
Dr Wang，jag ska berätta om min sjukdoms historia. 

Hösten 2009 hade jag ischias och gick till en osteopat. Blev snart bättre i ryggen, utom i vänster sida. Där 

var det ont både baktill i midjehöjd och framtill under revbenen. Smärtan gick liksom rakt genom 

kroppen! Kände mig illamående också ibland. Osteopaten trodde att det var problem med magen, för 

hon kunde inte bota det. 

Därför gick jag till vårdcentralen. (Danviks center.) Alla prover var jättebra. Men 2009-12-17 fick jag göra 

ultraljud på Nacka sjukhus. Där syntes cystor på vänster njure. De största satt precis där det gjorde ont! 

Höger njure var helt okej. 

2009-12-28 gjordes datortomografi på Ersta sjukhus. Den visade en ”druvklase” cystor, små som ärtor, 

som hängde utanpå vänster njure. Det fanns också två större, som pingpongbollar. Och de satt väldigt 

ovanligt placerade, inåt och framåt. Tätt inpå aortan. 

2010-01-07 fick jag veta att alla cystorna var godartade. (Tack gode gud!)  

Vårdcentralen skickade remiss till urologkliniken på Huddinge sjukhus. Huddinge ville ha en 

kompletterande undersökning: kontrastförstärkt ultraljud. Det gjordes på Ersta 2010-03-09. Läkaren sa 

då att så små cystor inte gjorde ont. Möjligen kunde jag ha haft en blödning. 

2010-03-29 meddelade Huddinge att de inte hade någon behandling att erbjuda mig! 

Men eftersom jag fortfarande hade ont, mådde illa, och hade kramper (ofta kändes det som om hjärtat 

hade ramlat ner i magen och låg där och dunkade) så skickades remiss till urologen på Södersjukhuset. 

Dessutom hade jag börjat få förstoppning. Ungefär en gång i veckan. Ibland var det stopp i fyra dagar. Då 

gjorde det särskilt ont. Trycket i magen ökade liksom. 

2010-05-05 träffade jag en urolog på SöS. Hon trodde knappt att min vänstra njure fungerade, eftersom 

den var överhopad med cystor. Njurscintografi skulle göras. Dessutom flera undersökningar för att 

utesluta att det var magen som trasslade. 

2010-05-05 gjordes gynekologundersökning på Nacka. Allt okej. 

2010-06-03 gjordes koloskopi på Sophiahemmet. Allt okej. 

2010-06-15 togs sköldkörtelprov. Allt okej. 

2010-06-18 gjordes njurscintografi på SöS: ”Avflödet fritt från båda njurarna. Höger njure står för 72% 

och vänster för 28% av totala njurfunktionen.” ( Vänster njure fungerar alltså litegrann i alla fall.) 

2010-06-21 gjordes gastroskopi på Sophiahemmet. Allt okej, utom en liten, liten reflux. 

2010-10-13 lades jag in på SöS och fick de två stora cystorna punkterade. Jag mådde genast bättre!  Hade 

fortfarande ont, men inga kramper och inget tryck.  



2010-11-10 var det återbesök på SöS. Magen var mindre spänd nu. Om jag mådde sämre efter jul skulle 

jag punkteras igen, med sklerosering den gången. 

2010-12-01 gjordes ultraljud på Ersta för att kolla om cystorna hade fyllts på. Det hade dom. De som 

ligger mot aortan var 3,5 centimeter i diameter igen. Kände att de tryckte. Särskilt när jag satt. Hade ofta 

förstoppning. 

2011-01-18 blev det nytt ultraljud på Ersta. 2 cystor (eller om det är två som hör ihop) liksom trängdes 

runt aorta. De var lika stora som sist. 

2011-04-06 lades jag in på SöS. Men läkaren som skulle göra punktionen var inte där. Den andre läkaren 

vägrade att ”sticka i ett så kärlrikt område”. Det var alldeles för farligt. Så det blev bara bukröntgen med 

kontrast … Efter denna röntgen sa läkaren att han hade granskat bilderna, och de stora cystorna tycktes 

INTE sitta på njuren! Kanske på bukhinnan, och i så fall kan man inte sklerosera. Det kan ge svår 

bukhinneinflammation.  

En vecka senare ringde min urolog på SöS och sa att de inte kan göra ett dugg åt mina cystor! Punktera 

igen hjälper bara tillfälligt, sklerosera går inte, och ingen kirurg vågar krafsa så nära aortan. Jag skulle helt 

enkelt få ha det som jag har det framöver. 

Då gick jag till Kinesiska Vårdcentralen. 

Nu fortsätter jag med behandling från Kinesiska Vårdcentralen och ska göra en ny ultraljud undersökning 

efter sommar. 

Tack! 

Med vänlig hälsning 

Lenna 


