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Anne-Lie Kronohage har
endometrios. Hon har genom livet
lidit så mycket av sjukdomen att
hon aldrig har kunnat
heltidsarbeta någon längre period.

Åsikter. Jag hänger som så många gånger förr över
mina kryckor. Jag tar morfin mot smärtorna i buken
men vet inte precis vad som orsakar det onda denna
gång. Jag har en mycket komplex sjukdom och har
varit patient i 36 år. Trots det får jag sällan det
bemötande och den vård som jag behöver.

Jag har endometrios. Det innebär att jag sedan
tonåren har kräkts och svimmat som reaktioner på
smärta i underlivet. Jag brukar vara inlagd runt fem
gånger om året och har blivit opererad en handfull
gånger, bland annat för att ett kärl i buken blödde.

I perioder har jag suttit i rullstol och gått med rollator. I dag demonstrerar mina
endometriossystrar i Malmö för att patientsäkerheten ska säkras och för att vi ska få
medicinska bedömningar utförda av sjukvårdspersonal som är specialister på vår
sjukdom.

Senast jag sökte vård akut fick jag en påse medicin med morfin och besked om att jag
kunde komma tillbaka sex dagar senare för att träffa en specialist. När jag
argumenterade för att få hjälp direkt fick jag svaret att ”du vet ju vad det är”.

Jag vet att jag har endometrios, men jag vet inte vad sjukdomen har orsakat i mitt
underliv eller buk den här gången. Det kan vara en cysta som har spruckit, ett kärl
som blöder, inflammation i vävnaderna eller slemhinnor som har växt ihop.

Besöket på akuten slutade med att jag svimmade av under en gynekologisk
undersökning och jag blev sedan inlagd i två veckor. Nu är jag hemma. Smärtorna
kvarstår och jag vet inte vilken hjälp jag kan få. Jag vill inte bara ha smärt- och
symptomlindring – biverkningarna leder till handikapp – jag vill ha en
helhetslösning som gör att jag får stabilitet i mitt liv.

Komplexiteten vid endometrios kan jämföras med den vid cancer, men bemötandet
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och vården kan det inte. Var tionde kvinna har endometrios. Vi behöver
specialistvård från grupper sammansatta av personer med olika kompetens inom
ultraljud, kirurgi, kost, urologi, smärtlindring och kuratorsverksamhet.

Det fanns ambitioner i den riktningen i Malmö. Ett endometriosteam skapades. Det
kändes tryggt och bemötandet var bra. Förra året stoppades verksamheten efter bara
ett år. Ansvariga säger att förlossningarna måste prioriteras på kvinnokliniken. Tänk
er ett liknande förhållningssätt till cancer- eller diabetessjuka. Det skulle aldrig
hända. Kan det vara för att endometrios är en kvinnosjukdom?

Jag har väninnor som har rest till Italien och till Grekland för att opereras. Många
med endometrios känner uppgivenhet och att de inte är välkomna inom den svenska
sjukvården. Jag hör andra med min sjukdom som vill ge upp. De orkar inte leva.

Jag är trött på att försöka leka doktor och på att självmedicinera med knarkliknade
medicin. Jag kräver adekvat vård.

Anne-Lie Kronohage

JAG HÅLLER MED JAG HÅLLER INTE MED
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Vill du skriva ett debattinlägg om detta? På åsikter kan du tycka till. SKRIV
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ENDOMETRIOS

Endometrios är en gynekologisk sjukdom som innebär att livmoderslemhinnan även finns
utanför livmodern. Detta kan leda till fler än tjugo olika symptom, bland dem ”ballongmage”,
svåra smärtor och olika tarmbesvär. Sjukdomen, som drabbar var tionde kvinna, kan leda till
ofrivillig barnlöshet. Uppskattningsvis 200 000 svenska kvinnor lider av endometrios. 30 000 av
dem finns i Skåne.
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