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LUND  Femtonåriga Frida Johannesson fick frågor om stress i skolan när hon
kom till Sus barnakut med svåra magsmärtor. 
Först när hennes mamma ordnade tid på kvinnokliniken fick Frida sin diagnos,
endometrios. 

–  Det var jätteskönt, som bevis på att jag inte inbillade mig som vissa hade sagt, säger Frida
Johannesson.

"En läkare på barnakuten skällde ut
oss"

När Frida Johannesson har sina bra dagar, bara lite ont, försöker hon göra roliga saker. Laga
mat, teckna och måla, gå på bio. "Men jag kan aldrig planera att göra skoluppgifter eller

något roligt en bestämd dag, jag vet aldrig hur jag kommer att må".
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Besvären har varit så stora att hon inte kunnat gå i skolan på ett helt år, ändå tog det ett
halvår att få diagnosen.

Barnsjukvården stod handfallen trots att endometrios är en vanlig sjukdom som oftast debuterar
i tonåren.

Okunskapen har varit skrämmande på barnakuten i Lund och barn- och
ungdomsmedicinska avdelningen i Malmö, tycker Fridas mamma Eva Johannesson.

–  Det kändes som om vi lämnades åt vårt öde för att Frida är relativt ung, men har en
kvinnosjukdom, säger hon.

Endometriosanfall beskrivs som lika plågsamma som ett konstant gallstensanfall.

– Riktigt dåliga dagar, kanske en gång i veckan, kan jag knappt röra mig. På en tiogradig
smärtskala ligger jag på nio-tio. De andra dagarna ligger jag mellan tre och sju, men jag är aldrig
helt smärtfri, beskriver Frida Johannesson.

Men på barnakuten i Lund fick Frida frågor om hon var stressad i skolan, när hon kom in
med outhärdliga magsmärtor.

– Vid ett tillfälle blev en läkare arg och skällde på oss för att vi kommit in för "förstoppning".
Men det är vanligt att endometrios har kopplingar till tarmproblem, säger Eva Johannesson.

Endometrios innebär att livmoderslemhinnan börjar växa ut från livmodern, och in i andra
organ. Sjukdomen har ett antal typiska symptom men ger inte utslag i vanlig provtagning.

För Frida började magbesvären hösten 2014, då hon var 14 år. När de inte gick över fick hon via
vårdcentralen en remiss till barn- och ungdomsmedicinska avdelningen i Malmö för utredning.
Den sattes igång februari 2015.

Utredningen mynnade ut i en diffus IBS-diagnos (känslig tarm).

– Vi tog flera gånger upp med den första läkaren att det kanske kunde vara något gynekologiskt,
eftersom smärtan satt nedanför naveln, men läkaren svarade "vi kan inget om gynekologi", säger
Eva Johannesson.

Samtidigt tilltog besvären, och Frida Johannesson klarade inte längre gå i skolan. Under
våren mådde hon illa, svimmade av smärta och sökte på barnakuten flera gånger.

Eva Johannesson har själv jobbat med information på Sus och känner organisationen. Hon
rundade barnsjukvården och tog kontakt med kvinnokliniken, dit de kom i maj.

Där upplevde de båda att Fridas besvär togs på allvar, att den läkare de träffade lyssnade och
inledde behandling.

En titthålsoperation bekräftade det de misstänkt - att det rörde sig om endometrios.

–  Ett halvår till diagnos är ändå kort tid, många andra endometriosdrabbade får vänta sju-åtta
år. Men jag är övertygad om att Frida inte fått sin diagnos om inte jag kontaktat KK, säger Eva
Johannesson.
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Både Frida och hennes mamma är aktiva på sociala medier och deltar i Facebook-grupper för
endometriosdrabbade respektive för anhöriga.

–  Den gruppen har varit till stor hjälp för mig. Jag kan fråga andra om olika mediciner, vad de
har upplevt för biverkningar, vad man kan kräva när man kommer till akuten, säger Frida
Johannesson.

Efter en operation och medicinbyte är åtminstone perioderna mellan smärtattackerna
mindre jobbiga. Men förbättringen är liten.

Frida Johannesson har ändå börjat arbeta med hemuppgifter, under våren hoppas hon kunna
börja i en ny skola och hon ska få hjälp av ett smärtteam för barn och ungdomar på Sus i Lund.

Eva Johannesson är bekymrad och arg över att bemötandet och kunskapen om endometrios
varierar så mycket mellan olika läkare, till och med på universitetssjukhus. Och att så mycket
hänger på hur drivande man orkar vara som anhörig.

–  Det är inte klokt att unga tjejer med så grava smärtor inte tas på allvar! säger hon.


