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Paula Dahlberg vill att fler som har sjukdomen endometrios får rätt hjälp för 

att kunna leva ett normalt liv. Genom en nystartad förening vill hon sprida 

kunskap om sjukdomen men också skapa ett samtalsforum för de som är 

sjuka. Foto: Christer Gallneby
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Värnamo. Ny förening vill väcka kunskap om en nästan okänd 

sjukdom. Information, kunskap och mer förståelse är 

Endometriosforums mål.

Paula Dahlberg är en av medlemmarna i den helt nystartade föreningen 

Endometriosforum. Deras mål är att fler ska få veta vad endometrios är och 

att personer som har sjukdomen både ska bli trodda och få hjälp.

– Sjukdomen drabbar främst personer med livmoder, kvinnor och 

transpersoner. Den innebär i princip att slemhinnan i livmodern kommer ut i 

buken och fastnar på olika ställen och bildar härdar. Dessa härdar blöder 

samtidigt som ordinarie mensblödning vilket orsakar mycket kraftiga smärtor, 

säger Paula.

Det hon talar om är inte normala menssmärtor som de flesta som får mens 

har. Här handlar det om mycket kraftiga smärtor som leder till att man kräks, 

svimmar och måste sjukskriva sig.

I Sverige lever i dag 200-250 000 personer med sjukdomen, många utan att 

veta om att det är just endometrios de har.

– De vet inte att den finns, tror att det är normalt att ha så ont och därför 

söker de inte vård. Och den som söker vård blir ofta klassad till att bara ha 

PMS eller vara allmänt gnällig över lite mensvärk.

Ju längre tid en person bär på sjukdomen utan behandling finns risken för 

mycket allvarliga komplikationer.

– Om den förblir obehandlad så kan härderna växa inåt, det vill säga in i 

tarmar, äggstockar och andra delar i buken, vilket kan leda till nervskador och 

att exempelvis tarmar växer ihop.

Det kan också leda till att det bildas systor i buken.

– Den enda behandling som finns är hormonbehandling, vilket ofta ges av 

p-piller eller spiral. Men många tål inte hormoner under någon längre tid, och 

det är inte säkert att smärtorna upphör trots behandling. I värsta fall får man 

ta bort hela livmodern.

Genom föreningen vill man att informationen ska nå tonåringar i skolan men 

också att sjukvården ska få mer kunskap och mer förståelse.

– Sjukdomen påverkar både fysiskt och psykiskt. Utöver smärta är det vanligt 

med depressioner på grund av smärtan. Den sexuella relationen påverkas 

också, genom minskad sexlust och smärta vid sex. Ofta avskrivs man med att 

det är psykiska besvär. Detta trots att det är så enkelt att fysiskt undersöka, 

genom titthål, om det är endometrios.

Enligt Paula tar det ofta många år innan en person med sjukdomen söker 

vård. Många unga får p-piller utskrivna vilket håller tillbaka sjukdomen framtill 

dess att man slutar med p-piller för att exempelvis vilja bli gravid.

Normalt tar det dessutom upp till åtta år innan man får en diagnos enligt 

Paula.
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Genom föreningen hoppas de att kunskapen ska öka men också att de som 

har sjukdomen hittar ett stödforum, någon att prata med som förstår. Och de 

hoppas också få in pengar till forskning, vilken i dag är nära nog obefintlig 

enligt Paula Dahlberg.

Lillian Andersson
lillian.andersson@varnamonyheter.se

Endometrios / Förening / Livmoder / Smärta
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Nu har Gnosjöandan 
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föreningar i hela GGVV-regionen. 
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