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Linda lever med smärtan 
BOXHOLM. Trots att fler än var 
tionde kvinna drabbas är 
okunskapen om sjukdomen 

endometrios stor, även inom vården. Det har Linda Fjellborg från Boxholm fått erfara flera gånger.

Kraftiga smärtor, störtblödningar och trötthet är några vanliga symtom på den kroniska sjukdomen endometrios. 40-
åriga Linda Fjellborg från Boxholm har haft problem sedan tonåren, men diagnosen fick hon inte förrän långt senare.
– Jag börjar inse mer och mer att jag alltid har haft det. I många år har jag haft dåliga blodvärden och fått järntabletter, 
men har aldrig blivit utredd varför det är så här.
Linda berättar om hur hon sedan ungdomen haft mycket kraftig mensvärk och väldigt rikliga blödningar, vilket ställt till 
stora problem i vardagen och i arbetslivet.

Hon har så mycket att berätta. Linda vittnar om lång väntan på besked, felaktiga eller uteblivna diagnoser, tuffa 
sjukdomsperioder och fruktansvärda smärtor.
För drygt tre år sedan ”small det till ordentligt”, som Linda beskriver det. Plötsligt kunde hon, som bitit ihop i alla år, inte 
göra någonting. Hon kraschade.
– För mig som varit frisör och egen företagare i många år fanns det inte i min värld att vara hemma från jobbet. Men nu 
kunde jag inte ens sitta, jag kunde inte göra något.
Det blev flera besök på akuten, men hon blev hemskickad utan gynekologisk undersökning och med värktabletter som 
enda ordination. Det var senare, vid ett besök på vårdcentralen, som hon träffade på en allmänläkare som sa direkt att 
det var gynekologisk.

Endometrios hade Linda inte hört talas om förrän hon hittade information på nätet för några år sedan, kort därefter fick 
hon också sin diagnos. Sjukdomen kan inte botas, men besvären går att lindra på olika sätt. I första hand försöker man 
få stopp på menstruationen med hjälp av hormoner.
En åtgärd som bara fungerat korta perioder på Linda, mycket på grund av de starka biverkningarna.
– Framför allt ångesten, den har varit fruktansvärd.
Smärtan som sjukdomen för med sig är svår att förklara, men Linda gör ett försök.
– Det känns som en åttakantig fotboll med riktigt vassa hörn som ligger och boxar runt där inne, säger hon med handen 
på magen.
Linda liknar det också vid kraftiga förlossningsvärkar.
– Men ibland tänker jag att en förlossning känns mindre eftersom du får ut något gott av det onda.

Linda har nu opererat bort de cystor som hittats på livmoder och äggstockar, trots det plågas hon fortfarande svåra 
smärtor.
Linda Fjellborg är kritisk till vården, framför allt den i hennes tycke dåliga samordningen. Hon har flera gånger råkat ut 
för att vårdpersonal hon träffat inte haft en aning om vad hon sökt eller behandlats för tidigare. 
Den senaste tiden har hon dock hittat några ljusglimtar i sjukdomsmörkret. Dels har hon provat progesteronkräm, ett 
slags naturligt hormon, dels har hon lagt om kosten och undviker numera i möjligaste mån gluten, rött kött och socker – 
båda med positiv utgång. Dessutom har hon provat laserbehandling mot värken, också den med gott resultat. 

Många endometriosdrabbade blir hjälpta av att operera bort hela livmodern, men det är ett beslut som Linda inte känt 
sig beredd att ta ännu. Öppenheten kring sjukdomen är ett aktivt val, förklarar hon.
– Jag hoppas kunna öppna upp för att andra blir hjälpta på ett bättre sätt. Speciellt unga tjejer som får börja med 
syntetiska preparat och hormoner redan från 12-13-årsåldern.
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