
Pressinbjudan seminarium Almedalen 
 
Varmt välkommen till seminariet ”Normal mens kräver ingen 
kristrosa - från dolt problem till engagerad politik och sjukvård” 
 
Hur mycket mens är normalt och när bör en kvinna söka vård? Hur kan politiken och vården 
gemensamt öka kunskapen om dolda kvinnosjukdomar och säkerställa omsorgen om de som är 
drabbade? Frågorna diskuteras under vårt Almedalsseminarium tisdag 3 juli kl 13.15-14.00, då 
även en ny studie av överläkaren Helena Kopp Kallner presenteras som visar på minskad 
livskvalitet samt arbets- och inkomstbortfall hos kvinnor som lider av riklig mens. Under 
Almedalsveckan genomförs även kampanjen #ingenkristosa som skildrar livet med riklig mens. 
 
Information om seminariet 
Det pratas väldigt lite om mens – framför allt om hur mycket det är normalt att blöda. Många vet därför 
inte om att riklig mens kan vara en sjukdom och lider i det tysta. Det är hög tid att vi pratar mer om 
kvinnors hälsa och ser till att kvinnor med dolda sjukdomar får vård. Först då ökar kunskapen. 
 
Ökad kunskap om kvinnosjukdomar får kvinnor att söka vård tidigare. Detta gör att både samhället och 
drabbade sparar pengar och kanske viktigast av allt – att allt fler kvinnor mår bättre. 
 
Paneldebatt med bland andra: 
Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen  
Helena Kopp Kallner, överläkare gynekologi, Danderyds sjukhus, docent på Karolinska Institutet 
Lina Nordquist, Liberalerna, landstingsråd Uppsala, disputerad forskare inom medicin 
Deborah Alexander, patient  
Antonia Simon, ordförande MENSEN - forum för menstruation  
 
Tid: Tisdag 3 juli kl 13.15-14.00 
Plats: Strandvägen 4, Dagens Nyheters tält, Almedalen, Gotland 
Arrangör: Läkemedelsbolaget Gedeon Richter med över 100 års erfarenhet av kvinnohälsa 
 
Även kampanjen #ingenkristrosa ska hjälpa till att öka kunskapen 
Med mensen uppstår situationer som de flesta kvinnor kan känna igen sig i. Under de första dagarna på 
Almedalsveckan gör Gedeon Richter därför även en kampanj i Almedalen och på sociala medier under 
#ingenkristrosa. Kampanjen ska ge en bild av hur det är för många kvinnor som blöder igenom kläderna 
som en del av vardagen med syftet att öka kunskapen och förståelsen för hur många har det i verkligheten. 
 
För mer information kontakta gärna: 
Carina Sone, kommunikationschef, Gedeon Richter Nordics 
Telefon: 0766-35 40 60, mejl: carina.sone@gedeonrichter.eu 
 


