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Marias problem började för tolv år sedan. Åren gick utan att det ställdes diagnos eller att Maria fick någon större
hjälp. Foto: Illustration/ Robert Lindqvist

Det var ingen mensvärk ...
Första gången Maria sökte hjälp, för vad hon trodde var mensvärk, var hösten år 2000. Efter tolv år av
otaliga läkar- och gynekologbesök, enorma smärtor och utmattning fick hon i januari i år ett brev från
sin läkare där det stod: ”Det var som du trodde, det är endometrios.”

Fakta

Endometrios

... är en kronisk inflammatorisk kvinnosjukdom, som ger endometrioshärdar på olika organ i buken.

... drabbar 10–15procent av alla kvinnor i Sverige, men alla får inte symtom.

... tar i genomsnitt 7–10 år för läkaren att diagnosticera. 
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... ger symtom som kraftiga smärtor i magen – oftast vid mens, trötthet, smärtor vid samlag eller
oförklarlig barnlöshet, men alla har olika symtom.

... går inte att bota, men hormonbehandling, smärtlindring och operation kan ge lindring.

... uppmärksammas internationellt vecka 10 varje år.

Mer information finns på endometriosforeningen.com

För Maria, som nu är i 25-årsåldern, började smärtorna och problemen när hon fick sin första mens.

– Jag tänkte att det är väl såhär det är att ha mensvärk. När man är så ung vet man ju inte.

Under högstadiet fortsatte smärtorna och hon bollades mellan ungdomsmottagningen,
vårdcentralen och Näl utan att det gav något resultat. Hon fick höra att alla reagerade olika på
menssmärtor och att det hon upplevde var normalt, även om hennes kraftiga blödningar kunde pågå
i flera veckor.

– De fick mig att tro att det var normalt att ha så ont, att det är så det är att vara kvinna.

Kämpade på jobbet

Hon har svårt att komma ihåg hur hon tog sig igenom högstadietiden. Ständig utmattning och
trötthet blev vardag. Nu i efterhand förstår hon att det berodde på smärtorna.

Efter studenten började hon jobba och trivdes bra. Hon kämpade med att vara närvarande i jobbet
och samtidigt hantera utmattningen efter smärtorna. Hennes immunförsvar var också dåligt, vilket
resulterade i mycket sjukskrivning av olika orsaker.

2007 påbörjades en hormonbehandling, men utan resultat. Smärtorna var kvar. Maria har i
efterhand läst i sin journal att de då tänkte börja utreda om hon hade endometrios, men det hände
ingenting.

– Hade de börjat utreda redan då och upptäckt min sjukdom för fem år sedan hade jag kanske inte
haft sådana besvär i dag.

Inte ens morfin hjälpte

Året efter hittades en cysta på äggstocken, det förbereddes för operation men den försvann av sig
själv. Det kommande året försökte Maria att stå på sig men kände sig psykiskt och fysiskt utmattad.
Hon uppfattade det som att ingen ville hjälpa. I mars för två år sedan upplevde hon enorma
smärtor, och fick morfin, men inte ens det hjälpte.

– Då fick det vara nog, ingen kan säga att det är normalt att ta morfin mot mensvärk.

Under hösten 2010 fick hon diagnosen IBS, irriterad tjocktarm, som är typiskt för endometrios. Vid
ett besök på kvinnokliniken i Göteborg fick hon för första gången höra att det kunde vara
endometrios. En hormonbehandling påbörjades, men på återbesöket förklarade hon att det inte
hjälpte. I stället för att få en remiss för titthållsoperation fick hon ytterligare en hormonbehandling.

– Jag blev så förbannad för jag hade så ont. Läkaren jag träffade var stressad och det kändes som
att han bara ville få iväg mig.
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Judit Sundberg

Föreningen blev räddningen

Det var nu hon fick kontakt med Endometriosföreningen i Västra Götaland och ordförande Nina
Green. De förstod precis vad hon gick igenom och lyssnade, stöttade och tog henne på allvar.

I november ifjol följde Nina med Maria till gynakuten på Sahlgrenska i Göteborg.

– Hon satt där med mig och mina smärtor i sex timmar, hon hjälpte mig i mötet med gynekologen
och var drivande.

Efter en titthålsoperation fick hon den fjärde januari i år till slut diagnosen endometrios.

I dag är Marias liv styrt av sjukdomen. Hon har svårt att jobba, har slutat träna, umgås ytterst lite
med sina vänner och är ständigt utmattad.

– Jag har nu i efterhand läst mina journaler och sett att första gången jag var på
ungdomsmottagningen och hade så ont att jag inte kunde gå, var mina symtom på endometrios
tydliga. Men det tog tolv år för mig att få diagnosen och det är inte så det ska vara.

Tydligt råd

Maria är tydlig i sina råd till den som känner igen sig i hennes berättelse.

– Du måste stå på dig, även om det är svårt. De kan inte komma och säga att det är normalt att inte
kunna jobba eller gå i skolan på grund av smärtorna. Att svimma och spy av smärtor är inte
normalt. Ge aldrig upp!

– Att ta kontakt med Endometriosföreningen är också ett bra alternativ för där finns människor med
kunskap och erfarenhet som kan hjälpa dig.


