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LULEÅ Jennie Eriksson berättar gärna om endometrios.
En sjukdom många av oss inte hört talas om, men som
drabbar en av tio kvinnor i fertil ålder.

LULEÅ

Jennie Eriksson, 22, pluggar maskinteknik i Luleå. I lördag anordnade hon en
föreläsning om sjukdomen endometrios på Vetenskapens hus i Luleå. Efteråt
delade hon ut foldrar på Storgatan.
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Elisabeth Hedman

0920-263 30 29

– På nätet hittade jag en sida om "endomarch", alltså att mars är
endometriosmånad. Jag tyckte att det lät som en bra grej att uppmärksamma
sjukdomen. Det är viktigt att vi pratar om den för den är okänd, trots att det är så
många som är drabbade av den, säger hon.

Jennie Eriksson har endometrios och det förstod hon när hennes syster fick
diagnosen. Gå hem och googla, fick systern veta, och Jennie Eriksson konstaterar
att det är det rådet många får.

Jennie har kraftig menssmärta, hon kan ha ont vid andra tillfällen också.

– Jag liknar min smärta vid kramper. Då gör det så ont att jag bara kan fokusera på
att andas, men de går fort över, och till skillnad från många andra drabbade
behöver jag sällan stanna hemma från skolan.

Endometrios drabbar minst tio procent av kvinnor i fertil ålder, ändå är det många
som inte vet om sjukdomen. Jennie Eriksson tror att det kan ha att göra med att
många är obekväma att prata om mens.

Jennie har en blogg där hon skriver om den kost som hon äter och som får henne
att må bättre. Hon undviker bland annat kött, soja, socker, mjölk och gluten.

– Jag försöker prata om endometrios när jag får möjlighet till det. Många frågar om
min kost och det ger en ingång.

Olov Grankvist, överläkare gynekologi, vad den som föreläste om endomertrios.
Han berättade att många har sjukdomen som gör att livmoderslemhinna hamnar på
andra ställen i kroppen än i livmodern och den slemhinnan också blöder varje gång
kvinnan har mens.

– Mensvärk är inte alltid endometrios, men endometrios ger alltid mensvärk.
Behandlingen är densamma som för mensvärk, smärtstillande eller hormoner som
gör att kvinnan inte får mens.

Okunskapen om sjukdomen orsakar onödigt lidande och kostar också mycket
pengar i onödan. Många kvinnor måste vara hemma från jobb och skola flera dagar
varje månad för att de har så ont.

– Om vi skulle ta hand om de mest sjuka en procenten bättre, skulle vi spara
samhället 200 miljoner kronor, säger han.

Det tar nämligen i snitt femton år för drabbade att få hjälp.

 Skriv ut    
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Nuffieldt
Igår kl 10:52

 Anmäl

Har inte några djupare medicinska kunskaper och känner absolut inget ansvar för
någon annans hälsa. Det är alls inte andras fel än vad du lider av Huskon. Man
läser mellan raderna att det fattas en hel del av den totala medicinska helhets
bilden för att bara begränsa sig till enbart menssmärtor. Ämnet handlar om det
nämligen, lindring av menssmärtor inget annat.

Huskon
Igår kl 8:46

Nuffieldt - Jag kan säga att jag aldrig har mottagit ett öre av FK. Ej heller stannar
jag hemma från jobbet för menssmärtor. Om jag skall stanna hemma så skall jag
vara inkapabel till att utföra mitt jobb den dagen.
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 Anmäl Jag har knaprat smärtstillande sedan 12-års ålder för mina menssmärtor. De
lindrades när jag började med p-piller, men de är ännu inte helt borta.
Jag provar gärna linfröolja nästa gång. Och fungerar det så skickar jag dig en
bukett blommor. Fungerar det inte så kan du hänga med mig i några dagar och
hävda att jag inte alls har ont.

Nuffieldt

30 mar 2015 kl 16:12

 Anmäl

Alla, det är att generalisera glader det är så man får spader hur förenklingar kan
försvåra för så många.
Återigen, i det läget tar till vilka beprövade metoder som helst bara önskvärt
resultat uppnås. Sedan spelar ingen roll bjuder så gärna på vårdkön minskas med
en person genom att handla botemedel på affären istället på apoteket.

Farbror Frej

30 mar 2015 kl 14:43

 Anmäl

Tål att påpekas igen. Mensvärk är inte samma sak som endometrios. Endometrios
är en sjukdom. Obotlig. Kronisk. Hjälps inte av huskurer som kan hjälpa mot
mensvärk .

glader

30 mar 2015 kl 14:14

 Anmäl

Riktigt så enkelt är det inte för alla, Nuffieldt.
Stressmage kan bli ordentligt stressad av den behandlingen.

Nuffieldt

30 mar 2015 kl 14:03

 Anmäl

Huskon linfrön finns att köpa på alla välsorterade matvaruaffärer och goda råd är
dyra. Det finns medel som fungerar i vanliga affärer. Menssmärtor är ingen ovanlig
åkomma och berör det flesta kvinnor i fertil ålder. Somliga ser sig hellre bekräftade
genom försäkringskassan och läkarkåren än använder sig av naturliga livsmedel
med fullt fungerande effekt.

Nuffieldt

30 mar 2015 kl 13:08

 Anmäl

Olja, det är i raffinerat skick. Linfrön ska kokas i vatten och låta dra ett dygn eller
så. Linfrön ger en slemliknande konsistens i det kokta vattnet. Sedan, drick och bli
problemfri från mensvärk och stressmage.

Huskon

30 mar 2015 kl 12:53

 Anmäl

Men vad bra Nuffieldt, då kan ju du komma och hälsa på mig både hemma och på
mitt jobb när jag har mens, så kan du ju ge mig lite linfröolja och säga att jag inte
alls har ont efter ett tag.

Farbror Frej

30 mar 2015 kl 10:39

 Anmäl

Okänd sjukdom, och dålig kunskap även hos överläkaren på gym tydligen.
"Endometrios ger alltid mensvärk." är verkligen helt fel. Många med endometrios
kan gå utan de symptomen, men istället tex ha stora problem från tarmar eller
diffusa smärtor i buken, och gå felbehandlade i åratal. Suck! Tyvärr är okunskapen
stor, både bland allmänheten och specialister :-(

glader

30 mar 2015 kl 9:31

 Anmäl

Kan Nuffieldt förklara sig lite närmare? Linfröolja...??
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