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Ledare

Visa filmen!
Jag sitter just nu med slutrapporten till Allmänna
Arvsfonden. Det är ett digert dokument som ska
fyllas i med beskrivning av projektet, hur vi uppnått våra mål och hur vi ska arbeta för att projektet (filmen) lever vidare efter projekttidens slut.
Dessutom ska alla kostnader redovisas och jämföras med vår projektbudget och allt detta ska
revideras av en auktoriserad revisor. Byråkrati?
Jag tycker inte det även om det ger mig mycket
arbete. Det känns rätt att Allmänna Arvsfonden
har höga krav på redovisning av hur deras stödpengar används.

smärta, rikliga blödningar och andra
problem. Jag har legat på ett blodvärde på ca 68-74 de senaste 16åren.

Rapportmallen har flera rubriker och även en
uppmaning att vi ska bifoga filmen, eventuella
artiklar och trycksaker. Vilket vi kommer att göra.
Dessutom ett brev jag fick för ett par veckor sedan. Ett brev som jag blev mycket glad för och
som gav mig en energikick. Som alltid när någon
bekräftar att Endometriosföreningens arbete är
värdefullt och har hjälpt dem.

Fantastiskt jobb ni hittills har
gjort och jag hoppas ni fortsätter
att göra.

Så här skrev hon:

Efter många försök hittade jag en gynekolog som visste…
Jag grät mig igenom hela filmen! Tänker på alla år jag lidit och på alla
andra stackars tjejer/kvinnor som
ännu inte fått förståelse eller
hjälp.

Vänligen
Eva

Jag har svarat Eva och beskrivit hur vi jobbat/
jobbar för att sprida filmen och därmed kunskap
om endometrios.

Hej,
Jag är 47 år och har nyligen under/
efter en operation fått reda på att
jag har Endometrios.
När jag igår kom hem från sjukhuset
gick jag in på er hemsida och såg
filmen.
Denna film borde visas på alla skolor
i åk 7-9
Denna film borde visas på SVT - UR!
Denna film borde vara OBLIGATORISK
vid utbildning av ALLA gynekologer,
barnmorskor och skolsköterskor samt
även allmänläkare.

Nu fortsätter rapportskrivandet men innan dess
vill jag på mina och styrelsens vägnar
önska er alla en God Jul och ett gott Nytt år

Christina Liffner
*Eva är ett fingerat namn och detaljerade uppgifter om
hennes sjukdom är borttagna.

Jag har kämpat i 16 års tid (slutade
då med P-piller) att få bukt med min
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Vi ställer upp för dig!
Möt några av oss som jobbar ideellt i
Endometriosföreningen runt om i landet.

Catarina Selander
Rottne
vaxjo@endometriosforeningen.com

Vad medlemskapet betyder för mig:
Gick med i Endometriosföreningen för att få mer
information om sjukdomen. Jag anser att det är
en styrka att vara många, tillsammans kan vi
göra skillnad och öka kunskapen inom vården, i
samhället och i skolorna.
Det finns alltid någon att fråga i Endometriosföreningen eller i facebookgruppen så man är
inte ensam fast man ibland känner sig
ensammast i världen. Det är inte lätt att förklara
sina smärtor för någon i familjen som inte har
sjukdomen själv.
För min del tog det 35 år innan jag fick rätt diagnos. Kan jag hjälpa till så att andra blir uppmärksammade på sjukdomen och kan få diagnos och behandling tidigt så vill jag gärna göra
det samt att stötta inför läkarbesök.
Trots att jag läste till sjuksköterska 2007 och
specialistsjuksköterska 2011 så läste vi ingenting om endometrios i utbildningarna. Sjukdomen
har blivit lite mer känd senaste året men informationen måste fortsätta att spridas.

Vad jag gör i Endometriosföreningen:
Jag är kontaktperson i Växjö tillsammans med
Elin Stenqvist. Jag vill arrangera medlemsträffar
i Växjö. Vill du delta? Har du förslag på teman?
Kontakta mig!

Kort endometrioshistorik:
Fick min första mens vid 12 års ålder och hade
smärtor redan då. Försökte att ta p-piller men jag
mådde fruktansvärt dåligt av dom. Tarmproblem,
extrem trötthet, inflammationer, värk och hudproblem med mera har följt mig sen jag var 15 år
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och smärtorna ökade genom åren. Har opererats
fem gånger i buken men dessa operationer har
inte förbättrat endometriosen utan bara gett mer
sammanväxningar.
Opererade bort båda äggstockarna 2012 på
grund av cystor och smärtor och fick då diagnosen endometrios. Efter att ha läst på om sjukdomen så föll allt liksom på plats. Trodde att smärtorna skulle försvinna helt nu men får fortfarande
svåra skov med smärtor cirka två gånger/år. Fick
2012 träffa en helt underbar överläkare på gyn
som förklarar, tar sig tid och lyssnar, det är guld
värt.

Lite allmänt om mig som person:
Jag är gift, har en vuxen
dotter och två hundar.
Är utbildad specialistsjuksköterska inom psykiatri
och arbetar på ett gruppboende ute på landet. Att
jag klarade av både sjuksköterskeutbildningen
och specialistutbildningen
är jag stolt över. Har tidigare arbetat inom rättspsykiatrin men bytte arbetsplats förra året.
Äter paleokost och grönsaker som är snälla mot
magen.
Går promenader varje
dag efter min förmåga.
Har sammanväxningar i
buken samt nervsmärtor
så jag vågar inte träna för
mycket men promenader
lindrar mina smärtor.

Sverigekartan

Här finns lokalföreningar:
Stockholm
Västra Götaland

Skåne

Här finns våra kontaktpersoner:
Boden
Borlänge Falun
Gävle
Göteborg
Halmstad
Hudiksvall

Jönköping
Kalmar
Lidköping
Malmö
Piteå
Stockholm
Trollhättan
Umeå
Uppsala
Västervik
Västerås
Örebro
Östergötland
Vill du bli kontaktperson på din ort och är nyfiken på hur det går till? Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång!
Våra kontaktpersoner nås på
ortnamn@endometriosforeningen.com

Alla kontaktuppgifter finns på hemsidan.
På hemsidan hittar du också mail till kontaktpersoner för ungdomar.
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Detta gör vi
Endometriosföreningens ideella arbete
Vårt främsta arbete är att stötta, informera och påverka! 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 information 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

Nyhetsbrev & medlemstidning
Kontinuerligt skickas nyhetsbrev ut med information om
vad som händer i föreningen, sammandrag från forskningsartiklar 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 kontaktpersoner, medlemmarnas egna endometrioshistorier, medlemmarnas egna upplevelser och erfarenheter och det
senaste om forskning samt andra artiklar inom relevanta områden.

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 samarbete med olika studieförbund är också ett sätt att träffas. Vi har samarbete med Sveriges främsta endometriosspecialister som ger oss föreläsningar med efterföljande frågestunder. Styrelseledamöter, kontaktpersoner har även information för anhöriga på olika
orter, de flesta i anslutning till medlemsträffar. En Ungdomssektion finns också för våra medlemmar upp till
26 år.

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 frågor.

Mailkontakt, medlemstelefon
och medlemsadministration
Endometriosföreningen besvarar många mail, både
från medlemmar, andra intresserade eller oroande (än
så länge) ickemedlemmar. Vi har också en medlemstelefon 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 deltagit 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
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våra styrelseledamöter och kontaktpersoner har en dvd
som man kan använda vid medlemsträffar, vid information på skolor (främst då högstadiet och gymnasieskolor) eller vid andra tillfällen. Filmen kompletterar
informationen 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.

Informationsmaterial

Fotoutställning

Påverkansarbete

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

Samarbeten

Gula band, pins och endometriosarmband
Det gula bandet - den internationella endometriossymbolen – delas ut till samtliga medlemmar samt säljs i
samband med olika aktiviteter och av medlemmar.
Vi har pins i form av vår logga som kan säljas i samband med olika föreningsaktiviteter.
Flera medlemmar skapar olika endometriosarmband ,
dessa säljs på olika sätt, överskottet går till föreningens
verksamhet.

Vi tar fram broschyrer som vi skickar till kvinnokliniker,
skolsköterskor, ungdomsmottagningar mfl. Flertalet
vårdpersonal beställer broschyrer från föreningen.
Många av våra kontaktpersoner och övriga medlemmar beställer också broschyrer för att sprida information. Hemsidan administreras och utvecklas hela tiden
och det är en viktig informationskälla också för allmänheten.

Endometriosföreningen har ett samarbete och informationsutbyte med – ARG (Arbets- och Referensgruppen). Gruppen består av de främsta specialisterna på
endometrios 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 patientperspektivet. Samarbetet med endometriosspecialisterna är oerhört viktigt för oss.
Vi har även ett samarbete med Barnlängtan, en förening för ofrivilligt barnlösa.

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 kontaktpersoner försöker göra någon aktivitet för medlemmarna i
sitt område.

Det patientpolitiska arbetet tar tid
Ett flertal medlemmar tar olika initiativ till bla “gula promenader” för att uppmärksamma endometrios.

Endometriosföreningen arbetar hela tiden politiskt för
att öka medvetenheten om endometrios och för att visa
på vad och hur endometrios orsakar enskilda och samhället sjukskrivningar, kostnader, lidanden osv. Detta
genom att kontakta politiker, artiklar, debattartiklar mm.
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Föreningen var och är med i påverkansarbetet om att starta upp Endometrioscentrum i Sverige. Det politiska
arbetet är tidskrävande men enormt
viktigt för att förändring 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 interpellationer om
endometrios efter kontakt med oss.

Mässor, kongresser & andra synlighetsprojekt
Vi försöker vara med på alla tillställningar som kan vara relevant för oss
med endometrios. Skolsköterskekongressen, Hälsomässa, Läkarkongresser, Almedalsveckan osv. Vi informerar
och delar ut broschyrer. Andra projekt
som engagerade medlemmar deltar i är
bl a ”Den gula promenaden”, cityinformationer 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. Informationen
förmedlas sedan vidare till våra medlemmar via våra
olika kanaler. Vi är medlem i Endometriosis Association (EA), vilket är endometriosföreningarnas paraplyorganisation med säte i USA. Vi har också medlemskap i
följande organisationer; European Endometriosis Alliance (EEA), Nordic Endometriosis Alliance (NEA) samt
World Endometriosis Society (WES). Samarbetet med
andra endometriosföreningar och övergripande organisationer är mycket viktigt.
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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, vänner, 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 behöver vi bli ännu
fler, för att kunna fortsätta göra allt ovanstående och
lite till!

Fakta om endometrios
Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom

smärtbehandling och olika hormonella behandlingar

som drabbar cirka 10% av kvinnor i fertil ålder. Det
motsvarar ungefär 200 000 kvinnor i Sverige, varav
minst 10% är tonårstjejer.

som alla går ut på att minska östrogenet i kroppen och
därmed ta bort det hormon som krävs för att endometriosen ska växa. Ibland kan det behövas kirurgi för
att avlägsna endometrios men det är sällan en långsiktig lösning. Även komplementära behandlingsformer
kan hjälpa till att lindra symtomen t.ex. fysisk aktivitet,
TENS, KBT, värme, förändringar i kost.

Endometrios orsakas av att celler som liknar livmoderslemhinnan (endometriet) kommer utanför livmodern och fastnar på fel ställen i kroppen, främst i buken. Dessa östrogenberoende endometrios-celler börjar växa och orsakar inflammationer inne i buken vilket
i sin tur kan leda till buksmärtor, ärrvävnad och sammanväxningar. Med tiden kapslas endometrioscellerna in av kroppens försvarsmekanismer och det
bildas endometrioshärdar eller cystor.

Läs mer om endometrios på
www.endometriosforeningen.com

Elisabet Lizzy Andersson

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: kraftiga menssmärtor;
riklig och/eller oregelbunden mens; smärtor vid urinering och avföring; djupa samlagsmärtor; energilöshet;
diarré eller förstoppning.
Det finns ännu inget botemedel för endometrios men
det går att lindra symtomen. Vilken/vilka behandlingsform(er) som fungerar är individuellt och något som
man får prova fram tillsammans med sin läkare. Dagens behandlingar går ut på att lindra symtomen och
hindra endometriosen att växa. Detta görs bl.a. genom
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Endometriecancer och P-piller
I en systematisk översikt och metastudie* har en grupp
forskare tittat på kopplingen mellan p-piller och livmodercancer (Lancet Oncology 2015, 16:1061-1070).
Endometriecancer är den femte vanligaste cancerformen och utgör cirka 5,7 % av cancerfall hos kvinnor i
Sverige. Kombinerade p-piller är redan kända för att
minska risken av endometriecancer men det har varit
oklart hur länge denna effekt varar efter det man slutat
med p-piller eller hur andra faktorer påverkar t.ex. rökning och vikt.
I denna studie sammanställde och analyserade forskarna material från 36 olika studier (27 276 kvinnor
med endometriecancer och 115 743 kontroller) och
tittade på användning av p-piller och förekomsten av
endometriecancer upp till 30 år efter avslutad behandling. De tog hänsyn till faktorer som kan påverka cancerrisken t.ex. ålder, antal graviditeter, BMI, rökvanor,
användning av hormone replacement therapy (HRT;
tillskott av östrogen tex vid klimakteriet).
Forskarna tittade bara på effekten av kombinerade ppiller då det inte fanns tillräckligt många studier av preventivmedel innehållande enbart gestagener (tex minipiller, p-stav, hormonspiral) och deras effekt på endometriecancer.
Deras slutsatser var att kombinerade p-piller minskar
risken för endometriecancer med 24 % under 5 års
användande, d.v.s. 10-15 års användning av kombinerade p-piller skulle halvera risken.
Den minskade risken varade i mer än 30 år efter avslutad användning av kombinerade p-piller. Det var inte
heller någon skillnad mellan de p-piller som användes
under 1960-1980-talen där östrogenhalterna var högre
jämfört med de som används i dag.
Den minskade risken var kopplad till endometriecancer
och livmoderkroppscancer men inte till själva muskeln
eller vävnaderna som stöttar livmodern.
Den minskade risken verkade inte heller bero på BMI,
om kvinnorna var i menopaus eller hur många graviditeter kvinnan genomgått.
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Naturligtvis finns det svagheter med denna studie då
den bara är så stark som de individuella studierna den
är baserad på. Dock uteslöt forskarna de svagaste studierna och det ger troligen liten påverkan på resultatet.
Sammantaget är denna studie intressant då den visar
att kombinerade p-piller inte bara skyddar mot graviditet utan även mot en relativt vanlig cancerform vilket är
viktigt att lyfta fram då p-piller ofta enbart lyfts fram
som negativa**.

Elisabet Lizzy Andersson

* Ett matematiskt verktyg som kombinerar resultat från flera
olika individuella studier för att komma fram till en sammantagen slutsats av tex en behandling)
** Kombinerade p-piller är inte utan risk och passar inte alla
kvinnor. En välkänd ökad men liten risk (3-4 gånger ökad risk
vilket ska jämföras med den ca 10 gånger ökade risken vid
en graviditet) är blodproppar. En del kvinnor har ytterligare
högre risk för blodproppar p.g.a. rökning, fetma, ålder (risken
ökar >35 år) och/eller genetiska faktorer.
Kombinerade p-piller har även kopplats till en viss ökad risk
för bröstcancer och cervikalcancer men denna risk är låg och
försvinner snabbt efter avslutad användning.
Då det gäller preventivmedel som enbart innehåller gestagener finns det inga studier som indikerar att de ökar risken för
blodproppar.

Socialstyrelsens arbete med endometrios
Den andra september 2015 blev Endometriosföreningen Sverige, inbjuden av Socialstyrelsen till ett dialogmöte rörande endometrios.
Bakgrunden till detta möte är att Socialstyrelsen fått i
uppdrag av regeringen att undersöka behovet av att
utveckla nationella riktlinjer eller andra former av kunskapsstöd för flera kroniska sjukdomar varav endometrios är en. Syftet med dialogmötet var att Socialstyrelsen skulle få en bild av hur vården av endometriosdrabbade fungerar idag och vad det finns för utmaningar i framtiden.

Socialstyrelsens representanter började med en kort
presentation av sitt uppdrag och tryckte flera gånger på
att nationella riktlinjer inte nödvändigtvis är rätt väg att
gå, eventuellt är andra kunskapslyftande åtgärder en
bättre lösning.
Endometriosföreningen var sedan först ut med en kort
presentation om hur endometriosdrabbade upplever
den svenska vården och kunskapen om endometrios i
samhället. Därefter presenterade olika konstellationer
sin syn på hur endometriosdrabbade tas hand om inom
vården med betoning på vad som saknas. Greta Edelstam och Matts Olovsson gjorde ett mycket bra jobb.
Både under och efter presentationerna var det bra diskussioner. Några exempel som lyftes fram av alla presentatörer var den ytterst varierade och ojämlika vården av endometriospatienter, de långa diagnostiderna,
bristen på kunskap bland vårdpersonal och samhälle
samt dåligt bemötande inom vården. Alla tryckte på att
nationella riktlinjer tillsammans med kunskapslyft vore
av värde. Matts Olovsson tog upp att en Folkbildningskampanj för att höja allmänhetens kompetens om endometrios vore bra. Det behövs även riktade pengar till
fler endometrioscentrum, vårdteam och forskning för
att patienter ska kunna få snabbare diagnos och jämlik
vård.
Klart är att Endometriosföreningen Sverige och de övriga organisationerna är inne på samma spår: det behövs nationella riktlinjer, riktade resurser och ett generellt kunskapslyft.

Endometriosföreningen representerades av Elisabet
Lizzy Andersson, Senior Adviser; Ella Granbom, kontaktperson Region Norr och suppleant i Sverigestyrelsen, samt Susann Söderberg, Ordförande Region
Skåne.
Övriga deltagare var representanter från olika organisationer som kommer i kontakt med endometriosdrabbade: Endometrios-ARG, SFOG (Svensk Förening för
Obstetrik & Gynekologi), Endometrioscentrum i Uppsala, Svenska Smärtläkareföreningen, Barnmorskeförbundet, Skolsköterskeförbundet, Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar, läkare från olika regioner i
Sverige och SKL (Sveriges kommuner och Landsting).

Endometriosföreningen, Matts O och Greta E blev efter
mötet inbjuden att kommentera och lägga till punkter i
arbetsmaterialet som Socialstyrelsen arbetat med efter
dialogmötet. Detta är nu i slutfasen och Socialstyrelsen
ska presentera rapporten till regeringen den 15 december 2015.

Elisabet Lizzy Andersson

Presstopp!
151214 Offentliggjorde Socialstyrelsen förstudien
för endometrios med rekommendationen att Socialstyrelsen vill ta fram nationella riktlinjer för endometrios (se bilagor till EndometriosNytt)
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Vi ställer upp för dig!
Möt några av oss som jobbar ideellt i
Endometriosföreningen runt om i landet.

Josefin Persson
Piteå
pitea@endometriosforeningen.com

Vad medlemskapet betyder för mig:
Att finnas med i gemenskapen och lära känna
andra kvinnor med endometrios, helt enkelt att
kunna känna ett samband med er andra!

Vad jag gör i Endometriosföreningen:
Jag försöker nå ut till unga tjejer med så mycket
information som möjligt, så att unga tjejer ska
kunna söka vård och förhoppningsvis få en diagnos samt behandling tidigare! Att stötta tjejer i
min närvaro och omkring mig, finnas där och ha
endometriosträffar så man kan tillsammans sitta
och bara prata ut.

Kort endometrioshistorik:
Blev sängliggande vid min första mens 13 år
gammal, fick sedan p-piller vid 14 årsålder för att
lindra mensvärken. Hjälpte inte alls mycket och
jag sökte upprepande ggr hjälp hos ungdomsmottagningen men blev avvisad med argumenten ”det är normalt” och ”så är det att vara
kvinna”. Till slut fick jag en gynundersökning vid
16 års ålder, där gynekologen fann en cysta.
Blev skickad till gynmottagning på sjukhus där
jag sprang ut och in i drygt 1 år, tills jag själv
kom över endometrios och krävde en operation.
Efter operation blev jag diagnostiserad, 18 år
gammal. Söker än idag en fungerande behandling.
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Lite allmänt om mig som person:
Jag är 20 år gammal och bor i Piteå med min
sambo Andreas, vi har en liten flicka som heter
Lily på 8 månader efter att aktivt försökt bli med
barn. För tillfället är jag föräldraledig men har
precis börjat småjobba som personlig assistent.
Engagerar mig även politiskt på fritiden.

Sammanfattning av Informationsbreven (nr 42 – 48)
Det har kommit ut sju innehållsrika informationsbrev!
Här kommer axplock ur dem. Har du missat de tidigare
Informationsbreven och vill läsa dem i sin helhet så
finns de på vår hemsida.
Vårt samarbete med ARG-gruppen
ARG-gruppen är en arbetsgrupp bestående av läkare,
under Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi
(SFOG) och de arbetar bland annat för att öka kunskapen om endometrios hos sjukpersonal och allmänheten. Endometetriosföreningen har ett nära samarbete med dem och bjuds in till regelbundna möten. På
mötet i april så deltog Linda Lindström och Carola
Bengtsson från Endometriosföreningen och träffade 18
st specialistläkare. ARG-gruppen fick bland annat information om vårt arbete med att få alla landsting att
subventionera Visanne.
Läkarna i ARG-gruppen har ett specialintresse för endometrios och många av dem är ute i landet och föreläser tillsammans/i samarbete med Endometriosföreningen. Har du hittills inte varit på någon föreläsning, håll
utkik på hemsidan för en ort nära dig.
Yoga
På en medlemsträff i Göteborg i somras så diskuterades yoga som ämne
och de hade även en föreläsning av en
medlem som tycker sig bli hjälpt av att
utöva yoga. Enligt flera av våra medlemmar så är yoga något som de tror kan hjälpa som
en del i smärthantering av endometrios. Yoga upplevs
ofta ge avspänning och kroppen slappnar av vilket på
individuell nivå kanske kan hjälpa.
Rådgivningsgrupp till Bayer
Karin Grundler, Senior Advisor, Endometriosföreningen
Sverige, åkte till mötet i Berlin som var den 18 juni.
Bayer ville ha råd inför ett frågeformulär i form av en
app till smartphones i samband med en klinisk prövning för att utvärdera effekten av deras läkemedel. På
plats i Berlin fanns även representanter från bland an-

nat USA, England, Italien och Belgien. Bayer var också
mycket intresserad av deras åsikter och erfarenheter
kring att leva med endometrios. Då de alla har stor
erfarenhet av att träffa och lyssna till andra medlemmar
så kunde de tillsammans även ge en röst åt alla dessa
personers upplevelser runtom i världen.
Det händer saker i Skåne
Emma Bodén, styrelseledamot i Endometriosföreningen, Region Skåne jobbar som skolsköterska och deltar
i en arbetsgrupp tillsammans med fem gynekologer
och en allmänläkare. Region Skåne har gett dem uppdraget att utarbeta en vårdplan för alla nivåer, från
skolhälsovård till specialistvård för endometriosdrabbade.
Våra FB-grupper
Hemlig grupp, Graviditet/adoption/IVF, Ungdomsgrupp,
Anhörig, Feel Good är grupper endast för medlemmar.
Dessa är ej sökbara på facebook, är du intresserad så
kontaktar du stockholm@endometriosforeningen.com,
som lägger till dig. Alla medlemmar är välkomna att
delta! Lokala grupper finns i Norr, Skåne, Småland,
Stockholm och Västra Götaland & Halland.
En sluten grupp finns också för ”de som ej ännu har
blivit medlemmar”.
Samarbete mellan Philips och Endometriosföreningen
Företaget Philips kontaktade Endometriosföreningen i
somras med förfrågan om att testa två av deras nya
produkter för smärtlindring. Fem personer från styrelsen provade produkterna och blev mycket nöjda. Är du
intresserad av att veta mer så kan du läsa på Philips
webbshop och vill du köpa någon av produkterna;
BlueTouch (för ryggen) eller PulseRelief (TENS) så får
alla medlemmar 25% rabatt.
Koden hittar du i Informationsbrevet, eller maila till
Endometriosföreningen.
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Beslut HSN i Skåne

Årsmöten 2016
Håll utkik på hemsidan för mer
information om när och var
lokalföreningar och riksföreningen
håller årsmöte.

Välkommen!

Fredagen den 13/11 2015 hade Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Region Skåne sammanträde där ett av förslagen var att satsa 2 miljoner kronor till SUS (Skånes
Universitetssjukhus) för ett Endometrioscentrum samt
1,5 miljoner till Smärtrehab.
Dessutom ges 0,8 miljoner till Endometrioscentrumet
för att utföra utbildningsinsatser till primärvård såsom
specialistvård inom Region Skåne utifrån ett vårdprogram. Detta vårdprogram har tagits fram för att klargöra symtom, behandlingar m.m.
Men viktigast är enligt min åsikt att vårdprogrammet
klargör vårdgivarnas olika roller och hur en endometriospatient ska hanteras i vårdens olika instanser. Förslaget röstades igenom enhälligt.

Susann Söderberg

Laktos i mediciner
Laktos i mediciner – kan det ha en effekt på tarmfunktionen?
Något som ofta diskuteras är om laktos i mediciner kan påverka tarmfunktionen hos laktosintoleranta patienter.
Förutom den/de aktiva ingredienserna innehåller mediciner minst ett hjälpämne. Dessa har olika egenskaper som
bidrar bland annat till att en viss tillredningsform fungerar och påverkar även hållbarheten och smaken. Laktos är
ett hjälpämne som ofta används som utfyllnadsämne och har egenskaper som passar bra för tillverkning av tabletter eller kapslar. En tablett eller kapsel innehåller sällan mer än 400 mg laktosmonohydrat som är det salt
som används.
I en artikel i Läkartidningen har A. Sandquist och P. Ottander sammanställt de studier som är gjorda med avseende på intag av laktos och deras eventuella inverkan på tarmarna hos laktosintoleranta patienter.
Sammantaget indikerar dessa studier att mängder upp till 400 mg laktosmonohydrat i mediciner sannolikt inte ger
några gastrointestinala symtom (d.v.s. symtom från tarmarna).
Mängden laktos i de flesta mediciner är alltså så låg att den inte är ett skäl att avstå medicinering för de allra
flesta laktosintoleranta patienter. Om en patient skulle uppleva symtom av ett sådant lågt intag och det inte finns
andra alternativ rekommenderar författarna att medicinen tas tillsammans med mat eller att man tar en tablett
som innehåller enzymet laktas som kan bryta ned laktos.

Elisabet Lizzy Andersson
Ref: http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Lakemedelsfragan/2015/06/Laktos-i-lakemedel-normaltinget-problem-for-laktosintoleranta/
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Vem vill vara med och samordna EndometriosNytt?
Detta jätteroliga arbete är nu till salu! 

Är du driven, duktig samordnare och vill aktivera dig i något så viktigt som att planera och samordna
EndometriosNytt så är du välkommen att kontakta föreningen. Du kan bo varsomhelst i landet då all
kontakt sker via mail eller telefon.
Arbetsuppgifter:


Tillsammans med styrelsen, kontaktpersoner och andra aktiva medlemmar planera innehållet i
Endometriosföreningens tidning.



Fördela/fråga om arbetsuppgifter som att skriva, recensera, fota, översätta, intervjua osv.



Tillsammans med Redaktionsrådet komma fram till en lämplig deadline för senaste datum av inkommande material, både internt och externt.



Vara den samordnande länken för de material som inkommer, vidarebefordra till Redaktionsrådet
som korrläser och ger feedback och till sist samordna inför layoutarbetet.

Hör av dig till redaktion@endometriosforeningen.com
Du (eller ni – kan vara flera medlemmar) kommer att få all tänkbar stöttning av oss i Redaktionsrådet
samt möjlighet att med nya tankar och idéer utveckla EndometriosNytt! Ta chansen att få vara med i
detta kreativa utvecklingsarbete!

ESHRE guidelines
ESHRE tog 2013 fram riktlinjer för hantering av endometriosdrabbade (ESHRE guidline for the Management of
Women with Endometriosis, publicerat september 2013). För att bättre kunna följa spridningen och implementeringen av dessa riktlinjer inom EU håller ESHRE Guideline Development gruppen på att arbeta fram 15-30 nyckelrekommendationer från de 83 ESHRE riktlinjer som togs fram 2013. Anledningen är att i slutänden garantera
endometriosdrabbade högkvalitativ vård inom EU.
I denna process kommer både professionella aktörer och patientorganisationer inom EU att delta och jag representerar Endometriosföreningen, Sverige. Omgång ett är redan avslutad: 60 % respektive 92% av inbjudna patientorganisationer och professionella aktörer svarade på enkäten. I denna första omgång kunde 11 rekommendationer väljas ut, 30 tas bort medan 42 rekommendationer förblir oklara. En andra omgång pågår just nu och förhoppningsvis kommer den att kunna fastställa vilka av de 42 osäkra rekommendationerna som kommer att tas
bort eller inkluderas i slutresultatet. Inom en månad kommer en tredje omgång alternativ ett fastslaget dokument.

Elisabet Lizzy Andersson
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Mental träning är viktig!
Hollywoodfrun Åsa tipsar
Söndag 8:e november hade jag förmånen att få prata
med Åsa Vesterlund som är drabbad av endometrios.
Åsa Vesterlund är mest känd för sitt deltagande i
”Svenska Hollywoodfruar” på TV3. Hon är en person
som älskar livet, glad, positiv och utåtriktad. Tyvärr har
även kändisskapet baksidor och det har en förmåga att
dölja hur hon egentligen mår. I TV är Åsa en glad,
sprallig och positiv tjej men under ytan döljer sig åratal
av smärta och lidande. Åsa är nämligen drabbad av
Endometrios.
Åsa fick sin diagnos i 23-års åldern men har så länge
hon kan minnas haft problem. Det började egentligen
redan från första mensen då hon blev kallsvettig av
smärtan för att sedan svimma av, vilket hon gör än
idag vid 40 års ålder.
Diagnosen fick hon när hon arbetade som flygvärdinna. Smärtan blev plötsligt en dag så svår att hantera
och hon sökte akut hjälp. På akuten fick hon information om att det fanns cystor och sammanväxningar som
behövde tas bort och operation bokades akut.
En operation som skulle ta ca en timme drog ut till sex
timmar istället. Under operationen så tog man bort
cystor och sammanväxningar i buken och berättade
sedan att det var just Endometrios hon led av.
Endometrios är ju som bekant en sjukdom förknippad
med bland annat smärtsam mens och ägglossning
samt också kan leda till ofrivillig barnlöshet, något som
även Åsa är drabbad av.
Hon har fått beskedet av läkare att med tanke på hennes ålder och svårigheter att bli gravid på grund av
endometrios så är IVF hennes enda väg till att få barn
och det kan i framtiden bli aktuellt för Åsa. Om IVF inte
skulle fungera så är adoption nästa steg.
När det kommer till sjukvården så berättar Åsa att det
är stor skillnad på Sverige och USA. I USA har du som
patient lättare att välja läkare och kan få snabbare
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hjälp än i Sverige. Åsa har haft turen att träffa fantastiska specialistläkare som hjälpt henne.
I Sverige så kan det ta tid innan du får träffa en läkare
som har rätt kompentens och Åsa har precis som
andra endometriosdrabbade sökt vård länge innan diagnosen äntligen kom och hon kunde få rätt hjälp.
Något som hjälper Åsa är träning i olika former. Hon
berättar att man måste känna av dagsformen och anpassa träningen utifrån det, men oavsett hur hon mår
så tror hon på att man behöver aktivera sig på något
sätt. Om man inte orkar ett boxningspass på gymmet
eller en joggingtur så kan man ta en promenad.

Ungefär 10 minuters aktivitet brukar behövas innan
Åsa känner att smärtorna börjar lätta i kroppen. Hon
tycker även att träningen hjälper till att göra så att man
blir starkare mentalt. Det finns en tröskel man behöver
ta sig över när man ska komma igång med träningen,
men när man väl kommer över den så blir det lättare
och lättare och träningen ger mycket!
Åsas ex-man Darrin har varit ett stort stöd för henne.
Han är läkare och imponerad över hur väl Åsa hanterar
smärtan. Men det är svårt att stå på sidan och inte
kunna hjälpa till, något som är jobbigt för anhöriga. Åsa
är tacksam över den förståelse och hjälp hon fått av
Darrin.
På frågan om hur Endometrios ska synliggöras i samhället så tycker Åsa att man ska prata mer. Mer information i skolor, bättre utbildning och medvetenhet hos
läkare. Varför inte en stödgala? Andra sjukdomar har
det, varför inte endometrios?
Hon pratar under vårt samtal mycket om den mentala
biten i att hantera sin sjukdom och smärtorna som hör
till. För henne är den mentala träningen oerhört viktig.
Hon säger att ge efter för smärtan är som att dra ner
rullgardinen och ge upp helt och hållet - något som Åsa
vägrar att göra. Hon vill inte låta sjukdomen ta över så
hon kämpar och fightas med smärtan varje dag. Hon
tar en dag i taget, vägrar ge upp, hon ser sin sjukdom
som ”ett gupp på vägen”.

hon upplever i USA är
att man inte pratar om
hur man mår på
samma sätt som i
Sverige, vilket är
skönt. Hon är inte en
person som känner
efter i onödan och
tycker inte om att
klaga. Om man bestämmer sig på morgonen när man kliver
upp att det ska bli en
bra dag, så blir det
bra, säger Åsa. Återigen - den mentala
biten är avgörande.
På frågan om hur hon
hanterar sin smärta och om hon kan dela med sig av
sina tips så svarar Åsa:
- Smärtstillande, värmedyna och träning!
Tack Åsa för din tid!

Ella Granbom
Kontaktperson Boden/Styrelsesuppleant
Endometriosföreningen Sverige - Region norr

Åsa berättar att inställningen till livet är viktig. Hon är
inte en person som tycker synd om sig själv, hon är
öppen om sin sjukdom till nära vänner och familj, men i
övrigt så väljer hon att inte prata. En annan skillnad
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Av Hanna Wallin
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Endometrios och stamceller
Jag har länge sagt att retrograd menstruation är en
förlegad teori för att förklara uppkomsten av endometrios och har sedan 15-16 år tillbaka lyft fram att
någon form av stamceller har en mekanism bakom
uppkomsten av endometrios. På mötet ASRM2015
(American Society for Reproductive Medicine) presenterades en intressant studie om just endometrios och
stamceller.
Endometrios hittas vanligen i nedre delen av buken
men endometrios har även observerats på andra ställen i kroppen under många år (aldrig i mjälten). Det
finns dock få studier av endometrios utanför buken och
man vet inte varför en del drabbade får en mer spridd
endometrios i kroppen.
På ASRM2015 mötet presenterade forskare från Yale
University intressanta data som visar att endometrios
celler kan vandra genom hela kroppen upp till hjärnan
vilket tyder på att stamceller kan spela en roll i endometrios.
Forskarna använde den bästa musmodellen för endometrios som finns just nu: ektopiska* endometrieceller
från livmodern transplanterades in i buken för att inducera endometrios och efter åtta veckor analyserades
mössen. 100 % av de transplanterade mössen hade
endometrieceller i hjärnan medan inga av kontrollmössen hade sådana celler i hjärnan.

Forskarnas resultat indikerar att endometrios kan
släppa från sig stamceller som kan vandra till organ
utanför buken och etablera endometrioshärdar. Dessa
endometrioshärdar skulle kunna bidra till inflammation
även om de inte ses kliniskt och därmed förklara en del
symtom som endometriosdrabbade har.
Forskarna kommer nu att studera andra organ samt
karakterisera dessa vandrande endometriosceller, försöka förstå mekanismerna som gör det möjligt för dem
att vandra till spridda delar av kroppen, kan de orsaka
inflammationer och därmed symtom och om det varierar beroende på vilken typ av endometrios man har.
Även om det krävs fler studier tycker jag att detta är en
intressant studie som kan bidra till att förstå de underliggande mekanismerna bakom endometrios.

Elisabet Lizzy Andersson
Ref:
Elham Neisani Samani et al. Frequent migration of ectopic endometrial cells to the brain in a murine model of
endometriosis. 71st Annual Meeting of the American
Society of Reproductive Medicine O-178
*ektopisk: när något finns utanför sin vanliga domän

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi
alla medlemmar!
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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

Akronymer och ord som ofta förekommer
Organisationer
ARG-gruppen

Arbetsgrupp inom SFOG där gynekologer med endometrios som specialintresse/kunskap arbetar för bättre vård av endometriospatienter

EA

Endometriosis Association, USA: en paraplyorganisation för nationella

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 kunskap och behandling av endometrios; www.endometriosisfoundation.org

WES

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

endometriosföreningar

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 orsakar. 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 gestagener 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 östrogen

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 motsvarigheter 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.

Hysterektomi

En operation som innebär att livmodern tas bort

IBD

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

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

Infertilitet

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

IVF

in vitro fertilisering (provrörsbefruktning)

Lap

Laparoskopi (titthålsoperation)

MR

Magnetröntgen

Myom

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

NSAID

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

Opioider

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

Paracetamol

Febernedsättande och smärtstillande preparat t.ex. Alvedon, Panodil

PCO

Polycystiskt ovarium

PCOS

Polycystiskt ovarialsyndrom

Polyper

en onormal vävnadstillväxt som utgår från en slemhinna. Kan förekomma på olika organ, exempelvis i livmoderhalsen.

Subfertilitet

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

UL

Ultraljud

Uterus

Livmoder

UVI

Urinvägsinfektion

VUL

Vaginalt ultraljud

Övrigt
FB

Facebook

Insta

Instagram

Termer som ofta används vid diskussioner om Barnlängtan/Barnlöshet
BF

Beräknad förlossning

BM

Barnmorska

ET

Embryo Transfer. Embryoåterförande vid IVF

FET

Frozen Embryo Transfer. Återföring av fryst embryo vid IVF

ICSI

Intracytoplasmisk spermieinjicering. Befruktning med microinjektion under IVF

MA

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

MF

Missfall

RD

Ruvardag under IVF

TD

Testdag under IVF

ÄL

Ägglossning

ÄP

Äggplock/ägguttag under IVF
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- en ideell förening för alla som är drabbade av endometrios
Föreningen verkar som patientförening och handikapporganisation. Målet är att stödja alla som
påverkas 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.

Kontakta oss

EndometriosNytt
Helene och Annika
redaktion@endometriosforeningen.com

Christina Liffner
Ordförande Endometriosföreningen, Sverige
ordf@endometriosforeningen.com

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

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

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

Endometriosföreningen, Västra Götaland
goteborg@endometriosforeningen.com
Susann Söderberg
Ordf Endometriosföreningen, Region Skåne
ordfskane@endometriosforeningen.com
Ungdomssektionen
Sanna
ungdom@endometriosforeningen.com

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

Presskontakter
Linda Lindström
linda.lindstrom@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
På hemsidan hittar du kalender med medlemsaktiviteter,
information om endometrios och behandlingar, tips och råd.
På hemsidan finns också en förteckning över alla styrelseledamöter och andra funktionärer.
Vi har lokala kontaktpersoner från Boden i norr till Malmö i söder – dessa hittar du på hemsidan.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter? Kontakta oss så hjälper vi dig!
info@endometriosforeningen.com

