
2015-03-08 09:34Arpi: Ta kvinnors sjukdom på allvar | Agnes Arpi

Sida 1 av 2http://www.expressen.se/gt/ledare/agnes-arpi/arpi-ta-kvinnors-sjukdom-pa-allvar/?print=true

Vecka 10 är den internationella endometriosveckan, och den senaste
tiden har sjukdomen fått ett stort medialt utrymme. Det är på tiden.

Fortfarande är det många som aldrig hört talas om endometrios. Detta trots
att omkring var tionde kvinna i fertil ålder i Sverige har sjukdomen, som
innebär att livmoderslemhinna ”vandrar” uppåt i kroppen, in i buken, bildar
härdar och cystor som blöder. För de värst drabbade är smärtan outhärdlig.

Efter många års ointresse och tystnad finns det gott om berättelser att
lyfta fram i ljuset.

Det är bara några år sedan en ung kvinna med endometrios sökte vård på
Sahlgrenska universitetssjukhuset och under nio månader bollades runt
mellan gyn-, medicin- och kirurgklinikerna. Under denna tid fick hon träffa 32
olika läkare. Hon avled efter att ha drabbats av svåra men och slutligen
opererats.

Återkommande tema
Att inte bli bemött med respekt och att skickas runt mellan olika

vårdinstanser i evigheter är ständigt återkommande teman när människor
berättar om livet med sjukdomen.

Den senaste tiden har jag haft kontakt med kvinnor som gått i många år,
vissa i flera decennier, utan att få en riktig diagnos och utan att få
behandling. Vårdkontakt efter vårdkontakt, år ut och år in. De lever med
smärta på toaletten, smärta vid sex och ofrivillig barnlöshet. Äggstockar som
växer ihop med bukväggen.

De får otillräcklig medicinering, arbete och skola blir lidande,
sjukskrivningar godkänns inte av Försäkringskassan och läkemedlen ingår
inte i högkostnadsskyddet. Så ser det ut för många. Utebliven vård eller
felbehandling kan ge livslånga problem.

De vittnar om att de i mötet med vården får höra saker som ”lite mensvärk
är normalt”, att de ljuger för att få ut tabletter eller har psykiska problem.
Man kan kräkas och svimma av smärta, men ändå bemötas som att man
bara är gnällig. Onormal smärta normaliseras.

Endometrios
Diagnosen är måhända svårställd, men varför vittnar så många om att de

blir tilltalade som om de vore lögnare? Varför ligger detta gigantiska och
kostsamma folkhälsoproblem så tungt på individens axlar? Hur godtycklig
får vården vara?

Endometrios klassas inte som en folksjukdom och nationella riktlinjer
saknas. Riktlinjer som i nuläget skulle behövas för att, tillsammans med fler
endometrioscentra och endometriosteam, få ut korrekt och uppdaterad
information i alla led och förhindra godtycke i både vården och i kontakten
med myndigheter.

Efter många års kamp i motvind, av de endometriosdrabbade, deras
anhöriga och dedikerad vårdpersonal, finns nu frågan på den allmänna
dagordningen. En opinion har skapats. Den årliga endometriosveckan är
snart slut, men bollen är satt i rullning.

Det tål att upprepas: Endometrios är en sjukdom som kräver tidiga
vårdinsatser, inte lite mensvärk som kan avhjälpas med en vetekudde.
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