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Filmprojektet

Lägesrapport:
Informationsfilm om endometrios
Nu är vår Informationsfilm färdiginspelad!
Tyvärr blev kalendertiden för inspelningen
längre pga många ombokningar, svårt att hitta
tider mm för flera av de som deltagit.
Under våren, sommaren och hösten har Mats
Jonstam (filmare) och Gunilla Wirström
(intervjuare) träffat flera av våra medlemmar i
olika åldrar och med olika erfarenheter av endometrios. De har också träffat anhöriga och
specialistläkare samt intervjuat mig om föreningens verksamhet.
Alla som blivit filmade har varit nöjda och
tycker att Mats och Gunilla är mycket profess-

ionella. Filmteamet samt producenten, Anders
Bohman, är övertygade om att det kommer bli
en mycket bra film.
Den nya tidplanen innebär att vi kan ha en
färdigklippt film i början av februari och då
startar produktionen av DVD med text/
handledning för samtalsgrupperna. Anders
Bohmans bedömning är att vi har DVD-erna
färdiga i mitten av april. DVD ska delas ut till
skolsköterskor och Ungdomsmottagningar,
finnas hos våra kontaktpersoner och på andra
ställen. Det kommer även gå att ladda ner filmen från vår hemsida.
Planering av samtalsgrupperna och utbildning
av samtalsledare sker under kvartal 1 2014
och genomförandet av den första samtalsgruppen i april/maj. Det blir en testgrupp för
att finjustera underlaget och metodiken för
samtalen. Den stora insatsen med flera parallella grupper på olika orter startar efter sommaren.
Du som är intresserad av att vara samtalsledare eller delta i en grupp på din ort kan
kontakta mig på
ordf@endometriosforeningen.com
Filmens målgrupp är främst unga kvinnor och
deras anhöriga/vänner – som inte känner till
sjukdomen endometrios. Men jag är övertygad om att den blir ett värdefullt verktyg
också för oss (medlemmar i Endometriosföreningen) vid träffar och olika informationsmöten.

Christina Liffner
EndometriosNytt
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Ledare

Vår ambitiösa ordförande
Jag har känt Christina väldigt länge nu. Jag
vet att hon är en ambitiös och otroligt duktig
ordförande, det är som jag ser det mycket
hennes förtjänst att Endometriosföreningen är
vad den är idag. Naturligtvis är vi många som
bidrar, men jag vill nog påstå att Christina är
den som ger mest av sin tid. Men det spelar
väl ingen roll, eller gör det kanske det…
Jag har varit medlem i Endometriosföreningen
i säkert 20 år, till och från har jag engagerat
mig i stort och smått. Mestadels smått kan jag
själv tycka. Men om jag inte gör det jag gör,
så behöver ju någon annan göra det och därför känns det ändå bra att bidra med det lilla.
Just nu så är jag den sammanordnande länken mellan alla skribenter för EndometriosNytt, alltså denna tidning som kommer ut två
ggr/år. I mitt CV står det faktiskt ”Redaktör”
vilket ibland är strålande att ha med i jobbsökande.
Christina, vår ordförande i Endometriosföreningen gör väldigt mycket. Alla litar på
henne och när ingen annan kan göra det som
behövs göras – så gör hon det, eftersom annars drabbas våra medlemmar. Och vilka är
de? Jo, du och jag – alla vi tillsammans!
”Medlemmarna är föreningens främsta tillgång. Det finns ingen lag som reglerar hur en
ideell förening ska organiseras eller hur den
ska bedriva verksamhet. Detta beror på medlemmarnas intressen och engagemang. Medlemmarna är föreningens kärna som ska besluta om och organisera föreningens verksamhet. Men föreningen ska också ge tillbaka
till medlemmarna och vårda deras intresse
och engagemang.” Källa: www.forening.se
Nu menar inte jag att alla måste bidra med ett
aktivt engagemang, självklart inte. Bidrar gör
man också genom att bli medlem så det är
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inte något fel i att ”bara” ta emot information.
Men det tenderar att bli vissa som ”arbetar”
hela tiden och då ser jag en stor risk i detta.
För vad händer om ”eldsjälarna” inte orkar
längre? Vad händer om vår ordförande inte
kan bidra med allt hon gör idag?
”En ideell förening kännetecknas av det frivilliga och oavlönade engagemang som finns i
föreningen. Det som till stora delar definierar
en förening är att verksamheten bedrivs med
ideella krafter. En ideell förening är beroende
av personer som vill verka för och i föreningen: som ledare, styrelseledamot, funktionär,
lotteriförsäljare etc. Det är viktigt att föreningen vårdar och skapar bra förutsättningar för
sina ledare och frivilliga att utvecklas och
känna sig delaktiga.” Källa: www.forening.se
Jag bad Christina om att denna gång få skriva
Ledaren i EndometriosNytt. Mitt syfte med att
ta upp detta ämne är för att jag vill delge alla
min oro. De allra flesta av oss medlemmar har
också sjukdomen endometrios vilket såklart
innebär att vi hela tiden orkar olika mycket
och vid olika tidpunkter i livet. Det måste vi ta
hänsyn till och det gör vi också. Engagemang
kan man inte kräva utan det är något man vill.
Men som många kanske också vet så kan ett
engagemang bränna ut människor, man vill så
himla mycket men livet har många måsten
och man behöver hitta balansen för att arbetet
ska vara hälsosamt.
Jag vill avsluta med att lämna några utdrag
från Facebook där jag upplever att Christina
”ber om hjälp” och vi måste agera nu. Hur?
Enkelt egentligen. Vi behöver bli ännu fler av
oss medlemmar som gör olika insatser; stora
som små, det spelar ingen roll. Det du och jag
engagerar oss i är av stor betydelse!

Helene Sjöholm
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Ledare
Utdrag från styrelsesidorna på Facebook som Christina
Liffner, ordförande i Endometriosföreningen, har skrivit
under de senaste månaderna
Jag har tagit fram aktuella listor över
styrelseledamöter i alla fyra föreningarna, lista över alla kontaktpersoner, lista
över vilka som har behörighet till Medlemsregistret. Har bett om input för alla FB-grupper - om
vilka som är administratörer. Dessutom har vi
stadgar, rutiner för utlägg mm. Allt detta bör läggas in i vår dropbox. Finns det någon som är duktig och har tid? Jag kan inte och måste prioritera,
rapport till Arvsfond om filmen, ansökan om bidrag till Västra Götaland, träff i Karlstad, bokslutet för augusti, prognos för helåret, budget för
2014 mm Går på knäna ...

Lägger upp om
träffen i december under veckan. Har MASSOR just nu.
Ska varva ner - men det
händer så mycket roligt
inom föreningen är uppe i
70 timmar per månad nu
under hösten. Orkar snart
inte längre. Men vi ska
hitta fler som jobbar.

Norrköping, hit flyttar en av ARGgruppens läkare i november. Hon ska
hålla en föreläsning där i vår. Troligen
blir det i april för jag hinner inte med annars.
Februari o mars är ju mina jobbigaste månader
med bokslut o årsstämmor - både i företag och
föreningar.
Jag efterlyste ju kvinnor som ville jobba med föreläsning och träff i Norrköping. Fick svar av tre
intresserade. Toppenroligt! En av dem har nu
tips på lokal. Jag/vi bör ha en träff med dem före
jul men jag vet inte om jag hinner/orkar. Svårt
att bromsa när det finns entusiaster. Vi måste
dela upp ansvaret för nya (och befintliga) kontaktpersoner. Finns det fler som kan vara koordinatorer?

Vill informera er alla om att jag måste ta
en paus några dagar. Blev filmad igår jättebra tyckte vi alla tre. (Jag filmare
och intervjuare)
Helgen måste jag dels fixa en del privat dels vila.
Det enda jag gör är att maila ut Nyhetsbrevet och
kolla vad som ska göras för ansökan till VG-region
om bidrag.
Måndag kommer jag ägna åt samtal med Arvsfonden - filmen blir försenad och därmed även
starten på samtalsgrupperna, VG ansökan, Prognos 2013 o budget. Onsdag åker jag till Karlstad
för vår första medlemsträff där....
Vi måste bli fler som jobbar....
Trevlig helg

Kontakta oss om du har lust och möjlighet att delta i vårt arbete!
Kontaktuppgifter finns på sista sidan.
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Sverigekartan
Här finns lokalföreningar:
Stockholm
Västra Götaland
Skåne

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

Gabriella Granbom, kallas Ella
Boden
boden@endometriosforeningen.com

egentligen inga tecken på någonting men
kirurgen kunde se en förändring som tydde på
endometrios och prover togs, det bekräftades
sedan att det var precis det jag hade.

Vad medlemskapet betyder för mig:
Ett sätt för mig att genom mina kunskaper jag
fått genom åren kunna hjälpa andra men
även hjälpa mig själv genom andras kunskap.
Min förhoppning är att kunna hjälpa framförallt
unga tjejer att få en diagnos, hjälp och stöd
som jag själv hade behövt när smärtorna varit
som värst.

Eftersom jag hade ätit Cerazette i ca 1 år så
hade jag ingen direkt endometrios, tog ca 6
månader innan smärtorna var borta, fick byta
p-piller och släppa fram mensen så lättade
det sakta men säkert. Idag mår jag mestadels
kanonbra, smärtorna tar jag hand om med en
kombo av panodil/pronaxen, vila och värme
och än så länge funkar det bra.

Vad jag gör i Endometriosföreningen:
Än så länge ingenting men tanken är att bli
lokalombud i Boden/Norrbotten.

Lite allmänt om mig som person:
Glad och positiv tjej på 35 år, bor med sambo
i hus, har en American Staffordshire-tik på
8 1/2 år som jag ägnar större delen av fritiden
åt, läser gärna en bra bok, ser en bra film och
lyssnar på musik, umgås med familjen och
vänner. Jobbar som receptionist.

Detta gällde när Ella skrev sin information i
oktober. Nu är hon kontaktperson och har haft
sin första träff 24 november. Välkommen som
vår nordligaste kontaktperson Ella!
Kort Endometrioshistorik:
Har haft problem i många år, hunnit få diagnos magkatarr, överkänslig mot olika livsmedel, fått tips av barnmorska att skaffa barn för
att mensvärken ska gå över, osv. Har själv
tidigt känt igen mig i IBS symtomen och efter
förändring av kosten så mådde jag rätt bra.

Ser fram emot massor med kunskap och förhoppningsvis många nya medlemmar i Norrbotten och den lokalgrupp som än så länge
inte finns, men förhoppningen är att komma
igång innan årsskiftet..

I september 2012 så började jag få ont i
nedre delen av magen, åt p-piller och hade
ingen mens alls så det var svårt att förstå
smärtorna. Sökte vård och kom tillslut till gyn
mottagningen där man trodde att jag hade
myom och bokade operationstid snabbt för att
hjälpa mig.
Diagnos fick jag Nov 2012, hade aldrig hört
talas om denna sjukdom innan men när jag
läste om den ett par dagar efter operationen
så var det som att alla pusselbitar föll på plats
och jag kände igen mig i många av de symtom som sjukdomen har. Operationen visade
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Medlemsträffar på nya orter!
Karlstad 2 oktober

Eskilstuna 24 november

Elisabeth i Torsby kontaktade mig, hon hade då varit
medlem i ett år och börjat fundera på behovet av information om endometrios. Hon ville att vi skulle arbeta för träffar och en endometriosföreläsning i Karlstad. Jag blev mycket glad – Värmland var en av våra
”vita fläckar” – utan kontaktpersoner och utan träffar.

Pernilla i Eskilstuna kontaktade en av våra styrelseledamöter och frågade om träffar i Eskilstuna. Vi har
inte haft någon träff där tidigare, men medlemmar från
Eskilstuna har deltagit i Västerås vid något tillfälle. Nu
blir den första träffen i Eskilstuna 24 november. När
detta skrivs har vi fem anmälda.

Vi diskuterade och kom fram till att vi behövde undersöka intresset i Värmland – innan vi kunde be en av
våra (mycket upptagna) specialistläkare att hålla ett
föredrag ville vi vara säkra på att det kommer många
åhörare.

Norrköping 3 december

Elisabeth kände till några kvinnor som säkert skulle
vara intresserade – både medlemmar i Endometriosföreningen och andra. Jag funderade på läkare. På ett
ARG-möte i våras frågade jag Greta Edelstam om datum för föreläsningen i Stockholm – den som var 10
september. Samtidigt nämnde jag att vi har önskemål
om föreläsningar i både Karlstad och i Norrköping. Till
min glädje bestämdes det att Margita Gustafsson
kunde hålla en föreläsning i Karlstad i mars och Lollo
Makdesi en föreläsning i Norrköping under våren 2014.
Vi hade den första medlemsträffen i Karlstad 2 oktober,
sex kvinnor deltog. De kom från olika delar av
Värmland – den som rest längst hade en bilresa på
1,5 timme. Alla diskuterade livligt och sa (som alltid) att
det är så givande att prata med andra kvinnor som är i
samma situation, dvs som lider av endometrios.
Efter de inledande presentationerna övergick vi till att
planera för föreläsningen i mars. Lokal kan vi boka på
sjukhuset med hjälp av Elisabeths läkare samt
affischer, inbjudan, presskontakter mm. Checklistan blir
lång – men jag är övertygad om att de engagerade
kvinnorna i Värmland klarar av det.
Det blir troligen en ny träff i januari. Alla är välkomna!

Östergötland har liksom Värmland varit en ”vit fläck”
dvs ett område utan kontaktpersoner och träffar. Jag
skrev i ett Nyhetsbrev att vi kunde planera för en föreläsning i Norrköping under våren och efterlyste kvinnor
som ville delta i det arbetet. Till min stora glädje
svarade tre kvinnor direkt att de ville delta i arbetet och
en fjärde har tillkommit. Vi ses den 3 december för den
första medlemsträffen i Norrköping och börjar planeringen inför föreläsningen av Lollo Makdesi. När datum
är bestämt lämnas information på hemsidan samt i mail
till de medlemmar som bor i området.

Föreläsning i Karlstad 4 mars
Specialistläkare Margita Gustafsson föreläser om
endometrios och svarar på dina frågor.
Tisdagen 4 mars 2014 kl. 17.30 – 19.30 på Centralsjukhuset i Karlstad. Vi har redan ett stort antal
intresserade; medlemmar med anhöriga, barnmorskestuderande, barnmorskor i öppenvården,
personal på kvinnokliniken mfl.
Håll utkik efter information på hemsidan!
Mail kommer att skickas till samtliga medlemmar
när vi har inbjudan klar.

Föreläsning i Norrköping i april
Lollo Makdesi, specialist obstretik och gynekologi, föreläser om endometrios och svarar på dina frågor vid en
endometriosföreläsning i Norrköping i april 2014.
Planeringen av föreläsningen har startat, 3 december genomför vi den första medlemsträffen i Östergötland.
Då ska vi även diskutera praktiska frågor kring föreläsningen. (Vi efterlyste intresserade personer i ett tidigare
Nyhetsbrev. Till vår glädje fick vi svar från fyra kvinnor som vill delta i arbetet inför föreläsningen.)
Håll utkik efter information på hemsidan!
Mail kommer att skickas till samtliga medlemmar när vi har inbjudan klar.
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Föreläsning med docent Greta Edelstam
10 september anordnade Endometriosföreningen i
Stockholm en föreläsning med specialistläkare Greta
Edelstam. Greta är överläkare vid Institutionen för
kvinnor och barns hälsa, Obstetrik och gynekologi, på
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Till föreläsningen
kom det både medlemmar, deras familjer och vänner.
Greta började föreläsningen med en resume över
endometriosens historia. Endometrios beskrevs för
första gången i litteraturen år 1860 av doktorn Carl von
Rokitansky. I historiska sammanhang nämns ofta
också den amerikanska gynekologen J A Sampson
som studerade endometrios. Under föreläsningen
framhöll Greta att den exakta uppkomsten för endometrios inte är fullständigt känd, trots att endometrios
är den tredje vanligaste gynekologiska åkomman.
Greta ägnade stor del av föreläsningen till att tala om
endometriosens inverkan och påverkan på infertilitet,
som hon själv ägnat stor del av sin forskning åt. Greta
berättade att barnlöshet kopplad till endometrios kan
bero på sammanväxningar, att äggledarna har störd
förmåga eller att en kvinna med endometrios har ökat
antal aktiva vita blodkroppar* än andra kvinnor. Endometriosen kan även påverka spermiernas överlevnad,
då en viss typ av de aktiva vita blodkroppar, makrofagerna,”äter upp” spermierna vilket minskar chanserna att bli gravid. Att överväga insemination och IVF när
man har endometrios är viktigt enligt Greta och hon
tipsade även om att försöka amma länge, vilket
”skyddar” kroppen**.
Greta arbetade med en studie där kvinnor som hade
problem med att bli gravida fick sina äggledare sköljda
för att se om det vara något mekaniskt hinder i äggledarna. Hon observerade att som en positiv biverkan av
äggledarsköljningen så minskade endometriosrelaterad
smärta hos en del av kvinnor med endometrios. Hon
följde upp denna observation och kunde visa att bedövningsmedlet (lidokain) som används vid sköljningarna

verkar minska makrofagernas aktivitet och därmed inflammationerna vilket kan leda till smärtlindring. Greta
och hennes kollegor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala håller nu på att följa upp detta på fler kvinnor med
endometrios. I nuläget görs behandlingen endast vid
Akademiska sjukhuset. Behandlingen har enligt Greta
inga biverkningar och har låg kostnad samtidigt som
den hittills gett goda resultat. Forskningen om behandlingen fortsätter och förhoppningsvis kan vi framöver
delge er mer information om detta i EndometriosNytt.
Greta lyfte fram några punkter under sin föreläsning
som vi i föreningen gärna vill sprida vidare till våra
medlemmar.
1. Gå alltid på de gynekologiska kontroller och undersökningar som du kallas till, oavsett om du har regelbunden kontakt med en endometriosläkare eller
inte. Greta sa t.ex. att det är mycket viktigt att gå på
de återkommande cellprovstagningarna samt att
kontrollera så att du inte har någon könssjukdom,
allt för att utesluta att du har andra gynekologiska
åkommor som kan orsaka smärta.
2. Har du endometrios ska du inte ha mens! Greta
menar att varje mens och blödning kan ge mer
smärta.
Greta sa att har du fått diagnosen endometrios, så har
du alltid endometrios, dock med olika slags problematik. Ibland har du mycket problem med endometrios,
ibland mindre och förhoppningsvis ofta, inga problem
alls. Greta poängterade därför att har du endometrios
är det viktigt att gå på fortlöpande kontroller, allt för att
hålla endometrios i schack.
Under föreläsningen fanns det även möjlighet att ställa
frågor. Föreläsningen var mycket uppskattad och
Endometriosföreningen vill varmt tacka Greta som
ställde upp och föreläste för oss!

Sanna Häggbring

Kommentarer av Elisabet Lizzy Andersson
* De aktiva vita blodkropparna är en del av inflammationerna som orsakas av endometrios. Denna inflammatoriska miljö
misstänks bl.a. ha en negativ inverkan på äggen (äggen kan få sämre kvalitet) i äggstockarna och därmed även på fertiliteten.
** Amning hämmar menstruationscykeln och därmed östrogennivåerna vilket kan hålla nere endometriosen och därmed
symtomen. För många fungerar detta effektivt men, precis som vid graviditet, är det individuellt om endometriosen tillbakabildas och man får symtomlindring.
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TCM – kinesisk traditionell medicin och endometrios
Det har varit en del diskussioner i våra Facebook
grupper under året om kinesiskt traditionell medicin, TCM. I det arbete som jag deltog i med att ta
fram ett konsensusdokument över endometrios
(via World Endometriosis Society (WES) och som
publicerades i Human Reproduction tidigare i år)
kom vi fram till att det finns alldeles för få studier
som rör TCM och att inga slutsatser kan göras.
Jag kommer dock ihåg något som jag läst på
www.endometriosis.org för några år sedan, läste
den igen och beslöt att skriva ett referat med mina
egna reflektioner. Även om jag personligen inte
skulle gå vägen via örter så finns det andra intressanta aspekter inom TCM.
Originaltexten är skriven av Professor Pamela
Stratton, som då var ordförande i ASRM Endometriosis Special Interest Group, och Dr Caihong
Ma, då vid Pekings Universitetssjukhus. Vissa
delar är översatt från deras text som hittas på:
http://endometriosis.org/news/congresshighlights/asrm2010-traditional-chinese-medicinein-endometriosis/
Endometrios är en mycket individuell sjukdom
med många ansikten och hur man svarar på
behandlingar oavsett form är också väldigt individuellt. Ett av mina favorituttryck är ju just att man
måste hitta de behandlingar, hanteringsverktyg,
dieter etc som fungerar just för en själv och därmed även hitta vägen till ett liv med bra livskvalitet. Det är här som åtminstone vissa delar av TCM
kommer in.
I TCM ser man på kroppen som ett nätverk av
energi och vid behandling så vill man förstå och
tolka detta på individbasis och med ett
helhetstänkande
(holistiskt). Känns det
igen – åtminstone ett
önskemål från min
sida.
Vad avses med att
kroppen är ett nätverk av energi? Interaktionerna mellan
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”ying” (natt, kyla, vila) och ”yang” (dag, värme, aktivitet) är de viktigaste komponenterna och finns
det obalans mellan dessa två motpoler kan störningar i ”Qi” (energiflödet), blod och kroppsvätskor
uppstå. Dessa störningar kan i sin tur leda till sjukdom.
När det kommer till endometrios så finns inte den
sjukdomen som en term inom TCM. Behandlingarna är istället inriktade mot symtomen för endometrios t.ex. mensvärk, oregelbunden mens och
infertilitet.
Just på grund av att TCM arbetar utifrån en individualiserad helhetssyn är det svårt att sätta upp
standarder för TCM inom endometrios och än
mindre för kliniska studier som jämför TCMs och
andra behandlingsformers effekter.
Både kinesiska örter och akupunktur används av
många kvinnor med endometrios för att behandla
symtomen.
Då det gäller akupunktur så finns det studier som
visar att akupunktur kan påverka smärtan hos
kvinnor med endometrios. Fler studier behövs
dock för att visa om akupunktur är effektiv som
behandling av smärtor på grund av endometrios
men det är en säker metod som man kan prova.
För behandling med örter så finns det väldigt få
studier och inga slutsatser kan tas med avseende
på deras effektivitet. Däremot ska man vara försiktig då en del av dessa örter kan ha negativa
effekter på kroppen och/eller kan interagera med
andra mediciner. Dessutom finns det studier som
visat att en del av de örter som säljs kan innehålla
gifter, droger, tungmetaller eller inte ens innehålla
de örter som är listade.
Det finns även andra metoder som används inom
TCM som t.ex. kinesisk massage, qi gong, thai chi
och diet. Dessa fokuserar på kroppens och
sinnets välbefinnande och oavsett om de kan ha
effekt på symtomen så påverkar de kroppen och
sinnet till att må bättre, vilket i mina ögon är
positivt.
Slutsatsen är väl att det behövs långt fler studier
på TCM och behandling av symtom vid endo-
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metrios. Med det sagt så finns det kvinnor med
endometrios som blir hjälpta av TCM.

som många kvinnor med endometrios blivit
hjälpta av.

Däremot, precis som Drs Stratton och Ma skriver,
målet borde vara: en individualiserad och holistisk
syn för att uppnå god hälsa.

Massage är skönt oavsett dess form, någon som
fokuserar bara på mig och att jag ska må bra –
fungerar i alla lägen.

Själv har jag provat akupunktur mot endometriosrelaterade smärtor och för mig fungerade det inte
alls (fungerade jättebra mot migrän). Jag har dock
hört kvinnor berätta att de fått mindre smärtor genom akupunktur så det är med säkerhet individuellt som allt annat samt väldigt beroende på kompetensen hos akupunktören.

Jag har länge levt efter principen att hitta bra
behandling mot endometrios eller vad det nu kan
vara; ha bra hanteringsverktyg för smärta, eventuella biverkningar, andra saker som dyker upp i
livet; regelbunden träning och bra mat som får
mig att må bra och gör att jag blir starkare i både
kropp och själ vilket ger mig ytterligare kraft. Samtidigt som jag tillåter mig själv att ”deppa ihop” för
att ventilera ibland. Jag tycker livet handlar om att
hitta en bra balans som fungerar för just mig.

Jag har också provat thai chi och qi gong. Även
om de inte hjälpte mot mina symtom så är det en
skön form av träning, om än inte i min smak, som
verkligen fokuserar på sinnet och kroppens välmående; kan reducera stress, förbättra sömnen
etc vilket i sin tur gör att man mår bättre.
Nu följer jag inte någon utprovad TCM diet (har
inte riktigt listat ut vad det kan vara), men bra kost
designad just för mig minskar åtminstone mina
smärtor. Förändringar i kosten är också något

Min egen slutsats är att åtminstone vissa delar av
TCM är något som jag anammar medan andra
t.ex. örter har alldeles för många frågetecken
kring sig. Som alltid går jag min egen väg och tar
till vara på det som fungerar för mig.

Elisabet Lizzy Andersson

17b-HSD1 –En potentiell framtida behandling mot endometrios
I somras skickade min bror över ett nyhetsklipp
rörande endometrios och ny behandlingsmöjlighet och där Sverige är med på ett hörn via att
Karolinska Development AB investerar i företaget.
Det nystartade finska företaget Forendo Pharma
Oy utvecklar nya potentiella behandlingar mot
endometrios och låga testosteronnivåer.
De arbetar med att hindra funktionen av ett
enzym som heter 17b-HSD1.
Vad är då 17b-HSD1 och varför är det spännande?
17b-estradiol (E2) är den mest potenta formen av
östrogen hos människan och är involverad i hur
östrogenberoende sjukdomar som bröstcancer
och endometrios utvecklas och fortskrider.

svagare formen av östrogen, estron (E1), till den
starkare varianten E2. Det finns ofta för mycket
av detta enzym i endometriosvävnad och bröstcancer. Genom att hindra funktionen av 17bHSD1 skulle omvandlingen av E1 till E2 minska
eller inte kunna ske alls, och därigenom
hindra att t.ex. endometrios växer.
Forendo Pharma Oy har identifierat specifika så
kallade inhibitorer (substanser som hindrar funktionen) mot 17b-HSD1 som inte påverkar andra
delar av systemet. Detta projekt är nu på väg in
mot kliniska prövningar. Enligt företaget så är
detta en mycket lovande approach som lovar
många fördelar över dagens behandlingar som
används inom endometrios.

Elisabet Lizzy Andersson

17b-HSD1 är det enzym som omvandlar den
EndometriosNytt
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En lyckad hysterektomi
J

ag är idag 41 år och fick min diagnos för 10 år sedan. Min endometrios upptäcktes då av en skicklig
gynekolog. Det började med att han blev misstänksam
när jag pratade om mina problem i samband med
menstruation. Som 13–14-åring köpte min mamma
hem blöjor till mig för att jag blödde igenom på natten.
Trots detta blödde jag igenom. Ibland mådde jag så illa
att jag kräktes. Samtidigt hade jag otroligt ont. Fick
höra att det var vanlig mensvärk. Det var bara att ta lite
Alvedon. Men inte hjälpte det. Men jag var på grund av
min uppväxt van att ha det tufft. Det var bara att bita
ihop. Gynekologen gjorde ett vaginalt ultraljud och såg
misstänkta chokladcystor och ett myom som satt i livmoderväggen. Innan dess hade jag aldrig hört talas om
endometrios. Han skickade en remiss för titthålsoperation på Karolinska Sjukhuset i Solna. I augusti
2003 opererades jag och min endometrios bekräftades.
Man tog bort stora chokladcystor på ena äggstocken.
Jag upplevde det som en stor lättnad att veta vad som
var fel på mig samtidigt som jag tyckte det kändes jobbigt att veta att jag hade en kronisk sjukdom.

N

är jag var 34 år bestämde min man och jag oss
för att skaffa barn. Det gick inte så fort som vi
trodde. Men efter 11 månader var graviditetstestet positivt. Vilken lycka! Dessutom ska man slippa mens nu!
Men vilken tuff graviditet det blev! Småmolande värk i
ryggslutet större delen av tiden. I vecka 22 sjukskrevs
jag på halvtid eftersom jag så ofta fick sammandragningar. I vecka 24 var min man i Dalarna med jobbet
och jag var själv
hemma. Jag vaknade
på natten för att gå på
toaletten. Kändes
konstigt när jag satt där
i mörkret. Jag slutade
aldrig att kissa. Blev
misstänksam och
tände lampan. Hela
toaletten var fylld med
blod. Ringde 112 och
får åka ambulans in till
förlossningen. När de
gjorde ultraljudet såg
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de att fostret fortfarande mår bra. Jag hade en moderkaka som låg helt för ”utgången” vilket ledde till att när
livmodern växte så följde inte moderkakan med och det
skapade blödningen. Först då ringde jag min man och
berättade vad som hänt. Hade jag ringt tidigare hade
han satt sig i bilen och kört hem till Stockholm och då
hade jag behövt oroa mig för att han var ute och körde i
snöoväder. Jag blev inlagd ett par dagar och sedan
skrevs jag hem. Så här fortsatte resten av graviditeten.
Jag fick sammanlagt 8 stora blödningar. 4 av dom
ledde till ambulansfärder. De andra fyra skedde när jag
var inlagd. Efter andra blödningen beordrat sängläge.
Av och till under ca en och en halv månad tillbringade
jag i sängläge på sjukhus. Efter sista blödningen konstaterade läkaren att vi inte kunde vänta längre. Fick
göra ett akut kejsarsnitt. En välskapt flicka såg i februari 2007 dagens ljus för första gången 6 veckor för
tidigt. Det var den lyckligaste dagen i mitt liv.

N

är min dotter var ca 1 år gjorde jag ytterligare en
titthålsoperation. Nu fanns chokladcystor på den
andra äggstocken. Dessutom var en äggledare förstörd
och det hade bildats en s.k. säcktuba så den var de
tvungna att operera bort.

N

är dottern var två-tre år och jag ännu inte lyckats
bli gravid sökte vi hjälp hos en IVF-klinik. De
kunde knappt förstå att vi ens lyckats få ett barn på
naturlig väg med tanke på hur jag såg ut i bukhålan.
Det var något som jag egentligen inte borde ha lyckats
med. På IVF-kliniken genomgick vi tre IVF-försök med
allt vad det innebär. När även det tredje försöket misslyckades skickade läkaren en remiss för bedömning av
min endometrios till Endometrioscentrum i Uppsala.
Jag hade konstant menstruation. Endast ett par dagar
per månad var jag blödningsfri. Till Uppsala fick jag
komma på en mottagningstid en lördag i början av december 2010. Väl där fick jag en nedslående dom. Det
som de rekommenderade för att lösa mina problem var
att genomgå en total hysterektomi, det vill säga att operera bort hela livmodern och samtidigt även operera
bort bägge äggstockarna. Det blev ganska tungt att
smälta samtidigt som jag inte upplevde deras besked
som oväntat. Vi kom överens om att jag när eller om
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jag kände mig redo skulle försöka få en remiss för operation hos dem eller på Danderyds Sjukhus. Jag åkte
hem igen och pratade med min man. Det var tungt
även för honom. Betydde det här att vi inte skulle få
något syskon till vår dotter? Visst var vi tacksamma för
att vi hade henne. Många lyckas inte ens få ett barn.
Efter flera veckors grubblande bestämde vi för att
greppa efter halmstrån. Vi kontaktade en klinik i Åbo i
Finland där de genomför äggdonationer. I januari 2011
åkte vi till deras klinik och där träffade vi en överdrivet
optimistisk läkare. Det var han ända tills han undersökte mig. Han sa att han behövde en sorts undersökning som innebär att man undersöker hur hålrummet i
livmodern ser ut genom att spruta in koksaltslösning
och samtidigt ta ultraljudsbilder. Den undersökningen
behövde jag ordna med själv. Hemma i Sverige genomgick jag den här undersökningen i februari. De
lyckades knappt få in den tunna slangen som skulle se
till att koksaltet kunde föras in. Med bilderna och svaret
gick jag därifrån och åkte hem och skickade ett mail
med svaret till läkaren i Åbo. De mailade tillbaks och sa
att jag skulle kontaktas per telefon en bestämd tid cirka
en vecka senare. Jag var otroligt nervös när läkaren
ringde upp. Hans besked är negativt. Han sa att jag
hade överraskande små chanser att lyckas med en
äggdonation. Trots att man var beredd på det beskedet
kändes det som ett slag i magen. Det kändes så otroligt tungt.

J

ag och min man pratar mycket med varandra om hur
vi känner. Det gjorde vi även då. Hela den här resan
hade varit så jobbig. För oss kändes det inte aktuellt att
adoptera. Det skulle ta
allt för lång tid och
dessutom så har vi en
fullt frisk dotter. Jag
hade mer eller mindre
konstant menstruation.
Hade det funnits högkostnadsskydd på
mensskydd hade jag
haft frikort för länge
sedan. Situationen
kändes ohållbar. Efter
mycket funderande
fattade jag beslutet. I
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augusti 2012 ringer jag min gynekolog, han som upptäckte min endometrios. Jag pratar med hans sköterska om att jag vill komma till honom för att få en remiss till Endometrioscentrum i Uppsala och där genomgå hysterektomi. Eftersom jag bor inom Stockholms läns landsting måste jag ha en remiss för att ens
få komma dit. Jag får tid till honom och han skriver
utan att diskutera en remiss. I november 2011 är jag
åter på mottagningsbesök på Endometrioscentrum i
Uppsala. Nu planerades det för en total hysterektomi.
Innan operationen fick jag göra en MR-undersökning
för att de skulle se hur det såg ut inne i bukhålan.

T

isdag 6 mars 2012 skrivs jag in på vårdavdelning
tillhörande Endometrioscentrum på Akademiska
sjukhuset i Uppsala. Vid inskrivningen förklarar läkaren
att innan operationen ska de sätta en kvarliggande
tunn slang i ryggen för att få en optimal bedövning. Den
kommer sitta kvar i några dagar. Så behandlar de alla
sina patienter med endometrios som ska genomgå en
sådan här operation. Det är på grund av att de vet hur
stor smärtproblematiken brukar vara hos den här
patientkategorin. När jag frågar läkaren om hur lång tid
operationen kommer ta svarar han att det brukar ta
cirka en timme men jag ska opereras av en mycket
skicklig kirurg så det kommer nog gå snabbare. Det
kommer visa sig att han har fel.

O

nsdagen 7 mars 2012 är det den stora dagen.
Jag är nervös men samtidigt känner jag mig
lugn. Är trygg i beslutet att genomgå operationen. Jag
har tackat nej till att få lugnande medicin innan jag körs
ner till operationssalen. Sådant har jag inte behövt tidigare så varför skulle jag behöva det nu? Väl inne i det
rummet känner jag mig plötsligt liten och rädd. Upplever att jag borde tackat ja till lugnande medicin. Tack
vare en underbar personal inne på salen så går det
ändå bra. De sätter slangen. Och sedan får jag lägga
mig på rygg. Sedan somnar jag gott. Vaknar först flera
timmar senare på uppvakningsavdelningen. Där får jag
reda på att operationen tagit längre tid än vad läkaren
hade trott. Den hade tagit 2 timmar och 40 minuter.
Dagen därpå ska läkaren komma och prata med mig
om hur operationen gått.
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L

äkaren berättar på ett mycket lättförståligt sätt att
jag haft mycket mer sammanväxningar än man
hade trott. Det hade suttit en chokladcysta runt den
ena urinledaren. Hade jag väntat med operation hade
den klämt av den och kunnat i slutändan skadat den
njuren. Det misstänkta myomet visade sig inte vara
myom utan adenomyos, dvs. endometrios som sitter
inne i livmoderväggen. Det svåraste momentet under
operationen hade varit att ändtarmen hade vuxit fast
vid livmoder. Det fick de arbete länge och väl med att
försiktigt separera från varandra millimeter för millimeter. Av förklarliga skäl hade jag ont men inte mer än att
jag stod ut. Ryggbedövningen fungerade bra. På lördagen mådde jag så pass bra att de tog bort den. På söndagen 12 mars skrivs jag ut med smärtstillande tabletter. Jag fick även börja med östrogenplåster. Till att
börja med blev jag sjukskriven i 5 veckor men på grund
av att jag fick en sårinfektion förlängdes sjukskrivningen ytterligare en vecka. I början när jag var hemma
lämnade och hämtade min man vår dotter på dagis.
Sedan var han tvungen att resa bort en vecka. Då ställde min pensionerade pappa upp. Han bor i Småland
men kom upp till Stockholm och skötte markservicen
medans min man var bortrest. Innan jag hittade rätt

dos för östrogenet hade jag en del klimakteriebesvär
men när jag väl kommit dit så mådde jag bra. Det svåraste efter operationen var ändå att jag hade otroligt
svårt att gå på toaletten. Det på grund av att jag var
försvagad i tarmen och kunde inte trycka ut tarminnehållet. Jag hade även en del flytningar som var blodtillblandade. Första månaderna hade jag ingen som
helst sexlust. Provade till och med Intrinsa. Ett plåster
som inte ingår i högkostnadsskyddet. Jag slutade
ganska snart med det för det hjälpte inte mig alls.

I

dag när det gått ett år efter operationen mår jag så
otroligt bra i min endometrios. Att jag mår bra mentalt beror till stor del på att jag har stöttande förstående
människor i min närhet. Jag klarar av att gå på toaletten. Är lite hård i magen men inte så farligt. Jag har fått
ont kanske två tre gånger men inte värre än att det har
hjälpt med att ta Alvedon och Ipren. Jag har hittat tillbaks till min sexlust. Och framför allt, jag har aldrig
menstruation. Jag har inte en enda gång ångrat att jag
genomgick den här operationen. Jag har fått mitt liv
tillbaka!

Jenny Lång

Nordic Endometriosis Alliance NEA
I samband med kongressen i Åbo (se sid 15)
hade vi ett möte med de nordiska systerföreningarna. Vi fortsatte den diskussion om samarbetet
som vi startade vid mötet på Island 2012. Nu bearbetade och fastställde vi stadgar för samarbetet
och hur vi ska jobba med olika frågor. Finland,
Island, Norge och Sverige deltog i diskussionerna. Den danska Endometriosföreningen hade
ingen representant i Åbo. De kommer troligen att
ansluta till NEA under året.

den svenska informationen till finländska medlemmar som föredrar att läsa på svenska. För personer som bor i ett annat nordiskt land erbjuds
”dubbla medlemskap” utan extra kostnad.

Vad ska vi göra för att driva gemensamma frågor
om nordisk endometriosvård? Inte så lätt att besluta om eftersom vi har kommit olika långt och
har olika förutsättningar. Men vi talade om gemensam hemsida – mer som ett framework med
kort information och sedan länkar till de olika nationella sidorna. Naturligtvis erbjuda varandras
information till våra medlemmar. Vi ger redan nu

Men vi kör den Gula promenaden (som Rebeca i
Jönköping startade i år) på alla orter som vill
under hela mars t ex i samband med en träff.
Tipsa gärna lokalpressen när det är dags för
promenad på din ort.
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Den stora aktiviteten som vi diskuterade var
Million Woman March 13 mars 2014. Ett initiativ
från USA där man vill att alla huvudstäder/större
städer ska genomföra en manifestation. Tyvärr
måste vi i Sverige avstå från detta pga att vi inte
har någon som kan vara projektledare.

Christina Liffner
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Nordiska Endometrioskongressen
2013 i Åbo (NCE 2013)
Vart tredje år arrangeras en nordisk endometrioskongress. I år var det Finlands tur och
kongressen hölls i Åbo 23-25 maj. Vi som
deltog fick lyssna på många intressanta föredrag och kunde även se en utställning som
visade resultaten av olika forskningsstudier.
Jag väljer att redovisa vilka föredrag som
gavs och ber dig som är intresserad av att
veta mer om något område att kontakta mig.
Vi har tillgång till material från de olika föreläsningarna.
1. Life quality for women with endometriosis,
prof Mette Moen, Norway
2. Economic burden of endometriosis.
Prof Matts Olovsson, Sweden
3. Epidemology of endometriosis,
prof Reynir Geirsson, Iceland
4. Endometriosis and the associated risks in
pregnancy and labour,
doc Henrik Falconer, Sweden
5. Do Teenagers have endometriosis?
Dr Pia Suvitie, Finland
6. Endometriosis-associated infertility,
prof Tom Tanbo, Norway
7. The new ESHRE Guidelines,
doc Oskari Heikinheimo, Finland
8. Robot surgery in endometriosis,
dr Torur Dalsgaard, Denmark
9. Epidemiological aspects of malignant
transformation in endometriosis,
dr Anna-sofia Melin, Sweden
10. Altered inflammatory and angiogenic
responses of decidualized endometrial
stroma, prof Bruce Lessey USA
11. Pelvic pain and nerve fibers,
prof Ian Frazer, Australia
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12. Transvaginal ultrasonography of endometriosis involving the retrosigmoid colon,
dr Krina Zondervan UK
13. Nordic research in endometriosis,
doc Antti Perheentupa, Finland
14. Centralization of endometriosis treatment
in Nordic countries,
prof Matts Olovsson,Sweden
15. Experiences from Denmark,
Dr Jens Hörgen Kjer, Denmark
Som du ser var våra svenska läkare bra
representerade med totalt fyra olika inlägg. I
Matts Olovssons första pass redogjorde han
för resultatet av den enkät om bemötande och
kostnader många av Endometriosföreningens
medlemmar deltagit i. I pass två om nordisk
endometriosvård berörde han bland annat
behovet av information till patienter och
anhöriga. Här informerade han om vår
kommande film.
Mycket intressanta dagar späckade med
information.
Christina Liffner
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Hej alla fina människor!
Jag har en svår endometrios som jag kämpat med till och från sedan jag fick mens vid 12 års ålder. Jag fick
min diagnos först nästan 10 år senare via en akut laparoskopi 2006. Jag har under åren provat massor av behandlingar och fått dras med många "sidobekymmer". Jag har i långa perioder mått väldigt bra och varit i princip symtomfri men också långa år av mycket smärta, blödningstrassel, mediciner, biverkningar och tårar. Mina
universitetsstudier kantades av svåra besvär och det var en ofta mycket tung period då jag levde i en hel del
stress och gick vidare mest på vilja och kämpaglöd. År 2009 tog jag ändå examen trots allt och senare det året
blev jag också gravid - på naturlig väg. Min graviditet fylldes med både "vanliga" grav.besvär men också endorelaterade bekymmer. På det stora hela gick allt dock väldigt bra. Efter att min dotter föddes blev mina besvär
värre (detta kan alltså ske så lita aldrig blint på de läkare som ger rådet att bli gravid för att "bota endo"!). Jag
har tre år av kamp för att hitta en bra behandling bakom mig och har mått mycket sämre än innan jag fick barn.
Förra året (2012) blev jag svårt sjuk i många och långa skov som avlöste varandra. Man kunde inte förklara
alla symtom och besvär med endometrios och utredningar påbörjades och avslutades på alla delar av sjukhuset man kan tänka sig... Jag kunde efter en tid inte arbeta alls och blev såklart deprimerad uppepå allt
annat. Jag åt många mediciner och fick olika följdsjukdomar och besvär för att min kropp var så slut.
Utredningarna tog tid och komplikationer avlöste varandra och min kropp var i absolut botten. Jag och min
man hade från början hoppats på att bli gravida under 2012, men fick sätta hela livet på paus. Vi kastades
mellan att tro att jag var döende i cancer till att jag var psykiskt sjuk eller att endometriosen var galet mycket
sämre än de kunde bevisa…
Som tur var har jag ett enormt stöd av min familj, mina vänner, mina kollegor, min chef och inte minst av Endometriosföreningen. Jag har under tiden träffat ganska många vårdgivare som ni förstår. En hel del av dem har
nog begått ett och annat misstag. Och jag tänker inte ens gå in på detta med bemötande och förståelse och
alla jävla gånger man inte blivit betrodd.... MEN jag väljer att minnas de bra: Min endometriosläkare borde få
alla fina priser som går att få! Min vårdcentral är fantastisk! Min sjukgymnast har räddat mig så många gånger
när jag varit nära att gå under och jag fick möjligheten till ett nödvändigt samtalsstöd hos kurator. 
27 år gammal och trött som om jag hade ständig influensa. Sjuk. Sliten. I ständig smärta. Jag gick ner 10 kg.
Jag gick upp 10 kg. Jag hade feber. Jag kände mig inte som någon vidare mamma vid det här laget kan jag
säga. Eller hustru. Jag var ingen påhittig pigg kompis direkt. En usel samhällsbidragare eftersom jag var sjukskriven i ett helt år. Det tär hårt kära vänner - som ni vet!
Men jag är idag så mycket starkare och så mycket mer lyhörd för vad min kropp signalerar och behöver. Jag är
så tacksam och ser livet på ett nytt sätt. Jag värdesätter och prioriterar helt annorlunda. Och jag tror det har
förändrat mig till det bättre för alltid.
Jag har alltid varit en "duktig flicka". Alltid haft svårt för att göra lagom och vara nöjd med mig själv för det jag
presterat. Perfektionism är ett handikapp! Särskilt om man drabbas av sjukdomar som dessa. I och med
kraschen förra året fick jag lära mig på nytt, saker som många jag känner först inser sent i livet. Jag har tvingats bli vän med mig och min kropp i de svåraste tider. Och lärt mig att sätta mig själv först. För jag har bara en
av mig. Det är så mycket svårare än vad det låter. Och jag måste fortfarande jobba med detta dagligen…
Jag fick i december veta att jag utöver endometriosen hade Chrons sjukdom som orsakade inflammation och
sår i hela min tunntarm. Sedan dess har jag med behandling och fortsatt vård från flera håll blivit så pass frisk i
båda mina sjukdomar att jag kan jobba (deltid) igen!
Nu till min final: Jag är äntligen gravid! För andra gången på helt naturlig väg. Trots att min kropp genomgått
allt detta jag skrivit om och lite till. Trots mediciner i kroppen och ett nedsatt immunförsvar etc. så fungerar den
till att skapa ett nytt litet liv i min livmoder... Det tycker jag är fantastiskt! Jag är såklart livrädd och ägnar massa
tid åt att hoppas på att allt kommer gå bra. Jag mår långt ifrån bra och har fått gå ner i arbetstid igen pga
smärtor och andra besvär. Men allt blir så mycket mer värt när det handlar om en människa som ska bli till…
Jag vill med dessa (mååååånga) orden sprida lite hopp och glädje hos er som kämpar.
Ge aldrig upp kampen om ditt liv, din kärlek och dina drömmar ♥

Emma
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Snapshots från www.endometrosis.org
Dr Gemmill och medarbetare har studerat
hur smärta påverkar livskvaliteten hos kvinnor med endometriosrelaterade bäckensmärtor. Deras studier visar bland annat att
kvinnor med svåra bäckensmärtor och
menssmärtor i större utsträckning även hade
generella kroppsmärtor och huvudvärk.
Detta kunde även kopplas till sömnstörningar
och ångest; ju mer smärta desto större risk
för psykisk ohälsa.
Kopplingarna mellan kronisk smärta, ångest,
depression och sömnstörningar påverkar
kvinnors livskvalitet och kan reflektera något
som kallas för central sensitivitetssyndrom
(känslighet för olika faktorer som påverkar
det centrala nervsystemet som t.ex. tryck på
kroppen, ljud, ljus etc). Fler studier på hur
dessa olika faktorer hänger ihop med kroniska bäckensmärtor hos kvinnor med endometrios kan leda till bättre behandlingar.

Dr Falcone har sammanställt en översikt
över kirurgisk behandling av endometrios
(sammanställd oktober 2012). Hans huvudbudskap är (i) en skicklig kirurg som kan
endometrios minskar risken för att
endometrios kommer tillbaka (speglar att
en kunnig kirurg känner igen alla typer av
endometrios och kan ta bort all endometrios
vilket minskar risken för återväxt) (ii) idag är
det oklart om endometriom (endometrios på
äggstock) ska tas bort före IVF och om detta
görs hur mycket skadas äggstocken vilket
ytterligare kan minska fertiliteten (iii) det är
oklart om bortbränning (ablation, koagulation) av endometrios är bättre eller sämre än
att skära bort endometriosen (excision). Det
är viktigt att all endometrios tas bort oavsett
metod och att inte underliggande vävnad
skadas (iv) det finns ingen konsensus i hur
endometrios på tarmarna ska hanteras. Han
poängterar att det är viktigt att kirurgen
känner till risker och konsekvenser som
kirurgi som involverar tarmar har och att
detta diskuteras med patienten.

Ett samarbete mellan forskargrupper i Australien, Japan och England har bekräftat
två tidigare genregioner och identifierat
fyra nya genregioner som är kopplade till
endometrios. Identifieringen av genetiska
regioner kopplade till endometrios gör att
man kan börja studera vilka mekanismer
som leder till endometrios och öppna upp
nya mål för att utveckla nya eller förbättrade behandlingar.

Sammanställt av Elisabet Lizzy Andersson
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Min resa från diagnos till livet efter hysterektomi

M

R

J

D
T
I

in endometriosresa har inte varit så lång eller
rättare sagt, jag fick hjälp efter lite mer än ett år
efter att jag börjat söka vård vilket är väldigt kort tid. Nu
har jag haft diagnosen sedan oktober 2007. Jag fick
min andra dotter september 2003 och tre månader efter det började problemen för jag ”kände” att jag blev
gravid. Så jag åkte till apoteket och köpte dagen-efterpiller. Efter tre veckor fick jag väldigt ont i nedre delen
av magen och jag åkte in akut. Då visade det sig att
jag hade blivit gravid men embryot hade satt sig fel,
alltså ett utomkvedshavandeskap. Jag fick efter en
vecka missfall så jag slapp operation men jag blödde
mycket. Därefter sattes det in en kopparspiral* - en
endometrioskvinnas största fiende men det visste jag
ju inte då.
ag blödde och blödde och blödde. Jag började få
någon mer konstig smärta vid varje mens, en brännande smärta ner i benen, och fick svårt att ta mig ur
sängen. Det kändes som jag fick influensa vid varje
mensperiod. Jag insåg att detta inte var normalt. Jag
trodde det berodde på spiralen så den tog jag ut men
problemen fortsatte och då började jag söka vård.
Detta var någon gång i mitten på 2006.

J

ag fick en tid till kvinnokliniken. Det besöket var
hemskt och jag kommer aldrig glömma det i hela
mitt liv. Det var en ung gynekolog som undersökte mig
och då han nuddade vid livmodertappen vred jag mig
av smärta. Han kallade då in en äldre kvinnlig kollega
som var så hårdhänt att jag tappade andan och började gråta. Sedan fräste hon ”Det är klamydia” och
stormade ut. Jag fick en chock. Hur skulle jag kunnat
få det?? Och då började jag gråta ännu mer och
hulkade fram att, men jag är ju gift. Min man kommer ju
tro att jag har varit otrogen. Den unge läkaren var
jättesnäll och lugnade ner mig och efter någon vecka
ringde han och sa det inte var klamydia. Det visste jag
ju redan att jag inte hade så jag vet inte varför jag blev
så upprörd egentligen. Det var nog hennes behandling
som chockade mig så.

E

fter det tog det ett tag innan jag vågade söka
hjälp igen. När jag väl gjorde det träffade jag min
nuvarande gynekolog. Hon sa att hon misstänkte endometrios men ville avvakta med en titthålsoperation
(laparoskopi). Först provade vi olika p-piller men jag
mådde så psykiskt dåligt av dem så jag fick sluta. Tillslut, efter att ha sökt akut ytterligare en gång, en fredag, träffade jag en fantastisk gynekolog som sade ”Nu
ska vi kolla upp det här. På måndag blir det titthål”.

T

itthålsoperationen visade mycket riktigt att jag
hade endometrios på alla möjliga ställen i nedre
delen av buken. Äntligen fick jag svaret på vad det var
som gjorde ont.
Sida 18

ådet jag fick efteråt var att antingen börja med
GnRH-analoger eller bli gravid. Jag och min
man ville ju verkligen ha fler barn och hade inte skydddat oss på ett bra tag så det var alternativet jag ville
prova. Och att bli frisk** av en graviditet istället för att
ta massa mediciner. Ja, vem väljer inte det alternativet
liksom.
en 6 februari började jag med ägglossningstest
och den 7:e visade det på ägglossning. Två veckor senare gjorde jag graviditetstest och det var positivt
och oktober föddes en liten dotter till.
iden gick och jag kände ingen endometriossmärta. Det var härligt och jag trodde att nu,
nu är jag frisk.

augusti 2009 kom inte mensen, jag var gravid igen
och jag mådde bra under hela denna graviditet med.
Sista mars kom ytterligare en flicka till världen. När hon
var ett par månader kände jag att, nej, nu vill jag inte
ha mer barn så jag sökte till gyn. Jag började med Pspruta och helvetet började igen. I augusti fick jag
första sprutan vilket kändes bra och skönt att slippa
risken att bli gravid igen. Den 11 oktober 2010 fick jag
mens, blödde konstant till december och fick rådet att
sätta in en p-stav istället. Men det hjälpte inte utan jag
fortsatte att blöda ända till den 15 februari 2011 - alltså
128 dagar i sträck -Jättejobbigt! Och hjälp vad det började göra ont igen. Det brände något otroligt i magen
och ner i benen, livmodertappen var så öm så jag
trodde jag skulle dö om man rörde där och något samliv med maken var det inte tal om. Den 17 februari fick
jag feber och någon konstig flytning. In till gyn igen; jag
hade fått en infektion. Det var normalt efter att ha blött
så länge fick jag höra och jag fick två sorters antibiotika.

I

23 dagar var jag blödningsfri, sedan började det
om. Jag låg mesta delen av tiden och kände mig
som världens sämsta mamma. Orkade inte göra
någonting, jag blödde och blödde. Totalt varade det i
48 dagar denna omgång. Hade tät kontakt med gyn
under tiden och 1 april fick jag komma dit. Då bestämde vi att nu får det vara nog. Jag hade så ont
överallt i magen och livmodertappen var fortfarande
sjukt öm. Gynekologen föreslog hysterektomi. Jag fick
gå hem och fundera. Ville jag verkligen inte ha mer
barn - Nej. Ville jag bli blödningsfri - Ja. Ville jag bli
frisk - JAA!!

S

å den 5 maj 2011 var det dags. Operationen gick
bra men inte efteråt, jag fick tyvärr en infektion
och fick ligga kvar i fem dagar med antibiotika intravenöst, sedan fick jag åka hem. Jag fick bara en liten
blödning och efter att tidigare ha blött i 176 dagar totalt
var jag helt överlycklig.
EndometriosNytt
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J

ag fick också ett brev från gyn. De hade hittat ny
endometrios på livmodern och i bukhålan. Livmodertappen var också kroniskt inflammerad. Inte konstigt
jag hade haft ont.

ag kontaktade tillslut gyn när jag hade gråtit en hel
dag för jag kände själv att detta är inte jag. Hon
rådde mig att avsluta proverabehandlingen på en gång
och jag gick obehandlad igen.

vå veckor tog det innan jag mådde bra och fick
tillbaka min energi. Det var de bästa månaderna i
mitt liv!! Jag lovade ungarna att nu har ni fått tillbaka er
riktiga mamma. Nu ska jag aldrig ligga sådär mer. Tyvärr bröts det löftet.

augusti fick jag göra en magnetröntgen (MR). Hade
ont den dagen så det gjorde mig lugn, nu ser dem
att det är något fel därinne. Men nej. Fick brev om att
det inte fanns någon ny endometrios och allt såg normalt ut. Usch, vad ledsen jag blev. Hela jag kände att
något var fel i magen. Jag började prata runt om mina
problem och blev rekommenderad en privat gyn. Jag
ringde dit och fick en tid.

T
Å

tta månader senare började det komma smygande, den brännande smärtan och nu högg det
också. Nä, jag vägrade inse och intalade mig att det
var hjärnspöken - Men det fortsatte.

I

början av maj 2012 fick jag mer smärta. När jag
vaknade en morgon kunde jag inte gå. Jag lyckades
på något vis samla ihop mig och köra barnen till skolan. Hela tiden dubbelvikt. Jag ringde gyn. Jag blev
först dåligt bemött. Hon ville inte ge mig en tid. Då blev
jag så arg. Jag nästan skrek till henne: Jag har opererat bort livmodern, jag hade endometrios. Nu är det
något fel.

J

ag fick en tid senare på dagen. När de undersökte
mig hade jag en 4 cm stor cysta och jag blev inlagd
och fick morfin.

D

e ville inte göra en titthålsoperation för att se om
jag fått ny endometrios och efter fyra dagar minskade smärtan och jag fick åka hem. Jag fortsatte att gå
obehandlad och i juli fick jag sådär sjukt ont igen.
Denna gång ringde maken en ambulans för jag kunde
knappt röra mig. Återigen hade jag en 4 cm stor cysta.
De ville inget göra nu heller och verkade sura för att jag
hade kommit med ambulans. Dagen efter fick jag åka
hem med provera. Efter ett tag med proveran blev jag
konstig och mörka tankar började ta över min hjärna.
Självmordstankar fick jag hela tiden och jag kom på
mig själv med att planera vilket träd jag kunde köra in i
så jag dog en säker död om smärtorna i magen fortsatte.
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I

V

äl där var han väldigt fientligt inställd till kvinnokliniken, och det var ju jag med så jag hoppades att
han kunde hjälpa mig. Han undersökte mig, jag förklarade smärtan, men nej det var inte endometriossmärtor. Han sa vänligt men bestämt ”Du har ingen ny endometrios, men du har en nerv i kläm efter operationen”. Det är därför det gör ont på vänster sida ner i benet. Jag fick en spruta i magen mot det. Jag hann liksom inte fatta vad som hände innan jag stod ute på
gatan igen. Jag ringde maken och var helt uppgiven.

N

är jag väl kommit hem och tänkt efter insåg jag,
nej, en nerv börjar inte göra ont efter åtta månader. Detta är endometrios. Jag får inte ge mig. I mitten
på december fick jag så sjukt ont igen. Jag ringde gyn
och ville komma dit. Jag fick en tid veckan efter. När
det hade gått två dagar avtog smärtan och jag ringde
kvinnokliniken och avbokade tiden. Jag bokade istället
en tid till min vanliga gynekolog.

T

orsdagen den 17 januari var det dags. Väl där
frågade jag om det visade något på MR-röntgen
för jag hade ont den dagen. Nja, sa hon du hade en
cysta. Jaha, det förklarar ju saken. Hon undersökte mig
och allt såg fint ut. Jag kände ingen smärta alls och
hon sa ”nu är det ju inte säkert att du får ont igen”. Jag
bara skrattade. Jo, det kommer jag få snart igen!

M

ycket riktigt hände det. Redan på lördagen fick
jag ont, i nedre delen av magen och upp på
vänster sida upp mot revbenen. På söndagen var det
värre och på måndagen stod jag inte ut längre utan
ringde gyn. Jag fick en tid efter att sköterskan i receptionen pratat med min gynekolog som lyckligtvis var där
just denna dag. Klockan 16 var det dags. Nu råkade
jag bli två minuter sen så min gyn hade redan hunnit
iväg och jag fick gå ner till akuten och vänta där. Jag
hade så sjukt ont och väntan var olidlig. Men till slut
fick jag träffa samma läkare som opererat bort min livmoder. Hon var som en ängel; snäll, mild och förstående. Jag blev återigen inlagd och väl på rummet fick
jag morfin i benet. Jag fick fasta för de ville göra en
titthålsoperation dagen efter. Åhh, äntligen tänkte jag
då.
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E

fter all morfin lyckades jag ta mig ut och röka. Jag
var fortfarande fastande. När sedan en ny doktor
kom in hade dem bestämt att det inte skulle bli någon
operation för jag såg piggare ut, men att jag skulle
stanna kvar för observation. Luften gick ur mig och mesig som jag är sa jag bara, Jaha..

H

ela tisdagen gick och hela tiden fick jag morfin,
fast nu tablettform. På onsdagen kommer läkaren
och säger att jag ska ner och göra någon tarmkoll på
torsdagen. Usch, jag blev jättenervös och blev lovad att
få något lugnande innan. Jag fick klyx för att kunna
tömma tarmen och råkade skada mig inuti så det blev
massa blod i toaletten. Det gjorde mig ännu mer nervös. Rätt som det är var det dags. Jag tog den lugnande tabletten och sköterskan körde ner mig i rullstol.
Fick vänta en evig tid innan doktorn kom. Den lugnande
tabletten kändes ingenting. Jag fick lägga mig på britsen och de började köra in en slang. Fy, vad hemskt
det var. 45 cm gick det sedan trodde jag att min sista
stund var kommen så ont gjorde det. Allt såg i alla fall
fint ut, tack o lov.

V

äl tillbaka på rummet kom doktorn. Och hon sa att
jag skulle få åka hem. Jag bara gapade först sedan brast jag ut i gråt och frågade henne varför de inte
vill operera mig. Hon tyckte det var onödigt. Då bara
kände jag att, står jag inte på mig nu så är jag snart
tillbaka på vårdavdelning igen. Så jag grät och sa att
jag är trött på detta ekorrhjul, att jag är trött på att ligga
därinne och jag är trött på smärta. Det är något fel därinne. Du måste kolla vad det är!!!

D

å ändrade hon sig och sa att hon skulle kolla om
det fanns någon operationstid dagen efter men
hon kunde inget lova. Jag ringde min man direkt efter
hon hade gått för jag kunde inte sluta gråta. Efter en
stund kom sköterskan tillbaka och säger att det fanns
en tid på fredagen. Jaaa, tänkte jag då!! På fredagen
klockan 10.30 rullades jag ner till operation. Jag pratade med läkaren innan, sade till henne att kolla noga

på vänster sida och
sedan blev jag sövd.
Vaknade och mådde
inte illa något alls,
tack o lov. Men var
otroligt trött. Somnade igen. Så höll jag
på en bra stund. Rätt
som det var kände
jag mig otroligt vaken. Då fick jag en
piggelin. Det var
himla gott.

P

å kvällen när jag återigen var på mitt rum kom en
annan doktor. Och hon talade om att de hittat ny
endometrios plus att tarmen hade vuxit fast i bukhinnan
på vänster sida. Jag hade alltså rätt. Det var verkligen
något fel därinne. På lördagen kom doktorn som ville
skicka hem mig. Hon berättade att dem hittat flera nya
endometrioshärdar och att tarmen hade vuxit fast i ett
gammalt ärr inne i buken. Det var en härlig känsla att få
säga: Där ser du!! Det var något fel i magen, som jag
sa. Ja, du hade rätt, sa hon då. Underbart!! Jag tror inte
hon trodde på mig när jag sa att jag trodde det var ny
endometrios. Innan jag fick åka hem röntgades mina
njurar och urinblåsa men där var allt som det skulle
tack o lov och senare på lördagen kom familjen och
hämtade mig. Det var underbart att få komma hem efter
att ha varit borta i fem dagar.

S

å trots att jag först fick rådet att bli gravid för att
bli frisk blev jag inte det. Och trots att jag gjort
hysterektomin har jag nu bevisat för min gynekolog att
det inte är en garanti för att bli frisk.

J

ust nu mår jag bra och jag hoppas det fortsätter så
för jag vill verkligen fortsätta vara den glada, pigga
mamman jag är idag. Jag kan bara hålla tummarna.

Mia Björk

Fotnötter av Elisabet Lizzy Andersson
* kopparspiral gör att man blöder mer vilket kan öka förekomsten av endometrios.
** Graviditet botar inte endometrios. Många kvinnor med endometrios blir symtomfria eller får mindre symtom vid
en graviditet men det kan även vara oförändrade eller värre symtom.
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Maria och hennes kollegor sprang
Vårruset med Endometrioströjor
Maria Jellbo som är medlem i lokalföreningen
Västra Götaland-Halland sprang i maj 2013 Vårruset i Vänersborg tillsammans med sitt arbete. Maria arbetar på en förskola och tillsammans var de
fem tjejer som sprang. Tre av tjejerna bar varsin
gul tröja, gult är Endometriosföreningens färg. En
av Marias arbetskamrater hade skrivit ”Min vän
har endometrios” på sin tröja. Maria själv hade
skrivit ”Jag har endometrios, har du?”. Texterna
skrev tjejerna med tröjfärg. Maria berättar att hon
och hennes kollegor hörde några andra kvinnor
under loppet som pratade om endometrios, bla en
kvinna som kände någon med sjukdomen. Maria
tror även att många reagerade, men inte vågade
komma fram och fråga mer kring sjukdomen.

bara ”Endometrios”. Fantasin och kreativititen har
inga gränser! Många kvinnor med endometrios
har svårt att springa eller gå pga smärta, men
stöttar ni varandra kan det gå! Har du mycket
smärta och är otränad, välj ett kort lopp. Det går ju
också bra att stå och heja fram sina lagkompisar
om dagen för loppet är just en sådan där riktig
skitdag med massor av smärta. Ju fler vi är med
Endometrioströjor ute i löpspåren, desto fler får
vetskap om sjukdomen! Kom igen nu alla tjejer i
föreningen!

Sanna Häggbring

- För mig kändes det inte som en stor grej utan vi
pratade om Vårruset på jobbet och då såg jag
chansen till att nå ut till många kvinnor samtidigt.
Då det endast är kvinnor som är med tycker jag
det är ett bra tillfälle till att uppmärksamma sjukdomen, säger Maria.
Maria säger att hon rekommenderar andra i föreningen att göra samma sak. Det är ännu inte bestämt om Marias jobb ska springa Vårruset 2014,
men hon hoppas på ett lag även denna vår.
- Inför Vårruset 2013 var jag dålig och hade inte
kunnat träna något och ändå lyckades jag springa
de sista minutrarna in i mål, det var en sådan
mäktig känsla, avslutar Maria.
Förena nytta med nöje
Endometriosföreningen vill tipsa våra medlemmar
om att dra ihop ett gäng vänner eller släktingar för
att springa/gå/promenera något av alla lopp, Vårruset, Blodomloppet, Bellamstafetten, Tjejmilen
osv, som anordnas runt om i Sverige. Inför loppet
köper alla i laget gula T-shirts (finns billiga på tex
HM) och träffas för att tillsammans skapa Endometrioströjor. Tygfärg och tygpennor finns att
köpa på tex ICA Maxi eller Panduro. Låna gärna
Marias citat som finns i texten ovan, skriv det internationella budskapet ”Fight Endometriosis” eller
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Så här såg det ut på Vårruset i Göteborg i år.
Foto: Hasse Sjögren, Vårruset
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Examensarbete
Den ”normala” smärtan
– Att leva med endometrios
Maria Carlstén och Elin Hultman som läst till
sjuksköterskor vid Högskolan i Gävle ägnar
sitt examensarbete från 2012 åt att göra en
litteraturstudie av hur kvinnor med endometrios upplever att sjukdomen påverkar deras liv och livskvalitet. Maria och Elin har studerat och analyserat 13 vetenskapliga artiklar
från USA, Europa och Oceanien. Maria och
Elin presenterar tre teman som är återkommande i alla artiklarna de läst. Dessa teman
är den fysiska påverkan sjukdomen har, den
psykiska påverkan och påverkan på det sociala livet. Här nedan kommer en sammanfattning av uppsatsen.
Den fysiska påverkan
I artiklarna rapporterar kvinnorna om olika
slags smärtor som diffus magsmärta, smärta
vid tarm- och blåstömning, ryggsmärta, samlagssmärta och kraftiga menstruationssmärtor. Andra symtom som nämns är allmän sjukdomskänsla, infertilitet, rikliga menstruationsblödningar, trötthet och utmattningskänsla.
Smärtan som drabbar kvinnor med endometrios beskrivs som allt ifrån molande, till
intensiv och i många fall även handikappande. Smärtskalan beskrivs av kvinnorna
från vanlig menssmärta som kan lindras med
receptfria läkemedel till en starkare smärta
som varar längre och ofta följs av kramper
eller dov smärta. Flera kvinnor i de olika artiklarna beskriver att de har haft svårt att bli gravida och samlagssmärtor som är mycket
hämmande för sexlivet. Vissa av kvinnorna
upplever att kirurgisk behandling ger bra resultat, men flera kvinnor berättar även om endometrios som kommer tillbaka efter ett kirurgiskt ingrepp. Flera kvinnor har genomgått 23 ingrepp. Medicinsk behandling ger ofta
också oönskade biverkningar för kvinnorna.
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Många kvinnor har sökt sig till alternativa behandlingar som kinesiska örter, massage,
olika dieter, träning, akupunktur osv.
Den psykiska påverkan
Flertalet kvinnor har väntat länge på att få diagnos och många har även fått felaktiga diagnoser ställda. Att smärta och symtom som är
endometrios är ”normal” mensproblematik har
flera kvinnor mötts av. När kvinnorna fick endometrios som diagnos beskriver flera att de
blev lättade och att det var en bekräftelse på
att de inte var tokiga eller inbillade sig sjukdomen. Att bli expert på sin egen sjukdom beskrivs av många av kvinnorna. De upplever att
de måste bli duktiga, förståndiga och aktiva i
sin egenvård och ta eget ansvar för att bli
bättre. Vissa kvinnor sätter upp praktiska mål
som ett sätt att bemästra och övervinna sjukdomen, t.ex. att ta sig upp ur sängen på morgonen. Kvinnorna i de olika artiklarna beskriver information om endometrios som nödvändig, både för dem själva och familjemedlemmar, och för att kunna stå på sig och känna
sig förberedda gentemot vårdpersonal. Ett par
kvinnor beskriver även att information kan
vara skrämmande, särskilt information från
Internet där kvinnorna inte alltid vet vad som
är sant eller inte.
Endometrios påverkan på det sociala livet
Kvinnorna i flera studier beskriver stödet från
sin partner som oerhört viktigt. Flera kvinnor
beskriver att de inte kunnat klara sig utan sin
partner. Dock kan en sådan sak som samlagssmärta orsaka gräl och svåra prövningar i
ett förhållande. Vissa kvinnor beskriver att de
känt sig okvinnliga och oattraktiva när de inte
kunnat ha sex på det sätt som de önskat. Ofta
dyker också ord som ”skyldig” och
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kan på livskvaliteten för kvinnor med sjukdomen, detta visas i alla artiklar de har studerat.
Smärta är en stor del av problematiken som
påverkar både vardag, arbetsliv och socialt liv
på ett negativt sätt.

”otillräcklig” upp i kvinnornas berättelser. Kvinnorna rapporterar att symtomen pga. endometrios påverkar det dagliga livet och att deras fysiska begränsningar störde förmågan att
utföra bland annat dagliga hushållssysslor.
Flera kvinnor uppger även att endometriosen
påverkar deras arbetsliv. I en artikel står det
att medelvärdet av antal dagar missade per år
på grund av sjukdomen med tillhörande behandlingar var 19.3 dagar. Flera av kvinnorna
rapporterar att de tvingas välja ett arbete på
deltid eller väldigt flexibelt arbete för att klara
av att jobba över huvud taget. Andra kvinnor
berättar att de tvingats tänka om vad gäller
utbildningsval och karriärer. Flera kvinnor beskriver att deras sociala liv begränsas och att
deras sociala kontakter minskas. Många kvinnor känner sig deprimerade och ensamma i
sin situation. Något som visar sig i artiklarna
är att om kvinnor försökt prata om sina problem med närstående så fick de ofta uppleva
att de orsakade obehag och att deras symptom normaliserades som vanlig menssmärta.
Ibland möts kvinnorna med misstro och ifrågasätts då andra tror att de hittar på för att till
exempel slippa ha sex eller jobba. Flera kvinnor beskriver att olika stödgrupper för endometrios är en av de största källorna till information och stöd.
Diskussion av examensarbetets resultat
Författarna Maria och Elin konstaterar i sin
diskussion att endometrios har negativ inver-
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Eftersom Maria och Elin studerat till sjuksköterskor lyfter de i examensarbetet fram vad
som är viktigt att tänka på som sjuksköterska i
mötet med kvinnor med endometrios. Maria
och Elin skriver att vården måste se kvinnorna ur ett helhetsperspektiv där fysiska,
psykiska och sociala aspekter ingår för att
kunna erbjuda kvinnorna bra vård och för att
kunna förbättra livskvaliteten för kvinnorna.
De menar att det är viktigt att allmänsjuksköterskan har kunskap om endometrios för att
kunna ge bästa stöd och omvårdnad. Eftersom det i flera av artiklarna som Maria och
Elin studerat visat sig att kvinnor ofta får dålig
respons från läkare menar de att sjuksköterskan har en viktig roll som patientens
”advokat”. Sjuksköterskan ska genom sin
kunskap kunna hjälpa kvinnor vidare till en så
snabb diagnos som möjligt. Maria och Elin
poängterar även vikten av sjuksköterskans
professionalism eftersom endometrios ofta
uppvisar diffusa symtom. De skriver att det
alltid är viktigt att lyssna på kvinnan och ta
henne på allvar.
Maria och Elin lyfter även fram samhällets
ovilja att prata om mens och endometrios och
skriver att det är ett stort problem att samhällets könsstereotypa normer gör att mens,
samlagssmärta och infertilitet är obekvämt att
tala om. Detta anser jag vara mycket viktigt
att lyfta i debatten om endometrios, och därför
är det väldigt bra att Maria och Elin drar
denna parallell.
Blir du nyfiken på att läsa hela uppsatsen?
Den finns tillgänglig på Endometriosföreningens hemsida. Välj fliken ”Läs mer” och välj
sedan fliken ”Uppsatser”.

Sanna Häggbring
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Aktuell forskning
Endometrios - bakomliggande orsaker
och påverkan på fertilitet
Kvinnor som drabbats av endometrios vet att sjukdomen kan ha negativt inflytande på livskvalitet
och barnafödande. Livmoderslemhinnan som spridits utanför livmodern och bildat små härdar, vanligast på äggstockarna och på bukväggen (bild 1),
blöder varje gång kvinnan har sin mens och kan
då skapa svår buksmärta och kronisk inflammation. Sjukdomen innebär för de drabbade kvinnorna ofta långa perioder av sjukskrivning, upprepade kirurgiska ingrepp och/eller infertilitetsbehandlingar.
Ännu är sjukdomens orsaker ofullständigt kända.
Många teorier har framförts under decennier av
forskning inom området och sannolikt är det ett
samspel mellan genetiska, immunologiska och
miljöfaktorer som ligger bakom sjukdomens uppkomst. Den teorin som genom tiderna har ansetts
som en an de viktigaste är den som bygger på att
kvinnor med endometrios anses ha ett bakåtflöde
av sin menstruation (retrograd menstruation) vilket
medför att blod hamnar i buken via äggledarna.
Modern forskning har visat att stamceller skulle
kunna spela en roll i uppkostmekanismen av endometrios. Stamceller besitter unika egenskaper
som gör att de kan utvecklas till olika celltyper och
skulle därför kunna förklara varför livmoderslemhinnan via retrograd menstruationsflöde lyckas
”invadera” och etablera sig utanför sitt ursprungsorgan.

förmåga att invadera annan vävnad. Vi använder
ofta metoder som möjliggör att cellerna växer utanför kroppen i sk cellodlingsmodeller (bild 2).
Vi tittar också på hur olika gener uttrycks i livmoderslemhinnan hos kvinnor med och utan endometrios. Vad beträffar problemet med infertilitet
bedriver vi forsking som är fokuserad på vissa gener som är viktiga för att det befruktade ägget
skall kunna fästa vid livmoderväggen (implantera).
En av dessa gener heter HOXA10 och tidigare
forsking har visat att denna gen, som är viktig för
en lyckad implantationen av det befruktade ägget
är otillräckligt uttryckt hos kvinnor med endometrios. Vi har tittat närmare på orsaken till detta
förändrade genuttryck och sett att det beror på
dna-förändringar som kallas metylering. Livmoderslemhinnan hos kvinnor med endometrios har
en mycket högre metylering av denna gen och det
varierar med graden av sjukdom. Metylering är en
dna-förändring som är reversibel (d.v.s. metyleringen kan förändras som svar på olika faktorer)
och vi hoppas att vår forsking kan bidra till att utveckla behandlingsmetoder som kan återställa
uttrycket av denna gen och därmed öka implantationsmöjligheten och fertiliteten hos kvinnor med
endometrios.

I vår aktuella forskning tittar vi på olika stamcellsmarkörer som undersöks i livmodern och i endometrios härdar. Vi har kunnat visa att dessa stamceller förekommer i större utsträckning hos kvinnor med endometrios än hos friska kvinnor i
samma ålder (se referens nedan).
I en pågående studie tas prover från livmoderslemhinnan och från endomertioscystans vägg
i de fall som kvinnan genomgår en operation på
grund av endometriom (endometrioscysta på äggstock). Vävnaden jämförs sedan med livmoderslemhinna från friska kvinnor för att se vilka
skillnader vi kan hitta med avseende på cellernas
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Bild 1. Endometrioshärd på bukslemhinnan
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Dag 4

Dag 7

Bild 2-3. Endometriotiska stamceller isolerade från endometrioscystor och odlade i cellkultur.

Idag, då man ej klarlagt sjukdomens exakta uppkomstmekanismer kan man tyvärr inte erbjuda
kvinnor med endometrios en botande behandling
och de drabbade patienterna behandlas endast
för sina symtom med smärtstillande medel, olika
hormonbehandlingar och/eller operationer.
Vi hoppas att resultaten från våra forskningsprojekt kommer att bidra till att öka kunskapen om
sjukdomens bakomliggande orsaker och dess påverkan på fertilitet och därmed potentiellt kunna
öka livskvaliteten för denna patientgrupp.

Är du intresserad av att delta som försöksperson i
vår forskning?
Kontakta Eva Broberg, Forskningsbarnmorska,
08-517 721 28, whocenter.kk.solna@karolinska.se

Karin Andersson
doktorand, specialistläkare

Kristina Gemzell-Danielsson
professor, överläkare.
Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Enheten
för Obstetrik och Gynekologi, Karolinska Institutet,
WHO center, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Referens:
Sundqvist J, Andersson KL, Scarselli G, Gemzell-Danielsson K, Lalitkumar PG. Expression of adhesion, attachment and invasion markers in eutopic and ectopic endometrium: a link to the aetiology of endometriosis. Hum
Reprod. 2012 Sep;27(9):2737-46. (finns som PDF på www.endometriosforeningen.com under artiklar)
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Ledningsdagar i Uppsala
Endometriosföreningen var inbjuden att närvara på Ledningsdagarna 16-17 september i
Uppsala, som är för skolläkare och skolsköterskor med ledningsansvar.
Det blev två hela dagar och fortfarande bidrar
Endometriosföreningen med mycket kunskap
om endometrios.
Jag har varit på ett antal seminarier under åren
och blir lika förvånad varje gång att det fortfarande råder en stor okunskap om endometrios.
Och det är fortfarande många kvinnor och män
som aldrig har hört talas om endometrios.
Däremot så fick jag denna gång en härlig upplevelse när två män oberoende av varandra
kom med bestämda steg fram till mej med orden….nu måste du berätta för mej VAD ÄR
ENDOMETRIOS? Det blev långa samtal som
blev givande från båda håll.
Det är alltid lika positivt att närvara som representant för Endometriosföreningen och det
känns att vi gör nytta med att informera och
dela ut våra broschyrer.
Nästa seminarium blir Skolsköterskekongressen (Stockholm) i April 2014.

Carola

Endometrios i politiken
Två S-riksdagsledamöter – Hillevi Larsson och
Kerstin Nilsson – har lagt fram en motion
2013/14:So332 om Den vanliga kvinnosjukdomen endometrios.
De efterfrågar att riksdagen tillkännager för
regeringen sin mening om:
 Visanne under högkostnadsskyddet
 Nationella riktlinjer för endometrios
 Ökad kunskap inom sjukvården för endometrios
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) har lämnat in en motion med rubriken Öka kunskapen
om endometrios den dolda kvinnosjukdomen
2013/14:So311
Hon efterfrågar att riksdagen tillkännager sin
mening för regeringen om:
 Möjligheten att se över behovet av att upplysa vårdutbildningar och vårdgivare om endometrios, dess symtom och effekter
 Möjligheten att se över förutsättningarna för
adekvat behandling av sjukdomen genom
tidig diagnos
Tomas Melin (MP) har lämnat en interpellation
till Stockholms läns landsting om vad som hänt
med de rekommendationer som lämnats i Fokusrapporten om endometrios från 2007.
Svaret från landstingsrådet Filippa Reinfeldt var
en hänvisning till vad SFOG skrivit och ny text
på 1177 Vårdguiden samt det fria vårdvalet.
Dvs inget om vad landstinget gjort . Framförallt i
den viktiga frågan om hur kunskapen ska finnas
i första linjen — dvs hos dem som svarar när
man ringer för att få en tid.
Frågan är inte slutdiskuterad.
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Info på Malmö Högskola
Varje år på Malmö högskola bjuder studentkåren in olika företag och organisationer till minimässa för "Introduktionsdagar" på de olika fakulteterna. Detta i syfte för att samla företagen
på det ställe där studenterna befinner sig, så
det blir lättare för dem att komma i kontakt med
varandra.
I år var det introduktionsdag den 12 september
på fakulteten för Hälsa och samhälle och jag,
Alexandra Petersson, var på plats för Endometriosföreningens räkning.
Mellan kl 10-14 delades det ut broschyrer och
information till ca 200 studenter och medarbetare. Många var intresserade och förhoppningsvis resulterar det i att några tjejer äntligen får
reda på vad de lider av.

Språkversioner och länkar
Alla känner säkert till att våra broschyrer, råd
inför läkarbesök och smärtdagbok finns på
hemsidan under fliken ”Läs mer” /
Informationsmaterial’
Nu finns även vår allmänna broschyr (den lilla
rosa) översatt till engelska.
Vi har också länkar till de nordiska systerföreningarnas hemsidor och material.
Snart kommer en informationstext på spanska
och vi har en kontaktperson - Maria - som kan
ta emot och besvara frågor på spanska på mail
kontactoespanol@endometriosforeningen.com

Alexandra

Dagens Medicin: Tre artiklar om endometriosvård
I Dagens Medicin nr 34 från 21 augusti fans det ett uppslag med tre artiklar om endometriosvården;
”Så mycket kostar endometriosen” – här informerar Matts Olovsson om analysen av enkäten ”Burden
of illness” som behandlar kostnader och bemötande i vården. Under bildtexten står det ”Matts Olovsson anser att vården av endometriospatienter måste förbättras väsentligt. Rätt vård skulle spara
mycket pengar och lidande” – ett uttalande vi alla håller med om!
Måns Palmstierna, gynekolog på Ungdomsmottagningarna i Helsingborg och Ängelholm svarar på
”fem frågor”; hans svar visar tydligt hur otillräckliga resurserna är – just där det är som viktigast. Det är
på våra ungdomsmottagningar man ska identifiera och behandla endometrios för att undvika höga
kostnader och framförallt lidande senare i livet.
Den tredje artikeln har rubriken ”Verksamhet lades ner pga ledighet” Det nyöppnade endometrioscentret i Malmö fick lägga sin verksamhet på is då kontaktsjuksköterskan tog tjänstledigt. Med
hänsyn till anställningsstoppet på MAS (Skånes Universitetssjukhus) får hon inte ersättas och man
går miste om den sammanhållande planeringen av patientbesöken.
Mycket tänkvärda artiklar som du kan läsa i sin helhet på hemsidan under fliken ”Läs mer/artiklar”

CL
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Kvinnors upplevelser av att
leva med endometrios
Sjuksköterskestudenterna Linda Calmunger och
Frida Johnsson skrev våren 2012 sitt examensarbete vid Linköpings universitet. Examensarbetet handlar om kvinnors upplevelser av endometrios. Jag har läst uppsatsen och sammanfattar här de mest väsentliga delarna, som jag tror
kan vara av intresse för Endometriosföreningens
medlemmar.

Diagnos och vidare behandling

Samtliga kvinnor uttryckte att de upplevde stor
lättnad då de fick besked om att det var endometrios de led av. För dem innebar diagnosen en
bekräftelse på att de inte var onormala, då det
fanns en förklaring och anledning till den svåra
smärtan, samt att tillståndet de drabbats av var
ett problem även för andra. Kvinnorna uttryckte
att de i stor utsträckning fick ta ett eget ansvar för
7 kvinnor med endometrios intervjuades
att få den behandling som behövdes. Flera av
Författarna sökte via Endometriosföreningen efkvinnorna hade på egen hand sökt
ter kvinnor att intervjua och via
information via endometriosforum
vår hemsida och vårt nyhetsbrev
och genom andra drabbade.
Att
få
prata
om
visade flertalet kvinnor intresse.
Totalt intervjuades sju kvinnor.
Författarna konstaterar att endometrios har en stor inverkan på
livskvalitén hos drabbade kvinnor
och de lyfter fram sju kategorier
inom endometrios som har varit
gemensamma för alla kvinnorna
de intervjuat. Dessa kategorier
sammanfattas här nedan.

sin sjukdom,
sina problem
och hur det är
att leva med endometrios är
betydelsefullt

Vikten av kunskap
Många av kvinnorna tog upp problematiken med
att så få vet vad endometrios är, både hos dem
själva, inom vården och bland deras familjer och
vänner. Flera av kvinnorna hade pga. av okunskap om att endometrios är en sjukdom gått
längre perioder med svåra smärtor och andra
symtom som stora blödningar och problem med
mage och tarmar, utan att de uppsökte vård. En
kvinna säger:
”Jag tog ju aldrig kontakt med läkaren när jag
mådde dåligt för jag fattade ju inte att jag var
dålig.”
Alla kvinnorna vittnar om bristande kunskaper
inom vården, men det allra jobbigast var att inte
familjemedlemmar hade kunskap om endometriosens symtom och följder.
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Betydelsen av förståelse

När kvinnorna talar om bemötande
handlar det om att inte tas på allvar, att inte bli trodd på samt bagatelliserande av smärtor och andra
symtom, både inom sjukvård och
bland familj och vänner. Flera
kvinnor nämner exemplet då de
sökt vård på grund av smärta och
avfärdats med, gå hem och ta en
Panodil. Vikten av och svårigheterna med att acceptera sjukdomen tas upp av flera kvinnor och
gemensamt är att kvinnorna upplever sig må
mycket bättre sedan de tagit sjukdomen till sig.
Att få prata om sin sjukdom, sina problem och
hur det är att leva med endometrios är betydelsefullt, säger kvinnorna, oavsett om det är med en
kurator eller andra i samma situation.

Sjukdomens inverkan på relationer
Svårigheter med att upprätthålla ett socialt liv är
vanligt förekommande bland kvinnorna, och kan
leda till att vänskapsrelationer blir lidande. För att
få en fungerande parrelation menar kvinnorna att
det krävs stöd och förståelse från partnerns sida,
något som inte alltid är självklart. De kvinnorna
som har haft en stöttande partner menar att det
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har hjälpt dem att klara av svåra situationer och
att förhållandet stärkts och fört dem närmare
varandra. Smärta i samband med samlag är vanligt och leder till ett hinder i sexlivet. Att ständigt
blöda och känna sig ofräsch eller att vara uppblåst på grund av problem med tarmarna är också
bidragande orsakar till minskad sexlust.

upplever oro över plötsliga smärtgenombrott,
smärta i samband med sex samt att smärtorna
hindra dem från att bli bra mammor. En kvinna
berättar:

Infertilitet

Flera av kvinnorna oroade sig även för ekonomi
och problematiken med att ha ett heltidsjobb samtidigt som man är sjuk.

”Det går inte att beskriva hur ont det gör, vissa
dagar kan jag gå och dra mig för att gå på toaletten, för att jag e så rädd för att det skall göra ont.”

Barnfrågan är ett känsligt ämne som stressar
kvinnorna med endometrios. Tankarna rör sig
kring att de kanske inte kan få barn, att de kanske Slutsats
inte kan vänta med att skaffa barn, men också
Av intervjuerna med kvinnorna går det att se ett
hur de blir som mammor, och om de klarar av att
ta hand om ett barn med den smärtproblematiken sammanhängande tema, ett tema om önskan.
Önskan om att endometrios ska
de har. Okänsliga uttalanden kring
vara mer känt, önskan om att det
barn och barnlöshet från omgivningska finnas mer kunskap och önsBarnlösheten
är
en är något respondenterna råkat ut
kan om att det ska finnas mer förför flertalet gånger, något som uppför dem som
ståelse för endometrios. Detta är
levs som mycket jobbigt och såinte lyckats få gemensamt för alla kvinnorna.
rande. Barnlösheten är för dem som
inte lyckats få barn en mycket stor
barn en mycket Författarna till arbetet skriver att
sorg som tagit dem mycket hårt. En
kunskap om endometrios är
stor sorg som just
kvinna säger:
oerhört viktig både för rätt diatagit dem
gnos, rätt behandling och ett bra
”Det tuffaste det e barnlösheten, på
bemötande från vårdpersonal och
lång sikt är det väl ändå barnlöshetmycket hårt
resten av omvärlden.
en. Jag tycker de e väldigt orättvist
att inte jag fick barn…”
Ytterligare en viktig sak som lyfts
av
författarna
är
att den psykiska påfrestningen
Livskvalitet
hos kvinnorna inte verkar vara lika stor hos de
Störst inverkan menar kvinnorna att sjukdomen
kvinnor som accepterat sjukdomen. Författarna
har på den psykiska hälsan, något som uppfattas
menar därför att det borde finnas en möjlighet för
tungt på grund av de svårhanterliga tankarna och
alla kvinnor med endometrios att få komma i konkänslorna som ständigt är närvarade. Kvinnorna
takt med andra med sjukdomen men också med
ser endometrios som hela familjens sjukdom och
en psykolog eller kurator.
menar att kvinnosjukdom inte är en korrekt eller
Jag tycker att det var intressant att ta del av resulrättvis benämning. Vikten av en meningsfull
sysselsättning är något kvinnorna tydligt poängte- tatdelen i uppsatsen, eftersom jag känner igen
mig i mycket av det kvinnorna berättar om.
rar, då de säger sig ha behov av att prestera något och få känna sig behövda. För dem som hind- Blir du nyfiken på att läsa hela uppsatsen? Den
ras att jobba på grund av endometrios är det än
finns tillgänglig på Endometriosföreningens hemmer viktigt att ha en fritidssysselsättning att ägna
sida. Välj fliken ”Läs mer” och välj sedan fliken
sig åt.
”Uppsatser”.

Endometrios för med sig oro och ovisshet

Sanna Häggbring

Smärta är något samtliga kvinnor oroar sig för. De
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Endometriosföreningen, Sverige
- en ideell förening för kvinnor med endometrios
Föreningen verkar som patientförening och handikapporganisation. Målet är att stödja kvinnor som drabbats av
endometrios. Detta görs främst genom medlemsinformation och medlemsträffar. Endometriosföreningen arbetar
också för att informera om sjukdomen och öka kunskapen. Detta tror vi kan leda fram till en bättre vård och
utökad forskning.

EndometriosNytt
Helene och Annika
redaktionen@endometriosforeningen.com

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

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

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

Frågor om hemsidans diskussionsforum
Sofia forum@endometriosforeningen.com

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

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

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

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

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

Vill du ge ett ekonomisk bidrag till föreningens arbete
är det alltid välkommet. Sätt in ditt bidrag på
PG: 75 49 66 - 0
BG: 5444-4310

Hemsidan
www.endometriosforeningen.com
Här hittar du kalender med medlemsaktiviteter, information om endometrios och behandlingar,
tips och råd – och vårt forum där du kan få kontakt med andra som vet precis hur det är.
På hemsidan finns också en förteckning över alla styrelseledamöter och andra funktionärer. Vi har
idag lokala kontaktpersoner från Boden i norr till Malmö i söder – dessa hittar du på hemsidan.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter? Kontakta oss så hjälper vi dig!
info@endometriosforeningen.com

