
Mensvärk – eller något allvarligare?

Det finns kvinnosjukdomar som man inte pratar så mycket om. Ofta 
börjar det med värk i magen och du tror att det handlar om vanlig 
mensvärk. Men kanske är det något allvarligare? 

Cosmo träffar Sandra och Anna som båda två uppmanar dig att 
lyssna på din kropp och ta dina signaler på allvar. De trodde från 
början att det handlade om vanlig mensvärk. Sandra fick 
utomkvedshavadeskap och hennes liv svävade mellan liv och död. 
Anna drabbades av den dolda sjukdomen Endometrios. 
Av: Frida Funemyr

När blödningen satte igång trodde hon fått tillbaka sin mens. Inte visste Sandra då att 
hennes mensvärk var ett utomkvedshavandeskap och att hennes liv svävade i fara.

Sandra Watson, 32 och hennes man har hunnit få två barn och är nu på plats i Thailand 
efter en efterlängtad två veckor lång semester. 
Sandras mens har inte kommit igång ordentligt efter andra förlossningen och när hon vaknar 
upp första morgonen på resan med blod i trosorna tänker hon att nu var mensen tillbaka. ”Jag 
tyckte det var tråkigt att inte kunna bada så mycket som jag velat. Det var vår första 
vintersemester sedan vi träffades för 14 år sedan. Det fortsätter att blöda rikligt under hela 
semestern, men jag tänker att det kan vara så innan den kommit igång ordentligt och blivit 
regelbunden. Jag har ont, men det känns precis som mensvärk och när man har semester så 
försöker man tänka bort och skjuta allt negativt åt sidan.” 

Tre dagar senare, tillbaka i Sverige, tilltar både värken och mängden blod.
”Min man är på jobbresa och jag är själv hemma med båda barnen. Jag har just klätt oss alla 
och vi sitter i bilen när jag känner hur jag plötsligt blir alldeles kallsvettig och tror att jag ska 
svimma. Jag känner mig inte kapabel till att köra bilen utan tar ut barnen igen, går tillbaka in i 
huset och ringer efter ambulans.” 

När Sandra slår 112 får hon höra att en ambulans skickas så fort hon fixat 
barnvakt (en ambulans får inte plats med båda barnen!). En granne lovar att komma över tills 
Sandras mamma är på plats. Tiden går och ambulansen lyser med sin frånvaro. Sandra låter 
barnen leka på golvet medan hon själv bara orkar ligga i sängen. ”Jag har så förbaskat ont vid 
det här laget, kan varken prata eller titta. Det känns som värkarna precis innan man får krysta, 
när man nästan kastar in handduken, samma slags intensitet fast det tar aldrig slut. Jag oroar 
mig för mina barn och undrar var ambulansen tagit vägen. Jag ringde vid 10, inte förrän tre 
timmar senare lyfter dom in mig på bår i ambulansen och tar mig till Huddinge sjukhus”. På 
vägen dit frågar man Sandra om hon är gravid. ”Det vet jag med säkerhet att jag inte är, jag 
har ju spiral”. Ambulansmännen frågar även om hon tror att hon ätit något olämpligt eller fått 
i sig någon parasit i Thailand. ”När jag har svår smärta så mår jag väldigt illa.  Det gjorde jag 
under båda förlossningarna och det gör jag även nu. Kanske är det på grund av illamåendet 
och att jag blir dålig i magen som man tror att jag fått någon magåkomma. Men jag känner att 
värken sitter kring livmodern”. 

Väl på sjukhuset vet man inte var man skall placera Sandra. ”De ber mig ta 
urinprov, men det är omöjligt. Jag kan ju inte ens sitta upp”. Med hjälp av blodprov 
konstaterade man att Sandra faktiskt är gravid, men att det befruktade ägget aldrig nått 
livmodern utan fastnat på vägen dit.



”Jag ropar bara nej, nej. Jag har spiral då kan man inte bli gravid.” På gynekologmottagningen 
säger en kvinna att Sandra är tvungen att opereras omedelbart. Hon har 
utomkvedshavandeskap och har redan förlorat en hel del blod.” Plötsligt kommer det folk 
springade från höger och vänster och de letar efter en ledig operationssal. De hinner inte ens 
få av mig mina kläder. Vid det här laget stänger jag av. Det går inte att ta in, känslan är 
utomjordisk. Först får jag reda på att jag är gravid, vilket kom som en total överraskning för 
mig. Därefter berättas det för mig att jag har utomkvedshavandeskap”. 

Enligt JanÅke Erlingson, legimiterad läkare och specialist inom obstetrisk – och 
gynekologisk vård, får cirka 2% av utomkvedshavandeskap, för äldre mammor över 40 
drabbas 7%. ”En pågående graviditet fungerar inte. Förutom smärta kan det innebära att 
äggledarna blir förstörda och man måste ha assisterad hjälp för att bli gravid på nytt. Risken 
att drabbas en andra gång kan också öka, men som prognoserna ser ut nu har man 60%:s 
chans att bli gravid på nytt.” Enligt JanÅke kan man behandla vissa utomkvedshavandeskap 
medicinskt, annars kan man öppna och ta ut x:et eller ta bort äggledaren genom en 
titthålsoperation. Antalet utomkvedshavandeskap ökar, i USA har antalet 
utomkvedshavandeskap femdubblats sedan 70-talet.

Sandras graviditet hade utvecklats i vänster äggledare och den blev tvungen att bortopereras. 
Blod hade runnit ut och fyllt hela buken. Graviditeten hade förmodligen gått in i vecka 6-7. 
”En läkare frågade mig efter operationen om jag förstått allvaret, att förr dog man av 
utomkvedshavandeskap och hade jag låtit det gå längre tid så hade jag förmodligen förblödit”. 
Sandra tänkte främst att nu var hon opererad och allt gick bra. På grund av chocken kunde 
hon inte ta in att det hon just gått igenom var livshotande. ”Jag förlorade 2 ½ liter blod och 
hade endast 74 i blodvärde. Det var inte förrän två veckor senare när jag sovit mig igenom 
dagar och nätter, ätit järntabletter och den värsta mattheten lagt sig som jag började förstå 
allvaret.”

Idag mår Sandra bra. Hon tränar, har ett bra blodvärde och orkar lika mycket som innan 
operationen. Hon är glad över sina två barn och tror inte att de kommer försöka få flera. ”Jag 
tror inte att just det här har avskräckt mig, men vi kände redan innan att vi har det bra som vi 
har det med vår son och dotter”. Sandra hade blivit enormt ledsen om detta helt tagit bort 
alternativet att skaffa fler barn, trots att hon inte vill ha fler i nuläget. Hon är främst irriterad 
över att det inte finns preventivmedel för män (förutom kondom) så att hon kunde slippa ta p-
piller.
Sandra beskriver båda sina graviditeter som hemska, mycket illamående och foglossning som 
gjorde att hon fick hoppa på kryckor de sista 4 månaderna av senaste graviditeten. ”Ja, ibland 
undrar man om det är värt att få fler. Man har rekommenderat mig att inte skydda mig genom 
spiral utan istället ta p-piller. Jag har svårt att tåla hormonerna som dessa piller ger, men jag 
ska ge det ett försök. För att det här inte ska hända mig igen så är det mitt enda alternativ”. 

Mitt i allt känner sig Sandra tacksam över att hon drabbades av detta då hon redan fått 
sina två barn, hon har varit inne på Internet och läst om tjejer som fått utomkvedshavandeskap 
med sitt första barn och sedan fått problem med att bli gravid igen. 

Sandra har gjort en anmälan till patientnämnden där man nu utreder om det inte 
finns en möjlighet i framtiden att fler ska kunna följa med i ambulansen. ”Man kan inte 
förutsätta att man i min situation ska orka ringa runt efter barnvakt mitt på ljusa dagen”.

Sandra tror att om hon bara haft sig själv att tänka på eller om hon förstått 
allvaret så hade hon sökt hjälp snabbare, redan i Thailand. Men när man har två barn att tänka 
på sätter man ofta sig själv på tredje plats. Hon uppmanar andra tjejer och kvinnor att vara 
uppmärksam på sin kropp och lyssna på signalerna. ”Jag trodde att spiral var ett definitivt 
skydd, men helt säker kan man uppenbarligen inte vara. Det jag trodde var vanlig mensvärk 
handlade ju om liv och död för mig”.



 

Så vet du om du har drabbats:

- Om du är kvinna som har möjlighet att få barn och plötsligt drabbas av smärtor i nedre delen 
av buken och får extra blödningar. Detta oavsett vilken preventivmetod som används.
- Till en början känner du ingenting onormalt; du kan märka att mens uteblir, få vanliga 
graviditetssymtom och till och med en positiv graviditetstest.
- Någon gång mellan graviditets vecka 6-12 får du ont långt ned på ena sidan av buken. 
Smärtorna drar och hugger, ofta känns de som kramper som kommer och går. Ofta får du 
också småblödningar via slidan och mensvärk eller krampartade sammandragningar av 
livmodern. 
- Förr eller senare uppstår det blödningar i ägget som börjar lossna från väggen i äggledaren, 
och äggledaren fylls med blod. De tidiga smärtorna beror på att äggledaren spänns ut av 
blodet och att äggledarens muskler dras samman för att försöka stöta ut ägget. 
Om ägget häftar fast längst ut i äggledaren, i ampullen, kan det stötas ut i bukhålan. Där växer 
det utan att ge några onormala symtom till att börja med.  Ganska ofta stöts ägget ut utan att 
det gör så väldigt ont, ägget tillbakabildas och du blir frisk utan att behöva opereras. Men 
ibland blöder det mycket ut i bukhålan (ofta på grund av en ofullständig avstötning) och i så 
fall får du ensidiga mycket häftiga smärtattacker, och eventuellt svimmar du. 
- Om du får så ont måste du ringa efter ambulans som tar dig till sjukhuset

Källa: www.growingpeople.se

Risken att du drabbas ökar om du:
- tidigare haft inflammation i de inre fortplanteringsorganen
- tidigare opererats i höftområdet
- haft tidigare utomkvedshavandeskap
- använder spiral
- har problem med barnlöshet
- genomgår behandlingar mot barnlöshet

För Anna Johansson Leijon, 31, började det också med smärtor i magen. I över 10 år 
slussades hon fram och tillbaka mellan hemmet och sjukhuset. På grund av värken i magen 
kontaktade Anna till en början vårdcentralen, men när de inte kunde ställa någon diagnos 
skickade de i sin tur remiss till sjukhuset. Inget fel upptäcktes och hennes hälsa var i många år 
föremål för flertalet utredningar. ”Eftersom min pappa har en tarmsjukdom och det visade sig 
att jag hade flera symtom som påminner om hans, som febertoppar, trötthet och värk i magen, 
så trodde man länge att även jag skulle ha denna tarmsjukdom.” 

Det var frustrerande för Anna att inte få någon diagnos. Flera dagar i månaden 
blev hon hemma från skolan och senare jobbet på grund av smärtor och sjukhusbesöken var 
många. ”Jag missade en hel del av min ungdomstid och sa nej till fester för att istället ligga 
hemma i min säng. Det kändes som att någon stod och högg mig med en kniv på höger sida i 
magen”. 

Inte förrän år 2005 fick Anna sin diagnos fastställd. ” Ifrån att nästan aldrig känt 
av min mens hade jag nu sådana fruktansvärda menssmärtor och sökte mig då själv till 
gynekologmottagningen. Där rådde ingen tvekan”. 

Gynekologen berättar för Anna att hon har endometrios och behöver opereras på 
en gång. Anna hade aldrig tidigare hört talas om denna sjukdom när hon fick diagnosen.



Enligt Carola Bengtsson på Svenska endometriosföreningen i Stockholm 
uppkommer denna kroniska sjukdom genom att livmoderns slemhinna finns på fel ställe. Det 
är en vanlig men dold sjukdom som drabbar 5-10% av alla kvinnor i fertil ålder. ”Än så länge 
finns inget botemedel och det finns ingen vetskap om hur den uppkommer. Däremot finns det 
behandling att få för att lindra och minska symtomen”. 

I Annas fall hade livmoderns slemhinna ”läckt ut” i stort sett i hela buken och 
vuxit sig fast bakom bland annat livmodertappen, på tarmar och dessutom angripit den ena 
äggstocken så mycket att dess funktion skadats.  All den slemhinna (endometrium) som 
blöder ut i buken under en menstruation klarar vårt immunförsvar inte av att ta bort utan den 
blir kvar och skapar en kronisk inflammation. Det är då dessa rester som sätter sig på tarmar 
och äggstockar. ”Jag har opererats två gånger och man har tagit bort det man kan”. Efter båda 
sina operationer fick Anna genomgå en hormonbehandling under sex månader, detta för att då 
slippa ägglossning och mens så att kroppen skulle få möjlighet till återhämtning. ”Det är ju 
under ägglossning och framför allt mensen som smärtan är som värst för det är när 
slemhinnan läcker ut i buken som värken tilltar.” Under denna period av behandling upplevde 
hon samma symtom som om hon vore i klimakteriet, allt från svettningar och vallningar till 
humörsvägningar. 

Carola förklarar att ett vanligt symtom på endometrios är oförklarlig barnlöshet. 
Anna som alltid sett sig själv som mamma hann känna oro för att inte själv kunna få egna 
barn, men innan hon och hennes kille ens hann försöka bli gravida, rekommenderade hennes 
läkare paret till att ställa sig i kö för provrörsbefruktning. ”Jag har ju endast en frisk äggledare 
och dessutom tyckte min läkare att om jag ville ha barn skulle vi passa på nu, direkt efter 
operation och behandling, innan endometriosen skulle växa till sig på nytt”. Anna är glad över 
att hon lydde sin läkares rekommendation. Idag är hon gravid i vecka 29 och mår toppen. ”Att 
vara gravid är ju som att få behandling mot min sjukdom, då slipper jag både ägglossning och 
mens. Det är ju det som bidragit till all min smärta under alla dessa år.”

Så fort Anna fick sin diagnos fastställd  har hon pratat öppet om sin sjukdom 
med sin omgivning. Ofta har hon fått höra kommentarer som ”Men kom igen, mensvärk har 
väl alla kvinnor. Ta en tablett bara!”. I fikarummet på jobbet har Anna vid olika tillfällen lagt 
ut artiklar som beskriver sjukdomen och hon vill nu göra allt för att öka kunskapen och 
förståelsen kring endometrios. 

Anna träffade sin kille på jobbet och eftersom hon var frånvarande ganska 
mycket berättade hon för honom vad hon gick igenom så snart de blev ett par. Många som 
drabbas av endometrios får rejäla smärtor vid samlag, men för Anna och hennes kille har den 
biten funkat bra. ”Visst, eftersom jag har extra sköra slemhinnor krävs det lite längre förspel. 
Dessutom underlättar det att använda glidmedel”.

Carola förklarar att när smärtan sitter i underlivet kan det påverka synen på oss själva som 
kvinnor. ”Många känner sig mindre kvinnliga. Endometrios tas fortfarande inte på allvar utan 
en allmän uppfattning är att det endast handlar om vanliga menssmärtor. Men det här handlar 
om kroniska smärtor som även påverkar dig psykiskt och du kan behöva hjälp av smärtläkare 
och beteendevetare. Många lider av barnlöshet vilket kan vara mycket svårt att hantera och 
leda till en depression. Här kan du behöva hjälp av en psykolog.”

Det Anna främst sörjer idag är att det skulle behöva ta så många år att få sin 
diagnos fastställd. Hon önskar att läkare inom olika områden skulle samarbeta lite mer. ”Om 
det inte hade hunnit gå så många år, så hade jag kunnat få hjälp och sluppit alla 
frånvarotimmar i skolan och i arbetslivet. Jag hade kunnat umgås mer med mina vänner och 
familj och på så sätt fått ett ännu mer socialt liv.”



Så vet du om du har endometrios:

Symtom kan vara:

* Kraftig smärta under menstruation, smärta som ofta förvärras i slutet av menstruationen
* Riklig menstruation
* Smärtor vid samlag
* Smärtor i korsryggen och ut i benen 
* Smärtor när man går på toaletten
* Förstoppning och/eller diarré 
* Trötthet, utmattning
* Feber
* Infektionskänslighet 
* Oförklarig barnlöshet

Du kan lida av endometrios även utan att ha ovanstående symtom. Du kan också ha någon 
eller några av symtomen och ha andra symtom som inte står här ovan. Du kan också ha dessa 
symtom utan att ha endometrios.
Endometrios yttrar sig väldigt olika hos olika människor. Det är ofta orsaken till att det tar så 
lång tid att ställa diagnos.
Sjukdomen har en tendens att återkomma och ge upphov till varierande smärttillstånd, trötthet 
och infertilitet.

Källa: Svenska Endometriosföreningen


