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 Hannah, My och Martin i ”Ensam 
mamma söker”. 
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– Jag skämdes 
för sjukdomen
”Ensam mamma”-My 
fick barn mot alla odds 
efter läkarnas ödesdigra 
besked
Läkarnas hårda dom: hon skulle 
aldrig kunna få barn.
När My Hammar i ”Ensam 
mamma söker” blev gravid 
trodde hon först att det inte var 
sant.
– Det var ett under, säger hon.
My Hammar var 17 år när smärtan 
kom i magen.

– Det smög sig på, men sen kände 
man bara hur det brast i kroppen på en. Jag fick fruktansvärda smärtor 
och har aldrig haft så ont i hela mitt liv, säger hon.

Hon åkte ambulans in till sjukhuset där läkarna först trodde att hon var 
gravid och därefter att hon drabbats av blindtarmsinflammation.

Till slut kom man fram till att hon drabbats av endometrios, en sjukdom 
där cystor bildas på äggstockarna. Läkarna opererade omgående bort 
cystorna.

”En stor chock”
Samtidigt levererade de en hård dom – att My troligtvis aldrig skulle 
kunna få barn.

– De sa till mig att du antagligen aldrig kommer att få några barn. Att 
vara så ung och inte tror att man kan få några barn, det är ju en stor 
chock, att få barn var ju min dröm, säger hon.

Hon höll sjukdomen hemlig för alla utom sin mamma.
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– Jag skämdes väldigt mycket.

Och året efter beskedet var omtumlande. Hon hoppade av skolan och 
festade mycket.

– Jag mådde jättedåligt under en ganska lång tid där faktiskt. Jag 
tappade fotfästet lite. Man ville ha andra grejer att tänka på i stället. Jag 
tror att det hade mycket med att göra att jag inte berättade det för 
någon.

Fann livets mening
För att sjukdomen inte ska fortsätta att utvecklas äter hon speciella 
p-piller.

Men under en period då hon reste utomlands med sin pojkvän åt hon 
dem inte. Hon blev gravid direkt.

– Jag förstod inte riktigt att det var sant, det var så overkligt, säger My.

Graviditeten innebar också att hon hittade fotfästet igen.

– Jag hade inte direkt haft någon mening innan, men då blev det 
verkligen att ”nu ska jag ta tag i mitt liv och göra någonting”.

Hon utesluter heller inte fler barn. Men det får inte dröja allt för länge, 
vid 35 menar hon att hon aldrig skulle kunna få barn.

– Det finns nog dem som har endometrios som kan få barn i den åldern 
men så ser det inte ut för mig. Men nu har jag det jag aldrig någonsin 
hade trott att jag skulle kunna få. Och sen tanken på att jag faktiskt kan 
få fler barn, det är också en jättestor glädje, säger hon.

Martin Gustafsson

Var tionde kvinna drabbas
 Cirka tio procent av alla kvinnor i fertil ålder beräknas ha 

sjukdomen.

 70 procent av de drabbade har symptom redan i tonåren. 70 
procent har en mamma eller syster med sjukdomen.

 Endometrios innebär att vävnad från livmoderslemhinnan hamnar 
utanför livmodern, vanligen i bukhålan, men också på äggstockarna, 
bäckenet, urinblåsan och ändtarmen. Till slut bildas det cystor.

 Symptomen varierar individuellt. Vanligast är att ha svåra 
menssmärtor, man kan också få ont vid samlag och att det smärtar 
när man bajsar och kissar.

Det här är My
Namn: My Fanny Johanna Hammar. Ålder: 22. 
Bor: Hjo i Västergötland. Familj: Sonen Charlie, 
2. Aktuell: Med i ”Ensam mamma söker” som 
sänds i TV3 måndagar klockan 20.
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Tipsa oss!
MMS & SMS: 71000
Mejla: tipsa@aftonbladet.se
Ring: 08 - 411 11 11
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