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Tusentals kvinnor lider i onödan
I Danmark finns en välutvecklad vårdkedja kring endometrios och en vårdplan,
skriver Emma Bodén, skolsköterska.

DEBATT. 200 000 svenska kvinnor lider av den dolda kvinnosjukdomen
endometrios, Många vet inte om att de är drabbade. Få får diagnos i tid och många får inte tillgång till effektiv
behandling.

Endometrios är en ärftlig sjukdom, har du en mamma, syster eller moster med sjukdomen är risken sju gånger
högre att du får den än för kvinnor som inte har sjukdomen i släkten. Många har sett sin mamma ha ont och
tror därför att det är så smärtsam en normal menscykel är. Även inom vården förekommer tyvärr attityden att
smärtor är något kvinnor får leva med.

Endometrios är en gynekologisk sjukdom som drabbar kvinnor i fertil ålder och ofta visar sig redan vid första
mens, men kan debutera senare ända upp i 40-års åldern. Sjukdomen sätter sig på olika organ och på
bukhinnan, och skapar en inflammation. I lindriga fall upplevs symptomen som starka menssmärtor, men för
många leder sjukdomen till svåra, kroniska smärtor och även till barnlöshet.

Hittills har svår endometrios behandlats med läkemedel som försätter kvinnan i ett förtida, kemiskt
klimakterium. Det dämpar smärtorna men ger ofta svåra biverkningar. Det finns nu nya läkemedel, som är
effektivare och mer skonsamma. För många kvinnor med kraftiga besvär skulle dessa kunna innebära en
väsentligt höjd livskvalitet. Vid en tidig diagnos kan man i flera fall lindra symtomen med läkemedel som inte
ger dessa biverkningar. Men då får det inte ta åtta år innan kvinnan har fått sin diagnos.

För de tusentals kvinnor som lider av sjukdomen står nu hoppet till att landsting väljer att satsa mer på att
utbilda samtliga personalkategorier om endometrios. Studier som gjorts i USA och i EU visar att problem
orsakade av endometrios – som att kvinnan måste ställa in möten, stannar hemma från jobbet eller tvingas
uppsöka läkare – innebär många miljarder kronor årligen i inkomstbortfall.

I Danmark finns en välutvecklad vårdkedja kring endometrios och en vårdplan som visar hur man
behandlar olika grader av sjukdomen. Danska kvinnor får tidig diagnos och rätt behandling. Det hjälper
kvinnan och hennes familj till ett bättre liv, och är också en stor ekonomisk besparing för samhället.

Så skulle det kunna se ut även för kvinnor i vår region. De många tusentals kvinnor som lider i tysthet måste få
hjälp och kvinnors smärtor måste tas på allvar.

Emma Bodén

skolsköterska i Helsingborg
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