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Borlänge % Publicerad för en dag sedan

Ingen tog Linas smärta på allvar

  delningar

 Dela på facebook (http://www.facebook.com/sharer.php?

p%5Bsummary%5D=Efter%2520fem%2520%25C3%25A5rs%2520utredning%2520har%2520Lina%2520Karlstens%2520f%25C3%25A5tt%2520diagnosen%2520endometrios.%2520%2520%2520%2520Vissa%2520menar%2520att%2520sjukdomen%2520borde%2520klassas%2520som%2520folksjukdom.%2520%2520%2520%2520%25E2%2580%2593%2520Jag%2520har%2520inte%2520blivit%2520tagen%2520p%25C3%25A5%2520allvar%2C%2520s%25C3%25A4ger%2520Lina.&p%5Btitle%5D=Ingen%2520tog%2520Linas%2520sm%25C3%25A4rta%2520p%25C3%25A5%2520allvar&p%5Burl%5D=http%3A%2F%2Fwww.dt.se%2Fdalarna%2Fborlange%2Fingen-

tog-linas-smarta-pa-allvar&s=100&t=Ingen%2520tog%2520Linas%2520sm%25C3%25A4rta%2520p%25C3%25A5%2520allvar&u=http%3A%2F%2Fwww.dt.se%2Fdalarna%2Fborlange%2Fingen-tog-linas-smarta-pa-allvar)

& Dela på twitter (http://twitter.com/home?

status=Ingen%20tog%20Linas%20sm%C3%A4rta%20p%C3%A5%20allvar

http://www.dt.se/dalarna/borlange/ingen-tog-linas-smarta-pa-allvar)
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Efter fem års utredning har Lina Karlstens fått diagnosen endometrios.

Vissa menar att sjukdomen borde klassas som folksjukdom.

– Jag har inte blivit tagen på allvar, säger Lina.

Mars är den internationella endometrios-månaden.

Visa bildtext

Visa bildtext
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Enligt vårdguiden drabbas drygt var tionde kvinna av endometrios. 20-åriga
Borlängebon Lina Karlstens är en av dem. För henne tog det fem år att få diagnosen,
och det är snabbare än genomsnittet.

– Man säger att det tar ungefär åtta år att få en diagnos, berättar Lina som lever med
en smärta som kan få henne att både kräkas och svimma.

Ibland får hon så ont och hon ligger i fosterställning och bara gråter. Hon känner sig
också konstant förkyld och febrig. Nu är hon sjukskriven på heltid.

Sjukdomen kan enkelt förklaras som "baklängesmens". Istället för att all mens
kommer ut så hamnar blödningen utanför livmodern och bildar härdar eller cystor.

– Smärtan sitter i hela bäckenet och ända ner i benen. Ibland har jag svårt att gå,
berättar Lina som började fundera över sina smärtor när hon var 15 år.

– Då hade jag så ont vid mens att jag inte kunde gå till skolan. Jag provade olika
preventivmedel med hormoner för att minska smärtan, men det var inget som
fungerade.

Lina har tät kontakt med sjukvården. Hon har undersökts för laktos- och
glutenintolerans, fått diagnosen irriterad tarm, IBS, och har fått rådet att gå till en
psykolog när man menat att tankar och stress orsakat problemen. Lina har ofta känt
att hon inte blivit tagen på allvar.

– Man får höra nästan att man hittar på. Ett tag tänkte jag till och med själv att jag
kanske hittar på, men sjukdomen är vanlig.

Det var en släkting som gjorde Lina uppmärksam på endometrios, en sjukdom hon
aldrig hade hört talas om. Symtomen stämde och Lina kontaktade vårdcentralen för
att få göra en undersökning. Det blev dock nobben. Till slut fick Lina hjälp genom
ungdomsmottagningen (http://www.dt.se/det-ar-en-dold-sjukdom).

Under en titthålsoperation konstaterades endometrios. Det var i november förra året.

– Det är både och att ha fått en diagnos. Det är bra att veta vad det är, men sjukdomen
är kronisk. Det finns inget botemedel. Man får testa olika mediciner och
hormonpreparat för att se om något passar. Jag får absolut inte ha mens så nu tar jag
en medicin för att komma in i ett kemiskt klimakterium.

Undersökningarna av Lina fortsätter och hon har många frågor som ingen kan svara
på.

– Jag önskar att det kunde forskas mer om sjukdomen, säger Lina som nu gör allt för
att sprida information till andra.

http://www.dt.se/det-ar-en-dold-sjukdom
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Hon är administratör för en facebookgrupp där drabbade kan byta erfarenheter samt
en liknande grupp för anhöriga. Hon är också med och driver en blogg för
organisationen Endometrios i Sverige.

– Jag hoppas det jag gör kan hjälpa någon att få sin diagnos snabbare. Vi pratar inte
ofta om mens och gynekologiska besvär i samhället, men det här är inget att skämmas
för. Jag kan inte rå för att jag har fått sjukdomen, menar Lina.

En vanlig följd av endometrios är infertilitet, men Lina har inte gett upp hoppet om att
kunna bli mamma.

– Jag önskar att jag i framtiden ska kunna säga att jag en gång hade endometrios,
säger Lina.

Kajsa Thorp Backlund
0243-644 42 (tel://0243-644 42)
kajsa.thorp-backlund@dt.se (mailto:kajsa.thorp-backlund@dt.se)

Mensvärk eller endometrios?

Enligt Lina är det här kännetecken för endometrios:

Om du har "mensvärk" oftare än en gång i månaden.

Om smärtan är så ihärdig att du kräks och/eller svimmar.

Om din vardag förändras på grund av att du har ont, till exempel om du är borta mycket
från skola eller jobb, att du slutar träffa vänner eller slutar med intressen.

Lina tipsar också om att man ska stå på sig. Det kan vara bra att ha en vän eller anhörig
med sig vid kontakt med sjukvården som kan prata när den drabbade har för ont för att
förklara.

Endometrios

Endometrios är en kronisk, gynekologisk sjukdom. Den kan enkelt beskrivas som
"baklängesmens". I stället för att mensen stöts ut så hamnar blödningen utanför
livmodern.

Oftast får man endometrios på äggstockarna eller i bukhinnan, men man kan också få det
på andra ställen. Endometrios kan ibland leda till att man har svårt att bli gravid.

Förutom ont vid mens är det vanligt att man får smärta som sitter som ett band över
bäckenet och som kan stråla ut i korsryggen eller benen. Man kan också få ont när man
bajsar, kissar eller har samlag.

(

tel://0243-644%2042
mailto:kajsa.thorp-backlund@dt.se
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LÄS OCKSÅ

Ungefär en av tio kvinnor får endometrios. Man kan inte bli av med sjukdomen men i
vissa perioder har man mindre eller inga besvär.

Källa: 1177.se

Lina drömmer om en frisk framtid

Namn: Lina Karlstens.

Ålder: 20 år.

Yrke: Sjukskriven butiksanställd.

Bor: Kvarnsveden, Borlänge.

Familj: Sambon Erik, mamma Gunilla, pappa Jan och syster Sofie samt katterna Nalle och
Athena.

Intressen: Inredning, pyssla, kolla på TV, blogga, dans ocg vara med familj och vänner.

Om tio år: Då bor vi i ett stort, fint hus med en massa katter och har bra jobb.
Förhoppningsvis har vi barn och jag mår bra.

"Det är en dold sjukdom" (http://www.dt.se/det-ar-en-dold-sjukdom)

 +
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Skid-VM i Falun får beröm av besökarna (http://www.dt.se/allmant/dalarna/skid-vm-i-falun-far-
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(http://www.dt.se/dalarna/mora/tuffa-
forhallanden-

Mora

Tuffa förhållanden i Öppet spår (http://www.dt.se/dalarna/mora/tuffa-forhallanden-i-oppet-spar)

0 kommentarer
(http://livefyre.com)

https://backend.worldoftulo.com/oauth2/auth?client_id=5358d0899f6aef17df000002&oid=mittmedia&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.dt.se%2Fforward&response_type=code&state=http%3A%2F%2Fwww.dt.se%2Fdalarna%2Fborlange%2Fingen-tog-linas-smarta-pa-allvar
https://mittmedia.portal.worldoftulo.com/Registration/register?returnUrl=http://www.dt.se/dalarna/borlange/ingen-tog-linas-smarta-pa-allvar&accountorigin=DT
http://www.dt.se/information/kommentarer
http://www.facebook.com/sharer.php?p%5Bsummary%5D=Efter%2520fem%2520%25C3%25A5rs%2520utredning%2520har%2520Lina%2520Karlstens%2520f%25C3%25A5tt%2520diagnosen%2520endometrios.%2520%2520%2520%2520Vissa%2520menar%2520att%2520sjukdomen%2520borde%2520klassas%2520som%2520folksjukdom.%2520%2520%2520%2520%25E2%2580%2593%2520Jag%2520har%2520inte%2520blivit%2520tagen%2520p%25C3%25A5%2520allvar%2C%2520s%25C3%25A4ger%2520Lina.&p%5Btitle%5D=Ingen%2520tog%2520Linas%2520sm%25C3%25A4rta%2520p%25C3%25A5%2520allvar&p%5Burl%5D=http%3A%2F%2Fwww.dt.se%2Fdalarna%2Fborlange%2Fingen-tog-linas-smarta-pa-allvar&s=100&t=Ingen%2520tog%2520Linas%2520sm%25C3%25A4rta%2520p%25C3%25A5%2520allvar&u=http%3A%2F%2Fwww.dt.se%2Fdalarna%2Fborlange%2Fingen-tog-linas-smarta-pa-allvar
http://twitter.com/home?status=Ingen%20tog%20Linas%20sm%C3%A4rta%20p%C3%A5%20allvar%20http://www.dt.se/dalarna/borlange/ingen-tog-linas-smarta-pa-allvar
http://www.dt.se/dalarna/borlange/ingen-tog-linas-smarta-pa-allvar#
http://www.dt.se/allmant/dalarna/skid-vm-i-falun-far-berom-av-besokarna
http://www.dt.se/allmant/dalarna/skid-vm-i-falun-far-berom-av-besokarna
http://www.dt.se/dalarna/mora/tuffa-forhallanden-i-oppet-spar
http://www.dt.se/dalarna/mora/tuffa-forhallanden-i-oppet-spar
http://livefyre.com/
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ANNONS

i-oppet-
spar)

(http://www.dt.se/allmant/dalarna/dt-
puls-sa-
gick-det-
for-vm-
handeln)

Dalarna

Nöjda handlare tackar (o)vädret (http://www.dt.se/allmant/dalarna/dt-puls-sa-gick-det-for-vm-
handeln)

(http://www.dt.se/noje/tv/idol-
tar-
auditionturnen-
till-
rattvik)

TV

Nu får dalfolket chansen (http://www.dt.se/noje/tv/idol-tar-auditionturnen-till-rattvik)

(http://www.dt.se/allmant/dalarna/nattens-
nyheter-
93)

Dalarna

Ingen tog Linas smärta på allvar (http://www.dt.se/allmant/dalarna/nattens-nyheter-93)

(http://www.dt.se/dalarna/hedemora/gruvbranden-
slackt-
ingen-
skadad)

Hedemora

Så räddades gruvarbetarna (http://www.dt.se/dalarna/hedemora/gruvbranden-slackt-ingen-
skadad)

(http://www.lunchguide.nu)

http://www.dt.se/dalarna/mora/tuffa-forhallanden-i-oppet-spar
http://www.dt.se/allmant/dalarna/dt-puls-sa-gick-det-for-vm-handeln
http://www.dt.se/allmant/dalarna/dt-puls-sa-gick-det-for-vm-handeln
http://www.dt.se/noje/tv/idol-tar-auditionturnen-till-rattvik
http://www.dt.se/noje/tv/idol-tar-auditionturnen-till-rattvik
http://www.dt.se/allmant/dalarna/nattens-nyheter-93
http://www.dt.se/allmant/dalarna/nattens-nyheter-93
http://www.dt.se/dalarna/hedemora/gruvbranden-slackt-ingen-skadad
http://www.dt.se/dalarna/hedemora/gruvbranden-slackt-ingen-skadad
http://www.lunchguide.nu/
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19:00

18:47

18:37

18:20

18:11

18:09

Se bildextra från matchen (http://www.dt.se/ishockey/shl/se-bildextra-fran-matchen-11)

Jobs fortsätter i LIF (http://www.dt.se/ishockey/shl/jobs-fortsatter-i-lif)

Dalaapotek får glesbygdsstöd (http://www.dt.se/dalarna/malung/glesbygdsstod-till-salens-
apotek)

Följ Leksand–HV 71 här (http://www.dt.se/ishockey/shl/folj-leksand-hv-71-har)

SM till Sälen (http://www.dt.se/dalarna/malung/sm-till-klappen-snobrist-i-norr)

Tvingas hoppa av Clash Of Nations (http://www.dt.se/sport/tvingas-hoppa-av-clash-of-
nations)

För att kunna se bubblare behöver du skapa ett konto.

Du får även tillgång till:

Skapa konto (https://mittmedia.portal.worldoftulo.com/Registration/register?
returnUrl=http://www.dt.se/dalarna/borlange/ingen-tog-linas-smarta-pa-allvar&accountorigin=DT)

Logga in om du har konto (https://backend.worldoftulo.com/oauth2/auth?
client_id=5358d0899f6aef17df000002&oid=mittmedia&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.dt.se%2Fforward&response_type=code&state=http%3A%2F%2Fwww.dt.se%2Fdalarna%2Fborlange%2Fingen-

tog-linas-smarta-pa-allvar)

ANNONS

SENASTE NYTT  (/alla)

BUBBLARE

) Spara artiklar i din personliga läslista.

) Kommentera vårt innehåll.

) Få lokala erbjudanden.

eller

http://www.dt.se/ishockey/shl/se-bildextra-fran-matchen-11
http://www.dt.se/ishockey/shl/jobs-fortsatter-i-lif
http://www.dt.se/dalarna/malung/glesbygdsstod-till-salens-apotek
http://www.dt.se/ishockey/shl/folj-leksand-hv-71-har
http://www.dt.se/dalarna/malung/sm-till-klappen-snobrist-i-norr
http://www.dt.se/sport/tvingas-hoppa-av-clash-of-nations
https://mittmedia.portal.worldoftulo.com/Registration/register?returnUrl=http://www.dt.se/dalarna/borlange/ingen-tog-linas-smarta-pa-allvar&accountorigin=DT
https://backend.worldoftulo.com/oauth2/auth?client_id=5358d0899f6aef17df000002&oid=mittmedia&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.dt.se%2Fforward&response_type=code&state=http%3A%2F%2Fwww.dt.se%2Fdalarna%2Fborlange%2Fingen-tog-linas-smarta-pa-allvar
http://www.dt.se/alla
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HR-Specialist
Som HR- specialist jobbar du tillsammans med övriga inom HR- funktionen och personalansvariga chefer i
organisationen med ansvar för generella personalfrågor.

Avesta

Enhetschefer
1: Enhetschef till hemtjänst Norra 2: Enhetschefer till särskilt boende, äldreomsorg 3: Enhetschefer till
hemtjänst och särskilt boende, vikariat

Ludvika

Trädgårdsarbetare

VISA FLER JOBB

Ansvarig utgivare:

Carl-Johan Bergman

carl-johan.bergman@dt.se

(mailto:carl-johan.bergman@dt.se)

Kontakta oss

(http://kundservice.mittmedia.se/dt/information/om_webbplatsen)

Om MittMedia

(http://www.mittmedia.se/)

Vanliga frågor & svar

(http://kundservice.mittmedia.se/dt/fragor_svar)

Allmänna villkor

(/information/villkor)

Information om cookies

(/information/cookies)

Information om PUL

(/information/pul)

http://mittjobb.se/
http://mittjobb.se/jobb/6935933?ref=dalarna
http://mittjobb.se/jobb/6975614?ref=dalarna
http://mittjobb.se/jobb/6988758?ref=dalarna
http://mittjobb.se/dalarnas-lan/alla/alla/alla/alla/upplagt/fallande/0/egna/?text=
mailto:carl-johan.bergman@dt.se
http://kundservice.mittmedia.se/dt/information/om_webbplatsen
http://www.mittmedia.se/
http://kundservice.mittmedia.se/dt/fragor_svar
http://www.dt.se/information/villkor
http://www.dt.se/information/cookies
http://www.dt.se/information/pul
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Information om upphovsrätt

(/information/upphovsratt)

TIPSA OSS!

Via följande nummer
eller via vår tipstjänst (https://tips.mittmedia.se/dt)

E-postE-post
72023@dt.se (mailto:72023@dt.se)

TelefonTelefon
023-936 00 (tel:+462393600)

http://www.dt.se/information/upphovsratt
https://tips.mittmedia.se/dt
mailto:72023@dt.se
tel:+462393600

