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Helsingborgs Dagblad 24 jan 2015

”Sjukdomen är ett helvete”
FAMILJELIV Publicerad 19 april 2014 kl. 20:30

Matilda Olsson och Isabelle Hallberg har drabbats av samma sjukdom. En sjukdom
som innebär så svåra smärtor att deras liv i princip helt har stannat upp. "Utan våra
mammor hade vi inte klarat det".

Matilda Olsson och Isabelle Hallberg är båda 19 år. För att över huvud taget kunna stå på
benen måste de ta mängder av olika mediciner. Smärtattackerna kommer i skov och i
Matildas fall är de så svåra att hon är inlagd på lasarettet en till två veckor varje månad.

Sjukdomen heter endometrios. Det onda sitter över magen, vandrar bak i ryggen och även
ner i benen. Isabelle Hallberg försöker beskriva hur det känns:

Matilda Olsson förstår vad Isabelle Hallberg går igenom och vice versa. Båda
lider av svår endometrios.

HD/NST Stefan Ed
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– Åtminstone 300 gånger värre än svår mensvärk. Jag kan inte röra mig och det finns inget
som hjälper. Jag ligger bara på soffan hemma.

Isabelle har haft rejält ont i magen sedan hon fick mens första gången.

– Varje månad fick jag vara hemma från skolan några dagar.

För ungefär ett år sedan började smärtorna bli så svåra att Isabelle svimmade. Vid samma
tid råkade hennes mamma Tina Hallberg se ett tv-program om just endometrios och insåg
att symptomen stämde överens med dotterns.

– Förutom smärtan är hon ständigt trött och har häftiga humörsvängningar, säger Tina
Hallberg.

De sökte hjälp på ungdomsmottagningen i Ängelholm och där skrev en läkare ut en slags
hormonbehandling. Det fungerade ett tag, men Isabelle gick upp rejält i vikt och var
konstant irriterad eller ledsen.

– Hennes bror får stå ut med mycket. Jag har försökt förklara hur hennes psyke går upp
och ner, men det är inte lätt, säger Tina Hallberg.

När Isabelle blev sämre igen fick hon hormonspiral, i kombination med andra mediciner.
Däribland antidepressiva och det har hjälpt till viss del. Matilda har också antidepressiva
läkemedel men tycker inte att det gör så stor skillnad.

– Jag mår jättedåligt rent psykiskt. Vissa dagar när jag inte har ont, det händer ibland, blir
det ändå som ett världsprojekt att bara gå ner till affären. Jag orkar bara inte, säger hon.

Matilda tar totalt tio olika läkemedel varje dag och har ett morfinplåster på ena
skulderbladet.

– Problemet är att hon mår dåligt bara av att veta att hon måste svälja så många piller varje
dag, säger hennes mamma, Paulina Olsson.

Paulina har tvingats vänja sig vid att se sin dotter i en sjukhussäng. När vi ses för intervjun
har Matilda precis blivit utskriven efter två veckor. Hon berättar att när det är som värst
behandlas hon med morfindropp.

– Så här har det varit i ett och ett halvt år. Två gånger har jag blivit hämtad med ambulans
hemma, säger Matilda

De första gångerna som Matilda var inlagd stod besökarna på kö. Numera är det bara
familjen, hennes pojkvän och några vänner som hälsar på. Hon säger att hon delvis kan
förstå kompisarna. De känner inte längre igen henne och det gör hon inte själv heller.
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– Jag undrar ibland om gamla, glada Matilda kommer tillbaka eller om ska jag behöva leva
med det här. För två år sedan hade jag planer på att plugga vidare och tänkte flytta till
London. Sjukdomen har sparkat undan benen för mig, säger Matilda.

Isabelle känner igen sig i det som Matilda berättar.

– Kompisarna tröttnar på att man är totalt energilös och att jag bara avbokar hela tiden.
Men jag vågar inte planera något eftersom jag är rädd för att få ont, säger Isabelle
Hallberg.

Orken finns inte. Inte ens för vardagssysslor. Att städa rummet har blivit en insats att
jämföra med ett maratonlopp.

– Jag är inte alls den positiva tjej som jag var förut. Sjukdomen påverkar allt i livet. Gör det
jättekämpigt med förhållandet, kompisarna, skolan. Jag har tänkt mycket på hur viktig
familjen är, de finns alltid där. Mamma och pappa stöttar mig hela tiden och min pojkvän
får mig att skratta och må bra, säger Isabelle Hallberg.

– Jag har också min pojkvän som stöd. Och utan min mamma hade jag gått under. Hon får
ta allt, säger Matilda.

Att se sitt barn må så dåligt gör ont.

– Jag önskar att det var jag som hade sjukdomen i stället för min dotter, säger Paulina
Olsson.

– Precis så tänker jag också. Livet ska vara lätt när man är så ung, säger Tina Hallberg.

De hjälper till så mycket det går, men det är något annat att prata med någon i samma
situation. Matilda och Isabelle har nyligen hittat varandra. Att de är glada för det råder det
inget tvivel om.

– En kompis hade hört om Matilda och fixade hennes nummer till mig, säger Isabelle.

Matilda har sparat deras första konversation i sin telefon och visar sitt svar: "Självklart ska
vi hjälpa varandra, ibland känns det som om man är världens ensammaste. Då kan det
vara skönt att ha någon att prata med! Kämpa, sjukdomen är ett helvete!"

De träffas inte ofta eftersom läget är som det är. Den mesta kontakten sker via sms.
Isabelle berättar att Matildas ord betydde mycket när läkaren för ett tag sedan pratade om
sjukskrivning sista terminen på gymnasiet.

– Jag varnade henne och sade att om hon så ska krypa till skolan så ska hon dit. Allt för att
inte ha det efter sig som jag har nu, säger Matilda.
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Ett stort stressmoment för båda har varit att inte kunnat avsluta gymnasiet. Matilda var
frånvarande mer än hälften av lektionerna sista året. Hon tog visserligen studenten
tillsammans med sina klasskompisar men har ett antal ämnen och projekt kvar att tenta av.

– Jag är inne på det extra året nu och det är tungt, säger hon.

Isabelle tar snart sin examen som florist, men har varit tvungen att tacka nej till ett
erbjudande om sommarjobb.

– Jag är orolig för arbetslivet som väntar. Det går inte att stå i en butik och sälja när jag hela
tiden riskerar få jätteont i magen, säger Isabelle.

Båda tar numera en dag i taget. Men det faktum att kvinnor med endometrios kan ha svårt
att bli gravida dyker upp i Isabelles tankar emellanåt.

– Jag blev helt chockad när jag fick reda det. Bara för att man har denna jävla sjukdom så
kan hela livet bli förstört, säger hon.

– Jag tänker inte så mycket på just det, säger Matilda. Men jag är avundsjuk på alla
jämnåriga som berättar vad de har gjort sedan studenten.

Marika Rasmusson (/familjeliv/marika-rasmusson/) 
marika.rasmusson@hd.se (mailto:marika.rasmusson@hd.se) 042-489 93 73

drabbar en av tio kvinnor i fertil ålder.

kommer i skov.

kan göra mycket ont men yttrar sig olika så det kan ta tid att ställa diagnos.

går inte att bota, bara att lindra.

behandlas med olika läkemedel och kan ibland opereras.

innebär att livmoderslemhinnan vandrar ut i kroppen i bitar som blir inflammerade.

kan göra ont vid samlag och toalettbesök.

kan göra det svårt att bli gravid.

Källa: Vårdguiden 1177.se
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