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1000 medlemmar! 
En milstolpe – vi har väntat 

länge på detta! Och ser 

med glädje att tillström-

ningen ökar och den har 

ökat för varje år. De job-

biga åren med konstant 

medlemsantal runt 200  

är förbi och vi kan se en  

dynamik som gör att jag  

är övertygad om att det kommer gå väsentligt 

fortare att nå nästa 1000-steg. 

Fler medlemmar betyder ett ännu större an-

svar som patientförening och mer arbete! Vi 

måste bli fler som deltar! Hemsidesuppdate-

ringar, kontaktpersoner och samordnare av 

kontaktpersoner, medverkande i olika arbets-

grupper mm. Viktiga uppgifter är att jobba 

med information till Försäkringskassan, till  

arbetsgivare m fl. Vi behöver också några 

som kan leta fram olika stiftelser mm där vi 

kan söka bidrag till våra aktiviteter. Massor  

av roliga arbetsuppgifter väntar på dig! 

Hemsidan är en viktig källa för information 

både till medlemmar och andra – inte minst 

blivande medlemmar. Ett annat medium som 

kommit stort är olika Facebook-grupper; 

Jag som länge tillhörde gänget ”våga vägra 

Facebook” är nu inne på Endometrios-

föreningens olika grupper flera gånger i  

veckan. Både de arbetsgrupper vi har för  

styrelseledamöter respektive kontaktpersoner 

och medlemsgrupperna. Ett utmärkt hjälp-

medel för att sprida information och stötta 

inom en förening.  

Endometriosföreningen, Sverige med lokal-

föreningar är en ideell patient- och handikapp-

förening. Enligt regler för dessa och våra stad-

gar är vi öppna för alla som har endometrios 

eller stöttar kvinnor med endometrios, följer 

våra stadgar och betalar sin medlemsavgift. 

Detsamma gäller för de stängda Facebook-

grupper som vänder sig till medlemmarna: 

Hemliga Sverigegruppen, gruppen för dem 

som väntar eller vill ha barn, ungdomsgrup-

pen och de regionala grupperna. Regionala 

grupper finns för Stockholms län, Västra  

Götaland & Halland och Småland. Vi har även 

en öppen grupp som heter Endometrios-

föreningen, Sverige där alla kan ställa frågor 

och lämna synpunkter, den är inte stängd, 

utan kan läsas av alla. 

Det är glädjande att vi får flera nya kontakt-

personer – några av dem presenterar sig i 

detta nummer. Vi är över 20 stycken och 2012 

kommer vi ha haft mer än 50 medlemsträffar 

på olika orter!!  Du kan läsa mer om vad som 

hänt på träffarna på sidan ”Lokala kontakt-

personer” (hemsidans flik ”Föreningen”)  

Information om när och var vi har träffar hittar 

du på hemsidans kalendarium ”På gång”. På 

startsidan visas de närmaste.  Går du in via 

fliken ”Föreningen” och sedan klickar på ”På 

gång” ser du alla kommande träffar. Saknar 

du träff på din ort? Maila närmaste kontakt-

person eller till 

info@endometriosforeningen.com. 

Christina Liffner 

ordförande 

LedareLedare  

mailto:info@endometriosforeningen.com
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I öppna Endometriosgruppen på Facebook ställ-
des i september den relevanta frågan om vad En-
dometriosföreningen gör och hur vi arbetar.  

Vi vill passa på att även här informera om allt fan-
tastiskt arbete som görs inom föreningen!  Kanske 
hittar just du något som du vill engagera dig i? Ju 
fler vi är och ju mer vi håller ihop desto bättre kan 
vi påverka endometrioskvinnors vård. Tillsam-
mans är vi starkare! 
 
Här kommer ett axplock på vad föreningen 

gör: 

Föreningen har under alla år arbetat politiskt för 
att öka medvetenheten om endometrios och för att 
visa på vad och hur endometrios orsakar enskilda 
och samhället sjukskrivningar, kostnader, lidanden 
osv. T.ex. har olika politiker skrivit motioner och 
interpellationer om endometrios. Riksdagsledamo-
ten Hillevi Larsson har skrivit interpellationen 
”Kvinnosjukdomen endometrios, 2011/12:372”, 
efter kontakt med föreningen. Under 2012 arbetar 
vi aktivt för att Visanne ska ingå i högkostnads-
skyddet. Detta genom att kontakta politiker, artik-
lar, debattartiklar mm. Det patientpolitiska arbetet 
tar tid. Vi började 2001 att arbeta tillsammans med 
specialistläkare Agneta Bergqvist för att få ett En-
dometrioscentrum i Sverige. Detta blev verklighet 
2010 i Uppsala. Det politiska arbetet är energikrä-
vande men enormt viktigt för att förändring ska 
ske i sjukvården för oss med endometrios, just 
därför lägger föreningen ner mycket tid på detta 
arbete. Tanken är att föreningen är en länk mellan 
endometriosspecialister och våra medlemmar.  
 
Vår ordförande, Christina Liffner, deltar i arbets-
gruppen för endometrios, ARG-gruppens, möten. 
Gruppen består av de främsta specialisterna på 
endometrios i Sverige. Deras uppgift är att infor-
mera om vad endometrios är, vilka symtom som 
bör leda misstankarna om endometrios, hur endo-
metrios diagnostiseras och behandlas samt hur 
patienterna skall följas upp. Allt detta baserat på 
den senaste forskningen. Christina är med i deras 

möten för att ge patientperspektivet i diskussionen 
och informera om patientföreningens aktiviteter. 
Samarbetet med endometriosspecialisterna är 
oerhört viktigt för oss. Vi arbetar också för att få in 
mer information om endometrios i utbildningen för 
läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. 

Vi har under ett par års tid haft ett bokbord på 
Skolsköterskekongressen som hålls varje år. 
Detta för att informera skolsköterskorna och dela 
ut broschyrer. Ett år höll vi även en föreläsning på 
kongressen tillsammans med endometriosläkare. 
Ett par år hade Endometriosföreningen ett tält där 
vi lämnade information och svarade på frågor om 
endometrios på mässan Forskning och Hälsa” i 
Kungsträdgården i Stockholm. Flera personer be-
sökte tältet fick information om endometrios, detta 
ledde till flera nya medlemmar och även att några 
kvinnor tog kontakt med vården efter flera år med 
problem. 
 
En person inom föreningen är pressansvarig, vil-
ket innebär att hon har kontakt med radio, TV och 
tidningar för att få ut artiklar och information i me-
dia. Pressansvarigs uppgift är att bygga upp relat-
ioner med media och även att förmedla kvinnor 
när journalister hör av sig och vill intervjua ”ung 
kvinna med endometrios”  Vår pressansvariga  
skickar pressmeddelanden dagstidningar, radioka-
naler, magasin,  TV-stationer samt till politiker. En 
grupp som gemensamt ska jobba med pressfrågor 
är under uppbyggnad. 

Ett par personer i styrelsen har vid flertalet till-
fällen åkt utomlands på endometrioskongresser, 
för att diskutera med läkare och andra länders pa-
tientföreningar, men också för att ta del av ny 
forskning. Informationen förmedlas sedan vidare 
till våra medlemmar via Endometriosnytt, nyhets-
brev och vår hemsida.   
 
På flera ställen runt om i Sverige anordnas träffar 
för medlemmar, allt ifrån ”fikaträffar” till tematräffar 
eller föreläsningar av t.ex. läkare eller kostrådgi-
vare. Flera gånger har vi haft föreläsningar med 

Det här gör vi! 
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Sveriges främsta endometriosspecialister. Våra 
medlemmar har under föreläsningarna kunnat 
ställa frågor till specialisterna. Vi har även träffar 
för anhöriga. Vi, medlemmar i föreningen, håller 
även egna föreläsningar för ungdomar i skolor, 
vårdpersonal och kvinnor med och utan endo-
metrios. På ett 20-tal ställen i Sverige finns kon-
taktpersoner för olika orter vars ansvar är att 
ordna träffar.  
 
En av de största uppgifterna inom föreningen är 
att stötta och ge tips och råd till kvinnor med en-
dometrios. Mycket energi läggs därför på att svara 
på mail från medlemmar och andra personer och 
att administrera och svara på frågor i vårt forum 
på hemsidan och våra Facebookgrupper. Vi har 
också en medlemstelefon dit man kan ringa där 
en av våra styrelsemedlemmar har huvudansva-
ret. Hon får många samtal varje vecka. 
 
Kontinuerligt skickas nyhetsbrev ut till medlemmar 
med information om vad som händer i föreningen, 
sammandrag från forskningsartiklar, personliga 
berättelser, tips osv. Mer djupgående information 
ges i vår medlemstidning Endometriosnytt som 
kommer ut ett par gånger per år. 
 
Västra Götalands-gruppen deltar på möten på 
Sahlgrenska tillsammans med läkare för att disku-
tera bättre vård till patienter med endometrios, de 
föreläser även för personal inom vården för att 
kunskapen ska bli bättre. Medlemmar i Västra Gö-
taland har även profilerat sig på stan, t.ex. genom 
att finnas på plats i köpcentrumet Nordstan en 
lördag och dela ut information till förbipasserande. 
Västra Götaland har även ett skolprojekt som in-
nebär att medlemmar åker ut till skolor och förelä-
ser om endometrios.  
 
I övrigt tillkommer praktiskt arbete i form av att 
administrera utskick till både gamla och nya med-
lemmar, administrera hemsida, ta fram broschyrer 
osv. Vi arbetar också med att skicka broschyrer till 
kvinnokliniker, skolsköterskor, ungdomsmottag-
ningar mfl. Flertalet vårdpersonal beställer bro-
schyrer från föreningen. 
 
Detta är en del av vad föreningen gör och som 

tidigare tagits upp är viktigt att profilera sig och 
verkligen visa på all nytta föreningen gör! Så gott 
vi kan informerar vi allmänheten, familj, vänner, 
bekanta, politiker, läkare övrig vårdpersonal och 
varandra om endometrios. Vi stöttar kvinnor med 
endometrios och vill poängtera – precis som en 
av våra medlemmar skrev på Facebook – att vi är 
många kvinnor som lider av endometrios och det 
är viktigt att vi går samman. Då kan vi göra så 
mycket mer i form av stöd och påverkan. ”Kraften 
ligger i vad medlemmarna gör” – kloka och vackra 
ord  

Det är också viktigt att komma ihåg att alla i före-
ningen jobbar ideellt och att alla har endometrios 
som gör att vi inte alltid orkar och kan göra allt vi 
vill. Därför behöver vi vara fler, för att kunna göra 
allt ovanstående och lite till!  
 
Kolla gärna in vår hemsida där vi uppdaterar med 
vad som är på gång inom föreningen.  

Sanna  
Endometriosföreningen 

Hemsidan måste  

vara levande! 
www.endometriosforeningen.com 

 
Vi efterlyser dig som vill ingå i en hemsides-

grupp som tillsammans jobbar för att informat-
ionen på hemsidan är aktuell och korrekt. 

Tillsammans lägger vi upp artiklar och  
uppsatser, skriver in alla kommande aktiviteter, 
lägger in information från träffar mm, föreslår  

förändringar/förbättringar och skriver  
eventuellt också egna texter. 

Vill du jobba med hemsidan?  

Kontakta Karin Grundler, hemsidesansvarig  

ordfstockholm@endometrosforeningen.com 

http://www.endometriosforeningen.com
mailto:ordfstockholm@endometrosforeningen.com
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Här finns våra kontaktpersoner 

Vill du bli kontaktperson för din ort? Framför allt har vi hög prioritet för Värmland och Norrbottens 

län, men oavsett var du bor så kan du höra av dig till oss om du är intresserad! 

Följ utvecklingen och hitta aktuella kontaktuppgifter på hemsidan! 

Karta: Kildor, Wikipedia 

Umeå 

Sundsvall 

Malmö 

Gävle 
Västerås 

Uppsala 

Stockholm 

Örebro 

Göteborg 

Lidköping 

Visby 

Borlänge 

Växjö 

Hudiksvall 

Kalmar 

Västervik 

Halmstad 

Jönköping 
Botkyrka 

Kristianstad 

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

Malin Lundgren 

Borås 
kontaktboras@endometriosforeningen.com 

Vad medlemskapet betyder för mig: 
Äntligen, det var min första tanke när jag för 
första gången kom i kontakt med Endometri-
osföreningen, jag pratade förtvivlat med  Nina 
Green som stöttade mig och berättade mer 
om sjukdomen. Främst betydde och betyder 
medlemskapet att jag inte längre är ensam.  
Det finns så många svåra känslor och situat-
ioner som kan uppstå när man får en sjuk-
dom, för mig har sjukdomen inneburit och in-
nebär ständigt mycket värk. Medlemskapet 
ger mig en känsla av samhörighet, ger mig 
stöd när det känns som svårast och en möjlig-
het att hjälpa och själv stötta/lyssna till andra 
som lider av samma sjukdom. Jag är både 
stolt och tacksam för mitt medlemskap i En-
dometriosföreningen! 

Vad jag gör i Endometriosföreningen: 
Jag är ny som kontaktperson i Borås med 
omnejd. Jag kommer se till att det blir kontinu-
erliga träffar här i Borås för Endometrios-
föreningens medlemmar. På träffarna kom-
mer vi att samtala kring sjukdomen och det 
den för med sig, förhoppningsvis kan detta bli 
till ett bra återkommande stöd för föreningens 
medlemmar. Jag kommer också att finnas till-
gänglig i den mån jag kan över mobiltelefon 
och jag ser inga hinder i att stötta och om 
önskemål finns, närvara vid t.ex. läkarbesök 
som stöd m.m. 

Kort Endometrioshistorik: 
Jag började söka hjälp för drygt 10 år sedan 
på en gynekologisk mottagning, tyvärr dröjde 
hjälpen tills för ca ett år sedan dvs efter näst-
an 10 års letande, nåt som inte är ovanligt för 
kvinnor med Endometrios. Idag lider jag av 
kronisk värk och är konstant medicinerad mot 

värken. Min endometrioshistoria liknar nog 
många andras, jag sökte hjälp om och om 
igen men blev både misstrodd och förlöjligad 
genom kommentarer som " Så är det att vara 
kvinna", "Ta en ipren och skärp till dig ", " Så 
farligt kan det knappast vara! ". Jag blev 
också hemskickad otaliga gånger ifrån akut-
mottagningar med fantomsmärtor då jag vän-
tade så länge, in i det sista för att söka hjälp 
för att jag var så rädd för att bli nonchalerad, 
förlöjligad eller "bara" inte trodd på. Nu har 
jag nyligen börjat behandlingen med Visanne 
och jag hoppas verkligen att det skall kunna 
hjälpa mig! 

Lite allmänt om mig som person: 
Jag är en positiv, kreativ och pratglad tjej på 
24 år. Jag bor i en fyra mitt i Borås med sam-
bon Mathias och treåriga dottern Gabriella 
samt två katter. Jag studerar för tillfället på 
distans och älskar sång och musik. Mina nära 
kära vänner är de som får mitt livspussel att 
gå ihop, jag har dem att tacka mycket för!  

Jag älskar att resa och träning var tidigare 
prio ett i mitt liv, tyvärr har jag nu fått ha över 
ett års uppehåll p.g.a. värken men hoppas 
kunna börja träna både kampsport och styrke-
träning igen, längre fram. Att skriva på min 
bok, en bok jag hoppas inom sinom tid få klar 
och utgiven är också ett intresse som för mig 
är mycket viktigt.  

Jag har en väldigt stark vilja och är mycket 
villig att hjälpa, med det hoppas jag kunna  
bidra till Endometriosföreningens viktiga  
arbete. 

mailto:kontaktboras@endometriosforeningen.com
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Maria Jana-Quintul  

Stockholm, Botkyrka i Norsborg  
kontactoespanol@endometiosforeningen.com    
kontaktbotkyrka@endometriosforeningen.com  
 

Vad medlemskapet betyder för mig:  
Medlemskapet betyder för mig en gemenskap 
med andra kvinnor/tjejer som lider av samma 
sjukdom som jag. Jag tycker också att det är 
ett sätt för mig och kunna vara påläst eller för-
beredd när jag ska möta vårdpersonal som 
inte är så insatta i vad det innebär att vara 
sjuk som kvinna i endometrios.  
Det är även intressant och viktigt att ta del av 
andra kvinnors upplevelser av endometrios 
samt att komma i kontakt med andra endo-
metrios kvinnor och sprida kunskap om vad 
vår sjukdom handlar om. 

Vad jag gör i Endometriosföreningen:  
Jag blev kontaktperson för jag tyckte det var 
ett intressant och givande uppdrag som jag 
anser passar mig. Och jag tog tillfället i akt 
när Endometriosföreningen sökte efter kon-
taktpersoner. Och jag pratar spanska, det är 
också en viktig sak att påpeka, för om man 
behöver någon som kan förklara om endo-
metrios på spanska så kan jag göra detta.   

Kort endometrioshistorik:  
För 5 år sen blev jag diagnostiserad med en-
dometrios efter en rutinkontroll hos min gyne-
kolog. Jag berättade för henne att jag hade 
ganska mycket smärta i mitt underliv och 
mage. Så hon tittade med ultraljud och fann 3 

cystor. Inom loppet av 2 år blev jag opererad 
5 gånger för mina smärtor och cystor som 
växte. Jag har även gått på flera hormonbe-
handlingar för att stoppa eller torka ut cys-
torna. Dessa har hjälpt några månader men 
smärtan har trots det kommit tillbaka.  
Jag har försökt lära mig och hantera min sjuk-
dom, vissa dagar går bra andra går mindre 
bra. Och jag kan tacka min familj som alltid är 
med mig i vått och torrt för att jag har orkat 
och klarat mig ur den psykiska botten jag 
nådde när jag fick reda på att jag inte kunde 
få barn med min man. Men det har tagit år av 
medveten fokusering för att komma tillbaka 
och acceptera mitt liv och att jag är välsignad 
med en underbar man som står vid min sida. 

Lite allmänt om mig som person:  
Jag är en glad person som försöker leva ett 
väldigt aktivt liv trots problem med min endo-
metrios. Jag är gymnasielärare i spanska och 
psykologi och tycker om mitt jobb.  
Jag är en person som inte bara vill ge upp 
utan ser alltid livet som en gåva och försöker 
göra det bästa av situationen. Men visst finns 
det dagar då jag inte mår bra, men då får jag 
tänka om och försöker anstränga mig lite till 
för att orka trots smärtan. Det tog mig några 
år att förstå mig på min sjukdom men jag kän-
ner mig mycket starkare nu än vad jag gjorde 
förut. Jag hoppas kunna inspirera andra kvin-
nor med endometrios om att det går att leva 
med denna sjukdom även om jag vet att det 
är enormt svårt i början - men det går.  

Vi ställer upp för dig! 
Möt några av oss som jobbar ideellt i  

Endometriosföreningen runt om i landet.  

mailto:kontactoespanol@endometiosforeningen.com
mailto:kontaktbotkyrka@endometriosforeningen.com
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Vi ställer upp för dig! 
Möt några av oss som jobbar ideellt i  
Endometriosföreningen runt om i landet.  

Jannika Petersson 

Osby 
kontaktkristianstad@endometriosforeningen.com  

 

Vad medlemskapet betyder för mig:  
Att få träffa andra som förstår, få stöd och 
höra att andras historier inte är helt olikt sin 
egen är en stor tröst då det känns som att 
ingen förstår. 

Vad jag gör i Endometriosföreningen:  
Kontaktperson samt i startgroparna för att 
starta upp en lokal grupp i Kristianstad. 

Kort endometrioshistorik:  
några gånger om året. I maj 2010 blev min 
smärta kronisk, sedan dess har jag varit 
smärtfri i två hela dagar. Opererades två 
gånger innan jag fick diagnosen endometrios 
sommaren 2012.    

Lite allmänt om mig som person:  
23 år gammal tjej som viger mitt liv åt mina 
hundar, fotografering, litteratur samt min 
sambo.  

Utdrag från facebook 
Jag vill hylla endometriosföreningen, den 

fantastiska föreningen - den består av van-
liga "endodrabbade" tjejer med en extra 

energidos att kämpa för alla oss drabbade 
- det är jag så tacksam för! Jag har inte 

egen extra energi att engagera mig just här 
- men har gjort det genom åren i andra 

sammanhang och vet vad som krävs... där-
för vill jag tacka alldeles extra! Kram på er 

vardagshjältar! 

Utdrag från facebook – den hemliga 

gruppen som är endast för medlemmar 

Jag tycker om den här gruppen och tanken 
av att man inte är ensam värmer hjärtat 
otroligt mycket. Jag läser era inlägg och 
tänker wow var har ni alla varit genom 

åren. Man har haft ont i mer än tio år och 
trott att man varit ensam om det. Jag är så 

glad av att få vara med i gruppen och få 
dela våra tankar med varandra. Låt inte 

endometrios hindra oss från att göra det vi 
älskar, låt oss inte ge upp. Låt oss alla 
kämpa tillsammans en dag kommer då 

våra röster blir hörda och då ett botemedel 
tillverkas. Låt oss vara positiva och tänka 

att smärta är bara svaghet som lämnar vår 
kropp. Och att den utformar oss, låt oss 

bara bli starkare och låt oss inte nöja oss 
med dålig vård. Tillsammans är vi starka. 
Jag önskar var och en av er en riktigt trev-

lig dag och liv. Ett liv utan smärtor ♥ 

mailto:kontaktkristianstad@endometriosforeningen.com
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Jag fick möjligheten att skriva en text i Endo-
metriosnytt nr 1 2012 om hur du som har en-
dometrios kan må bättre med hjälp av fysisk 
aktivitet. Då efterlyste jag frågor från er med-
lemmar om träning och endometrios. Redakt-
ionen tog emot en fråga från en medlem. 
Tack för din fråga! Den innehåller delvis medi-
cinska frågeställningar som jag inte har kom-
petens för, men jag ska försöka besvara den 
utifrån ett träningsperspektiv. Frågan berör en 
funktion i kroppen som är central 
vid all form av belastning – nämli-
gen aktivering av bäckenbotten-
muskulaturen.  

”Bäckenbotten består av lager av 
muskler som ligger omlott och 
kan liknas vid hängmattor som är 
upphängda i olika lager och åt 
olika håll och som samarbetar för 
att hålla allt på plats. Det finns 
muskler formade som en åtta 
som omsluter bland annat änd-
tarm, slida och urinrör och har till 
uppgift att öppna och stänga 
kroppsöppningarna. Musklerna har rikligt med 
nervändar och blodkärl och är mycket käns-
liga för tryck. Bäckenbottens muskler brukar 
få sammandragningar vid orgasm. Genom att 
träna upp musklerna kan slidans omform-
ningsförmåga, spänst och känslighet påver-
kas.” Ur skriften Fittfakta, RFSU. 

Medlemmen berättar att hon tränar relativt re-
gelbundet, oftast yoga och styrketräning. Hon 
ville förbättra sin kondition och började 
springa enligt ett löpningsupplägg med suc-
cessiv upptrappning. Hon beskriver att hon får 
väldigt ont, likt endometriossmärta och blöd-
ning i anslutning till och efter att hon har 
sprungit. Hon avslutar insändarfrågan: 

”Jag har även prövat att springa på crosstrai-
ner och då får jag inga problem så det verkar 
vara "dunsarna" som ställer till det. Kan det 
vara så att löpningen faktiskt gör mer skada 
än nytta för mig pga endometriosen?”  

Du beskriver att du tränar yoga och det är en 
mycket bra träningsform för att hitta och akti-
vera sin bäckenbotten utan tyngre belastning 
som hopp och löpsteg eller yttre belastning i 
form av exempelvis skivstänger. Corepass, 

som är ett träningspass 
som fokuserar på och byg-
ger upp bålmuskulaturen, 
mage, rygg, höft, bäcken-
botten, är också utmärkt att 
träna för att successivt för-
bereda kroppen på tyngre 
träning och fysiska utma-
ningar i vardagen.  

Jag kan tyvärr inte svara på 
varför smärtorna och blöd-
ningarna uppkommer för 
just dig i dessa situationer. 

Ta gärna upp det med din gynekolog om du 
har liknande besvär vid fysisk aktivitet. Jag vill 
säga att jag inte är sjukvårdsutbildad. Jag har 
omkring tio års erfarenhet av som träningsle-
dare och instruktör inom styrke-, rörlighets- 
och konditionsträning. Och jag har endo-
metrios. Träning gör min livssituation bättre, 
min smärthantering lättare och min själv-
känsla starkare. Jag vill därför dela med mig 
av mina erfarenheter. 

Som jag skrev i artikeln i Endometriosnytt nr 1 
-2012 är det individuellt hur man upplever 
smärta och vilken fysiskt aktivitet som funge-
rar för just dig. Det kan vara så att man kan 
uppleva ett visst obehag vid fysisk aktivitet 

Föreningen får ofta in frågor från våra medlemmar som vi besvarar privat, via nyhetsbrev eller i Endometriosnytt. 
Kan vi inte bemöta frågan själv, rådfrågar vi lämpliga personer. I detta avsnitt behandlas en fråga som kom in till 
oss efter ett inslag i Endometriosnytt nr 1 - 2012. 

Träna dina bästa muskler 
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när man exempelvis har haft en smärtperiod 
eller varit fysiskt inaktiv en tid. När man pratar 
om smärtskalor inom sjukvården brukar man 
säga att om smärtan inte blir värre av aktivite-
ten i fråga gör den mest troligt mer nytta än 
skada. De fysiska och mentala vinsterna av 
träning för kroniskt smärtsjuka är stora: ökad 
muskelstyrka, bättre syreupptagningsförmåga 
(kondition), bålstabilitet och inte minst smärt-
lindring. Att ha en fysiskt aktiv och grundstark 
kropp hjälper dig också när du har sämre peri-
oder exempelvis i samband med skov. 

Men det du beskriver är att 
träning i form av löpning ver-
kar utlösa mer smärta än du 
hade innan och det är onödigt. 
Det finns så många sätt att 
träna kondition och styrka ef-
fektivt och säkert och det vik-
tiga är att hitta det som funge-
rar för dig. Du har ju provat dig 
fram och berättar att du kan 
träna kondition på en 
crosstrainer (en konditionsma-
skin med trampor och stavar) 
ett rörelsemönster som liknar just jogging ex-
empelvis och aktiverar hela kroppen. Välj det i 
stället om det funkar för dig! Exempelvis Fris-
kis&Svettis erbjuder konditionspass på just 
crosstrainers i grupp så kallad Indoor walking. 
Om man vill förbättra sin kondition utan belas-
tande hopp finns också spinncykling i grupp. 

Men för att få en stark och funktionell kropp 
och stärka upp och öka cirkulationen i musk-
lerna runt våra smärtområden som endometri-
oskvinnor- rekommenderar jag styrketräning 
eller så kallad funktionell träning. Gärna öv-
ningar med vikter som marklyft, knäböj och 
totalövningar som engagerar muskler i ben, 
bål och överkropp samtidigt. Dessa övningar 

stärker ben, rumpa, rygg och bål. Du tränar 
styrka, rörlighet, stabilitet, explosivitet och 
ökar förbränningen ordentligt. Med god teknik 
och styrka i bäckenbotten kan du så små-
ningom träna tungt och frigöra kroppsegna 
smärtlindrande ämnen. Du kan även träna kliv 
upp och ner på en låda på en höjd som känns 
utmanande. Kliv med ett ben i taget, hitta ba-
lansen, spänn rumpan ordentligt när du kom-
mit upp med båda fötterna på lådan. På så vis 
kan du träna explosivt och få upp pulsen utan 
hopp. Tränar du på ett gym, ta hjälp av en ut-

bildad instruktör i början!  

Precis som alla andra 
muskler i kroppen behöver 
bäckenbottenmusklerna trä-
nas och det är viktigt att öka 
belastningen successivt. På 
Stockholms läns landstings 
hemsida listar man många 
bra tips på hur man kan 
träna upp sin bäckenbotten 
från grunden. Det finns 
”träningsprogram” för 
styrka, uthållighet och 

snabbhet i bäckenbotten. Det är kärnan till en 
stark funktionell kropp! 

Läs mer på www.1177.se och använd 

sökordet ”bäckenbottenträning”.  

Ställ gärna en fråga om träning till redaktionen 
så ska jag försöka besvara den! 

Din endometriosvän i träningsvärlden 

Har du några frågor om träning eller behöver du tips på 
hur du kan komma igång? Skicka dina frågor till redakt-
ionen@endometriosforeningen.com  så ska jag göra mitt 
bästa för att besvara dem i kommande nummer! 

http://www.1177.se
mailto:redaktionen@endometriosforeningen.com
mailto:redaktionen@endometriosforeningen.com
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Okunskapen om endometrios inom allmän-
praktiken är förödande och äventyrar kvinnors 

livskvalitet.  

Jag är dotter, syster, barnbarn, flickvän, vän, kol-
lega, patient och 1 av 200 000 kvinnor i Sverige 
som lider av endometrios. Mina bekymmer började 
samma dag som jag fick min första mens då jag 
fyllde 11 år, men upphörde inte då jag fick min dia-
gnos det år jag fyllde 25. Domen löd: kronisk en-
dometrios. Plötsligt föll alla bitarna på plats. Käns-
lan av att äntligen vinna min rätt efter nio års kamp 
var och är överväldigande. Ingen läkare kan nå-
gonsin mer säga till mig att jag inbillar mig. Mitt i 
detta glädjerus över att faktiskt få upprättelse finns 
en bitterhet som var dag sprider sig i mina tankar. 
Det som följer nedan är min personliga erfarenhet, 
men detta är inte ett unik fall. Tyvärr finns det ota-
liga liknande historier. Och jag vill inte höra att en 
enda flicka, eller kvinna, ytterligare blir misstrodd. 
Nu är det tid för mig att höja min röst. För nu får 
det vara nog! 

Endometrios är en kronisk sjukdom som ca 176 
miljoner kvinnor lider av i världen, den är vanligare 
är diabetes och cancer. I Sverige beräknas ca  
200 000 kvinnor lida av endometrios. Trots detta 
kan det ta upp till 9 år i vårt moderna sjukvårds-
land innan en kvinna blir diagnostiserad och be-
handlad. Varför? Sjukvården - personalen på min 
närmaste vårdcentral, akutmottagning, gynekolo-
ger, gynkliniker - har sällan någon aning om vad 
endometrios är. Jag talar av egen erfarenhet. Inte 
ens gynekologen på gynakuten på Huddinge sjuk-
hus gick vidare med mitt ärende, juli/augusti 2011. 
"Du inbillar dig din smärta, jag kan inte se något 
på ultraljudet." Bara åtta månader senare operera-
des jag. Tre veckor innan och fram till operation 
var jag både sjukskriven och inlagd på sjukhus på 
grund av kraftiga smärtor. Två månader efter oper-
ationen, i slutet på maj 2012 blev jag åter igen in-
lagd på grund av min smärta. Jag är tjugofem år 
gammal. Jag har fått fem olika smärtstillande ut-
skrivet. Jag tar mig fram med hjälp av en krycka 
på grund av mina smärtor och symptom. Jag som-
nar med en TENS (Transkutan Elektrisk Nerv Sti-
mulering). Jag är bara tjugofem år gammal. Jag vill 
umgås, jag vill arbeta, jag vill studera, jag vill resa, 

jag vill kunna bli mamma.  Jag är livrädd för att jag 
i framtiden kanske inte är kapabel att sköta ett ar-
bete, att handla mat, städa, tvätta mig, köra bil, ta 
en promenad. Det händer att jag får ångest inför 
framtiden. För jag vet inte om jag kan bära ett barn 
i mig, föda mitt barn, amma mitt barn, uppfostra 
mitt barn och se mitt barn växa upp. Vem kommer 
att orka leva med mig och alla mina besvär? Jag 
är rädd för att jag inte ska kunna klara mig själv 
och att Försäkringskassan ska neka mig sjukpen-
ning. Jag vill inte hamna på gatan och jag vill inte 
bli försörjd av en anhörig. Jag är rädd att inte bli 
tagen på allvar av samhället, läkare, anhöriga, 
vänner och kolleger. 

Dagen efter min laparoskopi, mars 2012, på KS 
Huddinge fick jag gå hem. Med mig hade jag en 
lapp med två telefonnummer. “Ring om du har nå-
gon fråga.” sa barnmorskan som skrev ut mig. Ja, 
tänkte jag. Vad fan är endometrios? Att bli 
hemskickad på det där viset fick mig att känna mig 
ensammast i världen och totalt övergiven. Var är 
det där endometriosteamet på denna mottagning? 
undrade jag. Ska de inte komma och prata med 
mig? Jag staplade ut från kliniken på ostadiga ben, 
med ett sjukresekort i handen. Nere i entrén vän-
tade en färdtjänsttaxi. När jag kom hem satte jag 
upp lapparna på kylskåpet och skrev in dem i mo-
bilen. Det var onsdag. Jag stannade hemma res-
ten av veckan. Hur skulle jag sköta mina tre oper-
ationssår? Ingen information om det alls. Ska de 
ramla av av sig själv, när kan jag ta bort plåstret? 
Varför rinner det vätska från min navel, är det nor-
malt? 

En vecka efter operationen ringde jag till gynklini-
ken. Jag hade tusen frågor. Jag begärde att få tid 
med en kurator. Jag var livrädd att bli deprimerad. 
Jag hade innan operationen övertygat mig själv 
om att de skulle hitta felet i mig, fixa det och sedan 
var det över. Men istället hittade de felet i mig, tog 
bort lite av det och meddelade att jag aldrig skulle 
bli frisk. Sköterskan nappade inte. En vecka se-
nare ringde jag igen, för det är bara telefontid en 
dag i veckan. ”Jag måste få en tid hos kuratorn i 
stödteamet!”. Den här gången gick det bättre. 
Mina möten med kuratorn, ett fåtal tillfällen, har 
påverkat mig på ett positivt sätt och jag är glad att 

Om jag ändå hade ballar ... 
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jag var stark nog att själv hävda min rätt till vård. 
Hur går det för dem som inte är ”friska nog” att 
kräva sin rätt? En samtalstid i anknytning till oper-
ationen, med kurator och läkare, anser jag bör 
införas som praxis. Här bör även ansvarig läkare 
uppmuntra anhöriga att följa med och ta del av 
information och ställa frågor.  

Första mensen fick jag när jag var 11 år gammal 
och redan efter något år minns jag hur jag hukade 
mig i smärtor, svettades i feber och skrek efter 
min mamma. P-piller var bra för mensvärk sades 
det på ungdomsmottagningen, vilket faktiskt stäm-
de. Värken försvann aldrig helt och efter 4 år slu-
tade jag med dem eftersom jag inte upplevde så 
stor skillnad. Det var dumt gjort, men det var ingen 
barnmorska på ungdomsmottagningen som prote-
sterade. Nu börjar det bli riktigt jobbigt. Jag skulle 
snart ta studenten och skulle ut i vida världen. En 
läkare skickade mig på magnetröntgen av huvu-
det, en annan av ryggen. En annan läkare skrat-
tade åt mig när jag bad om remiss till fullständig 
hälsokontroll på grund av mina smärtor och övriga 
besvär, symptom. Hans svar var “Vet du vad det 
kostar eller? Du är ung, om du inte har ett körkort 
tycker jag att du ska lägga pengarna på det istäl-
let.” 

Så länge jag studerade var frånvarodagar inte va-
rit ett problem. Att skriva ett PM hemifrån mellan 
värkattackerna har fungerat en del gånger. Men 
att ta mig ut, åka kollektivtrafik. Stå upp, gå, sitta, 
prata, fokusera. Omöjligt. Min räddning blev 4 års 
högskolestudier. 

En del menar att temperaturen man vistas i kan 
påverka smärtan åt olika håll. Jag står inte ut med 
kyla, det smärtar in i benmärgen och minsta nerv. 
Senast i maj detta år hade jag långkalsonger i ull 
och överdragsbyxor på mig. Det var 11 grader ute. 
På en resa i soliga Latinamerika var jag sänglig-
gandes i fyra dagar på grund av min menssmärta. 
Jag tror jag skrek i tre dagar. Kräktes upp de ta-
bletter jag blev serverad. Min pappa höll upp mitt 
huvud, matade mig med varma koppen, den med 
sparrissmak, för att jag skulle få i mig något i ma-
gen mellan tabletterna. Min mamma gjorde i ord-
ning vattenflaskor med vätskeersättning i och min 
syster klappade mig på pannan och satt vid min 
sida. 

De märkliga bemötanden under läkarbesöken fort-
satte. En urolog lyssnade inte på mig under en 
undersökning, när jag tydligt uttryckte kraftig 
smärta, då han tryckte in det tjocka röret i mitt 
urinhål. Jag hade tydligen “en liten blåsa.”, sa han. 
Av fem gynekologer och otaliga läkare jag besökt 
mellan åren 2008-2011 har ingen misstänkt att jag 
har endometrios, trots typiska symptom. Jag vill 
veta varför gynekologen på ett av de största sjuk-
husen i detta land, Huddinge sjukhus, i augusti 
2011säger att jag "inbillar mig" mina smärtor och 
borde ignorera dem? Hur kan det vara möjligt? 
Jag kan fortsätta med minst lika många exempel, 
men jag väljer att inte göra det. Till slut var det 
faktiskt en gynekolog som nämnde endometrios, 
för nu syntes det äntligen “någonting av något 
slag som inte skulle vara där” på ultraljudet. Detta 
var i januari 2012. “Kan det vara endometrios som 
orsakar alla dina besvär? Jag skickar en remiss 
för laparoskopi på en gång!” Allt som behövdes 
var att ett fysiskt “bevis” skulle dyka upp på skär-
men. Ingen annan läkare eller gynekolog hade 
lyssnat på mig då jag rabblade min psykiska oro 
och mina fysiska åkommor. Detta var dock andra 
gången på knappt två månader som jag besökte 
samma gynekolog. Och jag är oändligt tacksam 
att denne inte gav upp och släppte mig, utan att 
en ny undersökning gjordes följt av en massa frå-
gor om min hälsa, tidigare sjukdomar, besvär och 
faktiskt mitt välmående. Sedan dess bär jag alltid, 
innerfickan i jackan eller i plånboken, fotot med 
ultraljudet och “klumpen” inringat med en bläck-
penna.  

Jag promenerar runt med min upprättelse i fickan 
närmast hjärtat! För att jag äntligen hade fått rätt! 
Flera gånger den närmaste tiden efter den första 

Foto: Rikard Landberg 
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bekräftelsen var jag tvungen att ta upp och titta på 
det för att veta att det verkligen var sant. 

Sedan jag opererades och fick min diagnos i mars 
2012 har jag inte upplevt att mitt tillstånd förbätt-
rats. Snarare har det försämrats. Medicinskt, eko-
nomiskt, socialt och medborgerligt. Få behandling-
ar ingår i högskostnadsskyddet, att få en sjukför-
säkring verkar omöjligt. Jag oroar mig för om nå-
gon kommer vilja anställa någon som är borta då 
och då och som inte klarar sig utan starka tablet-
ter och kryckor med jämna mellanrum? Hur 
många vill ha en vän som knappt kan planera in 
saker i förväg, eller ställer in i sista sekunden? 
Alla dessa tidigare övergrepp, ja, jag väljer att 
kalla dem för övergrepp, på mig som patient, 
kvinna och individ har satt djupa spår i mig och 
påtagligt sänkt mitt förtroende för vården i Stock-
holmsområdet. Nu har jag arbetat ett år och har 
rekordet i karens- och sjukfrånvarodagar i mitt ar-
betslag. 

Däremot har jag haft förmånen att komma i kon-
takt med en del fantastiska människor på KS Hud-
dinges nystartade Endometrioscentrum, som öpp-
nades i januari 2012. Även ett gäng underbara 
undersköterskor, sjuksköterskor och läkare på 
kvinnokliniken på KS i Solna. En eloge till dem! 
Det finns ytterligare ett centrum i Uppsala och ett 
till alldeles nyöppnat i Malmö. När man väl kom-
mer in i systemet och får träffa personal, specia-
lister, som vet vad endometrios är förändras bil-
den. Det är fantastiskt! Men resan dit är alldeles 
för lång, okunskapen bland allmänpraktiker är ett 
stort problem. Redan 2007 uppmärksammades de 
akuta åtgärder som rör endometriosvården i en 
fokusrapport beställd av Stockholms läns lands-
ting, framtagen av docent Agneta Bergqvist. I den 
framgår det bland annat att endometrios är "Ett 
stort folkhälsoproblem med stor sjukvårdskon-
sumtion och reducerad arbetskapacitet och där-
med ett nationalekonomiskt problem." “Kontinuitet 
i omhändertagandet är ytterst viktigt för människor 
med kroniska sjukdomar som så påtagligt påver-
kar hela deras livssituation.” 

I fokusrapporten står det även “Regelbunden ut-
bildningsverksamhet av olika personalkategorier 
som möter endometriospatienter inom akut- och 
primärvården men även skolsköterskor bör ingå i 
uppdraget.”... “Sjukdomen är en specialistfråga. 

Inom akutvården på sjukhusen 
ska medarbetarna ha kunskap 
om sjukdomen, ta patienternas 
besvär på allvar och inte bara 
skicka hem patienten utan att 
slussa henne vidare till specia-
list.” (Min understrykning.) Enligt 
min uppfattning, i enlighet som 
patient, uppfylls inte den sista 
meningen. Detta publicerades 
alltså 2007. Det var för fem år 
sedan. Varför läser jag dagligen 
att det ser ut så här? Varför lä-
ser jag dagligen hur andra kvin-
nor i hela landet, i det forum jag 
är verksam i, inte tas på allvar 
och blir hemskickade med upp-
maningen “Ta en alvedon.” trots 
att de har dokumenterad endo-
metrios? Vart ska vi patienter 
vända oss när gynekologer och läkare inte tror på 
oss? Vi talar förstås mycket med varandra i före-
ningens olika forum, det är ett enormt stöd för 
många av oss. Men det ger tyvärr ingen fysiskt 
förbättring av våra tillstånd. En del kvinnor med 
endometrios har inga besvär alls. Att ha en var-
dag, arbeta, umgås, resa och studera är möjligt 
även fast man har endometrios. Men för många 
blir sjukdomen huvudrubriken i livet. Såhär skriver 
en kvinna i ett forum, juni 2012: 

“Det är viktigt att en kvinna med endometrios ses 
till sin helhet då endometrios ofta påverkar så 
mycket mer än bara äggstockar och livmoder, 
t.ex.: tarmar och deras funktion så att det behövs 
tarmspecialister; överaktivt smärtsystem p.g.a. 
kronisk/återkommande smärta så att det behövs 
smärtläkare; barnlöshet så att det behövs IVF 
specialister; energilösheten som "ingen" förstår - 
framförallt anhöriga, arbetsgivare, lärare m.fl.; ku-
rator/psykolog/KBT-are eller liknade för att accep-
tera diagnosen av en kronisk sjukdom.” 

Stockholms läns landsting - jag undrar - Vad 
hände med fokusrapporten? Har inte den nått ut 
till samtliga vårdcentraler och sjukhus? Har någon 
läst den? Politiker och övriga beslutsfattare i olika 
ledningsgrupper - har ni inte sett till att den här 
rapporten har nått ut till er personal, er personal 
som arbetar med patienter i praktiken och faktisk 
drar nytta av information som denna? Är det inte 
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ert ansvar att fortbilda sjukvårdspersonal? Blir den 
läst på eget initiativ bara för att den ligger ute på 
Stockholms läns landstings hemsida? 

Fokusrapport Endometrios 
“Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar 
5 – 10 procent av alla kvinnor i fertil ålder. Där-
med är endometrios en kvinnlig folksjukdom. 
Symtomen utgörs av bäckensmärtor, som ibland 
kan vara mycket svåra och invalidiserande, samt 
infertilitet. Diagnosen förbises i allmänhet under 
lång tid och som följd därav fördröjs adekvat vård 
och behandling. 
Fokusrapporten belyser aktuellt kunskapsläge och 
innehåller också resultatet av en enkät som 
Svenska endometriosföreningen genomfört, vilken 
visar hur sjukdomen påverkar de drabbades ar-
betsliv, sociala relationer och sjukvårdskonsumt-
ion.” 
Källa: Stockholms läns landsting, Produktions-
samordning  

Att inte bli trodd och bortviftad är fruktansvärt 
kränkande. Jag ser det som ett gigantiskt problem 
att läkare, och framförallt gynekologer, inte har 
kännedom om denna vanliga men smärtsamma 
sjukdom. Grunden till det problemet anser jag lig-
ger högre upp. Det är nu tid att fortbilda och infor-
mera sjukvårdspersonal om endometrios! 

 Myterna om denna sjukdom är alldeles för många 
och bör slås hål på. Ålder har inget med sjukdo-
men att göra, en graviditet eller hysterektomi botar 
inte endometrios! 
- Även en patientutbildning i sjukdomen bör ses 
över, detta är ju något som finns i andra kroniska 
diagnoser. Fakta och information, om läkemedel, 
smärta och framförallt hur man accepterar sin 
sjukdom. Hur går man vidare i livet? Hur hanterar 
man ovisshet? 
- Jag kan ingenting om de mediciner jag fått ut-
skrivet. Av alla de preparat som jag tar har ingen 
läkare, ingen någonsin, varnat för att kombinera 
dem med alkohol. Jag har hundratals tabletter av 
två olika morfin, liggandes hemma. Och en remiss 
till en psykolog som har legat i någon hög någon-
stans i flera månader. Vem tar ansvar för min psy-
kiska hälsa? Hur kan vården ta sådana chans-
ningar?  

Jag skriver detta för att sprida kännedom och kun-
skap, för snabbare diagnostisering och stöd för 

patienter och anhöriga. Jag skriver detta för att jag 
upplever ett behov av att yttra mig och försöka 
påverka min och 200 000 andra kvinnors situat-
ion. För jag tror att det är precis som Matts Olovs-
son, överläkare Akademiska Sjukhuset i Uppsala, 
uttrycker i en intervju i Sundsvalls Dagblad 25 ja-
nuari 2010 "Det här är en stor patientgrupp som 
behandlats väldigt styvmoderligt genom åren. 
Man har skött dem med lillfingret på vänster hand. 
Många kvinnor har fått lida i onödan." ... "Vi hade 
kunnat oerhört mycket mer om den här sjukdo-
men om det handlade om män." ... "Historiskt ska 
ju kvinnor lida och tiga. Har man ont vid samlag 
ska man bita ihop. Har man svår mensvärk ska 
man bita ihop. Så är det fortfarande." Hur kan det 
komma sig att mer än halva befolkningen fortfa-
rande kommer i andra hand? Hur kan det komma 
sig att kvinnors hälsa är så oviktig? 

Idag består min behandling av GnRh-agonist. Är 
det rimligt att man som tjugofemåring ska behö-
vas sättas i ett konstgjort klimakterie? En sub-
stans som för övrigt påskyndar urkalkning av ske-
lettet och därför måste kompletteras med en an-
nan motverkande medicin. Enanton, en medicin 
som egentligen används vid avancerad prosta-
tacancer. Jag har varken en prostata eller cancer. 
Mitt, och förmodligen 200 000 andra kvinnor, hopp 
är en forskning som visar på orsak, behandling 
och bot för endometrios. För lever man i en relat-
ion och har en familj så är det inte endometrios 
något som man ensam lever med. Det blir en fa-
miljefråga, det påverkar varenda individ i din 
närmaste omgivning. 

Framförallt uppmanar jag dig politiker, beslutsfat-
tare och verkställare att lyfta denna fråga. Även 
dig som arbetar inom primär- och akutvården hop-
pas jag har en vilja att påverka din överordnade. 
Stöd forskning, stöd föreningen, läs om sjukdo-
men, tala med patienter, ta hjälp av föreningen. 
För gäller det inte dig så gäller det din dotter, din 
syster, ditt barnbarn, din partner, din mor, din vän, 
kollega, eller din patient. 

Med hopp om gehör, förändring och behandling 

Rebeca 
i egenskap av kvinna, dotter, syster, barnbarn, flickvän, 

vän, kollega, patient, medlem  och kontaktperson  
i Endometriosföreningen, Sverige 
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För alla som i någon form och i någon styrka lever med 
smärta kan jag verkligen rekommendera att läsa den 
här boken! Vi som fått lite mer av smärtupplevelser i 
livet vet så väl att det lätt kan påverka livet i stort, fram-
för allt när smärtan pågår över tid. Martins och Gunillas 
syfte med den här boken är att bredda och fördjupa 
förståelsen för smärtsjukdomar hos oss som är drab-
bade men även för våra anhöriga och sjukvårdsperso-
nal. Boken är skriven på ett sätt som är anpassat för 
icke medicinskt utbildade och den är därmed lätt att 
förstå och ta till sig. 

Inledningsvis beskrivs hur smärta fungerar. Smärtsy-
stemet är ett avancerat system och med ökad kunskap 
om det finns möjligheter att samarbeta med systemet.  
Många föräldrar använder avledningsmanövrer för att 
hjälpa ett barn som gjort sig illa. Hjärnan har en fantas-
tisk förmåga till beredskap och anpassning. Man kan 
tjuvkoppla systemet och som exempel ges att det gör 
mindre ont i tummen som träffades av hammaren om 
man biter sig i läppen.  

Smärta kan beskrivas utifrån två aspekter, intensitet 
och karaktär. Eftersom det inte går att mäta exakt finns 
hjälpmedel för att skatta smärta och de är bra i samtal 
med vårdgivaren. VAS-skalan (visuell analog skala) är 
ett streck med tio punkter där ena änden benämns ing-
en smärta och den andra värsta tänkbara smärta. Ett 
annat sätt är att rita var på kroppen smärtan sprider ut 
sig och vilken karaktär smärtan har. Ord som ofta åter-
kommer kan vara brännande, svidande, huggande, 
skärande, ilande, molande. 

Författarna tar upp att kvinnor i högre grad än män 
drabbas av kronisk smärta. Varför det är så finns ingen 
tydlig, enskild orsak till. Sverige beskrivs ligga långt 
framme när det gäller smärtforskning och det kan bero 
på att vi har en stor andel kvinnor i arbetslivet. Smärta 
kostar därmed samhället stora pengar och i övrigt har 
smärta en låg status inom medicin. 

Boken talar tydligt om att smärta föder smärta. Smärta 
försämrar även din förmåga att hantera smärta. Forsk-
ning visar på att smärta betyder mer än att ha ont. Du 
minns sämre, tappar koncentrationen, blir lättare ned-
stämd och har svårare att känna dig motiverad. Idag 
vet man att hjärnan förändras av smärta. Blir smärtsy-
stemet för uppskruvat centraliseras smärtan. Resultatet 
av det är att hjärnan inte längre behöver inkommande 
smärtsignaler för att uppleva lidande. Uppmaningen i 

boken är att personer med smärta kan ta kommandot 
över smärtupplevelsen genom att samarbeta med 
smärta. Här finns ingen tid att förlora! 

Författarna tar upp fyra steg till centralisering av 
smärta: 

 Långvarig obehandlad smärta 

 Dålig smärtlindring 

 Förändrad smärtupplevelse 

 Smärta utan smärtimpulser 

I steg tre processar inte längre hjärnans inkommande 
smärtsignaler som det ska. Systemet är slutkört och 
bygger om sig. Här kan det hända att en del får diagno-
sen fibromyalgi men det kan även dröja till sista steget. 
Viktig kunskap är att en behandlingsmetod inte hjälper 
alla smärtpatienter, även om man har samma diagnos.  

”Om inget händer som minskar det onda, börjar krop-
pen bygga ut kapaciteten när det gäller att transportera 
information till hjärnan. För att förstärka budskapet bil-
das fler nervändslut. Inte nog med det. Vid varje ner-
vändslut bildas också ett stort antal nya smärtmotta-
gare. Allt enligt devisen; Om det inte hjälper att viska 
så får vi väl skrika. Det innebär att allt mindre retning 
av sinnescellerna leder till allt starkare signaler. Resul-
tatet bli att det bara gör mer och mer ont även om orsa-
ken till smärta, till exempel sjukdomen, inte förvärras.” 

Boken ger flera exempel på patienthistorier för att be-
lysa detta. 

Re c e n s i on  a v  b o ke n   

Hj ärnko l l  p å  vä rk  o ch  s mär ta   

a v  Ma r t in  I n gva r  o c h  Gu n i l la  E ld h  
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Placebo-effekten har inom sjukvården tidigare förkas-
tas men idag vet man bättre. Rätt använd kan placebo 
vara ett verktyg. I slutet av 70-talet upptäckte man de 
neurologiska mekanismerna bakom placeboeffekten. 
Försökspersoner fick en ”verkningslös” substans med 
informationen att de fick smärtstillande medicin. Det 
som hände var att försökspersonerna utsöndrade 
kroppseget morfin, endorfin. Samma personer fick se-
dan Naloxon, en endorfin hämmande medicin, och då 
sjönk endorfinets halter och smärtan kom tillbaka. 
Forskarna kunde därmed koppla placeboeffekten till ett 
välkänt kroppseget ämne.  

I ett område i hjärnan ryms både det system där smärt-
reglering startar och styrning av kognitiva funktioner. 
Tankar, förväntningar och attityder kan därför påverka 
smärtregleringen. Hjärnan jämför och anpassar vid be-
hov föreställningar mot verkligheten. Placebo handlar 
om inlärning och förväntan baserat på tidigare erfaren-
heter. Försök har gjorts där försökspersoner får träna 
upp hjärnans smärtsystem. Syftet har varit att se om 
det är möjligt att med tankens kraft styra smärtan. Del-
tagarna fick se vad som hände i hjärnan när de utsat-
tes för olika stark värme. De uppmanades att ”hetsa 
upp” respektive dämpa systemet när värmen avtog 
respektive ökades. De friska deltagarna lyckades 
sänka sin smärtupplevelse med 23 %! I nytt försök med 
deltagare med långvarig smärta var resultatet hela 64 
%! Den senare gruppen hade övat upp sin smärtkon-
troll och ansågs mer talangfulla än sina friska kamrater! 
Visst låter det lovande! Till skillnad från ett morfinpre-
parat som ”klubbar” till systemet kan du aktivera hela 
systemet om du lär dig verktygen att jobba med syste-
met. Lyckas du intala dig att du inte har så ont kan du 
påverka kroppens eget system för nedåtstigande 
smärtkontroll, vilket inte läkemedel gör. Boken tar även 
upp lite kring beteendeterapi och ACT:s möjligheter att 
vara verktyg mot smärtupplevelser. ACT står för Ac-
ceptance and Commitment Therapy och är en ny form 
av kognitiv beteendeterapi  som visat sig vara fram-
gångsrik för att ge patienter med kronisk sjukdom och 
smärta  ökad livskvalitet. 

Slutligen författarnas lista på hur du ”boostar” placebo-
effekten: 

 Om den som ger behandlingen själv är överty-

gad om att den är bra, blir placebo effekten star-
kare (social suggestion). 

 Om du som patient är lugn och koncentrerad och 

upplever att du har kontroll över situationen blir 
det lättare att få en placeboeffekt (hjärnbalkens 
kontroll). 

 Om du tidigare upplevt en liknande situation, där 
exempelvis en viss medicin har hjälpt, får du en 
starkare effekt (hjärnans inlärningssystem och 
förväntan). 

 Om du motionerar ökar endorfinutsöndringen 
och det förstärker placeboeffekten. 

 Om du föreställer dig att du blir smärtfri utsönd-

ras opioder i kroppen. Resultatet blir att smärt-
signalerna till hjärnan minskar. 

Författarna har många målande exempel vilket gör 
boken både intressant och lätt förstådd. Boken ger 
även en hel del tips inte bara kring hur du kan hantera 
din smärta utan hur du kan kommunicera med din 
vårdgivare. 

Ingela 
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F ör ett tag sedan fick jag frågan om inte jag kunde 
ta och skriva något om att leva med Synarela. 

Tyckte själv att det var en bra idé men då jag väl satt 
där så kröp skrivkrampen fram i form av – varför skulle 
det vara intressant? Efter lite funderande, kanske mitt 
liv, 24 år av 44 så här långt, med Synarela kan ge in-
spiration till andra i hur man kan hantera biverkningar 
även om vi alla är olika. 

J ag fick diagnosen endometrios då jag fyllt 18 efter 
en mycket smärtsam tid som tonåring då varken P-

piller (inklusive gestagener) eller värktabletter funge-
rade och mitt sätt att avfokusera smärta genom att 
plugga förlorade effekt då universitetet var mycket tuf-
fare, och med obligatoriska moment, än gymnasiet. 

E fter 9 x3 helvetiska månader av Danocrine 
(används tack och lov inte längre i Sverige) berät-

tade min fantastiska gynekolog som jag hade då, om 
en ny medicin som var på väg ut på marknaden. Det 
var en GnRH-analog med namnet Synarela som han 
tyvärr inte kunde skriva ut men att han, om det var ok 
med mig, kunde skriva ut Suprefact som hade samma 
verksamma substans. För mig var alla alternativ till 
Danocrine värda att prova. Glatt hämtade jag ut Supre-
fact på Apoteket, fick dock förklara att (i) jag är inte en 
man med prostataproblem; (ii) jag ska ha medicinen 
som behandling mot endometrios vilket innebär att… 

då personalen inte hade en susning.  

B örjade spraya 3 ggr/per näsborre/dag i nio måna-
der med tanken att nu ska jag bli kvitt från endo-

metriosen för gott. Tyvärr hände ju inte detta och jag 
går fortfarande på GnRH-anloger för att hålla endo-
metriosen under kontroll, numera är dock dosen juste-
rad till 2 ggr/dag och bara en näsborre morgon och 
kväll. I början sprayade jag nio månader i taget och 
sedan oftast bara några veckors uppehåll innan ny 
behandling. De senaste åtta åren har jag tagit GnRH-
analoger utan uppehåll, Synarela mestadels av tiden 
då Enanton/Procren sprutor har för låg dos för mig 
(blöder och har sjukt ont då jag tar Enanton/Procren 
även om jag tar sprutorna oftare)*. 

V isst kom medicinen med en bunt biverkningar: 
yrsel, illamående, ödem (svullnad p.g.a. ansam-

ling av vätska i vävnaderna), torra slemhinnor, näs-
blod, vallningar, ett sjuhelvetiskt humör, ingen sexlust, 
benskörhet, myrkrypningar, högre blodtryck m.m. 
Dessa var dock ingenting jämfört med dem jag fick 
med Danocrine och framförallt, och för mig kanske det 
viktigaste, så blev jag nästan smärtfri. Jag började där-
för fundera över: hur kan jag hantera biverkningarna? 

S tartade med att tänka över vad jag var, och fort-
farande är, villig att leva med:  

Mitt liv med Synarela 

Hormonbehandlingar är något de flesta av kvinnor med endometrios har gått igenom, går igenom eller funderar 
på att gå igenom. Det finns många olika typer av hormonbehandling och för endometriospatienter är de mest ak-
tuella P-piller, gestagener (även kallat progesteron/gulkroppshormon) eller GnRH-analoger. Hur de administreras 
och i vilka doser de tas varierar från medicin till medicin och sker i samråd med läkare. Ibland kan P-piller (helst 
då P-piller som ej har östrogen) räcka och det är även det man oftast får prova först om man är tonåring. Ibland 
behövs starkare hormonpreparat för att trycka ner endometriosen och man går över till gestagener eller GnRH-
analoger. Gemensamt för alla hormonbehandlingar mot endometrios är att de på olika sätt trycker ner kroppens 
östrogenproduktion vilket minskar livmoderslemhinnans tillväxt och därmed även minskar/tar bort mensen. Detta 
gör att endometrioshärdarna också minskar då de är östrogenberoende. Vilken behandling som fungerar bäst är 
väldigt individuellt och det är inte ovanligt att man som endometriospatient måste prova flera olika hormonbehand-
lingar, helst då 3-5 månader i taget, innan man hittar en behandling som är bra. Detta kan vara väldigt frustre-
rande och jobbigt då alla former av hormonbehandlingar kan ge biverkningar av olika slag. Här nedan delar Elisa-
bet med sig av sina mångåriga erfarenheter av GnRH-analogen Synarela och du som läsare kan kanske få tips 
och idéer på hur just du kan hantera eventuella biverkningar vid en hormonbehandling. 

* Olika typer av GnRH-analoger administreras och doseras på olika sätt, t.ex. Synarela kommer i form av nässpray oftast  
med dosen 2 ggr/dag (ena näsborren på morgonen och den andra på kvällen) medan t.ex. Procren/Enanton tas som sprutor 
oftast var 4:e vecka. Vilken typ av GnRH-analog (eller annan behandling t.ex. gestagener) och hur man ska ta medicinen är 
något man får diskutera igenom med sin läkare. Tyvärr är det så att även om de alla är GnRH-analoger kan de vara olika  
effektiv på just din endometrios samt biverkningarna kan skilja sig mellan medicinerna vilket gör att man kan behöva testa  
sig fram till vad som fungerar bäst (också i samråd med sin läkare).  
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 kronisk smärta som pikade vid mens, äggloss-
ning och lite nu och då däremellan och som inte 
ens morfin bet på, illamående, svimningar, inget 
socialt liv mm;  

 biverkningar men ett liv utan eller åtminstone 

mycket mindre smärta.  

F ör mig var valet enkelt då jag inte ville tillbaka till 
att leva i en värktablettinducerad dimma som inte 

heller kommer helt utan biverkningar.  
Jag pratade därför med min läkare om biverkningarna 
allt eftersom de dök upp. Han föreslog ett tillskott på 
låg dos av östrogen, s.k. add-back**, vilket tyvärr inte 
fungerade så bra för mig då min migrän blev mycket 
värre av både plåster och piller (de tog dock bort 
”klimakterie-liknande” biverkningar som t.ex. vallningar-
na så add-back är definitivt värt att testa). Behöll dock 
ett litet och mycket lokalt tillskott i form av en liten ta-
blett (Vagifem) som man för in i vaginan och som gör 
underverk mot mina sköra slemhinnor och minskar ris-
ken för infektioner och blödningar vid t.ex. samlag.  

J ag tar Calcium/vitamin-D tillskott för att förhindra 
urkalkning av skelettet vilket, tillsammans med trä-

ning, verkar ha fungerat bra. Jag gör en s.k. dexa-
mätning en ggr/år för att hålla koll på bentätheten och 
trots mer än 20 år av GnRH-analoger så är mitt skelett 
bra för min ålder. Dessutom har jag blivit en cm längre 
vilket jag själv har tolkat som att jag inte längre går lite 
lätt framåtböjd p.g.a. smärta - alltid något. 

M ånga av de andra biverkningarna har faktiskt 
gått bort eller radikalt minskat med tiden och de 

som är kvar har jag lärt mig leva med. Dessutom har 
min migrän nästan helt försvunnit sedan jag började 
med Synarela, en positiv biverkning. 

N umera har jag mina små knep att hantera de 
biverkningar som är kvar. Mitt främsta verktyg 

för att hantera biverkningarna och allt annat som endo-
metriosen och livet för med sig är regelbunden träning: 
styrketräning, löpning, crossfit, yoga, combat och mina 
nya favoriter zumba, piloxing och klättring. Träningen 
stärker inte bara min kropp utan också mitt psyke vilket 
gör att jag orkar mer på alla plan. En annan positiv sida 
av träningen är att mina myrkrypningar nästan helt för-
svunnit. En viktig aspekt som jag lärt mig med åren är 
att jag måste anpassa träningen utifrån hur min kropp 
mår och att det är därför bra att ha några olika trä-
ningsformer som jag kan variera mellan. Dessutom har 
jag fått en bra kroppskännedom, vet var mina gränser 
går samtidigt som jag kan och vågar tänja på dem och 
framförallt att träning hjälper även när jag har ont.  

D en mentalt jobbigaste biverkningen för mig är 
”humörsvängningarna”. Efter inte allt för subtila 

vinkar från familj och vänner insåg jag att både mitt 
humör och min personlighet ändrats på ett sätt som jag 
inte riktigt gillade. Inte det enklaste att komma till rätta 
med men det har blivit bättre med tiden. Det viktigaste 
var faktiskt att få reda på det och sedan börja jobba 
med det - vet man om problemet kan man göra något 
åt det. Så här i efterhand tog jag nog inte den rakaste 
och enklaste vägen, hade jag börjat om idag hade jag 
garanterat krävt remiss till en terapeut/kognitiv bete-
ende terapi (KBT)/eller liknande. Själv tog jag tag i det 
genom: 

 att prata om endometrios och hur denna sjuk-
dom påverkade mig, 

 arbetade på att tänka positivt på mig själv och 
livet även om det kändes svart och jobbigt, 

 att inse att jag inte kan vara vän med alla och att 

de som inte förstod, accepterade och inte kunde 
se bortom mina humörskiftningar inte var värda 
min uppmärksamhet (dessutom var de energi-
tjuvar = raderade deras nummer från adressbo-
ken) 

 att framförallt faktiskt acceptera att jag aldrig 

kommer att kunna gå tillbaka till den person jag 

** Add-back terapi innebär i detta fall att en låg dos av östrogen ges vid hormonell behandling av endometrios. Östrogenet 
administreras oftast som plåster eller tabletter, ibland i kombination med lokal behandling i vaginan. Det lilla tillskottet av  
östrogen minskar eller tar bort många av de biverkningar man kan få vid hormonbehandling. 
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var före min diagnos/mina behandlingar. Jag ser 
på det hela som livserfarenheter och istället för 
att bara se det som negativa erfarenheter inkor-
porerade jag dem i min person, utvecklade dem 
till något positivt och blev därmed starkare, en 
process som pågår än idag.  

 att förvarna folk att mitt humör inte alltid är på 
topp och att om jag fräser lite  så ska de inte ta 
det personligt. Dessutom sprider jag ju informat-
ion om endometrios. De allra flesta tar det på 
rätt sätt och med ett leende på läpparna.  Detta 
förhindrar att någon blir sur bara därför att den 
personen råkade störa mig vid helt fel tidpunkt. 
De få gånger som jag inte kan göra detta (t.ex. 
då jag undervisar), skärper jag till mig och skulle 
det vara på en dålig dag så går jag och tränar 
efteråt vilket hjälper mig att bearbeta. Funderar 
allvarligt på att köpa hem en boxkudde som jag 
kan ha i hallen.  

E n annan jobbig biverkning är minskad sexlust. 
Inte det lättaste att göra något åt, men något som 

fungerat för mig är att verkligen vara öppen med det 
med min partner, även om förhållandet är nytt. Något 
jag ändå måste vara då det inte är så lyckat att skrika 
rakt ut och sedan svimma av smärta; en gång så 
ringde min dåvarande pojkvän till och med akuten vil-
ket jag helst inte vill vara med om igen - en lite lätt pin-
sam upplevelse och jag insåg att det är bättre av vara 

öppen om det gått så långt i ett förhållande. Genom 
öppenhet så ökar förståelse, blir mindre skuldbelagt för 
båda parter och man kan tillsammans leka sig fram till 
sätt som gör det roligare.  

A ndra tips är att: använd glidmedel då slemhin-
norna har en tendens att bli väldigt sköra och 

torra; om det gör ont i en viss ställning prova er fram till 
något som fungerar (eller testa på egen hand för att 
sedan berätta); låt det ta lite tid - ibland kan det vara så 
att det tar lite längre tid att komma igång. 

Andra små tips är: 

 att använda Nozoil mot sköra slemhinnor i nä-
san, minskar näsblod och framförallt gör mig 
mindre känslig för förkylningar och allergier, 

 prata med din läkare om alla dina biverkningar 
som just du tycker är jobbiga och oavsett om du 
tycker de är pinsamma - berättar du inte så får 
de aldrig reda på dem och du kan inte få hjälp 
(medicinskt och/eller terapeutisk), 

 blodtrycket är kanske inte det första man tänker 

på men nyliga erfarenheter helt oberoende av 
endometriosen gör att jag rekommenderar att 
kolla det lite nu och då, 

 och det absolut viktigaste: förvänta dig inte att 
du får biverkningar av din medicin - det kan fak-
tiskt vara så att du inte får några alls eller att de 
du får är helt ok. 

J ag kan helt ärligt säga att då Synarela gjorde entré 
förändrades mitt liv radikalt till det bättre. Det har 

inte alltid varit lätt men jag har hittat sätt som fungerar 
för mig att hantera biverkningarna av medicinen. Jag 
hoppas att min berättelse kan inspirera andra att våga 
ge denna typ av behandling men även andra behand-
lingsformer (tex gestagener, andra GnRH-analoger) en 
chans, det behöver inte alltid vara en negativ upple-
velse även om det kan vara jobbigt i början. 

K om ihåg:  
Det går att ha ett fantastiskt liv endometrios till 

trots, det gäller att hitta rätt verktyg till att nå dit. 

Elisabet Lizzy Andersson 
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Årsmöte Endometriosföreningen,  

Västra Götaland 

Lördagen 9 mars är det årsmöte i Göteborg. In-

nan årsmötet informerar specialistläkare Margita 

Gustafsson om endometrios.  Vi kommer att hålla 

till på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Uppgift om tid och plats rutin för anmälan mm 

mailas ut till samtliga medlemmar som har lämnat 

sin mailadress till föreningen.  Du kan också hitta 

informationen på hemsidans kalendarium.  Icke-

medlemmar är välkomna att lyssna på Margita till 

en kostnad om 100 kr, alternativt att man löser ett 

medlemskap på plats. (kostnad 100 kr för Ung-

dom- och stödmedlemmar, 250 kr för medlem och 

300 kr för ett familjemedlemskap) 

Årsmöte Endometriosföreningen, 
Stockholms län  

7 mars 
I mars har Endometriosföreningen,  Stockholms län årsmöte .  Före årsmötesförhandlingarna får vi en presentation av analysen av den stora enkäten Burden of Illnes (BOI)  som genomfördes med finansiering av Bayer Healthcare AB. 800 kvinnor fick ett frågeformulär – av dessa var 400 medlem-mar i Endometriosföreningen och 400 patienter på olika kliniker i Sverige.  

Per Boström, hälsoekonom på Bayer AB redovisar de ekonomiska konsekvenserna för drabbade kvin-nor, deras familjer och samhället. Vi får också ta del av analysen beträffande hur kvinnor med endo-metrios upplever bemötande och behandling inom vården. 

Årsmöte Endometriosföreningen, 
Sverige 

Torsdagen 21 mars har vi årsmöte för Endometrios-föreningen, Sverige. Årsmötet genomförs, liksom förra året, via Skype. Detta för att ge alla medlem-mar möjlighet att delta. Alla som anmäler sig till års-mötet får Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning via mail före mötet. Du som deltar kan även skicka in frågor du vill diskutera. 

Mer information om våra respektive årsmöten, tider, lokal, teknik mm kommer att mailas ut och finnas på 

hemsidan samt informeras om i våra olika Facebook-grupper. 
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Jag har som många andra levt med min smärta i 
flera års tid. De senaste åren har förändrat mitt liv 
dramatiskt. Från att vara en glad positiv tjej med 
mycket drömmar, till att blivit sur och irriterad och 
gett upp om de flesta av mina drömmar på grund 
av min smärta.  Jag har mått både psykiskt och 
fysiskt dåligt. Jag har gett upp så himla många 
gånger.  

Jag har varit nere på botten, men lyckats klättrat 
mig upp till toppen igen.  

Här är min historia. 

Det hela började med smärta i nedre delen av bu-
ken, oregelbundna och rikliga blödningar.  Jag 
besökte läkare för att få veta varför det var så här, 
men fick veta att det var normalt att ha ont. Speci-
ellt vid mens. Och, ja man litade ju på läkarna. 

Smärtorna kom och gick under flera års tid. 2010 
blev smärtorna värre. Jag fick tillbringa flera dagar 
i veckan på att vara på akuten. Jag träffade läkare 
till höger och vänster för min smärta. Men ingen 
lyckades reda ut vad det berodde på. De flesta 
läkare sa ”Du är för stressad” eller ”du har dåliga 
matvanor”. 

Volleybollspelare som jag var så var man van vid 
en bra och varierande kost. Jag kände mig kränkt.  

Jag började leta på nätet och i böcker efter en för-
klaring till min smärta. Jag stötte på endometrios 
och symtomen stämde in med mina. Jag pratade 
med läkarna jag träffade om att jag misstänkte 
endometrios, och att jag hade symtomen. Men jag 
fick hela tiden höra ”Du är för ung” eller ”Du lider 
av kronisk buksmärta”. Dum som jag var litade jag 
återigen på läkarna.  

Hela hösten blev förstörd för mig. Jag hade precis 
flyttat hemifrån för att uppfylla min dröm. Jag hade 
börjat på ett Volleybollgymnasium. Jag levde min 
dröm.   

Istället för att träna och spela match, så bestod 
min höst av sjukhusbesök varje vecka, mediciner 

för att klara av min vardag. Jag skickades från en 
läkare till en annan. Jag spenderade mer tid på 
sjukhuset än hemma. Jag hade fått nog. Jag hade 
gett upp.  

En kväll fick jag hög feber och fruktansvärt ont. 
Det visade sig vara äggledarinflammation. Jag 
skickades till USÖ, Universitetssjukhuset i Örebro, 
för fortsatt vård. Jag opererades och blev bättre. 
Jag hade förklarat redan innan operationen för 
läkarna som skulle operera mig att jag ville att de 
skulle kolla efter endometrios. De berättade för 
mig att det inte kunde se någon synlig endo-
metrios under operationen.   

Jag fick fortsätta min vardag genom att äta full 
dos Alvedon/Citodon. Jag blev inte fri från smärta, 
men de hjälpte mig att klara av mitt liv.  

Smärtan fortsatte och jag genomgick en del 
undersökningar för att ta reda på vad det var som 
var fel på mig. Undersökningarna gav inget resul-
tat.  

Hösten 2011, när jag legat inne i några dagar på 
sjukhuset bestämde de sig för att göra laparo-
skopi för att försöka finna orsaken till min smärta. 

De konstaterade Endometrios. Vilken lättnad - 
trodde jag.  

Det blev ingen lättnad, jag fortsatte att skickas 
runt till olika läkare varenda vecka, varenda må-
nad. Jag åkte återigen in och ut på olika sjukhus. 
Jag blev oftast inlagd. Jag fick prova en rad olika 
mediciner, fick även prova TENS, sterila kvaddlar 
och epidural. Ingenting hjälpte.  

I april 2012 beslutade de sig för att göra en ny op-
eration. De tog bort all endometrios som de hit-
tade. På uppvaket råkade de ge mig en överdos 
med morfin, vilket resulterade i att jag fick ligga på 
intensivvårdsavdelningen ett dygn.  Efter operat-
ionen mådde jag bättre och jag hade mindre 
smärta. Efter ca 3 månader var det ”som vanligt” 
igen, smärtan var tillbaka. Ytterligare ett bakslag. 
Jag åkte återigen in och ut. Jag blev kallad miss-

Från botten till toppen 
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brukare för jag var inne så ofta. Och det jag fick 
när jag kom in var morfin i olika sorter, det hjälpte 
för stunden. Men sen var smärtan tillbaka.  

Jag tappade helt förtroendet för vården. Jag 
tänkte varenda gång när jag låg och vred mig av 
smärta: - Jag tänker inte åka in på sjukhus, för 
jag får ingen hjälp. Jag kan lika gärna vara 
hemma och ha ont.  

Och så blev det.  

Efter den sista operationen, när smärtan kom till-
baka, har jag levt på smärtstillande mediciner 
som hjälpt mig att klara av min vardag.  

Har försökt fått komma till Uppsala. Men jag får 
inte. Uppsala tar inte emot mig utan remiss, och 
mitt hemsjukhus vill inte skicka någon remiss. De 
anser att de kan hjälpa mig här.  

Så, jag gav upp igen. Jag slutade hoppas. Jag 
slutade hoppas på en förbättring. Såg inget ljus 
utan bara mörker. Jag vet att jag inte kommer 
kunna bli frisk eller bli av med endometriosen. 
Men jag vet att man kan bli bättre. Men hoppet 
om att bli bättre, det försvann också.  

Så, Jag har de senaste åren träffat mer än 100 
olika läkare.  

Jag har ätit så många olika sorters mediciner att 
jag slutat räkna. 

Jag har blivit kallad missbrukare. 

Jag har varit deprimerad. Jag har försökt ta mitt 
liv för den där jäkla smärtan.  

Men vet ni, jag är nu gravid med min sambo, och 
jag har aldrig mått bättre. Min smärta har för-
svunnit. Jag har slutat lägga ner min energi och 
strida för min rätt. Jag njuter av dagar och veckor 
utan smärta.  Jag njuter samtidigt som vår skatt i 
magen växer.  

Så, jag har varit på botten, men jag har klättrat 
upp till toppen. 

Louise Sälgström. 
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I juni 2010 var det dags för min operation efter att 
ha sökt mig till akuten ett flertal gånger p.g.a. 
smärtorna. En "enkel" titthålsoperation för att ta 
bort cystan. Men så blev det inte riktigt.  

Vaknade upp efter operationen och var snittad 
från ljumske till ljumske. Fick veta att min högra 
äggstock och äggledare var "uppätna" och att den 
därför tagits bort. Kirurgen berättade även att jag 
hade något som heter Endometrios, och att det 
var överallt - därav snittet. Hon informerade mig 
om att hon skrivit en remiss till Endometrioscent-
ret i Uppsala, att dem skulle kontakta mig efter 
sommaren och att jag då skulle få hjälp och fram-
förallt svar på alla mina frågor.  
Jag kan med handen på hjärtat säga att mina för-
väntningar inte var särskilt höga. Mitt förtroende 
för sjukvården var i princip obefintligt.  

I början på september 2010 blev jag kallad. Och 
jag blev förvånad. Jag blir fortfarande varm i hjär-
tat, när jag tänker på vilken otrolig insats dom gör. 

Teamet är helt fantastiska.  

- Jag får snabba svar på alla frågor jag har. Dom 
förstår hur mycket funderingar som surrar omkring 
i våra huvuden och hur jobbigt det kan vara att gå 
runt och spekulera. 

- Dom hjälper mig med smärtlindring, utan 
krångel. Dom förstår att denna smärta inte är nor-
mal. Att det kan krävas starkare tabletter än Alve-
don och högre doser för att få vardagen att rulla 
på. 

- Dom är verkligen måna om att JAG ska må bra 
och har förståelsen för att även helheten är viktig. 
Dom hjälper mig med det som krävs för att arbete, 
ekonomi och livet ska fungera.  

Jag är så otroligt tacksam för hjälpen jag får via 
Endometrioscentret i Uppsala. Dom är verkligen 
guld värda! 

För första gången i mitt liv, vet jag hur det känns 
att få bra läkarvård. Att inte känna sig misstrodd. 
Att verkligen känna att det viktigaste är att jag ska 
må bra.  

Det gör mig så ledsen att läsa om alla som inte får 
rätt medicinering, som blir misstrodda eller som 
blir hemskickade med kommentaren "det är nor-
malt, ta en Alvedon." För som så många fler än 
bara jag vet, hjälper ofta inte Alvedon. Och det är 
inte heller normalt att ha sådana smärtor.  

Sjukdomen är en daglig kamp i sig... Vi ska inte 
behöva kämpa för att få hjälp också. Den energin 
borde istället få gå till att försöka må bättre.  

Jag önskar att fler läkare kunde inspireras av tea-
met i Uppsala, så fler kvinnor med Endometrios 
kunde få bra sjukvård.  

LindaLorina Svanberg 

Guldteamet i Uppsala 
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Även i år visade Visby och Gotland upp sin vackra sida 
med fint väder, god mat och många intressanta före-
drag och seminarier. Utbudet i år var större än någon-
sin c:a 1700 aktiviteter. Inte lätt att välja när man är 
intresserad av mycket och dessutom krockade många 
tänkbara seminarier tidsmässigt. Jag och styrelsekolle-
gan Carola var där för att bevaka det som är intressant 
för Endometriosföreningen. Vi hann även med att delta 
i annat av mer personligt eller arbetsmässigt intresse. 

Bland de seminarier jag deltog i var det två som känns 
riktigt intressanta att förmedla information från och att 
jobba vidare med frågorna som togs upp där; 

 ”Patienten eller landstinget - vem ska ha makten i 
svensk sjukvård? En rapport från kommissionen för 
jämlik vård. (se nästa uppslag) 

”Det är dags att börja reparera sjukförsäkringen” 
ett seminarium som leddes av Kjell Rauttio, välfärdsut-
redare på LO. (se nästa uppslag) 

Nyttig kunskap och idéer för vårt arbete inom Endo-
metriosföreningen förmedlades också i seminarierna.  

”Syns du inte finns du inte – IBD den bortglömda folk-
sjukdomen, arrangör Mag- och tarmförbundet. Liksom 
förra året slås jag av de likheter som finns i villkoren för 
personer drabbade av dessa sjukdomar (främst Chrons 
och Ulcerös Colit) och endometrios. Inte minst på det 
socioekonomiska området. Frågor om utbildningsmöj-
ligheter t ex möjlighet att studera på halvfart både på 
gymnasienivå och högskola. Att ha förstående och 
kunniga lärare, arbetsgivare som tillåter flextider bero-
ende på dagsform mfl frågor.  Många intressanta tan-
kar om kost och livsstil som är intressanta för oss med 
endometrios. En bortglömd sjukdom som ännu inte är 
klassad som folksjukdom! 

Hållbar livsstil – en personlig eller politisk fråga? Var ett 
av två seminarier med 1, 6 miljonerklubben som arran-
gör. Maria Larsson, barn- och äldreminister, talade om 
att främja hälsa och förebygga ohälsa. Karin Schenk 
Gustafsson som är professor i kardiologi och verksam 
vid Centrum för genusmedicin på Karolinska Institutet 
talade om det kvinnliga perspektivet. Sedan följde pa-
neldebatten om ansvaret – personligt eller politiskt och 
svaret är naturligtvis – ett gemensamt ansvar. Andra 
inslag var ett föredrag om osteoporos (benskörhet) och 

vikten av att mäta bentäthet – speciellt om man ätit 
mediciner som påverkar skelettet. Något flera av oss 
endometriospatienter gör eller har gjort. 

Två andra seminarier med anknytning till arbetet inom 
Endometriosföreningen var ”Socioekonomiskt bokslut” 
och ”Att mäta och utvärdera social nytta och samhälls-
nytta”. Båda dessa var intressanta men uppehöll sig 
stor del av tiden med frågan om metodik och statistiska 
metoder. Vi fick inte mycket praktisk kunskap att an-
vända i arbetet för endometriosföreningen. 

Sammantaget var dessa seminarier och andra jag del-
tog i mycket givande och det är en bra investering att 
tillbringa en dryg vecka på Gotland. Vi gjorde även en 
del research både av lokaler och seminarieupplägg 
inför 2013. Då planerar vi att ha ett eget seminarium 
där vi dels informerar om endometrios ur patientens, 
familjens och samhällets perspektiv dels redovisar våra 
krav på beslutsfattare på olika nivåer. 

Vill du delta i arbetsgruppen inför detta semi-

narium kontakta mig!! 

Christina Liffner 

AlmedalenAlmedalen   

Många intressanta föredrag och seminarier 

Foto: Jonaldos, Wikimedia Commons 
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”Idag har vi en sjukförsäkring som är fullständigt sön-
derskjuten. Regeringens nedskärningar och åtstram-
ningar har gjort att många som sliter ut sig i arbetet allt 
för lättvindigt förlorar anställningen och rätten till stöd 
från sjukförsäkringen. Kroniskt sjuka fattiggörs syste-
matiskt  framförallt pga det regelverks som infördes 
2008.” 

Vi behöver en ny rehabiliterings- och omställningspakt, 
där såväl staten som arbetsmarknadens parter ingår. 
En kort sammanfattning: (där jag har tagit med de 
punkter som rör oss med en kronisk sjukdom förf anm) 

 Arbetsplatserna måste i högre grad anpassas 
efter den arbetsförmåga som medborgarna fak-
tiskt besitter.  Arbetsuppgifterna måste anpassas 
efter individens förutsättningar.  

 När ett beslut om rätt till sjukpenning och sjuker-
sättning fatts bör även ålder, utbildningsbak-
grund, bostadsförhållanden mm vägas in. 

 Rätten till sjukersättning (tidigare förtidspension) 
ska gälla även för personer med fleråriga, men 
inte nödvändigtvis livslånga, sjukdomstillstånd. 

Ovanstående stod i en debattartikel i Dagens Arena. 

I sitt föredrag fördjupade sig Kjell Rautio i olika frågor 
bl.a;  

 att alla som beviljas sjukersättning när som helst 
ska kunna prova på att arbeta eller studera utan 
att förlora sin godkända ersättning. 

 att ersättningen från sjukförsäkringen görs steg-
lös from 25%, dvs man ska kunna jobba annat 
25-50 eller 75% 

 arbetsförmågan ska bedömas av personer med 

medicinsk kompetens kunskap om sjukförsäk-
ringsreglerna och god kännedom om patienten. 
Den behandlande läkarens status i sjukförsäk-
ringsprocessen måste höjas 

 ersättningsnivån bör utgå från det framtida in-

komstbortfall man har pga nedsatt arbetsför-
måga 

Kjell Rautio avslutade med att dagens krav mest på 
individen måste kompletteras med morgondagens 
ökande krav på arbetsgivaren. 

Ett innehållsrikt seminarium som jag gärna diskuterar 
med den som är intresserad. Vill du ingå i en arbets-
grupp som jobbar med frågan ”Försäkringskassan och 
endometrios”?  Kontakta Endometriosföreningen via 
ordf@endometriosforeningen.com 

 

Christina Liffner 

AlmedalenAlmedalen   

Kjell Rautio, välfärdsutredare på LO ledde ett seminarium med rubriken 

Det är dags att börja reparera sjukförsäkringen! 

mailto:ordf@endometriosforeningen.com
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AlmedalenAlmedalen   

En kartläggning som Socialstyrelsen gjorde 2011 visar 
att problemet med ojämlik vård är utbrett på flera olika 
områden. Regionala skillnader mellan landstingen, so-
ciala skillnader – olika vård beroende på utbildnings-
nivå och om du är utlandsfödd eller ej mfl faktorer på-
verkar vården. Internationella studier visar även att 
Sverige har halkat efter och att svenska patienter idag 
har sämre tillgång till nya läkemedel och behandlings-
metoder än patienter i andra länder. 

LIF- de forskande läkemedelsbolagens branschorgani-
sation – tillsatte därför i januari 2012 en självständig 
Kommission för jämlik vård med Ilija Batljan som ordfö-
rande. Kommissionesn uppdrag var att oberoende ut-
reda, analysera och initiera debatt kring hur vi ska få 
jämlik tillgång till vård och omsorg av bästa möjliga 
kvalitet. 

Kommissionen jobbade under våren och presenterade 

en rapport i under Almedalsveckan. 

  

Kommissionen för jämlik vård har valt att lyfta fram fyra 
förutsättningslösa förslag för att bidra till debatten om 
hur vi ska uppnå en mer jämlik vård i Sverige; 

Stärk patientens ställning i förhållande till sjukvår-
den. Det är i mötet mellan läkare och patient som valet 
av behandling och läkemedel sker. Ju mer kunskap 
patienten har destro lättare att ställa krav. Idag varierar 
kunskapsnivån mycket. Till och med de lagstadgade 
rättigheterna är relativt okända – och relativt lite görs 
från landstingens sida för att höja kunskapsnivån hos 
patienterna. Ett exempel är den lagliga rätten till 
”second opinion” som innebär att en patient i vissa fall 
har rätt till en andra medicinsk bedömning av en speci-
alist. En undersökning gjord av Novus Opinion visade 
att endast varannan svensk kände till patientens rätt till 
second opinion. 

Genom att stärka patientens roll genom information 
ökar inte bara jämlikheten, kommissionen är också 
övertygade om att det även ger bra medicinska resultat 
och bidrar till att effektivisera vården. 

Stärk sjukvårdens organisation. Här ser man en 
motsättning mellan att bostadsort inte ska spela någon 
roll för medicinsk behandling och att det finns 21 olika 
huvudmän för sjukvården. I ett första steg bör den 

högspecialiserade vården centreras till ett fåtal enheter 
för ökad kvalitet och patientsäkerhet. Kommissionen 
tror att det är nödvändigt att omgående utreda om flera 
regionala centrum ska inrättas och för vilka diagnoser. 

Jämlik tillgång till läkemedel. Tandvårds- och Läke-
medelsverket (TLV) har som uppgift att göra en hel-
hetsbedömning för att man oavsett bostadsort ska få 
medicin efter behov. Systemet fungerar dock inte då 
TLVs beslut överprövas i landstingen och då utifrån 
helt andra kriterier än de som ligger till grund för det 
statliga subventionssystemet. Resultatet blir att till-
gången på läkemedel skiljer sig åt i landet. Det kan 
göra att chanserna att överleva en svår sjukdom är 
beroende av var man bor. Detsamma gäller möjlighet-
en att få ett nytt effektivt läkemedel som ger möjlighet 
att leva ett smärtfritt och aktivt liv. Det finns en motsätt-
ningen mellan landstingens decentraliserade kostnads-
ansvar (ofta på en låg organisatorisk nivå) och vad 
som är samhällsekonomiskt effektivt. 

Stärk positionen som ett forskningsintensivt och 
innovationsvänligt land. Det är med nya metoder och 
behandlingar som vi löser framtidens utmaningar. Då 
duger det inte att Sverige år efter år tappar mark som 
forskningsnation. Sverige behöver satsa på forskning 
och innovation som leder till effektivare behandlings-
metoder, ökad export av svenska produkter och till ar-
bete och ökad tillväxt. Staten bör ta ett övergripande 
ansvar för att så sker. Det finns ett behov av att förtyd-
liga universitetssjukhusens roll.   Innovationer, forsk-
ning och utveckling måste ses som en integrerad del i 
en god och jämlik vård, inte som en utgiftspost och ett 
lovligt byte att skära ned på i landstingsbudgetar och i 
statliga anslag. 

Sammanfattningen avslutas med orden 

”Att sätta patienten i centrum är det centrala för det 
fortsatta arbetet med att minska ojämlikheten i vården” 

 

Christina Liffner 

Vill du veta mer har jag tillgång till hela rapporten, kon-

takta mig på ordf@endometriosforeningen.com 

Patienten eller landstinget - vem ska ha makten i svensk sjukvård? 

mailto:ordf@endometriosforeningen.com
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Efter en fråga på en av föreningens Facebook si-
dor angående huruvida endometrios är en autoim-
mun sjukdom eller inte så skrev jag en liten 
”Facebookförklaring” till vad en autoimmun sjuk-
dom är och varför endometrios är en kronisk in-
flammatorisk sjukdom: 

Definitionen av en autoimmun sjukdom är att krop-
pens egna immunsvar i form av T-lymfocyter eller 
B-lymfocyter aktiveras på fel sätt och bryter ner 
specifika typer av celler. Vilken typ av celler som 
attackeras och bryts ned varierar mellan vilken typ 
av autoimmun sjukdom man har, t.ex. vid diabetes 
så bryts bukspottskörtelns beta-celler ner och dör 
= insulin kan ej produceras.  

Detta händer inte vid endometrios, d.v.s. endo-
metrieliknande celler överlever trots att östrogen-
nivån går ned vid mens och bryts därför inte ner = 
INTE en autoimmun sjukdom.  

Hade en endometrios varit en autoimmun sjukdom 
skulle jag vara panikslagen då vanligt endo-
metrium (dvs livmoderslemhinnan inne i livmo-
dern) också skulle brytas ned och då detta skulle 
hända regelbundet, skulle livmodern med tiden 
må fördjävligt och typ dö undan. 

Endometrios är en inflammatorisk sjukdom! Om 
man har den genetiska förutsättningen så kan en 
autoimmun sjukdom utvecklas då man, mer eller 
mindre, kontinuerligt har inflammation i kroppen 
p.g.a. aktiv endometrios.  

Anledningen till detta är: 

De flesta människor har T-lymfocyter och B-
lymfocyter som kan känna igen kroppens egna 
celler (kallas för autoimmuna T- o B-lymfocyter) 
och dessa är normalt så nedtystade att de aldrig 
aktiveras (d.v.s. immunsystemets regleringssy-
stem sätter stopp för dem då det skulle vara väl-
digt dumt att kroppens egna celler hipp som happ 
förstörs).  

Om man har den genetiska förutsättningen för det 
kan dessa autoimmuna T/B-lymfocyter aktiveras 
på felaktigt sätt och därmed börja bryta ned krop-
pens egna celler (ofta är detta riktat mot en speci-
fik typ av celler t.e.x. beta-celler som producerar 
insulin (diabetes); brosk i leder (RA) mfl).   

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

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

Elisabet Lizzy Andersson 

Endometrios  

– en kronisk inflammatorisk sjukdom 
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Rapportera biverkningar 

Rapportera gärna in era biverkningar ni haft 
med era mediciner eller naturläkemedel. Det är 
viktigt för att utreda säkerheten för läkemedel. 

www.lakemedelsverket.se 

Egenremiss 
En remiss är ett meddelande med information om att man som patient behöver en särskild  

bedömning, undersökning eller behandling. Remissen innehåller dessutom medicinsk information  
om till exempel vad man har för symtom, hur man mår och tidigare sjukdomar och skador. 

I många landsting kan man även beställa tid direkt hos en specialiserad läkare, utan att ha en  
remiss. En del mottagningar vill då att man skriver en så kallad egenremiss. Det innebär att man  

skriver och berättar om sitt tillstånd och varför man söker vård och lämnar in det till mottagningen.  
En del mottagningar har förtryckta blanketter för detta. När mottagningen har behandlat  

egenremissen får man en besökstid. 

Läs mer om regler för hur remissärenden ser ut på www.1177.se,  
gå in på ditt landsting och läs vad som gäller. 

Ny ansökan om Visanne 
Bayer kommer i slutet av året att lämna in en 

ny ansökan om subvention för Visanne. Vi  
hoppas att TLV (Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket) inser att det är nödvändigt att 
Visanne får gå under högkostnadsskyddet. 

Dödlig sjukdom? 
Det kom en fråga från en ny medlem; 

Varför står det i er Ungdomsbroschyr att  
endometrios inte är en dödlig sjukdom?  

Emilia dog ju! 

 

Vårt svar är att Emilia är det första kända fallet 
i Sverige. Hon dog av förstoppning, under-

näring mm. Orsakat av att ingen läkare/klinik 
tog ett helhetsansvar för henne. Endometrios 

kan – som i fallet Emilia – orsaka  
komplikationer som får denna tragiska effekt.  

Den dag alla unga kvinnor bemöts med respekt 
och sjukvårdspersonal på alla nivåer har  
endometrios som en tänkbar förklaring till 
smärta ska vi slippa detta. Tyvärr finns det  

med stor sannolikhet ett mörker tal kring detta. 

 

Vi har tagit bort texten ”icke dödlig” på vår 
hemsida och kommer ta bort den från  

broschyren när det är dags att trycka nya.  
Tyvärr tillåter inte vår ekonomi att vi  
makulerar den upplaga vi har kvar. 

http://www.lakemedelsverket.se
http://www.1177.se
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Så heter rapporten där resultatet av Patientenkät-
studien om endometrios presenteras. Hela rap-
porten är inte offentlig ännu, de återstående delar-
na ska presenteras på olika vetenskapliga kon-
gresser under hösten. Den del som rör ekono-
miska konsekvenser av sjukdomen presenterades 
i mitten av juni 2012 på NFOGs (Nordiska förbun-
det för obstetrik och gynekologi) kongress i Ber-
gen och på SFOGs (Svenskas förbundet för obs-
tetrik och gynekologi) kongress i Kristianstad i slu-
tet av augusti 2012. Vid båda dessa tillfällen fick 
rapporten bra medial uppmärksamhet med radio-
inslag och artiklar.  

På nästa sida presenterar vi det sk abstract som 
visades vid SFOGs kongress. Vi har valt att 
återge den engelska originalversionen för att det 
inte ska bli missförstånd i översättning. Hela rap-
porten kommer att vara offentlig 2013. 

Endometriosföreningens medlemmar kommer att 
erbjudas att få lyssna på Per Boström, hälsoeko-
nom på Bayer, i samband med årsmötet för Endo-
metriosföreningen, Stockholms län i mitten av 
mars. Per har lovat att gå igenom hela rapporten 
och svara på frågor. Alla medlemmar som har 
möjlighet är naturligtvis välkomna att delta. 

”Burden of Illnes” är ett exempel på hur vi arbetar 
med att informera/påverka och visar att det poli-
tiska arbetet tar tid. Första gången vi diskuterade 
en enkät till Patientföreningens medlemmar var 
på hösten 2009. Vi fick en fråga från Bayer om 
medverkan och vi svarade naturligtvis att vi var 
positiva till det. På våren 2010 deltog ett 20-tal 
medlemmar i två fokusgruppsdiskussioner ledda 
av Bayers hälsoekonomer. Då var syftet att få un-
derlag för enkätfrågor som skulle belysa de socio-
ekonomiska konsekvenserna av endometrios. Un-
der senvåren och hösten arbetades enkätfrågorna 
fram och ett följebrev med information till motta-
garna skrevs. Endometriosföreningen var remiss-
instans både för frågornas utformning och följe-
brevet. All text etikgranskades vilket tog tid. Till 
sist var det dags att skicka ut enkäten. 400 namn 
togs fram ur medlemsregistret. Av sekretess-skäl 
kunde vi inte lämna etiketter till Bayer utan två 
styrelseledamöter åkte till deras kontor och satte 
på etiketterna på alla kuvert.  Enkäten skickades 
också till 400 kvinnor som var patienter på fem 
olika kvinnokliniker i Sverige. 

Svarsfrekvensen var 56% vilket anses som myck-
et bra. Jag kan nämna att svarsfrekvensen från 
Endometriosföreningens medlemmar var knappt 
60%. Klinikerna hade mellan 43% och 58%. 

Studien innehåller avsnitt om sjukdomsbedöm-
ning – mediciner – sjukbild/resa- arbetsliv – relat-
ioner – demografi. Rapporten är en viktig inform-
ationskälla för alla som arbetar för en bättre vård 
och kunskap om endometrios. 

Christina Liffner 

Burden of Illnes in women with Endometriosis 
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Burden of illness in women with endometriosis  

– health care provider visits and hospitalization.  

 

Per Boström, Lena Lövkvist, Margita Gustavsson, Olof Alexandersson, Christine Bruse, Christina 

Liffner, Johan Holmberg, Måns Edlund, Matts Olovsson  

 

Objectives  

Endometriosis is a condition with an estimated prevalence of 10% among women in fertile age and 

with a varying impact on the affected women’s quality of life. We conducted this survey in order to 

estimate to what extent women affected by endometriosis consume healthcare recourses in view of 

health care provider (HCP) visits, surgery and hospitalizations.  

 

Materials and Methods  

A postal survey consisting of 88 questions concerning health care consumption, occupation, sick 

leave and quality of life was sent to 800 women recruited from The Endometriosis Association, 

Sweden (n=400) and from five gynecology departments at five Swedish hospitals (n=400). 449 

answers were received (56 %). Descriptive statistics were performed.  

 

Results  

One year data on endometriosis patients’ primary care visits, specialist visits, emergency room vi-

sits, surgery and hospitalizations were compared to age and gender matched general population, the 

most important findings being:  

• Endometriosis patients call or visit their gynecologist as well as other HCP’s more frequently com-

pared with general population.  

• Endometriosis patients make a planned visit or visit the emergency room more often compared 

with general population.  

• Endometriosis patients undergo surgery (incl. endometriosis specific as well as other) to higher 

degree compared with general population.  

• Endometriosis patients are to a higher extent hospitalized compared with the general population.  

 

Conclusions  

Women with endometriosis consume considerably more health care resources than the general popu-

lation, which requires a significant cost for patients and society. Efforts to diagnose and treat endo-

metriosis must improve to reduce the health care need and costs, and give these women a better 

quality of life.  
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Vår isländska systerförening ”The Icelandic Endo-
metriosis Association” arrangerade den 15 sep-
tember en konferens om Endometrios - A Confe-
rence on Endometrios and Associated Complicat-
ions. 

Det var många innehållsrika föredrag och här ger 
vi en kortversion av vad som sades. För tre av 
föredragen finns ett sammandrag (summary) på 
engelska, på följande sidor. 

I sitt öppningstal inledde Isländska ordföranden 
Silja med att säga ”we all look so well” – och detta 
bidrar till att många inte förstår hur dåligt vi mår 
ibland. Hon fortsatte med att påpeka att endo-
metrios innebär oförståelse, mindre bra bemö-
tande, missade möten, missade möjligheter mm – 
och vi är mer än 170 miljoner kvinnor som har en-
dometrios! En sjukdom som det i genomsnitt tar 
7,5 år att diagnosticera. Dessa år innebär ett onö-
digt lidande och onödiga kostnader både för kvin-
nan och för samhället! 

 

Mette Moen inledde med att ge islänningarna en 
komplimang för att de som enda nation vågat an-
vända ett inhemskt namn vid sidan av endo-
metrios. På isländska säger man Legslimmflakk 
(ungefär: flakes of endometriosis on ovarium and 
not out of vagina).  Hon beskrev endometrios med 
orden “the renovation system is wrong” and we 
have a Chronic inflammatory disease.                                                                                                                                               
Sjukdomen drabbar 5-10% av alla kvinnor i fertil 
ålder och mer än hälften har underlivssmärtor. 
Subfertiliteten är 25-40%.  

Vid en diagnos tar man hänsyn till  

Medicinsk bakgrund:  

 finns endometrios i familjen    

 ofrivillig barnlöshet  

 typ av besvär under menstruationscykeln 

Smärthistorik och typ: 

 cyklisk smärta eller mer sporadisk    

 hjälper p-piller och/eller NSAID 

Beroende på svaret på dessa frågor ska en gyne-
kolog veta om det är troligt att patienten har endo-
metrios. Mette Moen sa också att det inte alltid är 
nödvändigt att fastställa endometrios mha en la-
paroskopi. Man kan börja en behandling utan dia-

gnos. En laparoskopi är dyr och operationer inne-
bär alltid en risk för patienten. Innan en behand-
ling inleds är det viktigt att man beskriver de bi-
verkningar som kan komma att uppstå och att det 
finns en plan för att följa upp patienten regelbun-
det. En sammanfattning av föreläsningen finns på  
sidan 35.  

 

Audur Smith resonerade om när en operation är 
nödvändig. Hon påpekade att det inte finns ett 
standardsvar – varje patient ska bedömas indivi-
duellt. Tex måste ovariecystor avlägsnas före en 
IVF-behandling. När det gäller själva operationen 
krävs en erfaren kirurg och ett multidisciplinärt 
angreppssätt eftersom endometrios kan finnas på 
olika organ. Hon avslutade med att poängtera vik-
ten av att alltid involvera kvinnan i diskussionen 
och besluten. 

 

Reynir Tomas Geirson informerade om förekoms-
ten av endometrios på Island. Han började med 
att konstatera att ingen annan sjukdom orsakar 
kvinnan så mycket smärta och problem.  Man har 
studerat diagnoser av endometrios (inte 
adenymos) mellan 2001 och 2010. Medelåldern 
var 36,4 år med en spridning från 17-66 år. Man 
gör ungefär 80 diagnoser per år på Island. Endo-
metriosen förekom mest frekvent på äggstockarna 
och bäckenbotten. Kristrun Aradottir informerade 
om studier där man granskat olika genetiska och 
miljömässiga riskfaktorer för endometrios. Bland 
de miljömässiga nämndes bla östrogen, rökning, 
felaktig kost, kraftig övervikt, miljögifter.   

Man talar om två fenotyper av endometrios 
(fenotyp betyder egenskap/beteende/skepnad och 
beror oftast på olika genetiska förutsättningar, jmf 
tex blå och bruna ögon som är två olika fenoty-
per): en variant med svår mensvärk som börjar 
tidigt och ofta är kombinerad med infertilitet och 
en variant med kortare smärthistorik där kvinnan 
ofta kunnat bli gravid. Endometrios är ärftlig på 
moderns sida men kan även ärvas från fadern. 
Den svårare formen av endometrios förekommer 
oftare inom en familj/släkt där många har sjukdo-
men. Endometrios kan även uppkomma utan att 
någon i familjen haft sjukdomen tidigare. 

En sammanfattning av föreläsningen finns på si-
dan 35. 

Endometrioskonferens på Island   Endometrioskonferens på Island     
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Teaterdirektören Hlin Agnarsdottir avslutade för-
middagspasset med en mycket personlig beskriv-
ning av sin endometrios och dess konsekvenser. 
Psykiska och sociala problem, smärta som ingen 
förstår och utanförskap. Island är en typisk 
”familjenation” och en barnlös kvinna blir isolerad. 
Vi är en minoritet – vilka bryr sig om oss?? 

 

Dian Shepperson Mills är medförfattare till boken 
Endometriosis - A Key to Healing and Fertility 
trough Nutrition, vilken många har läst. Dian är 
näringsterapist och övertygad om att kosten har 
mycket stor betydelse för vår hälsa. Hon ger 
många exempel på att patienter fått en annan 
livskvalitet när de följt hennes råd. Här begränsar 
jag mig att skriva att hon poängterar kostens bety-
delse framförallt grönsaker och mat med hög kva-
litet. ”Se till att äta fyra portioner grönsaker varje 
dag”. Vad hon förespråkar kan sammanfattas 
som en ”supermedelhavsdiet”. Och hon avslutade 
med rådet 

”Eat food – not to much – from a plant” 

En sammanfattning av föreläsningen finns på si-
dorna 36-37. 

 

Jonna Freysdottir beskrev hur man arbetar för att 
förstå sambandet mellan autoimmunitet och den 
kroniska inflammatoriska sjukdomen endometrios. 
De flesta studier som genomförts är för små för 
att man ska kunna tala om ett verifierat samband. 
Det enda som är verifierat är förekomsten av IBD 
dvs Chrohns och Ulcerös colit. Andra sjukdomar 
man undersöker i samband med endometrios är 
reumatism, MS, Psoriasis typ 1 diabetes mfl.  (Du 
kan läsa mer om autoimmunitet och endometrios 
på sidan 28)  

 

Asa Maria Bjornsdottir, själv övertygad vegan, 
beskrev vikten av en holistisk syn. Hur hon själv 
blivit mycket bättre genom att utesluta många då-
liga födoämnen. En balanserad diet och rätt trä-
ning – både mental och fysisk har en helande ef-
fekt.  

 

Berglind Osk Birgisdottir, talade om orsaker till 
infertilitet/subfertilitet och möjliga behandlingar. I 

sitt arbete kom hon i kontakt med många kvinnor 
med endometrios. Föredraget var mycket teore-
tiskt och hänvisade till ett flertal olika studier. 
Även Berglind talade om betydelsen av kost och 
motion.   

 

Gyda Eyjolfsdottir talade om emotionella aspekter 
på endometrios och barnlöshet och beskrev sin 
upplevelse av skillnaden mellan kvinnor och män. 
Kvinnor tenderar att förebrå sig själva och fundera 
över sin livsstil, kvinnor vill tala om problemet. 
Män vill inte eller behöver inte tala.  

Smärtan och infertiliteten påverkar hela livssituat-
ionen; självkänsla, ekonomi, relationen, vänskap, 
framtidsplaner etc.  Många blir deprimerade både 
män och kvinnor.  Hon frågade sig varför inte alla 
blir deprimerade och gav sitt svar att det beror på 
hur mycket kontroll vi tycker oss ha över smärtan. 
Det finns kulturella, psykiska och sociala faktorer 
som påverkar smärtupplevelsen. En av de svår-
aste är brist på förståelse och support. 

Hon sammanfattade sitt föredrag och dagen med 
att påpeka att endometrios är en sjukdom som i 
högsta grad påverka kvinnans och familjens livs-
kvalitet. 

 

Efter denna digra dag, fylld av intressanta föreläs-
ningar avslutade Silja med att tacka alla. Hennes 
sista uppmaning var att samtliga som satt i salen 
skulle ha informerat minst 4 personer om endo-
metrios före Isländska föreningens årsmöte i 
mars. Då vet många fler att sjukdomen finns. En 
uppmaning värd att ta efter. 

Christina Liffner 

Se hela programmet på nästa sida! 

Endometrioskonferens på Island   Endometrioskonferens på Island     
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ENDOMETRIOSIS, DIAGNOSING THE DISEASE AND MEDICAL TREATMENT 

Mette Haase Moen, ass. professor and senior consultant, St Olavs University Hospital, Trondheim, Norway 

Endometriosis is a chronic inflammatory disease 

affecting 5-10 % of women of childbearing age. The 

symptoms related to the disease are pelvic pain, mostly 

cyclical pain occurring in the luteal phase of the cycle 

and painful menstruations. Constant pain may be pre-

sent in severe cases. Pain during intercourse, defecat-

ion and urination is common. Women with endometri-

osis might have impaired fertility. 

The diagnostic delay from start of symptoms to dia-

gnosis is from five to ten years, and patients commonly 

experience incorrect diagnoses and improper treatment 

during this period of time. Awareness of symptoms and 

risk factors for the disease may shorten the way to dia-

gnosis. Ultrasound and biomarkers are in most cases 

unreliable for diagnosing. Laparoscopy with biopsy of 

the suspected lesions is the gold standard for dia-

gnosing, for surgical treatment and for decision about 

further medical treatment. However, empiric treatment 

without a firm diagnosis may be appropriate for a short 

period of time. 

Medical treatment is either symptomatic with NSAIDs 

and painkillers or hormonal. As endometriosis is de-

pendent on estrogen for survival and growth, endocrine 

treatment to discontinue the menstrual periods and/or 

to create a hypoestrogenic state is an option. Different 

hormone treatments are available such as combined 

oral contraceptives, progestins and GnRH-analogs. In 

controlled studies these drugs have shown to be 

equally effective but have different side effects and the 

prices differ significantly. The patients should be mo-

nitored during the treatment with evaluation of effect 

and side effects. If the outcome is unsatisfied, the treat-

ment should be changed or terminated. In most cases, 

medical treatment is effective for pain, but relapse after 

discontinuation is common. There is no place for hor-

monal treatment of infertility. 

Endometriosis often has a negative impact on quality 

of life, but with adequate treatment and careful follow-

up we as health professionals can give these women a 

better life. Fortunately most women with endometriois 

get relief of symptoms after the menopause 

SUMMARIESSUMMARIES  

ENDOMETRIOSIS IN ICELAND: INCIDENCE, PREVALENCE AND CAUSES 

Reynir Tómas Geirsson, professor/chairman, and Kristrún Aradóttir, medical student, University of Ice-

land/Landspitali University Hospital, Dept. of Obstetrics and Gynecology, Hringbraut, 101 Reykjavik.  

Endometriosis is a chronic condition that affects wo-

men in the prime of their life and can be anything from 

asympto-matic, yet contributing to infertility, to being 

associated with chronic or intermittent pelvic pain, se-

vere dysmenorrhea, abnormal menstrual bleeding and 

infertility, often leading to somatic and psychological 

sequelae. The best population studies, in the USA, 

Sweden, Germany and Iceland have indicated that 1-

2/1000 women during the reproductive age (15-49 ye-

ars) are newly diagnosed each year (about 80 women 

per year in Iceland), that 2-3% of women have a dise-

ase condition at any time, some in a severe form, and 

that an additional 2-5% have minimal/mild, often tem-

porary disease with no, or milder, symptoms. The dise-

ase shows high heritability, clustering in families, with 

a higher kinship coefficient and close female relatives 

having a much higher chance of being affected. Inhe-

ritance can be through the male and be type-specific. 

Endometriosis can be defined as a genetically control-

led and culture-related condition, where as yet 

unknown genetic multifactorial influences interact with 

other factors within the body, such as in the immune 

and cytokinetic defence mechanisms. Environmental 

factors may also have a role for disease penetrance.  

An ongoing investigation in Iceland has so far confir-

med previous incidence figures and that approximately 

2400 women in Iceland or 3% of those in the fertile 

age may be afflicted with the condition. A third of 

these have or have had moderate-severe stages. The 

most common location is ovarian followed by deep 

sites in the pelvic cavity, with a mean age at diagnosis 

at 36-37 years, and a mean parity of 1.4 children. Most 

often diagnosis is now by laparoscopy. The incidence 

may be declining somewhat.  

With modern laparoscopy: endometriosis is often no-

ticed, in symptomatic and even asymptomatic women. 

If symptomatic, then it is usually serious. The deeply 

infiltrating, inflammatory, scar- and adhesion-forming 

endometriosis is of as much concern now as before, - 

to the individual and society alike. 
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ENDOMETRIOSIS AND NUTRITION 

Dian Shepperson Mills, The Director of The Endometriosis and Fertility Clinic based at The Hale Clinic in  

London. 

Endometriosis affects over one hundred and seventy 

million women worldwide and is more common than 

breast cancer and diabetes. Endometriosis is defined as 

the presence of endometrial-like-tissue found inside the 

abdominal cavity. When this tissue bleeds, this blood 

is trapped internally and may trigger a chronic, inflam-

matory pain, sub-fertility and reduced quality of life. 

Cell membrane damage 

Why does endometrial tissue from the womb attach to 

the cell membranes of some women and not others? 

Some women have 'teflon' cell walls that endometrial 

cells slide off, but we seem to have cell walls more like 

'velcro'.and the tissue sticks like glue, and roots itself 

into our organs and engorges itself in an oestrogenic 

environment. 

Studies have found a positive association between ox-

idative stress and endometriosis. The presence of endo-

metriosis increased as oxidative stress increases. Lo-

wer levels of vitamin E were found in the peritoneal 

fluid of women with endometriosis. Antioxidant nutri-

ents like selenium, vitamins A, C and E may be sup-

portive, plus proanthacyanadin in berries have an an-

tioxidant effects. Cell membrane strength and integrity 

depends upon good omega 3/6/9 oils and magnesium 

from our diet. 

Oestrogen dominance 

Endometriosis develops in the presence of excessive 

oestrogen. Our Western processed food diets are high 

in oestrogen, full of chemicals we eat and drink. We 

need to bring it back into balance again, choosing to 

eat the best quality fresh foods we can get. Eating 

much less red meat and dairy foods seems important 

for reducing inflammation, eating organic when 

possible. Keep low intake of oestrogenic foods and 

herbs like soya, wheat, citrus, excess folic acid, Korean 

ginseng, black cohosh, dong quai, milk thistle, and red 

clover. 

Vitex Agnus castus herb can help to balance oestrogen 

and progesterone over three to six months, but must be 

stopped as soon as you know you are pregnant. No 

hormone influencing herbs should be taken whilst on 

the OCP or HRT or the GnRH analogues as they 

would disrupt each other, as would high levels of vita-

min C and E. All supplements should be stopped five 

days before any operation. 

Research found that 79 per cent of a group of monkeys 

developed endometriosis after having been exposed to 

dioxins in their food. The severity of endometriosis 

found in the monkeys was directly related to the 

amount of dioxin to which they had been exposed. Wo-

men with endometriosis should avoid fatty foods that 

may be high in PCB and dioxin, Bisphenol A and ptha-

lates to reduce their exposure 

Liver Clearance of Oestrogen 

The body's clearance system for oestrogen, cholesterol 

and toxins is the liver. The steroid hormones are bro-

ken down in the liver after which they no longer have 

much hormonal effect. This is a key to our manage-

ment of endometriosis. Oestrogen has profound effects 

in the body and on the menstrual cycle. It causes the 

womb lining to thicken and can prolong menstruation 

time. It stimulates the nervous system, and it stimulates 

high corticosteroid levels. It stimulates breast tissue 

and has been linked to breast cancer when unopposed 

at high levels. High oestrogen reduces thyroxine hor-

mone and may produce hypothyroid states. It causes 

body fat deposits to increase and impairs blood sugar 

control, leading to weight gain. Diets high in saturated 

fat are seen to increase concentrations of serum oestro-

gen Women who eat meat once a day are up to twice as 

likely to have endometriosis compared to those who 

eat less red meat and more fruit and vegetables. 

"Dietary fibre increases excretion of excess oestrogen 

from the body. Some fibres such as the lignins found in 

rye, and seeds are changed by gut flora to form anti-

oestrogen compounds, which are protective against 

cancers". Soluble fibre binds to the oestrogens and in-

hibits their re-absorption. " Bifido bacteria in probio-

tics encourage oestrogen clearance. 

The best vegetables to eat are those from the crucife-

rous family, all rich in B complex vitamins and magne-



 

 

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 2  S i d a  3 7  

Endometrioskonferens på Island   Endometrioskonferens på Island     

A SUMMARYA SUMMARY  

sium, such as cabbage, sprouts, broccoli, cauliflower, 

kale, turnip, swede, radish, horseradish, mustard and 

cress." which aid oestrogen 'metabolism' so that it can 

be excreted from the body. Make sure that you eat four 

portions of vegetables every day. 

How to Reduce Pain 

Pain can reduce the normal quality of life. Research 

showed that women with severe pain, infertility, and 

endometriosis had raised levels of PGE2 pro-

inflammatory prostaglandins in their peritoneal fluid; 

this is the trigger for the inflammation. Some nutrients 

play a role in relieving pain, the essential fatty acids 

from fats and natural cold pressed oils, vitamin C, E, 

K, and some of the B vitamins, DLPA, zinc, selenium 

and magnesium. Studies, looking at the use of omega 3 

fish oils in subjects with severe menstrual pain showed 

that they were effective at reducing pain. Magnesium is 

also known for its relaxing effects on smooth muscle 

tissue reducing period and lower back pain. 

Foods to eat 

1. Reduce the amount of bovine dairy foods and red 

meats you eat, which reduces your fat intake, and 

keeps oestrogen lower. 

2. Eat organic foods or peel your fruit and vegetables 

to remove pesticide residues. 

3. Eat deep sea fish in preference to farmed, (avoid 

polluted marlin, swordfish). 

4. Cook from fresh when possible, simple but nutrient-

rich dishes. 

5. Use organic butter and extra-virgin cold pressed 

olive oil. 

6. Eat wild game, oily and white fish, nuts, seeds, ber-

ries, fresh fruits and green-red-pulse-root vegetables. 

Eat rainbow meals. 

7. Avoid foods like caffeine, alcohol, cigarettes, and 

refined sugar, which can lessen your intake of the good 

nutrients. 

8. Exercise helps to reduce oestrogen, so walk, swim, 

do yoga, Pilates etc. A BMI between 21 and 25 is best 

for fertility. 

9. Are any foods upsetting your digestion? If you 

suspect one food then exclude it for one month. If that 

makes a difference to the way you feel then get an al-

lergy test done by your GP when you are eating it 

again. 

10. Variety is the spice of life! Try to eat many diffe-

rent foods each day then you take in more nutrients. 

Have boxes of organic foods delivered to your door. 

www.soilassociation.org 

Nutritional Supplements 

The careful choice of nutritional supplements whilst 

the diet is being corrected may improve reproductive 

health. Harvard University and the American Dietetics 

Association both advise that a multi-vitamin-mineral 

should be taken each day. Research at the University of 

Leeds suggests that women taking a multi-vitamin 

capsule every day may double their chance of getting 

pregnant, as it is felt that better quality ova are pro-

duced by the ovary. Choose supplements that are hypo-

allergenic, yeast, wheat gluten, lactose, sugar and 

dairy-free. Consult a doctor before you try to get preg-

nant. Evening primrose oil should not be taken by 

anyone prone to epilepsy. Seek advice from a nutrition-

al therapist. 

l Multi Vitamin Mineral capsule (Containing less than 

2000iu vitamin A) 

l Magnesium citrate 200mg 

l Bioacidophilus 16 billion viable organisms 

l Pesticide free omega 3 fish oil 1000mg - 

Optional extras: 

l Slippery elm 300mg - to soothe and heal the gut 

membrane 

l Chromium polynicotinate 100ug - to balance blood 

sugar 

l Zinc citrate 20mg - immune support 

l Cold pressed Omega 6 Evening primrose oil 1000mg 

 

Remember the 15th Century proverb that summarizes 

the purpose of medicine: 

"To cure sometimes, to relieve often, to comfort always". 
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Referat Umeå 
19 september föreläste Matts Olovsson i 
Umeå. Här kommer en liten rapport från 
föreläsningen. 
 
Föreläsningen var jättebra! Matts var duk-
tig, informativ, pratade "svenska", gav alla 
tid att fråga och gav bra och konkreta svar! 
Vi var totalt 30 personer, att vi inte var så 
många upplevde vi inte som något negativt 
på "plats". Mitt i veckan och den "dåliga" 
tiden gjorde nog att många inte kunde 
komma.... Däremot fick alla chans att fråga 
och få svar. Ville man inte fråga in public 
så fick nog den som ville chansen att göra 
det "privat" också.  
 

TV 4 kom och filmade, intervjuade Matts, 
en "nydiagnostiserad" och Carola. Titta 
och lyssna till intervjun i följande länk: 
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/
nyheterna_umea?
title=dold_sjukdom_vanligare_an_migran&
videoid=2221986 
 

Lokalen var bra och "lagom" för sitt ända-
mål. Många broschyrer gick åt... Alla som 
jag pratat med var jättepositiva till föreläs-
ningen. 

Marie 

Nordic  

Endometriosis  

Alliance 
I samband med Endometrioskongressen 
på Island träffads de nordiska representan-
terna för att diskutera fortsatt samarbete.  

Vi var 2 från Sverige, 2 från Norge, 1 från 
Finland och 4 från värdlandet Island.  

Vi ägnade hela söndagen åt att informera 
varandra om hur vi jobbar i våra respektive  
länder, utbytte erfarenheter och lärde 
känna varandra. Viktigt för det fortsatta 
samarbetet.  

När vi hade diskuterat i flera timmar och 
ätit Björks goda lunch var vi helt överens 
om att ”tillsammans är vi starkare”. 

Vi ska ta fram en handlingsplan och formu-

lera mål för samarbetet under hösten. 

Nästa gång vi har tillfälle att träffas är i maj 

2013 då det är en Nordisk Endometrios-

kongress i Åbo. Senast då ska vi fastställa 

regler och rutiner för samarbetet. 

 

Christina Liffner 

Fina ord i ett mail till föreningen 
Vilket fantastiskt arbete ni lägger ner! Helt otroliga är ni  

Tusen tacksamma tankar från en medlem, 

Annette 

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_umea?title=dold_sjukdom_vanligare_an_migran&videoid=2221986
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_umea?title=dold_sjukdom_vanligare_an_migran&videoid=2221986
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_umea?title=dold_sjukdom_vanligare_an_migran&videoid=2221986
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_umea?title=dold_sjukdom_vanligare_an_migran&videoid=2221986


 

 

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 2  S i d a  3 9  

“Googling endometriosis: the lost centuries”  
är en ny bok av Dr David Redwine. Dr Redwine har googlat efter symtom som är associe-
rade med endometrios i litteraturen genom tiderna.  

Det han hittade är verkligen fascinerande, symtomen finns beskrivna i en papyrusrulle från 
1825 fKr. Även om sjukdomen inte fick sitt namn, endometrios, förrän på 1920-talet så har 
den alltid funnits. Endometrios är helt enkelt en sjukdom som kunnat maskera sig väl genom 
seklerna och trots att endometrios är en av de vanligaste gynekologiska sjukdomarna så är 
den även kanske den mest missförstådda och ignorerade sjukdomen genom tiderna.  

Enligt vad Dr Redwine hittat så skyllde medicinska utövare på patienten redan 800 fKr - inte 
mycket som hänt sedan dess då detta fortfarande händer. Dr Redwine tar dig på en spän-
nande och informativ resa genom seklerna om hur ”kvinnliga krämpor” har hanterats (allt 
från tobaksrök som lavemang till iglar) eller inte vilket ofta var (är?!) fallet. Förutom att boken 
är riktigt underhållande och det har faktiskt blivit bättre då det gäller diagnos och behandling 
av endometrios, är min personliga reflektion att det är lite skrämmande att det tog 4000 år att 
bevisa denna sjukdom existerar och fick ett namn. 

Elisabet Lizzy Andersson 

Vi önskar alla 

medlemmar  

fridefulla helger 

och ett gott 

nytt år! 



 

 

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   
ordfvg@endometriosforeningen.com  

Ungdomssektionen 
Sanna och Lotta  
ungdom@endometriosforeningen.com  

Presskontakter 
Ulrika  
press@endometriosforeningen.com  

EndometriosNytt 
Helene och Annika 
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 ge ett ekonomisk bidrag till föreningens arbete 
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 medlemsträffar. Endometriosföreningen arbetar 

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

utökad forskning.  

Hemsidan  
www.endometriosforeningen.com   

 

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

 

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

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

 

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

info@endometriosforeningen.com 
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