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Nu ska Socialstyrelsen granska

endometriosvården
26 maj

Foto: TT

Som SVT Nyheter tidigare rapporterat har både läkare och

patienter larmat om stora missförhållanden inom den svenska

endometriosvården. Nu meddelar Socialstyrelsen att man har

lyssnat på kritiken och att man kommer inleda en översyn. – Det är

ett stort genombrott, säger Matts Olovsson, professor i

gynekologi och chef för landets enda nationella

Endometrioscentrum.

Trots att endometrios är en folksjukdom med runt 200.000 drabbade finns det inga
nationella riktlinjer för hur vården ska bedrivas, något SVT Nyheter tidigare skrivit om. [
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/kvinnosjukdomen-som-ignoreras-av-varden ]

Läkarnas okunskap leder dessutom till att patienterna ofta tvingas vänta i åratal på hjälp.
Något som har kritiserats av både expertläkare och patienter.

Många drabbade

Nästan var tionde kvinna i fertil ålder är drabbad av sjukdomen och ungefär hälften har så
svåra besvär att de behöver hjälp av vården. Men idag måste patienterna ofta vänta i
mellan sju till nio år innan de får en korrekt diagnos.

Endometrios uppstår när en del av mensblodet kommer ut i bäckenhålan och för med sig



2015-06-05 Nu ska Socialstyrelsen granska endometriosvården - Nyheter | SVT.se

http://www.svt.se/nyheter/nu-ska-missforhallandena-inom-endometriosvarden-granskas 2/5

celler från livmoderslemhinnan. Cellerna kan sedan börja växa tumörartat och infiltrera olika
organ som tarmar, urinvägar, lungor och hjärna. Det kan leda till inflammation, ärrbildning,
sammanväxningar och mycket svåra kroniska smärtor.

Svåra skador
Smärtorna kan vara fruktansvärda och skadorna riskerar att förvärras ju längre man går
obehandlad. Sjukdomen ökar till exempel risken att drabbas av infertilitet och
äggstockscancer.

Både expertläkare och patientorganisationer har larmat om missförhållandena. Man har
bland annat pekat på att stora delar av landet helt saknar organiserad vård för den här
stora patientgruppen.

Nonchalanta läkare
Många patienter upplever att läkare och annan vårdpersonal har stora kunskapsbrister när
det gäller endometrios, sjukdomen misstas för vanlig menssmärta och patienter skickas
hem trots svåra smärtor.

Inga nationella riktlinjer
Socialstyrelsen har fått mycket kritik från både patienter och gynekologer för att det saknas
nationella riktlinjer för endometriosvården. Riktlinjerna är till för att ge sjukvården
vägledning och stöd för stora patientgrupper med en svår kronisk sjukdom.

I en intervju i Aktuellt [ http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/landstingen-ansvarar-for-endometriospatienter ]

i somras sa generaldirektören Lars-Erik Holm att det var landstingens ansvar att ta tag i
frågan.

Nu har Socialstyrelsen ändrat sig
Nu har Socialstyrelsen svängt i frågan. På tisdagen meddelade myndigheten att man nu
kommer att göra en översyn av endometriosvården. De har fått ett anslag på 1,5 miljoner
för att titta på endometrios, epilepsi och psoriasis.

– Vi har uppmärksammat behovet av att genomföra en förstudie om endometrios och
utreda om det behövs nationella riktlinjer eller annat kunskapsstöd. Vi såg möjligheten att
ta oss an frågan i samband med att vi i april fick ett uppdrag av regeringen att välja ut ett
antal kroniska sjukdomar som kan vara aktuella för nationella riktlinjer eller annat
kunskapsstöd, säger Marcus Gry chef på avdelningen för utvärdering och analys.

Han fortsätter:

– Vi kommer att samla kunskap från patienter och olika aktörer i hälso- och sjukvården för
att komma fram till vilka problemen är, och utifrån detta resultat kommer vi att föreslå en
passande lösning.

Socialstyrelsen tänker bland annat undersöka hur diagnostiseringen fungerar och om
primärvården har tillräcklig kunskap om endometrios.

”Stort genombrott”
Beskedet välkomnas av Matts Olovsson som är professor i gynekologi och chef för landets
enda nationella Endometrioscentrum.

– Det är ett stort genombrott och för första gången finns det nu en reell möjlighet att skapa
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Mer Nyheter

en bra och jämlik endometriosvård över hela landet.

Matts Olovsson säger att kvinnor med endometrios har behandlats mycket styvmoderligt
inom vården. Han hoppas att Socialstyrelsens förstudie ska mynna ut i nationella riktlinjer.

– Det skulle öka pressen på landstingen och sjukvården att åstadkomma verkliga
förbättringar för endometriospatienterna. Något som inte bara skulle minska lidandet men
också spara pengar, säger Olovsson.

Han menar att det på några års sikt skulle innebära en påtaglig hälsoekonomisk vinst då
framför allt sjukskrivningskostnaderna kommer att minska.

ENDOMETRIOS
Endometrios innebär att livmoderslemhinnevävnad växer utanför livmoderhålan. Detta kan
bland annat orsaka inflammation, smärta, svullnad och ärrbildning och organdestruktion.
Endometrios ökar även risken för äggstockscancer och infertilitet.
Endometrios är en ärftlig sjukdom. Symptomen kommer ofta i tonåren. Den medicinska
behandlingen består dels av smärtstillande mediciner och dels av hormonmediciner. Ibland
krävs det kirurgi för att ta bort endometrioshärdarna och för att åtgärda till exempel
förträngning av tarm och urinledare.

SÖK HJÄLP OM DU HAR:

Så svår smärta vid mens att värktabletter inte hjälper.
Återkommande frånvaro från skola och arbete på grund av menssmärta
Kronisk buksmärta
Djup smärta vid samlag
Smärta när du bajsar
Urinvägsrelaterade besvär, måste kissa ofta, smärtor eller obehag från urinblåsa eller
urinrör

RELATERAT

”På tiden – äntligen tas frågan på allvar”
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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
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En dag kvar till VM - vår expert Frida Östberg chattade med läsarna VM-
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Brottsutredning mot Rumäniens regeringschef
Misstänks för penningatvätt Presidenten uppmanar premiärminister Victor Ponta
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Bogey för Stenson
Följ spänningen i Nordea Masters SVT direktsänder och liverapporterar. 
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