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Källhänvisningar och referenser

• Nationellt vårdprogram för vård vid endometrios

Socialstyrelsen 2018

• SBU-rapport  277/2018 Endometrios- Diagnostik, 
behandling och bemötande

• SFOG-råd Endometrios, publicerat på www.sfog.se



Endometrios
Endometrios är en kronisk, 
inflammatorisk och
östrogenberoende sjukdom



Endometrios

• Finns över hela världen

• Funnits i alla tider

• 10 % av alla kvinnor i fertil 
ålder

• Över 200.000 kvinnor i 
Sverige

• Ca 5.000 kvinnor i varje 
årskull

• Drabbar kvinnan framför 
allt i produktiv ålder



Endometrios

• Medelålder vid diagnos är 
idag 37 år

• Kan debutera tidigt redan 
vid första mensen (yngsta 
9 år)

• Kan pågå efter 
klimakteriet

• Mycket varierande 
symtombild mellan 
individer och under en 
individs liv



Endometrios

• Tre saker behövs för att endometrios ska kunna 
uppstå....

1. Celler som liknar cellerna i livmoderslemhinnan 
men som finns utanför  livmoderhålan

2.  Ett  immunförsvar som inte fungerar optimalt

3.  Östrogen





Endometrios

• Endometrios kan också uppstå 
genom spridning av  celler via

1. Blodbanor

2. Lymfbanor

3. Ärr efter kirurgi: kejsarsnitt, 
titthålsoperation

4. Stamceller? Celler som kan 
ändra funktion, rest av 
”Müllerska gångarna” från 
fosterlivet

5. Miljöfaktorer? 
Hormonstörande ämnen





Ytlig 
endometrios 
och med 
omgivande 
fibros
Ytlig 
endometrios på 
bukhinnan



Djup endometriosometrios



Endometrios - endometriom
Endometriom – endometrioscysta i

äggstocken



Adenomyos adenomyos



Endometrios

I endometrioshärden sker nybildning av:

- Blodkärl

- Nerver

- Östrogen

kroppens svar leder 

till

inflammation och ärrbildning



Dysmenorré
Ovulationssmärta

Djup samlagssmärta
Smärta vid miktion

Smärta vid 
tarmtömning

Trötthet

IBS

Psykiatrisk 
samsjuklighet

Komplikationer 
vid graviditet 

och förlossning

InfIammatorisk
tarmsjukdom

cancer

Subfertilitet
/infertlitet

Övriga 
sjukdomar



Endometrios

• Diagnostik- utredning

1. Anamnes  - 5 frågor

• Har du svår mensvärk?

• Har du ont vid ägglossning?

• Har du djup samlagssmärta?

• Har du smärta då du kissar ?

• Har du smärta då du bajsar ?

2. Gyn-undersökning  - kan ej avfärda 
diagnosen endometrios

3. Ultraljud – på frammarsch !!

4. MR- magnetkameraundersökning

5. Laparoskopi



Endometrios

Vad är svår mensvärk?

▪ Svår smärta

▪ Strålar ut i benen, ryggen

▪ Kan börjar någon dag före blödningen

▪ Vanliga, receptfria smärtstillande hjälper inte

▪ Yrsel, svimningskänsla, illamående, kräkningar

▪ Frånvaro från skola, arbete, sociala aktiviteter



Endometrios -
behandling

• All behandling  vid 
endometrios syftar till att 
minska smärtan och öka 
livskvaliteten

• Botande behandling saknas



Endometrios -
behandling

1. Hormonbehandling 

2. Smärtstillande läkemedel

3. Kirurgisk behandling

4. Tarmreglerande medel

5. Fysioterapi/träning

Information

Stödsamtal                                       



Endometrios - behandling

.

1. Hormonbehandling

- all hormon-
behandling har som 
mål att ta bort mensen

- för att lyckas med 
detta krävs ibland  
kombinationer av 2-3 
olika preparat



Endometrios - behandling

A. Hormonella preventivmedel: p-piller, mellan-piller,  

hormonspiral, p-stav, p-spruta

P-piller skall tas kontinuerligt, dvs bara de aktiva tabletterna

Vid genombrottsblödning gör man 4 dagars uppehåll för att 
blöda ut.

Ex. Prionelle, Zoely, Dienorette



Endometrios -
behandling 

B. Gestagener : Provera 5-40 mg/dag,  

Visanne 1-2 tabl/dag 

Primolut-Nor 5-10 mg/dag

C. GnRH-agonist ex  Synarela nässpray   2 gånger per dag,

Enanton dep injektion  var 3-4 vecka

Ge addback efter 2-3 veckor: Activelle, Tibolon, Estalis,

Primolut-Nor

Bentäthetsmätning görs efter ett – två års behandling

och därefter vartannat år vid fortsatt behandling



Endometrios 
- behandling

Nyheter:

• Elagolix (Orilissa ®) - GnRH-
antagonist

• Melatonin ?

• Generika-preparat till Visanne

– Endovelle

• Nytt mellan-piller , Slinda ( 4 mg 
Drospirenon)



Endometrios - behandling

2.                   Smärtstillande läkemedel och annan behandling -

• Vid sömnstörning prova  T Melatonin 2-6 mg

• Svaga opioider ex Tramadol, Citodon, Norspan plåster,

(Palexia)  Försiktighet! Tidsplan ska finnas

• Paracetamol , tex Alvedon  500 mg 2x4

• COX-hämmare (NSAID)  ex Orudis 50-200 mg, Naproxen
500mgx2, Arcoxia 30-60 mg

• Saroten 10 mg till natten, kan ökas upp till 50 mg

• TENS



Endometrios 
- behandling

3. Kirurgisk behandling

Dåligt med vetenskapliga bevis

Smärtstillande syfte, bättre fertilitet 

Nödvändigt i akut läge vid förträngning på 
tarm eller urinledare eller vid misstanke om 
cancer

”See and treat”, ta bort med marginal

Excision framför ablation

Risker – 1av 10 får mer ont efteråt 

Skall följas upp inom tre månader och 
hormonbehandling bör ges

Avancerad kirurgi- Högspecialiserad vård –
Socialstyrelsen 2019 – 4 centra i Sverige-
start jan-21



Endometrios - behandling

4. Bra tarmfunktion- vanligt 
med IBS

Inolaxol 1-3 ggr/dag

Kostråd - ex antiinflammatorisk

kost, ingen evidens 

finns

- rött kött har en 

”östrogen”

effekt



Endometrios 

5. Träning och icke farmakologisk 
behandling

Fysioterapi – sekundär smärta 
rygg, bäcken, buk, kroppshållning

Motion

Medicinsk yoga

Information - smärtskola

Samtalsstöd



Endometrios - behandling

• All nyinsatt/ändrad behandling bör följas upp inom 
1-3 månader

• Hormonbehandling når full effekt efter 3-6 
månader, ha tålamod !

• Olika behandlingsalternativ fungerar olika för olika 
individer

• Olika behandlingsalternativ är aktuella i olika 
skeden i livet



Endometrios

Vart kan jag vända mig för att få 
hjälp ?

• Skolsköterskan

• Ungdomsmottagningen

• Barnmorskemottagningen

• Öppenvårdsgynekolog

• Kvinnoklinik på sjukhus

• Endometrioscentrum

• Vårdcentralen



Endometrios

• Ge inte upp !

• Sök en ”second opinion”

• Ha realistiska mål och förväntningar på 
behandlingen

• Fast läkarkontakt jätteviktigt!

• Förbered dig inför läkarbesöket



Endometrios 
sammanfattning
• Vanlig sjukdom!

• Inflammatorisk sjukdom som förvärras i 
skov

• Kronisk sjukdom

• Påverkar en stor del av kvinnans liv

• Viktigt med fast läkarkontakt

• Nu finns mycket kunskapsstöd!


