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livmodern –

men

smärtan

finns kvar
Ibland kan hon inte gå, det gör för ont.
Endometrios är mensvärk från helvetet.
För Monica är sjukdomen få talar om en
diagnos utan slut.

När Monica
Könberg var 20
år fick hon
diagnosen
endometrios.
De kraftiga
smärtorna i
magen vid
mens hade fått
ett namn.

För ökad kunskap. Monica Könberg hoppas
att hon genom att berätta om endometrios
kan bidra till att diagnosen blir mer känd
och kunskaperna bättre.
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Så får du ett
snabbare nät
i Västerås
Här är orterna som får

betydligt bättre täckning.

Fakta
Endometrios sedan 20
år
Namn: Monica Könberg.

Ålder: 39 år.

Familj: Maken Tougaye,

39, och sönerna Junior,

Elliot, Fabian och Alex.

Gör: Arbetar som boende

stödjare i Västerås. Det

innebär att hon hjälper

personer med

funktionsnedsättningar som

bor på gruppbostad.

Arbetade tidigare som

elevassistent åt

funktionsnedsatta, men var

tvungen att byta arbete på

grund av

endometriosbesvären.

Om sjukdomen: Fick

diagnosen endometrios

som 20åring. Hon fick då

hormonbehandling som

försatte henne i

klimakteriet. Symptomen

minskade i samband med

graviditeterna, men

återkom därefter. Monica

har valt att operera bort

livmodern i hopp om att bli

av med smärtan. 

– Jag

genomgick en



2015-06-28 Opererade bort livmodern – men smärtan finns kvar - Hälsa&Motion - www.vlt.se

http://vlt.se/halsamotion/1.3028833-opererade-bort-livmodern-men-smartan-finns-kvar 3/6

titthålsoperation och då konstaterade de att

det var endometrios, berättar Monica

Könberg.

Otaliga besök hos läkare sedan 16 års ålder

hade till slut landat i en diagnos. 

– Smärtan är svår att beskriva, just nu är det

som om magen är ett stort blåmärke, det

ömmar utanpå. Det gör ont över höfter och

ljumskar, det gör ont att stå och att gå. Vissa

dagar gör varenda steg ont, säger Monica.

Var tionde kvinna tros ha endometrios,

kraftiga smärtor vid mens på grund av att

livmoderslemhinnan växer och blöder utanför

livmodern (se tillägg nedan). Vad det beror på

är fortfarande oklart. Någon bot finns inte,

Läs hela VLT
digitalt

 Klicka här 
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behandlingen består av symptomlindring och

smärtlindring.

Hur påverkar din endometrios vardagen?

– Jag tar mycket smärtstillande, och får ofta

magkatarr av det. Jag blir trött av att ha ont

och får välja vad för aktiviteter jag orkar med

tillsammans med barnen. Att gå på stan för

nöjes skull är det inte tal om.

Monica blev som 20åring satt i klimakteriet

med hjälp av hormonbehandling. Hon fick

höra att hon förmodligen skulle få mycket

svårt att bli gravid, om det ens skulle gå.

Behandlingen gjorde henne i alla fall bättre.

Monica träffade en kille i Västerås när hon

var 23, och blev överraskande gravid. Efter

vårdens besked om eventuell barnlöshet, var

det inte snack om annat än att Monica skulle

behålla barnet. 

– Jag tänkte att det var den chansen jag hade.

I dag är ”killen” Tougaye Monicas make. De

har fått ytterligare tre barn. 

– Under åren med graviditeter blev

endometriosen bättre. Men efter sista barnet

kom smärtorna tillbaka och blev värre.

Nästan 20 år efter diagnos har hon tvingats

byta arbete på grund av sjukdomen. Hon har

genomgått olika hormonbehandlingar.

– Biverkningarna av hormonerna är inte så

kul; humörförändringar, viktökning och acne

bland annat.

Hon har haft otaliga kontakter med vården

och fått olika besked, ibland har diagnosen

ifrågasatts, trots att hon vid det här laget

genomgått två titthålsoperationer som

konstaterat endometrios. Svaren om

diagnosen är få.

– Jag lever med frågorna om det kommer bli

värre eller om jag kommer att bli bra, det är

jobbigt.

Häromåret fattade Monica beslutet att operera

bort livmodern i hopp om att bli av med

smärtan, medveten om att det inte var en

garanti. Ett år efter operationen kom det onda

tillbaka.

– Nu ska vi åter experimentera med mina
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mediciner. Dosen av hormoner är höjd och

jag har fått mera smärtlindring.

Fakta/Bakgrund
Endometrios - drabbar var tionde

kvinna

Endometrios gör ofta väldigt ont, både i

samband med mens och vid andra

tillfällen.

Smärtan sitter ofta över bäckenet, strålar

mot korsryggen eller benen. Smärtan kan

också komma när man kissar, bajsar eller

har samlag.

Livmoderns slemhinna byggs upp varje

månad för att kunna ta emot ett befruktat

ägg. Om inget ägg blir befruktat eller fäster

stöts slemhinnan ut, det är det som kallas

mens.

Livmoderslemhinnan kan finnas på andra

ställen än på livmoderns insida, exempelvis

på äggstockarna och bukhinnan. Även när

hinnan sitter på andra ställen, blöder den

vid mens och en inflammation uppstår. 

Endometrios består av så kallade härdar,

förändringar som liknar knottror. Dessa

påverkas av hormoner och börjar alltså

blöda vid mens. Smärtan uppstår eftersom

blodet är inkapsalt i härdarna och inte har

någonstans att ta vägen. 

Mer än en tredjedel av de kvinnor som har

svårt att bli gravida har endometrios.

Sjukdomen är kronisk, den kan bli bättre

och sämre över tid. Ungefär var femte som

drabbas har inga besvär.

Kunskapen om varför vissa kvinnor får

endometrios är dålig. Det finns tecken på

att celler från livmoderslemhinnan hamnar

i bukhålan 

via äggledarna under mensen. Cellerna kan

då bilda endometrios där. Andra faktorer

verkar vara störningar i immunförsvaret,
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ärftlighet och miljögifter.
Vanligtvis behandlas endometrios med
olika hormonbehandlingar. Smärtan
behandlas med smärtlindrande läkemedel.
Ibland tas endometrios bort vid
titthålsoperation. 
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