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Var femte kvinna kan
vara drabbad
Men sjukdomen tas inte på allvar
Sju år för att få rätt diagnos.

Det är snittiden för att få beskedet endometrios.
– Läkare har svårt att förstå kvinnors smärtor, säger

Diana Rydberg.
Om du misstänker att du är drabbad – kräv en

titthålsoperation, det är det bästa sättet att upptäcka
sjukdomen.
Den dolda kvinnosjukdomen tas inte på allvar.
Därför tar det i snitt sju år att få rätt diagnos.

– Läkare har svårt att förstå kvinnornas
smärtor, säger Diana Rydberg, själv läkare –
och endometriossjuk.

Hon hade endometrios i 15 år innan hon fick
diagnosen – först då blev hon trodd.

– Jag blev sjuk när jag var tolv och fick mens. Ingen förstod hur ont det
gjorde. Det allmänna rådet var: ”Rör på dig mer”. Jag gjorde det – och
svimmade.

I dag är 40-åringen utbildad läkare. På arbetet märker hon att
okunskapen om endometrios är stor bland kollegerna.

– De har svårt att förstå smärtorna. Och sjukdomen tas allmänt inte på
allvar bland gynekologer.

Allt fler drabbas
– Risken ökar ju längre man väntar med att skaffa barn, säger

överläkare Greta Edelstam.
Har du endometrios är det svårt att bli gravid. Men blir du det kan

smärtorna släppa - tills barnet är fött.
Att värken försvinner när du är gravid beror på hormonerna som då

produceras. De är helande. De bygger upp ett skydd mot sjukdomen och
minskar därmed risken att få den.

– Med tanke på det är det bättre att skaffa barn vid 25 än 35, säger
Greta Edelstam.

Ungefär 200 000 svenska kvinnor har diagnosen endometrios. Men
mörkertalet är stort och enligt Edelstam växer det sig större i och med att
kvinnor skaffar barn allt senare i livet. Många vet inte att de har
sjukdomen eftersom det är svårt att ställa rätt diagnos. Det beror på
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  Ammi Bohlin

  Åsa Eriksson

okunskap och att en ordentlig utredning inte görs på en gång.
– Det bästa sättet att upptäcka sjukdomen är att göra en

titthålsoperation.
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Checklista – 11 tecken på endometrios
Symptomen varierar mycket men följande är vanliga:

Mycket kraftig menstruationssmärta, smärta som för vissa kan förvärras i slutet av
menstruationen.
Riklig menstruation.
Samlagssmärta.
Smärta i korsryggen och ut i benen.
Smärta när man kissar eller har avföring.
Förstoppning och/eller diarré.
Trötthet, utmattning.
Feber.
Infektionskänslighet.
Ofrivillig barnlöshet.
Depression.

Gör så här: Ta med checklistan till läkare och kräv en ordentlig utredning. Du kan inte
kräva en titthålsoperation, vilket är bästa sättet att upptäcka endometrios, men föreslå
det.

Det här är endometrios
Vad är endometrios?
Endometrios är att livmoderslemhinna (endometrium) finns där det inte

ska vara. Det kan vara i musklerna i livmodern eller utanför, som i
urinblåsan. Endometriosen behöver östrogen för att kunna växa, så
problemen upphör med klimakteriet.

Hur uppstår det?
Experterna tror att livmoderslemhinnan går åt fel håll i kroppen under

mensen. Mensen går genom äggledarna ut i bukhålan.
Hur vanligt är det?
5-20 procent av alla fertila kvinnor är drabbade.
Hur ser det ut?
Som små blåsvarta fläckar på bukhinnan eller äggstockarna som kan

utvecklas till blodfyllda cystor.
Hur sätts diagnosen?
Diagnosen endometrios är svår att få. Ofta dröjer det mellan fem och

tio år. En titthålsoperation är det säkraste sättet att diagnostisera. Då
skär man ut en bit av cystan för att försäkra sig om att det är
livmoderslemhinna.

Hur känns sjukdomen?
Svåra smärtor under mens och ofta också vid samlag. Man kan även

ha ont när man kissar och bajsar och när man har ätit om endometriosen
ligger i anslutning till tarmarna.

Kan man bli med barn?
Endometrios kan göra dig steril och det kan vara svårare att bli med

barn. Orsaken är ofta sammanväxningar kring äggledarna.
Hur behandlas det?
Vanligaste sättet att behandla är med smärtstillande mediciner. Vissa

patienter blir också hjälpta av elektrisk nervstimulering, så kallad TENS.
Hormonet gestagen som motverkar östrogen är ett annat sätt att
behandla. Det finns både i vanliga p-piller och specifik medicin. Man kan
också ta bort östrogenproduktionen helt och försätta patienten i
klimakteriet. Cystor kan opereras bort och även delar av eller hela
livmodern och äggledarna. Just nu pågår en försöksbehandling mot
smärta på Danderyds sjukhus, som går ut på att skölja äggledarna.

Går det att bota?
Endometrios är kroniskt. Man kan försöka lindra smärtan, men att bota

går inte. Det blir oftast bättre efter graviditet, men vissa blir sämre. När
kvinnan kommit in i klimakteriet brukar smärtorna avta och ibland blir
man helt smärtfri.

Källa: Niels Lund, specialistläkare i gynekologi, Svenska
endometriosföreningen

Hört hos gynekologen
Det finns läkare som inte vet vad endometrios är. Sex
kvinnor fick höra dessa kommentarer.

”Ta ett varmt bad så blir det bra.”
”Du kanske har anorexi eller bulimi?”
”Det syns inte på dig att du mår illa. Jag menar, du har ju aldrig

FAKTAFAKTA

PLUS

PLUS

Svenska underbär ger
bättre hälsa

Ät lingon – och håll vikten. Nu
har vårt eget svenska…

Din snuva kan göra dig
tjock
 Fetma kan orsakas av ett helt
vanligt…

Så blir du kvitt
"ansiktssvampen"

400 000 svenskar lider av…

Hundratals miljoner i
bidrag delas ut – utan
granskning
 Tillväxtverket har lagt…

Tyd ditt bajs
 Förstoppning eller diarré, ljust eller
mörkt. Färgen och konsistensen på
din avföring…

MEST LÄST IDAGMEST LÄST IDAG

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

Din vårsnuva kan
vara pollenallergi

Så luras vi av
den ”nyttiga” maten

Så gick vi ner
251 kilo - på egen hand

Mikael fick
Alzheimer vid 39 års
ålder

TEST: BÖRJAR
DU BLI DEMENT ELLER
ÄR DU BARA
GLÖMSK?

Sola – det förlänger
livet!

Tappade 104 kilo
med LCHP

Visa flerVisa fler 

 Annonsera
 I siffror
 Köpa bilder
 Lediga jobb
 Integritetspolicy
 RSS
 Som din startsida
 Surfa lugnt
© Aftonbladet Hierta AB
Växel: 08 725 20 00

OM AFTONBLADETOM AFTONBLADET

0RekommenderaRekommendera

mailto:ammi.bohlin@aftonbladet.se?subject=Var%20femte%20kvinna%20kan%20vara%20drabbad
mailto:asa.eriksson@aftonbladet.se?subject=Var%20femte%20kvinna%20kan%20vara%20drabbad
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=&text=Var%20femte%20kvinna%20kan%20vara%20drabbad%20%23aftonbladet&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.aftonbladet.se%2Fhalsa%2Farticle11530317.ab
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.aftonbladet.se%2Fhalsa%2Farticle11530317.ab
http://wwwapp.aftonbladet.se/tipafriend/tipafriend.jsp?articleId=11530317
http://www.aftonbladet.se/halsa/article11530317.ab?service=print
http://ads.aftonbladet.se/eas/cu=843::camp=95210::no=181010::kw=link1-181010::EASTsection=kropphalsa::EASTpage=artikel::EASTnp=2%7C4%7C3%7C1::EASTadgw=PS_Vasastan_all%7CPS_Sodermalm_all%7CPS_Hammarby_Sjostad_all%7CPS_Kungsholmen_all%7CPS_Hagersten_Lilje_all%7CPS_Ostermalm_all%7CPS_sthlmslan_all%7CPS_Solna_all%7CPS_Enskede_Arsta_Skarpnack_all%7CPS_Stockholm_all%7CPS_Bromma_all%7CPS_Lidingo_all%7CPS_Nacka_all%7CPS_Sundbyberg_all::kw1=article11530317::kw2=notHandheldDevice::kw3=kropphalsa::uuid=cf85b10a-f94c-11e3-80f0-00259075cf31::EASLink=http://track.adform.net/C/?bn=3912513;bsqno=1;li=1;cset=74%7C74%7C19%7C300%7C500%7C24%7C8%7C0%7C0%7C3%7C7%7C0%7C0;js=1;smid=-1;unloadid=7098799754627508320;pdmn=www.aftonbladet.se;adfibeg=0;icid=4107282860223346898;icidt=635389562046608975;CREFURL=http%3a%2f%2fwww.aftonbladet.se%2fhalsa%2farticle11530317.ab;C=0
http://www.aftonbladet.se/halsa/article18247034.ab
http://www.aftonbladet.se/halsa/article18993048.ab
http://www.aftonbladet.se/halsa/article18436218.ab
http://www.aftonbladet.se/halsa/nyheter/article18957196.ab
http://www.aftonbladet.se/halsa/mage/article12453734.ab
http://www.aftonbladet.se/halsa/article18768466.ab
http://www.aftonbladet.se/halsa/article18767183.ab
http://www.aftonbladet.se/halsa/article18758058.ab
http://www.aftonbladet.se/halsa/article18716824.ab
http://www.aftonbladet.se/halsa/article18611118.ab
http://www.aftonbladet.se/halsa/article18690681.ab
http://www.aftonbladet.se/halsa/article18642548.ab
http://www.aftonbladet.se/halsa/article11530317.ab#fler
http://annonswebb.aftonbladet.se/
http://www.aftonbladet.se/siffror/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16838551.ab
http://www.aftonbladet.se/ledigajobb/
http://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/vanligafragor/article18516074.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/rss/article11936266.ab
http://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/article563331.ab
http://surfalugnt.se/


spytt när du varit på min mottagning.”
”Det är en släng av influensan.”
”Endometrios, den sjukdomen finns inte överhuvudtaget.”
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