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Ulrika Westerlund gick med oupptäckt och obehandlad endometrios i 18 år. Nu har Sveriges första
specialistklinik för endometrios öppnat, något många andra europeiska länder har haft länge. Varför
så sent?

En dag i juli 2002 höll jag på att dö. Jag var på semester i New York och vaknade i en kokhet Brooklyn-lägenhet av att
jag hade fruktansvärt ont i magen. Jag hasade mig in till badrummet, ramlade ihop på golvet och kunde inte resa mig,
men lyckades till slut kämpa mig upp i soffan i vardagsrummet och låg och flämtade med en varmvattenflaska på
magen. Det hjälpte inte, det blev snarare värre.

Trots detta var jag helt övertygad om att det inte var något som var fel. Det var inte förrän jag helt plötsligt märkte
att jag hade förlorat känseln i armarna och benen som jag förstod att det kunde vara allvarligt. En taxifärd senare
inlagd på sjukhus fick jag min dom: brustet utomkvedshavandeskap. Min äggledare hade spruckit och anledningen till
den förlorade känseln var att så mycket blod hade runnit ut i min mage att kroppen försökte rädda vitala organ
genom att inte längre pumpa ut blod i extremiteterna. Det blev akut operation och jag vaknade upp ett par timmar
senare en äggledare fattigare, men vid liv. Om än knappt, för hade jag väntat en timme längre med att åka in hade jag
förmodligen inte överlevt, enligt läkaren som opererade mig.

”... det är väldigt vanligt att kvinnor sökt hjälp i många år
utan att få någon hjälp alls.”

Den här historien har jag berättat några gånger, inte bara för att bearbeta min upplevelse. Den är väldigt effektiv som
illustration till hur det kan vara att ha endometrios. Anledningen till att jag inte förstod att det var allvarligt var att
smärtan inte skiljde sig särskilt mycket från min vanliga mensvärk. Men historien har också en annan
endometriospoäng: det var först efter den som jag fick min diagnos. Den opererande läkaren såg sammanväxningar
och annat i min mage typiska för en endometriospatient.

”Så är det att ha mens”
Vid det laget var jag nästan 30 och hade sökt hjälp för svår mensvärk sedan jag var 12. Under de 18 åren hade jag
bland annat svimmat av smärta ett antal gånger, legat hela nätter på badrumsgolv och spytt och skakat av smärta,
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bland annat svimmat av smärta ett antal gånger, legat hela nätter på badrumsgolv och spytt och skakat av smärta,
försökt med alla typer av smärtstillande tabletter – och hela tiden blivit bemött av alla läkare med att smärtan jag
kände inte var något särskilt. ”Så här är det att ha mens”, kunde det låta.

Jag är inte ensam om att inte ha fått
någon hjälp av sjukvården. Sverige
har hittills saknat en specialistklinik
för behandling av
endometriospatienter, något som
många andra europeiska länder har
haft länge. Men sedan oktober 2009
finns endometrioscentrum vid
Akademiska Sjukhuset i Uppsala.
Margita Gustafsson är en av
läkarna.

Vad är det största
problemet inom vården
idag för

endometriospatienter?
– Okunskapen hos läkarna. Allmänläkarna känner ofta inte ens till sjukdomen, vilket leder till att det är väldigt
vanligt att kvinnor sökt hjälp i många år utan att få någon hjälp alls. Också bland gynekologer är kunskapen
bristande, många hinner inte uppdatera sig på ny forskning som finns om sjukdomen och ger därför inte sina
patienter den bästa behandlingen.

– Attityden till endometrios hänger ihop med attityden till andra smärttillstånd hos kvinnor, som till exempel
vestibulit. Kvinnornas smärtupplevelser respekteras inte.

– Det här leder till att det är mycket vanligt att kvinnor går med sjukdomen i upp till tio år innan de får en diagnos
och därmed behandling. Det är väldigt problematiskt eftersom risken för verkligt handikappande symtom ökar ju
längre man väntar. En patient med svår mensvärk i tonåren kan i tjugoårsåldern börja få värk också vid ägglossning
och ännu några år senare ha närmast konstant smärta, säger Margita Gustafsson.

Alternativa metoder kan också hjälpa – sök på nätet
Men det finns alltså hjälp att få. Vanligt är att man försöker med olika former av hormonbehandling, som till
exempel insättning av hormonspiral. Vissa kan behöva operationer för att lösa upp svåra sammanväxningar – och
om inget annat hjälper finns också möjligheten att operera bort livmodern och äggstockarna.

Men det finns också alternativa metoder. Själv hittade jag en lösning som drastiskt förändrade mitt liv efter att ha
läst kosttips i några av alla de fora som finns på internet för kvinnor med endometrios. Jag slutade äta mat gjord på
vete, och efter två månader var mitt liv förändrat. Från att ha ätit värktabletter varje dag och under själva mensen
ofta ha varit helt inkapabel att ens ta mig ur sängen, känner jag nu bara helt hanterbar smärta under själva mensen.

Varför dröjde det så länge innan Sverige fick en specialistklinik för endometrios?
– Ja, vi är sent ute. Det handlar om en bristande politisk vilja för att uppmärksamma kvinnosjukdomar. Jag och
några andra läkare har drivit den här frågan i flera år innan vi fick gehör.

Ulrika Westerlund är frilansskribent
och vice förbundsordförande för RFSL

Foto: Peter Larsson
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FAKTA
Cirka tio procent av alla kvinnor i fertil ålder beräknas ha endometrios. Livmoderslemhinnan har då spritt sig till

platser utanför livmodern, utan att kroppen har klarat av att göra sig av med den. Istället skapas
sammanväxningar, ”endometrioshärdar” och cystor. Vad sjukdomen beror på är inte klargjort.

Symtomen är ofta tydliga, dock inte alltid, bland annat svår mensvärk, smärta vid penetrerande sex, ibland
smärta vid toalettbesök.

Många med endometrios har svårt att bli gravida. Orsakerna kan bland annat vara att sjukdomen har skapat
sammanväxningar som gör att ägg och spermier inte kan mötas. Cirka 30 procent av dem som söker hjälp för
ofrivilig barnlöshet har endometrios.

Endometrios kan inte upptäckas vid en vanlig gynekologisk undersökning eller med hjälp av ultraljud. För att
helt säkert få sin diagnos måste man göra en titthålsoperation. Men har man symtomen räcker det ofta för att
ställa diagnos.

 

Mer om sjukdomen endomentrios (endometriosforeningen.com)

Mer på om alternativ kost på (endometriosis.org)

Endometrioscentrums webbplats (akademiska.se)

E-posta Endometrioscentrum (endometrioscentrum@akademiska.se)
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