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Utreda möjligheten för ett center för endometriosvård i Blekinge
Först på senare tid har den gynekologiska sjukdomen endometrios uppmärksammats allt
mer. Omkring 10 % av alla kvinnor i Sverige beräknas ha sjukdomen. Dock antas ett okänt
stort mörkertal finnas eftersom många vårdsökande kvinnors symtom inte kopplas ihop med
den faktiska sjukdomen. Många drabbade kan söka hjälp många gånger och uppsöka flera
olika läkare utan att få diagnos då läkare ibland kan missta symptomen för exempelvis
urinvägsinfektion eller så kallad IBS-mage.
Endomentrios är dessutom en mycket mytomspunnen sjukdom och samhället har en lång
väg kvar att gå för att lyckas sticka hål på alla missförstånd. Bland flera förlegade idéer som
fortfarande lever kvar kan kvinnor ofta få höra att deras smärtor är normala och att det är hos
deras egna ”smärttröskel” problemet ligger. Detta trots att smärtor som allvarligt påverkar det
vardagliga livet inte bör anses normalt. Vidare påstås det felaktigt ofta att endometrios inte
kan drabba unga trots att ett stort antal kvinnor med sjukdomen haft besvär redan vid
tonåren. Det finns de som tror att endometrios går att bota genom både hormonbehandlingar
och graviditet. Även om detta i vissa fall kan ta bort smärtbesvär tillfälligt, finns det idag inget
botemedel mot sjukdomen.
I Uppsala och Göteborg finns center för specialkompetens inom endometrios. Eftersom så
många kvinnor lider av sjukdomen är trycket på vård stort och blir dessutom större ju mer
sjukvården och allmänheten upplyses om den. I Malmö har man tidigare diskuterat
möjligheten att öppna ett center. Detta verkar i dagsläget dock inte vara aktuellt.
I ett läge där landsting alltmer behöver komplettera varandra snarare än att erbjuda samma
typer av vård, skulle landstinget i Blekinge kunna fylla en funktion i denna fråga. Behovet av
vård bör dock utredas noggrant och beräkningar bör göras för att vi ska kunna se om det
över huvud taget skulle vara möjligt att öppna ett center för specialkompetens inom
endometrios i vårt län.
Vecka 10 varje år är det internationella endometriosveckan. Sverigedemokraterna anser
dock att denna kroniska och ofta väldigt smärtsamma sjukdom bör uppmärksammas mer än
så. Inte minst med anledning av den fortsatt stora okunskap som finns i frågan.
Landstingsfullmäktige föreslås besluta:
Att berörd nämnd får i uppdrag att utreda behovet av endometriosvård i Blekinge och
omkringliggande län
Att berörd nämnd får i uppdrag att utreda och beräkna kostnader och intäkter för ett
eventuellt center för specialkompetens inom endometrios i Blekinge
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