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Professorn:
Endometrios 
är en dold 
kvinnosjukdom

Tre, fyra procent av kvinnorna i 
fertil ålder har besvär av endome-
trios, vilken motsvarar ungefär 
70 000–80 000 personer i Sverige.

Ofta börjar den gynekologiska 
sjukdomen med svår mensvärk, 
och kan starta redan i tonåren. 
Men det kan vara svårt att få 
hjälp.

– Det syns inte utanpå. Ofta är 
det unga, i övrigt friska tjejer. De 
ses bara som gnälliga när de inte 
kan vara med på gympan för att 
de har så ont, säger Matts Olovs-
son, professor och överläkare på 
kvinnokliniken på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala.

Smärtan tilltar och kan bli 
konstant. 

– De värst drabbade blir sjuk-
skrivna i långa perioder, säger 
Matts Olovsson på Akademiska 
sjukhuset.

Endometrios kan behandlas 
Endometrios uppstår när väv-

nad som liknar livmoderslem-
hinnan finns utanför livmodern. 
När man har mens går alltid en 
liten del av blodet upp i buken i 
stället för ut genom slidan. Detta 
är helt normalt, men i vissa fall 
tar inte immunförsvaret bort 
blodet. Man drabbas i stället av 
kronisk inflammation. Fyra av 
tio som har sjukdomen får svårt 
att bli gravida. Ärftliga faktorer 
kan ligga bakom sjukdomen.

Men endometrios kan behand-
las – ofta med värktabletter och 
hormonellt, exempelvis med p-pil-
ler. I svåra fall sker operation.

– Många går runt och har ont i 
magen utan att de vet vad det är, 
när det finns lindring att få. Det 
här är verkligen en dold kvinno-
sjukdom, säger Matts Olovsson. 

Linnea Johansson
linnea.johansson@expressen.se

Kvinnor med magsmärtor 
och svår mensvärk kan vara 
drabbade av den inflamma-
toriska sjukdomen endome-
trios, – ofta utan att de vet 
om det. 

– Det är en dold kvinno-
sjukdom, säger Matts Olovs-
son, professor och överlä-
kare på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala.

”Dags att ta tjejers 
smÆrta p˚ allvar”

Felicia kräktes 
av smärtan
Sjukdomen endometrios 
ger Felicia Batchasingh, 21, 
svår värk varje månad. 

Men läkarna har inte tagit 
hennes smärta på allvar.

Felicia Batchasingh från Upp-
lands Väsby har haft svår värk 
och ovanligt kraftiga månads-
blödningar sedan hon var tolv år.

Felicia fick vara hemma från 
skolan. Hon kom inte ur sängen, 
och kräktes av smärtan.

Från läkarna mötte hon miss-
tro, i stället fick hon antidepres-
siv medicin. Felicia fick prova 
flera olika sorters p-piller, ing-
enting hjälpte. 

”Jag bröt ihop totalt”
Först i september 2011 fick 

Felicia göra en titthålsopera-
tion. Diagnosen: Endometrios i 
äggstockarna.

Men hon har fortfarande ofta 
ont. Det värsta är kanske att ris-
ken finns att hon inte kan få 
barn i framtiden. 

– Jag bröt ihop totalt när jag 
fick veta det, säger hon och till-
lägger att informationen om 
sjukdomen måste spridas. 

– Jag tycker att det är dags att 
man tar tjejer och kvinnors 
smärta på allvar. 

Linnea Johansson
linnea.johansson@expressen.se

Anna Bäsén: En skamligt nonchalerad kvinnosjukdom
Endometrios är en svår sjukdom. 
Förutom stora smärtor och svåra 

blödningar, riskerar kvinnorna att 
bli barnlösa. 

Trots allvarlighetsgraden 
har många av dem farit illa 

i vården. 
Symtomen har ibland 

nonchalerats som ”vanliga 

mensvärk” och kvinnorna har svårt att 
få kunnig hjälp eftersom en del läkare 
inte är så pålästa. 

Och det är varken ”hett” eller ”sta-
tus” att satsa skattepengar på vård av, 
och forskning om, kvinnors underlivs-
problem. Först för tre år sen fick Sve-
rige sitt första endometrioscentrum på 
Akademiska sjukhuset. 

Många svårt drabbade kvinnor 
tvingas sjukskriva sig. Det kostar två 
till tre miljarder per år. Att hjälpa 
dessa tusentals lidande kvinnor att må 
bättre kan alltså löna sig även ekono-
miskt! 

Mitt råd är till dig som har symtom: 
Sök hjälp och ge dig inte förrän du fått 
den vård du behöver.

AnnA BÆsén medicinreporter anna.basen@expressen.se

S˚ uPPtÆckEr du Att du hAr EndomEtrioS:
 MSvår värK i de nedre 

delarna av magen vid äggstock-
arna, ofta i samband med men-
struation.

 MriKlig MenStrUAtiOn. Även 
ibland blödningar mitt i den 
ordinarie menstruationscykeln.

kom intE ur SÆngEn. Felicia Batchasingh, 21, 
har haft svår värk och ovanligt kraftiga månads-
blödningar sedan hon var tolv år. Först i fjol fick 
hon diagnosen endometrios. Foto: sUVaD MrKOnJIC

 MFörhöjD kropps-
temperatur.

 MgrADen av besvär 
varierar, en del har 
inga symptom alls. 

Källa: endometriosföreningen, 
Vårdguiden.se

 MSMärtA viD 
SAMlAg. 
Smärtan 
uppkommer 
inte i slidan, 
utan längre inåt 
magen.

Smärta  
i magen

 MSMärtA viD tOABeSöK. 
Man kan även 
drabbas av för-
stoppning eller 

diarré.
 Mtrötthet, utmattning, 

en känsla av ”uppblåsthet”.

 MSMärtA som går ut i kors-
ryggen och benen.

 MOFörKlArlig BArnlöShet. 
Endometriosen kan 

blockera äggle-
darna och skada 
äggstockarna.

Känsla av 
uppblåsthet

260 berörs när volvo lägger ner 
kvällsskiftet i tuve.  

På tisdagseftermiddagen kom 
beskedet.

– Vi ställer in kvällsskiftet 
fram till årsskiftet och går till-
baka till den kapacitet vi hade 

innan, säger Johan Jinhage, 
platschef  på Tuvefabriken. 

260 bemanningsanställda får 
gå. Beslutet har fattats efter 
rådande order- och marknadsläge. 

– Självfallet tror jag att vi alla 
tycker att det är tråkigt att lägga 
ner ett kvällsskift som vi startat 
upp, ett kvällsskift som gått rik-
tigt bra. Men vi lever i en kon-
junkturcyklisk bransch och 
tyvärr går det upp och ner.

Enligt Johan Jinhage kommer 

den fasta personalen inte påver-
kas. Merparten av de som sägs 
upp jobbar hos bemanningsföre-
taget Adecco i Göteborg.

Jimmy Fredriksson
jimmy.fredriksson@gt.se

Anna Mattsson
anna.mattsson@expressen.se

volvo lastvagnars fabrik i tuve lägger ner kvällsskiftet.
Det innebär att 260 bemanningsanställda får lämna.

260 f˚r SlutA P˚ VolVo i tuVE
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