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Överläkare: Vi måste öka
medvetenheten
24 mar 2014 05:02

HV-hjälten Teemu Laine
klubblös efter kaoset i KHL
Jönköping. "Vi diskuterar med 5-6
lag".

André avslöjar för JP:
Jagades av hela SHL
Jönköping. Berättar om flytten till
KHL-nykomlingen: "Jag vet ju att allt
kan hända i Ryssland".

5 av 10 invånare sågar lägre
hastigheter i Tabergsdalen
Jönköping. Kommunens jobb har
väckt känslor

Från Stureplan och hela
Vättern runt
Nässjö. Daniel Johansson cyklade 85

SENASTE NYHETER

S kritiserar tilläggstjänster i
offentlig vård
20 jun 2014 06:10

Björn bygger bo
19 jun 2014 23:00

Vukojevic: Vi blir bestraffade
19 jun 2014 22:28

Röken vid industrin var ingen brand
19 jun 2014 21:54

Bildspel: Storspelet räckte inte i
derbyt
19 jun 2014 21:42

De vågar pröva Vätterns vågor
19 jun 2014 21:40

Emin Dugic fixade oavgjort
19 jun 2014 21:16

MEST LÄSTA

Plusklubben

FAKTA: ENDOMETRIOS

Runt 200 000 kvinnor i
Sverige beräknas att lida av
endometrios. Ungefär 40
000 av dem uppskattas
behöva kirurgisk eller
medicinsk behandling.
Sjukdomen kan beskrivas
som att livmoderslemhinnan
sprider sig utanför
livmodern.

De vanligaste symptomen
är kraftiga menssmärtor,
smärta vid samlag samt
smärtor vid tarmtömning
och vattenkastning. Trötthet
och energilöshet är andra
vanliga symtom.
Endometrios kan leda till
ofrivillig barnlöshet.

Endometrios är en kronisk
sjukdom men besvären
brukar försvinna efter
klimakteriet. Det finns dock
olika behandlingar att tillgå
för att minska symtomen.
Behandling sker
huvudsakligen genom
smärtstillande medel,
hormonbehandlingar eller
operation.

Rebeca Álvarez från Huskvarna fick diagnosen endometrios när hon var 25 år.
Då hade hon levt med svåra smärtor sedan elvaårsåldern. I dag kämpar hon
som kontaktperson i endometriosföreningen för att öka kunskapen om
sjukdomen så att andra kvinnor får bättre och snabbare hjälp än hon själv
fick.

Den dolda kvinnosjukdomen
24 mar 2014 05:02

Huskvarna. I samband med att Rebeca
Álvarez fick mens i elvaårsåldern
drabbades hon av ständiga magsmärtor,
urinvägsinfektioner och feberattacker.
Hon fick sin diagnos drygt ett decennium
senare.
Runt tio procent av alla kvinnor lider av
endometrios – den dolda sjukdomen.

I maj kommer 27-åriga Rebeca Álvarez att ta
examen som behandlingspedagog. Hon gör
det som en kvinna som mår förhållandevis
bra.

Under uppväxtiden i Stockholm var det
annorlunda. Den präglades av återkommande
smärtor, sjukvårdsbesök vilket tvingade
henne att ofta vara hemma från skolan.

Rebeca Álvarez berättar att ingen tog henne
på allvar.

– Den allra största myten är att det ska göra
ont vid mens, säger hon stryker katten
Cristoffer över ryggen.

För Rebeca Álvarez slutade det med att hon
som 25-åring kördes till akuten på Huddinge
sjukhus med oerhörd smärta. En cysta
hittades som opererades bort ett halvår
senare. Operationen bekräftade
endometrioshärdar.

– Det var så klockrent. Det var ju detta som
jag hade lidit av under alla år. Varför föreslog
ingen läkare detta. Jag sökte hjälp överallt, säger hon.

"Blir misstrodda"

Sedan ett par år tillbaka är Rebeca Álvarez bosatt i Huskvarna. Hon har valt
att bli kontaktperson i Jönköpings län för Endometriosföreningen för att stötta
andra kvinnor som lider av sjukdomen.

– Många drabbade blir misstrodda och uppfattas som hypokondriker. De
känner ett stort svek från vården och orkar inte gå vidare från en läkare till en
annan, säger Rebeca Álvarez.

Vanliga tecken på att man har endometrios är kraftig smärta i magen i
samband med menstruation, värk i korsryggen samt smärtor vid tarmtömning
och vattenkastning. Det gör ofta ont vid samlag och man drabbas lätt av
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mil i ett svep – och sov i ett dike.

Därför är nyfödde Sam
historisk i Habo
Habo. Hur stort kan Habo bli - gå in
och gissa!

Han tar över Destination
Jönköping
Jönköping. "Det känns pirrigt,
utmanande, lite skräckinjagande och
fantastiskt roligt".

OS-medaljfest på Råslätt
för hundratals ungdomar
Råslätt. Se bildspelet från
Jönköpings-Postens fotograf.

Profilen Christian Ternstedt
nära att spetsas till döds
Jönköping. Berättar själv på
Facebook om dramat: "Jag tackar
Gud".

Misstänkte
bombmannen gripen
Efter fem timmar kunde mannen
som hotat med att spränga en
byggnad i Gamla stan gripas av
polis. Han backade ut ur byggnaden
och tog av sig sina kläder.

SENASTE KOMMENTARER

 Anna

Det var inte en dribbling för mycket
utan flera och främst i sidled och
bakåt. Som min pappa som...

Krönika: HFF saknar själförtroende · 1 day
ago

utmattning och nedstämdhet.

– Jag drabbades av en djup depression som har tagit väldigt lång tid att ta sig
ur, säger Rebeca Álvarez.

Klä sig i gult

Trots att endometrios är vanligare än såväl reumatism som bröstcancer - och
är en vanlig orsak till ofrivillig barnlöshet - är det många som inte känner till
sjukdomens existens.

– Hela samhället skulle tjäna på om kvinnor diagnostiserades tidigare.
Sjukdomen kostar miljontals kronor årligen och orsakar stort lidande, säger
Rebeca Álvarez.

Endometriosföreningen kämpar för att öka kunskapen om sjukdomen hos både
allmänheten och professionen. Man menar att såväl skolsköterskor,
allmänläkare som barnmorskor på ungdomsmottagningar borde utbildas om
endometrios.

Det finns i dag flera endometrioscentrum i Sverige där expertis samlas inom
olika discipliner för att behandla de svåraste fallen av endometrios. Rebeca
Álvarez har förhoppning om att ett sådant centrum startas även i Jönköpings
län.

– Det var på endometrioscentrum i Stockholm som jag till slut fick rätt hjälp.
Tyvärr har jag utvecklat kronisk smärta på grund av alla år utan behandling,
säger hon.

Mars månad är utnämnt till Internationella endometriosmånaden i syfte att
sprida information om sjukdomen. I Sverige har detta hittills inte fått någon
större uppmärksamhet.

Gula band säljs för dem som vill stödja endometriosföreningen och månaden
avslutas med Facebookevenemanget "Gula promenaden" där allmänheten
uppmanas att klä sig i gult för att uppmärksamma sjukdomen.

endometrios / Sjukvård / Allmänmedicin
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Folkdans och våfflor drar
publik
Ödestugu. Onsdagskvällen i
Ödestugu innebar en
generalrepetition inför midsommar
för några av artisterna.

TV: Känd arkitekt designar
superhotell i Jönköping
Jönköping. Det har inte byggts
något hotell i centrala Jönköping på
28 år. Men om cirka sex månader står
ett nytt klart.

Ingen comeback i HV för
Teemu Laine
Jönköping. "Minst 5-6 lag vi
diskuterar med"

Nervkittlande thriller
Jönköping. Missa inte Inger
Frimanssons nya bok.

 Freya

Men snälla nån, 60år och långhårig?
Kan ni vara snälla och skriva ljus-
eller mörkhårig, 150cm...

Just nu: Polisen söker efter långhårig
man · 1 day ago

 Karl_Dan

Där fick sd min röst! !

SD-reklam stoppades | Jönköpings-
Posten · 1 day ago

 SicSemper_Tyrannis

I mina ögon skadar det en
radiostations anseende och rykte
mycket mer att få reda på att de
på...

SD-reklam stoppades | Jönköpings-
Posten · 1 day ago

 van der paal

Så svenskt,- så svenskt: sanningen
bör sopas under mattan, och allt väl i
konungariket..

SD-reklam stoppades | Jönköpings-
Posten · 1 day ago

 Anna

Det var inte en dribbling för mycket
utan flera och främst i sidled och
bakåt. Som min pappa som...

Krönika: HFF saknar själförtroende · 1 day
ago

 Freya

Men snälla nån, 60år och långhårig?
Kan ni vara snälla och skriva ljus-
eller mörkhårig, 150cm...

Just nu: Polisen söker efter långhårig
man · 1 day ago
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Knivskars i underlivet – nu
kämpar Jamba för sitt liv
Korsberga. "Jag kan inte komma i
närheten – hon blir livrädd".

TV: Titta, här tar "syon"
över studenternas show
Jönköping. Alla filmer och bilder
från förra veckans studentfest i
Jönköping!

Så fann de den döde efter
Vättern-olyckan

Artikel
för
dig
som
är
medlem
i
Plusklubben

 Visingsö. "Det är möjligt att
hitta en nål i en höstack".

Jolanta har en fot i
Huskvarna och en i Polen
Huskvarna. Huskvarnabon Jolanta
Kulig berättar om uppväxten i Polen.

Här flyr de fräcka
klädtjuvarna från A6
Jönköping. Personerna misstänks
för flera brott i Jönköping - stal
kläder för 45 000 kronor.

 Karl_Dan

Där fick sd min röst! !

SD-reklam stoppades | Jönköpings-
Posten · 1 day ago

 SicSemper_Tyrannis

I mina ögon skadar det en
radiostations anseende och rykte
mycket mer att få reda på att de
på...

SD-reklam stoppades | Jönköpings-
Posten · 1 day ago

 van der paal

Så svenskt,- så svenskt: sanningen
bör sopas under mattan, och allt väl i
konungariket..

SD-reklam stoppades | Jönköpings-
Posten · 1 day ago
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Biltjuv anhölls – efter 21
bilinbrott under helgen
Jönköping. Stoppades i Ulricehamn
– sitter anhållen i Jönköping.

Vill hjälpa tiggarna i
Jönköping
Jönköping. "Vi känner alla starkt för
det här, och det är dessutom bästa
sättet att samordna frivilliginsatser".

Han är klar för world cup
Habo. Leif Silverein är en riktig fena
på huvudräkning.

Ännu en sommar på
Sägnernas Hus
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 Sandhem. "Det går bra,
förvånansvärt bra".
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