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Endometrios - nu ska nya
riktlinjer tas fram

Länge har både läkare och patienter efterlyst bättre vård för kvinnor som
drabbats av endometrios, en sjukdom som innebär stora smärtor vid mens och
sex. Nu får Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur patienterna ska
behandlas.

ar tionde kvinna i fertil ålder drabbas av den ärftliga sjukdomen
endometrios som innebär stora smärtor vid mens, toalettbesök och vid
sex. Nu behöver vården bli bättre, anser regeringen som i dag beslutar om

mer pengar för att ta fram nationella riktlinjer, rapporterar SVT Nyheter.
Regeringen väntas i dag besluta om sex miljoner kronor till Socialstyrelsen för

att ta fram sådana riktlinjer, samt för att myndigheten ska verka för att Sverige
ska få en mer jämställd och jämlik vård.

LÄS MER: Allt du behöver veta om endometrios

Endometrios-diagnos tar 7-9 år

Expertläkare och patienter har länge efterlyst en bättre vård. I dag tar det i snitt
sju till nio år innan patienterna får en korrekt diagnos.

Endometrios innebär att livmoderslemhinnan växt utanför livmoderhålan,
något som kan leda till endometrioshärdar som växer in i andra organ.

– Det är helt uppenbart att endometriosvården behöver förbättras.
Medvetenheten om sjukdomen måste öka och vi måste sprida riktlinjer om vad
man ska göra för att behandla och möta människor som lider av endometrios,
säger Gabriel Wikström, folkhälsominister (S) till SVT.
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Nu vill Socialstyrelsen
införa riktlinjer för
endometrios

Endometrios – dold
kvinnosjukdom

Man förväntas hålla
tyst om min sjukdom

SJUKDOMAR & BESVÄR
Bakom besvär och symtom i kroppen finns
många olika tänkbara diagnoser. Vanliga
sjukdomar kan vara lättare att snabbare få
en diagnos för men det finns också en rad
ovanliga sjukdomar, där symtom och
besvär kan ta tid innan diagnosen går att
säkerställa.
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Högt blodtryck? 12 sätt att sänka det utan
mediciner

Regeringen väntas uner torsdagen besluta om sex miljoner kronor till Socialstyrelsen för att ta

riktlinjer för endometrios, samt för att myndigheten ska verka för att Sverige ska få en mer jämställd

och jämlik vård.
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