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Grepp om smärtbehandling

Stefan Olofsonstefan.Olofson@Nsk.Se 0704 142553

SKÅNE Region Skåne anslog nyligen 3,5 miljoner kronor för att förbättra
endometriosvården i Skåne. På kvinnosjukvården vid Sus byggs nu ett
förstärkt team upp för pengarna. Det är välkommet, men ändå otillräckligt.

Endometrios

Cirka 10 procent födda med en livmoder världen över har endometrios. Det motsvarar
ungefär 200 000 personer i Sverige, varav minst 10 procent är tonåringar. 
Endometrios är en godartad sjukdom men som kan leda till livslånga symtom i form av t
ex smärtor, energilöshet och svårigheter att bli gravid. Ungefär 60 procent av
endometriosdrabbade har symtom, varav 20 procent har mycket svåra symtom som
kräver medicinsk och/eller kirurgisk behandling. 
Endometrios orsakas av att celler som liknar livmoderslemhinnan (endometriet) hamnar
utanför livmodern och fastnar på fel ställen i kroppen, främst på organ i buken. Dessa
endometriosceller börjar växa och orsakar inflammationer inne i buken vilket i sin tur
kan leda till buksmärtor, ärrvävnad och sammanväxningar. Med tiden kapslas
endometrioscellerna in av kroppens försvarsmekanismer och det bildas
endometrioshärdar eller cystor. 
De allra flesta blir bättre, eller helt symptomfria efter klimakteriet.
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Källa: Endometriosföreningen

– Vi är oerhört tacksamma för den nödvändiga satsningen. I det regionala vårdprogrammet,
som har tagits fram finns olika nivåer i omhändertagandet av kvinnor. Från
ungdomsmottagningar, barnmorskemottagningar, primärvården till endometriosteamet på
Sus, som tar emot patienter med svåraste smärtorna och problematiken, berättar Pia
Teleman, verksamhetschef för kvinnosjukvården vid Sus i Lund och Malmö.

Pia Teleman slåss för att Skåne ska få ett endometrioscentrum.
Ett sådant finns bara i Uppsala. Dit remitteras patienter från hela Sverige, men kön är lång. 
– De har jättelånga köer. Jag hoppas att våra politiker i Skåne inser hur viktigt det är att det
inrättas ett centrum för endometrios i Skåne. Ett team är inte tillräckligt. Ett centrum
omfattar forskning, som är nödvändig kring endometrios. Det finns mycket som vi inte vet
om sjukdomen. Forskning leder till bättre behandling av drabbade kvinnor. Vi blir även
upptagningsområde för hela södra sjukvårdsregionen, vilket ger fler kvinnor tillgång till
specialistvård, förklarar Pia Teleman. 
I Skåne uppskattas omkring 6 000 kvinnor ha behandlingskrävande endometrios.

Nyligen beslutade regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer
för endometrios. ett beslut som välkomnas av styret och alliansen i Region Skåne. 
Det rödgröna styret har anslagit 3,5 miljoner till ett förstärkt endometriosteam på Sus och
smärtrehabilitering i Lund. Ytterligare 800 000 kronor har avsatts för utbildning av anställda
och hur det nya vårdprogrammet ska arbetas in inom primär- och specialistvården.

– Endometriosvården måste bli mer jämlik och det arbetet kan inte vänta. Därför tog vi
fram ett regionalt vårdprogram för endometriosvården i Skåne redan i höstas. Regeringens
nationell riktlinjer förstärker endometriosvården ytterligare, säger Anna-Lena Hogerud (S)
ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Regionrådet Joakim Sandell (S), är glad för att fler kvinnor nu erbjuds smärtbehandling. 
– Jag är stolt över att Skåne i dag kan ses som ett föredöme när det gäller behandlingen av
kronisk smärta. 
Endometriosteamet vid Sus har funnits länge, men avlövades på den viktiga
smärtrehabiliteringen. 
– Nu drar vi igång igen och anställer en läkare, psykolog, sjukgymnast och en
kontaktsjuksköterska. Teamet ska vara på plats i vår berättar Pia Teleman.

DU KANSKE ÄVEN GILLAR
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