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”Det var som att bli
huggen med en kniv”
Madeleine, 32, har opererats 18 gånger för
endometrios – nu har hon startat stödgrupp

När Madeleine fick sin första mens kräktes hon av smärta.
I dag, många år och 18 operationer senare, har hon

äntligen fått lindring för sin endometrios.
– Jag känner att smärtan ebbar ut, säger hon.

Madeleine Säljö, 32, minns i detalj när mensen
dök upp för första gången. Hon var 15 år, det
var maj och hon hade precis bytt
vinterkläderna mot somriga, lätta plagg. Hon
såg fram emot att bli vuxen – alla andra
tjejerna i klassen hade ju redan fått sina
blödningar. Men ingenting blev som hon hade tänkt sig.

– Plötsligt gjorde det ont i magen. Jag sprang in och kräktes på
skoltoaletten. Då såg jag att det hade kommit blod och jag blödde snart
igenom alla kläderna, säger hon.

Madeleine sökte hjälp hos skolkuratorn, som förklarade att det var
normalt att få ont när man har mens.

– Jag trodde att det var så det
skulle vara.

Helvetet bröt ut
Om skoltiden var jobbig, blev gymnasiet ännu värre. Vid ett tillfälle

drabbades Madeleine av smärtor likt knivhugg i ländryggen och
tvingades åka in akut. Läkarna trodde att det onda kom från blindtarmen
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Hälsa

  ”JAG TRODDE ATT DET VAR SÅ HÄR”¡ När Madeleine fick sin första mens
drabbades hon av en fruktansvärd smära. Först långt senare fick hon reda på att hon har
endometrios. ”Jag trodde att det var så det skulle vara”, säger Madeleine.

Foto: ANDERS DEROS
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  Sara Milstead

och opererade bort den.
Men knivarna försvann inte. I

stället gjorde sig huggen påminda
varje månad, först vid
ägglossningen och sedan bröt
helvetet ut vid mens. Madeleine
stannade rutinmässigt hemma de
dagar då blödningarna var som
värst. När hon sedan började jobba
reagerade hennes arbetsgivare på
hennes höga frånvaro och skickade
henne till rehabilitering.

– Då fick jag p-piller, men inte för
att jag hade någon sjukdom, utan för att jag var sexuellt aktiv.

Eftersom ingenting blev bättre – utan snarare värre – bokade
Madeleine tid hos en privat gynekolog. Ultraljudet visade att livmoder
och äggstockar var fulla av sammanväxningar och cystor – typiska
symtom vid endometrios. Sjukdomen innebär att delar av
livmoderslemhinnan växer fast på annan vävnad i kroppen och skapar
blödande, värkande härdar. Ny behandling och nya medicinpreparat
sattes in.

Stod inte ut
– Ett tag satte doktorerna in två spiraler och två hormonpreparat

samtidigt, för att försöka chocka kroppen. Men det hjälpte inte.
Till slut stod Madeleine inte ut med plågorna. Hon åkte in akut till

Sahlgrenska sjukhuset och blev blixtopererad.
Kirurgerna brände bort sammanväxningar och städade upp i bukhålan.

Sedan dess har hon tvingats göra 17 operationer till, ungefär två varje år.
Nyligen provade läkarna en ny behandling, som går ut på att bedöva
nerverna i magen.

– Och det hjälper faktiskt. Jag känner att smärtan ebbar ut, säger hon.

Kan tänka sig barn
Tack vare de medicinska framstegen ser Madeleine ljust på framtiden.
– Jag vägrar att bli min sjukdom. Det är bättre att det här drabbar mig

än mina medsystrar. På det här sättet kan jag hjälpa andra.
Kan du bli gravid om du skulle vilja?
– Min läkare har absolut inte uteslutit det. Men jag anser att man

behöver vara någorlunda frisk för att ta hand om ett barn och jag vet inte
ens om jag skulle orka vara gravid. Jag är inställd på att få barn, och kan
jag inte det är adoption okej med mig, säger hon.
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 Skriv ut Skriv ut

Ont i magen kan vara kvinnosjukdom
VAD ÄR ENDOMETRIOS?
Sjukdomen innebär svår mensvärk och
buksmärtor, oftast runt ägglossning och
mens.
HUR UPPKOMMER DET?
Endometrios orsakas av att mensblod
flödar ut bakvägen in i buken, via
äggledarna. Då följer även fragment av
livmoderslemhinnan med. Hos friska
personer tar immunförsvaret hand om blodresterna och städar upp i
kroppen. Hos kvinnor som har långdragna och svåra blödningar orkar
dock inte ”städsystemet” med – det blir helt enkelt överbelastat. Då
fastnar livmoderslemhinnan på annan vävnad och bildar blödande
härdar.

Enkla kostråd kan hjälpa
Får du sån mensvärk att du tvingas stanna hemma från jobbet? Då kan
du lida av endometrios.
Matts Olovsson, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala,
berättar hur du kan få lindring.
   – Endometrios är en kronisk sjukdom, men jag brukar alltid råda
patienter att först se över kosten. Det kan vara bra att äta glutenfritt och
laktosfritt i en period, säger han.
   – Ofta dras tarmen med i problematiken och ger då IBS-liknande
symtom.

  STORT STÖD Malin Aktin, Madeleine
Säljö och Susanne Gundersen är alla
drabbade av endometrios. Nu träffas de och
pratar om sin sjukdom och sina erfarenheter.
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   Regelbunden motion är också viktigt, påpekar Matts Olovsson.
Fungerar inte det, finns följande alternativ:
 #Anti-inflammatorisk medicin (som Ipren) i kombination Alvedon.
 #Tens-behandling. Går ut på att du med en apparat som skickar ut
elektriska impulser får smärtlindring.
 #Hormonpreparat som stänger av såväl mens som ägglossning (för
kvinnor som inte önskar barn). Hormonspiral fungerar ofta väldigt bra.
 #Kirurgi. Sista utvägen och innebär att man städar upp härdarna i
buken.
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Stockholm

Boka tid nu
Hitta den bästa vården

Annons

Löfven får bilda ny
regering
TV+TEXTTV+TEXT  I dag har Stefan Löfven fått frågan om att bilda ny regering av
talmannen. Det meddelades på en pressträff i riksdagen. – Vi…

Fräcka passagerare
hängs ut på nätet

”Är mitt största misstag”

Ministrarna utan plats i
riksdag – får få kryss

Kurdiska byar intagna av
IS

”Paradise Hotel”-Joakim
om hatet mot Eric

Vårdas i hemmet – av
15 specialister
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Tjänstgörande webbredaktör: Catharina Cavalli
Wellness-chef: Nina Jakobson
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