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Att leva med den gynekologiska 

sjukdomen endometrios kan vara en 

plåga utan like.

- Det känns som att någon skulle trasa 

sönder mina äggstockar med spikskor, 

beskriver Matilda, som har lidit av 

endometrios i 15 år.

Som gynekolog har jag stött på manliga 

läkare som har vägrat att ge behandling 

för att det bara är en kvinnosjukdom.
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Trots att sjukdomen är rätt vanlig, upplever Matilda 

att bristande förståelse för vad det innebär att leva 

med den - särskilt bland läkare. 

Matilda är inte ensam om sin upplevelse. I Sverige 

har flera kvinnor gått ut med vittnesmål i tidningen 

ETC över sin endometrios och hur de inte har blivit 

tagna på allvar av sina läkare. Enligt kvinnorna är 

okunskapen bland läkarna stor - en kvinna fick rätt 

diagnos först efter 15 år - eftersom det är en 

kvinnosjukdom, och blandas ihop med 

mestruationssmärtor.

Specialisten på kvinnosjukdomar Yvonne Lindroos-

Setälä är förundrad över att inte gynekologer förstår 

sig på den sjukdomen, trots att den är så vanlig. 

- Endometriosen har vissa typiska symptom som 

borde få en gynekolog att reagera och föreslå en 

bättre behandling än att lid av det här och var lycklig, 

konstaterar Setälä.

Hon poängterar att sjukdomen går att behandla, 

även om den inte går att bota. Det går att lindra både 

smärtorna och sjukdomsbilden. 

Lindroos-Setälä ser däremot nog ett könsperspektiv i 

frågan, och tror att kvinnor får mindre förståelse för 

sjukdomar som inte män kan drabbas av. Hon menar 

ändå att situationen har blivit bättre med åren då fler 

av gynekologerna själva är kvinnor.

- I mitt jobb har jag har själv stött på manliga läkare 

som har vägrat att ge behandling för att de anser att 

det bara är en kvinnosjukdom och ingenting att bråka 

om, säger Lindroos-Setälä. 
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Hon får medhåll av Matilda, som levt med 

endometrios hela sitt vuxna liv.

- Om tio procent av den manliga befolkningen skulle 

ha lika ont som jag tror jag inte att det här samhället 

skulle fungera på samma sätt, utan att man skulle ta 

itu med det.

Hör mer om endometrios och smärta i 

hälsoprogrammet Kraft onsdagen 2.7.2014 kl. 

19.30 på Radio Vega. Repris på söndag 6.7 kl. 

11.00.

Publicerad 30.06.2014 - 08:00. Uppdaterad 30.06.2014 - 11:19

Nanette-Marie Forsström
REDAKTÖR

Arbetar i Helsingfors

Nanette är en journalistisk mångsysslare som hörs både på 

Radio Vega och Yle Fem. 

Tror inte mina ögon när jag läser om läkare som 

inte tar sjukdomen på allvar.

Jag får verkligen tacka min gynekolog (manlig) för 

bästa möjliga vård gällande mina problem med 

endometriosen.

Första gången smärtorna var så våldsamma att 

jag for med ambulans till TYKS blev jag genast 

undersökt och opererad med titthålsoperation, 

efter operationen eftergranskning hos min 

gynekolog som hittade mer och skrev remiss för 

följande operation. Blev igen opererad andra 

gången med ett halvårs mellanrum. Allt som allt 

Endometrios

Inlagt av Maria (ej verifierad) 30.06.2014 - 12:19

Kommentarer
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tre operationer på ett och samma år. Den sista 

gjordes grundligare och inte med titthål.

Jag är verkligen mycket tacksam mot alla 

inblandade i läkarteamet. Undrar om det har och 

göra med att "mina" läkare var av äldre årgång 

och mer pålästa. Dethär var nämligen för ca 20 år 

sen, men nog visste dom vad det var frågan om.

Anmäl kommentaren

Jag fick höra om endometrios för sex år sedan 

men har aldrig fått diagnos. Trots svåra smärtor 

och illamående sedan 14 års ålder så tog ingen 

dem på allvar förtän då. Tyvärr blev det p-piller 

och värkmedicin för "diagnosen kunde inte 

fastställas". Sedan har andra läkare avfärdat det 

som mensvärk eller t.o.m. med "det finns inga 

tecken på att du skulle ha endometrios". I stället 

fick jag ledvärksmedicin. Jag är sängliggande 1-3 

dagar i veckan och det påverkar min förmåga att 

arbeta och görsörja mig.

Osäkerhet

Inlagt av Jo (ej verifierad) 30.06.2014 - 13:14

Anmäl kommentaren

För att bli kvitt den kan man ju operera bort 

äggstockarna, speciellt om den sitter där 

(endometriom) och livmodern där den sitter 

speciellt hos lite äldre (adenomyosis). Jag har gått 

igenom de här båda ingreppen och trots 

östrogenersättning i alla fall inte hittills fått återfall. 

Men det här kan man ju inte göra om man är ung 

och planerar barn men nog om man som jag var 

just över 40.

En felaktig uppfattning som åtminstone jag hade i 

unga år var att det hör till att det ska göra ont vid 

den månatliga menstruationen......

"botad"

Inlagt av Maria Linnea (ej verifierad) 30.06.2014 - 13:33

Anmäl kommentaren
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I samband med Svenska Yles 

mobbningsgranskning #tadetpåallvar i maj var det 

också en kvinna med endometrios som skrev in. 

Hon berättar om hur läkarna inte tog henne på 

allvar och hur hela sjukhusavdelningen deltog i 

mobbningen. Hennes berättelse går att läsa här.

Peter Sjöholm,

Yle Nyheter

#tadetpåallvar

Inlagt av Peter Sjöholm 30.06.2014 - 14:44

Anmäl kommentaren

Vilken fruktadvärd historia! Jag har ofta upplevt att 

kvinnor som inte upplever samma smärtor 

förringar den värk som många av oss känner. 

Även bland kvinnor är endometrios relativt okänt. 

"Det är ju bara lite mensvärk, ta lite värkmedicin så 

blir det bra." Men vad gör man när värkmedicinen 

inte räcker till och läkarna vägrar lyssna. Såna har 

jag också råkat ut för, såna som inte lyssnar utan 

behandlar en som en liten tös som vill slippa 

skolan/jobbet. Fy för sådant beteende. Smärta bör 

alltid tas på allvar.

#tadetpåallvar

Inlagt av Jo (ej verifierad) 30.06.2014 - 15:02

Anmäl kommentaren
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