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"Lindra onödigt lidande hos tiotusentals kvinnor som får sin vardag och
livssituation förstörd, men som förväntas bita ihop och ta det som en
kvinna.", skriver .

200 000 kvinnor i Sverige lider av endometrios, en sjukdom som är vanligare än
diabetes hos fertila kvinnor och som innebär stor fysisk smärta och ofta ofrivillig
barnlöshet.

För en tid sedan uppmärksammades ett fall där en ung kvinna dog av sjukdomen
efter en lång tids bollande inom sjukvården utan att kunna få rätt behandling.

Förutom att fallet är obeskrivligt sorgligt visar det på allvaret i vårdens
bristande kunskaper och kompetens på området. Trots att sjukdomen drabbar
uppemot tio procent av alla fertila kvinnor tar den i genomsnitt åtta år att
diagnostisera.

Det råder inga tvivel om att det skulle ha sett helt annorlunda ut om det vore en
sjukdom som drabbade män. Sjukdomar och besvär som går att koppla till kvinnors
fertilitet, barnafödande och menstruation tas inte på tillräckligt stort allvar.

Detta är en förkastlig syn på kvinnors hälsa och inget försvar för regionstyrets beslut
att säga nej till inrättandet av ett endometrioscentrum i Västra Götalandsregionen.

Sedan oktober 2009 finns ett sådant centrum i Uppsala. Dit remitteras kvinnor från
hela Sverige och söktrycket är stort. Alldeles nyligen öppnade även ett centrum i
Huddinge. Men fort-farande ligger Sverige långt efter till exempel Danmark där man
redan har tre endometrios-centra och har utvecklat en fungerande vårdkedja som
hjälper kvinnor till diagnostisering och behandling.

Endometrios är en kronisk, delvis ärftlig sjukdom som innebär att
livmoderslemhinnan spridit sig till områden utanför livmodern. Man vet inte varför
sjukdomen uppstår och den går inte att bota. Däremot är den möjlig att behandla så att
symptomen lindras och livet blir drägligt för de många kvinnor som drabbas.

En utredning som gjorts visar att det finns både behov och förutsättningar för ett
kunskaps- centrum för kvinnor med endometrios i Västra Götalandsregionen. Men trots
detta och trots att det krävs en relativt liten ekonomisk insats valde alltså den politiska
majoriteten att säga nej.

Vi hoppas att regionledningen fortfarande är beredd att ta sitt förnuft till fånga.
Detta är inte bara en viktig fråga för jämställd vård. Det är också en fråga om att
ta tillvara på kompetens och minska slarv, misstag och kostnader för felaktig
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och utebliven behandling.
Framförallt är det en fråga om att lindra onödigt lidande hos tiotusentals kvinnor som

får sin vardag och livssituation förstörd, men som förväntas bita ihop och ta det som en
kvinna.

 
MONICA SELIN (KD) gruppledare i VG-regionen.
NINA GREEN, ordförande i Endometriosföreningen i Västra Götaland.
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