Informationsbrev nr 49 december 2015
Socialstyrelsens slutsats är att det behövs nationella riktlinjer för
endometrios!
”Under hösten har Lizzy Andersson, Senior Adviser; Ella Granbom, kontaktperson Region
Norr och suppleant i Sverigestyrelsen; samt Susann Söderberg, Ordförande Region Skåne
arbetat mot Socialstyrelsen i arbetet med en förstudie av endometrios.
Det har varit dialogmöte samt granskning och komplettering av det arbetsmaterial som
Socialstyrelsen arbetat fram.
Den 14/12-2015 lade Socialstyrelsen fram sin slutrapport av förstudien med
rekommendationen att Socialstyrelsen vill ta fram nationella riktlinjer för endometrios.
Endometriosföreningen kommer att följa upp och aktivt delta i detta arbete”
Kommentar från Endometriosföreningens styrelse:
Det känns mycket bra att Socialstyrelsen kom fram till denna slutsats!
Vi har jobbat för detta sedan början av 2014 då en första kontakt togs med kronikerutredaren
Roger Molin. Under den dialog vi hade framkom det att han inte kände till att sjukdomen
endometrios existerade innan vår kontakt!?
I samband med regeringsskiftet skedde en omorganisation och Roger överlämnade sitt
material och sina rekommendationer till Socialstyrelsens utredningsgrupp hösten 2014.
Strax före sommaren fick vi frågan om vi var intresserade av att delta i en förstudie om
behovet av kunskapsstöd för endometrios. Naturligtvis var vi det och nu är den första etappen
avklarad. Men detta är endast steg ett. Nu vill vi delta i fortsatt arbete med målet att resultatet
ska bli praktisk information till primärvården, ungdomsmottagningar, skolsköterskor m.fl. Ett
kunskapsstöd kan tas fram relativt snabbt om man utnyttjar den erfarenhet och det material
som redan finns hos specialistläkarna och hos patientföreningen. Det var kronikerutredarens
uttryckliga medskick att man genom samarbete med professionen (läkarna) och
patientorganisationer kan nå ett bra resultat tidigare.
Vi kommer att följa det fortsatta arbetet och regelbundet uppdatera dig om hur det fortskrider.
Vi kommer även arbeta tillsammans med andra intressenter för att genomföra en
folkbildningskampanj om endometrios.
Bilagor:
Pressmeddelande från Socialstyrelsen 2015-12-15
Förstudie om behov av kunskapsstöd för endometrios.
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