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LEDARE  2016-02-04, 08:25

LEDARE Du har kanske hört ordet men hör du inte till de drabbade vet du

nog inte riktigt vad det är: Endometrios.

I samband med menstruation läcker en del av blodet ut i bäckenhålan och kan
orsaka celler från livmoderslemhinnan att växa tumörartat på olika organ.
Effekten blir ofta kronisk smärta och leder ibland till så svåra interna skador att
kirurgi krävs och du inte kan få barn.

Låter det hemsk? Tänk dig nu att detta för en av tio kvinnor är vardag.

En smärta så svår att värktabletter inte hjälper. Ett liv där mens betyder att du
tvingas stanna hemma flera dagar – för vissa flera veckor! – i månaden. Ett liv
med kronisk värk i buken, där man inte ens kan gå på toa utan intensiv smärta, där
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sex blir en plåga.

En av tio kvinnor i fertil ålder! Det finns närmare fem miljoner kvinnor i landet
och en halv miljon av dem lever med, har levt eller kommer att få leva med detta.
Det uppskattas att 100 000 kvinnor i dag har så allvarliga besvär att de behöver
hjälp av vården.

Och fram tills nu har vården inte alltid tagit kvinnorna på allvar - av okunskap
eller nonchalans. För de flesta kvinnor som söker hjälp dröjer det 7-9 ÅR!! innan
de till slut får en remiss till en läkare som tar deras problem på allvar och ställer
rätt diagnos.

Var i landet de drabbade kvinnorna bor påverkar i hög grad vilken vård de får.

Hur kan resten av oss, män som kvinnor, inte veta mer om både sjukdomen och
sättet på hur vården behandlar kvinnorna med problem?

Svaret verkar plågsamt enkelt: som kvinnor uppmanas vi bita ihop. Det hör till
med hela kvinnogrejen. Därför är inte heller vården pigg på att hjälpa till. Smärtan
syns ju inte. Det handlar ju om unga, i övrigt friska, kvinnor. Hur ont kan det göra
liksom?

Matts Olovsson, professor och överläkare vid Endometrioscentrum i Uppsala,
förklarade det så här i en intervju med svt.se i fjol:

– Man normaliserar att det gör ont att vara kvinna. Kvinnor får höra det av sin
mamma och mormor och av vården att mensvärk gör ont. Men som kvinna ska
man inte behöva ha så ont vid mens att man ligger i fosterställning och inte kan
kliva upp trots att man får starka smärtstillande eller ha ont vid samlag. Det måste
sluta normaliseras.

Ett stort steg att avnormalisera smärtan och göra svensk sjukvård mer jämlik
gjorde regeringen i går när de beslutade ge Socialstyrelsen sex miljoner kronor för
att ta fram nationella riktlinjer för behandling av endometrios.

Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) kallar det en "uppvärdering" av kvinnors
sjukdomar och tillstånd.

Det ska helt enkelt inte göra så mycket ondare att vara kvinna.
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