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Jag har endometrios. Det är en kronisk sjukdom och jag har den.

I det här numret:

”Endomet… – vad sa du att det hette?” brukar vara den första fråga jag får. Den andra frågan är
”Vad är det för något?”

Ledare

1

Detta tycker jag är mycket märkligt då det är den 3:e vanligaste kvinnosjukdomen! Var tionde
kvinna i fertil ålder har den! Så hur kan så många inte veta vad det är?!

Toppar och t-shirts

2

Vanliga symptom på sjukdomen kan vara kraftiga menssmärtor, buksmärtor, smärtor vid samlag
samt svårt att bli gravid.

KASAM

3

Medlemsträffar

4

Forum

4

Nyheter

5

Sökte genast på Internet för att få information om denna sjukdom och hittade Svenska
Endometriosföreningen, där jag fick mycket information om sjukdomen och hjälp att ”komma på
fötter”.

Efterlysning

5

Idag mår jag hyfsat! Trots att många vänner försvunnit p.g.a. min sjukdom känner jag mig stark
och som en bättre människa. Sjukdomen fick mig att inse vad som är viktigt i livet och vad som
inte är viktigt.

Länktips

5

Jag har lärt mig hantera min smärta, lärt mig leva
med min sjukdom.

Kontaktuppgifter

6

När jag fick min diagnos för snart 1½ år sedan fick jag världens chock. Från att varit sjuk i flera år
med oerhörda smärtor och återkommande urinvägsinfektioner, fick jag äntligen en diagnos, men
inte hade jag en aning om vad det var för sjukdom jag fått! Efter ett stort antal sjukhusbesök, ambulansfärder (p.g.a. sådan smärta att jag inte kunde gå) hamnade jag till slut hos en fantastisk läkare som fastställde sjukdomen genom en laparoskopi (titthålsoperation).
Fick med mig en bunt broschyrer och fick påbörja en hormonbehandling som gjorde att jag
hamnade i klimakteriet. Kul! Jag var då 24 år och i klimakteriet!

Tar en dag i taget – för vem vet vad framtiden har att
skörda?
Hade jag inte blivit sjuk hade jag inte heller träffat
mitt livs kärlek via en gemensam vän som jobbar på
sjukhuset jag alltid var på, och han är det underbaraste i mitt liv (samt de vänner som finns kvar).
Till alla er därute med endometrios; kämpa på! Låt
vissa dagar vara skit och unna dig saker de dagar du
mår bra; t ex en lyxig tidning, SPA-behandlingar etc.
Livet tar inte slut – det tar en annan väg…
Sofia

Sofias text har publicerats som insändare i flera tidningar
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Nu har vi tagit fram jättesnygga
toppar och t-shirts!
De finns att köpa för 195 kr inkl porto.
Perfekta att använda så att vi syns mer!
På framsidan är vår blomma – den som representerar Svenska Endometriosföreningen och på vänster ärm står det ”Svenska Endometriosföreningen”.
Passa på att köp en redan nu!
Perfekt under en kavaj, som träningströja eller bara som den är!

Topp
Toppen är något insydd i modellen och
tajt
Material: 100% bomull
Storlek: S (36), M (38), L (40), XL (42)

T-shirt
T-shirten är rak i modellen
Material: 100% bomull
Stor i storleken!
Storlek: S, M, L

Beställ genom att sätta in pengar på vårt bankgiro eller plusgiro
(finns på sista sidan). Glöm inte ange modell (topp eller t-shirt,
alltså), storlek och ditt namn så klart. Är du medlem har vi redan
din adress, annars måste du ange den.
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Vad gjorde dig så frisk?
Sjukvården har varit mycket duktig på att förklara vad som orsakar ohälsa. Men vi måste bli
bättre på att förklara vad som orsakar hälsa! Det säger Anders Westman, överläkare vid enheten för psykosomatisk medicin inom landstinget Västmanland.
Anders Westman är förespråkare av begreppet känsla av sammanhang, och använder det i sitt arbete.
Han har studerat Aaroon Antonovskys forskning;
Antonovsky intresserade sig för frågan hur det kommer sig att en del människor kan resa sig efter
svåra händelser – medan andra slås ned av till synes lindrigare smällar. Han forskade kring detta och
fann att människor som klarar sig bättre har vissa gemensamma strategier för att hantera livet.
Antonovsky skapade en modell som på svenska kallas KASAM, det vill säga känsla av sammanhang. Ju högre nivå av KASAM desto mer motståndskraft.
Antonovsky menade att känslan av sammanhang består av tre delar:
♦

Begriplighet: Att det som händer i livet går att förklara och förstå. Omfattar begrepp som
förutsägbarhet, information, struktur och regelbundenhet.

♦

Hanterbarhet: Att man inte är ett offer för omständigheterna utan själv har redskapen för att
påverka dem. Omfattar begrepp som resurser, tillgångar, rimlig belastning och påverkansmöjligheter.

♦

Meningsfullhet: Att man är delaktig i de processer som skapar vardagen och livet. Omfattar
begrepp som delaktighet, motivation, engagemang, mening, hopp, gemenskap och tillhörighet.

En konsekvens av att utgå från ett perspektiv där man frågar vad som skapar hälsa, är att sambandet
mellan faktisk ohälsa och upplevd ohälsa inte är självklart.
En person som har både ont och är handikappad kan uppleva sig som frisk och må bra tack vare ett i
övrigt rikt och meningsfullt liv. Å andra sidan kan en person som enligt alla medicinska undersökningar är frisk uppleva sig som sjuk eftersom livet känns tomt och meningslöst.
Artikeln om Anders Westman hittade jag i landstingets Västmanlands tidning nov-2006. Där finns
även lästips och ”7 steg du kan ta för att må bättre, öka ditt välbefinnande och din psykiska och fysiska motståndskraft”. Jag återkommer med dessa i nästa nummer av EndometriosNytt.
Antonovskys tankar känns rätt. Vi är många som förespråkar att man måste behandla hela människan. Därför kommer vi inom Endometriosföreningen fortsätta arbetet med att informera beslutfattare, förklara och kräva behandling av hela kvinnan!
Vad ska vi kräva?
Tidig samtalshjälp t ex kognitiv beteende terapi (KBT), smärtklinikremisser och andra behandlingar
som kan hjälpa allmäntillståndet. Ett bra sätt att minska sjukskrivningar och få fler i meningsfullt
arbete.
Christina Liffner
Ordförande Svenska Endometriosföreningen
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Du har väl inte missat vårt forum?
På hemsidan finns ett forum som vi har för medlemmar samt stödmedlemmar. Där kan vi tjejer/kvinnor med endometrios utbyta tankar, idéer och
bara prata om allt möjligt!
Stödmedlemmar är också hjärtligt välkomna, då de ofta är en stor hjälp för
oss och även de kan behöva prata av sig.

Sofia Lindström och Karin Hamrin
webbansvariga

Information om forumet på hemsidan
För att kunna vara med i forumet måste du registrera dig (samt vara medlem/stödmedlem).
Det gör du på följande sätt:
1.

gå in på vår hemsida www.endometriosforeningen.se

2.

klicka på länken ”forum” som ligger under medlemssidorna

3.

registrera dig.

Då kommer vi som är administratörer att godkänna er och ni kommer att få email om att registreringen är klar. Sedan är det fritt för dig att skriva vad som känns bra för dig, delta i diskussioner
och starta diskussioner!
Forumet är till för att vi ska kunna hjälpa varandra!

Välkommen att delta!

Medlemsträffarna
Varför träffa andra medlemmar? Så här säger de
som kommer på våra medlemsträffar:
Det bästa är att få prata om endometrios utan att
behöva förklara vad det är och att få utbyta erfarenheter med andra som också har sjukdomen
Under hösten träffas vi en gång i månaden på
caféer runt om i Stockholm för informella träffar.
23 oktober

Södermalm

21 november

Nära Centralen

11 december

Luciafika

På hemsidan publicerar vi information om exakt
plats och tid någon vecka innan varje träff.

Bor du inte i Stockholm?
Lugn, bara lugn - du är inte ensam. Vi har kontaktombud och medlemmar runt om i landet som
ordnar träffar. Saknar du en träff på din egen ort?
Varför inte ordna en egen träff!?
Vi ser gärna att det är medlemsträffar runt om i
landet och finns det intresserade kan vi hjälpa er
att starta en i er stad. Dessa träffar är en fantastisk möjlighet att träffa andra i samma situation
och få prata av sig, få råd etc. Börja i liten skala t
ex på ett fik med ett par tjejer för att prata. Det
behöver inte finnas ett tema, det kommer oftast
av sig själv. Någon ifrån styrelsen kan komma
dit första träffen som stöd och ge råd. Föreningen
kan också hjälpa till med bidrag till lokal.
Kontakta styrelsen om du behöver hjälp!
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Länktips

Nyheter från EU
Äntligen börja det röra sig inom EU gällande endometrios. Under flera år har EEA (European Endometriosis Alliance) arbetat med att öka medvetandet om endometrios i EU parlamentet och EU
kommissionen.

Svenska Endometriosföreningen
www.endometriosforeningen.se
Norska endometriosföreningen
www.endonorge.org

Nu har det äntligen gett något, EUs hälsoministerie
(The public health executive agency) har, för första
gången någonsin, anslagit ett stipendium på
€296 000 (ca 2,7 miljoner SEK) till en Europeisk
koalition av universitet och patientföreningar för
att förbättra kunskapen om endometrios i Europa.

Danska endometriosföreningen
www.endo.dk
Finska endometriosföreningen
www.endometrioosi.fi
Endometriosis association
www.endometriosisassn.org

Denna koalition av forskare, kvinnor med endometrios och professionella organisationer kommer att
under tre år arbeta med tre huvudområden:
♦

pan-Europeisk studie rörande livskvalitet

♦

skapa en IT-baserad ”Endometriosis Community Gateway” som ska vara den första källan för
alla som vill ha information om endometrios
(allmänheten, läkare och anställda inom vården)
och guida dem till de bästa källorna för just den
information som de söker

♦

ställa samman en klar strategi för stöd till de 14
miljoner kvinnor i EU som kämpar med endometrios och stärka EEAs ställning

Endozone
www.endozone.org
Endometriosis.org
www.endometriosis.org
Brittiska endometriosföreningen
www.endo.org.uk
Irländska endometriosföreningen
www.endo.ie

Elisabet Andersson
(källa: www.endometriosis.org)

Efterlysning!
Vi efterlyser dina erfarenheter om endometrios och barnlöshet, endometrios efter klimakteriet, endometrios - detta har hjälpt mig. Även andra teman välkomnas.
Allt är intressant - det finns alltid en medsyster som vill läsa om dina erfarenheter. Inget är så
populärt att läsa som ”min historia”. Många som skrivit vittnar också om hur befriande det är
att skriva av sig såväl bra som dålig erfarenheter.
Naturligtvis kommer vi inte att sätta ut ditt namn om du inte vill det. Vi hjälper till att korrekturläsa din text och vill du ha hjälp att formulera om kan vi fixa det också. Du behöver inte
vara expert på att skriva för att berätta din historia - det viktiga är berättelsen, inte formen.
Alla publicerade bidrag belönas med en av fin t-shirt (se sidan 2). Ange önskad modell
och storlek, och adress dit vi ska skicka den.
Vi hoppas verkligen att du kan bidra till att göra EndometriosNytt till en verkligt intressant
och läsbar medlemstidning för alla. Ditt bidrag mailar du till ordf@endometriosforeningen.se

Tack för din hjälp!
Redaktionen för EndometriosNytt
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Kontaktuppgifter
Svenska Endometriosföreningen
- 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 medlemsmöten.
Endometriosföreningen arbetar också för att informera om sjukdomen och öka kunskapen.
Detta tror vi kan leda fram till en bättre vård och utökad forskning.

Endometriosföreningen
i Stockholms Län
Styrelse:
Ordinarie ledamöter
Karin Hamrin*, ordförande
Carola Bengtsson
Christina Liffner
Suppleant
Elisabet Andersson

Styrelse:

* E-post:

Ordinarie ledamöter
Christina Liffner,* ordförande & nationella kontakter

ordfstockholm@endometriosforeningen.se

Elisabet Andersson, internationella kontakter
& medicinska frågor
Carola Bengtsson, medlemskontakter
Karin Hamrin, informationsgruppen & hemsida
Suppleant
Annika Hodgson, informationsgruppen
* E-post: ordf@endometriosforeningen.se
E-post: info@endometriosforeningen.se
Telefon: 070-294 82 42

Kontaktombud
Halmstad: Margareta Kristmark
kontakthalmstad@endometriosforeningen.se

Göteborg: Nina Green
kontaktgoteborg@endometriosforeningen.se

Hemsida: www.endometriosforeningen.se
Västerås: Christina Liffner
Inloggningsuppgifter för medlemmar:

ordf@endometriosforeningen.se

Användarnamn: medlem
Lösenord:

sommar07

Vi har olika medlemskap att erbjuda:

• Medlem: 200 kr/år
• Familjemedlemskap: 250 kr/år

Stockholm: Anna Hultberg
kontaktstockholm@endometriosforeningen.se

Gävle: Helene Sjöholm
kontaktgavle@endometriosforeningen.se

• Ungdomsmedlem (under 26 år): 100 kr/år

Umeå: Marie Brandberg

• Stödmedlem (anhörig, vän): 100 kr/år

kontaktumea@endometriosforeningen.se

PG: 75 49 66 - 0

BG: 5444-4310

