
Publicerad 2012-08-29 Nyheter

Endometriospatienter inte hjälpta av
vården
SFOG 2012. Kvinnor med endometrios har stort vårdbehov - men upplever ofta att
sjukvården ger dem lite hjälp, enligt en ny studie.

 Kommentera Skriv ut Skicka

Lisa Jacobson

Skriv en kommentar

I Sverige lider ungefär 200 000 kvinnor av endometrios, sjukdomen där

livmoderslemhinna finns på fel plats i kroppen och bland annat orsakar

smärtor. Uppskattningsvis 40 000 av dem behöver kirurgisk eller

medicinsk behandling.

– Det här är en sjukdom att räkna med, men många vet inte ens vad det

är fast det är långt vanligare än reumatismen, säger Matts Olovsson,

professor och chef för endometrioscentrum vid Akademiska sjukhuset i

Uppsala.

Han är en av initiativtagarna till en enkätstudie som presenterades i går,

tisdag, på SFOG-veckan. I undersökningen ingår 449 kvinnor som

rekryterats från svenska endometriosföreningen och från fem olika

kvinnokliniker.

Enligt studien hade de många kontakter med gynekolog, och de

opererades och besökte akuten oftare än genomsnittet. Kvinnorna var

också blindtarmsopererade mer än dubbelt så ofta som andra. 42

procent hade frikort för vård och 31 procent för läkemedel, dubbelt så

ofta som genomsnittskvinnan. I snitt kunde kvinnorna med

endometrios inte utföra sina huvudsakliga sysslor ungefär tre dagar i

månaden på grund av sjukdomen.

Ungefär 40 procent av kvinnorna i studien uppgav att de inte eller bara i

någon utsträckning blev hjälpta av sjukvården.

– Det skulle behövas fler endometrioscentrum för de svårast sjuka och

varje kvinnoklinik borde ha en struktur för hur patienterna tas om

hand. Dessutom behövs en massiv utbildningskampanj för att både

vårdpersonal och kvinnor ska lära sig känna igen symtomen, säger

Matts Olovsson.
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”Nya utbildningen kan
stärka svensk vård”
Sjuksköterskan Athena Lymperi vill se utbildning till avancerad
specialistsjuksköterska på fler universitet. 

Bild: Bildbyrån/Anna Tärnhuvud

Karolinskas förre chef ger
Vårdförbundet en känga
Den 66-årige barnläkaren Birgir Jakobsson som har styrt universitetssjukhuset i sju
år tänker inte släppa greppet om vården.

Sjuksköterskebrist
på vuxenpsyk
Bristen på fast personal leder till att sjuksköterskorna mår psykiskt dåligt, uppger
Vårdförbundet, som gör en anmälan till Arbetsmiljöverket. 

Bild: Niklas Larsson/Bildbyrån

Regler i plattan

Så vill barnmorskor ha vården
Barnmorskeförbundet har i tio punkter slagit
fast sin bild av god vård vid barnafödande.

De piggnade på sig med rätt ljus
Genom minskad ljuskontrast kan personalen
slippa bli bländad och operationerna bli
säkrare.

Så mycket ökar utryckningarna
På fem år har antalet ambulansuppdrag i
Sverige ökat med över 25 procent. Men det
finns också landsting som går mot tren...
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vässade personal
Med ett datoriserat beslutsstöd ökar ambulanspersonalens följsamhet till riktlinjer,
visar en ny studie. I startskedet kan det dock ta mer tid.

Arbete med sköra äldre prisat
Under torsdagen delades ett av hederspriserna i årets Guldskalpellen ut på
Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal.

Bild: Photos.com

Åtta faktorer i kamp mot VRI
Med en ny modell ska sjukvården få hjälp i arbetet att minska andelen
vårdrelaterade infektioner. 

Egen mottagning för 75 plus
I dag invigs den första äldrevårdsmottagningen i Region Halland.

Bild: Pernilla Söderkvist

Mobilt akutteam ger äldre
chans att slippa sjukhus
När Ängelholm startar mobilt akutteam för äldre är det med hjälp av den allra
senaste tekniken. Utrustningen är komplett med akutväska och läsplatta...

Stal ur pillerautomat – åtalas
En sjuksköterska vid Södra Älvsborgs sjukhus åtalas för stöld av tusentals
narkotikaklassade tabletter.

Ett dansigt internetfenomen har nått
akutmottagningen på Karolinska
universitetssjukhuset i Huddinge. 

Vill införa särskilda 
kläder för hemgång
Av de runt 450 000 personal- och patientplagg
som används inom vården i Stockholm
försvinner 12 procent varje år.

Rädsla kan ge köer på akuten
Vårdpersonalens rädsla för att göra fel kan
leda till större köer på akuten. Det är en av
slutsatserna i en ny bok.
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Dosavtal i Västra Götaland
ogiltigförklaras

Konstgjord pankreas var bra under
flera dagar
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Bild: Photos.com

Vårdval stoppas för BB
Snart inför Stockholm stopp för blivande mammor att välja var de ska föda sitt barn.
Skälet är ett ökat antal hänvisningar.

Vården kan behöva planeras annorlunda när antalet 100-åringar ökar. Bild: Thinkstock

100-åringar dör inte som andra
Människor som blir 100 år eller äldre avlider ofta av andra orsaker än de vanliga –
ibland helt enkelt av hög ålder.

Bredd på löften
om vårdförändring
I dag är det Change Day! Över 700 löften om vården har i
skrivande stund lämnats på rörelsens hemsida. 

Bild: Thinkstock

Färre patienter gör att
vårdplatser kan stängas
Lasarettet i Motala går mot trenden och har lyckats minska antalet vårdplatser. En
förklaring kan vara kommunaliseringen av hemsjukvården.

Bild: Johanna Lundberg/Bildbyrån
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nya titlar intar vården
I år examineras de första sjuksköterskorna med inriktning mot akutsjukvård,
diabetesvård, hjärtsjukvård och palliativ vård. Maria Westin är en. 

Bild: Thinkstock

Norskt sjukhus skapar oro
Nu byggs ett nytt norskt sjukhus nära gränsen till Sverige och det finns en oro för att
bristen på sjuksköterskor i Sverige ska öka ytterligare. 

Mer patienttid med
Pascal i surfplatta
Nu kan alla använda Pascal på surfplatta. Tester och
utvärderingar visar att det är användarvänligt och patientsäkert,
enligt Inera.

Hög sjukfrånvaro bland
vård- och omsorgspersonal
Många som arbetar med att ta hand om andra har själva hög sjukfrånvaro. Det visar
en ny rapport från Försäkringskassan.

Stockholm förstärker
mödravård i sommar
För att minska trycket på förlossningsmottagningarna i sommar
satsar Stockholms läns landsting extra resurser på
mödravården.

Bild: Anna Tärnhuvud/Bildbyrån

Ny kräm lindrar smärtan 
när spiralen sätts in
Snart kan det göra mindre ont att sätta in spiral. Ett nytt bedövningsmedel tycks
minska smärtan i samband med ingreppet.
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Bild: Henrik Brunnsgård/Bildbyrån

Sommarens rekrytering 
är den svåraste på länge
Personalsituationen inför sommaren är tuffare än på många år. Till och med
bemanningsföretag har svårt att rekrytera.

Satsning för att öka
vårdpersonalens löner
Under tisdagen redovisade Akademiska sjukhuset en extra
satsning för att få en bättre löneutveckling hos vårdpersonalen.

NPÖ läggs ned
Det hårt kritiserade systemet Nationell patientöversikt, NPÖ, läggs ned. I alla fall i
nuvarande form. Det bekräftar Johan Assarsson, vd för Inera.

Nätrapport från ms-patienter
ska ge bättre mätmetoder
Nu lanseras en ny nätportal för multipel skleros. Via den kan personer med ms
själva rapportera in data till Svenska neurogregistret.

Abortvägrande barnmorska
drar landsting till domstol
Den barnmorska som nekades då hon gjort klart att hon inte vill medverka i aborter
stämmer nu Landstinget i Jönköpings län.

Bild: Thinkstock

Bättre smärtlindring för barn
För att barn ska få bättre smärtlindring vid exempelvis nålstick har
Läkemedelsverket tagit fram ett kunskapsdokument till vårdpersonalen.
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Akademiska riskerar
vite för smittorisk
Personal på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset
riskerar att bli smittade av luftburna smittor. Inga brister
åtgärdade trots viteshot.

”Medicinsk skandal
att blunda för ME”
Medvetenheten om den obotliga sjukdomen ME är pinsamt låg i Sverige och måste
öka, anser företrädare, varav tre läkare, för fem riksdagspartier.

Bild: Thinkstock

Bakterier i urinen övertolkas
Äldre behandlas ofta i onödan med antibiotika mot urinvägsinfektion eftersom att
bakterier i urinen ses som orsak till ospecifika besvär som oro.

Bild: Thinkstock

Napp försenade amning
av för tidigt födda barn
Även för tidigt födda barn kan få svårare att ta bröstet om de suger mycket på napp,
visar en ny studie.

Akuta beställningar tydligare
Den 2 juni utökas Pascal ordinationsverktyg med två nya beslutsstöd. Samtidigt blir
gränssnittet för akuta beställningar tydligare.

Nej till barnmorskor
kostar 20 miljoner
KORRIGERAD När barnmorskorna i Uppsala inte fick igenom sina lönekrav sade

GERIATRIK

AVHANDLING

PASCAL
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många upp sig. Det beräknas kosta landstinget 20 miljoner kronor.

Nybliven professor
ger patienten röst
Sjuksköterskan Lillemor Lindwall har utnämnts till professor i
vårdvetenskap vid Karlstad universitet.

Så svarar Masar om vad
som är viktigast just nu
Onsdag till fredag samlas medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Göteborg. Evabritt
Johansson är en av många på plats.

Bild: Daniel Stiller/Bildbyrån

SMS-foton ska ge effektivare
utryckning för ambulanser
Med hjälp av bilder ska SOS Alarm i framtiden kunna prioritera larm bättre och
läkaren få se patienten redan i ambulansen.

Traumavård lärs ut på internet
Hur applicerar man en bäckengördel eller diagnostiserar kompartmentsyndrom? Nu
finns traumautbildning på nätet, signerad Akademiska sjukhuset.

Störst lönelyft
för barnmorskor
I dag kom Vårdförbundets lönestatistik för 2013. Vinstlotten för löneutveckling drog
barnmorskorna i Västerbotten med nästan 11 procent.

Chef på sjukhus stal

MAS-KONFERENS

VÅRDFÖRBUNDETS LÖNESTATISTIK
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patienternas morfin
En chef på Akademiska sjukhuset i Uppsala misstänks för att ha
stulit morfin. Personalen befarar att patienter med smärta inte
fått lindring.

Sjuksköterska frossade
i patientjournaler
Under ett knappt halvår gick en sjuksköterska i Region Halland utan lov in och
läste i 360 patientjournaler, visar regionen utredning.

Bild: Photos.com

Vårdanställd tipsade
om gravida kändisar
Minst en anställd vid Rigshospitalet i Köpenhamn påstås ha tagit emot mutor för att
tipsa veckotidningen Se og Hør om kändisars graviditeter.

Lätt villkorat ja 
till vinster i välfärden
Vårdförbundet säger ja till vinster i välfärden. I alla fall så länge
överskottspengarna kommer patienter och anställda till godo.

Bild: Ulf Huett

Nyvalda på vice-posten
Vårdförbundets två personer på posten som vice ordförande heter Ann Johansson
och Lars Johansson.

”Medlemmarna måste 
vara lika mycket värda”

MISSTANKE PÅ SJUKHUS

VÅRDFÖRBUNDETS KONGRESS 2014
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Vilken är den viktigaste frågan på Vårdförbundets kongress? Den frågan har Dagens
Medicin ställt till deltagare på mötet.

Bild: Johanna Lundberg/Bildbyrån

Stor bredd på kongress
Det är spännvidd på Vårdförbundets kongress. Från Florence Nightingale, löner,
arbetsmiljö till frågan om akademisk specialisttjänstgöring.

Kongresstart för 
sjuksköterskor i dag
I dag startar Vårdförbundets kongress 2014 i Stockholm. Många av motionerna
handlar om arbetstid, arbetsmiljö och säkerhet i vården.

Barnmorskeutbildningar
kritiseras efter granskning
Tre av landets barnmorskeutbildningar får omdömet ”bristande kvalitet” av
Universitetskanslerämbetet, UKÄ, och riskerar examensrätten.

Bild: Niklas Larsson/Bildbyrån

Här är studenter hela teamet
I Gustavsberg sköter studenterna en egen vårdcentral. De tar emot egna patienter
och tränar på att samverka med andra yrkesgrupper.

Bild: Thinkstock

Förlossningsvård behöver
samordnas bättre
Ett ökat antal förlossningar, liksom vårdvalet har ökat söktrycket på framför allt BB
Stockholm.

REPORTAGE

ARBETSMILJÖBROTT
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Bild: Daniel Stiller/BIldbyrån

Ambulansförare somnade – 
nu åtalas regionen
Ambulansföraren somnade bakom ratten efter att ha jobbat nästan 23 timmar i
sträck. Nu åtalas Västra Götalandsregionen.

Bild: Diana Whitten

Abortkämpe blir svensk doktor
Läkaren Rebecca Gomperts rundar restriktiva lagar genom att erbjuda kvinnor
medicinsk abort både via nätet och på havet. 

Sjuksköterska dömd
för journalintrång
En sjuksköterska har vid 33 olika tillfällen läst åtta
personers journaler, något hon inte hade rätt till. Nu döms
hon för brottet. 

Bild: Kicki Nilsson/Bildbyrån

Undersköterskor vill ha 
skyddad yrkestitel
Nu önskar även undersköterskor titelskydd för sitt yrke. För att få det efterlyser de en
enhetlig utbildning för hela landet. 

Sjuksköterskor drabbade av
trakasserier på fritiden
Risk för trakasserier gör enligt danska sjuksköterskefacket att en del sjuksköterskor
lägger undan sin namnbricka.

SOS Alarm tvingas
betala miljonviten
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SOS Alarm tvingas betala 7 miljoner kronor i vite till landstingen
för avtalsbrott under förra året. Skälet är brist på sjuksköterskor.

Bild: Thinkstock

Vården behöver nyanställa
en kvarts miljon personer
Ungefär 225 000 personer behöver nyanställas inom vård och omsorg de närmaste
tio åren. Särskilt stort är behovet av undersköterskor.

Bild: Marcus Ericsson/Bildbyrån

Stört telenät drabbade vården
Sjukhus och delar av SOS Alarm drabbades på grund av omfattande störningar i
Telias nät på tisdagen. Uppdaterad version.

Bild: Daniel Stiller/Bildbyrån

Han sprider mönstervård
Med projektet Ringla ska goda vårdexempel få spridning. Det handlar om
mönstervård – även i bokstavlig mening.

Bild: Anna Tärnhuvud/Bildbyrån

Kopparspiral lyfts fram 
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som bästa akutmetoden
Läkemedelsverket anger vilka p-piller som ger lägst risk för blodpropp och vilken
akutmetod som är mest effektiv efter oskyddat samlag.

Avtal klart för drift av Rakel
Teracom AB ska ta hand om radiokommunikationssystemet Rakel länge.

Bild: Danile Stiller/Bildbyrån

Vårdpuckar vinner terräng
Norrtälje sjukhus idé med restaurangpuckar i vården har skapat intresse på fler
sjukhus. Helt nytt är antimikrobiella puckar.

Utredare befarar
institutionell rasism
Den offentliga sjukvården i England kan vara skyldig till
institutionell rasism, enligt utredare.

Klottrande chef
upprör sjuksköterskor
När sjuksköterskorna bakom ”inte under 24 000” fick tillbaka sin
inbjudan från ekonomichefen på Sös var loggan ändrad med
rödpenna.

Nya rutiner minskade
oro inför operation
Sjuksköterskan Susan Lindberg initierade ett nytt arbetssätt för
autistiska barn som ska sövas.

Bild: Elsa Torell

Jätteambulans invigdes
I dag invigdes Stockholms nya specialbyggda intensivvårdsambulans som kan ta ett
helt vårdlag.

Abortvägrare blev
inte diskriminerad
Den barnmorska som inte ville utföra aborter på grund av sin kristna tro blev inte
diskriminerad när hon nekades anställning, enligt DO.
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Skickar räkning
för dosstrul
Hemvårdsförvaltningen har skickat en räkning till Region
Halland på 94 000 kronor för strulet vid byte av dosleverantör.

Rätt till vård för alla
lyfts fram i etisk kod
Jämlikhet betonas i sjuksköteskornas etiska kod. Inte ens i
Sverige är allas rätt till vård självklar, enligt etikordförande
Catrine Jacobsson.

Fack och arbetsgivare
överens om avtal
Arbetsgivaren och facket har nått en kompromiss om avtalet för
ambulanssjuksköterskor i Dalarna.

Stor besvikelse
efter lönebesked
Det skulle bli ett lyft för de anställda , men enligt sjuksköterskan
Jonas Lindberg är stämningen närmast apatisk sedan
lönebeskeden kommit.

Färre strokepatienter på dropp
efter kurs i sväljbedömning
På Danderyds sjukhus slipper strokepatienterna vänta i dagar på att få sin
sväljförmåga kontrollerad, sedan sjuksköterskor fått utbildning.

”Fulförråd” kan vara tecken 
på brister i äldrevården
När sjuksköterskor upprättar egna läkemedelsförråd pekar det på en brist i hur
vården fungerar, enligt företrädare för etiska råd. 

WEBB-TV
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Bild: Thinkstock

Kan en fotbollsklubb ta hjälp
av vårdutbildade föräldrar?
Utan att de eller klubben får kritik av Ivo, i väntan på lagändring? Det undrar
Vårdförbundet och Läkarförbundet.

Facket kräver analys
inför SD-besök
Flera personer har mordhotats efter ett upprop. Nu kräver
Vårdförbundet en snabbutredning inför Åkessons besök på
Skånes universitetssjukhus. 

Bild: Thinkstock

Typ 1-diabetes ökar
även hos unga vuxna
Typ 1-diabetes är två till tre gånger vanligare bland ungdomar och unga vuxna i
Sverige än vad man tidigare trott.

Högre lön lockade 
kvar barnmorskor
Lönerevisionen för barnmorskorna i Uppsala är klar. Inom tre år ska de ligga i övre
skiktet vad gäller medianlöner. Nu håller ledningen tummarna.

Rättad grafik över löner
Löneökningarna för sjuksköterskor är i otakt i landet. Se grafiken över lönespannet.
RÄTTAD VERSION.

Narkotikaåtalad av med leg
En åtalad sjuksköterska får sin legitimation indragen efter att ha lurat till sig
narkotikaklassade läkemedel på två lasarett i Dalarna.

Diabetessjuksköterskor
fick ny ordförande
Ingela Bredenberg har valts till ny ordförande för Svensk
förening för sjuksköterskor i diabetesvård, SFSD.
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Ledarkris hotar akuten
Sjuksköterskor i Kalmar kräver att ledningsansvariga på akuten får lönetillägg till
sommaren, annars lägger de ner.

Välskött ”fulförråd”
med medicin avslöjat
Sjuksköterskor inom kommunal hemvård hade ett hemligt förråd med läkemedel från
avlidna. 

57 tävlar om att bli
årets vårdförnyare
Arbete mot trycksår, cancerrehabilitering och patientinriktade sajter är några av
kandidaterna till Guldskalpellen.

Experter varnar för
risker på BB Sophia
Flera experter ser allvarliga riskmoment  vid förlossningar på BB Sophia, som i dag
invigs officiellt.

Hög sjuklighet i
luftvägar hos frisörer
En månad efter semestern hade många frisörers livskvalitet
sjunkit, visar en ny avhandling av en regionmiljösköterska.

Korta inhopp kan
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ge 3 000 kronor
Anestesikliniken i Varberg har hittat ett sätt att slippa ständig
beredskap av sjuksköterskor – de får 3 000 kronor för kortare
inhopp.

Vårdguiden ansluts till NPÖ
Nu ansluter allt fler landsting sin sjukvårdsinformation till NPÖ. Information som
patienter gett i telefon blir då tillgänglig för andra vårdgivare.

”Klassisk rond 
var tydligare”
Alla hörde samma sak, och vid frågor från patienterna
kunde man lättare svara, skriver Birgitta Stiefler.

”Börja med att ifrågasätta
specialistläkarnas frånvaro”
REPLIK Specialistsjuksköterskor bör nyttjas bättre, men inte genom att ta läkares
uppgifter, skriver Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor. ... 

Skyddsombud kräver stopp
för ny läkemedelsmodul
En ny läkemedelsmodul utgör en risk för patienter, enligt skyddsombud på sjukhuset
i Halmstad.

Bild: Oscar Segerström/Bildbyrån

Platta och pekskärm
ersätter vita tavlan
Enköping är först ut i vården med att testa pekskärmar och läsplattor som har ingång
i journalsystemet. 

Fuskare skyllde på dyslexi
En student i omvårdnad vid Karolinska institutet har stängts av för fusk.

”Läkare behövs inte

KRÖNIKA
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på psykakuten”
Låt specialistsjuksköterskor inom psykiatri ta fullt ansvar. Som vi
inom ambulansen får, skriver Andreas Thelander. 

Bild: Mikael Forslund/Bildbyrån

De kräver lika lång
arbetstid som andra
Ambulanssjuksköterskorna i Dalarna vill ha samma arbetstid som andra
sjuksköterskor i landstinget. 

Inloggning i NPÖ
ska bli enklare
Frågan om ”aktuell patientrelation” tas bort vid inloggning till NPÖ, Nationell
patientöversikt.

Ny app sorterar
vårdbehoven
När det nya beslutsstödet spreds i hemsjukvården i Örebro län
väcktes efterfrågan på en app. Om en månad kommer den. 

Barn till beroende
får sin egen BVC
Barn till föräldrar som har problem med alkohol eller droger får
en egen ambulerande barnavårdscentral i Stockholm.

Läkare slår larm
om osäker vård
Sjuksköterskeflykten har lett till så allvarliga brister på akuten i
Gävle att läkare överväger att avsäga sig det medicinska
ansvaret. 

Oerfarna vikarier
förhindrar blåljus
Hur ska man få ihop det vid ambulanstransporter när den ena sjuksköterskan är
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oerfaren?  Det är grundfrågan i en anmälan till Arbetsmiljöverket. 

Bild: Marcus Ericsson/Bildbyrån

Höjda ingångslöner
får svidande följder
Höjda ingångslöner för sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset i Uppsala får fler
kostnader att raka iväg. Övriga grupper ska också löneutvecklas. 

”Berätta tydligare vad det
innebär att vara barnmorska”
Barnmorskeförbundets etiska råd vill att lärosätena tydligare upplyser om att aborter
ingår i barnmorskors yrkesuppgifter.

Bild: Thinkstock.com

Forskare: Gamla bör
ta större eget ansvar
Äldre skyller ofta fallolyckor på dålig sandning, visar en ny studie. Forskarna tycker
de bör ta större eget ansvar.

”Riktlinjer saknar
vetenskapligt stöd”
Riktlinjer som används för omvårdnad på akutmottagningar är
inte utvärderade, enligt sjuksköterskan Erika Hörlin.

Göran Stiernstedt. Bild: Daniel Stiller/Bildbyrån

”Brist på löneutveckling
större problem än ingångslön”
Bristen på löneutveckling inom sjuksköterskeyrket är ett större problem än
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ingångslönerna. Det sade Göran Stiernstedt på en paneldebatt under fredag... 

De får årets 
hygienpris
Två sjukhus och en förening får under tisdagen ta emot
Svenska hygienpriset 2014. 

14-03
Ny app räknar ut smärtdoser

13-03
Jimmie Åkesson stoppades vid sjukhusbesök

13-03
Löften ska revolutionera vården

10-03
Yoga testas mot förmaksflimmer

07-03
Wales på väg mot lag om personaltäthet

Senaste Forskning Senaste Karriär Senaste Vard

Urinprov kan leda till
felbehandling

Personer på äldreboenden behandlas ofta i onödan m...

Napp sinkade amning hos prematura
Även för tidigt födda barn kan få svårare att ta b...

Forskare: Äldre bör ta större eget ansvar vid
fallolyckor
Dålig sandning är många äldres förklaring till var...

Sjuksköterskor med nya titlar
intar vården

I år examineras de första specialistsjukskötersko... 

Hög sjukfrånvaro bland vårdpersonal
Många som arbetar med att ta hand om andra har sjä...

Stora lönespann mellan landstingen
Löneökningarna för sjuksköterskor är i otakt i lan...

Hög sjukfrånvaro bland vårdpersonal
Många som arbetar med att ta hand om andra har sjä...

Kräm lindrar ont när spiral sätts in
Snart kan det göra mindre ont att sätta in spiral....

Abortvägrande barnmorska stämmer
landstinget
Den barnmorska som nekades anställning vid tre sju...

SÖK

Semesterboende

Hyr ditt semesterboende av en
kollega i sjukvården, eller hyr ut ditt
eget semesterhus.

Annonsera

Senast inkommna

Fantastisk og ugenert beliggende med ca. 3

tdr. naturgrund med ri...

Uthyres

Utzon-villa i pragtfuld natur.

 

Meget charmerende byhus i hyggelig,

andalusisk bjerglandsby, Torrox, 5...

Uthyres

Spanien, Solkysten, Torrox

 

Lyder et gammelt maurisk palad...

Uthyres

Billige priser i efteråret -
minipalads i Andalusien, Spanien
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