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Årsmöten 2012 
Vi planerar att ha årsmöten i slutet av februari eller under mars .                                                              

För Endometriosföreningen, Sverige blir det troligen ett möte via webex. Vi provade det i år och tyckte att 
det fungerade bra. Vi skickade ut information till deltagarna i förväg och sedan tittade vi gemensamt på t ex 

ekonomirapporterna under mötet. Tidigare år har vi kombinerat årsmötet med ett föredrag men har nu beslutat 
att på det formella årsmötet fokuserar vi på föreningen. Informationsaktiviteter vänder sig oftast till både med-

lemmar och icke medlemmar och då ska vi inte tynga det mötet med formalia. 

Endometriosföreningen, Stockholms län och Endometriosföreningen, Västra Götaland genomför sina 

respektive årsmöten antingen i samband med en medlemsträff eller via webex. 
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En lösryckt fras som fastnat i mitt huvud. Den syftar på 
hur det är att vara i en situation som är svår för andra 
att förstå. Något som gäller alla kvinnor med endo-
metrios och även personer med andra sjukdomar – t ex 
mag- och tarmproblem. Du kan läsa mer om dessa 
gemensamma upplevelser i reportaget från Almedals-
veckan i detta nummer av EndometriosNytt. Jag berät-
tar också om Barnlängtans seminarium med titeln ”Det 
svenska barnlotteriet” och några andra händelser un-
der en fin vecka i Visby. 

When others do not understand kan också syfta på 
varför du ska delta i våra träffar och andra aktiviteter 
om du har möjlighet. Oräkneliga gånger har nya med-
lemmar sagt att ”det är så skönt att få prata och ställa 
frågor om endometrios – utan att behöva förklara att 
sjukdomen existerar och vad den innebär”.   

Vi har förstått att det kan finnas ett motstånd /en rädsla 
då man första gången  kommer till en grupp med per-
soner man inte känner.  Därför är jag glad över ett ini-
tiativ lokalföreningen i Västra Götaland (VG) tagit.  Här 
har man i vissa fall träffat nya medlemmar innan den 
gemensamma medlemsträffen. Det har varit mycket 
uppskattat och jag hoppas att kontaktgrupper i övriga 
landet tar efter den idén.  Tanken är att de medlemmar 
som vill får en mentor att diskutera med om man har 
frågor som känns svåra att ställa inför en större grupp. 

Hur ska jag som bor på en ort där vi inte har en lokal 
kontaktperson eller en ort där det av andra anledningar 
inte varit träffar på länge få möjlighet att diskutera en-
dometrios och ställa frågor tänker säkert några som 
läser detta! 

Frågan är ständigt aktuell för oss som jobbar inom för-
eningen; Vad kan vi göra då? 

 

 Vi har vid några tillfällen skickat mail till de medlem-
mar som bor på en ort långt från t ex Malmö. Upp-
manat dem att kontakta en namngiven medlem om 
de vill träffas för att prata endometriosfrågor.  

 Där ordinarie kontaktperson av olika skäl inte kun-
nat kalla till en träff uppmanar vi övriga i området att 
kontakta henne. Lämna förslag på tid o plats och be 
henne maila ut en förfrågan. Huvuduppgiften för 
våra kontaktpersoner är att se till att den som skick-
ar en fråga till kontaktmailen får svar och att det ord-
nas träffar. Det är en stor fördel om man kan låta 
ansvaret för träffar rotera. Och ”svåra frågor” eller 
frågor som kommer när hon inte har tid att svara 
kan vidarebefordras till styrelsen. 

 I skrivande stund dyker idén ”träff via webex” upp. 
Skulle du vara intresserad? Vi genomförde årsmötet 
2011 via webex. Ett utmärkt verktyg både för att 
visa bilder och texter och att diskutera.  Jag kan 
tänka mig att en sådan virtuell träff bör ha ett tema 
och kanske kräver att man skickar ut information 
före mötet.  Förslag på teman är information för ny-
diagnostiserade, kost, samliv, arbetsgivare, försäk-
ringskassan m fl. 

 

Jag tar mer än gärna emot dina synpunkter och 
idéer!                                                                                                      
Maila till ordf@endometriosforeningen.com eller 

ring 070-294 82 42      

                                                           

Christina Liffner 

Ordförande 

”When others do not understand” 

mailto:ordf@endometriosforeningen.com
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Föreläsning av Matts Olovsson den 6 oktober 2011 

Det var vår kontaktperson Emma i Uppsala som tog 

initiativet till att vår nästa föreläsning med Matts Olovs-

son skulle ge även våra anhöriga en bra information 

om endometrios. Föreläsningen var gratis för alla med-

lemmar och deras anhöriga. Vi hade drygt 100 an-

mälda och det blev drygt 80 deltagare, varav 35 är 

medlemmar. Med andra ord var det många anhöriga 

på plats och det var en härlig känsla att se så många 

runt omkring oss ”endometrios-tjejer”, så många som 

bryr sig om och ville veta mer om vår situation.  

Själv tog jag med min man – för första gången och det 

blev många ”aha”-upplevelser för honom med många 

nya intryck. Förståelsen för att sjukdomen endometrios 

inte är något som jag överdrivit eller förstorat. Förståel-

sen av att det finns ett stort behov av fler endo-

metrioscentra, eftersom sjukdomen är så komplex. För-

ståelsen för att det inte bara är jag som lever i proble-

matiken med att hitta rätt behandling och rätt symtom-

lindring för mig just i denna tid av mitt liv. För det är ju 

så, vilket även Matts nämnde att rätt behandling för en 

person behöver inte vara optimal för en annan. Sjukdo-

men är så individuell och så även medicinering och 

olika behandlingar.  

Föreläsningen inleddes med frågestund och både med-

lemmar och anhöriga hade många frågor. Matts berät-

tade också en hel del om endometrios, för en del av 

oss blev det repetition, men för våra anhöriga var det 

säkert mycket som var helt nytt.  

Sjukdomen endometrios 

Om man ska definiera endometrios så är det när livmo-

derslemhinnan finns utanför livmodern. Det låter så 

enkelt, men det är ju som vi vet inte alls det. När man 

har endometrios så kan livmoderslemhinnan sätta sig i 

princip var som helst i kroppen (förutom i mjälten). Men 

Matts vill betona att det är ytterst ovanligt att hitta en-

dometrios på andra ställen än i buken; på livmodern, 

äggstockar, bukhinnan, urinblåsa och tarmar. Det finns 

fall där det sätter sig på lungorna, vanligtvis den högra 

lungan och man får då ofta problem med lungan vid 

varje mensperiod och man kan utsättas för lungkollaps.  

En fråga som dök upp var om endometrios har ökat i 

vårt samhälle idag? Matts tror inte att det handlar om 

någon ökning, det är snarare så att endometrios upp-

märksammas mer idag. Det finns berättelser som be-

skriver symtom på endometrios redan 5000 år före 

Kristus, därmed kan också slutsatsen dras att endo-

metrios ”alltid” har funnits.  

Ungefär var 10:e kvinna har endometrios! Man kan ha 

endometrios utan att man märker det men det finns 

också de som har problem med mycket smärta. Smär-

tan avgör däremot inte hur utbredd endometriosen är. 

Det finns de som har en mycket avancerad endo-

metrios men utan symtom, sen finns de som har lite 

endometrios med många symtom, däribland smärta. 

Matts säger också att det är vanligt för oss endometri-

ospatienter med diagnosen IBS, Irritable Bowel 

Syndrome. Det är sekundärt att vid endometrios ha en 

irriterad och känslig tarm.  

Diagnos 

Matts berättar att synen på hur man ställer diagnos har 

förändrats. Det är fortfarande så att för att veta helt 

säkert måste man göra en laparaskopi (en titthålsoper-

ation) för att säkerställa att det är endometrios eller 

något annat. Man kan ibland genom en gyn-

undersökning och att man sen pratar med patienten 

misstänka endometrios och utifrån det påbörja en be-

handling. Visar det sig då att patienten blir bättre 

Mina reflektioner från föreläsning i Uppsala  

Foto: Nina Green 
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eller symtomfri så kan man nöja sig med det. Man ska 

aldrig operera i onödan. Man måste alltid tänka på vad 

man vinner på en eventuell operation.  

Cystor 

Ett mått kan vara om man har cystor som är större än 4

-5 cm i diameter och att man har besvär av dem – då 

kan en operation vara befogad. Men har man inga be-

svär eller har cystor som är mindre kan man med fördel 

behandla enbart medicinskt. En fråga som kom upp var 

om det är vanligt att stora cystor spricker i buken? Sva-

ret är att cystor som regel inte spricker då cystorna har 

en ganska tjock och seg kapsel runt om. Minskar cys-

torna i storlek vid hormonbehandling? Medicinering kan 

stoppa upp utvecklingen. Skulle cystorna minska i stor-

lek så menar Matts på att det troligtvis inte var endo-

metrioscystor utan någon annan cysta. Man ska heller 

aldrig punktera endometrioscystor, då kommer de med 

all sannolikhet tillbaka igen.  

Smärta 

Här tycker jag att Matts gav ett bra exempel på smärt-

problematik så att våra anhöriga skulle få ökad förstå-

else. Han visade bland annat bilder där små endo-

metriosblåsor sitter mellan urinblåsa och livmoder. När 

blåsan blir större och det trycker så ger det upphov till 

smärta, på samma sätt när man kissar och blåsan 

sjunker ihop. Då kan det dra så mycket att smärtan gör 

att man inte kissar färdigt. Liknande problem med tar-

marna, det finns vissa som gör allt för att undvika att 

bajsa under mensperioden – och det säger sig ju självt 

att det kan leda till många andra problem. Matts gav 

också exempel på hur smärtan kan göra en så frustre-

rad att man tar allt man kan i värktabletter och när det 

ändå inte hjälper så blir det ambulansfärd för att få en 

morfinspruta på sjukhuset. Bättre är att lära sig att an-

vända värktabletterna på rätt sätt och ta vissa kontinu-

erligt för att få den smärtlindring som det är tänkt att de 

ska ge. Ibland kan man behöva hjälp av en smärtspeci-

alist på någon form av smärtklinik. 

Smärta är väldigt komplext. Matts förklarar att när krop-

pen utsätts för mycket smärta under väldigt lång tid så 

påverkar det hela nervsystemet och även om proble-

met försvinner (alltså det område där smärtan sitter) så 

kan smärtan finnas kvar. Det är också en av de största 

anledningarna till att man bör komma till rätta med 

sjukdomen tidigt – för att slippa hamna i en kronisk 

smärtproblematik. 

Behandling - symtomlindring 

Matts ger förslag på många olika kombinationer av hor-

monbehandlingar. Man kan t ex kombinera hormonspi-

ral med p-piller, man kanske behöver ta två p-piller per 

dag istället för ett och detta utan uppehåll för mens. 

Inget man experimenterar med själv såklart men till-

sammans med en gynekologkontakt.  

Hjälper ingenting kan det vara befogat med operation 

och ibland till och med att göra en hysterektomi, dvs. 

där man tar bort livmodern, äggstockar och äggledare. 

Men detta ska övervägas mycket noga då det inte är 

säkert att det hjälper. Det är på grund av att man kan 

ha endometrios på andra ställen som bukhinna, tarm, 

urinblåsa etc och även om man har gjort en laparo-

skopi och tagit bort all synlig endometrios så kan det 

finnas mikroskopisk endometrios som man inte kan se, 

man kan ha ärrbildningar från tidigare operationer och 

även sammanväxningar.  Det är viktigt att hysterektomi 

utförs med rätt kompetens, av erfaren kirurg eftersom 

det är svårt att upptäcka alla endometrioshärdar.  

Endometrios & tonåringar 

En del frågor handlade om risken för endometrios hos 

tonårsdöttrar. Det är en stor risk att även döttrar får 

sjukdomen om mamman har det och därför bör man 

vara mycket uppmärksam på symtom och smärta hos 

sin dotter. Matts anser att tonåringar med mycket be-

svär vid mens bör få p-piller redan i tidig ålder för att 

stoppa den misstänkta endometriosutvecklingen. Man 

får tänka att p-piller är en medicin också och inte bara 

preventivmedel, framför allt för endometriosdrabbade.  

Information på Internet 

Mycket information finns att hämta på nätet, det är där 

många numera slår upp sina frågor. Googlar man på 

endometrios så är det mycket som kommer upp – men 

det skrivs även mycket ovetenskapligt som det är svårt 

för oss att selektera bland. Matts ger oss alla rådet att 

vara uppmärksam på detta och rekommenderar Endo-

metriosföreningens hemsida (tack för det Matts!) samt 

flera av våra systerföreningars hemsidor i Norden. Han 

nämner även världsorganisationens sidor; 

www.endometriosis.org. 

Ny medicin 

Den nya medicinen Visanne som enbart är en medicin 

för endometriospatienter, nämnde Matts såklart ef-

tersom det är ett otroligt genombrott för oss drabbade. 

Visanne släpptes i april i år och det kan bli ett bra 
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alternativ till de patienter som inte klarar av att ta p-

piller, hormonspiral, GnHR etc. Det är tyvärr ännu ej 

rabatterat, dvs. det ingår ej i högkostnadsskyddet och 

det gör att det blir en förhållandevis dyr medicin; ca 

430 kr/månad. 

Endometrioscentrum i Uppsala 

Som överläkare och föreståndare av Endometrioscent-

rum arbetar Matts också med att utbilda andra läkare 

runt om i Sverige. (Under 3 år har han utbildat 75 st.) 

Han upplever att samarbetet mellan kliniker runt om i 

landet hela tiden blir bättre och bättre.  

En fråga som ofta kommer upp och gjorde så även här 

är: -Hur gör man för att komma till Endometrioscentrum 

i Uppsala? Matts svarar att alla har rätt till ett remissfritt 

besök. Man kan gå in på hemsidan (kortlänk http://

bit.ly/rQimaR) så får man alla uppgifter man behöver 

inför en kontakt. Matts uppger att tanken och syftet 

med Endometrioscentrum är att här ska de ”svåra fal-

len” behandlas och med information, kunskap och väg-

ledning till andra kliniker så ska de ”lättare fallen” 

kunna skötas på hemmaplan. Det är såklart svårt att 

veta själv vilken ”sort” man tillhör men man ska alltid 

kunna be att läkaren på hemorten tar kontakt med En-

dometrioscentrum för en konsultation. Om inte din lä-

kare har kompetensen för det som krävs för din endo-

metrios-situation eller om du har provat det mesta och 

inget hjälper, så kontaktar du själv eller helst tillsam-

mans med din läkare Endometrioscentrum i Uppsala. 

Matts uppmanar att innan ett första besök så ska jour-

nal-kopior och eventuella röntgenbilder skickas eller 

mailas, detta för att underlätta det kommande besöket. 

Behöver man fler än ett besök så måste man ha remiss 

med betalningsförbindelse från sin hemort. På endo-

metrioscentrum önskar man att en patient kommer på 

remiss då det då finns någon att bolla tillbaka till på 

hemorten. 

Om föreläsningen 

Matts berättade om endometrios på ett tydligt och lätt-

förståeligt sätt. Det blir såklart ännu viktigare vid en 

sådan här föreläsning när ca 45 anhöriga sitter och 

lyssnar. För även om våra anhöriga har hört oss be-

rätta våra historier otaliga gånger så blir det ännu lite 

mer på riktigt när en kompetent läkare säger ”samma 

saker” och delger sina åsikter, sin kunskap och den 

vetenskapliga sidan av endometrios.  

För dig som är ny medlem - läs gärna referatet från 

den förra föreläsningen av Matts. Det finns på nätet i 

EndometriosNytt nr 2, 2010. 

www.endometriosforeningen.com 

Helene Sjöholm 

Foto: Nina Green 

http://www.akademiska.se/templates/page____45689.aspx
http://www.akademiska.se/templates/page____45689.aspx
http://www.endometriosforeningen.com
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Även i år visade Visby och Gotland upp sin vackra sida med vackert väder, god mat och många aktiviteter un-

der Almedalsveckan. Jag och styrelsekollegan Carola var där och besökte olika seminarier och hade en träff 

med Elisabeth som nu är vår kontaktperson på Gotland.  

Bland de seminarier jag deltog i var huvudintresset vår systerförening Barnlängtans seminarium med titeln ”Det svenska 

Barnlotteriet – på vilka villkor ska ofrivilligt barnlösa få bli föräldrar?”. Ett annat intressant seminarium var det Riksför-

bundet för Mag- och tarmsjuka erbjöd med underrubriken  ”Hur kan vården förbättras?”. Det blev även tid för information 

om infrastrukturfrågor, skolans ansvar för de ”tysta barnen”, lite om Riksidrottsförbundets olika satsningar mm. Utbudet 

under Almedalsveckan är stort med c:a 1400 seminarier.  

Christina Liffner 

AlmedalenAlmedalen   

Föreningen Barnlängtan har genomfört en omfattande 

undersökning om ofrivillig barnlöshet med fokus på ar-

betsförmåga och livskvalitet. Svaren från drygt 1000 per-

soner (många av endometriosföreningens medlemmar 

svarade på enkäten)  visar att ofrivillig barnlöshet är långt 

ifrån ett lyxproblem utan något som får genomgripande 

och dramatisk påverkan på livssituationen.  

Var sjätte par i Sverige drabbas av ofrivillig barnlöshet. 

Sjukdomen kan i många fall behandlas, men det kan ta 

olika lång tid. Ändå tillåter politiker i Norrland endast en 

landstingsfinansierad IVF- behandling medan landstings-

politiker i Stockholm har beslutat att invånarna ska få tre 

behandlingar.  

Den 6 juli under Almedalsveckan arrangerade föreningen 

Barnlängtan en paneldiskussion under ledning av Gabri-

ella Ahlström på temat Varför får inte ofrivilligt barnlösa 

behandling utifrån det medicinska behovet?  

Medverkande var: 

Lina Ullerstam, ordförande Barnlängtan 

Britt Friberg, överläkare och docent Reproduktionsmedi-

cinskt centrum Malmö och Kvinnokliniken vid Skånes Uni-

versitetssjukhus, Lund 

Anders Svensson, AT-läkare och nationalekonom, Lund 

Anders Tegnell, avdelningschef Kunskapsstyrning Soci-

alstyrelsen 

Barbro Westerholm, professor och socialpolitisk tales-

person för Folkpartiet 

Seminariet avslutades med en reflektion av Anna- Lena 

Brundin med titeln ”Det svider lite” 

Bakgrundsfakta 

1997 klassificerades barnlöshet som en sjukdom av 

Världshälsoorganisationen (WHO) – något många läkare 

och politiker inte känner till eller tar hänsyn till!!  Ofrivilligt 

barnlösa får vård på olika villkor beroende på var i Sverige 

de bor, t ex olika antal IVF-försök, att vissa landsting tar 

betalt vid insemination och för ägglossninggsstimulerande 

medicin. 

Enkätresultaten vars frågor var fokuserade på hälsa och 

livskvalitet presenterades. Här återger jag några punkter, 

mer information finns på www.barnlangtan.se. 

Man fick in 1068 svar, 94% var kvinnor och72% under 36 

år. Det är en IVF- puckel vid 35 år enlig landstingen och 

man konstaterar att 60% har betalat vård privat.  Enligt 

svaren tänker 93% ofta på sin barnlöshet.  Endast 10 % 

av IVF-behandlade har erbjudits psykologhjälp och  3% 

har erbjudits gruppterapi – som bedöms vara en bra me-

tod. Samtal med kurator som erbjuds ibland bedöms inte 

vara lika bra.  

Krisen blir större/mer omfattande pga den långa tiden man 

utreds och behandlas (jfr ett dödsfall där man ofta sörjer 

mer intensivt och kortvarigt) Hela 22% säger att man har 

isolerat sig. 

Jag återger ett sammandrag från paneldiskussionen: 

Britt Friberg  sa att det är orimligt med olikheter. Detta är 

inte en politisk utan medicinsk fråga att ge hjälp. Man 

måste föra fram de negativa aspekterna för samhället av 

ofrivillig barnlöshet, även ta med betydelsen av syskon.  

Det är oftast otillräckligt att erbjuda endast ett IVF-försök. 

Vi måste ha nationella riktlinjer! 

Det Svenska Barnlotteriet –  
på vilka villkor ska ofrivilligt barnlösa få bli föräldrar? 

http://www.barnlangtan.se


 

 

Barbro Westerholm  påpekade att man måste ha en hel-

hetssyn,  i den ingår medicinsk bedömning och behand-

ling, men även lönsamhetsaspekter, vikten av psykolo-

giskt stöd och naturligtvis lika behandling oavsett var man 

bor. 

Anders Svensson ställde frågan om IVF-barn är en lön-

sam affär ur ett statsfinansiellt perspektiv? Och visade en 

ekonomisk modell där parametrarna för staten var skat-

teintäkter på plussidan och kostnader för utbildning, sjuk-

vård mm på minussidan.  För föräldrarna är barnet natur-

ligtvis ovärderligt! 

Modellen (en nuvärdeskalkyl)  utgår från att den förvän-

tade medellivslängden för ett barn som är född 2009 är 81 

år. Man tar hänsyn till samhällets kostnader för utbildning, 

sjukvård mm och på intäktssidan finns skatteintäkter. För 

IVF-barn tillkommer kostnad för behandlingen. 

Beräkningen visar att ett IVF-barn bidrar med 351.500 kr 

och att motsvarande bidrag från ett icke IVF-barn är 

550.000 kr. Det viktigaste med denna kalkyl är att den 

visar att IVF inte är en belastning på samhällsekonomin! 

Under den följande diskussionen  kommenterades det att  

många politiker saknar kunskap och envist hävdar att det 

inte är en rättighet att få barn. Föreningen Barnlägtan upp-

manades att presentera enkäten för socialutskottet. 

Singelkvinnors rätt måste tas upp med politiker och enligt 

BW finns den frågan på Riksdagens bord. Vi bör idag 

kräva av regeringen att alla får samma möjligheter.  Vi har 

ju ensamståendeadoption! Så att inte tillåta insemination 

är ologiskt. Andra nordiska länder tillåter detta. 

En annan fråga som diskuterades var hur nära ett beslut 

om embryodonation vi är. Enligt Britt Friberg diskuteras 

frågan i medicinetiska rådet, men den är inte klar för ett 

politiskt ställningstagande. 

Anna-Lena Brundin som kallar sig vardagsfilosof avslu-

tade med några ”sanningar”  

 Man kan vara ensam mor även inom äktenskapet 

 För att njuta av livet: ”skit i saker” – lev nu! 

 Det finns ord för sällskapsdam, sällskapsdjur, säll-

skapsrum – men inte sällskapsman!! Det är viktigt att 

ha en sällskapsman!  Inte minst under den svåra pe-

riod man försöker bli gravid (min anm). 

Det var ett mycket innehållsrikt seminarium och svårt att 

återge alla kloka frågor o svar. Är du speciellt intresserad 

finns mer att läsa på www.barnlangtan.se .  

Christina Liffner 
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Almedalen  Almedalen    

Registervårdare sökes 
I september har vi gjort en stor rensning/uppdatering av medlemsregist-

ret. Det innebär att de som inte betalat medlemsavgift för 2011 har tagits 

bort. I samband med alla kontroller ser vi att många uppgifter inte är helt 

korrekta t ex stavning av namn och adresser, fel region är inlagd mm. 

Vi söker dig som vill vara registervårdare och dels rätta fel i nuva-

rande register, dels granska alla nya anmälningar och se om den nya 

medlemmen ställt en fråga hon vill ha besvarad. Informera våra lokala 

kontaktpersoner om nya medlemmar i deras respektive område. Jobba 

lite med statistik mm. 

År du intresserad kontakta mig på ordf@endometriosforeningen.com alt 

070-522 0905 

Christina Liffner 

http://www.barnlangtan.se
mailto:ordf@endometriosforeningen.com
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De inflammatoriska tarmsjukdomarna ökar och varje år 

insjuknar cirka 2700 unga svenskar i ulcerös kolit och 

Chrons sjukdom. Sjukdomarna medför livslånga handi-

kapp som försvårar studier och arbete. Förutom att för-

sämra de drabbades livsvillkor leder sjukdomarna också 

till omfattande kostnader för samhället, inte minst i form 

av förlorad produktivitet. Svensk forskning visar att dessa 

kostnader skulle vara lägre om de sjuka snabbare får rätt 

behandling. 

Hur skapar vi en sjukvård som förbättrar livsvillkoren för 

personer med inflammatoriska tarmsjukdomar och samti-

digt minimerar risken för att de slås ut från arbetslivet? 

Vad krävs för att minska väntetiderna till undersökning för 

dessa patienter? 

Så här presenterade Riksförbundet för Mag- och Tarm-

sjukdomar sitt seminarium i Almedalen. Jag deltog för att 

jag vet att många endometrioskvinnor även har mag- och 

tarmproblem.Vi som har endometrios är överrepresente-

rade när det gäller olika typer av allergier och inflammato-

riska sjukdomar.  Under seminariet insåg jag att vi  brottas 

med likartade problem  inom sjukvården och i samhället. 

Prova att byta ut ulcerös kolit och Chrons i texten 

ovan mot endometrios!  

Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka genomförde våren 

2010 en enkät; Livskvalitet, vård och kommunikation 

vid Chrons sjukdom och ulceröskolit. 935 medlemmar 

gav sin syn på hur det är att leva med dessa sjukdomar. 

Jag tror att många av oss med sjukdomen endometrios 

också känner igen sig i deras svar; 

 Tid till diagnos varierar kraftigt 

 Begränsad möjlighet att påverka vården och att få en 

second opinion 

 Lever med ständig oro för nya skov 

 Svårt för omgivningen att förstå att jag är sjuk – det 

syns ju inte på mig. 

 Ständig trötthet 

Ständiga hinder i vardagen som en person beskrev med 

orden ”Magen bestämmer allt jag ska göra. Att alltid ha 

sjukdomen i bakhuvudet och behöva tänka igenom allt jag 

ska göra två gånger innan jag genomför det. Det tar på 

krafterna både psykiskt och fysiskt.” 

Huvudpunkt på seminariet var när Sanna, 20 år berättade 

hur det är att vara ung och leva med Chrons. Hon blev 

sjuk och fick diagnosen när hon var 14 år. Sanna har inte 

missat skolan – men fritiden. Hon är också mycket besvi-

ken över att ha ”blivit lurad ” på några MVG i slutbetyget 

från gymnasiet. Lärarna hänvisar till stor frånvaro, trots att 

den inte ska påverka vid en kronisk sjukdom, när tester 

och prov visar att man har den kunskapsnivån som krävs 

för betyget. Sannas mamma, Anita, beskrev sedan hur 

hon som förälder upplever sjukdomen.  Hur jobbigt det är 

att se Sanna så orkeslös, även om hon klarar av skolda-

gen så kan hon inte göra något mer när hon kommer 

hem. Anita var också kritisk till övergången från barnklini-

ken – där vården fungerade bra, med en ansvarig läkare - 

till medicinkliniken där man får träffa olika läkare. En an-

nan sak som inte fungerat är regelbunden kontakt med en 

dietist.  

Riksförbundet för mag- och tarmsjuka kräver bl a att det 

ska finnas ett behandlingsteam som ser hela människan.  

De vill ha ökad kunskap för en tidig diagnos och därmed 

tidig behandling och att alla ska mötas med respekt inom 

vården. 

Jag konstaterar att Mag- och tarmförbundets medlemmars 

upplevelser många gånger är identiska eller snarlika med 

våra. Det är ingen tröst - man kan däremot fråga sig om 

det är ett systemfel inom vården. Men vikten av att börja 

agera tillsammans med andra patientföreningar blir allt 

tydligare. Det kan göra att vi blir så många att fler både 

politiker och beslutsfattare inom vården lyssnar på oss. 

Christina Liffner 

Almedalen  Almedalen    

Inflammatoriska tarmsjukdomar är nu vanligare  

än typ 1-diabetes – Hur kan vården förbättras? 
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Vill du vara med och engagera dig i Endometrios-

föreningens Ungdomssektion? Vi har förstått att det 

finns ett behov av att ge extra uppmärksamhet till 

ungdomar (upp till 26 år) med tanke på att symtom 

och andra problem kan vara lite olika genom livet. Vid 

vissa tillfällen är det även lättare att samtala med en 

person i sin egen ålder.  

Men vi behöver vara fler som 

engagerar oss! Ungdomssekt-

ionen finns för alla tjejer och 

unga kvinnor med endometrios 

och här arrangeras träffar, 

både fysiska och virtuella träf-

far. Möjligheterna är många 

via webex, forumet på Endo-

metriosföreningens hemsida eller Facebook. Hur träf-

farna utformas och vad som tas upp styr medlemmar-

na själva men på förslag från Ungdomssektionen är  

bl a olika teman som smärta, operation, medicinering, 

kost, träning, samliv etc.  

Ungdomssektionen blir vad vi vill att den ska bli! Och 

vi behöver dig och dina idéer! Vi tar tacksamt emot 

alla kommentarer och synpunkter på hur vi kan fort-

sätta vårt arbete och göra Ungdomssektionen ännu 

bättre.  Hör av dig till Sanna och Lotta genom att 

maila till ungdom@endometriosforeningen.com 

Är du ung och har 

endometrios? Vår aktiva grupp i Malmö träffade 

den 29 mars Birthe Andreasen som 

är avdelningschef på kvinnokliniken 

i Lund. Gruppen hade tidigare för-

berett några frågor till Birthe, dessa 

blev underlag för kvällens diskuss-

ioner som huvudsakligen kretsade 

kring bemötandet av endometri-

ospatienter.  De hade en bra dialog 

och många bra förbättringsförslag 

kom upp. Tyvärr konstaterar Birthe 

att kvinnosjukdomar inte är högst 

prioriterade när sjukhuset fördelar sin budget.  Det 

förklarar en del av bristerna.  

18 maj träffade gruppen Överläkare Per Ekström från 

SUS, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Han berät-

tade om deras planer på att starta ett Endo-

metrioscentrum i Skåne och lyssnade på gruppens 

erfarenheter av att vara endometriospatienter. Ett 

eventuellt Endometrioscentrum kommer att placeras 

på KK i Malmö. 

2 september höll vår kontaktperson i Malmö, Frida 

Trollmyr, en presentation om endometrios för skolskö-

terskor i Lund. De var mycket nöjda och mycket 

material (broschyrer) gick åt. En del kände inte till en-

dometrios sedan tidigare. 

Malmögruppen träffas varje månad och har olika te-

man för varje träff. Läsa mer i hemsidans kalendarium 

på www.endometriosforeningen.com 

Malmögruppen 

Bra initiativ! 
Vi fick ett mail från Susan i Sundsvall: 

Apoteket har små foldrar om olika sjukdomar och besvär, en behandlar mensvärk; 

När jag läste den stod det inget om endometrios!! Talade med personal på apoteket och fick ett telefonnum-
mer till ansvarig person. De ska just trycka om foldern och kommer efter mitt samtal ta med endometrios 
som en sjukdom med symtom riklig och smärtsam mens. 

Här var timingen perfekt!  Men vi måste ligga på. Det har funnits andra gånger då vi har påpekat ett fel när 
man just avslutat en omarbetning.  

Vi uppmanar alla att göra som Susan om ni hittar denna typ av fel. Eller så skickar du information om felet till 

info@endometriosforeningen.com så tar någon i styrelsen hand om ärendet. 

mailto:ungdom@endometriosforeningen.com
http://www.endometriosforeningen.com
mailto:info@endometriosforeningen.com
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Endometriosföreningen, Sverige fick i slutet av förra året 

en fråga om att representera Endometriosis Association 

(EA) på ESHRE-kongressen i Stockholm den 3-6 juli. 

Endometriosis Association är dels den Amerikanska En-

dometriosföreningen, dels alla Endometriosföreningars 

paraplyorganisation med medlemmar och sponsorer i 66 

länder. Föreningen har bland annat information om endo-

metrios på 30 olika språk. 

ESHRE står för European Society of Human Reproduction 

and Embryology. På svenska blir det: Europeiska 

Föreningen för Mänsklig Reproduktion och Embryologi. 

Under fyra dagar bemannade vi en utställningsmonter på 

Stockholmsmässan i Älvsjö och delade ut information om 

endometrios. 

Vi hade bland annat informationsbroschyrer om endo-

metrios på 30 olika språk, många vetenskapliga studier 

om endometrios, böcker om endometrios till försäljning – 

på engelska och spanska, t-shirts, dvd-filmer, broschyrer 

för tonåringar, likaså för kvinnor i klimakteriet m.m. 

Det fanns alltså minst sagt mycket information att dela ut 

till de ca 6 000 deltagarna på ESHRE-kongressen!  

De flesta som besökte kongressen var läkare, gynekolo-

ger, kirurger och forskare från hela världen. De var alla väl 

medvetna om vad endometrios innebär. Vi tyckte det var 

mycket givande att diskutera och prata med besökarna. Vi 

fick bland annat höra mycket positiva saker om medicinen 

Visanne som blev godkänd och började användas i Sve-

rige i april i år. Den nya hormonbehandlingen och den 

enda som finns på marknaden för att specifikt behandla 

endometrios har visat sig ge goda resultat för kvinnor med 

endometrios i andra länder. Tyvärr ligger den ännu inte 

under högkostnadsskyddet i Sverige och kostar därför ca 

1300 kronor för tre månader.  Det är en del medlemmar i 

Sverige som nu provat Visanne och de som jag har pratat 

med är nöjda med behandlingen än så länge.  

Under kongressen fick vi prata med människor från hela 

världen, till exempel en läkare från Sudan som jobbade 

med kvinnor med endometrios och en läkare från Austra-

lien som sa att om man som kvinna eller ung tjej söker för 

kraftiga blödningar och smärtor i Australien så blir man 

automatiskt utredd för endometrios.  

Vi från Endometriosföreningen som arbetade på kongres-

sen hade så roligt tillsammans och fick ut så mycket av 

upplevelsen. Vi rekommenderar verkligen andra medlem-

mar att tacka ja till sådana här erbjudanden från förening-

en. Dels får du umgås med andra endokvinnor, du får 

träffa människor som jobbar med endometrios och sist 

men inte minst får du känna att du gör skillnad– det vill 

säga du uppmärksammar och informerar om endometrios 

så att det sprids till allmänheten, läkar- och ungdomsmot-

tagningar i hela världen. 

Nina Green och Marie Berntsson  

 

ESHRE-kongressen i Stockholm 3-6 juli 2011 

Mångfald och företagande 2011 
Den 29 september var det dags igen för konferensen Mångfald och företagande. Jag och Carola Bengtsson var där 
som representanter för Endometriosföreningen.  

Konferensen Mångfald och företagande är ett samarbete mellan Misa AB, HSO i Stockholms län och Clarion Hotel 
Sign. Eftersom Endometriosföreningen är medlem i HSO (Handikappföreningarnas Samarbetsorgan) är det både en 
självklarhet och positivt för oss att närvara. (Endometrios är ett handikapp och kan innebära funktionsnedsättning.) 

Syftet med konferensen är att få en mötesplats där personer med funktionsnedsättning ska få diskutera med näringsli-
vet, politiker och entreprenörer om förutsättningar och möjligheter ute i arbetslivet. Här visades flera exempel på lyck-
ade rekryteringar och anställningar av personer med funktionsnedsättning. Det är kompetensen som räknas och inte 
handikappet. Det kom många personer, både arbetsgivare och arbetssökande, till vårt bord. Vi fick många tillfällen att 
förklara hur man kan underlätta för anställda med endometrios.  

Konferensen blev för andra året i rad en succé och hade över 60 företag och organisationer som alla diskuterade och 
visade hur de arbetade för att fler människor med funktionsnedsättningar ska komma ut på arbetsmarknaden.  

Christina Liffner 
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N är jag var tolv fick jag mens, och mensvärk blev 
omedelbart en ovälkommen inneboende i mitt liv. 

Jag ordinerades Bamyl av min mamma och fick ibland, 
när jag var tillräckligt ynklig, slippa skolgympan. Långsamt 
stegrades värken. I gymnasiet hade jag vissa månader så 
ont att jag bokstavligt talat gick på knäna. Min mamma, 
som också hade haft mycket mensvärk, skickade mig till 
ungdomsmottagningen – som gav mig p-piller trots att jag 
aldrig haft sex och inte hade nån pojkvän på gång heller. 
Men till min stora lättnad släppte värken. Och mensen 
blev regelbunden dessutom, bara en sån sak som att man 
visste när det var dags och kunde vara förberedd. Kanon-
bra. Så småningom infann sig pojkvänner också, så att 
jag fick mer nytta av p-pillerna, och livet tickade på rätt 
bra.  

F örutom då att så småningom återvände även mens-
värken. Jag fick Naprosyn att dämpa 

smärtorna med, men efter ett år på dem 
fick jag knappt nån lindring alls. Jag sökte 
flera gånger akut för mina smärtor, men 
läkarna konstaterade bara att det inte var 
något farligt: inga utomkvedshavande-
skap, inga cystor som spruckit, inga tumö-
rer – inget som kunde upptäckas med en 
enkel undersökning. Långt senare fick jag 
läsa min journal, där en gynekolog tydligt 
utesluter endometrios som anledning till 
min återkommande mensvärk. Undrar hur 
hon kunde dra den slutsatsen? 

S å gifte jag mig och slutade med p-piller för nu skulle 
vi skaffa barn. Många barn. Trodde vi. Men istället 

följde flera år av negativa graviditetstest, temperaturkur-
vor, besvikelser, tårar – och en mensvärk som eskalerade 
till smärtnivåer som fick mig att tillbringa timme efter 
timme i kramp och andnöd på badrumsgolvet. Faktum är 
att det inte längre var mensvärk utan också ägglossnings-
värk och lite mittemellanvärk också då och då. Naproxen 
kunde jag inte längre äta, för jag fick kraftig magkatarr av 
den, men jag bet ihop för det verkade inte finnas så myck-
et annat för läkarna att ta till. Såhär i efterhand vet jag att 
jag borde varit en besvärligare patient.  

S å fick jag, som final på en lång infertilitetsutredning, 
tid för en titthålsoperation. Då var jag 25 år. När jag 

vaknade upp konstaterade läkaren bryskt att ”du har en-
dometrios”, stack åt mig en broschyr och ett recept på 
Synarela som på 6 månader skulle bota mig. Min första 
tanke när han sa endometrios var ”är det cancer? Ska jag 
dö?” men eftersom en nässpray skulle bota mig blev jag 
lugn igen. Det verkade ju inte så farligt. Little did I know.  

J ag sprayade Synarela, hade vallningar och svettningar, 
skällde på alla, grät hysteriskt, håret blev som ett 

skatbo och jag mådde skit i största allmänhet. Fattade inte 
alls varför, tills jag var på återbesök hos ny läkare – som 
förklarade att medicinen har den effekten. Men jag skulle 

ju bli frisk och då skulle jag bli gravid, så det var nog bra 
ändå.  

M en inte blev jag gravid. Inte minsta lilla. Vi ställde 
oss i IVF-kön, som var upp till 5 år lång. Vi började 

titta på det här med att adoptera, beställde hem ansök-
ningshandlingar och pratade med vänners vänner som 
hade adopterat. Mensvärken återvände bara ett halvår 
efter sista Synarelasprayningen, med förnyade krafter. 
Jag fick för första gången starka smärtstillare, Doloxen, 
och gick smålullig till jobbet. Smålullig och med värk kvar i 
magen, fast liksom avtrubbad ändå så det var nästan som 
om det gjorde ont i en parallell kropp. Jag köpte fler clear-
blue, mensen blev alltmer oregelbunden – vilket fick upp 
hoppet varje gång det var mer än 4 veckor mellan. Och 
varje gång grät jag när mensen ändå kom. Nästan alla 
mina närmaste vänner blev gravida. Ibland gick jag in på 

toaletten och grät på fester, och alltid grät 
jag när jag kom hem, för det var alltid prat 
om graviditeter och sen kom barnen 
också. Utom för mig och min man.  

V i fick tid till ägglossningsstimulering, 
då jag tog sprutor och blodprov dag-

ligen. Men inte blev jag med barn för det. 
Istället växte endometriosen till sig ännu 
mer. Att ha mens var nu lika med att vara 
hemma från jobbet minst två dagar. Plus 
ibland ytterligare dagar den månaden, för 
smärtorna hängde inte bara ihop med 
mensen. Det räckte att jag var lite trög i 

magen för att det skulle göra så ont att jag kallsvettades.  

V i började fylla i adoptionspapper, för det var fortfa-
rande flera år kvar på IVF-kön. Det var en fin som-

mar, jag var så tacksam att mensen och smärtorna inte 
kom mitt i semestern. Fast sen kom den inte efter heller, 
men jag hade molvärk hela tiden. Som dan innan mensen. 
Och var hängig, liksom förkyld. Öm i kroppen, i brösten – 
som innan mens. Det tog mig 10 veckor att ens våga 
tänka tanken att jag kanske var med barn. Gick till vård-
centralen och förklarade att jag i alla fall inte kunde vara 
med barn, för jag blir ju inte med barn, utan det måste 
vara nån infektion. Fast läkaren tyckte jag skulle gravidi-
tetstestas – och så var jag med barn! Helt osannolikt, men 
helt underbart. Fast de första månaderna bara väntade 
jag på att jag skulle få missfall, för det kändes liksom inte 
som om det kunde vara sant. Men jag fick inte missfall, 
bara foglossning. Och sen födde jag barn som ett proffs, 
enligt barnmorskan. För värkarna – de var ju inte värre än 
mina vanliga menssmärtor, och man fick lustgas och en 
massa snälla människor som hjälpte en. Plus en söt liten 
bebis som guldbonus på slutet. Klart att jag bara följde 
med och gick från etablerade värkar till baby i famnen på 
sex timmar. Äntligen hade man nån nytta av endometrios! 

J ag ammade länge länge, för jag hade hört att det kan 
hålla endometriosen borta. Min egen mamma, 

På andra sidan endometrios 
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som blev gravid tidigt i livet, blev av med sin svåra mens-
värk efter att hon födde sitt första barn (mig), och jag hade 
ju läst på flera ställen att graviditet botar endometrios. 
Little did I know.  

M indre än ett år efter att Rebecca föddes var jag 
tillbaka på Kvinnokliniken för operation. Då hade 

jag i flera månader haft så ont att jag än en gång var sjuk-
skriven strödagar nästan varje vecka, och speciellt runt 
mens och ägglossning. Ett ultraljud hade konstaterat en 
liten, centimeterstor, cysta intill en äggledare och nu 
skulle den avlägsnas vid en titthålsoperation.  

J ag vaknade i smärtor efter operationen, och fick veta 
att de varit tvungna att öppna buken helt. Enligt läkaren 

såg nedre delen av buken ut som en frysbox som aldrig 
avfrostats, allt var helt överväxt och ihopväxt med en-
dohärdar. Hon hade rensat och rensat, och när hon för-
sökte rensa en av äggledarna hade den i princip fallit i 
bitar, sen den hade avlägsnats. Nu var 
det så gott som helt rensat, men för 
första gången sa en läkare till mig att 
det inte alls var säkert att jag skulle bli 
helt frisk igen. Jag fick Synarela igen, 
men inga som helst garantier. Och läka-
ren hade rätt – det gick inte över.  

N u följde år av smärtor, mer smär-
tor, avsvimningar pga smärtor, 

flera olika sorters hormonkurer som 
skulle hjälpa men knappt gjorde det. 
Och fler operationer för att rensa – nu 
även trådlika sammanväxningar, så kal-
lade adheranser, mellan tarmar och liv-
moder och annat i nedre delen av buken. Något som kan 
stimuleras av att man skär, så varje rensning skapade 
antagligen fler adheranser.  

V intern 98/99 var jag 32 år och hade nästan gett upp 
hoppet om att få fler barn. Faktum är jag hade svårt 

att orka med min vilda treåring. Hade så ont, hela tiden. 
Orkade liksom ingenting. Mådde mentalt dåligt. På jobbet 
gick det inte så bra heller, för kollegorna och chefen var 
lite trötta på att jag var sjuk så mycket (det var för övrigt 
jag också, men av andra skäl). Jag gick nästan dagligen 
på starka smärtstillare som jag inte ens blev yr av längre. 
Doloxen blev ”förbjudet” att skriva ut, pga farliga biverk-
ningar, men eftersom det var det enda som gav nån som 
helst effekt på mina smärtor fick jag anstånd. Alternativet 
var morfin, och det ville jag inte ta. Var så rädd att bli be-
roende.  

A tt gå på toaletten var lika med kallsvettiga, smärt-
fyllda, krampande långsittningar, oavsett om jag 

behövde kissa eller göra mer. Jag började dra mig för att 
bli bortbjuden, för det var så pinsamt att försvinna in på 
toaletten i 45 minuter. Ibland kändes det som att jag spen-
derade halva mitt liv på toaletten, där jag försökte andas 
bort smärtorna och distrahera mig med att räkna kakel-
plattor eller – i bästa fall – bläddra i veckotidningar medan 
kramperna böljade fram i magen.  

M itt i allt detta elände gjorde jag en kväll en sökning 
på internet (när jag inte satt på toaletten, ska väl 

tilläggas!) och hittade Svenska Endolistan , en maillista 

för kvinnor med endometrios. För första gången fick jag 
kontakt med andra som också hade endometrios, som 
också mådde dåligt. När jag läste första mailen grät jag av 
lycka. Endolistan blev en livlina när allt annat kändes rik-
tigt mörkt. Jag engagerade mig, blev moderator, och var 
sen med och startade föreningen EndoLiv som drev endo-
listan vidare när det blev för mycket för en enstaka eldsjäl. 
Att sitta vid datorn och ”prata” med andra – som visste hur 
det var, som kunde dela med sig av sina kunskaper och 
erfarenheter, som hade nytta av mina insikter – blev näst-
an bättre smärtstillare än tabletterna och hormonbehand-
lingarna.  

M en jag blev sjukare. Nu var jag inte längre borta 
strödagar, utan hade långa sammanhängde sjuk-

skrivningsperioder på en eller två månader. 
En omgång Zoladex försatte mig i djup de-
pression, med besök på psykakuten, och 
jag tog för första gången i mitt liv antide-
pressiv medicin under en lång tid. Däremel-
lan försökte jag kämpa med heltidsjobb och 
svikna förväntningar; både jag själv och 
kollegor blev besvikna när det inte funge-
rade. Jag åt Doloxen dagligen, och fick 
ändå inte särskilt bra smärtlindring. Till slut 
kände jag att det inte funkade alls längre. 
Hur jag än försökte tänka att ”jag är inte min 
sjukdom” så var jag det ändå. Jag diskute-
rade flera gånger med min gynekolog, och 
ännu fler gånger med mig själv, och så be-

stämdes tid för en hysterektomi då allt som fanns kvar 
skulle bort. Jag grät en skvätt till för att sista hoppet dog 
att bli den där flerbarnsmamman jag en gång trodde jag 
skulle bli, men mest var jag lättad och hoppfull.  

F ör ganska exakt tio år sen togs så livmoder, 
äggledare, äggstock och livmoderhals bort. Jag fick 

en liten inre infektion under läkningen, så jag var sjukskri-
ven flera månader istället för en. Annars gick allt bra. Och 
ingen mer mens, så väldigt skönt bara det. Fast mags-
märtorna var inte helt borta. Det fanns lite endometrios 
kvar som inte gått att ta bort, och en del sammanväxning-
ar i tarmpaketet fanns också kvar. Dessutom visade det 
sig, efter en koloskopi, att min tunntarm hade lagt sig i en 
loop i det utrymme som blev ledigt i buken när livmodern 
togs bort – vilket orsakade smärtor om jag var minsta lilla 
hård i magen, eller gasig, eller lös. Min gynekolog skrev 
en remiss till smärtkliniken, för nu kunde hon verkligen 
inte göra mer.  

S märtläkaren frågade varför jag inte kommit tidigare. 
Och förklarade bryskt att flera av mina operationer 

hade ökat på problemen, bland annat skapat fler sam-
manväxningar. Att alla nerver nu var så inställda på 
smärtsignaler att allt triggade igång smärtor – det kunde 
räcka med tarmrörelser för att nerverna skulle tolka det 
som smärta. Och då upplevde jag verkligen smärta. Ett 
omtumlande, skitjobbigt besök, men samtidigt visste jag 
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att han hade rätt. Och sen fick jag hjälp. Dels fick jag hem 
en egen TENS-maskin för att smärtstilla utan tabletter, dels 
fick jag börja ta Tryptizol för att läka den neurologiska 
smärtan som fanns kvar i nerverna efter mina nästan 20 år 
med smärtor. Tryptizol som egentligen är en gammal sorts 
antidepressiv medicin, och ger biverkningar som trötthet, 
muntorrhet och den obligatoriska viktökningen. Men hör 
och häpna, efter ett drygt år var smärtorna nästan borta. 
Magen började fungera, toalettbesöken blev allt oftare 
smärtfria. Ibland hade jag ont som förr, men aldrig lika 
länge, och plötsligt fungerade det med Citodon. Och något 
år senare så funkade det med alvedon + ipren.  

O ch sen. Hade jag inte ont alls. Ibland när tarmarna 
jobbade kunde jag tänka att nu sätter det igång. Hela 

kroppen gick in i smärtförberedelsefas. Men det kom inga 
smärtor. Jag slutade ta Tryptizol. Jag hade inte medicin-
skåpet fullt med smärtstillare längre – ibland hade jag inte 
ens Alvedon hemma. Vilken konstig känsla det var när 
man fick huvudvärk. Jag som nästan hade haft ett eget 
apotek hemma.  

M en när man blir frisk efter så många års smärtor 
händer andra saker i livet. Allt som inte hade funkat 

hade jag skyllt på endometrios. Ibland var endon faktiskt 
en bra ursäkt när jag inte orkade med; tvätten, röran 
hemma, jobbet jag vantrivdes med. Och äktenskapet. När 
smärtorna var borta fanns bara irritationen kvar. Jag blev 
uppsagd pga en omorganisation – vilken lättnad. Jag kom 
in på en efterlängtad utbildning – vilken lycka. Och till slut, 
när jag blev handlöst förälskad i en annan man, fick jag 
inse att jag inte ville vara gift längre heller. Det blev några 
jobbiga år, med så mycket omställningar: skilsmässa, ut-
bildning, flytt, arbetslöshet, skuldkänslor och till slut de-
pression. Men också så småningom jobb, kärlek, stabilitet 
och lugn.  

I dag är jag 44 år. De senaste 6 åren har jag kunnat räkna 
mina dagar med magsmär-

tor på ena handens fingrar. 
Ibland kan jag fortfarande bli 
alldeles lycklig över att det går 
så fort att gå på toaletten. 
Ibland sörjer jag att jag inte 
kunde ge min dotter några 
syskon. Ibland ältar jag om jag 
hade kunnat göra annorlunda 
i mitt äktenskap, så att det inte 
slutade i skilsmässa. Ibland, 
när jag läser gamla dagboks-
anteckningar, blir jag alldeles 
häpen över hur dåligt jag mådde då när det var som värst. 
Hur kunde jag tro att det skulle gå att jobba heltid? Hur 
kunde jag ens ta mig till jobbet och fungera där fullpumpad 
med smärtstillande och med smärtorna fortfarande rivande 
i magen, benen, ryggen, höfterna? Då förlåter jag mig själv 
för allt annat jag inte orkade ta hand om.   

J ag har tagit östrogen sen operationen, för jag tyckte det 
var för tidigt att gå in i klimakteriet vid 34 års ålder. 

Dessutom tyckte jag att jag hade haft nog med humör-
svängningar, svettningar och vallningar. Planen är att jag 
ska ta östrogen minst 5 år till, sen gradvis trappa ner. 

M ånga har frågat varför jag är kvar i Endometrios-
föreningen nu när jag är besvärsfri. Det finns två 
anledningar.  

F ör det första: Nu är det dags att betala tillbaka. Nu när 
jag orkar kan jag hjälpa föreningen med att till exem-

pel layouta EndometriosNytt (som jag tycker är så kul!) – 
så att ni som inte orkar lika mycket kan få precis den livlina 
som fick mig att hålla näsan över vattenytan under många 
år.  

F ör det andra: För mig är det viktigt att det finns en före-
ning som kan jobba för bättre vård och medvetenhet 

om sjukdomen. Min dotter är 16 år, hon har ibland ont vid 
mens – klart jag oroar mig. Jag skulle önska att varken hon 
eller någon annan ska behöva vänta 10 år på diagnos. Att 
om hon får sin diagnos så finns det nationella riktlinjer för 
hur hennes endometrios ska behandlas. Kanske rent av att 
det finns mediciner som inte ger så jobbiga biverkningar att 
hon undrar om det är värt det. Och jag vill absolut att det 
finns en förening och ett forum där hon kan få hjälp av att 
prata med andra. Och om det inte är hon som behöver det, 
så finns det andra som gör det. Vänner, vänners vänner, 
grannar, kollegor, deras barn och barnbarn. Ingen borde 
behöva ha det så som jag har haft det!  

Annika Hodgson 

 

 

 

Svenska Endolistan  
Bildades 1998 av Åsk Wäppling, när hon fått diagno-
sen endometrios. Åsk bodde i Amsterdam men ville ha 
kontakt med svensktalande. Hon startade en maillista 
och fick snart många nya medlemmar som skrev mail 
till varandra om smärtor, mediciner, biverkningar, sex 
och samlevnad, omgivningens reaktioner och mycket 
annat. Efter några år startade medlemmarna förening-
en EndoLiv som främst jobbade med att hålla igång 
Endolistan och uppdatera en föreningshemsida med 
information om endometrios. Efter några år började 
samtal föras med Svenska Endometriosföreningen om 
ett samgående. 2007 la EndoLiv ner sin verksamhet 
och förde över sina tillgångar till Endometriosförening-
en. Ett forum startades på föreningens sida som en 
utveckling av Endolistan. 
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I Västra Götaland idag har man enligt vår uppfattning myck-
et dålig kunskap om endometrios på sjukhusens gynekolog-
avdelningar, inom primärvården, hos privata gynekologer 
och på ungdoms- mottagningar, det vill säga det råder dålig 
kunskap överlag. Kvinnor med endometrios har idag tur om 
de kommer till en läkare som kan hjälpa dem. Så borde det 
inte behöva vara. 

 
Som ordförande för Endometriosföreningen, Västra Götal-
and har jag mycket kontakt med kvinnor och ungdomar som 
drabbats av endometrios. 

 
Vanligaste frågan till Endometriosföreningen är: ”Vet du 
någon bra läkare som är kunnig  inom endometrios?” Men 
eftersom behovet är så stort och det antal läkare som har 
tillräcklig kunskap om sjukdomen endast är ett fåtal så kan 
vi aldrig rekommendera någon läkare i regionen som de kan 
vända sig till. 

 
Föreningen får i genomsnitt två samtal/vecka från kvinnor i 
Västra Götalandsregionen som undrar vart de ska vända 
sig. De har då ofta besökt flera läkare men blivit hemskick-
ade utan hjälp för sina besvär. 

 
Många kvinnor med endometrios i regionen väljer att åka till 
Endometrioscentret i Uppsala på antingen egenremiss eller 
via remiss från en läkare i VG. Men det är långa köer till det 
enda Endometrioscentret i Sverige och vi borde kunna ta 
hand om de här kvinnorna i Västra Götalandsregionen. 

 
Den kontinuerliga vården av kvinnor med endometrios fun-
gerar enligt oss inte alls idag. 
Alltför många saknar en fast kontakt med en och samma 
läkare medan en del har en fast gynekologkontakt, men 
som tyvärr inte har tillräckligt med kunskap om endometrios. 

 
Det leder till att många kvin-
nor med endometrios är 
tvungna att vända sig till 
gynakuten för att t ex få re-
cept på smärtstillande medici-
ner. Det är ingen hållbar lös-
ning men i dagsläget är det 

så här det ser ut. Genom att inte ha en och samma läkare 
hela tiden får kvinnan berätta sin historia om och om igen 
för nya läkare och får olika behandlingar utifrån vilken läkare 
hon träffar. Detsamma gäller operationer, en del läkare före-
drar att operera medan andra säger nej till operation. 

 
Vi efterfrågar mer kunskap om sjukdomen endometrios hos 
vårdgivare och förståelse för att den faktiskt är kronisk. Det 
vill säga kvinnor med endometrios blir inte bra för att en 
läkare skriver ut en hormonbehandling. 

 
Många gynekologer i Västra Götalandsregionen tar inte 
kvinnor med endometrios på allvar. Vi saknar ett seriöst 
bemötande, psykisk förståelse, expertis och intresse.  
Alltför många kvinnor blir idag hemskickade från en gyneko-
log utan någon som helst hjälp. 

 
Det förekommer många myter om endometrios bland gyne-
kologer, till exempel att: 
”en graviditet botar endometrios”, ”en hysterektomi botar 
endometrios”, en 22-årig tjej var enligt gynekologen på ett 
sjukhus i regionen för ung för att ha endometrios. ”Den sjuk-
domen kan bara gamla tanter ha”. En 65-årig kvinna hade 
av sin gynekolog fått höra att hon var ”för gammal för att ha 
endometrios”. Det är tyvärr inga specialfall utan det före-
kommer alltför ofta att kvinnor med endometrios möts av 
sådan här okunskap och oförståelse. 

 
Endometrios är en komplex sjukdom där kvinnan kan be-
höva så mycket mer hjälp än endast en gynekologkontakt. 
Vi saknar idag möjligheten att läkare, psykolog, sjukgymn-
ast och smärtteam jobbar tillsammans för att hjälpa kvinnor 
med endometrios i Västra Götalandsregionen. Behovet av 
ett Endometrioscenter i Västra Götaland är enormt idag. Ett 
Endometrioscenter kan inte täcka behovet från alla kvinnor 
som behöver hjälp med sin endometrios, men det är ett stort 
steg i rätt riktning. Med ett Endometrioscenter i VG så kan 
många kvinnor med endometrios få en ökad livskvalitet. 

Nina Green 
Ordförande 

Endometriosföreningen, Västra Götaland 

Endometriosföreningen, VG:s synpunkter på  

endometriosvården i Västra Götalandsregionen 
Bakgrund: Monica Selin (KD), politiker i Västra Götaland, läm-
nade 2010 in en motion om att det fanns behov av ett Endo-
metrioscenter i Västra Götalandsregionen (VGR). En projekt-
grupp bildades med gynekologer som representerade de olika 
sjukhusen inom VGR där gynekologisk verksamhet bedrivs. 
Till gruppen bjöds även in smärtläkare, kolorektalkirurg och 
patientföreningen för Endometrios i VGR. Gruppen har haft tre 
protokollförda möten under 2011 och projektgruppen har sam-
manfattat sitt uppdrag i följande punkter: 

 Beskriva patientprocessen ”att vårda kvinnor med endo-

metriossjukdom i VGR” 

 Beskriva nuläget för dessa patienter 

 Kartlägga de förbättringar som skulle gagna dessa patien-

ter 

 Belysa vård på olika nivåer i sjukvården för endometri-

ospatienter  

 Belysa behovet av centrumbildning för dessa patienter. 

Endometriosföreningen i Västra Götaland fick i uppdrag att 
skriva om hur vården ser ut för kvinnor med endometrios i 
VGR utifrån patientföreningens synvinkel. Projektgruppen 
lämnade in sin utredning till sektorsrådet den 4 oktober i år.  
Du kan själv ta del av brevet till VGR nedan.  
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Vad har hänt med enkäten? 
Många medlemmar i Endometriosföreningen, Sverige deltog i slutet av förra året i en enkätstudie om hur det är att leva med 
endometrios och vilka konsekvenser det får i det dagliga livet. 

Vi vill gärna förse er med en uppdatering om vad som händer med enkäten och vad som kommer att hända framöver. 

Totalt skickades 800 enkäter ut, till medlemmar i föreningen och till patienter som fick enkäten genom sin behandlande gyne-
kolog. Sammanlagt 450 ifyllda enkäter har kommit tillbaka, och det får anses vara bra svarsfrekvens för en postenkätstudie 
som denna. 

Det som hänt sedan alla svar kommit in är att enkäterna matats in i en databas, och vi håller på att analysera svaren. Vi vill 
understryka att alla svar är anonyma, och det finns ingen möjlighet – vare sig för oss, för behandlande läkare eller för någon 
annan – att se vad en enskild person har svarat. 

När arbetet med svaren är klart kommer resultaten att presenteras på vetenskapliga kongresser och i form av artiklar i veten-
skapliga tidskrifter. Samtidigt hoppas vi att detta ska uppmärksammas i vanliga media, så att kunskapen om och förståelsen 
för endometrios blir större i samhället. Endometriosföreningen, Sverige ska självfallet få tillgång till uppgifterna, så att de kan 
användas i föreningens arbete. 

Vi vill passa på att tacka alla som deltagit och bidragit med sina erfarenheter till denna studie. Den kunskap som kommer fram 
genom denna enkät kan komma att bli värdefull för alla kvinnor med endometrios. Ett speciellt tack vill vi rikta till de förenings-
medlemmar som deltog i de två fokusgrupper som hölls som uppstart för arbetet. Er medverkan och vilja att dela med er av 
personliga erfarenheter har varit mycket viktig när vi utformade enkäten, och vår förhoppning är att ert deltagande kommer att 
vara till stor nytta för alla som lider av endometrios. 

Matts Olovsson  Per Boström (Bayer AB) 

Ibland har det blivit förvirrat med missförstånd beträf-
fande anmälningar och återbud mm. Vi får även frågor 
om vad som är Endometriosföreningens officiella in-
ställning mfl frågor. 

Hemsidan är tillsammans med EndometriosNytt (som 
utkommer två gånger per år) våra officiella organ. Här 
står föreningens texter, informationen är kvalitets-
granskad och styrelsen har ansvaret.  Här hittar du all 
information om vad som kommer att hända i förening-
en, t ex medlemsträffar, föredrag osv. Det är också här 
vi skriver hur du ska anmäla dig till våra olika träffar 
mm, se under ”På gång” (kalendariet). 

Diskussionsforumet – som endast är öppet för med-
lemmar – finns på hemsidan och man kommer dit efter 
medlemsinloggning och speciell Foruminloggning. Här 
diskuterar medlemmar olika frågor och man har möjlig-
het att få svar från den gemensamma kunskapsbank 
som alla endometrioskvinnor är.  Föreningen granskar 
inläggen regelbundet och kan om något är fel påpeka/
rätta ett inlägg. Men det som skrivs är den enskilde 
medlemmens tankar/åsikter. 

Bloggen som finns på hemsidan är tyvärr sovande. 
Tanken är att vi som jobbar inom styrelser och olika 

arbetsgrupper samt alla kontaktpersoner ska kunna 
skriva relativt korta inlägg om allt som har hänt i före-
ningen. Allt vi gör - inte bara att vi har haft medlems-
träffar utan kanske också pratat med en politiker eller 
har träffat ARG-läkarna, olika intryck och upplevelser 
av andra aktiviteter. Allt som vi har gjort i enighet med 
föreningen helt enkelt. Speciellt för bloggen är även att 
alla ges möjlighet att kommentera inläggen. Här an-
svarar respektive skribent för sin information. 

Facebook; det finns en facebookgrupp som heter En-
dometriosföreningen, Sverige där man kan lägga ut 
information om t ex om träffar eller ställa frågor. Detta 
är ett öppet forum där även icke-medlemmar kan ta del 
av informationen och själva komma med inlägg. Det är 
ett sätt för oss att nå ut till fler – men det är inget offici-
ellt organ för patientföreningen!  

Lokala facebooksidor finns i Skåne och Västra Götal-
and, de berör mest nästa träff och kanske följer upp 
diskussion som varit på senaste mötet eller lämnar 
information om något man skulle ta reda på. Till dessa 
blir man inbjuden, det vill säga de är inte öppna för 
andra, man måste vara medlem. En lokal facebooksida 
för Stockholm är på gång.  

Hemsida - Diskussionsforum - Blogg - Facebook   

Vad är vad?? 
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Lill Hagerman  

Stockholm 

 

Vad medlemskapet betyder för mig:  
Genom att bli medlem i föreningen har jag 
lärt mig massor om min sjukdom.  
Jag har också träffat många härliga person-
ligheter som inspirerat och gett mig stöd när 
"utanförkänslan" smygit sig på. 

Vad jag gör i Endometriosföreningen:  
Jag är styrelseledamot i Endometrios-
föreningen, Stockholm. Försöker också i mån 
av tid och kraft att ställa upp när föreningen 
medverkar i olika offentliga sammanhang. 

Kort endometrioshistorik:  
Kvällen innan Julafton 1994 opererades jag 
akut på Karolinska sjukhuset. En 6 cm cysta 
hade vridit sig runt ena äggstocken. Jag 
hade i flera år efter den operationen svåra 
endometriossmärtor och genomgick ytterli-
gare 2 operationer. Idag mår jag bra tack 
vare att jag 2008 lärde mig att mina behov är 
viktiga och att jag måste ta hand om mig 
själv. Det har jag gjort med hjälp av terapi, 
dans, meditation osv.. 

Lite allmänt om mig som person:  
Jag är en stolt 40-åring med många dröm-
mar. Jag är entreprenör på en Folkhögskola i 
Sundbyberg och nybliven sambo med Björn. 
Frigörande dans och sjunga i kör är några av 
mina favoritsysselsättningar samt att umgås 
med min familj.  

Vi ställer upp för dig! 
Möt några av oss som jobbar ideellt i Endo-
metriosföreningen runt om i landet. I förra 
numret presenteras många av eldsjälarna, här 
kommer en till. Fler kommer i nästa nummer.  

Forskning och hälsa 20 maj 2011 

För att vi vill synas! Och för att vi vill sprida information till 
så många som möjligt! 

För tredje året i rad så hade ”Forskning & Hälsa” sin 
mässa i Kungsträdgården i Stockholm. Endometrios-
föreningen var på plats och hade detta år en egen monter 
som flera av oss medlemmar turades om att bemanna. 
För oss var det andra året vi var med och det var många 
utställare man kände igen sen föregående år. Bland an-
nat så var Barnlängtan där, Sköldkörtelföreningen, Reu-
matikerförbundet, Astma – och Allergiförbundet m fl.  

Forskning & Hälsas arrangörer är Karolinska Institutet, 
Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns 
landsting. Forskning & Hälsa-dagens främsta syfte är att 
sprida budskapet om betydelsen av medicinsk forskning, 
livskvalitet och hälsa. Årets huvudteman var: Goda vanor, 
Allergi, Smärta samt Framtidens Sjukvård.  

Programmet för dagen, 11-18 innehöll många olika före-
läsningar av bland annat politiker och forskare, fördelade 
på tre olika scener. På plats gavs även allmänheten möj-
lighet att göra hälsotester, vara med i tävlingar och titta 
på artistframträdanden.   

Mina reflektioner av dagen 

Den här gången hade vi en egen monter och det kändes 
väldigt lyxigt men också behövligt med tanke på att det är 
ganska många timmar man står. Det fanns på så vis ut-
rymme att kunna prata lite mer med besökarna i tältet.  

Jag upplever att det var ganska många besökare hos oss 
– men egentligen så är det inte hur många som är det 
viktiga utan de kontakter man får. Bl a så fick vi kontakt 
med en ung tjej som nyligen fått diagnosen endometrios 
och hon var väldigt tacksam att få så mycket information 
av oss. Vi pratade med henne och hennes pojkvän och 
jag tror att hon kände sig väl omhändertagen och att kun-
skapen gav henne trygghet i tillvaron.  

Det var även en del äldre kvinnor som pratade med oss 
och det framkom hos några att det förmodligen var endo-
metrios de hade haft i sin fertila ålder. Vi fick veta att de 
hade haft det jättejobbigt och besvärligt genom hela sitt 
liv från mensdebut till klimakteriet.  

En pappa till en dotter med endometrios var superintres-
serad av oss som förening och hade många frågor och 
funderingar. Han ville verkligen veta allt! Man blir glad av 
att träffa föräldrar som är så intresserade.  

Helhetsintrycket var gott, det är ett bra arrangemang och 
roligt att det är utomhus. Men jag hade önskat att det 
hade varit ännu fler besökare som hade varit potentiella 
medlemmar till Endometriosföreningen. Men vi finns själv-
klart med för att synas och sprida information om endo-
metrios – det är trots allt det viktigaste!  

Vill du veta mer om Forskning & hälsa? Kolla in websi-
dan: http://forskningochhalsa.se/ 

Helene Sjöholm  

http://forskningochhalsa.se
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Jag och Elisabet Andersson representerade Endometri-

osföreningen, Sverige på Världskongressen i Endo-

metrios i Montpellier i Frankrike 4-7 september 2011. 

Världskongressen i Endometrios är vart tredje år, 2008 

var den i Melbourne, Australien och 2014 kommer den att 

äga rum i Sao Paolo i Brasilien. 

När vi landade i Montpellier på lördagen den 3 september 

slog hettan emot oss, det kändes som minst 35 grader! Och 

det var sedan ca 30-35 grader varje dag under veckan vi var 

där, men eftersom vi spenderade den mesta tiden inomhus i 

föreläsningssalar med air condition så blev vi inte alltför be-

rörda av det. 

På söndagskvällen var det invigning av kongressen med 

mingel där vi träffade Matts Olovsson och Margita Gustafs-

son, endometriosspecialister, från Uppsala respektive Kungs-

backa. Jag fick också möjlighet att träffa människor vars 

böcker jag har läst och som jag ser upp till på grund av det 

arbete de har gjort och gör för att uppmärksamma endo-

metrios i världen. Dian S Mills är en av dem, hon har bland 

annat skrivit boken: Endometriosis – A Key to Healing 

Through Nutrition. Jag träffade henne för två år sedan då jag 

var i London och lyssnade på en av hennes föreläsningar. 

Hon förespråkar kost och kosttillskott för att minska smärta 

och andra symptom vid endometrios. 

En annan kvinna som jag verkligen såg fram emot att träffa 

var Mary Lou Ballweg, hon är en föregångare inom patienför-

eningar för endometrios. Hon startade den amerikanska En-

dometriosföreningen: Endometriosis Association (EA) 1980 

som var den första patientföreningen inom endometrios i värl-

den. Idag är Endometriosis Association en världsomspän-

nande paraplyorganisation som har medlemmar och sponso-

rer i 66 länder. De har bland annat information om endo-

metrios på 30 olika språk. Mary Lou var på kongressen i form 

av utställare för EA. På deras utställningsbord kunde vi andra 

patientföreningar från hela världen lägga våra informations-

broschyrer om endometrios så att besökarna kunde titta i 

dem och även ta med sig om de ville det. 

Det var ca 1300 deltagare på kongressen. Huvudsponsor var 

Bayer-Schering, läkemedelsföretaget som i år lanserade den 

nya hormonbehandlingen Visanne mot endometrios i Sve-

rige. 

Visanne syntes överallt: de väskor som vi fick med allt materi-

al i hade en Visannelogga på sig, det fanns Visannepennor, 

Visanne minttabletter etc. Bayer-Schering hade även en hel 

del material om just medicinen Visanne, forskningsstudier 

och liknande. Det fanns även andra utställare på plats, till 

exempel såldes böcker om endometrios för läkare, verktyg 

och apparater för läkare att använda vid operationer etc. 

Det var också många abstracts, det vill säga sammandrag av 

olika forskningsrapporter som sattes upp på tavelväggar så 

att vi som besökare lätt kunde läsa vad det stod och gå från 

den ena tavlan till den andra. 

Senare under veckan träffade vi Deborah Bush, som startade 

skolprojektet: the ME- programme, på Nya Zealand 1995. 

The ME- programme står för Menstrual Health and Endo-

metriosis och programmet når alla skolor på Nya Zealand, 

det vill säga alla tonåringar får information om endometrios. 

Deborah är en förebild för mig på grund av det enorma arbe-

tet hon har gjort på Nya Zealand med att se till att endometri-

osinformation ingår i skolundervisningen. Det är något som 

jag vill att vi ska uppnå även i Sverige. Här kan vi ta hjälp av 

ansvariga för the ME- programme för att få tips och idéer om 

hur vi ska gå tillväga. 

De tre ovan nämnda kvinnorna: Dian S Mills, Mary Lou 

Ballweg och Deborah Bush är alla mina förebilder! De har 

åstadkommit och gjort så mycket för kvinnor med endo-

metrios runt om i världen - vi har så mycket att lära oss av 

dem. 

En av kvällarna träffades alla patientföreningar som var på 

plats, i Montpellier, för att avnjuta en middag tillsammans och 

för att lära känna varandra bättre. Det var bland annat repre-

sentanter för patientföreningarna i Sverige, Norge, Island, 

England, USA, Frankrike och Holland som deltog. Det var en 

mycket trevlig kväll visserligen med mindre god mat men 

desto trevligare sällskap, även om alla var trötta, efter en lång 

dag med många föreläsningar om endometrios. 

Jag och Lizzy pratade mycket med Norges och Islands repre-

sentanter Miriam och Kolla, senare anslöt sig även Finlands 

representant Johanna. Under våra diskussioner kom vi bland 

annat fram till att skapa en Scandinavian Endometrios Alli-

ance, det vill säga. en Skandinavisk Endometrios Allians. 

Detta för att kunna utbyta idéer med varandra men även för 

att jobba över gränserna tillsammans så att vi kan bli starkare 

och höras och synas mer. 

Föreläsningarna på kongressen var många och pågick från 8-

17 varje dag. Jag och Elisabet delade ibland på oss för att 

kunna täcka de föreläsningar som vi fann intressanta. Du kan 

läsa mer om föreläsningarna i Elisabets artikel på nästa sida. 

Nina Green 

Världskongressen om endometrios Världskongressen om endometrios  
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Världskongressen i Endometrios arrangerades den här 

gången i Montpellier, Frankrike. Det var dessutom 25-

årsjubileum med nästan 1300 deltagare från 72 länder; 

kliniker, forskare och patientorganisationer. Jag pratade 

med en del gamla rävar och ställde frågan ”har man kom-

mit någonstans med endometrios” och fick genomgående 

svaret: Visst har det gått framåt i hur vi ser på endo-

metrios; sjukdomens komplexitet, diagnos, kirurgi, be-

handlingar, infertilitet etc, men det är fortfarande en lång 

väg att gå för att helt förstå sjukdomen. Jag reflekterade 

själv över detta under kongressens gång och, ja det har 

faktiskt blivit bättre även om mycket fortfarande saknas. 

Under dessa 25 år har det kommit nya typer av behand-

lingar, kirurgin har förbättrats och man vet att smärta och 

livskvalitet kan bli bättre vid operation allra helst vid djup 

endometrios, mikroskopiska endometrioshärdar som 

knappt syns kan ställa till med stora problem, kvinnor med 

endometrios är ofta subfertila (d.v.s. har problem att bli 

gravid) etc. 

Så till denna kongress representerade  jag och Nina 

Green vår förenings ögon och öron under några intensiva 

dagar. Kongressen var upplagd med parallella sessioner, 

ibland t.o.m. fler än så, och trots att jag och Nina delade 

på oss allt som oftast var det omöjligt att täcka upp allt. 

Nina skriver om sina upplevelser på sidan innan. Här ne-

dan ger jag en överblick om det senaste på forsk-

ningsfronten vilket är en hel del även om mycket ännu 

är långt ifrån kliniken och patienterna.  

Ett av de stora forskningsområdena är: vad orsakar endo-

metrios? Det finns två sidor (minst) av denna enigmatiska 

(gåtfulla) fråga, miljöfaktorer och gener. Det var flera 

forskningsgrupper som presenterade sina studier rörande 

miljöfaktorer och deras inverkan på endometrios. Här 

kommer några exempel: (i) Bevan och kollegor har stude-

rat sambandet mellan alkoholkonsumtion och endo-

metrios. Deras preliminära resultat visar att det inte finns 

ett samband mellan alkohol och endometrios; (ii) Missmer 

och kollegor har studerat vitamin A-tillskott och endo-

metrios. Deras resultat tyder på att det finns en minskad 

risk för endometrios vid vitamin A-tillskott. De framhäver 

dock att fler och större studier behövs för att kunna avgöra 

hur stor effekt antioxidanter som vitamin A har på endo-

metrios; (iii) Kvastoff och kollegor presenterade en stor 

fransk studie rörande miljöfaktorer tidigt i livet och deras 

påverkan på endometrios. De såg ett samband mellan 

tidig mens (före 12 års ålder) och ofta kombinerad med en 

kort menscykel (mindre än 24 dagar) och en ökad risk för 

endometrios. Det fanns även en ökad risk för endometrios 

om man som ung flicka haft hund/katt eller bott på bond-

gård i mer är 3 månader. Faktorer som inte verkar ha nå-

got samband med en ökad risk för endometrios är för ti-

digt född, födelse vikt och längd, amning eller om mam-

man röker; (iv) Osteen och kollegor presenterade intres-

sant data där de studerat effekterna av miljögiftet dioxin 

på fertilitet i en musmodell för endometrios. De såg att om 

en gravid hona utsattes för dioxin påverkades fertiliteten 

hos hennes ungar. De såg även att denna negativa effekt 

även observerades på nästa generation och att om hanen 

utsatts för dioxin då hanen låg i mammans mage, så hade 

hans kvinnliga avkommor svårt att bli gravida. Även om 

denna studie är gjord på möss så tycker jag att den är 

intressant då den visar på att effekter av miljögifter kan 

kvarstå i flera generationer; (v) ett sista intressant exem-

pel är från Kim och kollegor som studerat ftalater och en-

dometrios. Ftalater är en grupp kemikalier som används 

inom medicinska produkter, plastförpackningar, matkon-

server mm. I denna studie visar de att ftalater leder till att 

celler från endometriet (livmoderslemhinnan) överlever 

bättre (d.v.s. cellerna dör inte som de ska vilket händer vid 

t.ex. endometrios). Detta skulle i sin tur kunna leda till en 

högre risk för endometrios att utvecklas. 

Det blir alltmer klart att miljöfaktorer med all sannolikhet är 

en viktig faktor i endometrios men även genetiska faktorer 

spelar en stor roll. Många forskningsgrupper jobbar med 

att identifiera genetiska skillnader mellan kvinnor med och 

utan endometrios vilket också framgick av kongressen. 

Även om så kallade kandidatgener (d.v.s. gener som ver-

kar vara kopplade till endometrios) har identifierats be-

hövs många fler studier för att verkligen förstå deras sam-

band med endometrios och vilken funktion(er) de har i 

Överblick av det senaste på forskningsfronten 
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sjukdomsförloppet. Många studier försöker även identifi-

era skillnader i genuttryck eller i själva genen för att sedan 

använda detta som ett diagnostiskt verktyg. Även här är 

det en bit kvar då skillnader i genuttryck varierar mycket 

under menscykeln, mellan olika individer och mellan olika 

etniska grupper. Ett annat område som jag tycker är 

mycket intressant och som flera forskningsgrupper har 

börjat titta på är det så kallade epigenetiska landskapet. 

Detta innebär att man studerar hur miljöpåverkan under 

livet kan leda till att genernas uttryck hos en individ änd-

ras, t.ex. generna slås av eller på. Detta kan sedan på-

verka egenskaper hos celler t.ex. i tumörer (eller kanske 

vid endometrios där det är celler från endometriet som 

beter sig annorlunda mot  hur de borde) eller hos indivi-

dens barn. Detta är ett fält som har växt exponentiellt un-

der de senaste åren där man bl.a. har kunnat visa att en 

del av de epigenetiska förändringarna spelar stor roll i hur 

olika gener regleras både under normala förhållanden 

men även i olika sjukdomstillstånd. Då endometrios trolig-

ast är en multigenetisk (flera olika gener är involverade) 

sjukdom där dessutom olika miljöfaktorer spelar in ska det 

bli spännande att följa denna forskning. Kanske kan de 

hitta lösningen på den enigmatiska sjukdomen endo-

metrios och därmed även hitta nya och mer effektiva sätt 

att diagnosticera, behandla och höja livskvaliteten för kvin-

nor med endometrios. 

De andra stora forskningsområdena som berördes på 

kongressen var av en mycket mer klinisk karaktär. Några 

av de mer intressanta ämnen var:  

Smärta 

Det togs bl.a. upp att storleken på endometrioslesionerna 

inte säger något om hur mycket smärta de ger upphov till. 

Det är snarare hur många nerver som växer in i endo-

metrioshärdarna som avgör detta, d.v.s. ju fler nerver som 

växer in i endometrioslesionen desto mer smärta. En an-

nan intressant studie visade att kvinnor med endometrios 

och smärta har förändringar i hjärnan, speciellt i områden 

som är associerade till att reglera nervers svar på smärta. 

Det verkar som de nerver som minskar smärtsignaler är 

färre och därför får man mer ont. Hos kvinnor med endo-

metrios med ingen smärtproblematik verkar dessa nerver 

vara fler och kan därför signalera mer effektivt så att 

smärtan försvinner. Studier på artrospatienter har visat att 

dessa förändringar verkar kunna gå tillbaka till normalläge 

om man behandlar smärtan och de ska nu studera kvinnor 

med endometrios och smärta efter operation för att se om 

så är fallet också vid endometrios 

 

Diagnostik 

Det sker intensiv forskning för att hitta andra sätt än la-

paroskopi att diagnosticera endometrios. En del tittar på 

olika proteiner i blodet men tyvärr är det väldigt varierande 

resultat troligast beroende på att man ännu inte hittat bra 

markörer och att de normalt varierar under menscykeln. 

Andra har tittat på ultraljud och magnetröntgen (MRI) som 

alternativa sätt. I båda fallen behövs erfaren personal för 

att tolka resultaten, annars är det lätt att misstolka och ge 

fel diagnos. MRI verkar dock vara bra för att identifiera 

djup endometrios  

Behandling 

Här var progesteron det stora nya. Företaget Bayer, som 

även var en av sponsorerna för kongressen, hade en 

workshop om sitt nya läkemedel (Visanne) mot endo-

metrios och det ser väldigt lovande ut. Jag vet att det är 

många även här i Sverige som har börjat med denna me-

dicin och det ska bli spännande och se om den är 
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Medicinska fakulteten i Montpellier där WES-mötet hölls. 
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så bra som alla säger. Vidare så var det var det några 

presentationer om andra ämnen som isolerats från växter 

och deras positiva effekter på att minska endometrios, 

men det är ännu mycket långt från att bli en klinisk be-

handlingsform;  

Tonåringar och endometrios 

Här berättade b.la. Deborah Bush från Nya Zealand om 

deras erfarenheter av ”ME” programmet som de har eta-

blerat i skolor (Nina berättar mer om detta på sidan 18). 

Kontentan är att det behövs mer information om endo-

metrios tidigt till tonåringar (tjejer och killar), skolpersonal 

och sjukvård och att det gör skillnad för de unga tjejer 

som har endometrios då de fångas upp tidigt. Kan låta 

som självklara saker men det är tyvärr en bit kvar innan vi 

når dit. 

Bättre för patienterna 

En viktig faktor var utbildning om endometrios till vårdper-

sonal för att de ska få mer kunskap och lättare känna igen 

tecken på endometrios. Man vill bl.a. att vårdpersonalen 

ska bli mer lyhörd när det gäller mensvärk, frånvaro i 

skola/jobb, ont vid toalettbesök osv. En annan viktig faktor 

är att utbilda allmänheten och kvinnor i synnerhet om en-

dometrios så att de uppsöker läkare tidigare. Det diskute-

rades även om endometrioscentrum eller snarare att det 

viktigaste för patienten är att det finns ett etablerat nätverk 

runt henne som kan aktiveras beroende på hennes behov 

för stunden. Patientföreningar är en viktig faktor som in-

formationskälla, stöd mm. 

ENDOCARE studien kommer ni kanske ihåg 

Det är en studie där vi var med och hjälpte till att utforma 

vettiga översättningar till frågorna och sedan lade ut 

frågeformuläret på vår hemsida. Dancet och kollegor pre-

senterade sina preliminära resultat som visar att patient-

centrerad specialist-vård för endometrios måste förbättras 

i Europa, framförallt då det gäller psykologisk och social 

vård för att öka livskvaliteten. Den visar också att i en del 

länder kan det vara värt att etablera samarbete mellan 

länder då det saknas centraliserad vård (t.ex. endo-

metrioscentra) i vissa länder.  

En sista reflektion: kongressen i Montpellier var intensiv 

men intressant och jag hoppas att en hel del hinner hända 

till nästa möte om tre år. Kanske har de hittat fler svar på 

gåtan endometrios som kan leda till bättre livskvalitet för 

oss som lever med sjukdomen. 

 Elisabet Lizzy Andersson 

 

Mer på nästa uppslag!       
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Tack! 
Vi vill tacka Bayer 

HealthCare Pharma-

ceuticals, Sverige för 

det ekonomiska bidrag  som gjorde det möj-

ligt för oss att delta i Världskongressen i 

Frankrike. Det är tack vare företaget Bayer 

som Elisabet ”Lizzy” Andersson och Nina 

Green kunde ta del av den vetenskapliga 

kongressen och på så vis också delge oss 

andra viktig information från denna samt be-

rätta om sina upplevelser i detta nummer av 

EndometriosNytt.  
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Dagen efter den 11:e Världskongressen i endometrios 

arrangerades en workshop där representanter från 

olika länder och patientföreningar som är involverade i 

att föra endometrios framåt. Jag och Nina Green deltog 

som representanter från vår förening. Workshopen ar-

rangerades av ”World Endometriosis Society” (WES) 

med Lone Hummelshoj och Neil Johnson i spetsen (se 

fotnot). 

Det långsiktiga målet är att komma fram till en konsen-

sus om hur endometrios ska hanteras baserat på den 

kunskap som finns idag. Detta dokument kommer se-

dan att publiceras i en vetenskaplig tidning.  

Syftet med den här workshopen var att presentera, dis-

kutera och utvärdera den information som finns idag 

gällande diagnos, behandlingar, livsstil, IVF mm. Detta 

är viktigt att göra för att kunna ta beslut om tex en viss 

behandling verkligen har effekt och är av nytta för pati-

enten, och därför ska vara med i det slutliga dokumen-

tet. 

Det var olika läkare som fått i uppdrag att gå igenom all 

publicerad litteratur om ett visst ämne, för att sedan 

sammanfatta den information som finns och om det 

finns tillräckligt mycket bevis för att ge stöd åt en viss 

slutsats (dvs hjälper det kvinnor med endometrios eller 

inte). Alla ämnen som diskuterades hade fokus på pati-

entens bästa. 

Det var en väldigt intensiv dag med oerhörda mängder 

information och ibland väldigt kliniskt inriktat. Här är 

några diskussionsämnen som jag tycker är intressanta. 

Smärtproblematiken var ett av ämena som togs upp 

och slutsatsen är att det är en stor del av sjukdomen 

och att det behövs en neurolog vid behandling av en-

dometrios, framförallt vid de svårare fallen. Det diskute-

rades också att det är mycket viktigt att komma ihåg att 

smärtan även kan orsakas av något annat än endo-

metrios och att behandlande läkare inte ska ”skylla” allt 

på endometrios. Kirurgi togs också upp i samband med 

smärta och det finns tillräckligt bra data på att operation 

där endometrioshärdar (lesioner) radikalt tas bort kan 

hjälpa ca 50% av kvinnorna med djup endometrios 

men att det är oerhört viktigt att ingreppet görs av en 

skicklig kirurg. Om operationen sker på fel sätt kan det 

snarare ha motsatt effekt, tex om inte endometrioshär-

darna tas bort ordentligt kan det leda till mer smärta än 

före operation. Det finns även bra studier som visar att 

det inte finns något samband mellan storleken på en-

dometrioshärdar och hur svår smärta kvinnan har. 

Dessutom har det visat sig att om kvinnan har något 

annat problem, tex njursten, tarmproblem, så blir smär-

tan värre. 

Infertilitet diskuterades också och det har definitivt visat 

att svårigheten att bli gravid är högre bland kvinnor 

med endometrios, framförallt vid moderat/svår endo-

metrios. Oftast beror infertiliteten på dålig kvalitet på 

oocyterna (äggen) och embryona (har kunnat studerats 

vid IVF). Huruvida kirurgisk borttagning av endometrios 

ökar frekvensen av spontan graviditet är däremot inte 

bevisat ännu. Det har även visats i olika studier att ki-

rurgisk behandling vid medel till svår endometrios före 

IVF ökar chansen till att det lyckas. Om man inte vill blir 

gravid direkt efter operationen så är det bra med en tre 

månaders hormonell behandling. 

Diagnosticering var ett annat ämne som diskuterades 

och slutsatsen där är att laparoskopi är ännu det säkr-

aste sättet att diagnosticera endometrios. Den mest 

intressanta och nya tekniken är att studera antalet ner-

ver i livmoderslemhinnan. Detta är på gång i större kli-

niska studier (bla i Uppsala vill man starta detta) vilket 

skulle leda till ett mycket mindre ingrepp för att dia-

gnostik jämfört med laparoskopi. Andra sätt skulle 

kunna vara genom att titta på olika faktorer i blodet 

men än så länge är det alldeles för osäkert och 

Rapport från “WES 2011 Montpellier Consensus on the Clinical Manage-

ment of Endometriosis” - vad det innebär och varför det är viktigt 

Världskongressen om endometrios Världskongressen om endometrios  
Montpellier, Frankrike 4-7 september 2011 
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Endometriosis Awareness Month!   
För ett antal år sedan utlystes vecka 10 till Endometriosis Awareness week , veckan ansågs mycket lämplig då 
Internationella kvinnodagen infaller 8 mars. Under åren har det informerats, demonstrerats och fokuserats på 

endometrios under denna vecka i exempelvis Europa, Australien i och Indien.   

I Sverige har vi några gånger haft årsmöten och/eller medlemsträffar, någon grupp har delat ut broschyrer utan-
för apotek, vi har lyckats få in artiklar i olika tidningar mm. 

Nu anser man inom EA, paraplyorganisationen i USA och EEA, European Endometriosis  Alliance att vi har så 
mycket att informera om att endometrios ska uppmärksammas under hela mars! 

Fundera redan nu på vad du vill göra i ditt område. 

dessutom varierar resultaten både under menscykeln 

och mellan personer. 

Då det gäller diet så, enligt läkare som undersökt fältet, 

finns det idag inte tillräckligt bra studier för att förorda 

en diet över en annan. Detta fick oss från de olika pati-

entföreningarna och Dian Shepperson-Mills att gå i tak 

då, som de flesta av oss vet, att diet kan vara A och O i 

hur vi mår vilket vi också framförde. Slutsatsen var att 

det måste undersökas mera.  

En hel del alternativa behandlingar togs också upp, bla 

kinesiska örter, vitamin E och C mfl, och här finns det 

inte tillräckligt med vetenskapliga bevis för att de har 

någon postiv effekt alls. Det diskuterades även att 

vissa örter kan ha negativa effekter på andra medici-

ners funktion. Detsamma gäller många alternativa be-

handlingar som kognitiv beteende terapi (KBT), yoga, 

TENS, akupunktur, meditation. Här var det mycket de-

lade meningar från både patientföreningar och en del 

läkare som använder en del av dessa tekniker som 

komplement till traditionell behandling. Jag misstänker 

att detta kommer att diskuteras mycket mer och vi kom-

mer att bevaka det. 

Menopaus togs också upp mycket kort och där är det 

visat att 97% av kvinnor med endometrios blir smärtfria 

efter menopaus (dvs efter det att mensen upphört och 

kvinnan hamnar i klimakteriet).  

Naturligvis fanns det en sektion om 

”endometrioscenter” och hur patientföreningar och 

andra stödgrupper kan bidra. Då det gäller endo-

metrioscenter var alla överens om att det inte behöver 

vara samlat på ett ställe utan kan vara ett nätverk med 

samlad expertis baserad på kunskap och erfarenhet, 

och där kvinnan med endometrios står i centrum för att 

kunna få all nödvändig och kontinuerlig behandling. 

Vilken typ av behandling som behövs är en föränderlig 

process beroende på var i livet kvinnan befinner sig. 

Patientföreningar spelar en viktig roll som stöd, inform-

ationsspridare och påtryckare.  

För en del av er kanske detta låter som gammal skåp-

mat. Det som är nytt och väldigt viktigt i det fortsatta 

arbetet är att man nu har gått igenom den publicerade 

litteratur som finns inom olika områden och detta be-

hövs för att kunna formulera ett samstämmigt och väl 

underbyggt dokument som kan utgöra en grund för hur 

diagnos, behandling, uppföljning etc av endometrios 

ska se ut. Det lyfte dessutom fram flera svaga punkter 

som måste diskuteras vidare tex alternativa behand-

lingar, tonåringar och endometrios och vad kan man 

göra i utvecklingsländer där kostnad är en stor fråga. 

Det är viktigt att vi som patientförening är med i den är 

processen för att kunna föra fram vår åsikter och kom-

mentarer. Det är ju trots allt oss det handlar om. 

Elisabet Lizzy Andersson 

Fotnot 
WES främjar utbyte av klinisk och vetenskaplig erfarenhet, 
tanke och undersökning bland dem som förbundit sig att 
främja förståelsen av endometrios att förbättra behandlingen 
(och livskvalitet) för kvinnor med sjukdomen. Neil Johnson 
sitter i styrelsen för WES och är Docent vid Auclands univer-
sitet, Nya Zealand och Lone Hommelshoj är generalsekrete-
rare och är kvinnan bakom den danska patientföreningen 
samt sedan länge en fantastisk drivkraft till att sätta endo-
metrios på kartan inklusive bland politikerna i EU  

Världskongressen om endometrios Världskongressen om endometrios  
Montpellier, Frankrike 4-7 september 2011 



 

 

S i d a  2 4      E n d o m e t r i o s N y t t   N u m m e r  2  -  2 0 1 1  

J ag har haft konstaterad endometrios sedan 2008, då 
var jag 24 år. Jag åkte in till akuten med smärtor jag 

inte kände igen och det var då de hittade en endo-
metrioscysta på min högra äggstock som jag fick ope-
rera bort där och då. Egentligen har jag nog haft endo-
metrios sedan jag fick min första mens. Mensen var 
redan från början oregelbunden, från och till riklig och 
jag hade rejält ont i samband med att jag blödde, men 
eftersom min mamma haft det precis så när hon var 
yngre så var det ingen som tyckte att det var så kons-
tigt. Nu i efterhand kan man ju börja misstänka att även 
hon kan ha haft endometrios men att man aldrig har 
kunnat konstatera det, symptomen stämmer in så bra 
och så var det ju det där med ärftlighetsfaktorn.  

J ag blev insatt på p-piller redan när jag gick i högsta-
diet och åt det ända upp till tidig 20-års ålder. Tan-

ken var att blödningarna skulle minska och att jag 
skulle slippa ha ont, det som hände var att blödningar-
na blev regelbundna men var fortfarande rikliga och 
smärtan minskade inte nämnvärt. Men jag var glad för 
nu kunde jag planera mensen lite mer efter mitt liv istäl-
let för att planera mitt liv efter mensen, vilket ju var 
otroligt svårt när jag inte ens visste när och hur den 
skulle komma. 

F ör att komma åt besvären med rikliga blödningar 
har jag i omgångar ätit piller för att minska just 

detta och det tror jag har hjälpt mig i det långa loppet 
för då har inte lika mycket heller kunnat blöda bak-
länges ut i buken. 

J ag har i princip alltid bara haft ont i samband med 
blödningar, typ mensvärk, och smärtorna var i början 

hanterbara med lättare receptbelagda mediciner 
(Naproxen), efterhand så fick jag mer och mer mens-
värk och fick byta upp mig till lite starkare mediciner 
(Orudis + Alvedon/Ipren) för att till sist landa på riktigt 
starka smärtstillande piller (Citodon/Dexofen/
Tramadol). Detta har ändå fungerat hyffsat bra för mig 
och om man jämför vad en del är tvungna att stoppa i 
sig för att stävja sina smärtor så har jag nog ändå kom-
mit lindrigt undan. 

J ag slutade äta p-piller första gången 2006, för så vitt 
jag då visste så var de ju till för att stabilisera min 

menscykel och jag hade fått nog av hormoner och 
tänkte att nu kanske min kropp ändå vant sig vid en 
viss regelbundenhet efter alla år. Det gick bra i nästan 
två år, visserligen var inte mensen så värst regelbun-
den men det var otroligt skönt att känna att man var 
medicinfri. Tyvärr fick ju då endometriosen mer ut-
rymme än tidigare och tillslut så utvecklades cystan, 

den som opererades bort 2008. Efter operationen blev 
jag satt på nedreglering, en form av konstgjort klimak-
terium med nässprej (Synarela) och senare sprutor 
(Decapeptyl Depot) i 6 månader totalt för att sen när 
endometriosen blivit utsvält ordentligt gå över till att äta 
p-piller konstant utan uppehåll. Jag svettades lite under 
nedregleringsperioden, men inget som inte gick att 
hantera och när jag åt p-piller hade jag någon genom-
brottsblödning då jag fick göra ett uppehåll med p-
pillren, men utöver det så fungerade det bra, och 
”mensvärken” var heller inte lika kraftig. Jag mådde 

bra!  

J ag gifte mig med min man hösten 2008 och i början 
av 2010 bestämde vi oss för att vi ville börja försöka 

få barn så då slutade jag med mina p-piller igen. Det 
gick helt ok, i början hade jag ganska långa cykler men 
som så sakteliga minskade till att bli nästan normala. 
Då kom bakslaget, i slutet av året var vi på läkarbesök 
för att diskutera remiss till IVF, eftersom vi fortfarande 
inte blivit spontant gravida, och vid ultraljudsundersök-
ningen konstaterades att jag hade en ny endo-
metrioscysta på höger äggstock - igen. Vi blev vidare-
befordrade till IVF samma dag för att de skulle få titta 
och avgöra om det var en cysta man var tvungen att ta 
bort innan man gjorde IVF eller om den kunde vara 
kvar. Den fick vara kvar och jag blev satt på nedregle-
ring igen inför IVF. Den här gången blev det fyra måna-
der och vi startade vår första IVF-behandling i februari 
2011. Efter en del komplikationer blev vi ändå gravida i 
slutet av maj och lyckan var total, dvs. tills alla gravidi-
tetssymptom började ge sig till känna. I slutet av juli 
fick vi missfall och jag åkte på en kraftig infektion och 
fick ligga på sjukhuset i ca 2,5 veckor med operation 
och antibiotika.  

D et tog ett bra tag att återhämta sig både fysiskt 
och psykiskt men nu har vi börjat se framåt igen. 

Vi har ett embryo i frysen som vi hoppas få insatt i slu-
tet av året, just nu står jag på nedreglering igen 
(Enanton Depot), dels för att behandla endometriosen 
och dels inför IVF. Om inte det fungerar så måste vi 
göra ett helt nytt IVF-försök och det känns lite skräm-
mande med tanke på allt som har hänt. Vi har inte rik-
tigt bestämt oss för hur vi vill göra i sådana fall och vi 
har faktiskt också redan börjat fundera på våra alterna-
tiv. Vi har ställt oss i adoptionskö och anmält oss till 
föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar och ser 
det som antingen ett alternativ till syskon längre fram 
(om vi nu skulle bli gravida) eller helt enkelt som nästa 
steg i vår önskan om att få barn, om nu IVF inte lyckas.  

Min endometrioshistoria 
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V id det här laget är vi inte alls lika fokuserade 
som förut på att man måste vara gravid och hela 

det köret utan vi vill ha en familj som är större än bara 
oss två. Hur det än blir så är det slutmålet – att få bli 
föräldrar. Och med tanke på att adoptionsköerna är 
vansinnigt långa idag så känns det bra att vi redan nu 
i alla fall nu står i kö, så att när den dagen kommer då 
det eventuellt blir aktuellt så behöver man inte börja 
från noll.  

J ag känner dock ett litet styng i hjärtat över tanken 
på att kanske inte få vara just gravid, att bära mitt 

barn, se magen växa och att få amma osv, men i det 
stora hela känns det bra att perspektivet är vidgat. Det 
känns förstås lite dubbelt det där om vi inte lyckas bli 
gravida eftersom att en graviditet i sig är bra för krop-
pen och endometriosen, vilket läkare är duktiga på att 
påminna oss om.  

J ag visste nog redan från början att det skulle vara 
svårt att bli gravid, och om jag hade fått bestämma 

hade vi nog börjat försöka tidigare, men min man ville 
vänta ett år efter det att vi gift oss för att vi skulle få 
chansen att lära känna varandra bättre, och så här i 
efterhand så tror jag att det har varit väldigt bra för 
oss, att vi fick ett år med ”lugn och ro. Däremot kan 
jag känna att det var dumt att vi gick med på att för-
söka bli gravida på naturlig väg i nästan ett helt år när 
jag redan innan kände så starkt att det inte skulle fun-
gera. Mitt råd till er som har den känslan är att stå på 
er att få en remiss till IVF på en gång! Går man för 
länge med obehandlad endometrios så kan den ställa 
till med så mycket mer skada, och bara det i sig kan 
göra chanserna att bli gravid ännu mindre, även med 
hjälp av IVF. 

A llt som har hänt har varit otroligt jobbigt men 
samtidigt har det stärkt oss otroligt mycket i vår 

relation. Vi har varit tvungna att på kort tid svetsas 
samman på ett sätt som jag tror tar längre tid för de 
flesta. Jag skulle ljuga om jag sa att jag är glad för alla 
runt omkring mig som har och får barn. Det är ju pre-
cis i den här åldern (jag är 27 och min man 29) som 
alla runtomkring en börjar bilda familj, och jag blir så 
otroligt ledsen och avundsjuk ibland när jag ser folk 
med magar, vagnar och t.o.m. skrikiga bebisar ibland. 
Jag har svårt att unna folk som verkar ha det så lätt 
med det här att få barn och jag hoppas det är något 
som med tiden kommer att bli bättre, men just nu är 
det så det känns för mig. Och det är framförallt det här 
som min endometrios har blivit för mig - ett hinder i vår 
längtan att få barn. 

  
  Anonym 

Vill du komma i kontakt med  ”Anonym” så 
maila till föreningen så förmedlar vi kontakten.  

Min guide till säker vård   
 

”Min guide till säker 
vård” är en guide-
bok som Socialsty-
relsen tagit fram. 
Guiden vänder sig 
till den som har eller 
kan få upprepade 
kontakter med vår-
den och syftet är att 
den ska kunna bidra 
till att öka patientens 
delaktighet i den 
egna vården och 
därmed göra vården 
säkrare.  

Guiden innehåller 
dels förslag på frågor man kan ställa, dels fakta och 
råd om hur man kan bli mer delaktig i den egna vår-
den. Informerade patienter som har kunskap om sin 
egen vård och behandling, och ställer frågor till vård-
personalen, kan bidra till att göra vården säkrare. 

Guiden är en bok i A5-format med spiralbunden 
rygg. Den är uppdelad i sex kapitel med rubrikerna: 

 Samtal  

 Undersökning  

 Behandling  

 Uppföljning  

 Lagar och regler  

 Mer information 

Till varje kapitel finns anteckningssidor där man som 
patient kan skriva upp frågor man vill ställa eller in-
formation man vill komma ihåg. I slutet finns också 
en plastficka för lösa blad. 

Under hösten 2011 sprids "Min guide till säker vård" 
till vårdgivare inom hälso- och sjukvård och speciali-
serad tandvård. Tanken är att vårdpersonalen ska 
överlämna den till patienter som har eller kan få upp-
repade kontakter med vården. Om din läkare inte har 
den, eller om du inte vill vänta till nästa läkarbesök 
innan du får den, kan du beställa den direkt på Soci-
alstyrelsens hemsida, www.socialstyrelsen.se/
publikationer2011/2011-1-6 eller ladda ner som pdf. 
Om du beställer boken kostar den 29 kronor inklu-
sive porto. Hos din läkare ska den vara kostnadsfri. 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-1-6
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-1-6
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Jag har just sett ett reprisprogram – Efter tio med Malou von Siewerts – 

där man tog upp sjukdomar med ”okänd diagnos”.  Sjukdomen är Endo-

metrios och efter inte särskilt lång tid förstod jag att det är vad jag lidit av 

under hela mitt liv sedan menstruationen började tills den slutade. 
Jag gick direkt efter programmet in på internet för att läsa om sjukdomen. I programmet sa 

man att kännedomen i Sverige är dålig. Jag förstår det, när jag sökte på nätet fick jag ett stort antal 

träffar, men bara på engelska.                                                                                                                                        

Specialisten och överläkaren på Uppsala akademiska sjukhus, Matts Olovsson sa i programmet att den dåliga 

kunskapen om sjukdomen beror på att det är en kvinnosjukdom och därmed sker mindre forskning. Han sa också 

att han skäms för det. 
Jag känner att jag måste få skriva av mig till någon och fick fram er förening, Endometriosföreningen, på nätet. 

Jag är förbannad och upprörd för att jag fått lida så länge och så mycket utan att ha blivit tagen på allvar av de 

gynekologer jag anlitat under årens lopp. Jag har gått hos gynekolog sedan tonåren (fick mens när jag var 13 år) och beskrivit mina problem. Menstruation-

en var mycket riklig och långvarig. Tampong o dubbla bindor av största storlek har inte ens räckt mer än ett par 

timmar. Mensen har varat i 8-9 dagar, varav väldigt riklig i 5-6. Många har de tillfällen varit då jag inte har vågat 

sätta mig för att jag vetat att det skulle ge fläckar på underlaget, och många gånger har jag orsakat just det, vilket 

har varit mycket pinsamt. Att använda vita kläder på sommaren har varit riskfyllt.  Jag har räknat ut att jag har 

menstruerat 10 år av mitt liv varje dag! Smärtorna har varit svåra, men som man sa i programmet, trodde jag att det skulle vara så. Första dagen var jag 

alltid tvungen att stanna hemma från skolan och senare från arbetet. Vanlig smärtlindrande medicin som Magne-

cyl på den tiden hjälpte inte. Jag kunde inte ligga på mage eller rygg för smärtan var för stor. Enda acceptabla 

läget var på sidan med en kudde mot magen. Vid ett tillfälle, när jag var utomlands på ferieskola, fick jag Saridon 

som faktiskt gav lite lindring. Två Saridon med några timmars mellanrum flera gånger under första dygnet blev 

därefter min nödvändiga medicin.  Jag har alltid varit idrottsintresserad men inte ens idrottsläraren hade förståelse för att jag inte alltid kunde delta i 

aktiviteterna.  

Två gånger har jag varit inlagd på sjukhus för blindtarmsinflammation (som gått över) och det har säkert varit 

denna sjukdom som spökat. 
Jag träffade min blivande man när jag var 19 år. Vi ville så småningom gärna ha barn med det lyckades inte så vi 

fick efter flera år en remiss till fertilitetsmottagningen på Karolinska, på den tiden var Marc Bygdeman chef där. 

Efter flera års undersökningar och behandlingsförsök, sa Bygdeman att nu finns det inget mer att göra. Han skrev 

dock ut Vibramycin som en sista åtgärd, som både jag och min man skulle ta. Efter ett par månader var jag gravid 

och födde min dotter när jag var 28 år. Jag har aldrig mått så bra som under graviditeten. Men efter några måna-

der kom smärtorna tillbaka – lika starka som tidigare. Vi ville ha fler barn och jag tog därför inte p-piller ens under 

det närmaste året. Trots det dröjde det nästan 4 år innan min son kom. Jag är otroligt lycklig över att jag kunde bli 

gravid, och det två gånger dessutom, och fått två fantastiska och friska barn. 
1990 träffade jag en ny man. Jag var då 44 år och han 48, Det var inte längre aktuellt med barn så jag fick en p-

spruta efter rekommendation av barnmorskan. Den skulle eventuellt göra så att jag slapp menstruationen över 

huvud taget. Så blev det inte utan jag hade ständiga blödningar i 9 månader innan jag fick genomgå en skrapning. 

Smärtorna blev mindre men jag hade fortfarande rikliga blödningar. Efter ett år skrapades jag igen men sympto-

men återkom, så efter ytterligare ett år opererades livmodern bort. Då var jag 47 år. Efter det har jag aldrig haft 

liknande smärtor. Det enda jag ångrar är att livmodern inte opererades bort 10 år tidigare även om det kändes 

som en stympning. Då hade livskvaliteten varit mycket bättre under den tiden. Jag är nu 63 år. 

       Christina Öhman  
       Sunne 

S i d a  2 6  

Till
 endometrios-

förenin
gen 

Ibland får vi brev och mail från kvinnor som sent i livet får 
kunskap om att de har endometrios. Här är ett som kom till 
föreningen i maj 2010 men har tyvärr hamnat lite vid sidan. 
Men det känns lika aktuellt nu. Nedan kan ni läsa en kopia av 
detta mail. 

En sann historia och vi vet att Christina Öhman inte är ensam om dessa erfarenheter och upplevelser. Vi på redaktion-
en blir berörda och det är så otroligt hemskt vad många av oss ”endo-systrar” har fått genomlida och många som lider 
fortfarande. Tack och lov så är vi nu fler som får hjälp mycket tidigare. Den här historien är hennes egna upplevelser 
där hon efter en operation till slut blev helt smärtfri. Men att operera bort livmoder och äggstockar garanterar inte be-
svärsfrihet! En del blir helt bra, andra har kvar vissa symtom, det är mycket individuellt. 
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Vill du läsa om fler kvinnors upplevelser kring att 
operera bort livmodern så finns det en uppsats på 
hemsidan, skriven av två sjuksköterskestuderande  på 
Malmö Högskola 2005: ”Kvinnors psykiska och fysiska 
erfarenheter av hysterektomi”  

Syftet med denna litteraturstudie var att få en ökad kän-
nedom om den opererade kvinnans upplevda kroppsliga 
och psykiska förändring vid hysterektomi.  Frågeställ-
ningarna var;  

 Vilka förändringar upplever patienten? 

 Vilket psykosocialt stöd kan ges av sjukvårdsper-

sonal och anhöriga för att underlätta för kvinnan?  

 Vilken grad/behov av kunskap finns bland patien-

terna?  

Nio vetenskapliga artiklar granskades. Resultatet som 

kom fram ledde till fyra teman: känsla av förbättrad 

hälsa, sexuella förändringar, hormonella förändringar 

samt kunskap, förståelse och stöd.  

Generellt ökade hälsan, både fysiskt och psykiskt, hos 

de kvinnor som genomgått hysterektomi. Det framkom 

även resultat som visade att kunskapen och förståelsen 

värderades som låg i vissa områden. Detta i sin tur ledde 

att kvinnorna inte hade förståelse för sina symtom efter 

operationen. Samt ett fynd som visade att stödet från en 

anhörig hade stor vikt för deras välmående både före och 

efter operationen. 

Nina Green är nominerad! 

Ordförande i Endometriosföreningen Västra Götaland, Nina Green har blivit nominerad till Svenska Hjältar av 

medlemmen Marie Berntsson.  

Det gjordes även en artikel som publicerades på Aftonbladets hemsida 2011-10-17,  

se länk http://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/vardagshjaltar/article13793288.ab (kortlänk http://bit.ly/v959id) 

Eftersom det är en stor ära för Nina och även för ”oss andra hjältinnor” så har vi med en kopia av artikeln här i 

EndometriosNytt.  

 

http://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/vardagshjaltar/article13793288.ab
http://bit.ly/v959id


 

 

 

Kontakta oss 

Christina Liffner 
Ordförande Endometriosföreningen, Sverige 
ordf@endometriosforeningen.com 

Karin Grundler 
ordf Endometriosföreningen Stockholms län 
ordfstockholm@endometriosforeningen.com 

Nina Green 
ordf Endometriosföreningen Västra Götaland   
kontaktgoteborg@endometriosforeningen.com 

Ungdomssektionen 
Sanna och Lotta  
ungdom@endometriosforeningen.com  

EndometriosNytt 
redaktionen@endometriosforeningen.com 

Lokala kontaktpersoner hittar du på hemsidan! 

Medlemskontakter (ej kanslifrågor): 
info@endometriosforeningen.com 

Telefon: 070-294 82 42 

Frågor om hemsidans diskussionsforum 
Sofia forum@endometriosforeningen.com 

Kansli 
Endometriosföreningen 
c/o Föreningshuset Sedab 
Virkesvägen 26 
120 30 Stockholm 

Telefon: 08-556 06 142 (vard 08.30-12.00) 

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

 

Vill du stödja föreningens arbete med en gåva är det 
alltid välkommet. Sätt in ditt bidrag på 

PG: 75 49 66 - 0  BG: 5444-4310 

Endometriosföreningen, Sverige 

-  en ideell förening för kvinnor med endometrios 

Föreningen verkar som patientförening och handikapporganisation.  Målet är att stödja kvinnor som drabbats av 

endometrios. Detta görs främst genom medlemsinformation och medlems-möten. Endometriosföreningen arbetar 

också för att informera om sjukdomen och öka  kunskapen. Detta tror vi kan leda fram till en bättre vård och utö-

kad forskning.  

Hemsidan  
www.endometriosforeningen.com   

 

Här hittar du kalender med medlemsaktiviteter, information om endometrios och behandlingar,  
tips och råd – och vårt forum där du kan få kontakt med andra som vet precis hur det är.   

 

På hemsidan finns också en förteckning över alla styrelseledamöter och andra funktionärer. Vi har 

idag 15 lokala kontaktpersoner från Umeå i norr till Malmö i söder –  dessa hittar du på hemsidan.  

 

Har du glömt dina inloggningsuppgifter? Kontakta oss så hjälper vi dig!  

info@endometriosforeningen.com 
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