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Textstorlek:

FAKTA/Endometrios
Endometrios kommer av att
livmoderns slemhinna sitter på
fel ställe, på till exempel
äggstockar eller äggledare.
Endometrios är en vanlig, men
av allmänheten ganska okänd,
kvinnosjukdom.
Uppskattningsvis 100 000
svenska kvinnor är drabbade.
Det är en kronisk sjukdom som
det ännu inte finns något bot för
och man vet inte heller varför
den uppstår.
Symptom kan vara:
• Kraftig smärta i magen, ofta
före eller i samband med mens
• Smärtor vid ägglossning
• Smärtor inne i magen vid
samlag
• Smärtor inne i magen när
man kissar eller har avföring
• Förstoppning och/eller diarré
• Trötthet, utmattning
• Oförklarlig barnlöshet
Behandling och
symptomlindring

I tio år har Julia Arnstad, 30, lidit av sin smärtsamma endometrios utan att
läkarna har tagit hennes symptom på allvar.

Foto: PRIVAT

Julia lider av den
bortglömda
kvinnosjukdomen
Endometrios
nonchaleras ofta av
läkarkåren
I tio år har Julia Arnstad, 30,
lidit av sin smärtsamma
endometrios utan att läkarna har
tagit hennes symptom på allvar.
Sjukdomen har gjort hennes liv
till ett helvete.
– Läkarna avfärdar mina besvär
som psykiska, säger Julia, som
tappat all tro på läkarkåren.
Hon hoppas nu få hjälp vid det
nystartade endometrioscentrumet vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala där
man specialiserat sig på att hjälpa
kvinnor med endometrios.
– Många inom vården känner knappt
till vad endometrios är vilket gör att
den diagnosen missas och kvinnorna
tvingas ofta valsa runt hos flera
doktorer utan att få hjälp, säger
Matts Olovsson, överläkare och chef
för Sveriges enda endometriosklinik.

Avfärdas som psykiskt
Att kvinnor som lider av endometrios
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symptomlindring
• Smärtstillande medel
• Hormonbehandlingar
• Operation, till exempel att
endometrioscystor eller andra
endometrioshärdar tas bort.
(Källa: Matts Olovsson vid
Nationellt Endometrioscentrum i
Uppsala samt
www.endometriosforeningen.se)
För mer information:
www.endometriosforeningen.se
www.akademiska.se/templates/page____43829.aspx

nonchaleras av sjukvården vittnar
Matts Olovsson om.
– Det är vanligt att mina patienter
får svaret från sina läkare att deras
symptom är psykosomatiska eller
beror på någon form av
magproblem.
Julias besvär började i de sena
tonåren med att hon drabbades av
en olidlig smärta varje gång hon fick
mens, ägglossning eller hade
samlag.
Först när hon var 20 år fick hon
diagnosen endometrios, en sjukdom
som drabbar var tionde kvinna i fertil
ålder.

Inget hjälpte
Julia fick olika hormonpreparat som
skulle hjälpa mot smärtan, men utan
resultat.
Om det inte fungerar med
hormonsprej kan man gå in och
bränna bort endometriosen. I sista
hand görs en hysterektomi, då
livmoder, äggstockar och äggledare
tas bort.
Julia har vid upprepade tillfällen opererat bort cystor på äggstockarna,
vilket är typiskt för endometriospatienter.
Kvinnor med endometrios har lägre fertilitet, men Julia har trots sin
sjukdom lyckats bli gravid vid två tillfällen men bägge sönerna, Oskar,
5, och Oliver 1,5, har fått förlösas med kejsarsnitt, vilket är vanligare
bland kvinnor med endometrios.

Skräckfyllda förlossningar
Julia minns sina förlossningar med skräck.
I fem dagar låg hon med värkar innan man till slut beslutade sig för
kejsarsnitt när Oskar skulle födas.
– Jag öppnade mig inte och de brydde sig inte om att jag hade
konstaterad endometrios, säger Julia som önskar att de tagit ut Oskar
tidigare med snitt så att hon sluppit lida så länge.
Julia menar att endometrios är en bortglömd kvinnosjukdom och hon får
till viss del medhåll av Matts Olovsson.
– Den är i alla fall väldigt styvmoderligt behandlad. Hade det varit en
sjukdom som drabbat män hade det satsats betydligt större resurser.
Kvinnors klagan avfärdas ofta som gnäll.

Sen diagnos
Genomsnittstiden för att få diagnosen endometrios är åtta år.
– Det är en mycket lång tid med onödigt lidande, säger Matts Olovsson.
Julia står nu i kö för att få hjälp. Hon har bestämt sig för att göra en
hysterektomi.
– Som det är i dag klarar jag varken av barn, hem, arbete eller vänner.
Det är jättejobbigt att leva ett normalt liv, säger Julia, som hoppas att
hennes remiss snart hamnar först i kön.
Matts Olovsson och hans team står redo att hjälpa henne.

Katarina Elmblad
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