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Cassandra M Klatzkow: Vi måste prata mer om
kvinnors smärta

DEBATT (HTTP://WWW.METRO.SE/DEBATT) 

På måndag börjar internationella endometriosveckan. Endometrios är en gynekologisk sjukdom
som finns hos 200 000 kvinnor i Sverige och leder till svåra smärtor. Det är helt orimligt att
vården inte tar deras lidande på allvar, skriver Cassandra M Klatzkow, själv drabbad av
sjukdomen.

Jag var 17 år första gången jag svimmade av smärta en morgon på tunnelbanan på väg till skolan.
Fem år senare åkte jag i panik till akuten med de värsta magsmärtorna jag någonsin upplevt. Efter flera
timmar av tester och möten med olika läkare upptäcktes att en så kallad chokladcysta på min ena
äggstock hade spruckit. Läkaren sa att han misstänkte att jag hade endometrios och skickade hem mig
med en broschyr. En månad senare opererades jag och mycket riktigt - de fann endometrios på flera
av mina organ. Läkaren skrev ut p-piller och sa att jag inte borde vänta för länge med att skaffa barn.

Jag är en av 200 000 svenska kvinnor som lider av den kroniska sjukdomen endometrios. Det innebär
att jag har väldigt ont i min kropp. Varje dag. Det innebär också att jag är extremt trött varje dag. En
trötthet som jag aldrig kan sova bort. Min endometrios gör att jag måste behandla med hormoner som
påverkar mitt humör, min personlighet, mitt utseende och mitt sexliv oerhört mycket.

När jag fick min diagnos kände jag först förtvivlan. Jag struntade i att hämta ut p-pillren på grund av
mina tidigare dåliga erfarenheter av hormoner och gick därför obehandlad i flera år. Detta för att ingen
läkare någonsin förklarade för mig att det är viktigt att jag behandlar endometriosen. Endometrios
består av godartade cystbildningar som uppkommit på grund av att livmoderslemhinna runnit ut i buken
i samband med mens. Och det var först när jag började läsa på om sjukdomen och blev medlem i olika
forum på internet som jag förstod vikten av behandling och att stoppa menstruationen. Då kunde jag
också börja pussla ihop mitt liv och koppla ihop mina smärtor och besvär med min sjukdom.

Jag förstod plötsligt varför jag hade varit stammis hos skolsköterskan från att jag fick min första mens
vid 9 års ålder och i perioder tryckt i mig en hel karta Alvedon på en dag. Jag fattade varför jag lidit så
oerhört mycket av huvudvärk, ryggvärk och mensvärk att jag många gånger inte kunnat ta mig ur
sängen. Jag insåg varför jag så ofta hade kräkts av smärta när jag uträttade mina behov. Det klarnade
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Cassandra M Klatzkow, 27. Kommunikatör och journalist. Arbetar på Kulturhuset/Stadsteatern i Stockholm.
Medlem i Tensta Gospel Choir. En av 200 000 svenska kvinnor som är drabbade av endometrios.

för mig att mina smärtor inte var inbillade och att mina känslor inte varit orimliga. I tonåren klagade jag
ofta över värken i min kropp för människor i min närhet. Till slut tröttnade de på mitt gnäll och kallade
mig hypokondrisk och överkänslig. Jag började tänka att de förmodligen hade rätt. Varför skulle jag
vara sjukare än någon annan? Mina vänner klagade ju aldrig lika mycket som jag. Och hur skulle de
kunna veta? Ingen hade hört talas om endometrios och jag såg ju frisk ut.

Det är verkligen inte lätt att leva med endometrios. Men det är oerhört mycket lättare när man har en
diagnos och därmed får klarhet i varför man mår så dåligt. Då kan man förhoppningsvis med hjälp av
gynekolog hitta en behandling som hjälper en att bli blödningsfri och kanske till och med smärtfri.

Men trots att kunskapen ökar om sjukdomen är det fortfarande väldigt många unga tjejer som avfärdas
när de söker vård. Därför är det livsviktigt att endometrios uppmärksammas. Ju mer vi pratar om
sjukdomen desto större chans är det att unga tjejer vågar ta sig till läkare och kräva utredning för sina
smärtor i samband med mens. Det kan förhoppningsvis spara dem flera år av värk, frånvaro från skola
och arbetsliv, problem med relationer och sexliv samt förhindra att de i framtiden får svårigheter att bli
gravida. Vi måste sluta normalisera att det gör ont att vara kvinna och börja ta kvinnors smärta på
allvar.

Cassandra M Klatzkow

LÄS MER: Josefine, 28, fick diagnosen endometrios – efter tio år av smärta och magont
(/x/metro/2015/03/01/AiEQ5QasAXqsg/)
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Här är knepen som gör ditt hår vårfräscht
Metros skönhetsexpert Caroline Sandström har bästa tipsen. 
(/nyheter/har-ar-knepen-som-gor-ditt-har-varfrascht/EVHocb!QdtmKBRgAP8iE/)

Här är fem pärlor på den turkiska rivieran
Fredrik Andersson på tidningen RES listar badorterna du inte får missa.
(/nyheter/har-ar-fem-parlor-pa-den-turkiska-rivieran/EVHocb!1KPU7ecF4Lb5A/)

Artisterna på välkomstfesten i Örebro: De är hetast i startfältet
Metro ställde frågan: Vem är hetast i startfältet?
(/melodifestivalen-2015/artisterna-pa-valkomstfesten-i-orebro-de-ar-hetast-i-startfaltet/EVHobz!qjfokF4rTDAo6/)

Kvinnor fotas på nya sätt – här är Nöjesguidens mäktiga omslag
Asbra, säger genusvetaren och fotoexperten Genusfotografen.
(/noje/kvinnor-borjar-fotograferas-pa-nya-satt-har-ar-nojesguidens-maktiga-omslag/EVHobz!JHa1cQrYFqQ/)

19 kommentarer (/noje/kvinnor-borjar-fotograferas-pa-nya-satt-har-ar-nojesguidens-maktiga-omslag/evhobz!jha1cqryfqq/#comments)

Tvillingbrödernas jättenapp
”Monstret från Po” vägde över 120 kilo – men är mindre än den största svenska malen. 
(/nyheter/tvillingarna-fick-monsterfisk-pa-kroken/EVHobz!V8eUfB0UYviE/)

1 kommentar (/nyheter/tvillingarna-fick-monsterfisk-pa-kroken/evhobz!v8eufb0uyvie/#comments)

Levande råtta och råttbajs funna inne på restaurang i Stockholm
När inspektörerna skulle kolla om restaurangen bättrat sig stod de öga mot öga med en råtta.
(/stockholm/levande-ratta-och-rattbajs-funna-inne-pa-restaurang-i-stockholm/EVHoby!4auGDUP4jtq2k/)

6 kommentarer (/stockholm/levande-ratta-och-rattbajs-funna-inne-pa-restaurang-i-stockholm/evhoby!4augdup4jtq2k/#comments)

Kvinnors bäst före-datum är kort
CISSI WALLIN: Du kan bara vara full, lättklädd och kåt fram till en viss ålder.
(/kolumner/kvinnors-bast-fore-datum-ar-kort/EVHocb!QkFjy5QFiXoxs/)

10 kommentarer (/kolumner/kvinnors-bast-fore-datum-ar-kort/evhocb!qkfjy5qfixoxs/#comments)

Varför kan inte män krama varandra?
TANVIR MANSUR: Mansrollen trycker ner människor.
(/kolumner/varfor-kan-inte-man-krama-varandra/EVHobA!0PviTeEPPN0LI/)

18 kommentarer (/kolumner/varfor-kan-inte-man-krama-varandra/evhoba!0pviteeppn0li/#comments)

Kanske blir det jag som ringer dig och stör
FRIDAH JÖNSSON: Tack för den här tiden!
(/kolumner/kanske-blir-det-jag-som-ringer-dig-och-stor/EVHobz!3psbKWVjO42v/)

15 kommentarer (/kolumner/kanske-blir-det-jag-som-ringer-dig-och-stor/evhobz!3psbkwvjo42v/#comments)

Nu rasar det socialistiska korthuset
JOHAN NORBERG: Vad lär sig vänstern av Chávez misstag?
(/kolumner/nu-rasar-det-socialistiska-korthuset/EVHoby!wBmhX0U2KOlsQ/)

54 kommentarer (/kolumner/nu-rasar-det-socialistiska-korthuset/evhoby!wbmhx0u2kolsq/#comments)

Polisen struntar i sexövergrepp mot barn
LISA MAGNUSSON: Oroväckande att man inte bryr sig om att utreda nätbrott.
(/kolumner/polisen-struntade-i-sexovergreppen-mot-barnen/EVHoby!DlQ3SrgBOwww/)

3 kommentarer (/kolumner/polisen-struntade-i-sexovergreppen-mot-barnen/evhoby!dlq3srgbowww/#comments)
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Sluta kalla oss maskrosbarn – vi är alkisbarn
HILLEVI WAHL: Hurra för oss alla, vare sig vi klarat oss eller inte.
(/kolumner/sluta-kalla-oss-maskrosbarn-vi-ar-alkisbarn/EVHobx!jP3O6eshMmqqA/)

16 kommentarer (/kolumner/sluta-kalla-oss-maskrosbarn-vi-ar-alkisbarn/evhobx!jp3o6eshmmqqa/#comments)

IS attackerade släktens by i Syrien– nu fruktar familjen för deras
liv
På Facebook får familjen i värmländska Forshaga rapporter om hur IS bränner kyrkor och kidnappar barn i släktingarnas by i Syrien.
(/nyheter/is-attackerade-slaktens-by-i-syrien-nu-fruktar-familjen-for-deras-liv/EVHocb!NcqZzNw2L3ERw/)

Michaela gör feministiskt experiment – viker inte undan för män på gatan
” Varje gång en man går mot mig på stan ska jag se om han i något enda fall viker undan.”
(/nyheter/michaela-gor-feministiskt-experiment-viker-inte-undan-for-man-pa-gatan/EVHocb!m5NAciq1KT9R/)

21 kommentarer (/nyheter/michaela-gor-feministiskt-experiment-viker-inte-undan-for-man-pa-gatan/evhocb!m5naciq1kt9r/#comments)

Expertens tips: Så blir du bättre på att tala inför folk
Många studenter oroar sig för muntliga presentationer, men det finns hjälp att få.
(/nyheter/expertens-tips-sa-blir-du-battre-pa-att-tala-infor-folk/EVHocb!RpvXklOKRONWo/)

Therèse, 25, berättade om sin psykiska sjukdom – hyllas på nätet
”Hej. Jag heter Therèse och jag är psykiskt sjuk. På riktigt”
(/nyheter/therese-25-berattade-om-sin-psykiska-sjukdom-hyllas-pa-natet/EVHocb!k3xGjIoZmirY/)

6 kommentarer (/nyheter/therese-25-berattade-om-sin-psykiska-sjukdom-hyllas-pa-natet/evhocb!k3xgjiozmiry/#comments)
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Där för stör vi oss på sär skrivningar
Stör du dig på särskrivningar? Du är inte ensam.
(/nyheter/dar-for-stor-vi-oss-pa-sar-skrivningar/EVHocb!9J6T836D0Tik/)

7 kommentarer (/nyheter/dar-for-stor-vi-oss-pa-sar-skrivningar/evhocb!9j6t836d0tik/#comments)

Valentina, 14, vill dö – hennes vädjan om hjälp har berört hela världen
14-åringen vill få en injektion som får henne att ”sova för alltid”.
(/nyheter/valentina-14-vill-do-hennes-vadjan-om-hjalp-har-berort-hela-varlden/EVHocb!EorG4ilKKFQgo/)

4 kommentarer (/nyheter/valentina-14-vill-do-hennes-vadjan-om-hjalp-har-berort-hela-varlden/evhocb!eorg4ilkkfqgo/#comments)

Fatima tvingades att gifta sig som 16-åring: ”Syftet var att jag
skulle bli gravid”
I somras skärptes lagen mot tvångsäktenskap, men hittills har inga anmälningar lett till åtal. 
(/nyheter/fatima-tvingades-att-gifta-sig-som-16-aring-syftet-var-att-jag-skulle-bli-gravid/EVHocb!vnekB30CQzHJ/)

15 kommentarer (/nyheter/fatima-tvingades-att-gifta-sig-som-16-aring-syftet-var-att-jag-skulle-bli-gravid/evhocb!vnekb30cqzhj/#comments)
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Brittany, 29, valde att dö –
somnade in i lördags
(/nyheter/brittany-29-valde-
att-do-somnade-in-i-
lordags/EVHnkc!LxqXbdYZH1
FEE/)

Therèse, 25, berättade om sin
psykiska sjukdom – hyllas på
nätet (/nyheter/therese-25-
berattade-om-sin-psykiska-
sjukdom-hyllas-pa-
natet/EVHocb!k3xGjIoZmirY/)

25-åring lurade i sitt ex
abortmedel – riskerar nu 21
års fängelse (/nyheter/25-
aring-lurade-i-sitt-ex-
abortmedel-riskerar-nu-21-
ars-
fangelse/EVHoca!bVCEOGO4
0PqtA/)
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24 feb

23 feb

Nej, det finns inte insekts-
dna i insulinsprutor
I dag 17:23 ”VARNING!!!! Både
INSULATARD och NOVORAPID
innehåller NUMER rekombinant-DNA…
teknik.” Så inleds en Facebookstatus,
publicerad den 21 februari i en grupp
som först var öppen men sedermera har
gjorts stängd. Kvinnan som skrev
statusen är mycket skeptisk till
genmodifiering, och skriver i ett upprört
och argt tonläge. Rekombinant dna-
teknik innebär att bakterier producerar...

(/nyheter/nej-det-finns-inte-insekts-dna-i-
insulinsprutor/EVHocb!0WV7IDbwwXtM/)

Hennes källkritiska tips är
värda att dela vidare
(/nyheter/hennes-
kallkritiska-tips-ar-varda-att-
dela-
vidare/EVHobx!UveaUg4ScIi
rw/)

Nej, att hosta funkar inte –
här är ett bättre trick mot
hjärtattacker (/nyheter/nej-
att-hosta-funkar-inte-har-ar-
ett-battre-trick-mot-
hjartattacker/EVHobw!s63w
hnlcDWApw/)

11

22

33

Papperslös blev huggen i
ögat och opererades på
Karolinska – sedan kom
räkning på 40700 kronor
(/nyheter/papperslos-blev-
huggen-i-ogat-och-
opererades-pa-karolinska-
sedan-kom-rakning-pa-40700-
kronor/EVHobA!9YDE5FajeKn
1Y/)

Malmöskola stängs efter våld
och hot – för farligt för elever
och personal
(/nyheter/malmoskola-stangs-
efter-vald-och-hot-for-farligt-
for-elever-och-
personal/EVHoca!92Xn28XLv
hyqc/)

Fatima tvingades att gifta sig
som 16-åring: ”Syftet var att
jag skulle bli gravid”
(/nyheter/fatima-tvingades-
att-gifta-sig-som-16-aring-
syftet-var-att-jag-skulle-bli-
gravid/EVHocb!vnekB30CQzH
J/)

 

 (http://www.metro.se/nyheter/viralgranskaren/)

KOMMENTERAT

Senaste händelserna

Pernilla Nilsson
rekommenderar Cassandra M
Klatzkow: Vi måste prata mer
om kvinnors smärta.
för 12 timmar sedan

Therèse, 25, berättade om
sin psykiska sjukdom –
hyllas på nätet
710 personer rekommenderar
detta.

Ikeas nya supersatsning:
Möbler som laddar mobilen
879 personer rekommenderar
detta.
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Vilken färg har den här klänningen? Hela nätet bråkar om #dressgate
Blå och svart? Eller vit med guldfärgade detaljer? Ingen tycks vara överens om färgen på den här klänningen. Vad ser du?
(/nyheter/vilken-farg-har-den-har-klanningen-hela-natet-brakar-om-dressgate/EVHobA!q19R244bYRhWY/)

46 kommentarer (/nyheter/vilken-farg-har-den-har-klanningen-hela-natet-brakar-om-dressgate/evhoba!q19r244byrhwy/#comments)

Varmvattnet fryser direkt – då är det kallt
Så vill polisen uppmana invånarna att pälsa på sig.
(/nyheter/varmvattnet-fryser-direkt-da-ar-det-kallt/EVHobz!gKdhdrcdYTBdM/)

3 kommentarer (/nyheter/varmvattnet-fryser-direkt-da-ar-det-kallt/evhobz!gkdhdrcdytbdm/#comments)

Tvillingbrödernas jättenapp
”Monstret från Po” vägde över 120 kilo – men är mindre än den största svenska malen. 
(/nyheter/tvillingarna-fick-monsterfisk-pa-kroken/EVHobz!V8eUfB0UYviE/)

1 kommentar (/nyheter/tvillingarna-fick-monsterfisk-pa-kroken/evhobz!v8eufb0uyvie/#comments)

Här flyger villan i luften framför kameran
Våldsam explosion i villaområde. 
(/nyheter/har-flyger-villan-i-luften-framfor-kameran/EVHoby!yVozWtRknBA/)

2 kommentarer (/nyheter/har-flyger-villan-i-luften-framfor-kameran/evhoby!yvozwtrknba/#comments)

Usel Jim Carrey-imitatör lyckades lura filmgala
Hur kunde han lura alla? 
(/noje/usel-jim-carrey-imitator-lyckades-lura-filmgala/EVHoby!23CkEoCYlI3aE/)

Se kockarna som lagar mat i miniatyr
Här är trenden med pytteliten mat och görs med pyttesmå verktyg.
(/udda/se-kockarna-som-lagar-mat-i-miniatyrformat/EVHobx!sKlIa9wRFY6g/)

21 feb

Nu censurerar Google
bloggare som lägger ut
nakenbilder
25 februari Sökjätten sätter stopp för
snuskiga bilder.
(/teknik/nu-censurerar-google-bloggare-
som-lagger-ut-
nakenbilder/EVHoby!PYZgMgnuseP6Y/)

Nya träningsarmbandet

PRYLEXPERTEN (HTTP://BLOGG.METRO.SE/PRYLBLOGGEN/)
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20 feb

avslöjar hur bra du är på att
ha sex (/teknik/nya-
traningsarmbandet-avslojar-
hur-bra-du-ar-pa-att-ha-
sex/EVHobu!ODQgBeMenF8
Q/)

Test: OD-11 – klassisk
högtalare gör modern
comeback och strömmar
musik från nätet
(/teknik/test-od-11-klassisk-
hogtalare-gor-modern-
comeback-och-strommar-
musik-fran-
natet/EVHobt!jEDiajBqft912/
)

12 feb

31 jan

Så gjorde klänningen
mediesuccé – och därför är
det deprimerande
27 februari Veckans wrapsemla är här. När
svenska onlinejournalister vaknade upp i
morse måste de ha trott att de fortfarand…
drömde. En fe flöt mot dem med utsträckt
trollspö, och med en mjuk rörelse trollade
hon fram en läsarsuccé. Bilden bara låg
där och väntade på att plockas, en
klicklavin i .jpg-format som utlöstes så snart
den första oförvägna webbredaktören
vågade staka sig ut i...

(/jacks-internet/sa-gjorde-klanningen-
mediesucce-och-darfor-ar-det-
deprimerande/EVHobA!8dE0Oi8OUWnNs/)

3 kommentarer (/jacks-internet/sa-gjorde-
klanningen-mediesucce-och-darfor-ar-det-
deprimerande/evhoba!8de0oi8ouwnns/#comments)

Har ni tid för hatet på
Facebook också,
Aftonbladet? (/jacks-
internet/har-ni-tid-for-hatet-
pa-facebook-ocksa-
aftonbladet/EVHobl!YclOWn
Rpg4aHA/)

Vandringssägnen som
avslöjar hur synen på
slampighet förändrats
(/jacks-
internet/vandringssagnen-
som-avslojar-hur-synen-pa-
slampighet-
forandrats/EVHoaC!yDr9nX
GpDp9tM/)

28 feb

21 feb

På den här
arbetsplatsen jobbar
de anställda i ett
gigantiskt bollhav
I går 21:27 Det här
designföretaget har hittat ett helt
nytt sätt att bolla kreativa idéer.
(/teknik/pa-den-har-arbetsplatsen-
jobbar-de-anstallda-i-ett-gigantiskt-
bollhav/EVHobB!rmzNR27ewyZI/)

Inte ens munkar kan motstå
ett klassiskt snöbollskrig
(/teknik/inte-ens-munkar-
kan-motsta-ett-klassiskt-
snobollskrig/EVHobB!K1cIA
8alMcE6c/)

Bad man på tunnelbanan att
”dra åt helvete” – mötte
honom i arbetsintervju
samma dag (/teknik/bad-
man-pa-tunnelbanan-att-
dra-at-helvete-motte-
honom-i-arbetsintervju-
samma-

JACKS INTERNET (HTTP://WWW.METRO.SE/JACKSINTERNET)

LÄNKTIPS (HTTP://WWW.METRO.SE/LÄNKTIPS)
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dag/EVHobt!whiaSCZE9i1S6
/)

Läs Metro som pdf
(/pdf/)

Dagens horoskop
(/trend/dagens-horoskop/ObjgbA!20_5421-45/)

12:47

09:17

I går 11:31

27 feb

26 feb

SENASTE
DEBATTARTIKLARNA

Erik Lindfelt: Homoskräck och abortmotstånd
är inte vägen framåt för KD (/metro-
debatt/erik-lindfelt-homoskrack-och-
abortmotstand-ar-inte-vagen-framat-for-
kd/EVHocb!IU8VtwiZ8Q3Uk/)

LRF: Mjölk är inte alls farligt (/metro-debatt/lrf-
mjolk-ar-inte-alls-
farligt/EVHocb!bC6R4NX1vIhqQ/)

Cassandra M Klatzkow: Vi måste prata
mer om kvinnors smärta (/metro-
debatt/cassandra-m-klatzkow-vi-maste-
prata-mer-om-kvinnors-
smarta/EVHoca!AiEQ5QasAXqsg/)

Unga feminister: Vi är rent ut sagt förbannade
(/metro-debatt/unga-feminister-vi-ar-rent-ut-
sagt-forbannade/EVHobA!cRTEeu1RtoX/)

Organisationen Maskrosbarn: Kalla oss inte
"alkisbarn" (/metro-debatt/organisationen-
maskrosbarn-kalla-oss-inte-
alkisbarn/EVHobz!7u6FXJShSFQY/)

Visa fler...
(http://www.metro.se/nyheter/senastenytt/)

Så debatterar du i Metro
Du når redaktionen på debatt@metro.se.
(/metro-debatt/sa-debatterar-du-i-
metro/EVHobq!xEKevGY3KOYGE/)

3 kommentarer (/metro-debatt/sa-debatterar-du-i-
metro/evhobq!xekevgy3koyge/#comments)

PDF (HTTP://WWW.METRO.SE/METRO-SOM-PDF/EVHMDX!IFIENDSKMFCG/)

Här kan du lämna nyhetstips direkt till redaktionen 

- Mejla nyhetstips till tipsa@metro.se (mailto:tipsa@metro.se) 
- Mejla webbredaktören (mailto:webb@metro.se) 

Är du mitt i en nyhetshändelse? 
Ta en bild till Metro och tjäna pengar med Scoopshot (http://www.scoopshot.se)

(/pdf/)
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Här är fem pärlor på den
turkiska rivieran
Fredrik Andersson på tidningen RES listar
badorterna du inte får missa.
(/nyheter/har-ar-fem-parlor-pa-den-turkiska-
rivieran/EVHocb!1KPU7ecF4Lb5A/)
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Nio tips – så räddar du din
studentbudget
Är plånboken lätt efter jul- och nyår? Lugn, Metro
har tipsen som hjälper dig.
(/nyheter/nio-tips-sa-raddar-du-din-
studentbudget/EVHoak!0ZSFd7Y7c2tuA/)

1 kommentar (/nyheter/nio-tips-sa-raddar-du-din-
studentbudget/evhoak!0zsfd7y7c2tua/#comments)

En bättre värld för barn på
48 timmar
Här är Metros rapport från helgens Prototype
Change Summit.
(/nyheter/en-battre-varld-for-barn-pa-48-
timmar/EVHnky!8ZDEPGVF2tSS6/)

3 kommentarer (/nyheter/en-battre-varld-for-barn-pa-48-
timmar/evhnky!8zdepgvf2tss6/#comments)

Bönder nöjdaste Yh-
eleverna
Nio av tio är nöjda med sin Yh-utbildning.
Lantbrukare och djurvårdare är nöjdast. 
(http://allastudier.se/tips-o-fakta/3263)

Lär dig ge kritik på rätt sätt
Som chef kan det kännas jobbigt att ge
medarbetarna kritik. Karriärcoachen Nina…
Jansdotter tipsar om hur du kan förmedla feedback
på ett konstruktivt sätt.
(http://www.metrojobb.se/artikel/7903-lär-dig-ge-
kritik-på-rätt-sätt)
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