
Endometrios.
Cirka en av tio kvinnor har endometrios. Ett symptom kan
vara svåra smärtor vid menstruation. Endometrios
orsakas av att mensblod med celler från
livmoderslemhinnan rinner ”bakåt” genom äggledarna och
ut i bukhålan. Livmoderslemhinnecellerna fastnar och
lever vidare på olika ställen i buken. Ibland bildas blodfyllda
cystor i äggstockarna.

Besvären kan lindras med p-piller eller hormontabletter.
Sjukdomen är en av de vanligaste orsakerna till infertilitet
hos kvinnor över 25 år. Behandlingen kan ske med
hormoner eller/och operation.
Infertilitet.
Ett av sex par har nedsatt fertilitet och 500 000 människor
är drabbade i Sverige. Ofruktsamhet drabbar män och
kvinnor i lika stor utsträckning.

Möjligheten för en kvinna att bli gravid minskar vid 30 års
ålder och sjunker dramatiskt vid 35 år.

Hos män minskar fertiliteten långsamt från omkring 40 års
ålder.
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Drömmen om ett barn är universell. Men i Sverige är 500 000 kvinnor och män drabbade av
nedsatt fertilitet. Många påbörjar en kamp i det tysta. Målet: ett medlemskap i bebisklubben.
DN Söndags Hanna Mellin är en av dem, men hon har upptäckt fördelarna med att prata om
sin resa.
Jag sitter på en brits hos en husläkare i sina bästa år, han har frågat sina frågor i en typisk
lättsam och lite skojfrisk läkarton ett tag nu.
– Du har alltså fyllt 30 du, tjejen säger han.
– Japp.
– Varit gravid någon gång?
– Nej.
– Nähe, och det är du säker på?
– Va? Eh, ja.
– Jaha du tjejen. Dina magsmärtor, det är troligen något som heter endometrios.
– Va, vad är det?
– Ja, då kan man inte få barn.
”Tjejen” går hem och gråter ett tag och bokar sedan en tid hos en läkare som gör en
ordentlig undersökning innan domen faller. Jag har endometrios och måste opereras inom
kort, det är dessutom en god idé att jag ställer in mig på att det kan bli svårt att bli gravid.
Tanken hade aldrig slagit mig. När jag väl hittat rätt partner skulle frågan vara när och inte
hur bebisarna skulle komma. Efter jag fått en anställning och flyttat till en tillräckligt stor
lägenhet så tänkte jag mig att det största problemet skulle vara att döpa ungen till något
lagom originellt och lära mig att inte skämmas för lattehållaren på barnvagnen. Beskedet att
jag kanske inte skulle få som jag ville, bara jag jobbade tillräckligt hårt för det, gjorde mig
förvånad. Och chockad.
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Ungefär 3 procent av alla barn i Sverige föds efter in
vitrofertilisering, IVF. Det innebär en provrörsbefruktning
med partnerns spermier, donerade spermier eller ägg.

Det här var för snart ett år sedan. Något jag märkte snart var att ju mer jag pratade om det,
desto mindre dramatiskt och skamligt kändes det. När jag öppnade mig, berättade andra.
Alla kände visst någon som behandlats med in vitro-fertilisering, IVF eller har en vän som
tröttnat på att aldrig träffa någon lämplig partner, åker utomlands och checkar in själv på en insemineringsklinik.
Efter en rundfrågning i bekantskapskretsen, som till stor del består av ”trettionågontings” i storstan, varav hälften har fått sitt första barn kan jag dra
slutsatsen att majoriteten av oss trodde att det var hur lätt som helst att bli gravid. Det är det vi har fått höra som tonåringar i skolan och hos gynekologen.
Om det tidigare fanns en press att undvika att bli med barn så har den nu bytts ut till att inte bli det för sent. Vi pratar om att vi känner oss stressade och får
höra av våra nuvarande gynekologer att ”känna stress är det värsta av allt” om vi vill bli föräldrar – trots att det inte finns några vetenskapliga belägg för att
det stämmer.
Flera kända personer har på senare tid brutit tystnaden kring sina svårigheter att få barn. SVT:s dokumentärserie från 2011 om ofrivillig barnlöshet, ”Barn till
varje pris”, följde barnlösa par som försökte hitta lösningar på sin situation. Programledare var skådespelerskan Pia Johansson, som berättade om sin
längtan efter barn i radioprogrammet ”Sommar i P1”. Även komikern och programledaren Klara Zimmergren har berättat om sin ofrivilliga barnlöshet i DN
Söndag:
”Att glänta på locket till den desperation som barnlängtan kan leda till är svårt, men kanske också nödvändigt. Jag har på nära håll sett att det finns en
vettlöshet i den längtan och det fick mig att inse att det finns en gräns för hur långt man som kvinna kan låta det gå.”
Behovet av att berätta om vad man går igenom verkar vara stort. När bloggaren och tv-producenten Calle Schulman skrev i Expressen om sin frus missfall
gjorde han det för att bryta tystnaden och för att ifrågasätta viskandet och hemlighetsmakeriet om det.
– När vi blev gravida så blev vi ju så glada, säger Calle Schulman.
På kaféet i Vasastan i Stockholm sitter vi omgivna av föräldralediga lattepappor som, trots uppmaningen att lämna barnvagnen utanför, parkerat sina
tvillingvagnar som en mur runt de små borden.
– Vi ville berätta det för alla vi kände på en gång och förstod inte varför man måste hålla det hemligt i de där tolv veckorna som rekommenderas av
mödravården. Det är väl för att om det misslyckas så ska man inte behöva säga det, antar jag. Och skämmas. Men vad ska man skämmas för? Jag fick
oerhört mycket positiv respons på min artikel. Har man möjligheten att skriva en artikel om detta så ska man ta den, jag skämdes inte ett dugg. Jag var arg.
Men sedan blev det missfall.
– Ja, det blev det och då berättade vi det också. Nu visste vi ju att vi kunde bli gravida, när vi berättade så var det flera kompisar som också delade med
sig. Jag tycker inte att det finns någon bra information och det finns ingen gemenskap för dem som har fått missfall, man hänvisas raskt till en annan del av
sjukvården. Man är inte välkommen i klubben längre.
Varför tror du att man inte vågar berätta att man är gravid förrän efter den rekommenderade tiden?
– Det är väl typiskt att inte vilja ta ut segern i förskott, jag tror att den inställningen kan bytas ut på en generation. Om man inte delar med sig av det som
händer, om det blir en hemlighet som paret inte delar blir det lätt osunt och skamligt, som att leva två olika liv. Ett som par och ett med kompisar och familj.
Det är lätt att bli lite galen av att fundera på hur orättvist allting är.
Hur kändes det att inte ”vara med i klubben längre”?
– Jag upplevde det inte som att det fanns någon medkänsla, snarare en förnumstighet och stränghet som om det vore 1932. Läxan man lär sig är att ha så
lite med gynakuten att göra som möjligt. När vi blev gravida för andra gången, tre fyra månader efter den första så åkte vi in och ville göra ett ultraljud. ”Vi
borde ha ett ultraljud stående här i väntrummet för alla oroliga mödrar” fick vi höra av en sköterska då. Så talade hon till en orolig ung kvinna med
blödningar i underlivet. Sen fick vi missfall igen.
Och nu har ni en dotter?
– Japp, när väl graviditeten lyckas så förtränger man det otäcka. Då har man VIP-kort till den där klubben. Man vill inte tänka på det man gått igenom för
inget gott kom av det. Det känns som att vi rodde bort från ”Titanic”, att vi klarade oss. Men skulle vi få missfall igen, så skulle vi berätta det igen. Jag har
förståelse för dem som inte vill berätta men vill omfamna dem som vågar.
Pratar du fortfarande om det här, trots att du är pappa nu?
– Ja, absolut. Jag berättar att vi har haft det svårt när det kommer upp, man träffar alltid rätt hos någon. Jag var verkligen inte rustad till tänderna i
fortplantning efter sexualundervisningen i gymnasiet. För vår dotter kommer jag berätta att alla inte kan få barn, kanske vill man inte ha det heller. Inget är
självklart, säger Calle Schulman innan han måste skynda i väg för att hämta dottern.
KG Nygren, forskare och före detta fertilitetsläkare på Sophiahemmet, menar att hemlighetsmakeriet kring missfall till viss del handlar om okunskap.
– Under en lång tid trodde man att missfall var något som kvinnan själv orsakat. Man visste inte vad det berodde på så man trodde det var hennes fel,
något hon ätit eller kanske sagt till och med. Eftersom det inte fanns någon förklaring så kunde det också vara ett straff från Gud. När jag började som
doktor så fick jag ofta förklara att det inte var något man själv hade gjort som orsakade missfallet.
Men tiderna har ju ändrats, så vad är anledningen i dag tror du?
– Man vill nog inte ta ut glädjen i förskott, särskilt om man är äldre. Har man varit med om missfall efter missfall så blir det nog jobbigt psykologiskt och man
vill inte berätta till slut.
Allt fler tar hjälp av sjukvården för att bli gravida. Fem miljoner provrörsbarn har fötts i världen hitintills och in vitro-fertilisering IVF, eller provrörsbefruktning
är bekant för de flesta. Läkarna strävar efter att göra metoden säkrare och mer effektiv och det finns många metoder att testa för ofrivilligt barnlösa.
Hormonsprutor och insemination är några vanliga exempel, stimulera ägglossning och hämta spermier kan göras på flera olika sätt och det rapporteras
ofta om nya sätt att bli gravid.
Enligt Kenny Rodriguez Wallberg, överläkare och ansvarig för fertilitetsbevarande åtgärder på Karolinska universitetssjukhuset har antalet som söker sig till
fertilitetskliniker ökat.
– De som kommer till oss är äldre. I Sverige har ju medelåldern ökat för att få sitt första barn. För 30 år sedan låg den närmare 24 än 30 år, folk är inte
mindre fertila, men man börjar försöka bli gravid senare.
Är det många som provar men misslyckas och ger upp?
– I ungefär 30 procent av fallen av dem som inte lyckas bli gravida, vet man inte vad som är felet. Man får prova åtminstone tre gånger och en behandling
har ungefär 30 procents chans. Vi som arbetar på den kliniska sidan ser ju naturligtvis hur jobbigt det kan vara att gå igenom en behandling och har en
kurator på kliniken.
Hur ser du på framtiden inom assisterad befruktning?
– Vårt samhälle har ändrats, homosexuella par får hjälp och nästa steg kanske är att behandla ensamstående kvinnor. Vår medicin är öppen i dag och vi vill
informera så mycket som vi kan för att bli ännu bättre. Men, man kan kanske säga att de tekniska sidorna i den här frågan är mer utvecklade än de
psykologiska, säger Rodriguez Wallberg.
Anna är en 32-årig kvinna i bekantskapskretsen. Hon har nyligen fått beskedet om att hon med stor sannolikhet måste gå igenom en provrörsbefruktning
för att bli gravid med sin partner. Under en stressig vardagslunch berättar Anna att hon känner sig tveksam till att fortsätta behandlingen. Hon är mellan
möten och förklarar kort och koncist över en alldeles för dyr caesarsallad hur det känns just nu.
– Jag har inte kunnat dricka på fester och and-ra tillfällen, det känns ovanligt. Hela den här grejen känns konstig, säger Anna och sänker rösten.
– Det är onaturligt, jag funderar på om det verkligen är värt det. Om det inte funkar denna gång, kommer jag ta mig en funderare till innan jag provar igen.
Men, det kanske tar lång tid och många försök.
– Ja, men efteråt så kände jag bara att det här gör jag inte igen. Vet du hur det såg ut där vi var? Långa korridorer och små rum där killarna går in. Hela
miljön var så långt ifrån något naturligt som man kan komma. Det är ju avgränsande till laboratoriet – där ”miraklet” ska ske.
Var det obehagligt?
– Jag visste inte att det skull göra så ont, det hade ingen sagt till mig. Personalen var ju trevlig och så, man förstår att det är ganska vanligt för de frågade
om det var första gången jag var där. Jag kanske är lite chockad fortfarande.
Över vad?
– Att det här inte kommer att ske naturligt för mig, för oss. Men gör det inte det så kanske det är meningen, det finns andra sätt att skaffa familj. Andra vägar
som känns mer ”naturligt”, som adoption. Jag var inte förberedd på att det kunde vara svårt att bli gravid, men det kanske det inte är någon som är. Folk
ska vara tacksamma att det fungerar för dem på naturlig väg, säger Anna och rusar vidare till ett möte.
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Berättar man om sina svårigheter att bli med barn kan man få reaktioner som man inte riktigt väntat sig. Själv har jag fått välmenande tips om allt ifrån att
”börja äta vegetariskt” till att ”börja meditera”. Några har nyfiket undrat om kopplingen mellan endometrios och att gå ut och festa ofta. Vad kan det bero på,
är det något du har gjort? Vad svarar man på sådant?
Man får förbereda sig på att anhöriga och vänner kan råka säga ”fel” saker när man berättar. Det menar Stina Järvholm som är legitimerad psykolog på
Reproduktionsmedicin vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
– Det kan vara svårt för omgivningen att hantera det man berättar, man får inte ha så höga krav. De flesta vill ju bara säga någonting tröstande och snällt. Vi
är vana vid att det finns lösningar på det mesta och ibland kan vännerna ge tips i all välmening, att inte stressa eller att äta rätt till exempel. Man kan känna
ilska över att folk tror att man inte hoppat på en sådan enkel lösning om det hade funnits.
– Det kan också vara svårt att erkänna att man kan bli rasande svartsjuk när någon annan blir gravid eller när man hör folk berätta om hur lätt det var för
dem att bli gravida. Vi är inte nöjda med oss själva när vi känner så. Det finns inte utrymme i samhället för det, det finns inte så många sociala stödsystem
för den typen av känslor.
Varför tror du att man känner sig misslyckad eller skäms för att man inte har lätt att bli gravid?
– Det är en sund egenskap att vilja påverka sitt eget liv och att kunna ta hand om det på det bästa sättet, det här är en situation som man inte kan påverka
och man kan bli så besviken på sin egen kropp. Samma kropp som man går till jobbet med och tränar med, den ställer helt plötsligt inte upp och gör som
man tänkt sig. Kanske får man omvärdera vad som är naturligt och inte? Många har konstruerat sin självbild runt att man kommer att bli gravid någon gång,
man tror att normen är att det går hur lätt som helst, fast det gör det ju inte.
Rebecka Edgren Aldén är chefredaktör för tidningen Mama, en tidning som på många sätt kan sägas vara en symbol för den åtråvärda ”bebisklubben”. På
omslaget syns ofta leende kändismammor och deras lika glada barn. Men tidningen tar också upp ämnet barnlöshet med jämna mellanrum.
Tycker du att det talas mer öppet om ofrivillig barnlöshet i media nu än tidigare?
– Det går i vågor, tycker jag. Om man går 15–20 år tillbaka så var det säkert betydligt svårare att prata om det här. Ofta aktualiseras frågan när någon
person går ut och berättar om sin egen erfarenhet, som Klara Zimmergren. Sådant betyder otroligt mycket.
Har det traditionellt sett varit tabu att tala om ofrivillig barnlöshet?
– Jag skulle inte säga tabu, men många som drabbas berättar oftast först efteråt om det, när de har blivit mammor, via adoption eller kanske IVF. Risken är
ju att vi mest får höra om de som så småningom lyckas och inte om de som aldrig får barn. Samtidigt tycker jag inte att man kan kräva att de som är mitt
uppe i det ska rapportera om sin ofrivilliga barnlöshet om de inte själva vill det.
Tidningar som Mama och andra mamma- tidningar som lyfter mammor och moderskap, tror du att de i någon mån även kan spä på stressen att
skaffa barn och misslyckandet om det inte fungerar?
– Säkert, men man kan inte sluta skriva om föräldraskap, graviditeter, förlossningar, för att det kanske stressar de ofrivilligt barnlösa. Det viktiga är att vi
som gör sådana här tidningar skildrar alla delar av det komplexa med att bli förälder, både det som är roligt och det som är svårt.
Charlotte Sjöblom har varit i min situation. Att prata med någon som har gått igenom det som man själv snart ska göra känns viktigt och gör mig mycket
mindre orolig än att googla ”IVF” för hundrade gången. Charlotte är numera med i bebisklubben – men hon vet precis hur det känns att befinna sig utanför.
Hemma i bostadsområdet Saltsjöqvarn i Stockholm kravlar nu den tre månader gamla Karla runt på sin filt. Det börjar bli trångt bland leksaker och
bebisprylar, om några dagar flyttar familjen till en större lägenhet. Charlotte Sjöblom kommer ihåg hur det kändes innan dottern äntligen kom.
– Jag googlade hur lång tid det tar att bli gravid egentligen och min gynekolog tyckte att jag skulle återkomma om inget hade hänt efter ett år. Det gjorde det
inte. Så vi kontaktade en privat klinik och påbörjade en IVF-behandling.
Visste din omgivning att du försökt bli gravid?
– Ja. Vi började prova precis efter att jag haft mitt 30-årskalas och nu fyller jag 34, jag har varit öppen med allt hela tiden. Särskilt när vi började med
IVF-behandlingarna. Ju mer jag pratade om det med mina vänner desto mer fick jag höra att andra hade gått igenom samma sak. Då kändes det också
mindre ensamt och jag förstod att det är vanligare än man tror. Jag är vanligtvis en väldigt glad person. Under de här åren så kände jag mig emellanåt
väldigt nedstämd och då ville jag berätta vad det var som gjorde mig ledsen.
Hur mådde du?
– Jag såg bara gravida magar och barnvagnar överallt, jag kunde börja gråta när jag gick förbi en affär som sålde bebiskläder. Om jag och min man satt
och åt en god middag en fredag eller lördagskväll kunde jag börja gråta helt plötsligt. När en kompis berättade att hon var gravid skulle jag förut reagerat
med att bli överlycklig, i stället högg det till i hjärtat. Sedan kändes det jobbigt när alla frågade när man hade tänkt skaffa barn.
Jag tror att de tänker att de är artiga.
– Ja, men det blir tvärtom. När jag gick igenom hormonbehandlingarna som mest var jag på bröllop och kunde inte dricka alkohol, så klart fick jag frågan
om jag var gravid efter några sekunder. Det blev för mycket och jag sa till kvinnan att hon verkligen inte borde ha frågat mig det.
Blev ni stressade av att försöka få barn?
– Min man har peppat mig hela tiden, han är fantastisk. I början kändes det spännande med behandlingarna och jag kommer ihåg att jag kände mig grym
som klarade av att ge mig själv hormonsprutorna. Efter att det inte fungerade efter två behandlingar så tappade jag sugen. Lyckligtvis så hade min man friat
och vi la all energi på att planera vårt bröllop. Det blev en fin och välbehövlig paus från det jobbiga.
Och tredje gången fungerade det?
– Ja. Ett år efter bröllopet fick vi Karla. De som bara får höra den delen av historien tycker att det verkar helt perfekt, förlovade, gifta och sedan kom bebisen
till på bröllopsresan. Då är jag snabb att förklara hur det ligger till, jag vill inte att andra ska tro att det alltid är superlätt att bli gravid.
Berättade du på en gång när du väl blev gravid?
– Ja, vi ringde våra föräldrar samma kväll efter att graviditetstestet visat positivt. Jag berättade för mina vänner en vecka efteråt, så fort jag mötte någon.
Men, om det skulle bli missfall hade du ångrat att du sagt något då?
– Då hade jag blivit förkrossad såklart men ändå tillfreds med att jag berättat att jag varit gravid, annars hade ju alla undrat varför jag var så ledsen.
Vad kommer du ta med dig från den här perioden av ditt liv?
– Jag och min man har varit ihop i fem år och tre av dem har påverkats av längtan efter barn. Vi fick tre försök på oss och klarade det på tredje. Det finns
så många som haft det jobbigare än vi. Jag känner mig så lyckligt lottad, det gick ju bra. Dessutom har jag en mycket större förståelse för andra som går
igenom svåra saker. Det hoppas jag kunna bära med mig resten av mitt liv, säger Charlotte.
Under året som gått sedan jag fick det där beskedet hos läkaren har närstående delat med sig av erfarenheter som jag inte visste att de gått igenom i det
tysta. Missfall, provrörsbefruktningar, akuta aborter, hopp som tänds och sedan släckts helt grymt. Mycket tårar. Och mycket glädje när de efterlängtade
bebisarna äntligen kommer. Men också lärdomar om hur man lever sitt liv utan barn, fast man så gärna ville ha dem.
Det är självklart upp till var och en om man väljer att berätta för sin omgivning eller inte, men man ska känna att man kan, om man vill. Det var inte ett
självklart beslut att skriva om det heller, många har det mycket värre än jag och jag vet dessutom inte hur det kommer att gå. Kanske går det bra. Men jag
hoppas att det finns plats för alla i bebisklubben, även för oss som än så länge bara längtar.
Hanna Mellin
sondag@dn.se
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