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Varierande kunskaper inom vården
24 mars

Nu höjs många röster för att Socialstyrelsen ska ta fram riktlinjer för endometriosvården och för att
sjukdomen ska klassas som en folksjukdom.
Johan Holmberg är överläkare på Kvinnokliniken i Eksjö och han tycker att personalen inom vården har olika mycket kunskap om endometrios.

Han sitter med i en nationell grupp som tagit fram riktlinjer som hjälper gynekologer med utredning och råd om behandling vid endometrios.

– Det vi gör i arbetsgruppen liknar ett folkbildningsarbete, att öka en medvetenhet om endometrios inom vården. Det är inte så enkelt att vi kan

ge enkla instruktioner för hur en patientgrupp med endometrios ska behandlas. Precis som många andra sjukdomar är det viktigt att den här

sjukdomen upptäcks i tid.

"Ignoreras för att det är en kvinnosjukdom"
Både överläkare och patienter vill att Socialstyrelsen ska ta fram nationella riktlinjer för hur endometriosvården ska utformas. Nu höjer också

flera olika endometriosföreningar sina röster och vill att Socialstyrelsen ska erkänna endometrios som en folksjukdom.

I höstas bad Socialstyrelsen om mer pengar från socialdepartementet för att få starta en förstudie om endometrios. I förstudien måste de ta

reda på hur stort behovet är och varför det ser olika ut inom specialistvården och primärvården och varför de ser olika ut. Utan extra stöd så blir

det ingen utredning.

På socialdepartementet meddelar Helena Paues, pressekreterare åt Gabriel Wikström att de bereder en utredning om det här, men hur långt de

har kommit kan hon inte meddela.

– Jag kan inte heller säga när beslutet väntas att komma, men vi arbetar med frågan, säger Helena Paues.

Rebeca Alvarez Svahn lider av endometrios själv och är med i Endomteriosföreningen i Jönköpings län.

– Jag tror att sjukdomen ignoreras av många för att det är en kvinnosjukdom. Men Sverige är ett framstående land inom vård, vården kan inte

fortsätta att ignorera 10 procent av alla kvinnor som lider av endometrios.

Svår att diagnostisera
Johan Holmberg säger att det är svårt att diagnostisera endometrios.

– Det är en inflammatorisk sjukdom, där det kan krävas stor vana att upptäcka endometrios, även om man gör en titthålsoperation i magen.

Han menar att man nu också vet att kvinnor kan ha svåra smärtor och lida av endometrios utan att ha synliga cystor.
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Konkurs för Jusabs ägare
Besked i dag Den man som i januari anställde över 100 personer i Växjö i ett bolag som inte fanns försattes på fredagen i personlig konkurs. 

· 32 minuter sedan

Mobbad flicka får ersättning
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Konkurs för Jusabs ägare

Mobbad flicka får ersättning

Vargattack i Älmhult

DO och kommunen överens En elev i Alvesta kommun som mobbats under lång tid får 55 000 kronor i ersättning av kommunen, uppger P4 Kronoberg.
· 3 timmar sedan

Vargattack i Älmhult
Kalvar angripna En varg har under de senaste dagarna attackerat nötkreatur i Boön i Älmhult. · 3 timmar sedan

TILL SMÅLAND

Bergwall: ”Samhället svek mig grovt”
Kommenterar kommissionens rapport ”Det är skönt att den har kommit och den slår fast ett par sanningar.” · 26 minuter sedan

Huvudstadsbor kuggar oftare körkortsprovet
Här klarar flest uppkörningen Bruket av körskolor i norr kan vara förklaring till olikheterna. · 2 timmar sedan

Klart för snabbtåg Stockholm – Oslo
Norska Jernbaneverket backar ”Ett fantastiskt besked för oss och alla de tusentals resenärer.” · 8 minuter sedan

”Asllani är unik i svensk fotboll”
En dag kvar till VM - vår expert Frida Östberg chattade med läsarna VM-premiär i morgon. · 1 timme sedan

Brottsutredning mot Rumäniens regeringschef
Misstänks för penningatvätt Presidenten uppmanar premiärminister Victor Ponta att avgå. · 42 minuter sedan

Bogey för Stenson
Följ spänningen i Nordea Masters SVT direktsänder och liverapporterar. · 43 minuter sedan

Uppgifter: Talibaner ”dömda” för Malala-dådet går fria
Har försatts på fri fot i tysthet ”Myndigheterna ville slippa medietrycket.” · 2 timmar sedan
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