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Kvinnor med endometrios kan få mer hjälp i

regionen
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Kvinnor med svår endometrios skall få bättre hjälp i Västra Götaland. Regionstyrelsen vill utreda om det går att

inrätta ett särskilt centrum för behandling av dessa kvinnor.

Det är inte så att kvinnor med endometrios inte får vård i regionen, men när sjukdomen är svår kan det finnas

behov av att få mer hjälp än vad som erbjuds i dag.

- Något centrum för detta finns inte i dag, men om man kan ha ett center på ett ställe skulle man också kunna höja
kompetensen kring de här besvären, säger regionrådet Helén Eliasson (S), som också är ordförande i hälso- och

sjukvårdsutskottet.

Stort behov

Förslaget om ett center för endometrios kommer från Monica Selin (KD) som i våras skrev en motion till

regionfullmäktige.

Hon pekar på att det vid Akademiska sjukhuset i Uppsala finns ett särskilt centrum som behandlar kvinnor med
endometrios och besökstrycket på den relativt nyöppnade mottagningen visar att behovet är stort.

Ett mindre antal patienter har efter medicinsk bedömning eller efter eget önskemål remitterats från Västra

Götalandsregionen till Uppsala.

I Sverige beräknas cirka 40 000 kvinnor vara drabbade.

- Det finns ett antal tusen drabbade i regionen, beräknar Helén Eliasson.

Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom då vävnad som liknar livmoderslemhinnan finns utanför

livmodern. Vävnaden kan finnas var som helst i kroppen, men vanligast är att den finns i buken. I Sverige

beräknas tio procent av kvinnorna i barnafödande ålder ha sjukdomen.

Det valigaste symptomet är menstruationssmärta.

Lindriga besvär behandlas med inflammatoriska läkemedel och p-piller.
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