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Det plötsliga intresset
för endometrios
Av Martina Jarminder 12 JUNI 17.23

OPINION. Kvällstidningar är förtjusta i rubriker om att diffusa
symptom kan vara dold sjukdom.
I fallet endometrios är det just det det rör sig om: diffusa, men mycket
smärtsamma, symtom som döljer en sjukdom som få har intresserat sig för.
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Förutom de som lider av den ... Professor Matts Olovsson vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala har jobbat med sjukdomen i 20 år och menar att den skulle
varit botad redan om män lidit av den. 200 000 kvinnor tros ha endometrios, som
ibland är så svår att det krävs sjukskrivning.

Den bästsäljande brittiska författarinnan Hilary Mantel deltog i författarsamtalen
på Malmö stadsbibliotek under våren. Hennes författarskap har präglats av
hennes endometrios. Hon fick psykiatriska diagnoser och kunde inte arbeta.
Tursamt nog så hittade hon romanskrivandet. Efter nästan 20 år lyckades hon
ställa rätt diagnos själv och är i dag vid bättre hälsa efter operation. 
Det plötsliga intresset för endometrios, med diskussion i media och ökad
kunskap hos allmänheten, är förbryllande men positivt.

För det är även samhällsekonomiskt orimligt att 200 000 kvinnor ska fungera
sämre och ha onödiga sjukskrivningsdagar på grund av en sjukdom som går att
diagnostisera, bara läkaren får basala kunskaper. Endometrios påverkar också
psykiskt: att gång på gång få höra att du är inbillningssjuk är dåligt för själen.
Endometrios har varit vår tids motsvarighet till hysteridiagnosen för kvinnor.
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Hon fick vänta flera
timmar på sjukresan
LÖBERÖD Trots att hon bokade resan i god tid så slutade sjukresan med strul
och timmar av väntan. – Jag blev ledsen och arg.

Ansvarig beklagar att det blev fel
SKÅNE Den ansvarige för serviceresorna på Skånetrafiken beklagar att det blev
så fel när Christina Andersson bokade sin sjukresa.

1 000 liter sprit beslagtogs
HELSINGBORG Nästan 1 000 liter sprit och 3 300 liter öl beslagtogs på
torsdagskvällen.

”Biljettintäkterna är
rena drömscenariot”
SJÖBO Med den nya simhallen kommer Sjöbo att konkurrera med Hörby,
Tomelilla och Ystad.

Solen är beroendeframkallande
SOMMAR Trots att riskerna är väl kända fortsätter vi svenskar att frossa i solen.
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Brand i sophus spreds till bil
LUND En bil blev totalt utbränd och ytterligare två rökskadades.
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