
2016-02-21 Levde med svåra smärtor i flera år | Norra Skåne

http://www.nsk.se/2016/02/09/levde-med-svara-smartor-i-flera-ar/ 1/3

Levde med svåra smärtor i flera år

Stefan Olofson

KRISTIANSTAD För sju år sedan fick Susann Söderberg veta att hon hade
endometrios. Det var en skiktröntgen som avslöjade sjukdomen.

Susann Söderberg i Kristianstad blev opererad mot endometrios. Cystor stora som apelsiner togs
bort. Arkivbild
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För många blir det en kris att få en diagnos, men det blir också en lättnad, som gör att man
kan gå in i behandling och lära sig leva med sjukdomen, som faktiskt inte har någon bot
ännu. 
– Jag hade svåra smärtor och fick genomgå skiktröntgen. De opererade mig på
Centralsjukhuset i Kristianstad. Där tog de bort cystor stora som apelsiner. Det finns alltid en
risk att genomgå en operation. Som tur var fick jag min diagnos i ett tidigt skede, säger
Susann Söderberg, som är ordförande i Endometriosföreningen i Skåne. 
Hon upptäckte att det finns ett stort behov av stöd till kvinnor och tjejer, som lider av svåra
underlivssmärtor. 
– Det var därför jag engagerade mig. 
Operationen hjälpte och Susann Söderberg blev gravid och födde en dotter. 
– Just nu känns det ok. Jag håller endometriosen i schack. Graviditeten hjälpte, men jag vet
inte när jag måste sätta in smärtstillande igen. Det kommer tillbaka.

Det finns kvinnor som får vänta upp till åtta år innan de får en diagnos. 
– Det behövs ett kunskapslyft i primärvården. Där hamnar man först och då är det avgörande
att man fångar upp dessa kvinnor och slussar de vidare till gynekologer och specialister,
säger Katja Vatanen, ordförande i Endometriosföreningen i Sverige. 
Hon blir glad när hon får veta att Region Skåne satsar på endometriosbehandling. Nio av 16
landsting har någon form av stöd och insatser. 
– Drömmen är om det fanns ett endometrioscenter i varje storstad.

Katja Vatanen levde med svåra smärtor i många år. 
– Jag åt ipren och trodde att det var normalt med svåra menssmärtor. När jag åkte akut till
sjukhuset hittade de cystor på ena äggstocken. Senare opererades äggstockarna och
livmodern bort. Det blev inte mycket bättre av det, så nu lever jag med kroniska smärtor och
får hormonbehandling och kirurgisk rensning av endometrioshärdar och sammanväxningar. 
Hon fick inte några barn. 
Nu lever hon med sjukdomen tack vare smärt- och hormonbehandling. 
– Det blev en aha-upplevelse när jag fick veta att jag hade endometrios. Då vet man och kan
göra något åt saken, säger Katja Vatanen.
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