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Borttagandet av Endomentriosteamet
är ett jämställdhetsproblem
MÅ, SEP 02, 2013 12:39 CET

Den smärtsamma underlivssjukdomen Endomentrios drabbar ungefär var tionde kvinna. På många håll i landet har
speciella team bildats för att bättre kunna ta hand om de drabbade. I Malmö har man haft ett sådant team sedan ifjol.

– Den borgerliga majoritetens nedskärningar och anställningsstopp har gjort det omöjligt för teamet att fortsätta. Det
här är en känslig grupp som nu riskerar att ramla mellan stolarna. Tryggheten för dem kommer att minska. Säger
Saima Jönsson Fahoum, Vänsterpartiets representant i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sjukdomen i obehandlad form kostar runt 90 000 kronor per patient och år för sjukvården, i form av sjukskrivningar
och upprepade besök på vårdcentraler och akutmottagningar. Saima Jönsson Fahoum fortsätter:

– Eftersom det är svårt att hos majoriteten få gehör för det personliga lidandet hos de drabbade så borde det
ekonomiska argumentet bita. Till och med i kronor och ören lönar det sig att ha ett specialistteam, och med tanke på
att det är ekonomin som styr den borgerliga majoriteten borde de vilja återinföra teamet. Vänsterpartiet vill det,
framförallt eftersom det skulle innebära att de drabbade mår bättre av det.

– Jämställdheten är satt ur spel och det finns inga konsekvensanalyser. Här handlar det om några få anställda som
ska hjälpa runt 30 000 skånska kvinnor, men den borgerliga majoriteten ser inte de drabbade. Så länge det finns
kronor att skära ner, så skär man ner. Avslutar Saima Jönsson Fahoum. 

För mer information kontakta

Vilmer Andersen, gruppledare Vänsterpartiet Region Skåne

tfn 0705 85 22 24

Saima Jönsson Fahoum, ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden

tfn 070 222 54 32

Magnus Welroos, politisk sekreterare Vänsterpartiet Region Skåne

tfn 0768 87 11 43
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