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” Det jobbigaste har nästan varit att inte bli tagen på allvar”
KRISTIANSTAD.KRISTIANSTAD. Det tog Jannika
Petersson 23 år från Osby nästan 7 år att
få rätt diagnos. De senaste året har hon

varit smärtfri i två dagar totalt. Endometrios är en sjukdom som drygt 200 000 svenska kvinnor lider av men inte alltid är så lätt att
diagnostisera.

Enligt statistiken tar det i snitt 8 år att få en diagnos, detta trots att endometrios är den tredje vanligaste gynekologiska sjukdomen
i Sverige. Många lider i stället i tysthet och tror att magsmärtorna är vanliga menssmärtor eller magont. Var femte kvinna som sökt
sig till sjukhus med endometrios har också fått blindtarmen bortopererad av misstag eftersom man trott att smärtorna kommit
därifrån.
För Jannika Petersson började sjukhusbesöken 2006.
– Jag åkte in till sjukhuset i Kristianstad med magsmärtor och fick förklarat för mig att jag hade cystor som var helt normala.
Dessa gör ont när de spricker var den förklaringen jag fick.

Svårt att gå raktSvårt att gå rakt

Hon fortsatte att åka in vid flera tillfällen med så svåra smärtor i magen att hon inte kunde gå upprätt.
– Jag hade så ont att jag svimmade vid flera tillfällen men jag blev bara hemskickad med Alvedon varje gång. Jag visste ju inte
själv vad det kunde vara men jag kände samtidigt att alla dessa besök på sjukhuset inte gav något och jag orkade inte kämpa för
att bli tagen på allvar.
I juni 2011 svimmade dock Jannika och fick åka ambulans in till sjukhuset och fick ligga kvar.
– Det var första gången på alla dessa år som jag träffar en läkare som tittar på mig och nämner att det skulle kunna vara
endometrios. Endometrios innebär att äggstockarna och bukhinnan har växt samman och de kan konstatera att det är
sammanväxt på min högra sida. Jag får ändå innan operation ta en rad olika beslut för vad de får plocka bort om det är cancer
och jag ligger där med grym ångest innan jag sövs ner.
Jannika vaknar upp utan smärtor och får vara smärtfri i drygt en månad innan smärtan kommer tillbaka. Då har också prover
skickats iväg och man har inte hittat någon endometrios. Hon tvingas säga upp sig från sitt jobb, kan inte röra sig ordentligt på
grund av smärtor och vågar knappt lämna sitt hem för rädsla att det ska komma en smärtattack. 
– Jag började med sprutor för smärtan trots att jag inte fått någon diagnos. Och de hjälpte mig att leva ett någorlunda normalt liv.
Smärtorna finns där nästan hela tiden men jag har lärt mig att leva med dem. Men att hela tiden bli bemött med att jag bara hittar
på har varit väldigt jobbigt. De flesta läkare jag mött har pratat bort smärtan som vanlig magont.

Fick det bekräftatFick det bekräftat

I maj 2012 träffar Jannika dock samma läkare som misstänkte att det ändå kunde vara endometrios, Hans Tomse och han trodde
på Jannika. 
– Nu visade det sig att det fanns sammanväxta område både på höger och vänster sida och den här gången visade proverna
också att det var endometrios. Så äntligen kunde jag få en diagnos men också och en bekräftelse på att jag faktiskt haft rätt hela
tiden. Det var mer än bara lite magont. Under den här tiden har jag fått lära mig att det är många både läkare och gynekologer
som blundar för det här och jag kan inte förstå varför det är så. Jag har vissa dagar så ont i magen att jag tror att jag ska dö. Jag
vet andra med samma sjukdom som bara har ont någon dag i månaden, andra som är helt sängliggande. 
Jannika vet inte om det blir fler operationer men risken är stor att det blir så. Men tack vare sprutorna fungerar hennes vardag
någorlunda även mellan operationerna. Men helt smärtfri vågar hon inte hoppas på att bli.
– Det finns läkare som säger att smärtorna kan försvinna efter en graviditet. Vi får se. Det jobbigaste med den här sjukdomen har
nästan varit att jag inte blivit trodd. Endometrios är ju inget som syns utanpå.
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