
Endometrios

en smärtsam kvinnosjukdom

😢

Annica Rhodin MD PhD

Överläkare

Smärtcentrum  Akademiska sjukhuset Uppsala

Endometriosteamet Karolinska Huddinge



Att leva med endometrios

 `som taggtråd i  underlivet- plågar mig 

varje dag´ Anna 35 år

 `om männen haft samma besvär, hade vi 

haft en helt annan sjukvård för oss´ Maria 

24 år



En smärtsjukdom som drabbar kvinnor 

från tidiga tonår till 50 årsåldern
 Ofta lång tid till diagnos och behandling (6-10 år)

 Karakteriseras av akuta skov

 Kan leda till långvarig invalidiserande daglig smärta

 Smärtproblematik inte i proportion till utbredning av 
sjukdomen*,**

 Följdsymtom
◦ Sömnrubbning

◦ Trötthet

◦ Humörförändring

◦ Biverkningar av hormonbehandling

◦ Komplikationer av kirurgiska ingrepp

◦ Inverkan på relationer, yrke, familj och socialt liv

*Revised American Society for Reproductive Medicine 

classification of endo- metriosis: 1996. Fertil Steril 

1997;67:817- 21. 
**Gruppo Italiano per lo Studio dell’Endometriosi, Hum. 

Reprod. 16, 2668 (2001).



Riktlinjer Socialstyrelsen 2018

 Tidiga insatser prioriteras

 Endometriosteam bör finnas på 

kvinnoklinik

 Teambehandling och samordning

 Individualiserad behandling vid svåra fall



Endometrios

 Drabbar 5-10% av alla kvinnor 

 Från menarche till menopaus

◦ Tonåringar, unga kvinnor ofta odiagnosticerade

 Endometrievävnad utanför uterus

 En kronisk östrogenberoende inflammatorisk 
sjukdom

◦ Peritoneal

◦ Djup infiltrerande

◦ Endometriom (ovarialcysta)

◦ Adenomyos (växt i uterus)



Endometrios- klassiska symptom

 Dysmenorré

 Dyspareuni

 Infertilitet

 Ibland smärtsam miktion( dysuri) o tarmtömning (dyschezi)

 Kronisk bäckensmärta

 Kan utvecklas från ett lokaliserat tillstånd till en kronisk 
komplex systemisk sjukdom 

 Viss ökad risk för ovarialcancer, melanom, lymfom

 Samband med autoimmun sjukdom, IBS, IBD, astma, 
allergi, fibromyalgi, migrän, hypothyreos



Etiologi-patogenes

 Retrograd menstruation
 Metaplasi av embryonala celler

 Endometrievävnad sprids via blod/lymfa

 Implantation av endometrievävnad leder till angiogenes, 

adhesioner, inflammation, fibros och inväxt av neuronala

celler 

◦ Smärta och sensitisering



Ref: Giudice L. Endometriosis. NEJM 2010: 362;25; 2389-93

Riskfaktorer Lindrande faktorer

 Tidig menarche

 Sen menopaus

 Korta menstruationscykler

 Fetma

 Låg födelsevikt

 Genetiska

 Graviditet(er)

 Amning

 Livsstil, diet

 Blödningskontroll



Prognos efter laparoskopisk diagnos 

1997
 Spontanläkning 17-29%

 Progress 24-64%

 Stabila 9-59%

Sutton CJ, Pooley AS, Ewen SP, Haines P. Follow-up report on a 

randomized con- trolled trial of laser laparoscopy in the treatment of

pelvic pain associated with minimal to moderate endometriosis. Fer- til

Steril 1997;68:1070-4. 



Prognos 2019 forts…

 Metaanalys och vissa beräkningar
◦ visar att ca 50 % av personer som utvecklat endometrios

har skov av sjukdomen 

◦ och att ca 50% av dem med tiden utvecklar CPP (Chronic
Pelvic Pain)

◦ Ett okänt antal är symtomfria trots avancerad sjukdom

 Efter medicinsk behandling 
◦ återfår 50 % symtom 12–24 månader efter behandlingens 

slut

 Efter kirurgisk behandling
◦ 50–95% smärtlindring av operationen 

◦ men redan inom 6–12 månader har 30–60% återfått 
smärtorna

Källa: SFOGs behandlingsguide 2019



Diagnostik

 Typisk anamnes- svår dysmenorré med 

vasovagala symtom

 Gynekologisk undersökning med vaginalt 

ultraljud

 Laparoskopi med PAD

 MR-viktigt med specialutbildad radiolog



Grundläggande behandling

 Kombinerade monofasiska p-piller utan uppehåll

 Gestagen

 GnRh- analoger

 Hormonspiral

 Aromatashämmare

 Kirurgi

 Mekanismbaserad smärtbehandling

 Mål är blödningsfrihet och smärtlindring

 Bristande  evidens för vad som är adekvat 
smärtbehandling med analgetika och 
tilläggsläkemedel



Gynekologiska smärttillstånd 

mekanismer
 DYSMENORRÉ- nociceptiv

 ENDOMETRIOS-blandsmärta

 VULVODYNI- blandsmärta

 POSTOPERATIVA/POSTTRAUMATISKA

◦ Ilioinguinalisneuralgi-neuropatisk 

 MUSKULÄRA

◦ spänningstillstånd-sexuell problematik

 `REFERRED PAIN´´ från ländrygg, korsrygg

 CHRONIC PELVIC PAIN SYNDROME-

sensitisering, nociplastisk



Nociplastisk smärta

 Innebär överkänslighet för smärta 
beroende på abnorm central bearbetning 
inkommande signaler

 Uppstår utan identifierbara skadliga 
stimuli, påvisbar inflammation eller 
skada i nervsystemet

 Störd balans av excitation och hämning 
i centrala nervbanor

 Nociplastisk och neuropatisk smärta har 
vissa gemensamma egenskaper-
sensitisering och kan behandlas enligt 
samma principer

14



Behandling av inneliggande 

endometriospatienter med akut smärta

 20 patienter (2013-2014)

 51 besök varav 29 uppföljningar ( 0- 7)

◦ lika mycket som brännskadade patienter på BRIVA

 7 (35%) patienter har psykiatrisk eller neuropsykiatrisk 

diagnos)

 8 (40%) svår perioperativ problematik

 Ålder –median 25 år (21-40)

Adriana Miclescu, Stephen Butler, Rolf Karlsten (2017) 

The changing face of acute pain services. 

Scandinavian Journal of Pain,16, s204-210.



Resultat enligt principen för akut 

smärtbehandling
 15 (75%) behandlas med opioider iv/po

 9 (45,0%) antidepressiva

 4 (20,0%) fick EDA

 2 (10%) fick ketamininfusion

 VAS differens före och efter behandlingen är 
inte statistisk signifikant (6,870 till 6,037) 

 Således svarar dessa patienter dåligt på 
konventionella analgetika

 Andra smärtmekanismer



Långvarig endometriossmärta

 Deskriptiv studie på 146 endometriospatienter

remitterade till bedömning av smärtspecialist

2014-2017 Karolinska Huddinge

 Psychiatric comorbidity and opioid treatment has an impact 

on long-term sick leave in patients with endometriosis and 

complicated pain disorders admitted to a University Hospital 

Center of Endometriosis
Annica Rhodin MD PhD1,2, Anna Skawonius MSc2, Ingela Pontvik Löwenthal MSc2, Ronak Perot2 MD

Multidisciplinary Pain Center, Dept Surg Sciences University Hospital, Uppsala,1, Sweden, Center of 

Endometriosis, Huddinge Karolinska University Hospital, Stockholm 2, Sweden



Patients with endometriosis and chronic pain

Age (range)
Sick leave

N (%)

Psychiatric

diagnosis

N (%)

Somatic

comorbidi

ty

N (%)

Strong 

opioid

N (%)

Weak opioid

N (%)

No opioid

N (%)

32 

(15-55)
63 (43,2) 103 (70,5) 105 (72) 49 (33,6)

61 (41,8)
36 (24,7)

Problem vid kronisk 

endometriossmärta
 Patienter remitterade till smärtspecialist Karolinska 

Huddinge 2014-2017 N=146

C:a 300 remisser/år, 60-70 (20-23%) av 

dem behöver konsultation av smärtläkare
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Ökad risk för sjukskrivning > 3 

månader vid psykiatrisk diagnos 

och/eller behandling med stark opioid
Relative risk for sick leave in patients with endometriosis and complicated pain

Relative Risk (OR) Confidence Interval P- value

Psychiatric comorbidity 5,81 (1.81-18.87) P<0.003

Treatment with strong opioid 12.2 (3-41) P< 0.0000

Treatment with weak opioid 1.157 (0.369-3.269) P=0.82



Vad gör vi på Karolinska Huddinge?

 Rutiner för akutvård

 Rutiner för inneliggande vård

 Uppföljning av smärtspecialist

 Perioperativt samarbete med anestesi

 Samarbete smärtrehabilitering 
bäckenbottencentrum, reproduktionscentrum, 
konsultpsykiatri, beroendevård, urologi, 
gastroenterologi

 ENDOMETRIOSTEAM



Multiprofessionell approach på 

Huddinge endometriosteam
 Gynekolog, smärtläkare, psykiater, 

beroendeläkare, sjuksköterskor, kurator, 
fysioterapeut, sexolog, barnsmärtteam

 Psykoterapi-KBT

 Psykosocialt stöd

 Rehab.perspektiv

 Fysioterapeut
◦ Akupunktur,TENS

◦ Biofeedback

◦ Medicinsk yoga

◦ Bäckenbottenbehandling


