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Sökord markerat

Så mycket kostar endometriosen

DAGENS MEDICIN   2013-08-21 Sida 14-15 

Författare: Sara Rörbecker

Det räcker inte att säga att patienterna lider, att de inte får rätt
vård. Det gäller att prata rätt språk: pengar. Nu finns siffror över
hur mycket sjukdomen endometrios kostar samhället.

Professor Matts Olovsson är överläkare och föreståndade för
Nationellt endometrioscentrum vid Akademiska sjukhuset i
Uppsala. Han har tillsammans med kollegor räknat på vad
endometrios kostar i termer av patienternas sjukskrivningar och
upprepade besök på vårdcentraler och akutmottagningar.
Summan, baserad på uppgifter om patienter från fem svenska
städer, landar på cirka 90 000 kronor per år och patient i direkta
och indirekta kostnader, som sjukvård och sjukskrivningar. För
dem med svårast besvär uppgår årsnotan till 150 000 kronor.

- Det är grymt mycket pengar! Kan vården bara bli lite bättre så
kommer de pengarna snabbt att tjänas in, säger Matts Olovsson.

Han tillägger att det är detta budskap som måste fram till
sjukvårdspolitiker, till dem som håller i ekonomin, om det ska bli
någon förändring. För det behövs, tycker Matts Olovsson.

- Vården håller långsamt på att bli bättre men den är fortfarande
bedrövlig på många håll.

Patienter välkomnar centrum

Nationellt endometrioscentrum drog i gång verksamheten 2009 och var då först i landet med att kunna erbjuda
patienterna utredning och behandling på ett och samma ställe.

För patienterna var det välkommet. De har ofta sökt vård många gånger under flera års tid för sina svåra smärtor.
Många av dem har felaktigt fått diagnoser som IBS, irritabel tarm, andra har ingen diagnos alls.

Gynekologer, sjukgymnaster, kurator, smärtspecialister, reproduktionsmedicinare, sjuksköterska och barnmorska
ingår i organisationen. En gång i veckan håller personalen ett multidisciplinärt möte för att diskutera patienterna och
tänkbara behandlingsvägar. Vissa bedöms inte vara i behov av hjälp vid centrumet alls och de remitteras då vidare,
exempelvis till psykiatrin.

Vid behov används också extraresurser i form av gyntumörkirurg, tarmkirurg, urolog och bilddiagnostiker, liksom en
tarmterapeut som dessutom har sexologisk kompetens.
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"Mår psykiskt skit"

Flera års enträget arbete, och en del tjat, krävdes innan Nationellt endometrioscentrum kunde invigas. Matts
Olovsson säger att det inte går att "komma med en budget och kräva miljoner" i ett läge när sjukhus har sparbeting.

- Man får smyga in det, lite fint, och låta det växa inifrån. Endometriospatienter har vi ju hur vi än gör. Om vi
organiserar arbetet kring dem kommer det inte att kosta mer i slutändan - möjligen mindre.

Han säger att patienterna ofta är förtidspensionerade, att de "mår psykiskt skit" och har gjort så under en lång tid.

- De är trasiga. Det ska inte behöva vara så. Vi har många här som vi får till riktigt bra, som kan börja jobba igen.
Som blommar upp igen efter att ha varit grå i många år, säger Matts Olovsson.

●Vården håller långsamt på att bli bättre men den är fortfarande bedrövlig på många håll.

- Men där måste vi bli ännu bättre, för sexologiska problem är så vanliga, säger Matts Olovsson.

CHECKLISTA

Några symtom förenliga med endometrios

► Menstruationssmärtor.

► Ägglossningssmärta.

► Kronisk smärta.

► Blödningsrubbningar.

► Trötthet och energilöshet

► Symtom förenliga med irritabel tarm, IBS.

► Smärtor vid tarmtömning.

► Besvär som liknar urinvägsinfektion men utan sveda vid kissning.

► Djup samlagssmärta. Mer information och symtom och behandlingsalternativ finns i en ARGrapport om
endometrios som finns på SFOG:s kansli. ENDOMETRIOS

Många utan hjälp

► Grovt räknat har var tionde kvinna endometrios i någon grad, varav cirka 2,5-3 procent har besvär som kräver
medicinsk eller kirurgisk behandling.

► I en undersökning bland 449 kvinnor som rekryterades från svenska endometriosföreningen och fem
kvinnokliniker uppgav 40 procent att de inte alls, eller bara i någon utsträckning, blev hjälpta av sjukvården.
Undersökningen presenterades på SFOGveckan i fjol.

Källa: Matts Olovsson

Bildtext:
 - HAR RÄKNAT. Matts Olovsson anser att vården av endometriospatienter måste förbättras väsentligt. Rätt vård
skulle spara mycket pengar och lidande.
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