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Ny mottagning på CSK
3 december

En ny mottagning för dem som lider av endometrios har nu öppnat
på Centralsjukhuset i Karlstad. Tanken är att kvinnorna som
drabbats ska få mer samlad hjälp snabbare.

Var tionde kvinna i Sverige i fertil ålder lider av endometrios. En sjukdom som
kan orsaka hemska smärtor och göra det svårt att bli gravid.

Elisabeth Tordenhag och Helena Fryklund är båda sedan många år tillbaka
drabbade av sjukdomen. De har lidit av mycket svåra smärtor och gått igenom
många turer inom sjukvården, där de också upplever sig inte alltid blivit bemötta
på ett bra sätt.

– Du kan väl inte ha så ont när du har mens. Ta en tablett du. Det känns som om
man blir behandlad som ”lilla gumman” och inte alls med den respekt man
önskar, säger Helena Fryklund.

– Till mig har en läkare sagt att jag nog bara är ute efter morfin, fyller Elisabeth
Tordenhag i.
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Mer Värmland

Nina Larsson lämnar politiken
Nytt jobb Tidigare riksdagsledamoten från Värmland Nina Larsson blir
ny förbundschef för Studieförbundet Vuxenskolan.

Älgolycka i närheten av Vidön
Älgen avlivandes En viltolycka inträffade vid lunchtid i dag på
Dingelsundsvägen i närheten av Vidön.

Sprillans nya bussar sönderskjutna
Skadegörelse i Säffle Nysäters buss har fått två helt nya bussar

Samlad expertis
Vid endrometios finns livmoderhinna utanför livmodern vilket kan ge
inflammation och organ kan till och med växa ihop i buken. En del upplever
knappt sjukdomen och en del får besvär som helt invalidiserad dem.

På den nya mottagningen på sjukhuset kan kvinnor som lider av svårare former
av endrometrios få all den hjälp de behöver på ett ställe. Här finns två
gynekologer, smärtläkare, barnmorska, tarmkirurg, kurator och infertilitetsläkare.

- Vi hoppas kunna hjälpa kvinnor på ett bättre sätt och ge en ännu bättre både
kirurgi och medicinsk behandling, säger verksamhetschef Margareta Lood.

Mår bättre
Idag mår både Helena och Elisabeth okej med hjälp av medicin. Båda har familj
och barn men sjukdomen är kronisk och något de kommer få leva med. Men de
hoppas att man nu kan börja prata mer om sjukdomen och att fler unga tjejer
kan få hjälp tidigare. 
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