårt att 

andas när jag låg ner och man ville vätska ur mig innan 

operationen. Jag låg också på IVA för övervakning ef-

ter operationen. I efterförloppet fick jag ett hematom 

som tömde sig spontant vid två tillfällen samt en sårin-

fektion i operationssåret. Under tiden som vår son vår-

dades på en annan avdelning fick hade jag mycket ont 

i magen i samband med att jag skulle sköta tarmen. 

Det kändes många gånger som om jag skulle lyfta från 

toalettsitsen pga smärtan. Denna smärta satt i ca 4-5 

veckor, dvs under tiden jag hade mitt avslag.  

S om preventivmedel efter denna graviditet an-

vände jag till börja med Cerazette, men bytte 

efter ett tag till en hormonspiral. 2004-2005 är min min-

nesbild av att jag mådde rätt bra. Hösten 2006 hade 

jag en period med mycket ont i magen. Jag tog därför 

ut min hormonspiral, blev dock inte smärtfri direkt efter 

detta. Blev undersökt av en gynekolog som sa att allt 

såg bra ut. Provade därefter igen Neovletta 28 och 

smärtorna blev så småningom bättre. Efter ett tag fick 

jag klåda och då fick p-pillrena skulden och jag satte 

istället in en kopparspiral
*
. 

Denna gjorde att jag fick mer 

ont i samband med menstru-

ation och jag fick också rikliga 

blödningar. Jag började också 

i denna period få ont i sam-

band med tömning av tarmen. 

Jag fick en knivskarp smärta 

liknande den jag hade efter 

mitt kejsarsnitt. Både i sam-

band med tömning av tarmen 

men det kunde också komma 

oprovocerat. En knivskarp 

smärta som gjorde att jag var 

tvungen att hålla mig i något tills den gått över. 

V åren 2008 fick jag ledvärk framför allt i händer 

och fötter. Sökte på vårdcentralen och läkaren 

tyckte att jag skulle gå och prata med psykologen pga 

att jag hade mycket stress runt omkring mig. Mådde av 

dessa samtal faktiskt bättre i själen, men inte i mina 

leder. Sommaren 2008 tröttnade jag på mina stora 

smärtsamma blödningar och tog ut kopparspiralen. Jag 

fick mindre ont och mindre blödning vid menstruation-

en, men hade fortfarande kvar den knivskarpa smärtan 

vid tömning av tarmen. Ledvärken försvann till stora 

Min historia 

Från ständigt ont i magen till 

nästan inga magsmärtor alls! 

* kopparspiral ska inte användas av kvinnor med endometrios 
då den inte har någon effekt på endometrios. Kopparspiralen 
kan göra så att endometriosen blir värre om man har obehan-
dad endometrios samt öka mensblödningarna.// Lizzy 
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delar efter detta, även om jag av och an kan känna av 

lätt ledvärk framför allt i händerna.  

I  november 2010 blev jag planerat gravid med vårt 

tredje barn. Det var en graviditet som framförallt kän-

netecknades av en kraftig förstoppningsproblematik 

och en hel del ont i magen relaterat till detta. I v 26 bör-

jade jag få en hel del sammandragningar och det kon-

staterades att jag hade en placenta previa 

(föreliggande moderkaka) som satt precis intill livmo-

dermunnen. I v 33 fick jag en akut blödning som stop-

pades med mediciner och jag var inlagd ca en vecka. I 

v 35 fick jag en ny blödning som var så kraftig att vi tog 

ambulansen till akuten. Där lyckades man än en gång 

stoppa blödningen med medi-

cinering, men inte samman-

dragningarna. Jag blev förlöst 

med kejsarsnitt i v 35 den 3:e 

juli 2011.  

Ä ven efter detta snitt hade 

jag mycket ont i magen. 

Värst var smärtan ca 3 dagar 

upp till två veckor efter för-

lossningen. Jag var på en 

extra kontroll efter BB-tiden 

för att utesluta infektion. Trots 

att jag denna gång inte fick 

någon infektion fick jag även denna gång knivskarp 

smärta i magen i samband med tömning av tarmen 

samt även vid oprovocerade tillfällen. Vid ett par till-

fällen gjorde det så ont att jag grät och ofta fick hålla 

mig i handfatet som stöd för att kunna hantera smärtan 

vid toalettbesöken. Även denna gång höll den värsta 

smärtan i sig i ungefär 4-5 veckor. 

U nder tiden som jag ammade fullt fungerade det 

rätt bra smärtmässigt i magen och vid tarmtöm-

ning, men när jag hade börjat trappa ner på amningen 

kom smärtorna återigen tillbaka. 

N u mådde jag dessutom illa och hade ofta ont i 

magen efter måltid. Jag kände mig sjuk och 

hade även en förhöjd temperatur 37,5-38 (min normal-

temp 36,8-37,1) i 6-8 veckor. Jag sökte flera gånger på 

vårdcentralen och en hel del prover togs bla för att ute-

sluta inflammatoriska tarmsjukdomar och glutenintole-

rans. Alla provsvar var negativa. Mina besvär eskale-

rade och jag fick vid ett tillfälle söka akut via kirurgaku-

ten. Där gjordes en CT-buk (datortomografi, dvs rönt-

gen av magen) med kontrast som var utan anmärk-

ning, förutom att mitt navelbråck syntes. Jag fick åka 

hem samma dag.  

N ågra veckor senare fick jag magsjuka och i sam-

band med detta kraftigt ont i magen. Jag blev 

denna gång inlagd över natten som kirurgpatient på 

den gynekologiska avdel-

ningen. Jag blev undersökt 

av en gynekolog som tyckte 

att allt såg bra ut och efter-

son jag inte var öm vid 

undersökningen och inte 

hade samlagssmärta så ute-

slöt hon endometrios. Jag 

blev utskriven med recept 

Supp Spasmofen att ta mot 

min smärta. 

D ärefter förvärrades pro-

blemen ytterligare och 

jag hade nu ont dag som natt. Jag hade svårt att sova 

pga mina smärtor och kunde i bland ligga vaken både 

en och två timmar nattetid. Jag fick också ont både i 

samband med att jag tömde tarmen och nu även urin-

blåsan. Jag och min läkare på vårdcentralen enades 

om att jag nu skulle prova Saroten 30 mg till natten mot 

IBS (känslig tarm). Jag provade detta och sakta men 

säkert började jag må lite bättre. 

U nder sommaren 2011 mådde jag riktigt bra, och 

ännu bättre mådde jag i augusti - september när 

jag började träna mer regelbundet och åt GI-kost. Mina 

smärtor vid ägglossning och menstruation kvarstod 

dock. Denna smärta var hanterbar med hjälp av Alve-

don 1g och Ipren 600-800 mg i kombination.  

Min historia 
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I  oktober 2011 genomgick jag efter egen begäran en 

gastroskopi (undersökning av magens inre) och en 

koloskopi (undersökning av tjocktarmen). Remissen 

skickades i maj. Vid gastroskopin hittades ett magsår 

som jag nu behandlar med Omeprazol 20 mg dagligen. 

Inga helicobacter hittades i såret. Koloskopin fick av-

brytas pga att jag fick mycket ont under undersökning-

en, trots två doser med Ketogan. Detta ansågs verifiera 

IBS-diagnosen och jag fick med mig informationsbro-

schyrer hem.  

E fter dessa undersökningar fick jag återigen myck-

et ont i magen och jag upplevde nästan att jag var 

tillbaka på ruta ett där jag var innan jag började med 

Saroten. Jag hade ont både i 

mage, rygg och vid tömning 

av tarm och blåsa. Under no-

vember 2011 fick jag också 

återigen en allmän sjukdoms-

känsla i kroppen med en för-

höjd temp på 37,5-37,8. Strax 

innan menstruationen hade 

jag mycket ont i magen och 

tog Supp Spasmofen utan 

effekt. Samma dag som men-

struationen kom släppte 

smärtan något för att sedan 

öka igen på tredje dagen. 

Oftast hade jag som mest ont 

strax innan och i slutet av menstruationen. Det som 

tidigare hjälp bra, Alvedon och Ipren kunde jag nu inte 

ta pga magsåret, men jag fick Citodon som hjälper med 

hyfsad effekt.  

P å eget initiativ har jag fått NuvaRing utskrivet för 

att se om jag kunde må bättre med utebliven ägg-

lossning och minskad menstruation. Veckan före Lucia 

eskalerade dock mina problem och jag fick återigen 

söka akut, denna gång blev jag inlagd på gyn av en 

läkare som visade mig förståelse. Det bestämdes 

också att nu var det dags för en laparaskopi 

(titthålsoperation) för att se hur det såg ut i min mage. 

N är jag vaknade förstod jag direkt att de hade hit-

tat något då klockan var mer än jag väntat mig, 

det visade sig att de hade hittat en sammanväxning 

mellan tarmen och tarmkäxet. Man såg också ett om-

råde med förändrad slemhinna, och de tog prover men 

läkaren trodde egentligen inte att detta var endo-

metrios. Men provsvaren visade på endometrios! Det 

var på något sätt skönt att man hittade något och att 

jag fått kvitto på att mina smärtor inte var inbillade utan 

de kom sig av ett magsår, en tarmsammanväxning och 

endometrios. Tyvärr så fick jag problem med mitt na-

velbråck som sprack upp 2 dygn efter gyn-operationen 

och fick återigen opereras den 21 december.  

J ag fick beskedet om min endometrios per brev i ja-

nuari 2013 och fick då förslaget att behandla den 

med injektion Enanton Depot 3,5 mg (syntetiskt hor-

mon), en spruta var 4:e vecka 

i 6 månader. Jag var skeptisk 

till detta då jag trodde att 

sprutan skulle påverka hela 

min kropp och inte bara min 

endometrios. Men eftersom 

jag fortfarande hade daglig 

värk i magen så började jag 

behandlingen ganska omgå-

ende. Jag mådde dåligt första 

och sista veckan av den 

första sprutan. Jag mådde bra 

ca en vecka i mitten av två 

sprutor. Jag tog en andra 

spruta men var mycket tvek-

sam till den tredje då jag hade haft självmordstankar 

efter de två första. Trots detta tog jag den tredje, men 

bestämde mig efter detta att nu fick det vara nog.  

I stället började jag i denna veva återigen att ändra 

min kost för något som fastnat i mitt minne var att jag 

hade blivit så mycket bättre med GI-kosten. Jag hade 

dock börjat äta mer kolhydrater och gluten inför min 

gastroskopi där det skulle tas ett glutenprov och det var 

då jag blev kraftigt försämrad igen.  

J ag uteslöt nu rätt mycket mat och skrev en mat-

dagbok där jag kunde skriva ner mina reaktioner och 

upptäckte att jag reagerade på rätt mycket. När jag bör-

jade utesluta det jag reagerade på mådde jag bättre. 

När jag sen började tillföra probiotika (goda magbakte-

rier), som jag fick ta i små mängder för annars reage-

Min historia 
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rade mitt immunförsvar direkt, så blev mina magsmär-

tor successivt bättre.    

J ag har också under denna tid sökt mycket alternativ-

vård, med varierande resultat men ändå fått några 

pusselbitar här och där, dessvärre har jag betalt myck-

et pengar ur egen ficka och också ibland känt att jag 

nästan blivit lurad.  

J ag mår idag mycket bättre än för ett år sedan. Jag 

har mindre ont i magen, nästan inte alls faktiskt. Jag 

klarar mer stress. Jag kan arbeta igen. Jag har inte 

längre självmordstankar även om jag ibland fortfarande 

kan vara deppig, men det är inte samma sak.  

H ur har jag då kommit dit 

jag är idag? Jag har 

gjort förändringar på flera 

olika plan. Framför allt kost-

förändringar där jag uteslutit 

allt mjöl och all mjölk förutom 

laktosfritt smör. Jag utesluter 

också raffinerat socker och till 

stor del frukt, äter ibland bär. 

Jag tillför vitaminer och mine-

raler via kosttillskott. Jag tar 

också extra magnesium. Jag 

är noggrann med att läsa på 

innehållsförteckningar och försöker köpa så rena kost-

tillskott som möjligt. Jag försöker också laga min mat 

från grunden. Jag äter kött, utesluter dock griskött, 

mycket grönsaker och fett. Andra förändringar jag gjort 

är att försöka minska stress som jag har i mitt liv. Jag 

går i terapi och pratar och detta hjälper mig mycket. 

Jag försöker att inte stressa innan jag ska till jobbet 

och lämna mina tre barn till skola och förskola. Jag fo-

kuserar idag också på det jag tycker är roligt och det 

som får mig att må bra. Jag försöker tänka positivt, t ex 

de dagar som känns tunga på ett eller annat sätt så 

kan jag i alla fall tänka: ”Jag har inte längre ont i magen 

varje dag”. Jag har också fått möjligheten att gå en ut-

bildning i Vägledande Samspel som har bekräftat mig 

som förälder samt stärkt mig i mitt samspel med bar-

nen och minskat våra konflikter.  

J ag vet att mitt mående idag hänger ihop av många 

olika saker, bla kan jag märka om jag äter för lite 

eller får i mig för lite fett så blir jag snabbt igen depri-

merad. Blir det för mycket stress så mår jag också 

sämre och blir mer grinig mm. Jag får däremot allt mer 

sällan ont i min mage vilket är mycket skönt. Jag kän-

ner idag att jag har påbörjat min färd mot att må bättre, 

men vet också att jag har lång väg att gå. Det har tagit 

lång tid att komma hit. Jag tar motgångar som lärodo-

mar och tar sedan nya tag. Jag har en underbar familj 

och trivs med mitt jobb. Om någon därute är intresse-

rad av kontakt får ni gärna kontakta Endometrios-

föreningen och få min mailadress. Delar gärna med 

mig av mina erfarenheter. 

D etta är min historia och 

hur min kropp reagerat. 

Det som passat mig måste 

inte passa alla och var och 

en måste hitta sin väg. Lycka 

till! 

Jenny Karlsson 

 

Min historia 

Böcker som jag skulle vilja rekommendera: 

 Den självläkande människan av Sanna Ehdin 

 Sockerbomben. Bli fri från ditt sockerberoende 

av Bitten Jonsson och Pia Nordström 

 Matrevolutionen. Ät dig frisk med riktig mat av 

Andreas Eenfeldt 

 Ur balans av Alexander Perski 

 Att välja glädje: en bok om att få ett bättre liv  

av Kaj Pollak 
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Även om det fortfarande är en kontroversiell fråga bru-

kar adenomyos räknas som en speciell form av endo-

metrios. Till skillnad från endometrios som ses utanför 

livmodern, hittas adenomyos insprängd i livmoderns 

muskulatur och kallas därför för uterin endometriosis 

(uterin kommer från uterus, livmoder). Om endometrios 

utanför livmodern är understuderad så är adenomyos 

ännu mer gåtfull. 

Hur många som drabbas av adenomyos är oklart. De 

studier som finns visar på siffror mellan 5-70% men det 

är mycket stor variation mellan olika studier och det är i 

dagsläget oklart exakt hur många som har adenomyos 

(1). Bland endometriosdrabbade så har ca 21% även 

adenomyos (2). Studier visar även att det finns 44-48% 

ökad risk bland patienter med djupt infiltrerande endo-

metrios att utveckla adenomyos (3,4). 

Risken för att drabbas av adenomyos ökar med sti-

gande ålder, de flesta patienter som får diagnosen är i 

40-50 års ålder. Genom bättre diagnosmetoder har 

studier på senare år visat att adenomyos även hittas 

hos hos yngre (1). Det är oklart hur vanligt adenomyos 

är hos unga och om den kliniska bilden ser annorlunda 

ut jämfört med äldre patienter (1). 

Idag vet man inte vad som orsakar adenomyos. 

De vanligaste symtomen för adenomyos är: 

 rikliga och långa menstruationer 

 Kraftiga kramper eller knivskarpa smärtor i bäckenet 

vid mens 

 Mensmärtor som varar under hela menstruationen 

och ofta blir värre med stigande ålder 

 Smärtor vid samlag 

 Blodklumpar som kommer ut tillsammans med mensen 

 Livmodern kan bli större och även om man inte mär-

ker detta själv kan man uppleva en tyngdkänsla 

eller ömhet i nedre delen av buken som även kan 

verka större. 

Det enda säkra sättet att diagnosticera adenomyos är 

patologi efter hysterektomi. Detta är en drastisk lösning 

varför läkaren ställer diagnosen via symtombild och 

uteslutning av andra sjukdomar som kan ge liknande 

symtom (till exempel fibroida tumörer, polyper, myom). 

Vaginalt ultraljud och magnetröntgen (MRI) kan också 

vara till hjälp men precis som för endometrios i buken 

är dessa metoder inte 100% säkra. Utveckling för 

dessa metoder går dock framåt och blir säkrare och 

säkrare (3, 4). 

Adenomyos är östrogenberoende och behandlas på 

samma sätt som endometrios i buken, d.v.s. smärtstil-

lande och hormonbehandlingar utan östrogen (5). 

Ibland kan det även krävas järntillskott på grund av de 

rikliga blödningarna. Om smärtorna och blödningarna 

inte blir bättre så kan det bli aktuellt med en hyste-

rektomi. Det finns nyare metoder där man isolerar och 

tar bort adenomyosen utan att ta bort livmodern 

(adenomyomectomi eller ”uterus-sparing” metoder) (1, 

6). Det behövs fler och större studier för att kartlägga 

fördelar och risker med denna teknik, identifiera vilka 

kvinnor som skulle dra nytta av proceduren etc. En stu-

die från 2014 indikerar att det verkar vara skillnad mel-

lan åldersgrupper och nytta av en adenomyomectomi 

(7). 

I dag vet man inte om adenomyos direkt påverkar ferti-

liteten (8). De flesta studier som är gjorda har inte kart-

lagt om patienterna även haft endometrios. Endo-

metrios ute i buken är en av de vanligaste orsakerna till 

infertilitet/subfertilitet. Detta gör att det är svårt att tolka 

resultaten, d.v.s. vad är orsak och verkan. Det finns 

dock en del studier gjorda på babianer som visar att 

adenomyos kan leda till infertilitet och minska chansen 

för en lyckad assisterad befruktning (t.ex. IVF). För att 

helt förstå hur adenomyos påverkar fertiliteten behövs 

bättre planerade studier där även endometrios tas i 

beaktning (8). 
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Föreläsningar 
Endometriosföreningen fortsätter att anordna föreläs-

ningar för medlemmar, anhöriga och för nydiangostice-

rade. Ofta är det läkare som föreningen har nära kon-

takt med som ställer upp och ibland åker långt för att 

kunna informera, hjälpa och stötta över hela landet.  

I december förra året åkte Matts Olovsson, professor 

och specialistläkare från Uppsala, upp till Luleå för att 

föreläsa för norra Sverige. Uppe i norr är ofta avstån-

den stora och därför ordnades det med en videolänk 

som intresserade kunde följa på sjukhusen i Kalix, Ki-

runa, Gällivare och Piteå.   

Endometriosföreningen har fler kunniga personer än 

läkare som föreläser. Elisabet Lizzy Andersson ger 

också regelbundet föreläsningar om endometrios. Hon 

har nu erbjudit sig att ge föreläsningarna på engelska 

också.  

Elisabet Lizzy Andersson regularly give seminars about 

endometriosis for members, newly diagnosed, relatives 

and others. She can also provide an English seminar 

about endometriosos. Endometriosföreningen would 

therefore like to know if there is interest for an informat-

ion seminar in English.  

Hör av dig direkt till Lizzy på: 

lizzy@endometriosforeningen.com om du är intresse-

rad av en engelsk föreläsning i något sammanhang.  

 

Sammanfattning av informationsbreven (nr 38-41) 
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Endometrioståget 
Margita Gustafsson, Måns Palmstierna och Anna-Sofia 

Melin från ARG-gruppen (Arbetsgrupp för endometrios 

inom Svenska föreningen för obstetrik och gynekologi 

(SFOG)) har haft uppskattade föreläsningar för perso-

nalen vid Länssjukhuset i Halmstad. De planerar att 

besöka fler orter framöver.  

Högkostnadsskydd 
Under hösten 2011 togs Cezarette (p-piller) bort från 

högkostnadsskyddet, men nu är det tillbaka under hög-

kostnadsskyddet igen vilket vi  tackar för. Värre är det 

för Visanne (hormonmedicin specifikt anpassat för en-

dometriospatienter) där Endometriosföreningen käm-

par stort för att påverka och förändra det beslutet.  

Vissa landsting subventionerar Visanne men långt ifrån 

alla. Ett tips är att be gynekologen att ansöka om betal-

ningsbefrielse i hälso- och sjukvårdsrådet i det län man 

är bosatt i. I Blekinge fick en tjej Visanne helt kostnads-

fritt tack vare det. Ju fler personer som ansöker om 

subvention desto mer lyfts behovet av att Visanne bör 

gå under högkostnadsskyddet.  

Nya rekommendationer om p-piller 
Nu bör nästan alla landsting ha samma åldersgräns,  

25 år, för subventionerade preventivmedel. Rekom-

mendationen är också en egenavgift på 100 kr. Syftet 

är att det ska vara lika över landet.  

Assisterad befruktning 
Assisterad befruktning är ett samlingsnamn 

för befruktningsmetoder som utförs delvis utanför krop-

pen. De två huvudsakliga typerna av assisterad be-

fruktning är insemination, där spermier hanteras utan-

för kroppen, och in vitro-fertilisering (IVF), där både 

spermier och ägg hanteras utanför kroppen.  

En ny rekommendation om assisterad befruktning kom 

ut i november förra året och SKL (Sveriges Kommuner 

och Landsting) uppmanar alla landsting och regioner 

att följa den. Den nya rekommendationen innehåller 

bland annat definitioner av vissa centrala begrepp och 

anger vissa grundläggande kriterier för genomförande, 

övre åldersgränser och hur många behandlingar som 

ska ingå i det offentliga åtagandet.  

Informationsfilmen 
I mars i år kunde vi berätta att Informationsfilmen hade 

visats mer än 16.000 gånger på Youtube! I skrivande 

stund (2015-05-01) så har den visats närmare 20.000 

gånger!! Fantastisk hur stolta vi alla i vår förening ska 

vara över detta! 

Producenten Anders Bohman har även gjort filmen till-

gänglig för streaming till skolor i Malmö, Stockholm och 

Göteborg (inklusive kommunerna Ale, Alingsås, Här-

ryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Möln-

dal, Partille, Stenungssund, Tjörn, Öckerö, Varberg och 

Falkenberg) med fri licenstid. Filmen har också blivit 

tillgänglig i Västerås som servar både Örebro, 

Eskilstuna samt ett antal mindre kommuner i Mälarda-

len. Flera hundratusen elever kommer alltså att få en 

god information redan tidigt i livet tack vare detta.  

För framtiden hoppas vi såklart att alla andra stä-

der/kommuner hakar på också! 

Praktikertjänst 
Praktikertjänsts affärsområde Hälso- och sjukvård är 

den största aktören i Sverige inom privatdriven vård. 

Praktikertjänst innehar en femtedel av den to-

tala privata sjukvårdsmarknaden, och 19 procent av 

den privata primärvårdsmarknaden. 80-talet vårdcen-

traler drivs i Praktikertjänsts regi.  

Endometriosföreningen fick ett mail från Monica som är 

utbildningsansvarig på Praktikertjänst som såg vikten 

av att sjukvårdspersonalen känner till endometrios och 

kan hjälpa patienter så att de får hjälp i tid. Praktiker-

tjänst har nu kontakt med specialistläkaren Margita 

Gustafsson som kommer att föreläsa i höst på deras 

utbildningsdagar i Stockholm och Göteborg. Upplägget 

är att Margita först föreläser om endometrios och däref-

ter visas vår informationsfilm. Vi har också skickat ett 

antal filmer till dem för att dela ut till intresserade under 

utbildningsdagarna.  

Sammanfattning av informationsbreven (nr 38-41) 
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I t.ex. EndometriosNytt används ofta återkommande förkortningar i olika texter och sammanhang. En idé som vi 
fick var att i varje nummer ha en ”ordlista” med förklaringar. Tanken är att den ska finnas med i varje nummer 
samt även utökas allt eftersom (den kommer även att finnas på föreningens hemsida). Vi tar gärna emot förslag 
och önskemål från dig på förkortningar som du tycker ska vara med! Skriv till: lizzy@endometriosforeningen.com 

Akronymer och ord som ofta förekommer 

Organisationer 

ARG-gruppen Arbetsgrupp inom SFOG där gynekologer med endometrios som  specialintresse/kunskap arbe-
tar för bättre vård av endometriospatienter 

EA Endometriosis Association, USA: en paraplyorganisation för nationella  endometriosföreningar 

EEA European Endometriosis Alliance: en samarbetsorganisation i Europa; www.endometriosis.org 

NEA  Nordic Endometriosis Alliance: en samarbetsorganisation i Norden 

SFOG Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi: en specialitetsförening inom Sveriges Läkarför-
bund; www.sfog.se 

SSMS Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning: svensk forskningsfond för medicinsk forskning; har 
en forskningsfond för endometrios; www.ssmf.se 

WERF World Endometriosis Research Foundation: en global organisation som arbetar mot bättre kun-
skap och behandling av endometrios; www.endometriosisfoundation.org  

WES World Endometriosis Society: en organisation som arbetar för utbyte av kliniska och vetenskap-
lig erfarenhet för bättre kunskap och behandling av endometrios; www.endometriosis.ca 

 

Medicinska termer 

Adenomyos Endometrios hittas insprängd inne i själva livmoderväggen  

Adherenser Sammanväxningar 

Adhesioner Avser stråk av fibrös ärrvävnad. Oftast diskuteras adhesioner som en post-operativ komplikation 
där snittytorna kan orsaka adhesioner och sammanväxningar. Hos kvinnor med endometrios kan 
adhesioner och sammanväxningar orsakas direkt av de inflammationer som endometriosen or-
sakar. Detta då inflammation är en drivande faktor bakom adhesioner och då endometrios. 

Agonist En substans som binder in till en receptor och startar samma reaktioner som ett kroppseget 
ämne (jämför t.ex. kroppens naturliga hormon progesteron med de kemiskt framställda gestage-
ner som ofta används som behandling för bl.a. endometrios).  

Amenorré Syftar på en kvinna som inte har någon mens, antingen p.g.a. en behandling eller sjukdom 

Antagonist En substans som tävlar om samma receptor som en annan substans men har motsatt effekt. Ett 
bra exempel är en östrogen antagonist som binder in till östrogenreceptorn och blockerar östro-
gen 

Autoimmun Vid en autoimmun sjukdom attackerar kroppens immunceller kroppens egna celler och dödar 
dessa. Några exempel är reumatisk artrit, Sjögrens, diabetes typ 1 

Chokladcysta En endometrioscysta fylld med gammalt blod på äggstock; kallas även endometriom  

Dysmenorré Smärtsamma menstruationer 

GnRH Gonadotropin-Releasing Hormone (Gonadotropinfrisättande hormon) t.ex. Synarela, Procren, 
Enanton, Zoladex, Suprefact 

Gestagener Steroidhormoner som innehåller progesteron (gulkroppshormon) och/eller syntetiska motsvarig-
heter som då kallas progestiner; förekommer ensamt (monofasiska p-piller (cerazette m.fl.), hor-
monspiral (mirena m. fl.) etc) eller tillsammans med östrogen (kombinations p-piller (qlaira, 
neovletta m.fl.). Andra exempel som används i endometriossammanhang är provera, visanne.  

Hysterektomi En operation som innebär att livmodern tas bort 

IBD  Irritable bowl disease; infattar Crohns sjukdom, ulcerös kolit och IBD-oidentifierad (IBD-u) 

Ordlista 

mailto:lizzy@endometriosforeningen.com
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Ordlista 

IBS Irritable bowl syndrom; kallas även för irriterad tarm (colon irritable) 

Infertilitet Infertilitet är ett medicinskt tillstånd där det finns fysiologiska hinder för att en graviditet ska upp-
stå. 

IVF in vitro fertilisering (provrörsbefruktning) 

Lap Laparoskopi (titthålsoperation) 

MR Magnetröntgen 

Myom Myom är en godartad tumör, knutor av muskelceller och bindväv, som kan uppstå i livmoderns 
muskelvävnad. 

NSAID Non-steroid anti-inflammatory drugs (icke-steroida anti-inflammatoriska droger) t.ex. ibuprofen, 
ketoprofen, naproxen, diklofenak, acetylsalicylsyra, cox2 hämmare 

Opioider Syntetiska eller naturligt förekommande substanser som binder till en viss typ av receptor 
(opioidreceptorer); framkallar effekter som liknar kroppens egna opioider gör (t.ex. endorfiner) 
men mycket kraftigare; beroendeframkallande preparat som används vid smärtbehandling 

Paracetamol Febernedsättande och smärtstillande preparat t.ex. Alvedon, Panodil 

PCO Polycystiskt ovarium 

PCOS Polycystiskt ovarialsyndrom 

Polyper en onormal vävnadstillväxt som utgår från en slemhinna. Kan förekomma på olika organ, exem-
pelvis i livmoderhalsen. 

Subfertilitet Nedsatt fertilitet som gör att det tar längre tid än normalt att bli gravid. Dett kan bero på många 
olika faktorer och endometrios är en.  

UL Ultraljud 

Uterus Livmoder 

UVI Urinvägsinfektion 

VUL Vaginalt ultraljud 

 

Övrigt 

FB Facebook 

Insta Instagram 

  

Termer som ofta används vid diskussioner om Barnlängtan/Barnlöshet 

BF  Beräknad förlossning 

BM  Barnmorska  

ET  Embryo Transfer. Embryoåterförande vid IVF  

FET  Frozen Embryo Transfer. Återföring av fryst embryo vid IVF 

ICSI  Intracytoplasmisk spermieinjicering. Befruktning med microinjektion under IVF 

MA  Missed Abortion, missfall där inte fostrets stöts ut av kroppen direkt 

MF  Missfall 

RD  Ruvardag under IVF 

TD  Testdag under IVF 

ÄL  Ägglossning 

ÄP  Äggplock/ägguttag under IVF 



 

 

Kontakta oss 

Christina Liffner 
Ordförande Endometriosföreningen, Sverige 
ordf@endometriosforeningen.com    

Katja Vatanen 
Ordf Endometriosföreningen, Stockholms län 
ordfstockholm@endometriosforeningen.com 

Endometriosföreningen, Västra Götaland   
goteborg@endometriosforeningen.com  

Susann Söderberg 
Ordf Endometriosföreningen, Region Skåne 
ordfskane@endometriosforeningen.com  

Ungdomssektionen 
Sanna   
ungdom@endometriosforeningen.com  

Presskontakter 
Linda Lindström 
linda.lindstrom@endometriosforeningen.com   

Lokala kontaktpersoner hittar du på hemsidan! 

EndometriosNytt 
Helene och Annika 
redaktion@endometriosforeningen.com 

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

 

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

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

-  en ideell förening för alla som är drabbade av endometrios 

Föreningen verkar som patientförening och handikapporganisation. Målet är att stödja alla som perver-

kas 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.  

Hemsidan  
www.endometriosforeningen.com  

På hemsidan hittar du kalender med medlemsaktiviteter,  
information om endometrios och behandlingar, tips och råd.   

På hemsidan 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 
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