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Emellanåt ställs frågan om hur förlossningsvården skulle ha sett ut om det var män som födde barn. Något klart svar får vi
aldrig, men nog kan det vara spännande att bara öppna den tankeluckan.

Samma fråga skulle kunna ställas om endometrios, men här torde det fönster som öppnas vara mer deppigt grått än
färgsprakande och kreativt. För hur man än vänder och vrider på denna sjukdom som plågar så många är det svårt att se
någon annan förklaring till vårdens ljumma intresse än att det just är en ospännande kvinnosjukdom.

Var tionde fertil kvinna drabbas. Vissa allvarligt, andra mindre allvarligt. Besvären beror på att livmoderslemhinnan letat sig
utanför livmodern. Det brukar pratas om att man vid mens blöder ”bakåt” in i bukhålan (eller på andra ställen i kroppen)
vilket kan orsaka svåra buksmärtor, sammanväxningar, ärr och cystor för att nämna några komplikationer. Smärtan kan vara
så svår att kvinnorna kräks, svimmar och är utslagna i flera dagar.

Trots att tillståndet är vanligt vittnar många kvinnor om hur de antingen skickats runt i vården eller fått beskedet att
menssmärtor hör kvinnolivet till. Matts Olovsson, professor och expert vid Endometrioscentrum i Uppsala, har i medier
redogjort för att det kan ta åtta år att bara få en diagnos.

Under åratal får kvinnorna alltså finna sig i att bemötas som överkänsliga hysterikor. Därtill förnekas de adekvat
behandling. Det är under all kritik. Linda Lindström från Endometriosföreningen berättar att man här och där i landet börjat
dra i gång särskilda team men att okunskapen, även inom professionen, alltjämt är stor.

En sökning på Socialstyrelsens webbplats ger blott två träffar. Enhetschefen Arvid Widenlou Nordmark bekräftar att det inte
finns några riktlinjer eller rekommendationer kring behandling av sjukdomen. Men efter senare tids uppmärksamhet i
medierna och en skrivelse från yrkesföreningarna har myndigheten nu bett regeringen om pengar för att kunna genomföra
en förstudie.

Riksdagsledamoten Désirée Pethrus (KD) har i en interpellation nyligen efterlyst nationella riktlinjer. Om just nationella
riktlinjer, med allt vad det innebär, är nödvändigt ska jag låta vara osagt. Men att det behövs någon typ av rejäl
uppstramning är uppenbart.
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