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Till min stora glädje har Endometriosföreningen 
idag 31 kontaktpersoner på 21 orter inklusive en 
kontaktperson för ungdomsmedlemmar och en 
för spansktalande medlemmar. 
Vilka orter som har en kontaktperson ser du på 
sidan 5.  
 
Våra kontaktpersoner är alltid medlemmar som 
själva har endometrios och vet vad sjukdomen 
innebär. Deras bakgrund, ålder, familjesituation 
och grad av endometriosproblem varierar myck-
et. Detta påverkar naturligtvis graden av aktivite-
ter hon kan genomföra. Annat som påverkar är 
antalet medlemmar som finns på orten och deras 
intresse av gemensamma aktiviteter. 
 
Av Endometriosföreningens ”tre pelare” - att 
stötta - att informera - att påverka jobbar kontakt-
personerna främst med de två första; att stötta 
och att informera. Detta görs vid medlemsträffar 
och genom mailkontakter. Många medverkar 
också när vi har föreläsningar och möten med 
lokala politiker. En viktig uppgift är att välkomna 
nya medlemmar och informera om vad vi gör på 
orten. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att vi är en förening, 
vilket innebär att vi gör saker tillsammans för att 
underlätta och förbättra för kvinnor med endo-
metrios. Kontaktpersonen tar gärna emot tips och 
idéer från ”sina” medlemmar och inget hindrar att 
någon annan tar initiativ till en träff och genomför 
den om kontaktpersonen inte orkar eller har an-
nat förhinder. 
 
Medlemsträffarna är viktiga och uppskattade, 
både de där man diskuterar fritt och de med ett 
tema. Men vi har medlemmar som inte kan 
komma till träffarna beroende på att man bor för 
långt bort eller är så dålig att man inte vill åka. 
Här fyller våra stängda Facebookgrupper en vik-
tig funktion. Det var föreningen i Västra Götaland 
som startade upp första gruppen för att kunna ge 
information från träffen och fortsätta diskutera 
olika frågor.  Nu finns det FB-grupper för flera 
områden. Du hittar alla i förteckningen på sid 27. 

 
Det finns medlemmar som inte vill diskutera på 
FB, även om gruppen är stängd. Vi har fått öns-
kemål om att hjälpa till att hitta en diskussionsvän 
på skype - en mentor. Det bör vara en person 
som själv har gått igenom en del och vet vad det 
innebär samt kanske även kan berätta hur hon 
hanterat sin smärta, sin oförstående omgivning 
mm. 
 
En intressant idé tycker vi i styrelsen och har tagit 
fram en rutin för att medlemmar ska kunna efter-
lysa en skypevän på vår hemsida. Naturligtvis på 
den del som endast är öppen för medlemmar ef-
ter inloggning. Här kan den som vill ha en dis-
kussionspartner beskriva sig själv och vad hon är 
intresserad av. Naturligtvis helt anonymt om man 
vill det och hänvisa till en e-postadress som 
kanske är framtagen endast för detta ändamål. 
Den som letar en skypevän får alltså själv ta 
emot svar och väljer diskussionspartner bland 
engagerade medlemmar.  
 
Tack igen alla fina kontaktpersoner och ni andra 
som också stöttar och informerar!  

Christina Liffner 

Ledare 

Våra fantastiska kontaktpersoner 

och alla andra som ger sitt stöd  
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Endometriosfilmen 
Vi har berättat tidigare om arbetet med att an-
söka om bidrag för att producera en film om 
endometrios. Det var jobbigt och lärorikt att 
skriva, omarbeta och förklara syftet för att få 
bidraget. Bidraget beviljades i mars 2013. Un-
der 2013 genomfördes se-
dan ett antal intervjuer och 
filmen spelades in. Den var 
färdig-klippt och försedd 
med text på svenska och 
engelska i mars 2014. De 
två språkversionerna be-
kostades då av Endometri-
osföreningen eftersom vi 
inte haft med kostnaden för 
översättning och textning i 
vår ursprungliga ansökan.  

Filmerna finns sedan april 
2014 på Youtube och på 
vår hemsida har vi förkla-
rande texter (även på eng-
elska)där länken till 
Youtube finns. Många har 
sett filmen; i slutet novem-
ber var antalet visningar 
över 4500- Vi har även ett 
antal dvd-skivor som vi kan 
distribuera till intresserade. 
I filmen beskriver unga kvinnor hur det är att 
leva med endometrios, även anhöriga inter-
vjuas. I några avsnitt beskriver specialistlä-
kare symtom och behandling. På vår hemsida 
finns ytterligare några korta filmer med speci-
alinformation om behandling, IVF samt Endo-
metriosföreningens arbete. 

Våra kontaktpersoner har visat filmen vid ett 
flertal tillfällen – både för medlemmar och för 
andra intresserade. Filmens huvudmålgrupp 
är unga kvinnor och deras anhöriga med syf-
tet att man ska bli medveten om att sjukdo-
men endometrios finns och att det är viktigt 
att söka vård om man har symtom. 

I ansökan för projektår två sökte vi bidrag för 
att informera om filmen, distribuera den och 
genomföra visningar med möjlighet att disku-
tera och ställa frågor. I denna ansökan fick vi 
beviljat medel för att ta fram ytterligare språk-

versioner. Och nu finns 
det även möjlighet att se 
filmen med text på 
spanska, arabiska och 
somaliska. (OBS film 
med dessa språkversion-
er finns inte på DVD). 

Nu fortsätter vi arbetet 
med att sprida filmen. Vi 
inleder ett samarbete 
med skolsköterskor och 
Ungdomsmottagningar 
för att fånga upp tjejer 
och erbjuda dem en film-
visning med efterföljande 
diskussion och fråge-
stund. Vi kommer även 
att kontakta olika före-
ningar där unga kvinnor 
är medlemmar samt 
andra grupper som vi be-
dömer har nytta av att 
känna till endometrios till 

exempel Somaliska kvinnoföreningar, idrotts-
föreningar/förbund mfl.  

Vill du att vi ska ordna en visning på din ort 
eller har du förslag på en grupp eller instans 
som bör se filmen - hör av dig till projektgrup-
pen endofilm@endometriosforeningen.com 
eller 070-894 8242. / 073-100 25 35 

Emma och Christina 

mailto:endofilm@endometriosforeningen.com
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Sverigekartan 

Här finns lokalföreningar: 

Stockholm 

Västra Götaland 

Skåne 

 

Här finns våra kontaktpersoner: 

Boden 

Borlänge Falun 

Borås  

Gävle  

Göteborg  

Halmstad  

Hudiksvall 

Jönköping  

Kalmar  

Lidköping  

Malmö  

Stockholm  

Sundsvall  

Trollhättan 

Umeå  

Uppsala  

Västervik  

Västerås  

Växjö  

Örebro  

Östergötland 

 

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

 

Våra kontaktpersoner nås på  
ortnamn@endometriosforeningen.com  

Alla kontaktuppgifter finns på hemsidan.  

På hemsidan hittar du också mail till kontakt-
personer för ungdomar och spansktalande. 
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Vi ställer upp för dig! 
Möt några av oss som jobbar ideellt i  

Endometriosföreningen runt om i landet.  

Maria Jellbo   

Trollhättan 

trollhattan@endometriosforeningen.com   

Vad medlemskapet betyder för mig: 
Tack vare föreningen fick jag hjälp att få min dia-

gnos. Att få träffa och få kontakt med kvinnor i 

samma situation gör att man inte känner sig en-

sam i sin sjukdom och situation. Tack vare före-

ningen orkar jag kriga på och hålla en positiv 

anda.   

Vad jag gör i Endometriosföreningen: 
Jag är kontaktperson i Trollhättan sedan aug-14. 

Kommer även att träffa teamet på NÄL som skall 

starta endometriosteam.  

Kort Endometrioshistorik: 
Mina smärtor började vid 15-årsålder när jag 

började äta p-piller. Under de perioder jag inte 

ätit hormoner har jag mått bra. Därför sökte jag 

inte sjukvård förrän i slutet på 2011 då jag åt 

hormoner och blev mycket sämre än innan. Fick 

min diagnos månaden senare vid en titthålsoper-

ation och har sedan dess haft skov två veckor i 

månaden. I mars slutade jag att ta syntetiska 

hormoner och provar på naturligt progesteron, 

vilket jag mår bra av. 

Lite allmänt om mig som person: 
Förutom att jag är kontaktperson arbetar jag som 

förskollärare sedan 3,5 år tillbaka. Jag brinner 

för att hjälpa andra och försöker alltid se något 

positivt i allt som sker, även om det är svårt de 

dagarna oxycontinet (starkt smärtstillande) tagit 

över kroppen och sjukvården vägrar hjälpa än. 

Jag tycker om att umgås med vänner, familj och 

att gymma. Har börjat försöka ta vara på alla bra 

dagar och vågat börja leva livet fullt ut.  

Hanna Wallin  

Finspång 

ostergotland@endometriosforeningen.com   

Vad medlemskapet betyder för mig: 
För mig betyder medlemskapet att jag får större 

chans att påverka vården och samhällssynen på 

endometrios – tillsammans blir vi starkare. Jag 

får även information kring sjukdomen, t ex aktu-

ell forskning och tips inför läkarbesök. Men det 

som betyder mest för mig är ändå kontakten 

med andra som har sjukdomen.  

Vad jag gör i Endometriosföreningen: 

Jag har precis blivit kontaktperson i Östergötland 

och ser fram emot våra kommande träffar. Jag 

säljer även gula band till alla jag möter. 

 

Kort Endometrioshistorik: 
Har sedan 2006 försökt få vården att förstå hur 

ont jag verkligen haft. När smärtan stegrade så 

jag knappast kunde arbeta och var tvungen att 

helt avstå från sex pga smärta, samt knappast 

kunde gå på toa utan att få blackout, tog de mig 

på allvar. December 2013 fick jag äntligen svart 

på vitt att jag inte hittade på, jag hade endo-

metrios.  

Lite allmänt om mig som person: 
Jag är en kreativ person som älskar att skapa, 

främst animera, teckna och att göra kollage. Ut-

maningar ser jag som lärtillfällen och jag älskar 

att veta ”onödiga och historiska fakta”, tex om 

gamla kungar eller torpare som levt på orten där 

jag bor. Jag arbetar som förskollärare och där får 

jag använda mig av mina intressen tillsammans 

med barnen och kollegorna. Min man och jag 

håller just nu på att försöka lösa vårt problem 

med ofrivillig barnlöshet.   

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

Sara Thormeyer    

Finspång 

ostergotland@endometriosforeningen.com   

Vad medlemskapet betyder för mig: 
För mig betyder medlemskap i föreningen att jag 

både kan få stöd och ge stöd. Jag får även till-

gång till färsk information och forskning om en-

dometrios vilket gör att jag dels får större förstå-

else om sjukdomen men även att jag lättare kan 

förklara och sprida kunskap om sjukdomen till 

andra - kunskap är makt! 

Vad jag gör i Endometriosföreningen: 
Jag är kontaktperson i Östergötland vilket inne-

bär att jag samordnar medlemsträffar och sprider 

information om sjukdomen. Jag är även aktiv 

och försöker stötta och dela med mig av min 

kunskap och erfarenhet på föreningens digitala 

medlemssidor.   

 

Kort Endometrioshistorik: 
När jag var 23 år (är 26 idag) så slutade jag med 

hormoner för att försöka bli gravid, men tiden 

gick och det blev aldrig någon graviditet. Istället 

fick jag mer och mer ont, inte bara vid mens utan 

varje dag. Jag hade under flera år även haft väl-

digt ont i bäckenet och när jag slutade med hor-

moner så fick jag mer ont och varken träning, 

massage eller naprapat kunde lindra smärtan. 

Till slut kom jag till en gynekolog som under-

sökte mig och hen fann bl.a. stora cystor på 

vänster äggstock. I december 2012 startade min 

resa med diagnosen endometrios, en resa som 

har inneburit mycket smärta, tårar och lidande, 

men att äntligen få en diagnos var för mig en 

lättnad. 

Lite allmänt om mig som person: 
Jag är en pratglad och social person som tycker 

om att umgås med nära och kära. Jag gillar att 

baka, resa, läsa och plantera i trädgården. Jag 

flyttade för snart två år sedan tillbaka till staden 

jag växte upp i, jag bor i ett fint hus tillsammans 

med min sambo och våra tre katter.   

mailto:ostergotland@endometriosforeningen.com
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Identifiering av möjliga framtida  
behandlingsmetoder 

Döm min förvåning när jag hittade en artikel om endo-
metrios i den internationella tidskriften Nature Commu-
nications – helt fantastiskt. Även om det förmodligen 
kommer att ta lång tid, eller kanske aldrig, innan kvin-
nor med endometrios kan dra nytta av forskningen är 
det ett steg på rätt väg 

Sugihara et al har identifierat en peptid
1
, Z13, och dess 

receptor
2
. De kunde visa att receptorn finns på en del 

av de celler som orsakar endometrios (endometrios 
byggs upp av stroma och epitelceller) men inte på 
andra organ inne i buken eller hos kvinnor som inte har 
endometrios. De såg även att livmoderslemhinnan inne 
i livmodern hade väldigt låga nivåer av receptorn.  

Det mest intressanta är att de tog en substans som gör 
att celler dör och kopplade denna substans till pepti-
den. Sedan administrerade de komplexet till apmo-
deller för endometrios och såg att inom 24 timmar bör-
jade celler i endometrioshärdarna att dö. De kunde inte 
se någon påverkan på andra organ i buken.  

Forskarna diskuterar om detta kan öppna upp för nya 
metoder att behandla endometrios. 

Naturligtvis behövs det optimering och fler studier men 
det är en intressant idé som öppnar upp för en mer rik-
tad behandling av endometrios som förhoppningsvis är 
mer specifik och har färre biverkningar. 

1. Peptid: en kort snutt av aminosyror som är proteiners 
byggstenar. 

2. Receptor: den molekyl som hittas på celler och som 
peptiden binder till. 

Referens  

Sugihara, K. etal (2013) Development of pro-apoptotic 
peptides as potential therapy for peritoneal endometrio-
sis. Nature Com. 5 Article number: 4478 
 

Visceralt syndrom vid endometrios 

Hansen et al bekräftar i en ny studie att bäckensmärtor 
(ej mensberoende), smärtsam urinering och tarmrö-
relse, oregelbunden mens, förstoppning eller diarré, 
illamående eller kräkningar och trötthet är vanligt hos 
kvinnor med endometrios. Inget nytt under solen men 
det som är intressant är att 5 av dessa 7 symtom före-
kommer 10 gånger oftare hos kvinnor med endometrios 
jämfört med friska kvinnor.     

Detta är den första studien som visar att kvinnor med 
endometrios kan ha en korrelation av specifika symtom 
som inte ses hos kvinnor utan sjukdomen. Symtomen 
har nämligen ett samband med visceral smärta (smärta 

från inre organ som ofta är diffust lokaliserad, ofta kan 
smärtan upplevas på ”fel” plats i kroppen och kallas då 
för överförd smärta) och  kallas då för visceralt 
syndrom. 

Många av symtomen ses än idag inte som klassiska 
symtom för endometrios, åtminstone inte av den ge-
mene läkare som de flesta kvinnor med endometrios 
träffar först. Detta kan leda till en försenad diagnos.  

En annan aspekt som Hansen lyfter fram är att många 
kvinnor med endometrios klagar på smärtsamma tarm-
rörelser och/eller urinblåsans funktion, trots att ingen 
endometrios kan ses på organen vilket kan leda till att 
de inte får bra hjälp. 

Det är viktigt att dessa symtom tas på allvar och att det 
troligaste är att de har en biologisk förklaring.  

Referenser 

http://endometriosis.org/news/research/visceral-
syndrome-in-endometriosis/ 

Hansen, K. etal (2014) Visceral syndrome in endometri-
osis patients. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 
179:198-203. 
 

En ny djurmodell för endometrios 

Ett av problemen med endometrios är avsaknaden av 
bra, pålitliga och kostnadseffektiva djurmodeller för att 
studera sjukdomen. Detta är nödvändigt för att dels 
kunna studera t.ex. vilka mekanismer som är involve-
rade när endometrios börjar växa i kroppen, vilka gene-
tiska faktorer och/eller miljöfaktorer som är en del av 
sjukdomen, dels för att kunna märka upp celler som är 
delaktiga i endometrios för att därefter kunna följa sjuk-
domsförloppet. Man behöver också kunskap för att 
kunna identifiera nya metoder för att behandla endo-
metrios. 

Greaves et al har lyckats utveckla en modell i möss där 
endometrioshärdarna liknar dem som hittas i männi-
skan. Denna modell speglar hur sjukdomen ser ut i 
människan, d.v.s. som en östrogenberoende inflamma-
torisk sjukdom. Forskninggruppens preliminära resultat 
visar att makrofagerna (kroppens städarceller) kan vara 
delaktiga i själva startprocessen för bildningen  av en-
dometrioshärdar genom att skapa en pro-
inflammatorisk närmiljö. 

Referens 

Greaves, E. etal (2014) A Novel Mouse Model of Endo-
metriosis Mimics Human Phenotype and Reveals In-
sights into the Inflammatory Contribution of Shed Endo-
metrium. Am j Pathol. (Epub). 

Elisabet “Lizzy” Andersson 

Nytt på forskningsfronten 
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Till vår stora glädje ökar medlemsantalet stadigt.  

Under oktober fick vi 57 nya medlemmar, vilket är all time high! 

Nu är vi fler än 1500 medlemmar! 

Stockholms län
26%

Övriga Sverige
27%

Västra Götaland 

och Halland 
23%

Region Skåne
11%

Småland

7%

Uppsala län

6%

Medlem 
59%

Familje-medlem 

13%

Ungdoms-medlem
16%

Stödmedlem

12%

Regional fördelning 

Fördelning mellan olika typer av medlemskap 



 

 

Specialistläkare Margita Gustafsson har skrivit om 
några av höjdpunkterna från den 12:e  Världskon-
gressen för Endometrios 2014. 

Årets världskongress gick av stapeln i månadsskiftet 
april/maj d.v.s. på hösten! Vi var 5 stycken från Sve-
rige, som mycket flitiga, försökte lyssna på så många 
föreläsningar som möjligt av de 4 som pågick samti-
digt. Vi hade möjlighet att starta redan klockan 7 med 
s.k. frukostföreläsning. Redan dag 1 insåg vi att frukost 
var 15 ml kaffe och en kaka stor som en punschknapp. 
Knappast något att stå sig på till lunch. Posterutställ-
ningen var däremot berikande och visade på nya forsk-
ningsrön och pågående studier bl.a. med Botox

1
 (i Au-

stralien). 

I min enfald trodde jag att kongressen skulle ha många 
amerikanska kollegor p.g.a. avståndet men, mellan 
tummen och pekfingret, var Europa och Asien betydligt 
mer representerat. Vilket medför att forskningsrönen 
hade en lite annan inriktning. 

Slutsatsen bland oss som närvarade är att trenden mot 
att minska operationerna till fördel för medicinsk be-
handling är alltmer tydlig. Eftersom endometrios är ett 
tillstånd som inkluderar nervsmärta har man nu kunnat 
visa att ca 6 % får mer besvär efter en operation än 
före. En föreläsning handlade om den definitiva kirurgin 
och som operatör tänker man då att man menar bortta-
gande av livmoder och äggstockar. Det var helt fel! 
Drömmen är att inför barnönskan göra, vid behov, en 
operation; sätta en definitiv diagnos och radikalt av-
lägsna befintlig endometrios för att minska inflammat-
ionen. 5-15% har ockult endometrios d.v.s. den syns 
inte vid titthålsoperationen utan endast vid undersök-
ning av bukhinnan efteråt så radikalitet krävs. Att ta 
bort endometriom (endometrioscystor på äggstockar-
na) är endast av godo vid smärta eller då cystan är i 
vägen vid äggplockning inför provrörsbefruktning. Eller 
som föreläsaren uttryckte sig  ”Try to time the surgery 
from the beginning so it will be the only one if possible”. 
Om ingen barnönskan finns eller hormonell behandling 
inte planeras/önskas efter en operation, ska kirurgi inte 
genomföras p.g.a. komplikationsrisken utan smärtlin-
dring ges istället

2
.  

Det finns studier som visade att även endometriom och 
djupt infiltrerande endometrios minskar eller t.o.m. för-
svinner med medicinsk behandling men det tar tid (år). 

För alla som har lite biverkningar på Visanne eller 
Qlaira kom glädjande nyheter. Långtidsuppföljning av 
behandling med Visanne eller Qlaira visar att förutom 
att minska endometriosförändringar (alla typer) har 
dienogest en egenpåverkan på tillväxt av förändringar-
na genom att förändra signalerna och därigenom 

minska tillväxten. Det ger också minskad inväxt av kärl 
och inflammationen minskar/ försvinner och därmed 
symtomen. Effekten kvarstår längre efter avslutad be-
handling än man tidigare trott och s.k. rebound-effekt 
(förvärrade smärtor p.g.a. uppblossande sjukdom efter 
avslutad behandling) finns inte.

3
 

Nu finns också en studie som visar att Dual-
Progesteron-Delivery-System är effektiv. I studien an-
vändes hormonspiral i kombination med p-stav. Vilket i 
mina ögon liknar det behandlingen av t.ex. blodtryck 
med flera typer av mediciner i låg dos för att minska 
biverkningarna och öka effektiviteten. Detta har vi gjort 
tidigare men det är alltid skönt att kunna luta sig till-
baka på välgjorda studier.

4
 

Forskningen vad gäller mediciner är ofta gemensam 
med cancerforskningen med mediciner som angriper 
via olika målorgan

5
. Problemet är att biverkningarna är 

av den grad att stå ut med dem vid en dödlig sjukdom 
är en sak men vid ett godartat tillstånd är betydligt svå-
rare. Men förr eller senare borde ju någon målsökande 
behandling utan alltför jobbiga biverkningar hittas t.ex. 
tittar man idag på ett ämne som finns i grönt te. Det 
ämnet minskar bl.a. den oxidativa stressen och ger 
minskad halt fria syreradikaler som kan påverka ägg-
cellerna och den lokala miljön

6
.  

En studie visade att av de som blivit gravida (med eller 
utan hjälp) blev 78 % gravida igen och 54 % av dem 
spontant! Studiegruppen hade en medelålder på 32 år 
och som tidigare sagt är åldersfaktorn av störst bety-
delse framför allt vid endometrios

7
. 

Ordföranden i Nya Zealands patientförening hade en 

strålande föreläsning om att dansa för endometrios. 

Inte i demonstrationssyfte utan ett helt program inriktat 

på att dans är så bra för smärtorna och det allmänna 

välbefinnandet att de nu hade flera dansgrupper igång! 

Kanske något att ta efter i Sverige. 

Margita Gustafsson 

 

 

S i d a  1 0  

Highlights från Världskongressen för  

endometrios i Sao Paolo, Brasilien 2014 

Kommentarer på nästa sida 
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1. En del kvinnor med endometrios har kroniska smär-

tor i bäckenet. Denna smärta kan delvis bero på spas-

mer/kramper i bäckenbottens muskulatur. 

Botulinumtoxin A (botox) är ett nervgift som påverkar 

nervers signaler till musklerna och då giftet kommer in i 

kroppen leder detta till paralysering av musklerna. Stu-

dier har visat att toxinet kan lindra smärtor som upp-

kommer p.g.a. muskelkramper och det finns små stu-

dier med lovande resultat på kvinnor med endometrios. 

Det pågår nu större studier i flera länder där man stu-

derar hur effektivt botulinumtoxinet är som behandling 

av bäckensmärtor hos kvinnor med endometrios. 

2. Genom åren så har alltfler studier visat att medicinsk 

behandling är att föredra över operation. Anledningar-

na är många t.ex. en operation medför alltid en risk; 

risk för sammanväxningar då snittytor läker; ökad 

nervsmärta (ca 6% får mer besvär efter operation); etc. 

Om en operation behövs så är det bättre att vara radi-

kal, d.v.s. ta bort så mycket som möjligt av endometrio-

sen och underliggande vävnad. Detta för att inte lämna 

kvar någon endometrios men beror samtidigt på var 

endometriosen sitter så att inte organ, vävnader för-

störs i processen. I detta sammanhang innebär 

”radikal” inte hysterektomi vilket man annars skulle 

kunna tro. 

3. Visanne och Qlaira innehåller båda gestagenet 

dienogest. Nu har det kommit studier där man studerat 

effekterna av långtidsbehandling med dienogest. 

Dessa har visat att dienogest är mycket effektiv i att 

minska alla typer av endometrios. Dessutom visar stu-

dierna att dienogest förändrar de signaler som krävs för 

progesteron (kroppens egna gestagen) vilket leder till 

minskad tillväxt av endometriosen. Detta leder i sin tur 

till att färre blodkärl kan växa in i endometriosen och att 

inflammationen minskar/försvinner vilket leder till att 

symtomen avtar. Långtidsstudierna visar även att effek-

ten sitter i länge efter avslutad behandling vilket är bra 

med avseende på behandlingstider, barnönskan etc.  

4. Dual-Progesteron-Delivery-System innebär att två 

gestagener (progesteron) används som behandling 

och att de administreras på olika sätt t.ex. via hormon-

spiral och genom p-piller/p-stav. Detta är något som 

sedan länge använts som behandling. Det intressanta 

är att låg dos av flera typer av mediciner kan vara mer 

effektiv och minska biverkningar jämfört med en hög 

dos av en medicin.  

5. Inom t.ex. cancerforskningen försöker man hitta me-

toder som specifikt dödar cancercellerna och inte om-

kringliggande frisk vävnad. 

6. Oxidativ stress är den process reaktiva syreförening-

ar (fria radikaler) skadar celler i kroppen. Detta är något 

som händer normalt i alla djur som kräver syre för att 

överleva. Kroppen använder även oxidativ stress för att 

bekämpa olika patogener som kommer in i våra krop-

par via en process som kallas inflammation. Olika sjuk-

domstillstånd leder till en ökning av fria radikaler i krop-

pen t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och endo-

metrios. Endometrios orsakar ju inflammation inne i 

buken och därmed även en ökad mängd fria radikaler 

vilket leder till oxidativ stress. Detta leder i sin tur till 

skador på andra vävnader och organ i närheten. Det 

har t.ex. länge spekulerats om att dessa fria radikaler 

har en negativt inverkan på äggkvaliteten och därmed 

är en av anledningarna till infertilitet/subfertilitet hos 

kvinnor med endometrios. Ämnen i t.ex. grönt te, broc-

coli, spenat har länge ansetts minska fria radikaler i 

kroppen och det finns flera forskningsgrupper som stu-

dera dessa effekter.  

7. Antal ägg som en kvinna har är begränsad och ju 

äldre kvinnan blir desto mer krymper äggreserven i 

äggstockarna. Hos kvinnor med endometrios kan detta 

vara än viktigare då studier visat att antalet högkva-

litetsägg ofta är färre än hos kvinnor utan endometrios. 

Åldern är en faktor oavsett endometrios men kanske än 

viktigare för kvinnor med sjukdomen. 

Elisabet Lizzy Andersson 

Kommentarer till texten  
på föregående sida 



 

 

S i d a  1 2  

mailto:ostergotland@endometriosforeningen.com


 

 

S i d a  1 3  



 

 

S i d a  1 4  

J ag hade inte hört talas om endometrios förrän 
jag själv fick diagnosen hösten 2013, efter tio 

års problem. Jag har upprepade gånger under 
åren sökt vård för smärta och andra symptom, 
men alltid blivit avfärdad med att "det är helt  
normalt". Jag är 40 år och har två barn som är 
födda på -90 talet. 

I  april 2013 upptäcktes en liten cysta på min ena 
äggstock. I oktober, efter 6 månaders väntetid 

opererades hela äggstocken och 
äggledaren bort, eftersom cystan 
växt till dubbel storlek. Jag hade 
även utbredda sammanväxningar 
pga endometriosen och operationen 
tog tre timmar, med två kirurger. 

E fter operationen fick jag och 
min man, som inte har barn  

sen tidigare, veta att om vi skulle få 
ett barn tillsammans fanns det  
endast en mycket liten chans.  
Det var nu eller aldrig. 

U nder våren 2014 gjordes även 
en konisering på min livmo-

dertapp och vi fick veta att missfallsrisken efter 
detta skulle öka i 6 månader. Vårt hopp om att bli 
gravida var inte stort. 

N är jag den 6 maj i år fick smärtor och  
kräkningar trodde ingen av oss att orsaken 

var en graviditet. Jag hade haft mens som vanligt. 
Men sanningen var att jag hade ett utomkveds-
havandeskap i 5-6 veckan som orsakade inre 
blödningar i livmoderns öppning till den borttagna 
äggledaren. 

S ymtomen var en stark mensliknande 
smärta, vilken jag trodde var orsakad av 

endometriosen, samt illamående. När jag började 
kräkas varannan timme trodde jag att jag var  
magsjuk. Efter en natt och en halv dag i detta till-
stånd med tilltagande smärta och försämring av 
allmäntillståndet insåg jag och min man att det 
inte var fråga om magsjuka. Min man ringde efter 
ambulans. De frågande om möjligheten fanns att 
jag var gravid, och då vi inte kunde utesluta det 
kom de omedelbart. 

A mbulanspersonalen var otroligt duktiga.  
Likaså KK inne i Lund gjorde en fantastisk 

insats, och jag och min familj är evigt tacksamma 
över att de räddade mitt liv! 

J ag kom in till Lund med 2,5 liter blod i buken. 
Under operationen fick jag ett hjärtstopp pga 

blodbrist i kroppen. Jag fick också blodproppar i 
båda benen och i en arm, och behandlades med 
blodförtunnande medicin i 3 månader. 

V i är övertygade om att detta 
trauma hade blivit mycket mindre 

dramatiskt om vi hade fått rätt  
information i ett tidigt skede. Den in-
formation vi fått om min diagnos från 
gynekologen i Eslöv och från Lunds 
KK var väldigt kort och endast muntlig. 

V i fick information om smärtlind-
ring och hormonbehandling. Vi 

fick även veta att risken för utom-
kvedshavandeskap ökar vid endo-
metrios. Min gynekolog berättade att 
ultraljud ska göras "tidigt" i gravidite-
ten. Men när är tidigt? Riskerna som 

ett utomkvedshavandeskap innebär fick vi ingen 
information om. 

J ag önskar att jag och min man hade fått mycket 
bättre information om riskerna med och konse-

kvenserna av endometrios och havandeskap. Det 
är svårt att förstå att en sjukdom som är så allvar-
lig och potentiellt farlig inte följs upp med tydligare 
information.  Nedanstående fakta är kunskap som 
kan rädda liv: 

G raviditetstest måste tas så tidigt det går så att 
ultraljud kan göras så tidigt som möjligt, dvs  

5-6 veckan. Ett utomkvedshavandeskap gör oftast 
att mensen kommer trots graviditet. Om ägget  
sitter fel kan inre blödningar komma fort. 

J ag hittade själv Endometriosföreningens hem-
sida efter operationen i oktober förra året och 

läste all information som fanns där.  Är mycket 
tacksam och glad över att föreningen finns, och 
jag blev genast medlem! 

Helena 

Min historia 

Ett litet ägg som satt helt fel 
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Placebo och motsatsen nocebo är två ord som före-
kommer i olika sammanhang då det gäller olika be-
handlingar, oavsett om det är klassisk eller komple-
mentär medicin.  
Orden kommer från latin: Placebo kommer från placere 
och betyder ”jag vill gör gott”; Nocebo kommer från 
nocere ”jag vill skada”. 
Men vad innebär då de två begreppen? 
 
Placebo är ett preparat, t.ex. tablett, salva, vätska, 
utan verksamma beståndsdelar, d.v.s. det har inga 
medicinsk verkan. Placeboeffekten definieras som en 
mätbar förbättring av hälsa eller bete-
ende genom en behandling som inte har 
någon medicinsk verkan.  
 
Ett exempel är om två personer har hu-
vudvärk och den ena får en alvedon me-
dan den andra får ett så kallat sockerpil-
ler, d.v.s. ett piller utan någon aktiv sub-
stans, så kan båda komma att rapportera 
att tabletten fungerade och huvudvärken 
försvann. Skillnaden är att personen som 
fick sockerpillret trodde att det var en 
alvedon som kunde minska huvudvärken 
– huvudvärken gick alltså bort p.g.a. att 
personen trodde att det var en alvedon. 
 
Det finns många studier som visar att placeboeffekten 
är en verklig effekt och kan vara mycket effektiv. Fors-
kare har bland annat visat att sockerpiller kan påverka 
vissa områden i hjärnan på samma sätt som den verk-
samma substansen. Det finns även studier som visar 
att placeboeffekten inte har någon klinisk relevans. 
Förmodligen beror detta på flera faktorer t.ex. det är 
individuellt hur man svarar på placebo; studiens upp-
lägg; vilken typ av behandling som avses etc. En del 
studier tyder på att placeboeffekten är hög vid t.ex. 
smärtbehandling – upp till 30% av patienterna fick 
mindre smärta genom sockerpiller. Det finns även stu-
dier som visar på att den bästa placeboeffekten upp-
nås genom en kombination av ett verksamt läkemedel 
och sockerpiller. 
 
Nocebo är en substans utan medicinsk effekt men 
som försämrar hälsostatusen hos personen som tar 
substansen p.g.a. negativa uppfattningar och förvänt-
ningar. Noceboeffekten definieras som en mätbar för-
sämring av hälsa eller beteende genom t.ex. en be-
handling (med eller utan aktiv substans) som beror på 
personens negativa förväntningar på behandlingen. 
Dessa kan bero på t.ex. tidigare negativa upplevelser 
vid samma typ av behandling. 

 
Ett exempel är att man före en behandling läser i t.ex. 
FASS om biverkningar och/eller har hört från andra att 
just denna behandling inte fungerade för dem - man 
har negativa förväntningar på behandlingen redan från 
början. Detta kan leda till att man upplever/utvecklar 
biverkningar mycket lättare och/eller att behandlingen 
inte blir lika effektivt.   
Ett annat exempel är att läkaren säger något negativt 
om eller uttrycker väldigt låga förväntningar på behand-
lingen, vilket kan leda till sämre resultat då patienten 
därmed också blir negativt inställd. 

 
Exakt hur detta fungerar vet man inte 
idag men det ligger mycket psykologi 
bakom.  
 
 
Mina egna reflektioner på placebo och 
nocebo är att båda dessa faktorer kan 
spela en stor roll i hur man reagerar på 
olika behandlingar. Jag tror att det är 
viktigt att man blir bra bemött i sina mö-
ten med sjukvården. Jag kan ju bara gå 
till mig själv där jag är helt övertygad om 
att jag hade mått mycket sämre av mina 
”vi testar och ser”-behandlingar genom 
åren om inte jag haft mina fantastiska 

läkare som alltid mött mig med förståelse och empati. 
De undantag som funnits har ju inte heller förblivit mina 
läkare.  
 
Sedan läser jag aldrig biverkningslistan före jag startar 
en ny typ av behandling, dyker några biverkningar upp 
så hanterar jag dem då. Det är mitt sätt att hantera nya 
behandlingar och anledningen är just att jag inte vill ha 
några negativa input redan från början. 
 

Elisabet Lizzy Andersson 
 
 
Läs mer i tex: 
Price, D. etal (2008) A comprehensive review of the 
placebo effect: recent advances and current thought. 
Ann Rev Phychology, 59:565-590. 
Howick, J. etal (2013) Are treatments more effective 
than placebos? A systematic review and meta-
analysis. Plos one. 8:e62599. 
Pozgain. I. et al (2014) Placebo and nocebo effect: a 
mini-review. Psychiatria Danubina. 26:100-107 

Placebo och Nocebo 
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Inledning 

Uppsatsen är en studie om det upplevda bemö-
tandet från vården av den kroniska sjukdomen 
endometrios. Studiens syfte är att belysa bemö-
tandet som vården ger patienter med endometrios 
och de konsekvenser som kan uppstå.  

Slutsatsen har två teman; Hela människan, att 
vårdens bemötande rör sig mest kring den speci-
fika sjukdomsdelen och inte ser hela människan, 
och Kunskap och bemötande, det andra temat 
visar att det finns en relation mellan bemötandet 
och kunskapsnivån. 

Resultatet 

Resultatet av studien är att bemötandet från vår-
dens sida har en relation med den kunskapsnivå 
som vårdpersonalen besitter.  Min slutsats är att 
med en god kunskap om sjukdomen bland vård-
personalen och stöd från vården, kommer bemö-
tande att blir bättre. Som ett resultat av mer kun-
skap bland vårdpersonalen finns det en möjlighet 
att tiden det tar att få en diagnos sjunker och att 
de negativa upplevelserna av vårdens bemötande 
minskar. Det i sin tur kan påverka måendet hos 
patienterna. En effekt av större kunskap och en 
snabbare diagnostisering av endometrios är 
sänkta samhällskostnader och personliga förluster 
(Frank, 2014). Det är en kronisk sjukdom och pati-
enterna bör bemötas med respekt och kunna få 
möjligheten till stöd genom vården.      

Vidare forskning 

En vidare forskning skulle kunna vara att genom-
föra en större studie, med fler informanter och att 
använda sig av mer tidigare forskning. För att få 
en bättre bild av bemötandet från vården vore det 
lämpligt att även ha intervjuer med vårdpersonal. 
Jag känner att det finns mer att hämta och under 
analysprocessen kände jag att jag skulle vilja gå 
tillbaka och höra mig för om specifika saker och 

att verkligen kunna gå på djupet. Området har inte 
så mycket forskning och ingen forskning är inrik-
tad på vårdens bemötande av sjukdomen och de 
konsekvenser som bemötandet kan ha. 

Sammanfattad av  

Christina Liffner 

Det upplevda bemötande av en  

kronisk [kvinno]sjukdom 

Under våren 2014 skrev en student vid Mälardalens Högskola (MDH) en B-uppsats i Sociologisk soci-
alpsykologi. Här är en kort sammanfattning. Du hittar hela uppsatsen på vår hemsida. 
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Elisabet Lizzy Andersson (senior adviser) och  
Ella Granbom, kontaktperson i region Norrland, 
arrangerade en föreläsning om endometrios  
den 4 november i Piteå havsbad.  

 

Jag, Ella, har haft regelbundna kontakter med 
Jens Sundström, Folkpartiet i Norrbotten, under 
vår och sommar, bl. a. i anknytning till en interpel-
lation som Jens lämnade in under våren 2014.  
Detta ledde till att jag fick en förfrågan från Göran 
Stenlund, Folkpartiet i Piteå, om Endometrios-
föreningen kunde anordna en informationskväll. 
Jag hörde mig för och Lizzy kunde komma upp 
och hålla i föreläsningen som vi arrangerade till-
sammans med Liberala kvinnor i Norrbotten och 
Folkpartiet. Den hölls i anknytning till ett lands-
tingsfullmäktigmöte (där alla invalda partier del-
tog) den 4 november på Piteå havsbad med en 
inbjudan till allmänheten. 

 

Jag, Lizzy, åkte upp till Norrbotten för att hålla en 
föreläsning om endometrios för politiker. Spän-
nande men även utmanande då jag sedan länge 
insett att information om endometrios i all ära men 
det som fungerar bäst på politiker är kostnader för 
samhället och statistik. Detta ledde till en renove-
ring av min gamla föreläsning där dessa siffror 
raskt lades in och lyftes fram.  

Väl på plats blev det klart att det blivit en lite miss i 
informationsflödet och att de landstingsledamöter 
som dök upp trodde det skulle vara en mycket 
kort information och inte de 60 minuter som vi fått 
till vårt förfogande. Bära eller brista så frågade jag 
om jag kunde få 15 minuter som vi hade till godo 
före själva föreläsningen skulle börja. Sedan 

gjorde jag mitt bäst att pitcha vad endometrios är, 
hur den påverkar kvinnor, kostnader för samhället, 
och vad krävs för bättre diagnos och vård för att 
kostnaderna ska minska. Baserat på de frågor 
som jag fick så tror jag att informationen åt-
minstone gjorde ett intryck.  

Därefter startade den riktiga föreläsningen som 
mynnade ut i bra frågor, diskussioner och reklam 
för Matts Olovssons föreläsning den 18 december 
på Sunderby Sjukhus i Luleå  (se sid 18). 

Det kom ca 16 personer till föreläsning varav 5-6 
representerade politiker. Vi är grymt nöjda med 
uppslutningen då Piteå havsbad ligger lite avsides 
och föreläsningen spikades och utannonserades 
endast två veckor före. Viktiga frågor diskuterades 
t.ex. kostnader för att remittera patienter mellan 
landsting; behandlingar mm. 

Ella Granbom och Lizzy Andersson 

Rapport från föreläsning 

4 november, Piteå Havsbad 
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 Endometriosföreläsningen i Sundsvall i maj 2014 

Måndagen den 26 maj anordnade vi en föreläsning om 
endometrios på Sundsvalls sjukhus. Föreläsningen var 
öppen för allmänheten. Under några års tid har vi ut-
vecklat en bra kommunikation med det relativt nya en-
dometriosteamet som satts upp på Sundsvalls sjukhus. 
Genom detta givande samarbete fick vi tre läkare: Erik 
Hagman, Anna Palm och Lotta Andrén, från endometri-
osteamet att inte bara närvara utan också hålla i före-
läsningen.  

Ett tjugotal personer kom till föreläsningen; det var 
många nya ansikten och en härlig blandning 
på åhörarnas kön och ålder. 

Det hela började lite skakigt då läkarna hade gått till fel 
sal och blev lite sena men vi löste det smidigt genom 
att ta tillfället i akt att presentera oss, Endometrios-
föreningen samt vad föreningen jobbar och verkar för.   

Väl på plats höll Erik en fantastiskt bra föreläsning där 
allt som sades var mycket enkelt att förstå. Detta för-
stärktes dessutom utav ett mycket bra bildspel som 
visades till informationen. Efteråt hjälptes samtliga lä-
kare åt med att besvara åhörarnas frågor och i några 
fall blev det en utvecklande dialog mellan åhörare och 
läkare.    

Det rådde ett mycket öppet klimat vilket gjorde att 
stämningen under hela kvällen var väldigt trivsam och 
tog slut alldeles för fort! Vi känner att det att det blev 
en lyckad kväll och har även fått bekräftelse på 
detta av flera deltagare, vilket förstås gör det hela ännu 
roligare!  

 Susan och Li 

Kontaktpersoner Endometriosföreningen, Sundsvall  

Föreläsning i Luleå 18 december 
Välkommen på föreläsning om endometrios på  

Sunderby sjukhus i Luleå torsdagen den 18 december. 

Föreläsare är Matts Olovsson, författare, Professor/Överläkare på  
Nationellt endometrioscentrum på kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Anmälan sker på hemsidan under ”På gång”, www.endometriosforeningen.com 
Har du funderingar eller frågor, hör av dig till Ella: boden@endometriosforeningen.com 

Du vet väl att du själv kan ändra dina uppgifter i medlemsregistret? 

Du gör det genom att använda funktionen ”Min Sida” hos Föreningshuset som sköter vårt medlemsregister.   
Logga in för att se och ändra personlig information i medlemsregistret genom att följa länken på vår hemsida 

www.endometriosforeningen.com under fliken ”Medlem” eller gå direkt till  
https://forening.foreningshuset.se/endometriosforeningen/minsida 

Använd följande uppgifter för att logga in:  

Användarnamn: den e-postadress som finns i medlemsregistret  

Lösenord: Du får ett personligt lösenord när du försöker logga in första gången. 

Vid anmälan till ett evenemang tex en föreläsning kommer du i fortsättningen läkas till ”min sida” för anmälan. 
Då behöver du inte fylla i uppgifterna som krävs och behöver inte komma ihåg ditt medlemsnummer, däremot 

det tilldelade lösenordet. 

Ändra dina uppgifter i medlemsregistret 

http://www.endometriosforeningen.com
mailto:boden@endometriosforeningen.com
http://www.endometriosforeningen.com
https://forening.foreningshuset.se/endometriosforeningen/minsida
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Jag åkte upp till Sundsvall för att delta i föreläsningen 
som anordnats av Susan och Li, Endometriosförening-
ens kontaktpersoner i Sundsvall. Erik Hagmans före-
läsning var mycket pedagogisk och grundläggande. 
Han började med att gå igenom kvinnans anatomi där 
definitionen av ”lilla bäckenet” äntligen klarnade helt. 
Till ”lilla bäckenet” räknas det område av buken där 
man bl.a. hittar grovtarmens öppning, slida, urinrör, 
muskulatur och ligament som håller allt på plats samt 
delar av tunntarmen som har en tendens till att ramla 
ned dit. Därefter gick Erik in på hur menstruationscy-
keln fungerar; en normal mensblödning är 3-6 dagar 
och ca en halv kopp mensblod under hela mensen.  

Erik avslutade med att prata om endometrios. Några 
saker som han tog upp eller diskuterade efter frågor 
från publiken var: 

 Symtomen är individuella men det vanligaste är 
smärtor vid mens. 

 Smärtepisoderna kan vara allt från obefintlig 
smärta till långvarig smärta. 

 Kunskapsluckor finns både inom vården, ute i 
samhället och bland kvinnor – ”det är bara lite 
mensvärk” är ett uttryck som måste arbetas bort. 

 Alla kvinnor med kraftiga smärtor vid mens be-
höver inte genomgå en operation. Anamnesen
(patientens sjukdomsberättelse) kan leda till 
misstanke om endometrios och behandling sätts 
in (oftast i form av p-piller). Fungerar inte detta 
så kan operation bli aktuell. Operation har fortfa-
rande en stor del i diagnostiken och ibland 
måste man gå in och rensa undan endometrios 
och sammanväxningar. Operation är dock inte 
längre en stor del i behandlingen av endo-
metrios. Anledningen till detta är att varje operat-
ion innebär en risk, kan leda till skador, nya eller 
fler sammanväxningar etc. 

 Behandling av endometrios måste skräddarsys 
till individen vilket uppnås genom aktiv diskuss-
ion mellan gynekologen och kvinnan.  

 Djup växande endometrios avser endometrios 
inne i de undre vävnadslagren t.ex. muskel-
vävnad, bindväv, sammanväxningar mellan or-
gan.  

 Vikten av en kombination av olika behandlings-
principer lyftes fram. Förutom smärtstillande och 
hormonell behandling är det viktigt med fysiote-
rapi, kurator/psykolog/KBT, god tillgång till be-
handlande läkare, diskussion om graviditetspla-
ner i tidigt skede. Dessutom kan förändringar i 
dieten hjälpa. 

 De flesta blir bra eller mycket bättre efter klimak-
teriet. Det finns undantag där problemen kvar-
står. 

 En tidig upptäckt är bra då sjukdomsaktiviteten 
kan dämpas i tidigt stadium och därmed minska 
riskerna för långsiktiga problem. 

 

Erik avslutade med att berätta om Sundsvalls sjukhus 
endometriosteam där olika behandlingsstrategier ingår 
(hormonell behandling, smärtlindring, kirurgi); samtals-
terapi; fysioterapi, smärtbehandling och hantering vid 
långvarig smärta. De har byggt upp teamet genom 
samarbete med olika vårdinstanser så att bäst vård 
kan erhållas. 

 

Elisabet Lizzy Andersson 

Vad togs upp på föreläsningen i Sundsvall? 

Region Norr 
Nu har vi blivit många fler medlemmar även i norra Sverige vilket gör att det är dags för 

”norrlänningarna” att bilda en egen region. Alla medlemmar som bor i Gävle och norrut kommer att till-
höra Region Norr och vi har en samordnare, Ella som är Bodens kontaktperson för hela regionen.  
En ny Facebookgrupp har också skapats och den heter Endometrios Norr. Vill du bli medlem i den 

gruppen så kontaktar du Ella på boden@endometriosforeningen.com 

mailto:boden@endometriosforeningen.com
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Endometriosmånaden mars! 
En påminnelse redan nu om att planera inför månaden mars som för oss går i endometriosens tecken. Runt 
om i världen har man bestämt att ha en gemensam månad, vecka och ibland också dag där alla uppmärksam-
mar endometrios extra mycket genom att sprida ännu mer information just då.  

Endometriosis Awareness Month = Hela mars månad  

Endometriosis Awareness Week = vecka 10 (2 – 8 mars 2015 ) vald för att 8 mars är Internationella kvinno-
dagen 

Endometriosis Awareness Day = Vilken dag som helst under mars månad; det kan vara en dag du en-
sam väljer, en grupp som går ihop eller t ex alla i Endometriosföreningen.  

Vad kan vi göra? Vi kan bl a göra punktinsatser som att delta i ”den gula promenaden”, hjälpa till att sälja pins, 
gula band, dela ut broschyrer, ha aktiviteter, prata extra mycket med våra vänner, familj och andra, bära något 
gult osv. Håll utkik på hemsidan om det är någon som arrangerar något, eller kanske du själv vill ta ett eget 
initiativ?  

Planer som redan nu är på gång är en ”Gul promenad” den 31 mars 2015. Sök på ”den gula promenaden” på 
facebook. Initiativtagaren är Rebeca Linnéa Álvarez, hör gärna av er till henne vid intresse, funderingar på det 
praktiska osv.  

Lycka till! 

Vill du donera pengar till forskning om endo-
metrios kan du ge en gåva till Svenska Säll-
skapet för Medicinsk Forskning (SSMF). De 
förvaltar en fond för endometriosforskning. 
SSMF står under kontroll av Stiftelsen för In-
samlingskontroll (SFI) 
 
Du kan betala via SSMFs hemsida  
http://www.ssmf.se/stod-oss/gava 

Vi har även en länk på 
www.endometriosforeningen.com 
 

Fyll i alla efterfrågade uppgifter och skriv en-
dometrios under rubriken ”Speciellt medi-
cinskt område”. Sedan kan du 

 Betala direkt med kreditkort  
 Eller beställa ett inbetalningskort  
 Du kan även betala in via PlusGiro  

90 11 09-9 eller BG 901-1099 och 
märka inbetalningen med Endometrios 

Vi för en dialog med SSMF om att lägga in 
endometrios i rullgardinsmenyn där man kan 
välja bland vanliga sjukdomar. 

Stöd Endometriosforskning 

http://www.ssmf.se/stod-oss/gava
http://www.endometriosforeningen.com
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Påverkansarbete 

Läs mailet på nästa sida 

Endometriosföreningen har tre pelare som bas  
för sin verksamhet; att stötta, att informera och att 
påverka. Vi jobbar aktivt med dem alla, men den 
tredje pelaren att påverka behöver och vill vi ar-
beta ännu mer med.  

Att arbeta politiskt kan vara trögt men framför  
allt tidskrävande. Ett exempel är arbetet för att få 
ett Endometrioscentrum. Det arbetet startade vi 
tillsammans med doktor Agneta Bergquist på  
Huddinge Sjukhus 2001. Diskussioner med 
chefsläkare, kontakt med politiker i Stockholms 
läns landsting som ledde till att en ledamot skrev 
en motion om behovet av en vårdplan för endo-
metrios samt ett Endometrioscentrum etc.  
Som de flesta kanske vet kom Sveriges första  
Endometrioscentrum i Uppsala 2010.  

Andra exempel på vårt arbete är brev till Social-
utskottet, brev till EU-parlamentariker, information 
och diskussioner under Almedalsveckan samt 
samtal med landstingspolitiker i hela landet när de 
skriver motioner mm.  Under 2014 har kontakten 
med kronikerutredaren Roger Molin varit en av 
våra viktigaste uppgifter. (Han kände inte till sjuk-
domen endometrios innan vi kontaktade honom) 
Endometriosföreningen tillsammans med specia-
listläkarna skulle ha en roll vid framtagandet av 
nationella riktlinjer för endometriosvården!  

Men den politiska kartan förändras ibland. Nu har 
Roger Molin fått lämna sitt uppdrag som nationell 
kronikersamordnare. Den nya politiska ledningen 
ska organisera arbetet på annat sätt utan en  
nationell samordnare. Men arbetet ska fortsätta. 
Nu får vi börja om med att skapa nya kontakter – 
troligen med flera olika instanser för att bevaka att 
endometrios inte blir bortglömt. Jag vet att Roger 
har överlämnat vårt informationsmaterial, endo-
metriosfilmen mm till en av de nya utredarna.  
Likaså har två av våra kontakter inom Stockholms 

läns landsting lämnat landstingsarbetet för poster 
i regeringen respektive i regeringskansliet. Detta 
behöver inte vara negativt. Men vi får ta ett omtag 
och skapa nya kontakter, informera om endo-
metrios och om att vi som Patientförening gärna 
deltar i diskussioner, arbetsgrupper mm.  

En annan aktivitet som är både informations-
verksamhet och politiskt arbete väckte stor upp-
märksamhet i juni i år. Det var de olika inslagen i 
Aktuellt och Rapport samt TV-soffa där både  
specialistläkare och medlemmar i Endometrios-
föreningen medverkade. Kontakten med journa-
listen fick vi via Anders Bohman som producerat 
vår informationsfilm. Jag arbetade många timmar 
och dagar för att hitta läkare, kvinnor med endo-
metrios som skulle medverka, samt ge journa-
listen faktaunderlag. Det stora jobbet var att få 
logistiken med intervjutider mm att fungera.  

Du som såg inslaget i Aktuellt 12 juni kommer  
säkert ihåg reporterns utfrågning av Socialstyrel-
sens generaldirektör Lars-Erik Holm. Vi var 
många som kände en viss uppgivenhet inför hans 
svar eller brist på svar. Han efterlyste bl a inform-
ation från ”professionen” dvs specialistläkarna – 
de uppger att den finns men har efter den 12 juni 
försett socialstyrelsen med mer information.  

Vår Senior Adviser Elisabet ”Lizzy” Andersson 
skrev ett mycket välformulerat brev med utgångs-
punkt från information på Socialstyrelsens  
hemsida ”Detta gör Socialstyrelsen”.  Du ser både 
Lizzys brev och Socialstyrelsens svar på de  
följande sidorna. Jag anser att svaret med all  
tydlighet visar hur trögt det är att jobba politiskt. 
Men vi tänker inte ge upp! 

Christina Liffner 

Endometriosföreningens  

politiska arbete  
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I Aktuellts sändning den 12 juni togs ämnet endometrios upp och Generaldirektören Lars-Erik Holm 
utfrågades av Cecilia Gralde. Jag såg detta och ifrågasätter många av svaren som Lars-Erik Holm 
(LEH) gav. Dessutom hann inte en del viktiga punkter belysas. Med anledning av detta skriver jag nu till 
er och ber att Socialstyrelsen vänligen kommenterar varje punkt. 

Socialstyrelsen är: ”en nationell myndighet under Socialdepartementet och arbetar för allas 
lika tillgång till en god hälsa, vård och omsorg.” (källa ”Detta gör Socialstyrelsen”) 

Detta håller inte på långa vägar när det gäller endometrios. Vilken vård en kvinna med endometrios får 
beror på var i Sverige hon bor och vilken läkare hon har. Ofta har kvinnan dessutom behövt träffa ett 
flertal olika läkare, inklusive gynekologer, innan hon hittat en läkare som ens hört talas om endo-
metrios.  

Kunskapen hos behandlande läkare är inte alltid optimal, listan kan göras lång gällande bristerna i lika 
tillgång till god hälsa när det gäller endometrios – det är slumpen som avgör.  

Socialstyrelsen ska jobba för jämlikhet: ”Vården och omsorgen ska tillhandahållas och för-
delas på lika villkor för alla.” (källa ”Detta gör Socialstyrelsen”) 

Vad tänker Socialstyrelsen göra så att de ca 200 000 kvinnor i Sverige får en enhetlig, adekvat och 
uppdaterad och jämlik vård oavsett var de bor? 

Socialstyrelsen ska jobba för en kunskapsbaserad vård: ”Vården och omsorgen ska baseras 
på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet.” (källa 
”Detta gör Socialstyrelsen”) 

Detta låter väldigt bra men når inte ut till vare sig vårdpersonal eller samhället i stort. Det är en liten 
grupp gynekologer som verkligen brinner för kvinnor med endometrios i Sverige och som besitter stor 
kunskap. Dessa gynekologer gör ett fantastiskt jobb för att förmedla kunskapen om bästa möjliga vård 
av kvinnor med endometrios – MEN det räcker inte!  

Kunskapen om endometrios måste komma tidigare till skolor, vårdcentraler, ungdomsmottagningar och 
samhället. Det ligger kanske lite utanför Socialstyrelsens uppdrag men att föra över allt ansvar till 
landstingen håller inte och framförallt så fungerar det inte. 

Endometrios är till mångt och mycket en gynekologisk sjukdom men de allra flesta unga tjejer och kvin-
nor söker hjälp hos andra vårdinstanser först, t.ex. ungdomsmottagningar och vårdcentraler. 

Vad kommer Socialstyrelsen att göra för att säkerställa att rätt kunskap om endometrios finns inom alla 
vårddistanser?  

Socialstyrelsen arbetar för individanpassad vård: ”Vården och omsorgen ska ges med re-
spekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet. Individen ska ges möjlig-
het att vara delaktig.” (källa ”Detta gör Socialstyrelsen”) 

Endometrios är en högst individuell sjukdom där behandlingen ofta behöver specialsys. Detta sker 
långt ifrån alltid och många kvinnor med endometrios känner sig överkörda av sjukvården. Återigen be-
ror detta på vilken läkare, var i Sverige, etc hon bor. 

Vad kan Socialstyrelsen göra för att säkerställa individanpassad vård? 

Socialstyrelsen ska se till att vården är tillgänglig: ”Vården och omsorgen ska vara tillgäng-
lig och ges i rimlig tid. Ingen ska behöva vänta oskälig tid på den vård eller omsorg som hon 
eller han har behov av.” (källa ”Detta gör Socialstyrelsen”) 

Ofta tar det sju till nio år (ibland längre) av valsande runt inom vården innan en korrekt diagnos ställs, 
ofta har man felaktiga diagnoser med sig i bagaget. Jag själv fick min diagnos 1987 och det mest 
skrämmande är att det än idag, 27 år senare, fortfarande tar lika lång tid. 

Mail till Socialstyrelsen  

Läs mer om föreningens  
påverkansarbete på föregående sida 
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Vad kan Socialstyrelsen göra för att minska väntetiden? 

Socialstyrelsen ska: ”Utifrån de lagar som styr vården och omsorgen tar Socialstyrelsen 
fram både föreskrifter, som är bindande regler, och vägledande produkter som stöd för ut-
veckling av praxis och arbetssätt. Vägledande produkter är t.ex. nationella riktlinjer, re-
kommendationer och indikatorer.” (källa ”Detta gör Socialstyrelsen”) 

För att kvinnor med endometrios ska få snabbare diagnos, adekvat behandling, uppföljning och stöd 
behövs nationella riktlinjer som alla vårdinstanser i Sverige ska arbeta utifrån. L-E Holm säger i de-
batten med C Gralde att detta ansvar ligger på Landstingen och att det finns bra dokument framtagna 
av endometrios-ARG (arbetsgrupp inom SFOG bestående av gynekologer med specialintresse för 
endometrios och att kvinnor med endometrios ska få bästa möjliga vård). Även om dessa dokument 
finns, följs de tyvärr inte överallt i Sverige. 

Vad gör Socialstyrelsen för att kvinnor med endometrios ska få den vård och omsorg de har rätt till? 

Jag har haft endometrios sedan jag var 10 år, jag fick diagnosen när jag var 18 och är idag snart 46. 
Jag får fortfarande höra unga tjejer/kvinnor berätta att de gått flera år under vilka de fått höra ”det är 
inbillning, du kan inte ha så ont”; ”du är för ung för att ha endometrios (detta av gynekologer)”; ”bli 
gravid så botar det endometrios” (detta av diverse vårdpersonal men det finns inget botemedel för 
endometrios); ”du har behandling nu så du kan inte ha ont” (även detta från gynekologer); listan med 
liknande uttalanden kan göras väldigt lång. 

Jag tycker att det är skamligt att Sverige ligger så oerhört långt efter när det gäller diagnos och vård 
av kvinnor med endometrios. 

Tittar man internationellt är Sverige ett u-land när det kommer till endometriosvård.  

Följande exempel, som jag tyvärr tror är en utopi, och aldrig kommer att hända i Sverige: Information 
om endometrios ges till alla elever (flickor och pojkar) i skolan, t.ex. mellan14-18 års ålder. Modellen 
finns i Nya Zeeland. Information om endometrios skulle på detta sätt nå ut tidigt och unga tjejer få 
hjälp och behandling i tid. 

Vad kan Socialstyrelsen göra för att skolläkare/skolsköterskor fångar upp unga tjejer med endo-
metrios över hela landet? Och sedan se till att dessa unga tjejer sedan får rätt vård oavsett var de bor 
någonstans. 

Det behövs nationella riktlinjer som måste följas. 

Det behövs uppdaterad kunskap i utbildningarna för all vårdpersonal: sköterskor, läkare, specialistlä-
kare och inte bara gynekologer, kuratorer, sjukgymnaster, dietister etc. 

Eller ligger det, som alltid, på kvinnor med endometrios att ta tag i det själva? Vi har ju decennier av 
erfarenhet att bemöta okunskap inom vården och samhället.  

Eller kanske ska jag istället lyfta fram det ekonomiska perspektivet och samhällsekomiska vinsten när 
vi får rätt vård: ”Om vi skulle kunna bli en procent bättre på att ta hand om de här kvinnorna så spar vi 
uppskattningsvis 90 miljoner kronor per år, säger Matts Olovsson, professor i gynekologi och ansva-
rig för en studie som har räknat på hur mycket sjukdomen kostar samhället.” 

Mvh 

Elisabet Lizzy Andersson 

Mail till Socialstyrelsen  

Läs svaret på nästa sida 
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Svar från Socialstyrelsen  

Läs Elisabets mail på  
föregående sidor 

C:/Users/Annika/Documents/Anpassade Office-mallar
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Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjuk-
dom som drabbar cirka 10% av kvinnor i fertil 
ålder. Det motsvarar ungefär 200 000 kvinnor i 
Sverige, varav minst 10% är tonårstjejer. 

Endometrios orsakas av att celler som liknar 
livmoderslemhinnan (endometriet) kommer ut-
anför livmodern och fastnar på fel ställen i krop-
pen, främst i buken. Dessa östrogenberoende 
endometrios-celler börjar växa och orsakar in-
flammationer inne i buken vilket i sin tur kan 
leda till buksmärtor, ärrvävnad och samman-
växningar. Med tiden kapslas endometrios-
cellerna in av kroppens försvarsmekanismer 
och det bildas endometrioshärdar eller cystor.  

Än så länge vet man inte varför en del kvinnor 
utvecklar endometrios. Det finns en viss ärftlig 
komponent som bidrar till endometrios. Mest 
troligt orsakas endometrios av en kombination 
av olika genetiska faktorer och miljö.  

Endometrios kan bete sig på olika sätt och det 
är individuellt vilka symtom man upplever. De 
vanligaste symtomen för endometrios är: kraf-
tiga menssmärtor; riklig och/eller oregelbunden 
mens; smärtor vid urinering och avföring; djupa 
samlagsmärtor; energilöshet; diarré eller för-
stoppning. 

Det finns ännu inget botemedel för endometrios 
men det går att lindra symtomen. Vilken/vilka 
behandlingsform(er) som fungerar är individu-
ellt och något som man får prova fram tillsam-
mans med sin läkare. Dagens behandlingar går 
ut på att lindra symtomen och hindra endo-
metriosen att växa. Detta görs bl.a. genom 
smärtbehandling och olika hormonella behand-
lingar som alla går ut på att minska östrogenet i 
kroppen och därmed ta bort det hormon som 
krävs för att endometriosen ska växa. Ibland 
kan det behövas kirurgi för att avlägsna endo-
metrios men det är sällan en långsiktig lösning. 
Även komplementära behandlingsformer kan 
hjälpa till att lindra symtomen t.ex. fysisk aktivi-
tet, TENS, KBT, värme, förändringar i kost. 

Läs mer om endometrios på 
www.endometriosforeningen.com 

 

Elisabet Lizzy Andersson 

Fakta om endometrios 

Utdrag från medlemssidorna på Facebook 

 

”I lör natt var jag tvungen att åka in akut för jag hade fått en tung låda i huvudet. 
Hamnade på kirurgakuten, har knappt varit på någon akut tidigare förutom 
gynakuten en massa gånger och shit vilken skillnad det var! Jag togs på allvar 
direkt! Röntgades o nackkrage på. Dessutom blev jag ju då inte en "jobbig patient" 
som hade skitont i magen utan "bara" en som var lite yrslig o lite ont i 
huvud&nacke.  
Det blev så himla tydligt hur orättvist det är och att va kvinna med ont i magen inte 
står högt i kurs. Det här var verkligen en ny upplevelse.” 

http://www.endometriosforeningen.com
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Akronymer och ord som ofta förekommer 

Organisationer 

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

EA Endometriosis Association, USA: en paraplyorganisation för nationella endometriosföreningar 

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

NEA  Nordic Endometriosis Alliance: en samarbetsorganisation i Norden 

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

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

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

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

Sjukhus/kliniker 

KK Kvinnoklinik 

KS Karolinska Universitetssjukhuset (Solna eller Huddinge) 

NÄL Norra Älvsborgs Länssjukhus 

SUS Skånes Universitetssjukhus 

SU Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

SÖS Södersjukhuset 

UAS Uppsala Akademiska sjukhus 

VC Vårdcentral 

VUC vård utanför sjukhus 

Medicinska termer 

Adenomyos Endometrios hittas insprängd inne i själva livmoderväggen  

Adherenser Sammanväxningar 

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

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

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

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

Ordlista 

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

http://www.endometriosis.org
http://www.sfog.se
http://www.ssmf.se
http://www.endometriosisfoundation.org
http://www.endometriosis.ca
mailto:lizzy@endometriosforeningen.com
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Ordlista 

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

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

Dysmenorré Smärtsamma menstruationer 

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

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

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

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

IVF in vitro fertilisering (provrörsbefruktning) 

Lap Laparoskopi (titthålsoperation) 

MR Magnetröntgen 

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

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

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

PCO Polycystiskt ovarium 

PCOS Polycystiskt ovarialsyndrom 

UL Ultraljud 

UVI Urinvägsinfektion 

VUL Vaginalt ultraljud 

Termer som ofta används vid diskussioner om barnlängtan/barnlöshet 

BF  Beräknad förlossning 

BM  Barnmorska  

ET  Embryo Transfer. Embryoåterförande vid IVF  

FET  Frozen Embryo Transfer. Återföring av fryst embryo vid IVF 

ICSI  ntracytoplasmisk spermieinjicering. Befruktning med mikroinjektion under IVF 

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

MF  Missfall 

RD  Ruvardag under IVF 

TD  Testdag under IVF 

ÄL  Ägglossning 

ÄP  Äggplock/ägguttag under IVF 

Övrigt 

FB Facebook 

Insta Instagram 
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Vi lanserade vår nya hemsida vilket såklart var en 
stor händelse! Också en ny funktion ”min sida” där du 
som medlem kan göra egna ändringar till medlemsre-
gistret. En bra funktion vid adressändringar och dylikt. 
En levande hemsida kräver många engagerade admi-
nistratörer och vi efterlyste i juni hemsidesadministratö-
rer.  Fortfarande välkomnas ideell arbetskraft inom 
detta område (även många andra), är du intresserad 
så hör du av dig till Linda på  
stockholm@endometriosforeningen.com 

I och med att Endometriosföreningen växer i antal 
medlemmar så behövs en ännu bättre struktur och or-
ganisation. Olika arbetsgrupper och projektgrupper har 
jobbats fram och i detta nummer av EndometriosNytt 
beskriver vi en del av dessa.  

Nya kontaktpersoner att välkomna! 
Maria i Trollhättan 
Sara och Hanna i Östergötland 
Karin i Uppsala 

Vi informerade om att äntligen kan Visanne bli ra-
batterat. Det är fortfarande nytt och det står för-
modligen inte helt klart för alla gynekologer så därför 
krävs det att man som patient förklarar hur man gör; 
Läkaren söker om kostnadsersättning hos Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen. OBS, det fungerar inte på 
samma sätt i alla landsting och de har olika rutiner men 
det kostar ju inget att fråga. Många ansökningar visar 
dessutom på behovet.  

Informationsfilmen om endometrios finns nu textad 
på både svenska och engelska. Arbete har påbör-
jats att också översätta till arabiska, somaliska och 
spanska. (Översättningen blev klar under hösten, fil-
merna kan laddas ner från vår hemsida.)      

Ett endometriosteam ska byggas upp på NÄL, 
Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan. Mycket 
positivt är att en av sjuksköterskorna som ska ingå i 
teamet frågade endometriospatienter i vår öppna Fa-
cebookgrupp om vad vi som patienter vill att de ska 
tänka på.  

Till sist så påminde vi om hur viktigt det är att hålla 
en god ton i våra Facebook-grupper. Självklart får 
åsikter ventileras om ett möte med läkare men perso-
nangrepp är aldrig tillåtna. Om du har en mycket nega-
tiv upplevelse som du behöver bearbeta är du självfal-
let välkommen att skriva av dig men nämn inte läka-
rens namn i just det inlägget.  

Information om Årsmöten 2015 
Endometriosföreningen, Sverige har sitt årsmöte torsdagen 12 mars 2015. 

 
Endometiosföreningen, Stockholms län planerar att ha sitt årsmöte tisdagen 31 mars 2015. 

  
Endometriosföreningen, Västra Götaland har sitt årsmöte söndagen 22 mars.  

 
Årsmötet för Endometriosföreningen, Region Skåne kommer att hållas måndagen 16 mars.  

 
Vi återkommer med uppgift om tid, plats och eventuell föreläsare eller annan aktivitet i samband med årsmötet.  

Vi lägger även ut kallelse på hemsidan och skickar mail till samtliga medlemmar. 

Axplock från Informationsbreven juni-nov 2014 

mailto:stockholm@endometriosforeningen.com
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Endometriosföreningens Arbetsgrupper och Projektgrupper     
Vi som jobbar aktivt i föreningen har massor av idéer och det kommer också förslag på aktiviteter från 
medlemmar och andra men tyvärr räcker tiden inte till för att ta hand om alla bra idéer. Medlemmar som 
vill delta i arbetet är mycket välkomna att höra av sig, man måste inte vara styrelsemedlem eller kontakt-
person för att bidra! 

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

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

ARBETSGRUPPER  

Redaktionsgrupp  

Jobbar med EndometriosNytt, Informationsbrev mm. 
Skriva artiklar och informationstexter, text– och fakta-
granska, layouta.  

Layoutgrupp 

Affischer till föreläsningar, Informationsbrev, broschyrer 
mm 

Hemsidan 

Administration av hemsidan, uppdateringar, kalenda-
rium, e- postadresser mm 

Medlemsregistret 

Kontroll, kontakter med Föreningshuset, Statistik mm. 

Pressgrupp 

Ansvarar för att ha kontakter med journalister, både 
dem som söker  oss och uppsökande verksamhet.  
Önskvärt med 3-5 personer som kan bevaka olika de-
lar av Sverige. 

Föreläsningsgrupp 

All administration och kommunikation i samband med 
en föreläsning. 

Förmåner, sponsring 

Leta samarbetspartners och träffa avtal, informera om 
avtalen mm. 

Politiskt arbete 

Känna till pågående utredningar/informera/påverka . 
Verka för att vi får lämna patientföreningens syn-
punkter i olika utredningar. 

Uppsatsgrupp 

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

PROJEKTGRUPPER 

Bloggen 

Uppgradera bloggen alt integrera den med hemsidan.  

Filmprojektet 

Kontakt med skolsköteskor, ungdomsmottagningar och 
andra som kan informera vår målgrupp. Leda samtals-
grupper i anslutning till visning av filmen. 

Webshop 

Utreda villkor för en webshop för tröjor linnen mm. Här 
behövs 2-3 personer som kan ta ett ansvar för verk-
samheten. Vi säljer band o pins idag via ansvarig för 
medlemskontakter och via våra kontaktpersoner. 

mailto:info@endometriosforeningen.com
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Vårt främsta arbete är att stötta, informera och på-
verka! Vi är en ideell förening som är medlemsstyrd, 
vilket innebär att vi tillsammans driver föreningen med 
vårt ideella engagemang. Föreningens mål är att stödja 
kvinnor med endometrios, sprida kunskap och inform-
ation om sjukdomen och verka för en bättre sjukvård. 

Inom Endometriosföreningen, Sverige har vi också 
några lokala föreningar. I dagsläget täcker vi de större 
regionerna; Stockholm, Västra Götaland och Skåne.  

 

Stötta och informera medlemmar 

Kontaktpersoner, träffar & föreläsningar 
Endometriosföreningen har kontaktpersoner för olika 
områden runt om i Sverige vars största engagemang är 
att bjuda in till träffar; allt ifrån ”fikaträffar” till tematräffar 
eller föreläsningar av t.ex. läkare. Samtalsträffar i sam-
arbete med olika studieförbund är också ett sätt att träf-
fas. Vi har samarbete med Sveriges främsta endo-
metriosspecialister som ger oss föreläsningar med ef-
terföljande frågestunder. Styrelseledamöter, kontakt-
personer har även information för anhöriga på olika 
orter, de flesta i anslutning till medlemsträffar. En Ung-
domssektion finns också för våra medlemmar upp till 
26 år.   

Nyhetsbrev & medlemstidning 
Kontinuerligt skickas nyhetsbrev ut med information om 
vad som händer i föreningen, sammandrag från forsk-
ningsartiklar samt andra nyheter som vi vill informera 
om.  
Mer djupgående information ges i vår medlemstidning 
Endometriosnytt som kommer ut ett par gånger per år. 
Här samlas även presentationer av våra kontaktperso-
ner, medlemmarnas egna endometrioshistorier, med-
lemmarnas egna upplevelser och erfarenheter och det 
senaste om forskning samt andra artiklar inom rele-
vanta områden.  

Hemsida, blogg & facebook  
Mycket information finns att läsa på vår hemsida. Här 
hittar man dessutom alla nyheter, alla aktiviteter runt 
om i landet och tidigare artiklar och som medlem får du 
ta del av allt. Bloggen drivs av alla styrelseledamöter 
och kontaktpersoner och ger ett bra komplement till 
övrig information.  
Vi har flertalet facebook-grupper, både öppna och 
stängda, som ger mycket stöttning till våra medlemmar. 
Här är det våra engagerade styrelseledamöter som 
agerar administratörer och vi har även senior advisors 
som kan besvara en del fråger. 

 

Mailkontakt, medlemstelefon och administration 
Endometriosföreningen besvarar många mail, både 
från medlemmar, andra intresserade eller oroande (än 
så länge) ickemedlemmar. Vi har också en medlems-
telefon som en av våra styrelsemedlemmar ansvarar 
för. För att kunna stötta och informera våra medlemmar 
krävs en gedigen medlemsadministration.  

Informationsarbete 

Endometriosfilm  
Många engagerade i Endometriosföreningen har delta-
git i arbetat av en informationsfilm om endometrios 
som främst riktar sig till de som inte fått en diagnos 
men kanske misstänker sjukdomen, men också till dem 
som inte ens visste om att endometrios existerar. Alla 
våra styrelseledamöter och kontaktpersoner har en dvd 
som man kan använda vid medlemsträffar, vid inform-
ation på skolor (främst då högstadiet och gymnasiesko-
lor) eller vid andra tillfällen. Filmen kompletterar inform-
ationen till skolsköterskor och Ungdomsmottagningar 
osv. Vi arbetar också för att få in mer information om 
endometrios på läkarprogrammet. Filmen finns på 
DVD, på Youtube och på vår hemsida. Den är tillåten 
att använda och sprida så mycket man vill och kan.  

Fotoutställning 
En fotoutställning tillsammans med text har skapats för 
att kunna cirkulera på olika orter och tänkbara platser 
runt om i Sverige.  

Gula band, pins och endometriosarmband   
Det gula bandet - den internationella endometriossym-
bolen – delas ut till samtliga medlemmar samt säljs i 
samband med olika aktiviteter och av medlemmar.  

Pins i form av vår logga har nyligen köpts hem, dessa 
kommer att säljas i samband med olika föreningsaktivi-
teter. 

Flera medlemmar skapar olika endometriosarmband , 
dessa säljs på olika sätt, överskottet går till föreningen.  

Media 
Både föreningen och ett flertal engagerade medlemar 
syns i media; radio, TV och i tidningar med intervjuer, 
som författare av artiklar eller andra sammanhang. I 
juni 2014 hade Aktuellt och Rapport flera inslag som 
fick stor uppmärksamhet. 

Endometriosmånad 
Under den internationella endometriosmånaden mars 
ger vi extra mycket information och alla kontaktperso-
ner försöker göra någon aktivitet för medlemmarna i sitt 
område. 
Ett flertal medlemmar tar olika initiativ till bla “gula pro-
menader” för att uppmärksamma endometrios.  

Endometriosföreningens ideella arbete 
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Informationsmaterial  
Vi tar fram broschyrer som vi skickar till kvinnokliniker, 
skolsköterskor, ungdomsmottagningar mfl. Flertalet 
vårdpersonal beställer broschyrer från föreningen. 
Många av våra kontaktpersoner och övriga medlem-
mar beställer också broschyrer för att sprida informat-
ion. Hemsidan administreras och utvecklas hela tiden 
och det är en viktigt informations-
källa också för allmänheten. 

Påverkansarbete 

Samarbeten 
Endometriosföreningen har ett 
samarbete och informationsutbyte 
med – ARG (Arbets- och Referens-
gruppen). Gruppen består av de 
främsta specialisterna på endo-
metrios i Sverige. Deras uppgift är 
att informera om vad endometrios 
är, vilka symtom som bör leda 
misstankarna om endometrios, hur 
endometrios diagnostiseras och 
behandlas samt hur patienterna 
skall följas upp. Allt detta baserat 
på den senaste forskningen. Vi är 
med i gruppen för att få fram pati-
entperspektivet. Samarbetet med 
endometriosspecialisterna är oer-
hört viktigt för oss.  
Vi har även ett samarbete med 
Barnlängtan, en förening för ofrivilligt barnlösa. 

Det patientpolitiska arbetet tar tid 
Endometriosföreningen arbetar hela tiden politiskt för 
att öka medvetenheten om endometrios och för att visa 
på vad och hur endometrios orsakar enskilda och sam-
hället sjukskrivningar, kostnader, lidanden osv. Detta 
genom att kontakta politiker, artiklar, debattartiklar mm. 
Föreningen var och är med i påverkansarbetet om att 
starta upp Endometrioscentrum i Sverige. Det politiska 
arbetet är tidskrävande men enormt viktigt för att för-
ändring ska ske i sjukvården för oss med endometrios, 
just därför lägger föreningen ner mycket tid på detta 
arbete. T.ex. har olika politiker skrivit motioner och in-
terpellationer om endometrios efter kontakt med oss. 

Mässor, kongresser och andra synlighetsprojekt 
Vi försöker vara med på alla tillställningar som kan 
vara relevant för oss med endometrios. Skolsköterske-
kongressen, Hälsomässa, Läkarkongresser, Almedals-

veckan osv. Vi informerar och delar ut broschyrer. 
Andra projekt som engagerade medlemmar deltar i är 
bl a ”Den gula promenaden”, city-informationer och 
demonstrationer. Att synas i många sammanhang ser 
vi som jätteviktigt för föreningens utveckling, framför 
allt när det gäller påverkan.  

Internationellt arbete 
Endometrioskongresser är på olika 
platser i världen och där behöver vi 
också vara för att diskutera med 
utländska läkare och andra länders 
patientföreningar, men också för att 
ta del av ny forskning. Information-
en förmedlas sedan vidare till våra 
medlemmar via våra olika kanaler. 
Vi är medlem i Endometriosis As-
sociation (EA), vilket är endometri-
osföreningarnas paraplyorganisat-
ion med säte i USA. Vi har också 
medlemskap i följande organisat-
ioner; European Endometriosis 
Alliance (EEA), Nordic Endometrio-
sis Alliance (NEA) samt World En-
dometriosis Society (WES). Samar-
betet med andra endometrios-
föreningar och övergripande orga-
nisationer är enormt viktigt. 

 

 

Vi arbetar ideellt 

I Endometriosföreningen arbetar ca 50 kvinnor ideellt - 
notera att allt arbete är ideellt, det vill säga att ingen 
avlönas. Majoriteten av den ideella arbetskraften har 
själv den kroniska sjukdomen endometrios; därför kan 
föreningen inte alltid fatta beslut direkt eller genomföra 
förändringar och arbeten inom önskad tid.   

Så gott vi kan informerar vi till allmänheten, familj, vän-
ner, bekanta, politiker, läkare, övrig vårdpersonal och 
varandra om endometrios. Vi gör också allt vi kan för 
att stötta kvinnor med endometrios på bästa sätt.  

Viktigaste av allt är att vi håller ihop och om vi alla 
går samman som har endometrios kan vi göra 
ännu mer i form av stöd och påverkan. Därför be-
höver vi bli ännu fler, för att kunna fortsätta göra 
allt ovanstående och lite till!  



 

 

Kontakta oss 

Christina Liffner 
Ordförande Endometriosföreningen, Sverige 
christina.liffner@endometriosforeningen.com   

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

Endometriosföreningen, Västra Götaland   
goteborg@endometriosforeningen.com  

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

Ungdomssektionen 
Sanna   
ungdom@endometriosforeningen.com  

Presskontakter 
Ordförande Christina Liffner  
christina.liffner@endometriosforeningen.com   

Lokala kontaktpersoner hittar du på hemsidan! 

EndometriosNytt 
Helene och Annika 
redaktion@endometriosforeningen.com 

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

 

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

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

 

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

-  en ideell förening för 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  

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

Där sidan finns också en förteckning över alla styrelseledamöter och andra funktionärer.  
Vi har lokala kontaktpersoner från Boden i norr till Malmö i söder –  dessa hittar du på hemsidan.  

 

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

info@endometriosforeningen.com 
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