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Tv-frun vill ska�a barn – efter
skilsmässan
Publicerad 4 okt 2016 kl 19.14

Åsa Vesterlund längtar efter ett barn.
Men innan hon och exmaken kan prova IVF måste hon genomgå en omfattande operation.
– Nu med facit i hand kanske man skulle ha börjat tidigare, jag är ju ändå över 40, säger hon.

I kvällens avsnitt av "Svenska Hollywoodfruar" berättar Åsa Vesterlund om sin längtan efter barn. För Maria
Montazami avslöjar hon att hon ska prova IVF.

– Åsa jag önskar dig nothing but lycka till, säger en stöttande Maria Montazami i programmet.
Åsa Vesterlund är skild från sin exmake Darrin Frye, men de bor tillsammans och vill nu skaffa barn. Efter

inspelningen har hon genomgått en utredning och det visade sig att hon har svår endometrios. Nu måste hon
opereras innan hon kan prova IVF.

– Det ska bli skönt att få bort det. Sen får vi se vad som händer efter det, säger hon.
Åsa Vesterlund ser en framtid med barn och berättar att hon gärna skulle vara gravid.
– Jag tycker det skulle vara skönt att vara gravid och få tjocka till sig lite.

Åsa Vesterlund ska prova IVF
Operationen var inplanerad att äga rum för två veckor sedan, men Hollywoodfruns endometrios var mycket värre än
hon kunde ana.

– Hon som ska operera mig sa att det här är bland de svåraste casen hon har sett, så hon blåste av operationen i
sista sekund.

Operationen väntas äga rum i november i stället och efter det måste hon låta kroppen läka innan hon kan prova
IVF.

– Nu med facit i hand kanske man skulle ha börjat tidigare, jag är ju ändå över 40. Men är det meningen så är det
meningen, säger hon.

– Jag går inte under om jag inte kan få ett barn. Man kan ju alltid adoptera också.
 
LÄS MER: Natacha Peyre blir ny Hollywoodfru i TV3
 

Åsa om exmaken: "Bästa vänner"
Att hon och exmaken vill skaffa barn tillsammans ser hon inte som något konstigt.

– Det viktigaste är att barnet får bra föräldrar. Det är ju många som går till en spermabank och gör det på det sättet.
Då tar jag ju hellre någon som jag känner, som jag vet är en bra pappa. Det är ju det viktigaste, det finns inga garantier
även om man skulle vara gift med någon och jättekär.

DET HÄR ÄR ENDOMETRIOS

Vad är endometrios?

Sjukdomen orsakas av att celler som
liknar livmoderslemhinnan hamnar
utanför livmodern och fäster på ett
annat ställe i kroppen - oftast ett
annat organ i buken som äggstockar,
äggledare eller urinblåsa. Cellerna
börjar växa och orsakar då
inflammationer inne i buken. Med
tiden kapslas cellerna in av kroppens
egna försvarsmekanismer och det
bildas endometrioshärdar eller cystor.

Vilka är symptomen?

De vanligaste symptomen är smärta
vid mens och ägglossning, riklig och
långdragen menstruation, smärta vid
toalettbesök och samlag, diarré eller
förstoppning, energilöshet, värk i
ljumskar och korsrygg som strålar ut i
benen, återkommande
urinvägsinfektioner samt svårigheter
att bli gravid. Men vissa märker inte
av några symptom alls.

Hur många drabbas?

Ungefär en av tio kvinnor i
barnafödande ålder drabbas. Drygt en
tredjedel av alla kvinnor som har svårt
att bli gravida har endometrios. Det är
inte klarlagt varför vissa kvinnor
drabbas, men mest troligt är att
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även om man skulle vara gift med någon och jättekär.
Hon beskriver förhållandet mellan exmakarna som att de i dag är bästa vänner.
– Han är den smartaste, snällaste, roligaste personen jag känner.
Åsa Vesterlund är irriterad på att människor tar sig friheten att fråga om andra personers barnbeslut.
– Jag tycker inte att folk ska lägga sig i. De har ingen aning om den här personen kan få barn, vill ha barn eller ifall

de fått missfall. Det är så fult av folk att fråga för det kan vara en känslig fråga.
 
LÄS MER: Sofie Prydz är ny Hollywoodfru på TV3
 

Vild frulunch i TV3
Hollywoodfrun berättar att det är annorlunda säsong av den populära tv-serien som väntar tittarna.

– Den här säsongen är väldigt speciell. Det blev väldigt naket kändes det som, säger hon.
Hon avslöjar även att frulunchen kommer att gå vilt till.
– Den här frulunchen som kommer är den vildaste frulunchen i TV3:s historia.
Svenska Hollywoodfruar sänds kl. 21:00 i TV3.
 
Följ Expressen Nöje på Facebook - där kan du kommentera och diskutera våra artiklar.

endometrios orsakas av en
kombination av olika genetiska
faktorer och miljö.

Hur ser behandlingen ut?

Det finns inget botemedel, men
smärtan kan lindras med hjälp av
medicin. Också akupunktur och fysisk
träning kan lindra smärtan. Ibland
behövs en operation för att ta bort
cystorna.
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