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Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen sex miljoner kronor för att ta fram nationella
riktlinjer för att vården och kunskapen kring den kroniska sjukdomen endometrios ska bli
bättre. För oss som i flera års tid arbetat aktivt med att öka medvetenheten och kunskapen kring
sjukdomen är det ett glädjande besked.

ENDOMETRIOS · DEBATT

Ge mig information men sluta
fråga mig när vi planerar att
skaffa barn

Smärtor till följd av endometrios kan lindras tillfälligt med akupunkturnålar som kopplas till en
TNS-apparat.
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ÅSIKTER [/ASIKTER/]

Amra Bajric är bibliotekarie och
frilansskribent. Hon är också
föreläsare inom feminism och
antirasism.

I dagsläget finns det ingen
information kring hur dessa riktlinjer

ska utformas eller vilka riktlinjer det är som ska
förbättras. Endometriosdrabbade har länge krävt bättre
vård, mera pengar till forskning och mer kunskap kring
sjukdomen hos vårdpersonal.

Flerårig diagnostid och avfärdande vård - ”det är bara lite mensvärk” har länge varit
synonymt med att vara endometriosdrabbad. Det som saknas i kunskapsspridningen och som
jag hoppas Socialstyrelsen tar med i sina riktlinjer är aktivt arbete kring normer och strukturer
gällande barn och barnafödande.

Jag fick min endometriosdiagnos för lite mer än tre år sedan. Då hade debatten kring
endometrios precis kommit igång vilket var till min och många andras fördel då vi inte behövde
gå igenom horder av oinformerade läkare som aldrig hade hört talas om sjukdomen innan –
även om dessa fortfarande finns kvar.

Min endometrios upptäcktes relativt fort, en titthålsoperation utfördes och diagnos fastställdes.
Den vård jag fick är till stor del ett resultat av tidigare aktivisters och patienters arbete för att
uppmärksamma att endometrios är en verklig sjukdom som påverkar livet negativt.

Sjukvårdspersonal och vården i helhet står inte utanför samhällets normer och strukturer och
jag har fler gånger än jag vill räkna möts med frågan ”När planerar ni att skaffa barn?” i
samband med att jag sökt vård. Endometrios kan leda till infertilitet men den behöver inte göra
det.

Barnfrågan togs upp medan jag fortfarande låg halvt avdomnad efter min titthålsoperation och
läkare har även sagt rakt ut att jag borde få barn så snart som möjligt och göra min karriär till en
sekundär angelägenhet.

Tester och undersökningar innan min operation väckte en vag misstanke om att det kunde
röra sig om cancer eller en cancercysta i magen – frågan om barn var det sista jag brydde mig
om när jag väntade på att läkaren skulle komma med besked på uppvaket.

När en person söker vård för smärtor, obehag och det sedan visar sig vara en kronisk sjukdom så
behöver patienten främst information och längre fram återkoppling. Frågan om barn och
barnfödande borde enbart komma upp om det är lämpligt, det vill säga om det är i samband
med information kring infertilitet eller frågor patienten själv kan tänkas ha.

Återkoppling – erbjudande om samtal längre fram om känslor och frågor som onekligen
väcks av insikten om att en kronisk sjukdom kommer vara en del av resten av livet borde
prioriteras mer. Jag själv skickades hem med en liten informationsbroschyr om vad endometrios
är och fick förlita mig på endometriosföreningarna för ytterligare information och stöd.
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Jag hoppas att Socialstyrelsen tar fram riktlinjer som inte enbart berör det praktiska arbetet
kring endometriosvården, även om det i dagsläget är en otroligt viktig punkt. Jag hoppas att
arbetet kring hur vi bemöter kvinnor i vården tar fart på allvar. Vi behöver prata mer om varför
kvinnor inte tas på allvar när de kommer in med smärtor i samband med mens och varför det så
lättvindigt avfärdas som en ”lite mensvärk”. Att Socialstyrelsen trycker på vikten av att ge
patienten den vård och information den behöver och lämnar värderingar och pekpinnar om hur
patienten väljer att leva – med eller utan barn utanför.

Amra Bajric

70%
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VAD TYCKER DU OM INSÄNDAREN?

Vill du skriva ett debattinlägg om detta? På åsikter kan du tycka till. SKRIV

SKRIV ETT DEBATTINLÄGG
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