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Foto: Sara BorsiinMatts Olovsson är
professor vid Institutionen för kvinnors och
barns hälsa och överläkare vid kvinnokliniken,
Akademiska sjukhsuet. Han har arbetat
kliniskt med endometrios i 15 år och ägnar i
dag största delen av sin arbetstid åt forskning
och undervisning.

Endometrioscentrum vid
Akademiska sjukhuset öppnade år
2009 på initiativ av Matts Olovsson. I
behandlingsteamet och knutna till det
finns flera läkare och kirurger,
barnmorska och sjuksköterska, kurator
och sjukgymnast.Centrumet innefattar
också kursverksamhet, kliniska studier
och forskning. 

Du kan kontakta Endometrioscentrum
på 018-611 58 41 och på
endometrioscentrum@akademiska.se.
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Dolt. (/nyheter/20130306-som-ett-
gl%C3%B6dande-spjut) "Jag har skrivit
tenta en gång fullpumpad med kodein.
Det gick visst bra, men jag har ingen
aning om vad jag skrev."
Lärarstudenten Lisa Frisell
Landenmark lever med endometrios,
en kronisk sjukdom som drabbar var
tionde kvinna.

Ökat intresse för endometrios
Publicerad 2013-03-06 11:22

Knappa resurser i förhållande till hur många som lider av
sjukdomen, konstaterar Endometrioscentrums initiativtagare. Men
det finns en positiv trend.
Om endometriosvården blir en procent bättre kan 50 miljoner
kronor om året sparas enbart i Sverige, uppskattar Matts Olovsson,
överläkare på Endometrioscentrum. Egentligen är de ekonomiska
kostnaderna inte intressanta i sig, tycker han.
– Men det är ett slagträ för att påverka sjukvårdspolitiker.

En del av forskningen fokuserar därför på hälsoekonomi.
– Förutom lidandet finns ju sjukskrivningskostnader och kostnader
för sjukvård. Många opereras flera gånger i onödan, och får man
inte rätt behandling kanske man inte kan jobba under långa
perioder. I runda slängar kostar en endometriospatient idag 50 000
kronor om året; på 200 000 personer med sjukdomen drar det
snabbt iväg.

En studie Matts Olovsson och hans kollegor gör i samarbete med
ett ryskt forskarlag fokuserar på den minskade fertiliteten hos
patienter med endometrios. Uppemot 10 procent bland friska
kvinnor är oförklarligt barnlösa; bland de med endometrios uppemot
20-25 procent. Hälften av dessa kan få hjälp att bli gravida, resten
inte, förklarar Matts Olovsson.
– Vi försöker ta reda på vad som ligger bakom att
livmodersslemhinnan fungerar sämre. Vet man orsaken kanske
man kan manipulera den med något hormon så fler kan bli gravida,
säger han och fortsätter:
– Det är en ganska stor grupp som behöver hjälp med att få barn.
Vad innebär det i bekymmer och lidande för paren? Och vad kostar
behandlingarna samhället? 
Matts Olovsson tycker endometrios är intressant och spännande
både kliniskt och forskningsmässigt.
– Det finns mycket vita fläckar på kartan och det är en utmanande
patientgrupp, säger han.

Om ekonomin fanns skulle Endometrioscentrum kunna bedriva
betydligt mer forskning och ta emot fler patienter, berättar Matts
Olovsson.
– Med tanke på att det är en så pass vanlig sjukdom satsas det
otroligt lite resurser på den. Patienterna är ofta unga kvinnor som
ser friska ut i övrigt – de blir inte riktigt trodda. Det här är en dold
kvinnosjukdom.
Men Matts Olovsson ser en positiv utveckling med allt högre status
för området.
– Sedan vi öppnade endometrioscentrat i Uppsala har intresset
ökar enormt hos media, politiker och inom vården. De är väldigt
intresserade på kliniker runt om i landet och jag håller i utbildningar
och föreläsningar för vårdpersonal.

Informationsspridningen är viktig. Fler måste lära sig om
endometrios för att kunna känna igen symptomen.
– Det gäller kvinnorna själva och de som arbetar inom vården. Det
viktiga är att fatta misstanke om att det kan vara endometrios.
Alldeles för ofta ser vi upprepade journalanteckningar som tyder på
det men där det missats i flera år.

Snart inleds förhoppningsvis ett nytt forskningsprojekt i samarbete
med en rad andra svenska kliniker där Matts Olovsson kommer
vara drivande. Till skillnad från många andra studier han medverkar
i är det inte initierat av något läkemedelsföretag.
– Utan att nämna några namn på substanser kan jag säga att det
är ett känt preparat men som inte använts vid behandling av
endometrios tidigare. Det är hormonellt aktivt och vi tror att det har
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bättre effekt men med färre biverkningar än de som används idag.
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