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Regeringsbeslut: Det blir nationella riktlinjer för
endometrios
22 minuter sedan

Den första så kallade ”Gula promenaden” för att uppmärksamma kvinnosjukdomen endometrios
ägde rum i Stockholm i fjol. Foto: TT

Vården för sjukdomen endometrios måste bli bättre. Det menar
regeringen som i dag beslutar att ge mer pengar åt Socialstyrelsen
för att ta fram nationella riktlinjer för den ärftliga sjukdomen. Var
tionde kvinna i fertil ålder är drabbad av endrometrios och beslutet
kommer efter larm om allvarliga missförhållanden inom vården.

– 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 folkhälsominister Gabriel Wikström till SVT.

I dag kommer regeringen att fatta beslutet att ge Socialstyrelsen sex miljoner
kronor för att ta fram nationella riktlinjer och för att de ska verka för att Sverige
ska få en mer jämställd och jämlik vård. Beskedet lär glädja den stora grupp
patienter och expertläkare som länge efterlyst nationella riktlinjer för
endometrios.

Lång väntan på diagnos

Trots att ungefär 200.000 svenskar lider av sjukdomen är den svenska vården

http://www.svt.se/
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mycket dålig på att upptäcka och behandla den. I dag tar det i snitt 7-9 år innan
patienterna får en korrekt diagnos.

Endometrios uppstår när livmoderslemhinnan börjar växa utanför livmoderhålan i
samband med mens. Det kan leda till endometrioshärdar som växer in i andra
organ på ett tumörliknande sätt. Det kan orsaka kronisk smärta och leda till
sammanväxningar och förstörda organ. Sjukdomen ökar dessutom risker för
infertilitet och äggstockscancer. Skadorna förvärras ju längre tiden går så den
långa väntan på behandling kan alltså ha mycket allvarliga konsekvenser.

Nonchalans och okunskap bland läkare

De senaste åren har både patienter och expertläkare slagit larm om stora
missförhållanden inom endometriosvården. Man har pekat på de orimligt långa
väntetiderna och på vårdpersonalens stora kunskapsbrister om sjukdomen.
Många drabbade vittnar om att läkarna nonchalerar deras besvär. Flera patienter
med allvarliga inre skador och svår smärta har fått höra att de bara har ”vanlig”
mensvärk eller att de har psykiska problem.

– Jag tror att det har funnits en norm inom sjukvården att fokusera på män och
mäns behov medan kvinnors olika specifika sjukdomar eller tillstånd inte har
varit lika beforskat. Det är det vi ser resultatet av här, säger Gabriel Wikström.

I dag saknar stora delar av landet helt organiserad endometriosvård. I en
förstudie som Socialstyrelsen presenterade i december förra året konstaterade
man det bara fanns regionala kunskapsstöd om endometrios i 9 av 16 landsting
som besvarat Socialstyrelsens frågor om det finns vårdprogram eller riktlinjer.
Socialstyrelsen slog fast att kännedomen om sjukdomen var för låg inom vården
och att allt för få patienter remitteras till specialister.

Nationella riktlinjer ger vården stöd

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är till för att ge sjukvården vägledning och
stöd för stora patientgrupper med en svår kronisk sjukdom. Myndighetens
granskning av endometriosvården landande i ett konstaterande att Sverige
behöver nationella riktlinjer för endometriosvården. Regeringen har lyssnat och
nu kommer alltså pengarna för att riktlinjerna ska bli verklighet.

– Jag tror att det här kan leda till ökad jämlikhet över landet, inte bara
geografiskt utan också mellan olika grupper. Kvinnors sjukdomar och tillstånd,
endometrios, kommer att uppvärderas, säger Gabriel Wikström.

Kan man även se det här som ett symboliskt erkännande att endometrios faktiskt
är en stor folksjukdom?
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– Ja det tycker jag att man kan göra. Man kan också se det som en del i att öka
kunskapen inom vården, om att det finns stora folksjukdomar som missas på
grund av att man inte har rätt kunskap eller rätt behandlingsmetoder.

FAKTA - 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 tex 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
”Vården är riktigt usel”
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Mer Inrikes

Catarina höll på att dö i väntan på rätt diagnos
Läkarna trodde hon hade anorexi Bollades runt inom vården i över
30 år.

Sverige – ett allt mer populärt resemål
”Vi är ett ganska udda land” Antalet utländska besökare ökade med
10,5 procent under 2015.

Beslut i dag: Från juni gäller amorteringskrav
Minst två procent per år Amorteringskravet på nya bolån väntas få
stöd av riksdagen.
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Mer Nyheter

Assange kan överlämna sig
Väntar in FN-rapport Wikileaks-grundaren redo att lämna Ecuadors
ambassad i London.

Beslut i dag: Från juni gäller amorteringskrav
Minst två procent per år Amorteringskravet på nya bolån väntas få
stöd av riksdagen.

Sverige – ett allt mer populärt resemål
”Vi är ett ganska udda land” Antalet utländska besökare ökade med
10,5 procent under 2015.

Försvarskostnader ökar i Europa
Trendbrott enligt FOI Ökningen är störst i Öst- och centraleuropa.

 MER I ÄMNET

Catarina höll på att dö i väntan
på rätt diagnos
2 timmar sedan

Drabbades som 14-åring - fick
vänta sju år på diagnos
Igår 18:57

Hon tog bort livmodern –
smärtorna kvar
Igår 10:25
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Ta en titt i ett magiskt arkiv
Skandinaviens största trollerisamling

TV · Här räddas ett vildsvin på hal is
”Såg ut som väskor på isen”

Åsa Jinder belönas med kunglig medalj
För ”betydande insatser som riksspelman”

Pussy Riot tillbaka med ny musikvideo
Hånar ryska rättssystemet

Kandidatens nya löfte i USA-valet
”Återförena Pink Floyd”

Våga färg i höst
Modespanaren Nina Johansson Campioni ger dig koll

TV · Här är Europas första museum under vatten
Kan ses ovanför vattenytan

Föräldraförsäkringen ska bli modern
”Anpassning till modernt arbetsliv” Nya anställningsformer och
familjekonstalllationer gör att regeringen vill se över

föräldraförsäkringen.

Santorum ger upp - stödjer Rubio
Fick bara en procent i primärvalet Nu ger även presidentaspiranten
Rick Santorum upp försöken att bli Republikanernas kandidat till Vita

huset.
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Imam släpper nytt
”Jag spelar på allas spelhalva”

Sökes: Hus att elda upp
Räddningstjänsten vill öva

Rubio diggar Avicii
Gillar den svenska stjärnans barntillåtna texter

Kräver gräsklippare av kommunen
Vill ha kompensation för snödumpning

Han har 2.000 strykjärn: ”De är snygga”
Arrangerar udda form av curling

TV · Vallfärdar till monsterfiskarnas sjö
Pimpelboom i Vilhelmina

Phil har sagt sitt: Då kommer våren
Skogsmurmeldjurets profetia

TV · Här bjuds de på insekter i skolan
”Aldrig ätit något som liknande”
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