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Verksamhet lades ner på grund av ledighet

DAGENS MEDICIN   2013-08-21 Sida 14 

Författare: Sara Rörbecker

Allt fler sjukhus i landet får endometriosteam. Men i Skåne har
verksamheten abrupt lagts på is.

I fjol startade endometriosteamet på kvinnokliniken vid Skånes
universitetssjukhus i Malmö sin verksamhet. Kvinnorna med
besvär skulle slippa att remitteras runt i sjukvårdssystemet för
utredning och behandling, all hjälp skulle ges på ett och samma
ställe.

Men sedan gick kontaktsjuksköterskan på långledighet. Med
hänvisning till sjukhusets anställningsstopp får hon inte ersättas.

- Detta leder till att vi inte kan arbeta som tidigare med
mejlbrevlåda och telefonsvarare. Vi går miste om den
sammanhållande planeringen av patientbesöken, säger
överläkare Per Ekström, ansvarig för endometriosteamet.

Han säger att personerna i teamet försöker att mötas regelbundet
ändå.

- Men den sammanhållande kraften, tryggheten för patienten, har
gått åtminstone tillfälligt förlorad. Det är oerhört olyckligt.

Dagens Medicin har talat med företrädare för endometriosteam och endometrioscentrum på flera håll i landet och de
vittnar samstämmigt om verksamheter som "rullar på".

- Men vi fick kämpa i många år för vår verksamhet. Det är som det är med kvinnosjukdomarna. Annat prioriteras
framför dem, säger Christine Bruse, överläkare vid endometrioscentrum på kvinnokliniken vid Karolinska
universitetssjukhuset i Huddinge som invigdes i fjol.

Flera nya team är på väg att bildas, i synnerhet i norra sjukvårdsregionen.

Vården ska vara likvärdig mellan sjukhusen

I Västra Götaland har sjukvårdspolitikerna sagt nej till pengar för ett endometrioscentrum. Däremot slår ett nytt
dokument fast att vården ska vara likvärdig sjukhusen emellan, att den mer komplicerade kirurgin ska utföras vid
Sahlgrenska och att varje kvinnoklinik bör bilda en multidisciplinär grupp kring patienterna med endometrios, berättar
Mathias Pålsson, överläkare vid kvinnokliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

- Vi kanske lyckas bra ändå, utan centrum, säger han, men tillägger att bristen på smärtläkare är bekymmersam.

Per Ekström i Skåne säger att han hoppas att sjukhusledningen ska förstå att det lönar sig ekonomiskt med en
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sjukskötersketjänst för ändamålet.

- Patienterna finns ju i alla fall, även utan ett endometriosteam, men söker då mer ostrukturerat och kanske oftare.
De blir dåligt förstådda och får ett sämre omhändertagande - allt till ett högre pris.

Det är oerhört olyckligt

Per Ekström, ansvarig för endometrioscentret på kvinnokliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

FAKTA

Endometrios

► Sjukdomen beskrevs först av den amerikanske gynekologen John Sampson 1927 i en artikel i American Journal
of Obstetrics and Gynecology.

► Symtomen orsakas av att vävnad som liknar livmoderslemhinnan har fäst sig på exempelvis bukhinnan,
äggstockarna, urinblåsan eller tarmen där den orsakar inflammation och smärta.
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