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Sammanfattning 
•  Endometrios drabbar upp till var tionde kvinna i fertil 

ålder. Det innebär att ungefär 250 000 kvinnor i Sverige 
har sjukdomen, men Alla har inte svåra symtom. Det 
första tecknet på endometrios är ofta 

•   Svår mensvärk.  
•  Besvär från urinvägarna, 
•   Smärta vid tarmtömning, 
•   Djup samlagssmärta  
•   Ofrivillig barnlöshet. 
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Fler behöver behandling tidigt 
 
– viktigt att smärtan inte normaliseras 
•  Hälso- och sjukvården behöver ökad kunskap, så att 

symtomen på endometrios inte normaliseras,  
•  Den grundläggande behandlingen är tillräcklig för de flesta 

personer med misstänkt endometrios och smärta. 

•  Grundläggande behandling innebär basal hormonell 
behandling och smärtstillande läkemedel. 

•   När denna behandling fungerar är det inte nödvändigt att gå 
vidare och verifiera diagnosen endometrios. För diagnos krävs 
oftast ett kirurgiskt ingrepp (titthålsoperation).  
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Flera insatser behöver ofta 
kombineras 
•  Vissa har fortsatt smärta och andra besvär trots den grundläggande 

behandlingen.  

•  Tilläggsbehandling mot smärta, både farmakologisk och icke-farmakologisk  

•  Stöd av en sjuksköterska eller barnmorska med kunskap om endometrios, 
för att höja livskvaliteten och minska antalet akuta vårdbesök  

•  Stöd av en fysioterapeut vid långvarig smärta 

•  Smärtbehandlingen behöver anpassas till individen och ske systematiskt i 
olika steg. Ofta krävs då insatser från flera professioner samtidigt, gärna i 
form av multiprofessionella team.  

•  Hälso- och sjukvården behöver också följa upp vården för personer med 
endometrios, särskilt för dem med svårbehandlad smärta eller akuta 
smärtgenombrott 
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Svåra avvägningar i 
endometriosvården 
 
•  Personal på alla vårdnivåer behöver mer kunskap om 

endometrios, särskilt de som möter unga.  
•  Många med endometrios får svår mensvärk i de tidiga 

tonåren, och det är viktigt att de blir tagna på allvar och inte 
tappar förtroendet för hälso- och sjukvården. Några 
utmaningar kan vara att 

 
Ø Närstående till unga patienter ifrågasätter behandling med preventivmedel, 

samtidigt som barn och unga har rätt till självbestämmande 

Ø   Patienter önskar behandling med läkemedel som kan framkalla beroende.  


