
Läs också: Läkare ignorerande Elenors förlossningsskador (http://www.etc.se/inrikes/lakare-ignorerade-

elenors-forlossningsskador)

Många av läsarna som hört av sig till Dagens ETC har berättat om fall där gynekologer hasplat ur sig kränkningar, varit 

hårdhänta eller inte lyssnat.

Men bland läsarberättelserna går det också att utläsa att det finns en grupp som far illa av bemötandet hos gynekologen 

på ett annat sätt – de som har en svårdiagnostiserad eller svårbehandlad sjukdom och som måste kämpa för att 

överhuvudtaget få hjälp.

I en artikel berättar vi om Elenor vars förlossningsskador inte blev tagna på allvar

(http://www.etc.se/inrikes/lakare-ignorerade-elenors-forlossningsskador) förrän hon vände sig till en privatklinik i 

Stockholm. Dagens ETC har tidigare i flera artiklar också beskrivit den dolda kvinnosjukdomen Endometrios och 

svårigheten att bli tagen på allvar och få en diagnos.

”Väldigt förnedrande”

Linda Lindström, pressansvarig på Endometriosföreningen, känner igen bilden av att som patient behöva kämpa för få rätt 

hjälp. Endometrios är en svårdiagnostiserad sjukdom och den som inte har turen att hamna hos en kunnig och lyhörd 

läkare från början kan tvingas gå länge utan hjälp.

– Vi har många medlemmar som blivit dåligt bemötta. Just att man inte blir trodd är väldigt förnedrande. Många känner en 

stor frustration, till exempel när man påpekat inför en gynundersökning att man har mycket smärtor, men gynekologen 

ändå är hårdhänt, säger hon.

Linda Lindströms råd är att själv läsa på så mycket som möjligt, och inte gå ensam till undersökningarna.

– Jag tycker att man kan ta med sig en anhörig, så att man hela tiden känner att man har ett stöd. Och framförallt ska man 

inte ge sig. Ar man drabbad så behöver man behandling, säger hon.

STINA BERGLUND (MAILTO:STINA.BERGLUND@ETC.SE)
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Kvinnor bollas runt i vårdkarusellen
De söker vård för allvarliga förlossningsskador, endometrios eller andra svårdiagnostiserade problem. Men istället för att 
tas på allvar bollas kvinnorna runt i en vårdkarusell utan slut.
– Till slut tar man inte sin egen smärta på allvar, säger Linda Lindström på Endometriosföreningen.
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– Många känner en stor frustration, till exempel när man påpekat inför en gynundersökning att man 

har mycket smärtor, men gynekologen ändå är hårdhänt, säger Linda Lindström, pressansvarig på 

Endometriosföreningen.
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