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Textstorlek:

Prenumerera på Wellness
  Just nu får du Body Butter Duo från The Body
Shop! Klicka för att se erbjudandet och beställa.

  LEVNADSGLAD Emilia, 27, hade ett sprudlande humör och var då och då
hårmodell. Men hon led svårt av sin sjukdom.

Foto: PRIVAT

Nonchalerad
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  12 DAGAR KVAR Den här bilden
togs den 19 maj 2011. 12 dagar
senare var Emilia död.

Foto: PRIVAT

– av 32
läkare
Emilia, 27, dog av ’falsk
mensvärk’ – trots rätt
diagnos: ”Ingen tog
henne på allvar”
För första gången har sjukdomen
endometrios skördat ett
dödsoffer.
Emilia, 27, träffade 32 läkare på
nio månader – men ingen tog
henne på allvar.
När Emilia väl fick hjälp var
hennes tillstånd livshotande. Hon
hade stopp
i tarmen, var svårt undernärd och
överlevde inte operationen.
Emilia var 21 år när hon fick
diagnosen endometrios. Sjukdomen
hade satt sig på och i tarmen och
orsakat en förträngning. Hon hade
fruktansvärda magsmärtor och mensblodet rann även ur tarmen.
Det var sommaren 2010 som hennes tillstånd försämrades.
– Hon led av konstant förstoppning – upp till tio dagar i sträck, berättar
hennes mamma Margareta i Malmö.

Ingen tog ansvar
Under nio månader sökte Emilia hjälp otaliga gånger på Sahlgrenska
universitetssjukhuset i Göteborg, där hon bodde med sin sambo, men
bollades bara runt mellan gyn- medicin- och kirurgklinikerna.
På dessa nio månader mötte hon 32 olika läkare.
– Men ingen tog det medicinska ansvaret för henne. Hon fick ingen
hjälp, varken mot förstoppningen, sjukdomen eller tillräcklig
smärtlindring.
Hon nekades också remiss till Sveriges då enda endometriosklinik vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala med hänvisning till Sahlgrenskas ”egen
endometriosvård som är tillräckligt god”.
Emilia blev allt sämre. Hon kunde inte behålla maten, utan kräktes upp
allt på grund av förstoppningen.
I april 2011 var hon inlagd 21 dagar, men fick inte ens näringsdropp.
När Margareta träffade sin dotter i april fick hon en chock.
– Hennes armar var bara skinn och kinderna helt insjukna. Hon såg ut
som hon hade anorexi.

Rasade i vikt
Emilia – som var 182 centimeter lång – hade rasat från 57 till 48 kilo på
bara några månader och hennes BMI sjunkit till 14, vilket är grav
undervikt.
– Hon kräktes upp allt. Hon darrade i hela kroppen, skakade av sina
smärtor. Magen var stenhård. Det kändes som hon hade en bebis i den.
Sista gången Emilia besökte sin mamma i maj spydde hon hela natten
och hade smärtsamma magkramper. Hon orkade inte längre utan fördes



1/28/12 17:39 Nonchalerad – av 32 läkare | Hälsa | Aftonbladet

Page 3 of 4http://www.aftonbladet.se/halsa/article14269375.ab?service=print

med ambulans till Skånes universitetssjukhus.
Där insåg läkarna genast allvaret.
– De sa att det var på liv och död.
Undersökningen av tarmen – koloskopin – gick inte att genomföra.
– Det var totalt stopp.
När läkarna opererade henne fick de nästan en chock. Tarmen fick
tömmas på cirka tio liter avföring. Förträngningen skars bort och Emilia
fick påse på magen. Operationen gick bra.
Men fyra dagar senare – tisdagen den 31 maj – drabbades Emilia
plötsligt av kraftigt blodtrycksfall. Hon fördes till intensiven dit hennes
mamma och sambo kom senare.
– Hon var vid medvetande, jag pratade med henne. Hon sa att hon hade
så ont i ryggen och kände sig varm och ville att jag skulle fläkta henne.
En halvtimme senare var Emilia död.
– Hon fick hjärtstillestånd. Jag blev helt kall när jag förstod att hon var
död. Vi blev chockade.

”Höll med mig i allt”
Emilia hade blodförgiftning när hon dog.
– Jag hade fem barn – nu har jag fyra. Det är en fruktansvärd förlust för
oss alla. Det är helt onaturligt att begrava sitt barn, säger Margareta.
Hon anmälde Sahlgrenska till Socialstyrelsen för fel i vården och anser
att Emilia borde ha opererats redan sommaren 2010 när hon var i bättre
skick.
– Jag är fullständigt övertygad om att Emilia varit i livet om man i
Göteborg tagit hennes besvär på allvar. Trots att hon träffade så många
specialister så var det ingen som observerade att hon höll på att tyna
bort.
– Alla har brustit i ansvar. Det fanns ingen vårdplanering och ingen
ansvarig läkare.

Lex Maria-anmälan
Hon framförde sin kritik vid ett möte med sjukhuset.
– De höll med mig i allt. De var överens om att de gjort fel och att det
var fruktansvärt. Jag frågade vad de borde ha gjort. ”Opererat”, svarade
de.
Sahlgrenska har gjort en Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen och även
påbörjat en internutredning för att få klarhet i vad som gick fel.
– Det här är en mycket tragisk händelse som vi tar på största allvar. Jag
vill verkligen beklaga det som inträffat, säger chefsläkare Mats Tullberg.

Anser ni att ni begått några misstag?
– Kort tid efter vården hos oss drabbades patienten av ett livshotande
tillstånd.
– Det kan tyda på att fel begåtts och att patienten inte fått den vård hon
skulle ha. Det är en klar patientsäkerhetsrisk när ett stort antal läkare är
inblandade i vården av en patient.

Varför fick inte Emilia remiss till endometrioskliniken i Uppsala
när ni inte klarade av att hjälpa henne?

– Vi har som rutin att man ska få remiss till annan specialist vid behov.
Varför det inte blivit så vet jag inte, det kommer utredningen att ge svar
på.

Mary Mårtensson 

Endometrios
Symptom: Svåra menssmärtor som börjar upp till en vecka före
mens, djupa samlagssmärtor, smärta när man bajsar och kissar,
rikliga blödningar, mensrubbningar, ofrivillig barnlöshet.
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Behandling: Antiinflammatoriska preparat, smärtstillande, p-piller
utan blödningsuppehåll, gulkroppshormon, operera bort endometrios,
ta bort livmoder och äggstockar, kemiskt klimakterium.
 
När bör man söka hjälp? Om man har så ont att man ligger hemma
i svåra smärtor och inte orkar gå till skolan eller jobbet ska man gå till
gynekolog.
 
Källa: Matts Olovsson, överläkare på Endometrioscentrum,
Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Chatt: Är mensvärken endometrios?
  Aftonbladets läsare ställde sina frågor till experten

 

Var 10:e kvinna drabbas
  ”Extremfall” att någon dör.  
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