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Dold kvinnosjukdom dyr för samhället
13 juni, 2014 - 13:43 | Mats Montner

Endometrios är den tredje vanligaste kvinnosjukdomen i Sverige. Trots det är den okänd för de flesta svenskar, även för många drabbade. De
kostnader som sjukdomen innebär för vården och för samhället i stort har hittills inte varit kartlagda. En ny studie visar på betydande
kostnader, och ett stort lidande bland kvinnorna.

Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som drabbar ca 10 procent av alla kvinnor i fertil ålder. De vanligaste symptomen är smärtor i
underlivet och i nedre delen av buken i samband med mens och samlag. Smärtorna kan ofta vara mycket svåra. Det finns i dag ingen bestående bot,
men olika behandlingar kan lindra symptomen. Studien Burden of Illness in Women with Endometriosis bygger på enkätsvar från 449 kvinnor med
endometrios.

- Studien visar tydligt att det är mycket dyrt att inte sköta vården av patienter med endometrios på ett effektivt sätt. Priset bärs dels av samhället, men i
hög grad också av kvinnorna själva som utöver sitt lidande får en sämre ekonomi och sämre möjligheter till ett fungerande arbetsliv, säger Matts
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Olovsson, överläkare vid Nationellt endometrioscentrum på kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och huvudförfattare till studien.

Fyra gånger högre sjukfrånvaro
De direkta vårdkostnaderna för en patient med endometrios är enligt studien 51 000 kr per år, för exempelvis läkarbesök, inläggning på sjukhus och
operationer. Därutöver leder sjukdomen till indirekta kostnader på 42 000 kr per kvinna och år för ökad sjukfrånvaro och arbetsbortfall för kvinnan,
samt för hennes vänner och anhöriga. Kvinnor med endometrios har cirka fyra gånger så hög sjukfrånvaro som kvinnor i genomsnitt, deras arbete
påverkas negativt av sjukdomen och de upplever ofta en sänkt livskvalitet.

Sammantaget är alltså kostnaden för en kvinna med endometrios 93 000 kronor per år. Matts Olovsson betraktar denna kostnad som mycket hög, och i
stora delar onödig.

- Det finns i dag utvecklade tekniker för diagnos och behandling av endometrios, som skulle kunna hjälpa många. Vården är dock inte tillräckligt bra
på att nå patienterna i tid. Stora grupper av patienter får ingen diagnos, och vården använder till viss del ineffektiva behandlingar. Det är exempelvis
slående att man använder sjukvårdens knappa resurser till operationer som har tveksam nytta, säger han.

Om studien Burden of Illness
Burden of Illness in Women with Endometriosis har genomförts som en enkätstsudie bland svenska kvinnor med endometrios. Totalt tillfrågades 800
patienter, varav 449 tackade ja till att delta vilket ger en svarsfrekvens på 56 procent. Patienterna har rekryterats dels via Endometriosföreningen i
Sverige och dels via kliniker i Uppsala, Östersund, Kungsbacka, Eksjö och Huddinge. Matts Olovsson, överläkare vid Nationellt endometrioscentrum
på Kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, är huvudförfattare till studien som har genomförts i samarbete med Bayer.

Om endometrios
Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinnan finns utanför livmodern där den kan växa på
bukhinnan samt på eller i olika organ och vävnader. Omkring 10 procent av alla kvinnor i fertil ålder har endometrios. Symptomen kan exempelvis
vara mer eller mindre svåra smärtor vid menstruation, samlag och toalettbesök. Det finns idag ingen bot för sjukdomen utan behandlingen inriktas mot
att hantera och lindra symptomen.
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Detta är sidor enligt Health On Nets och EU:s kvalitetssystem. Här är vårt certifikat  Detta är den enda oberoende granskningen av
medicinska hemsidor, och ställer krav på kvalitet i innehåll, etik och medför återkommande granskningar. 

This site subscribes to the Code of Conduct (HONcode) principles

Det som du finner här skall inte ersätta de råd som Du får av din läkare. Läs vara utförligare regler.

Innehållet får gärna kopieras men ej användas kommersiellt.

Ansvarig för webbsidorna: Dr Björn Bragée, Banérgatan 25, 115 22 STOCKHOLM. Tel 08 545 888 75

Webbmaster kontaktar du med förslag till ändringar och tilägg till webmaster@patienttorget.se 
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