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Skolhälsovården måste kunna se
tecken på endometrios hos flickor

Många flickor med symtom som kan vara endometrios blir inte tagna på allvar.
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Carina Wendel arbetar som
skolsköterska på två grundskolor i
Lomma kommun. Har arbetat i
Lund på grundskolor och
gymnasium. Emma Bodén
Flensburg arbetar som
skolsköterska i Helsingborgs stad.
Har tidigare jobbat med barn och
ungdomsmedicin och gynekologi
som sjuksköterska.

Frida Johannesson, 15 år, fick
nyligen diagnosen endometrios.

Innan dess fick hon i kontakt med sjukvården bland
annat frågor om stress, och IBS (känslig tarm) nämndes
som möjlig orsak till de symptomen hon hade. Ingen

pratade om gynekologisk sjukdom. Detta
[http://www.sydsvenskan.se/sverige/en-lakare-pa-
barnakuten-skallde-ut-oss/] kunde vi alla läsa om i
Sydsvenskan nyligen.

Endometrios sänker livskvalitet, i synnerhet för kvinnor
under 30 år. Symtom som svår värk vid mens, smärtor
vid samlag, smärtor när de kissar eller bajsar och
smärtor när de står upp var vanligast bland yngre. Detta
visar en svensk studie enligt Matts Olovsson vid
Akademiska sjukhusets kvinnoklinik. De yngre
kvinnorna undviker också sexuella förhållanden på
grund av sin endometrios.

Kvinnorna i studien hade haft symtom i över tio år innan de fick diagnosen endometrios. Det
innebär att skolsköterskor har träffat dessa flickor både på grundskolan och i gymnasiet. Vi tog
skolssköterskeexamen för några år sedan och undersökte i vårt examensarbete om endometrios
vilka upplevelser drabbade unga kvinnor hade av skolhälsovården.

Det framkom att symtomen ofta inte togs på allvar, flera av flickorna upplevde sina kraftiga
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smärtor som något normalt och ville därför inte ta upp problemen med skolsköterskan. Några av
flickorna hade periodvis en frånvaro på så mycket som 50 procent.

Vi vill tro att det främst beror på okunskap att man inte diskuterar dessa frågor tidigt i skolan.
Matts Olovsson menar också att en ökad medvetenhet bland skolsköterskor och
ungdomsmottagningar behövs både för att kunna ge dessa kvinnor råd kring strategier men
också för att sätta in behandling tidigt.

I vårt arbete träffar vi då och då flickor med mensvärk som kan misstänkas har endometrios.
Så vad kan vi skolsköterskor göra?

1. Skaffa broschyrer via Endometriosföreningen och se till att de finns lättillgängliga för
ungdomarna.

2. Prata om mensvärk vid pubertetssamtal och informera om att det finns olika typer av smärta,
om att man inte behöver ha ont och om att det finns sjukdomar som kan ge mer smärta, bland
annat endometrios.

3. Fråga flickorna om eventuell smärta vid hälsosamtal på högstadiet och gymnasiet. Då det
finns en viss ärftlighet är det lätt att tro att det är normalt med smärta.

4. Hänvisa till ungdomsmottagningar eller gynekologer.

Det är av stor vikt att vi tidigt hittar de drabbade flickorna för att hjälpa dem. Att leva med
smärtor och andra symtom som sänker livskvalitet kan vara ytterst påfrestande, dessutom under
den del av livet då förhållanden ofta inleds och sexualdebuten görs. Flickorna är mitt uppe i
studier och en hög frånvaro påverkar deras skolgång.

Nationella riktlinjer håller på att utarbetas för omhändertagandet av endometriospatienter
och några kommuner är igång med kvalitetsarbete för att se över hur vi kan hjälpa på bästa sätt.
Men det viktigaste är att tidigt identifiera flickorna och hänvisa vidare. Och här har vi
skolsköterskor en stor roll.

Carina Wendel och Emma Bodén Flensburg
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