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"Känns som man försöker dra ut organen"

Det tar 7 till 9 år att få en diagnos för den smärtsamma men dolda
sjukdomen endometrios. Ella Granbom från Boden fick vänta 14 år
på sin diagnos.

– Endometrios är väldigt varierande från person till person. Men ska jag se till
mig själv känns en mensvärk som att någon för upp handen och försöker dra ut
organen. Så mycket krampar det. Min mage sparkar ofta bakut. Det spelar ingen
roll vad jag äter utan det kommer ut i vattniga diarréer. Så magsjuka plus en
kraftig mensvärk är endometrios för mig, säger 37-åriga Ella Granbom.

I tjugoårsåldern började hon få svåra smärtor och mensbesvär. Men sjukvården
hittade ingenting och sa att allt såg bra ut. Så Ella bet ihop. Men när hon var runt
34 år fick hon så ont att det blev operation för att se vad problemet var. Svaret
var endometrios.

– Hade jag fått hjälp tidigare hade jag kanske sluppit må så här dåligt i alla
dessa år.

Runt 200 000 kvinnor i Sverige lider av den dolda sjukdomen endometrios. Att
ha endometrios innebär att livmoderslemhinnevävnanden växer utanför
livmoderhålan och kan orsaka bland annat smärta, inflammation och ärrbildning.
En del kvinnor får så ont att de knappt kan kliva ur sängen och måste sjukskriva
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sig. Sjukdomen kan även leda till att det är svårt att bli gravid. Det tar ofta lång
tid att få en diagnos - mellan 7 till 9 år. För Ella tog det 14 år.

– Alla har väl hört det klassiska "jag hade också mensvärk" från mamma,
mormor och kompisar. Jag tror det sitter mycket i att vi kvinnor normaliserar vår
smärta. Sedan tror jag att många upplever att man inte tas på allvar i vården.
Även där kan man få höra "det är bara lite mensvärk", säger Ella Granbom.

Ella Granbom jobbar i dag ideellt inom Endometriosföreningen för att upplysa
tjejer och kvinnor om vad endometrios egentligen är och hur man får hjälp.
Samtidigt sätter hon stort hopp till Socialstyrelsen som just nu undersöker om
sjukdomen behöver nationella riktlinjer. Resultatet presenteras om en månad.

– Jag tror att nationella riktlinjer är det som behövs så alla kan få samma vård.

Har du egna erfarenheter av endometrios? Och hur har du upplevt att
vården bemött dig? Hör gärna av dig med dina erfarenheter till vår reporter
linda.jones@svt.se

FAKTA ENDOMETRIOS

Endometrios innebär att livmoderslemhinnevävnad växer utanför livmoderhålan.
Detta kan bland annat orsaka inflammation, smärta, svullnad och ärrbildning och
organdestruktion. Endometrios ökar även risken för äggstockscancer och
infertilitet.

Endometrios är en ärftlig sjukdom. Symptomen kommer ofta i tonåren. Den
medicinska behandlingen består dels av smärtstillande mediciner och dels av
hormonmediciner som preventivmedel.

Ibland krävs det kirurgi för att ta bort endometrioshärdarna och för att åtgärda
t.ex. förträngning av tarm och urinledare.

SÖK HJÄLP OM DU HAR:

* Så svår smärta vid mens att värktabletter inte hjälper

* Återkommande frånvaro från skola och arbete på grund av menssmärta

* Kronisk buksmärta

* Djup smärta vid samlag

* Smärta när du bajsar

* Urinvägsrelaterade besvär, måste kissa ofta, smärtor eller obehag från
urinblåsa eller urinrör

reporter
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Mer Norrbotten

Rörelseglädje i juluppvisning
Se lulegymnasterna och deras artistiska gymnastikgrupper som bjuder
på massor av rörelseglädje.

Avhopp från Pajalas utvecklingsbolag
Ordföranden lämnar sitt uppdrag Extramöte om utvecklingsbolaget
Puabs framtid idag, men redan före mötet hoppade ordföranden av.

Rosengrens efterträdare utsedd
Han tar fullständig timeout på obestämd tid Hon ersätter Oscar
Rosengren efter budgetkopieringen.

 TILL NORRBOTTEN

Mer Nyheter

Regeringen backar om Öresundsbron
Miljöpartiet till SVT Nyheter ”Efter kritiken har regeringen bestämt sig
för att släppa förslaget.”
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 MER I ÄMNET

KVINNOSJUKDOMAR I NORRBOTTEN

Endometriosteam på gång
13 november

Kvinnors sjukdomar har låg
status
13 november

Ökade kunskaper i Norrbotten
13 november
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