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Pernilla Nordstrand och Madelene Eriksson. Foto: Robbin Norgren

Smärtan är en del av vardagen De vill sprida kunskap om den ”okända
kvinnosjukdomen”
Som tusen knivar som vrider om samtidigt. Eller som att föda barn 24 timmar om dygnet. En mardröm för de flesta – men
verklighet för Pernilla Nordstrand och Madelene Eriksson i Sundsvall. Den här veckan satsar tjejerna på att sprida kunskap om
sjukdomen som gör smärta till en del av vardagen.

Fakta

ENDOMETRIOS – EN ”OKÄND SJUKDOM”

• Sjukdomen drabbar var tionde kvinna i fertil ålder. Den är delvis ärftlig och innebär att livmoderslemhinnan sprider sig utanför
livmoderhålan och bildar härdar och sammanväxningar i buken. På äggstockarna kan blodfyllda, ibland decimeterstora, blåsor
uppstå.

• Förändringen ger kraftiga inflammationer, vilket gör ont. Nerverna intill härdarna ”skolas om” till smärtfibrer – dessutom bildas
nya smärtnerver, som gör att man får ont och mår dåligt.

• Somliga drabbade märker inte ens av sjukdomen, andra har svåra smärtor.

• Sjukdomen går inte att bota – men lindras med smärtstillande och hormonbehandlingar.

• Svåra fall, mellan 7 000 och 10 000 kvinnor årligen i Sverige, behandlas kirurgiskt. Vid operationen skärs och bränns ärrkakorna
bort via titthålskirurgi.

• Är du drabbad? Kontakta endometriosföreningen i Sundsvall: kontaktsundsvall@endometriosforeningen.com

Gulkroppshormon och morfin. Dussinet tabletter, varje dag.

Ändå har Pernilla Nordstrand, 33, och Madelene Eriksson, 26, alltid ont i magen.

– Morfinet tar bort det värsta, men man är aldrig helt smärtfri. På något sätt måste man lära sig att leva med att alltid ha ont,
berättar Pernilla.

Var tionde kvinna

Trots att endometrios drabbar var tionde kvinna kallas den fortfarande den ”okända” kvinno sjukdomen. Inte ens inom vård en vet
alla vad den innebär: blodfyllda blåsor och härdar av livmoder slemhinna i buken som ger kraftig värk.
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Madelene beskriver de svåraste smärtskoven som krystvärkar.

– Det känns som tusen knivar som vrider om samtidigt som det bränner och skär. Som om någon tar tag i livmodern och bara
vrider om, säger Pernilla.

Akut smärtlindring

Både Pernilla och Madelene är ”stamkunder” på sjukhuset. Gång på gång måste de åka till akuten för smärtlindring när tabletterna
hemma inte hjälper. Pernilla har flera gånger tvingats till ryggmärgsbedövning.

Ändå har båda tjejerna blivit ifrågasatta när de kommit till akuten för att få smärtlindring.

Kallades missbrukare

– Det är ofta man blivit kallad missbrukare, säger Madelene.

De senaste åren har det dock hänt mycket inom sjukvården. Sundsvalls sjukhus har satsat hårt på att hjälpa de drabbade kvinnorna.
Numera finns ett helt endometriosteam – med allt från dietister och arbets terapeuter till gynekologer och psykologer – att tillgå.

Underbar personal

Trots att de säger att de utsatts för både okunskap och kränkningar i vården hyser Pernilla och Madelene stor tacksamhet gentemot
sjukhuspersonalen. De berättar om ”underbara” läkare och sköterskor som suttit vid sjukhussängen om nätter na för att trösta och
stötta dem genom smärtskoven.

– Sköterskorna och undersköterskorna på kvinnokliniken är helt fantastiska. Utan dem hade jag inte överlevt, säger Pernilla.

Kan stötta varandra

Sedan några månader tillbaka har tjejerna också varandra. Endometrios föreningens lokalavdelning i Sundsvall blir allt mer
livskraftig och har börjat ordna träffar för både medlemmar och anhöriga.

– Det är så skönt att ha med sig någon ur föreningen när man åker in akut på sjukhuset. När man har så ont orkar man inte kriga
och det måste man tyvärr för att få rätt hjälp. Jag får en blackout av smärtan och vet inte ens vad jag brukar äta för medicin. Då är
det så skönt att ha med sig Pernilla, hon har ju järnkoll, berättar Madelene.

Den här veckan har utsetts till internationella endometriosveckan och uppmärksammas i Sundsvall, genom endometriosföreningens
försorg, med både föreläsning på Mittuniversitetet och en fotoutställning på ungdomsmottagningen.

För tjejerna är kunskapsspridning det viktigaste vapnet i kampen för bättre behandling och bemötande i vården.

Fallet med 27-åriga Emelie i Göteborg visar att det finns mycket kvar att göra. Hennes endometrios hade satt sig på tarmen och
orsakat svår förstoppning. Till slut opererades hon akut – buken tömdes på tio liter avföring.

Det första dödsfallet

Men Emelie överlevde inte. Hon avled på sjukhuset i våras efter ett hjärtstillestånd – och blev endometrios första döds offer i
Sverige.

– Hon träffade 32 läkare på nio månader, men blev bara nonchalerad. Det är hemskt att något sådant ska behöva hända, säger
Madelene.

Gå till läkare

Hon och Pernilla uppmanar alla unga tjejer som lider av svår mensvärk att tjata sig till en läkartid via ungdomsmottagningen eller
vårdcentralen.

– Det är inte normalt att tvingas vara hemma från skolan och ha så ont att man kräks. Ta kontakt med oss – vi vet hur det är. Vi
finns här.

Patricia Svensson 060-66 35 52 patricia.svensson@dagbladet.se
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