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Kristianstad.

Runt 10 procent av alla kvinnor lider av endometrios. Varje endometriossjuk kvinna kostar i snitt 100 000
kronor om året. ”Bara en liten förbättring skulle innebära enorma besparingar för samhälle och sjukvård”,
konstaterar professor Matts Olovsson, som forskat kring endometrios.

I många år har kvinnosjukdomen endometrios härjat i det tysta. Okunskapen har varit stor – både hos
allmänheten och inom sjukvården.

Många drabbade kvinnor har fått vänta länge på att få en diagnos, och fått mer eller mindre bristfällig vård.

Ändå är endometrios en av de vanligaste kvinnosjukdomarna, med uppskattningsvis 200 000 drabbade i
Sverige.
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– Ungefär 40 000 av dem är så hårt drabbade att de behöver hjälp av sjukvården, konstaterar Matts
Olovsson.

Endometrios påverkar hela livet för den som drabbats. Besvären kan leda till att man väljer bort både
studier, yrken och andra saker i livet för att man inte tror man klarar av det eller orkar. Många väljer bort
partners eller familjeliv.

– I vår studie framkommer det tydligt att kvinnor med endometrios skattar sin livskvalitet mycket lägre än
en frisk kvinna. Sjukdomen har en tendens att ta över hela livet, säger Olovsson.

Hålla budget viktigast

Men när det gäller att öppna kassakistan och satsa så hjälper inte argument om mänskligt lidande för
landstings- och sjukvårdspolitikerna, menar Matts Olovsson.

– För dem handlar det om att hålla budgeten, konstaterar överläkaren och professorn.

Därmed har också en studie gjorts vad endometrios egentligen kostar samhället, en studie som presenterades
vid SFOG:s årliga möte i Kristianstad i går.

Enkäter som underlag

Nyligen har flera olika internationella studier gjorts på endometrios. Både en europeisk studie och en
kanadensisk visar att en endometriosdrabbad kvinna kostar ungefär 100 000 kronor om året, i sjukvård,
mediciner och sjukskrivningsdagar.

– Ungefär en tredjedel av kostnaden är sjukvårdskostnader, två tredjedelar direkta och indirekta kostnader
för samhället, säger Olovsson.

I den svenska studien som startades 2010, och nu är på väg att färdigställas, har ett stort antal enkäter
genomförts med endometriosdrabbade kvinnor, både från patientföreningen för sjukdomen och genom fem
olika kliniker i landet. För närvarande håller all data på att sammanställas.

– Vi har inte hunnit analysera allt färdigt ännu. Men bland annat har vi sett att yngre kvinnor, de som är
under 30 år, utnyttjar sjukvården mer, och därmed också kostar mer, säger Olovsson, som också konstaterar
att de svenska siffrorna visar ungefär samma sak som de internationella studierna: Runt 100 000 kronor per
sjuk kvinna och år.

– Lågt räknat skulle det innebära en kostnad för samhället årligen på 3,4 miljarder. Hade man kunnat bli
bara en enda procent bättre på att ta hand om kvinnorna hade det inneburit en besparing på 32 miljoner
kronor om året – pengar som hade räckt till de satsningar vi hade velat göra på endometrioscentra,
utbildning med mera. Med en ordentlig satsning tror jag vi hade kunnat minska samhällskostnaden med 10
procent. Det hade inneburit en besparing på 320 miljoner kronor.

Den svenska studien

Detta är endometrios

8–9 sjukdagar är vad en genomsnittlig svensk kvinna har i sjukskrivningsdagar på ett år.
38 dagar är vad en kvinna drabbas av endometrios i genomsnitt har i sjukfrånvaro – alltså nästan två
månader i arbetsdagar räknat.
18 procent av svenska kvinnor har frikort i vården.
42 procent av kvinnorna med endometrios har frikort i vården.
15 procent av svenska kvinnor i allmänhet har frikort till läkemedel.
31 procent av de drabbade har frikort till läkemedel.
Yngre kvinnor, under 30 år, med endometrios är mer benägna att söka vårdhjälp än gruppen mellan 30 och
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39 år.
Studien har initierats av arbetsgruppen för endometrios inom det svenska gynekologiförbundet, och pågått
sedan 2010. 400 medlemmar i patientföreningen för Endometrios har svarat i enkätform, liksom ett antal
kvinnor från klinikerna i Östersund, Uppsala, Stockholm, Eksjö och Göteborg.
I dag finns ett Endometrioscentrum i Uppsala. Också två centra i Huddige respektive Malmö har startats.
Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom då vävnad som liknar livmoderslemhinnan finns utanför
livmodern. I Sverige har ungefär 10 procent av kvinnor i fertil ålder sjukdomen. Sjukdomen går i skov och
kan återkomma och ge upphov till varierande smärttillstånd, trötthet och infertilitet.
Symptom på endometrios kan bland annat vara: Kraftig smärta i magen, ofta i samband med menstruation,
riklig menstruation, smärtor vid samlag, smärtor i korsryggen och ut i benen, smärtor när man kissar eller
har avföring, trötthet, utmattning, barnlöshet.
Endometrios är en sjukdom där man endast kan lindra symtomen, ännu finns det inget botemedel.
Behandlingen är inriktad på att lindra besvären genom: smärtstillande medel, hormonbehandlingar eller
operation (läkaren tar bort så mycket som möjligt av endometriosen).
Källa: Vårdguiden, Endometriosföreningen.

Större eller mindre text

TweetTweet 0

Om Kristianstadsbladet
Kontakta oss
Prenumerant
Annons
Skicka nyhetsips
E-tidningen

  

Share
Share

79 personer rekommenderar detta. Bli den första bland dina vänner.RekommenderaRekommendera

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=&text=Endometrios%20-%20sjukdom%20m%C3%A5nga%20lider%20av%20i%20det%20tysta%20-%20Kristianstad%20-%20Kristianstadsbladet%20-%20Nyheter%20dygnet%20runt&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.kristianstadsbladet.se%2Fkristianstad%2Farticle1681689%2FEndometrios---sjukdom-manga-lider-av-i-det-tysta.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.kristianstadsbladet.se%2Fkristianstad%2Farticle1681689%2FEndometrios---sjukdom-manga-lider-av-i-det-tysta.html
http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1681689/Endometrios---sjukdom-manga-lider-av-i-det-tysta.html
http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1681689/Endometrios---sjukdom-manga-lider-av-i-det-tysta.html
http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1681689/Endometrios---sjukdom-manga-lider-av-i-det-tysta.html#
http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1681689/Endometrios---sjukdom-manga-lider-av-i-det-tysta.html#
http://www.kristianstadsbladet.se/info/article824578/Om-tidningen.html
http://www.kristianstadsbladet.se/info/article824584/Kontakta-oss.html
http://www.kristianstadsbladet.se/prenumerant/
http://www.kristianstadsbladet.se/info/article824590/Valkommen-till-Kristianstadsbladets-annonsavdelning.html
http://www.kristianstadsbladet.se/info/article859147/Tipsa-Kristianstadsbladet.html
http://ekb.kristianstadsbladet.se/

