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Låg på sjukhus varje gång hon �ick mens 

FOLKSJUKDOM: Laila Andersson blev ignorerad av läkarna i 22 år innan 
hon �ick diagnosen endometrios 

Laila Andersson i Örebro är en av 200 000 kvinnor i Sverige som lider av 

endometrios. En för många okänd folksjukdom, som omgärdas av svåra 

smärtor, nonchalans och okunskap. 

Hon var bara elva år när hon �ck mens. Laila Andersson trodde då att det var vanlig 

mensvärk hon kände, att hon var överkänslig som svimmade och kräktes av 

smärtorna.

Hon �ck väldigt kraftiga blödningar, och överdoserade starka värktabletter som 

gjorde henne trött och illamående.

I tonåren blev det ännu värre. Hon sökte hjälp många gånger, men �ck aldrig höra 

någonting om att hon kunde ha endometrios.

Laila Andersson fyllde 25 och trä$ade sin nuvarande man. När han såg henne ligga 

på golvet och vrida sig av smärtor ville han ringa ambulansen. ”Jag har ju bara 

mens”, svarade hon.

Kunde inte gå

Hon försökte jobba och leva ett normalt liv. Utvecklade en egen teknik för att ta sig 

framåt när hon hade sådana smärtor att hon inte kunde gå.

– Jag behövde stå helt stilla och röra höften framåt, i stället för att lyfta på benen, 

säger hon.

Hon har sökt hjälp i *era olika städer, men aldrig fått någon. Det skulle ta 22 år innan 

en läkare undersökte henne ordentligt och konstaterade att hon hade endometrios 

– en kronisk sjukdom som innebär att det �nns livmoderslemhinna utanför 

livmodern.

Läkarna brände bort endometrioshärdar runt Laila Anderssons urinblåsa, och 

skickade hem henne med en liten broschyr. Ingen ytterligare utredning gjordes. Nu 

skulle hon bli bra, trodde läkarna.

Men 2007 kom explosionen. Varje menstruation slutade med en ambulansfärd.
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– Jag �ck planera in att behöva ligga på sjukhus varje månad, säger hon.

Hon berättade alltid att hon hade endometrios, men läkarna tog ingen notis om 

diagnosen.

Hon blev inlagd, och �ck mor�n. Men kände smärtorna ändå. Hon skrevs ut, men 

hamnade snart på en gynekologisk akutmottagning.

Ifrågasattes

Laila Andersson skrek av smärta. Hon skrek för att hela hennes buk var fylld av 

vätska och för att hennes tjocktarm hade vuxit ihop med en av hennes äggstockar. 

Men läkaren trodde att hon överdrev. När hon hade opererats i fem timmar och man 

sett hur långt gången hennes endometrios var blev han snällare.

Det �nns inget botemedel mot sjukdomen, men för åtta år sedan började Laila 

Andersson med en p-spruta som har fått henne att börja fungera. 

– Jag tycker att jag har ett bra liv, trots att jag fortfarande har jätteont. Det kan räcka 

att jag kör bil över en vägbula för att jag ska få kramper i *era timmar, och jag skulle 

aldrig kunna gå på gym. Men promenader går bra, säger hon.

Hade Laila Andersson fått hjälp tidigare hade hennes endometrios inte behövt 

sprida sig lika mycket. Hon tycker att det är viktigt att dela sin historia, kanske kan 

det leda till att andra med samma problem får hjälp snabbare än vad hon �ck.

Situationen ser annorlunda ut i dag än när hon växte upp, även om hon tycker att 

utvecklingen har gått långsamt. Man kan läsa på om sjukdomen på internet, man 

kan få stöd via Endometriosföreningen, och läkarna vet mer i dag.

– Det �nns fortfarande mycket nonchalans och okunskap. Men det blir ju bättre och 

bättre, säger Laila Andersson.
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