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Fakta om endometrios
Endometrios är en kronisk
sjukdom och den drabbar
var tionde kvinna. Det
finns ännu inget bot och
man vet inte heller varför
sjukdomen uppstår. Den
innebär att
livmoderslemhinnan
(endometrium) växer
utanför livmodern. Det är
vanligt att små partiklar
av kvinnans livmoder
fäster på bukväggen,
äggstockarna, urinblåsan
eller tarmen.
Flera av dem som drabbas
har cykliska eller kroniska
smärtor. De mest vanliga
symtomen är kraftiga
menssmärtor, smärta vid
samlag och även smärtor
vid tarmtömning och
vattenkastning. Trötthet
och energilöshet är också
vanliga symtom.
Sjukdomen kan leda till
ofrivillig barnlöshet.

Källor:
www.akademiska.se,
www.doktorn.com

Sofia lever med dold
kvinnosjukdom

Sofia Lundell har kvinnosjukdomen endometrios. Det har varit en tuff resa, men äntligen ser hon
hoppfullt på framtiden. Foto: Carla Karlsson

10 mars 2012 11:47

Personligt. Extrema menssmärtor, kraftiga
blödningar och akuta läkarbesök var
verkligheten för Sofia Lundell, 36 år. I flera år
slussades hon runt i sjukvården innan hon fick
diagnosen endometrios. Då hade hon aldrig
hört talas om sjukdomen. "Det verkar finnas
stora kunskapsbrister om endometrios även
bland läkarna. En specialist i Göteborg trodde
att jag hade orolig tarm (IBS) och skickade
hem mig med en broschyr."

Efter otaliga läkarbesök kände Sofia Lundell att i
stort sett ingen läkare tog hennes smärtor på
allvar.
– Det var hemskt att ha så fruktansvärt ont och
samtidigt känna att ingen riktigt trodde på mig.
Men på midsommarafton för två år sedan, efter
ytterligare ett akut läkarbesök, förändrades allt. För
första gången träffade Sofia Lundell en läkare som
misstänkte att hon hade endometrios.
– Jag fick remiss till en gynekologavdelning och
efter en titthålsoperation konstaterade man att det
var endometrios. Det var väldigt skönt att få ett
namn på det och att jag inte bara hade inbillat mig
alltihop, säger hon.

 

När Sofia Lundell tittar i backspegeln är hon
övertygad om att hon fick sjukdomen redan i tidiga
tonår. I samband med mens hade hon ofta kraftig
verk och var trött och matt.
– Jag kräktes och hade riktigt ont. Det var vanligt
att jag fick gå hem från skolan. Men det var ingen
som reagerade utan jag hörde bara att det var så
det skulle vara när man har mens. Då får man ont.
Åren gick och smärtorna ökade. Men Sofia Lundell
hann bli mamma till tre barn innan hon sökte
läkarvård för sina besvär. Det var efter att hela
familjen drabbats av maginfluensa som Sofia
Lundell för första gången tog kontakt med
vårdcentralen.
– Jag återhämtade mig aldrig riktigt efter
maginfluensan utan var ständigt trött. Övriga i familjen blev snart friska, men
inte jag. Nu var det inte bara i samband med mens som jag hade ont i magen
utan jag fick attacker närsomhelst, fortsätter hon.

 

Mest lästa.
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Första läkarbesöket var en stor besvikelse. Sofia Lundell träffade en läkare som
hon upplever "inte gjorde någonting". Därefter fortsatte hon söka hjälp. Efter
blodprover och en gastroskopi konstaterade man att Sofia Lundell var frisk.
– Man hittade inget som var fel. Jag var riktigt ledsen och besviken efter
specialistbesöket i Göteborg. Då hade jag räknat med att det skulle hända något
positivt, men allt jag fick var en broschyr.
Bekymren blev värre och värre. Sofia Lundell röntgades och var återigen på
gastroskopi, men blev sedan hemskickad. När hon väl fick diagnosen
endometrios tog det ett halvår efter operationen innan hon fick behandling.
– Då fick jag en medicin som egentligen främst är till för dem med
klimakteriebesvär. Man kan bara ta den under en begränsad tid och den har flera
biverkningar som till exempel viktuppgång. Jag åt den i ett halvår och gick upp
ungefär 20 kilo.

 

Nästa gång fick Sofia Lundell p-piller för att få bukt på smärtorna. Något som
inte alls fungerade för henne.
– För vissa med endometrios kan p-piller lindra besvären, men så var det inte för
mig. Jag blev tvärtom väldigt dålig och när mensen kom tillbaka fick jag
fruktansvärda smärtor.
Sofia Lundell sökte ännu en gång läkarvård. Det tog flera månader innan hon fick
hjälp, vilket resulterade i psykisk och fysisk kollaps. Sofia Lundell var sjukskriven
tills hon fick vård.
– Det var en otrolig besvikelse. Jag hade börjat må bättre och helt plötsligt
stannade allt upp och det kändes som jag var tillbaka på ruta ett igen.

 

Men när Sofia Lundell tillslut träffade en läkare fick hon en ny medicin som
enbart är till för dem med endometrios. Nu ser hon ljuset i tunneln.
– Jag mår bättre, men medicinen är dyr och den ingår inte i högkostnadsskyddet.
Jag misstänker att det är så bara för att det är en kvinnosjukdom.
När Sofia Lundell var sjukskriven började hennes mamma att leta efter
information om endometrios på internet och hittade bland annat Svenska
endometriosföreningen. Något som ingen inom vården hade tipsat henne om.
– Nej, det är tack vare mamma som jag blev medlem i föreningen. Än så länge
har jag mest bara läst på deras hemsida och nyhetsbreven, men det har ändå
hjälpt. Det skönt att veta att det finns andra med liknande upplevelser. Jag är
inte ensam.

 

Sandra Dahlgren
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UKM med stor
bredd i Skövde
2012-04-02 12:30
UKM. Det visades upp en blandad kompott på Skövdes
lokalfestival av Ung Kultur Möts. I söndags kväll
blandades musik i alla stilar med konst, poesi och film.
Nya inslag för i år var två DJ-tjejer, akrobatik och
parkour. "Vi har aldrig haft med det förut, så det känns
väldigt spännande", säger Marika Ekström, barn- och
ungdomskultursekreterare på Kulturhuset".

Läs mer

Förtätning räddar
akut läge för
Gothia

2012-04-02 13:57
Skövde. Lokalbristen för tillväxtbolag i Gothia Science
Park är akut. Så akut att Gothia Innovations styrelse
fattat beslut om en icke budgeterad investering som
skapar ytterligare förtätning i teknik- och
forskningsparken. "Vi tvingas konvertera delar av
Växthusets lokaler till kontor", konstaterar Patric
Eriksson, vd för Gothia Innovation AB.

Läs mer

Om GSP:s utbyggnadsplaner

Här räknar du ut
din trängselavgift
2012-04-01 00:01
Trafik På grund av dagens datum finns den tjänst du
efterfrågar inte tillgänglig. Vänligen kontrollera dagens
datum, återkom senare. Och som du säkert anat -
datumet då detta publicerades var första april...

Läs mer
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E20 - blir en
Skoda eller Rolls
Royce?

2012-04-02 07:30
E20. Tio mil av E20 genom Västergötland är inte
mötesseparerad. Inom de närmsta tio åren planeras för
att göra mötesseparerad väg på något mer än en
fjärdedel av den sträckan.

Läs mer

Sveriges farligaste väg

42 döda på tio år

Handelskammaren tror inte på motorväg

Bilsläpp istället
för kosläpp

2012-04-02 15:54
Vårtecken. Solen lyste, men någon värme var det inte.
Idag togs elbilarna på Balthazar ut för sommarsäsongen.
"I stället för kosläpp gör vi det här, elbilsläppet", säger
Jeanette Sandh, pedagog på Balthazar.

Läs mer
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Tips från Reseguiden

Vårspecial - Spapaket på Västkusten
995:-
Stenungsbaden Yacht Club

Njut av Påsken på Sankt Jörgen Park
Resort
Sankt Jörgen Park Resort

Shoppingweekend i Göteborg, fr
898:-
Grand Hotel Opera

Bo 2 betala för 1
Spar Hotel
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