
2015-03-08 09:36Klassa endometrios som folksjukdom | ETC

Sida 1 av 4http://www.etc.se/debatt/klassa-endometrios-som-folksjukdom

Tipsa oss! Logga in / Skapa konto

 

Endomterios är en sjukdom som är relativt okänd. Både bland allmänheten
och i sjukvården står folk ofta frågande till vad det är och vilka symtom
sjukdomen har. Trots att det är en vanlig sjukdom är okunskapen stor och
många går runt utan att veta att de är drabbade av endometrios. En
okunskap som faktiskt kan få förödande effekter på kroppen.

DEBATT.  2015-03-06 10:30

Klassa endometrios som folksjukdom
Det finns idag inte tillräckligt med kunskap om endometrios inom vården eller
ute i samhället vilket gör att många får vänta i flera år på sin diagnos och
tvingas lida i onödan, skriver dagens debattörer Amra Bajric och Paula
Dahlberg.
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Anledningen till att vi tycker det är viktigt att sjukdomen klassas som folksjukdom är för att det idag
inte finns en befintlig vårdkedja när patienter söker vård för sina symptom, skriver Amra Bajric och
Paula Dahlberg.
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Endometrios är en sjukdom som drabbar ungefär 10 procent av alla fertila
personer med livmoder vilket betyder att omkring 200 000 individer bara i
Sverige idag lider av sjukdomen. Det är en kronisk sjukdom som innebär att
rester av livmodersslemhinnan vandrar ut i kroppen istället för att följa med
menstruationsblodet ut genom slidan. Det kan leda till att det bildas cystor
och sammanväxter i magen och livmodern som kan skada inre organ och gör
väldigt ont. Sjukdomen feldiagnoseras ofta som IBS (irritable bowel
syndrome) eller urinvägsinfektioner eftersom smärtan påverkar magen
negativt. Förstoppning varvat med diarré är till exempel inte helt ovanligt.       
 

Det finns idag inte tillräckligt med kunskap om endometrios inom vården eller
ute i samhället vilket gör att många får vänta i flera år på sin diagnos (det kan
ta upp till 8 år!) vilket gör att många lider i onödan och utvecklar
komplikationer som skulle kunna förhindrats om de fick en diagnos och
behandling i tid. Därför har vi från Endometriosforum Sverige startat en
namninsamling där vi kräver att sjukdomen erkänns som en folksjukdom.
Den 13:e mars kommer vi hålla en manifestation där vi kommer försöka
lämna över namnlistan till folkhälsoministern Gabriel Wikström. Anledningen
till att vi tycker det är viktigt att sjukdomen klassas som folksjukdom är för att
det idag inte finns en befintlig vårdkedja när patienter söker vård för sina
symptom. Det finns inte heller en enhetlig vård i Sverige vilket betyder att den
vård och hjälp en får beror helt och hållet på hur mycket kunskap den läkaren
eller gynekologen en hamnar hos har.

Det har framförts krav till Socialstyrelsen tidigare om att utarbeta en nationell
vårdplan för endometrios men Socialstyrelsen har inte ansett att detta är
deras uppdrag. Istället har detta skickats till SKL (Sveriges kommuner och
landsting) som fått uppdraget. SKL har å sin sida ansett att de saknar den
kunskap om endometrios som krävs för att göra en bra vårdplan och har
skickat tillbaka uppdraget till Socialstyrelsen. Vi med endometrios har alltså
hamnat mellan stolarna och ingen verkar riktigt vilja ta tag i att se till att vi får
den vård vi behöver. Därför vill vi nu få endometrios klassad som en
folksjukdom eftersom det sätter fokus på sjukdomen, och kräver att
Socialstyrelsen tar itu med detta och skapar en nationell riktlinje och
handlingsplan över hur vården för endometriosdrabbade skall se ut.

Att få rätt vård är givetvis en vinst för den drabbade, men det är också en
vinst för samhället. Obehandlad endometrios kan leda till så svåra besvär att
personen som drabbats kräver lång sjukskrivning, extra vård och operationer.
Att behandla endometrios i tid sparar pengar inom sjukvården och därmed
för samhället. Framförallt är det viktiga ändå att den drabbade har en
betydligt större chans till att bra liv fritt från smärta och komplikationer ifall
endomertios upptäcks i tid och behandlas direkt.

AMRA BAJRIC & PAULA DAHLBERG
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