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VANLIGA SYMTOM 

VI LIGGER EFTER 

Kerstin Nilsson, 25, kräktes och hade så 

ont att hon grät.

När hon kontaktade vården i Berlin i 

Tyskland, där hon bor, konstaterades 

snabbt endometrios, och bara månader 

senare fick hon behandling.

– Jag inser vilken tur jag har haft. När 

jag förstått hur det ofta funkar i Sverige 

blir jag ju helt mörkrädd, säger hon.

Nästan var tionde svensk kvinna i fertil ålder är 

drabbad av endometrios. Många behöver hjälp.

Trots det bollas många runt i vården i åratal. 

Många får fel diagnoser, som stressmage eller 

psykiska problem, och tvingas gå med fruktansvärda 

smärtor i åratal.

– Vissa tappar tron på framtiden, isolerar sig, får 

dödsångest, fungerar dåligt socialt och på 

arbetsplatsen. Hjälper man inte de här patienterna i 

tid kan de bli långtidssjukskrivna, kanske 

förtidspensionerade, säger Matts Olovsson, 

professor i gynekologi och obstetrik och överläkare 

på Endometrioscentrum i Uppsala.

Fel diagnoser och ingen eller felaktig behandling 

gör att sjukdomen kan förvärras och ge svåra 

skador. Ofrivillig barnlöshet är vanligt.

Experter beskriver endometriosvården i Sverige som eftersatt jämfört med en del andra europeiska 

länder.

Kerstin Nilsson, 25, har fått uppleva vård av ett helt annat slag. Hon bor i Berlin sedan ett par år och 

jobbar som kock på en av de finare krogarna i staden. Ett arbete med mycket slit och lite ledighet.

Otrolig smärta

Det var en dag i november förra året som hon kände sådan smärta att hon till slut frågade om hon 

fick sitta ner och jobba.

– Jag stod och stansade ut gröna löv som dekoration till rätterna när jag kände vanliga menssmärtor 

komma. Det var ganska monotont och inte så stressigt men blev jobbigare och jobbigare.

Kerstin tog en paus och svalde två värktabletter. Men värken spred sig nu över hela kroppen.

Visa fler Senaste dygnet 

MEST SETT I DAG

NÖJE 

Filmsexet som var på riktigt ... eller?

SENASTE NYTT 

SPORT 

Forsberg: "Ligger mig varmt om hjärtat"

BERÄTTANDE SOM BERÖRLördag 8 augusti 2015

Fotograf:Michaela Hasanovic 

Kerstin Nilsson är tacksam över den vård hon har fått i Berlin för sin endometrios. Hon tycker att det är tråkigt 

att det inte verkar fungera lika bra i Sverige. "Jag blir mörkrädd", säger hon. 
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"Blir mörkrädd av hur 
det funkar i Sverige" 

De vanligaste besvären är kraftiga smärtor 

före och under menstruation.

Riklig, långdragen och oregelbunden 

menstruation.

Djupa samlagssmärtor.

Diarré eller förstoppning.

Energilöshet.

Svårighet att bli gravid.

Det är individuellt vilka symtom man får vid 

endometrios, en del känner inte av den alls. 

Man kan även ha andra symtom som inte är 

uppräknade här. Man kan också ha en del av 

dessa symtom utan att ha endometrios.
visa mer

I Sverige finns i dag två endometrioscentrum, 

ett i Uppsala och ett i Stockholm. Det har 

gjorts försök att starta centrum i andra delar av 

landet men dessa försök har lagts ner bland 

annat på grund av pengabrist. Sverige ligger 

efter gällande vård av endometriosdrabbade i 

jämförelse med övriga europeiska länder.

Det tar i snitt åtta år att få en diagnos i 

Sverige. Många slussas runt bland 

vårdcentraler, gynmottagningar och sjukhus. 

Det är vanligt att först få andra diagnoser 

innan man faktiskt hittar vad besvären beror 

på. Sjukdomen kan då förvärras och leda till 
visa mer
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Rätta text- och faktafel 

Anmäl till Pressombudsmannen 

– Jag grät för att det gjorde så ont, kände mig illamående och kunde inte stå utan lutade mig fram. 

Min chef sa att jag skulle åka hem.

Väl hemma spydde Kerstin av smärtorna.

Kerstin hade tagit två värktabletter på jobbet, fyra när hon kom hem och två på morgonen därpå, men 

utan att det blev bättre.

– För att kunna sjukanmäla mig var jag tvungen att fylla på saldot till mobilen. Det är bara 200 meter 

till kiosken men det tog kanske en halvtimme att göra det.

En månad senare kom smärtorna tillbaka, och Kerstin bestämde sig för att kolla upp det. I Tyskland 

är den mesta vården privat. Kerstin hittade en gynekolog efter rekommendationer.

– Jag fick göra ett vaginalt ultraljud som visade en cysta på äggstocken. Han sa att det inte var något 

farligt men att det kunde vara endometrios. Det var första gången jag hörde talas om sjukdomen.

Behövde opereras
Tre månader senare visade det sig att cystan vuxit och att den behövde opereras bort.

– Läkaren frågade om jag ville göra det innan eller efter påsk. Jag är van vid att allt tar sådan tid i 

Sverige men jag bestämde mig på plats. Det här var alltså bara en månad innan påsk.

Dagen innan titthålsoperationen fick Kerstin komma till sjukhuset. Där tog de prover och hon fick med 

sig laxermedel hem.

När det var dags att opereras upplevde Kerstin en trevlig och trygg atmosfär på sjukhuset.

– Alla tog sig tid, jag fick inte den stressiga känsla som man får av att läsa tidningen om vården i 

Sverige, säger Kerstin.

Efteråt fick hon stanna kvar på sjukhuset i tre nätter.

– Det är en trygghet att få vara kvar ifall något skulle hända.

I Berlin finns ett stort endometrioscentrum, och man gör mindre operationer även i förebyggande 

syfte.

– Jag inser vilken tur jag haft. Det har gått snabbt och bara flutit på. Nu när jag förstått hur det ofta 

funkar i Sverige blir jag ju helt mörkrädd, säger Kerstin.

I Sverige finns i dag inga nationella riktlinjer för endometrios, men nyligen gav regeringen 

Socialstyrelsen i uppdrag att utreda om sådana kan behövas i landet.

Maria Branting, utredare på Socialstyrelsen:

– Vi har fått signaler om att det inte alltid funkar inom vården när det gäller endometrios.

I höst väntas Socialstyrelsen ha kommit längre i analysen.

Kunskapen är inte spridd
Matts Olovsson tror att huvudproblemet är att den kunskap som finns inte är tillräckligt spridd.

Vad som behövs är ett dokument med rekommendationer till vårdpersonal som både Socialstyrelsen 

och Sveriges kommuner och landsting står bakom, menar han.

– Då skulle det få mer tyngd och spridning och jag tror inte det skulle behöva vara krångligt att ta till 

sig i praktiken.

LÄS ÄVEN: 19 berättelser av personer som har endometrios.
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Skrällen: Hon missar sensationellt finalen – brast ut i gråt efter semifinalen

Svenskan slutade trea i sitt heat – nu väntar semifinal: "Hon ska vara nöjd"
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Expressen har följt Lindas kamp mot cancern – sista månaden i livet
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STOR LISTA LÄN FÖR LÄN: Här är 
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Efter årets solfattiga sommar – så 
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En tid fylld av tårar, hopp 
– och massor av kärlek 

Almenäs fick påhopp 
– på grund av sitt kön 

"Hon har stor militär kunskap" 
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Kom i gång direkt! 

20:00 Sommarkväll med 
Rickard Olsson 
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Sjostakovitj 40: 
Bulten 
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Women 
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00:50 Anger Management 
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Home Videos 

21:00 Magic Mike 

23:15 Bara en dag 
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20:30 Family Guy 

21:00 xXx 

23:25 Rogue Assassin 

20:00 Tropic thunder 

22:00 Quantum of Solace 

00:05 Dolt under ytan 

20:00 Morden i Midsomer 

22:05 Whitechapel 

23:05 Brottet och straffet 

21:00 Unge kommissarie 

Morse 

23:05 Murdoch Mysteries 

23:05 Murdoch Mysteries 

21:00 Coachernas coach 

21:30 Svenska cheerleaders 

22:30 Boss 

SIFFROR 

Expressen i siffror
Fakta om upplaga och 
räckvidd. 

COOKIES 

Cookies på 
Expressen.se Här 
finns all information! 

EXPRESSEN I IPAD 

Så får du tidningen i 
din iPad Här finns all 
information. 

TALTIDNING 

Lyssna på oss!
Beställ Expressen som 
taltidning 

TIPSA OSS! 

Tipsa oss! Bästa 
nyhetsbild belönas 
med 71717 kr. 

Annonsera hos oss! Få ut 
ditt budskap - välkommen till 
Expressen, GT och 
Kvällspostens annonsweb. 

Jobba med oss Sälj 
Expressen, GT och 
Kvällsposten och tjäna egna 
pengar – här finns all info. 

Skriv en insändare! 
Vill du bli publicerad i 
Expressen, GT eller 
Kvällsposten? Skicka in din 
insändare till oss. 
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