
Foto: Caroline StenbäckFoto: Caroline Stenbäck
Endometriosföreningen Skåne höll i demonstrationen för bättre kvinnovård i Malmö under lördagen. Endometriosföreningen Skåne höll i demonstrationen för bättre kvinnovård i Malmö under lördagen.   

Malmö
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Hundratals tågade Hundratals tågade 
för bättre kvinnovårdför bättre kvinnovård
Av Av Caroline StenbäckCaroline Stenbäck  29 MARS 18.3029 MARS 18.30

MALMÖ.MALMÖ. ”Vi kräver bättre kvinnovård”. Så löd slagorden när Endometriosföreningen ”Vi kräver bättre kvinnovård”. Så löd slagorden när Endometriosföreningen
Skåne och runt hundra demonstranter tågade från Möllan till Gustav Adolfs torg iSkåne och runt hundra demonstranter tågade från Möllan till Gustav Adolfs torg i
Malmö på lördagseftermiddagen.Malmö på lördagseftermiddagen.

– 3 000 kvinnor i Skåne får inte den vård som de behöver sedan man la ner endometrios-– 3 000 kvinnor i Skåne får inte den vård som de behöver sedan man la ner endometrios-
teamet i Malmö för ett år sedan efter att ha bara varit igång ett kort tag. Nu har vi tröttnat, sateamet i Malmö för ett år sedan efter att ha bara varit igång ett kort tag. Nu har vi tröttnat, sa
Alexandra Petersson från Endometriosföreningen och demonstrationsansvarig.Alexandra Petersson från Endometriosföreningen och demonstrationsansvarig.

Hon är självHon är själv drabbad av den kroniska sjukdomen som drabbar var tionde kvinna och som kan drabbad av den kroniska sjukdomen som drabbar var tionde kvinna och som kan
medföra så väl svåra smärtor som infertilitet. medföra så väl svåra smärtor som infertilitet. 
– Sjukdomen är vanligare än både cancer och diabetes tillsammans. Trots det saknas– Sjukdomen är vanligare än både cancer och diabetes tillsammans. Trots det saknas
kunskap och kompetens bland sjukhuspersonal och det dröjer i snitt tio år tills man får enkunskap och kompetens bland sjukhuspersonal och det dröjer i snitt tio år tills man får en
diagnos.diagnos.
Hon är kritisk till de nedskärningar som Region Skåne gjort inom landstinget och särskilt inomHon är kritisk till de nedskärningar som Region Skåne gjort inom landstinget och särskilt inom
kvinnovården.kvinnovården.
– Personalen går på knäna och både patientsäkerhet och vårdkvalitet är under all kritik.– Personalen går på knäna och både patientsäkerhet och vårdkvalitet är under all kritik.
Kvinnokliniken i Malmö saknar kompetens inom endometrios, sa Alexandra Petersson.Kvinnokliniken i Malmö saknar kompetens inom endometrios, sa Alexandra Petersson.

– Man la– Man la ner teamet på grund av besparingar. Men det leder i stället till ökade kostnader för ner teamet på grund av besparingar. Men det leder i stället till ökade kostnader för
samhället genom fler vårdbesök eftersom många inte får rätt vård från början.samhället genom fler vårdbesök eftersom många inte får rätt vård från början.

AMBULANSSJUKVÅRDEN

 

BY SPRINKLEBY SPRINKLE

DU KANSKE ÄVEN GILLARDU KANSKE ÄVEN GILLAR

KungörelsedelgivningKungörelsedelgivning

Se hur Natalie sänkte sinSe hur Natalie sänkte sin
månadskostnad med nästanmånadskostnad med nästan
300 kr300 kr
Jag bytte till ett abonnemang med 3 GBJag bytte till ett abonnemang med 3 GB
surf – ibland blir det ju lite...surf – ibland blir det ju lite...

Malmö hemma för AtajicMalmö hemma för Atajic
FOTBOLL. FOTBOLL. Men han har i hög grad hållitMen han har i hög grad hållit
kontakten med sin gamla klubb och nu...kontakten med sin gamla klubb och nu...

Både ris och ros för den nyaBåde ris och ros för den nya
cykelvägencykelvägen
HÖÖR. HÖÖR. Cykelleden som löper mellanCykelleden som löper mellan
Höörs tätort och Skånes djurpark ärHöörs tätort och Skånes djurpark är
redan...redan...

Här hamnar bröllopsgästerna iHär hamnar bröllopsgästerna i
vattnetvattnet
När Dan och Jackie Anderson i MinnesotaNär Dan och Jackie Anderson i Minnesota
bestämde sig för att ta en...bestämde sig för att ta en...

Hundratusentals strandas iHundratusentals strandas i
midsommar på grund av dettamidsommar på grund av detta
Hundratusentals pendeltågsresenärer kanHundratusentals pendeltågsresenärer kan
komma att drabbas om inte...komma att drabbas om inte...

Här planeras det för snabbaHär planeras det för snabba
mötenmöten
CENTRALEN. CENTRALEN. Malmös centralstation harMalmös centralstation har
rustats upp av ägaren Jernhusen ochrustats upp av ägaren Jernhusen och
många...många...

Hon fick vänta flera timmar påHon fick vänta flera timmar på
sjukresansjukresan
LÖBERÖD. LÖBERÖD. Med hjälp av sina kryckor tarMed hjälp av sina kryckor tar
sig Christina Andersson fram till...sig Christina Andersson fram till...

SponsradSponsrad

Mest lästaMest lästa

ToppdeladToppdelad SponsradSponsrad

Startsidan
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Vårdpersonal Vårdpersonal tvingas till övertidtvingas till övertid
MALMÖMALMÖ  Falck ambulans vill att personal ska lösa situationen genom att jobba extra.Falck ambulans vill att personal ska lösa situationen genom att jobba extra.

Hon fick vänta flera timmar på sjukresanHon fick vänta flera timmar på sjukresan
LÖBERÖDLÖBERÖD  Trots att hon bokade resan i god tid så slutade sjukresan med strul och timmar avTrots att hon bokade resan i god tid så slutade sjukresan med strul och timmar av
väntan. – Jag...väntan. – Jag...

I NATT

Brand i sophus spreds till bilBrand i sophus spreds till bil

  Ansvarig beklagar att det blev felAnsvarig beklagar att det blev fel
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LUNDLUND  En bil blev totalt utbränd och ytterligare två rökskadades.En bil blev totalt utbränd och ytterligare två rökskadades.

Ansvarig beklagar att det blev felAnsvarig beklagar att det blev fel
SKÅNESKÅNE  Den ansvarige för serviceresorna på Skånetrafiken beklagar att det blev så fel närDen ansvarige för serviceresorna på Skånetrafiken beklagar att det blev så fel när
Christina...Christina...

MFF säljer AlbornozMFF säljer Albornoz
SPORTSPORT  Så mycket får man för VM-backen.Så mycket får man för VM-backen.

Det ena gav det andraDet ena gav det andra
PERSONLIGTPERSONLIGT  PERSONLIGT. Nikolas Werngren skulle sätta upp en skylt. I jorden hittade hanPERSONLIGT. Nikolas Werngren skulle sätta upp en skylt. I jorden hittade han
ett litet märke – det...ett litet märke – det...
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Till motattack efter Till motattack efter Melinders tuffa kritikMelinders tuffa kritik
ESLÖVESLÖV  Nu slår kommunalråden tillbaka mot den kritik som Peter Melinder (M) riktar mot demNu slår kommunalråden tillbaka mot den kritik som Peter Melinder (M) riktar mot dem
i samband med...i samband med...

Tullhund hittade Tullhund hittade 21 kilo cannabis på tåg21 kilo cannabis på tåg
MALMÖMALMÖ  43-åring misstänks för grov narkotikasmuggling.43-åring misstänks för grov narkotikasmuggling.

EFTER STREJKEN
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Första Öresundståget på två veckor rulladeFörsta Öresundståget på två veckor rullade
MALMÖMALMÖ  Först tidigt fredag morgon startar tågtrafiken över sundet. Men i dag rullade detFörst tidigt fredag morgon startar tågtrafiken över sundet. Men i dag rullade det
första...första...

Allsång för stora och småAllsång för stora och små
MALMÖMALMÖ  Det vara glada miner trots det blåsiga vädretDet vara glada miner trots det blåsiga vädret
när kända barnvisor framfördes på Barnens...när kända barnvisor framfördes på Barnens...

Senaste nytt

  

  

  

  

  

Mest lästa

Visa fler artiklarVisa fler artiklar

07.23: 07.23: Brand i sophus spreds till bilBrand i sophus spreds till bil

07.22: 07.22: Misstänkt bombman begär försvarareMisstänkt bombman begär försvarare

07.04: 07.04: Sjukhus ska inte redovisa underskottSjukhus ska inte redovisa underskott

06.30: 06.30: Hon fick vänta flera timmar på sjukresanHon fick vänta flera timmar på sjukresan

06.30: 06.30: Ansvarig beklagar att det blev felAnsvarig beklagar att det blev fel
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19/06: 19/06: MFF säljer AlbornozMFF säljer Albornoz

19/06: 19/06: Relativt lugnt i midsommartrafikenRelativt lugnt i midsommartrafiken

20/06: 20/06: Hel svensk skolklass könsstympadHel svensk skolklass könsstympad

19/06: 19/06: Cibicki backade från färdig affärCibicki backade från färdig affär

19/06: 19/06: ”Ingen färskpotatis ”Ingen färskpotatis i norr utan E22:an”i norr utan E22:an”
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