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Sverige.
Skånes första medicinska center för endometrios har öppnat i Malmö, dit
kvinnor från hela Skåne kan söka sig. ”Hos oss tar det några veckor att få
diagnos. I andra fall kan det ta flera år”, säger Per Ekström, ansvarig
läkare.

Den kallas ofta för ”den dolda kvinnosjukdomen” – den gynekologiska sjukdom som
innebär att livmoderslemhinnan även finns utanför livmodern. Ungefär var tionde
kvinna i fertil ålder är drabbad.

Av dem har cirka hälften kraftigare besvär från och till, som återkommande
buksmärtor, blödningskomplikationer och svårigheter att få barn.
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ANDRA HAR OCKSÅ LÄST

Nu har det första endometrioscentret öppnat i Skåne, på kvinnokliniken i Malmö.
Initiativtagare och ansvarig överläkare är Per Ekström.

– Det är viktigt att ha ett team med den samlade kunskapen om sjukdomen. Vi insåg
att vi har den kompetensen och att vi dessutom har en närhet till RMC, som jobbar
med ofrivillig barnlöshet. Många av kvinnorna är väldigt missförstådda och blir
skickade fram och tillbaka. En vanlig inställning är att ”lite mensvärk ska man tåla”,
säger Per Ekström.

Många kvinnor söker vård upprepade gånger för sina krampliknande smärtor i
bäckenet, säger han.

– De är inte alltid så populära patienter, för läkarna vet ofta inte vad de ska göra. Hos
oss tar det några veckor att få en diagnos. I andra fall kan det ta flera år, säger han.

Bilden bekräftas av en färsk studie som nyligen presenterades på en konferens i
Bergen, Norge.

Den visar att det i genomsnitt tar åtta år innan en kvinna med endometrios får
diagnos. Den visar också att de som lider av sjukdomen har högre sjukfrånvaro än
andra jämförbara grupper, 38 dagar, jämfört med 9 dagar per år. Och att de är
högkonsumenter av vård.

Studien gjordes av överläkaren Matts Olovsson i Uppsala, initiativtagare till Sveriges
första endometrioscenter. Undersökningen sponsrades av ett läkemedelsbolag.

– Men utfallet av studien har inte påverkats av det. Undersökningen bygger på
enkätundersökningar med 450 drabbade kvinnor på fem olika sjukhus och
patientföreningen, säger han. Många behöver täta kontakter med sjukvården. Om
sjukvården förbättrar omhändertagandet och på så vis minskar vårdförbrukningen
med till exempel tio procent för dessa kvinnor, innebär det sannolikt en besparing
med ungefär 150 miljoner kronor per år.

Men att skapa center med samlad kompetens har varit svårt på sina håll i Sverige,
vilket Matts Olovsson tycker är ”deprimerande” mot bakgrund av att det kan spara
både pengar och lidande.

I Skåne är politikerna positiva till endometrioscentret, vilket framkom på det senaste
regionfullmäktigesammanträdet. Men i en utredning från regionen står det att
verksamheten ryms inom ”befintliga ekonomiska ramar”.

Men Per Ekström, ansvarig för centret i Skåne, menar att utredningens slutsats är
olycklig. Utan mer pengar är resurserna begränsade, säger han.

– Bland annat är det kvinnor från närliggande landsting som inte kan remitteras till
sjukhuset och på sikt påverkas även möjligheterna till forskning, säger han.

– Om det blir lyckosamt och det finns ett fortsatt politiskt intresse så kanske det kan
bli en satsning på det under 2013, säger Gustaf Hallqvist, utredare på regionen.
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Rumpgrepp inte skäl för nödvärn

Cannabis på recept kan inte stoppas

Polisen jagar dömd brottsling efter
rymning från anstalt

Sug efter sand hotar Öresund

"Han befann sig uppenbart på fel plats"

LÄSARPULSEN

TEAM GER SNABB DIAGNOS

Endometrioscentret i Malmö kom igång på allvar för några veckor sedan. I teamet jobbar
gynekolog, ultraljudsläkare, kurator, psykiater, smärtläkare, infertilitetsspecialist,
kontaktsjuksköterska, kurator, sjukgymnast och sexolog.

Kvinnor i Skåne kan söka sig till centret på egen hand eller remitteras dit av sin läkare.

Diagnosen ställs oftast med hjälp av ultraljud och sjukdomshistoria. I vissa fall krävs
titthålsoperation.

Vanliga åtgärder består av antihormonell behandling tillsammans med smärtstillande och
sjukgymnastik. Om besvären är omfattande kan operation bli aktuellt. Sjukdomen kan sällan
botas helt, men lindras. Ibland avtar besvären med tiden, eller vid exempelvis en graviditet.
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1 Man vårdas för livshotande skador
efter tågolycka

2 Stor polisinsats på Möllevången

3 Larm om våldsamt rån i Lund

4 Toppolitiker timeout efter
alkoholkontroll

5 28-åringen häktad för
dödsmisshandeln i Helsingborg

6 Regeringen stoppar ubåtsaffär

7 MFF:s vd Per Nilsson får nytt jobb i
Halmstad

8 28-åringens familj får polisbeskydd

9 55-årig man döms för misshandel
av kvinnor i slöjor

10 Diagonal spårvägshållplats på
Clemenstorget klubbad igen

Priset på snus kan bli rekordhögt 25 min

Chef på myndighet var jävig 4 tim

Nyberg får ingen ansvarsfrihet 4 tim

Kartor för mobiltäckning ska bli mer
sanningsenliga

9 tim

Utredare föreslår hårdare straff 11 tim

Riksrevisionen: Försvaret saknar miljarder 15 tim

Polis dömd för dataintrång 15 tim

Lund förlorare när Skåne får nya läroplatser 15 tim

Kvinna döms för Åkesson-tårtning 15 tim

”Målet är att få leva som en människa” 15 tim
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Priset på prillan 
kan bli rekordhögt 1

Toppolitiker 
tar timeout

Här är Roskildes 
nya stjärntillskott 

Ubåtsaffär stoppas 
av regeringen 

Hans text blev 
mest läst i vår

Här är världens 7
skönaste aprilskämt

”Hur kunde jag
utsätta mina barn
för det här?”

”Skrivandet är mitt

MISSA INTE

28-åringen 
häktad för 
dödsmisshandel
28-åringen som misstänks för att ha dödat en
djurgårdssupporter har häktats misstänkt för
misshandel och vållande till annans död.
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Succépodcast satsar internationellt

EKONOMI

Regeringen stoppar ubåtsaffär

Var femte skånsk anställning misslycka...

Skånska Resurs bank köper finansbolag

MFF:s vd Per Nilsson får nytt jobb i H...
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Tsunami efter skalv i Chile
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OPINION
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PÅ BIO I MALMÖ Köp eller reservera dina biobiljetter här

Bioprogrammet

KÖP BILJETT
SE TRAILER

BILJETT

12 Years a Slave
Onsdag   dag + kväll
300: Rise of an Empire
Onsdag   kväll
American Hustle
Onsdag   kväll
Boktjuven
Onsdag   kväll
Captain America - The Return of the First Avenger
Onsdag   dag + kväll
Dallas Buyer´s Club
Onsdag   kväll
Den stora skönheten
Onsdag   dag + kväll
En familj – August Osage County
Onsdag   dag + kväll
Herr Peabody och Sherman
Onsdag   dag

Hundraåringen
Onsdag   kväll
Need for Speed
Onsdag   kväll
Nånting måste gå sönder
Onsdag   kväll
Robocop
Onsdag   kväll
Saving Mr Banks
Onsdag   dag
The Grand Budapest Hotel
Onsdag   dag
The Monuments Men
Onsdag   kväll
The Selfish Giant
Onsdag   dag + kväll
The Wolf of Wall Street
Onsdag   kväll
Tommy
Onsdag   kväll
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