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Anna Tynell fick diagnosen efter 20 år av magsmärtor. Men trots smärtorna och

sömnlösheten som sjudomen bär med sig så konstaterar Anna att det värsta av

allt var att bli misstrodd.

– Efter alla turer fram och tillbaka inom sjukvården stod det till sist klart att jag

lever med endometrios, säger Anna Tynell.

LÄS MER:

"Man måste tro på patientens berättelse"

(http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/man-maste-tro-pa-patientens-

berattelse)

Vissa symptom kan misstolkas

(http://www.dalademokraten.se/allmant/dalarna/vissa-symptom-kan-

misstolkas)

Magsmärtorna började när Anna fick sin första menstruation och sedan hon tagit
kontakt med vården för värken så fick hon veta att det antagligen var irriterad mage och
tarm vars samlingsnamn är IBS. Sedan dess har problemen fortsatt. I cirka 20 år.

– Jag sökte under tiden hjälp för jag kände att någonting var fel. Det började när jag var
16 år och jag sökte även hjälp för jag trodde till sist att det var någonting med
blindtarmen eftersom det var på höger sida jag hade som mest ont. Efter blodprover
stod det klart att det inget fel på blindtarmen, berättar Anna.
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Det dröjde till 2012 då det skickades en remiss från Britsarvets vårdcentral till
kvinnokliniken på Falu lasarett.

– Den läkare jag träffade på Britsarvets vårdcentral hörde en klocka ringa någonstans
att det kunde röra sig endometrios.

Överläkaren avfärdade sedan all misstanke om sjukdomen och blindtarmen. Det dröjde
till januari 2013 då Anna fick en akuttid på kvinnokliniken på Falu lasarett för sina
buksmärtor. Då valde man att sätta upp en tid för laparoskopi, titthålsoperation, under
mars månad.

– Sjukdomen fastställdes inte förrän då. Under operationen tog de bort blindtarmen
eftersom den var fastvuxen med äggledaren. Dagen efter kom läkaren in och sa att jag
hade haft rätt om att det var blindtarmen och endometrios. Smärtan avtog och försvann
helt för att sedan successivt komma tillbaka.

Tiden fram till operationen har inneburit otaliga besök hos vårdcentraler, barnmorskor,
kvinnokliniken och mag-tarmavdelningen på Falu lasarett blivit en evighetscykel.

– Det innebar en hel del sjukfrånvaro från arbetet och även det sociala umgänget blev
lidande. Jag har aldrig haft problem med stress, snarare tvärtom. Men de sista två åren
har jag känt en växande stresskänslighet, men det värsta av allt var att bli misstrodd och
få frågan om det handlade om psykisk ohälsa, berättar Anna.

Hade man upptäckt Annas endometrios tio år tidigare så hade hon med största
sannolikhet klarat sig utan operation. Sjukdomen kan även leda till ofrivillig barnlöshet
och behandlas med hormonella behandlingar och smärtstillande.

Trots 20 år smärtor och ändrade levnadsvanor och vardag så ser Anna några positiva
beståndsdelar i sjukdomen.

– Det är bra att sjukdomen börjar lyftas fram och att mars månad är till för att
uppmärksamma sjukdomen. Jag önskar att forskningen gjorde framsteg som gör att
man tidigare kan upptäcka sjukdomen och på kvinnokliniken på Falu lasarett har man
ett etablerat team som arbetar med just endometrios.

De senaste 20 åren har för Anna inte bara inneburit en lång kamp för att "bevisa" att
magsmärta handlat om något annat än IBS och psykisk ohälsa. Hon har även varit sin
egen jurist under tiden.

– Man måste vara frisk för att orka vara sjuk. Att mitt i allt detta syssla med papper till
Försäkringskassan och läkarintyg. Det är noga med vilka blanketter som ska skickas och
jag väntade på ett utlåtande från kvinnokliniken i fem månader.

Nu har Anna valt att göra en anmälan till Patientnämnden för de 20 år som varit. Hon
resonerar att det är bättre att göra en anmälan än ingen alls, oavsett om det mynnar ut i
ersättning eller inte.



– För två år sedan tog de blindtarmen och nu väntar jag på en magnetröntgen och
beroende på vad den säger så blir det operation igen. Men jag har i alla fall den här
ljusglimten i livet i alla fall, säger Anna och ger hunden VG, en Jack Russell en bit
muffins.
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