
Mensmodeller sökes till Almedalen! – Alla kvinnor 20-45 år välkomnas att 
söka 

Med start på internationella mensdagen, måndag 28 maj, går Myomguiden ut med en 
modellcasting för att söka kvinnor som är engagerade i kvinnors hälsa. Modellerna ska skildra 
livet med riklig mens, det vanligaste symtomet på myom, muskelknutor i och på livmodern. 
Resultatet av modellcastingen kommer att synas i juli under Almedalsveckan på Gotland. 

Upp till 40 procent av alla kvinnor 18-51 år får myom någon gång i livet. Av de får ungefär hälften 
symtom som kan göra livet mycket besvärligt, varav riklig mens är det vanligaste. Ändå är kännedomen 
om sjukdomen låg och många omedvetet drabbade. 40 procent av Sveriges kvinnor har inte hört talas om 
myom.* Modellcastingen ska öka kännedomen om myom i syfte att fler ska söka vård. 

Riklig mens begränsar 
En del kvinnor tvingas stanna hemma från jobb eller studier och/eller väljer att inte delta i sociala 
sammanhang på grund av riklig mens. Många känner även igen sig i situationen att blöda igenom kläderna. 
Som exempel undviker 47 procent av Sveriges kvinnor en viss typ av kläder som klänning, kjol eller vita 
kläder under menstruationen.* 

Modellcasting med ”vanliga” kvinnor ska illustrera ett vanligt problem 
Patientportalen Myomguidens initiativ, att under två veckor gå ut med en modellcasting, syftar till att med 
hjälp av ”vanliga” kvinnor som modeller illustrera hur det är för många som blöder igenom kläderna som 
en del av vardagen - med en uppmuntran att söka vård om man känner igen sig. 

- Många kvinnor står ut på tok för länge innan de söker vård. Genom att prata om riklig mens vill 
vi ändra på det. Modellerna behöver inte själva ha riklig mens eller myom. Det viktiga är att de 
känner engagemang för och tycker att det är viktigt att dolda kvinnosjukdomar uppmärksammas, 
säger Carina Sone, pr- och kommunikationsansvarig på Gedeon Richter Nordics. 

Modellerna ansöker genom att skicka in en kort film på sig själva med en motivering till varför de vill 
fronta kampanjen. Alla kvinnor 20-45 år är välkomna att söka. Myomguiden ser gärna sökande som bor, 
studerar och/eller arbetar på Gotland, då kampanjen är synlig under tre dagar under Almedalsveckan. 

Det är andra gången som Myomguiden söker mensmodeller. Första gången var i oktober 2017 då fem 
modeller valdes ut av överväldigande 460 sökande från hela Sverige. Resultatet av den första castingen 
kommer att synas i början av 2019. Även då var syftet att skildra livet med riklig mens och myom. 

Om modellcastingen 
Ansökan sker på myomguiden.se, som läkemedelsbolaget Gedeon Richter som arbetar för kvinnors hälsa 
är initiativtagare till. Sista dag att söka är fredag 8 juni. Ansökan sker genom att du skickar in en kort film 
på dig själv där du svarar på frågan varför du vill vara en del av initiativet. Alla kvinnor 20-45 år är 
välkomna att söka. Du behöver inte själv ha riklig mens eller myom. Det viktigaste är att du känner 
engagemang för kvinnors hälsa och tycker att det är viktigt att uppmärksamma kvinnosjukdomar. 
Kampanjen är synlig under tre dagar under Almedalsveckan på Gotland (1-3 juli) och i sociala medier. 
 
*Undersökningen är gjord år 2016 bland 1 024 män och kvinnor i Sverige 18-55 år av undersökningsföretaget YouGov 
på uppdrag av Gedeon Richter Nordics. 

För mer information kontakta gärna: 
Carina Sone, pr- och kommunikationsansvarig, Gedeon Richter Nordics,  
mejl: carina.sone@gedeonrichter.eu eller telefon: 0766-35 40 60 


