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Var tionde kvinna drabbad

Endometrios är en kronisk sjukdom
som innebär att livmodersslemhinnan,
endometrium, förekommer utanför
livmodern – ofta på bukhinnan,
äggstockarna, urinblåsan och tarmen.

Ungefär tio procent av alla kvinnor i
fertil ålder har endometrios, men med
mycket olika grad av besvär.

Vanliga symptom är kraftig smärta
före och under mensen som ofta är
riklig och kommer oregelbundet,
smärta vid penetrationssex och när
man kissar eller bajsar är också
mycket vanligt. Infertilitet är vanligare
hos kvinnor med endometrios.
Behandling ges i form av anti-
inflamatoriska läkemedel och
hormoner – ofta p-piller – för att lindra
besvären. 

Källa: Vårdguiden
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Forskar. (/forskning/20130306-%C3%B6kat-

intresse-f%C3%B6r-endometrios) Matts
Olovsson har arbetat kliniskt med
endometrios i femton år. Idag är han
en allt mer efterfrågad föreläsare på
området. 
Hjälp och stöd. (/nyheter/20130306-

st%C3%B6ttande-lokalf%C3%B6rening)

Endometriosföreningen i Uppsala finns

Lärarstudenten Lisa Frisell Landenmark lever med endometrios.

"Som ett glödande spjut"
Publicerad 2013-03-06 11:13

Hon har tappat räkningen på hur många gånger hon behövt
uppsöka akutvård när de starka smärtstillande tabletterna inte
hjälpt. Egentligen skulle Lisa Frisell Landenmark vara färdig lärare
nu – om det inte vore för endometriosen.

Orosmomentet har aldrig varit att klara av nivån på tentorna eller på
litteraturen.
– Jag vet att jag klarar studierna utan problem bara jag mår bra –
men ligger jag hemma så går det inte. Frågan har varit ”kommer jag
att kunna ta mig iväg idag?”, berättar Lisa Frisell Landenmark.
– Salstentor och gruppexaminationer är min värsta mardröm.
Hemtentor och pm älskar jag – då kan jag lägga upp arbetet och
vila när det behövs.

I början av höstterminen 2011, samtidigt som Lisa Frisell
Landenmark skulle ha varit färdig lärare, diagnostiserades hon med
endometrios. Ett år senare bekräftades saken med en
titthålsoperation.
– Det var en lättnad att få veta, även om det inte är den roligaste
diagnosen att få, säger Lisa Frisell Landenmark som då haft
symptom i ungefär fyra år.

Hon beskriver sina smärtanfall som att ”hoppa jämfota och få ett
glödande spjut upp mellan benen”. Utöver det har hon haft i stort
sett samtliga symptom på Vårdguidens lista för endometrios. 
Läkemedlen har gjort henne trött, liksom sjukdomen i sig, då den
består av inflammatoriska processer.
– Men det finns lika många verkligheter som personer med
endometrios, påpekar hon. 
– En del har inga besvär alls och har ingen aning om sin sjukdom,
andra är i stort sett förtidspensionerade.

Innan hon började må dåligt körde Lisa Frisell Landenmark på ”i
110 hela tiden”. Men i och med sjukdomen har hon fått sänka
ribban, berättar hon. 
– Istället för att satsa på att göra jättebra ifrån mig vill jag helt
enkelt bli godkänd, punkt slut. Det är fortfarande svårt att
acceptera, men man har inte heller något val: Ju mer jag tar ut mig
desto värre riskerar jag att må eftersom kroppen aldrig får
återhämta sig. 
Ibland har hon ändå pressat sig att delta i undervisning och
examination under inte helt optimala förhållanden.
– Jag har skrivit tenta en gång fullpumpad med kodein (ett
smärtstillande ämne som av kroppen omvandlas till morfin, reds.
anm.) Det gick visst bra, men jag har ingen aning om vad jag skrev.
Jag satt som i en dimma.

För en utomstående kan Lisa Frisell Landenmarks vardag
upplevas som ganska galen, tror hon. För henne har det blivit
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där som hjälp och stöd. De bedriver
även informations- och
påverkansarbete.
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normalt med ambulans in till sjukhuset – under perioder så ofta

som varje månad eller mer – när de smärtstillande hon har tillgång
till inte räcker.
– Att bli skjutsad in med bil till sjukhuset är ingenting längre, det är
jag så van vid. 
Lisa Frisell Landenmark får ofta förklara sin diagnos för
omgivningen.
– Ingen har hört talas om den. Jag kände inte till endometrios innan. Ändå är det en av
de vanligaste kvinnosjukdomarna som finns, om inte den vanligaste.

När hon berättat vad det handlar om är en vanlig reaktion ”… men borde man inte hört om
det här någon gång?”. Det borde man såklart, menar Lisa Frisell Landenmark, som tror
att okunskapen beror på att det rör sig om just en kvinnosjukdom.
– Jag tror inte att män hade gått med på sådana här smärtanfall utan att göra någonting
åt det. Kvinnor ska ha lite ont, det hör till. Men lite ont är inte samma sak som att ligga
och kräkas av smärtor i sängen och inte kunna röra på sig.

Hur många mail med ”jag har missat det här på grund av sjukdom – hur kan jag ta igen
det?” hon har skickat vet hon inte. Lärarnas förståelse har varierat.
– En del är helt underbara och förstår direkt. Andra verkar tro att det handlar om lathet,
säger Lisa Frisell Landenmark, som börjat skriva ut hela sin diagnos i mailen eftersom
hon ibland upplever att förklaringen ”på grund av sjukdom” möts med misstänksamhet.
– Det är bara dumt. Jag väljer själv att studera och tar lån för att göra det.

Trots sjukskrivningar och hög frånvaro har hon – med mängder av samtal och mail till
samordnare och schemaläggare – lyckats pussla ihop i stort sett hela sin utbildning. Det
som nu är kvar är praktiken; ”det roligaste av allt”.
– Jag har försökt tre gånger med samma kurs men blivit sjukskriven.

I april hoppar hon på praktikkursen igen. Nu har studiebevakarna på hennes sektion lovat
att hjälpa henne att få praktisera på deltid om det behövs.
– De var jättebra. De sa bara ”ge oss ett läkarintyg så försöker vi lösa det”.
Den här sortens stöd och förståelse skulle Lisa Frisell Landenmark överlag vilja se mer
av. Hos universitetets studievägledare upplever hon till exempel inte alls att hon fått det,
även om hon själv kommit med förslag till lösningar flera gånger.
– Många med sjukdomen behöver individanpassade studier. En tjej i
endometriosföreningen tvingades sluta plugga eftersom hon inte klarade av 100 procent.
När tror du att du kan vara färdig lärare?
– Just nu är det ett stort frågetecken – men jag vill ta examen, och jag är ju så nära. Jag
måste tro på att jag blir så bra att jag kan göra det jag vill – även om jag kanske inte
kommer att kunna arbeta heltid. Och så länge jag tror det vill jag ha det stöd jag behöver.

Sara Borsiin
cred@ergo.us.uu.se (mailto:cred@ergo.us.uu.se)
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