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INTERPELLATION
Till ordföranden i Hälso- och sjukvårdsnämnden, regionrådet Gilbert Tribo

Ska det fortfarande göra lite ont att vara kvinna?
Rätten till sin hälsa är grundläggande, ändå har många kvinnor förr och idag lidit när sjukvårdens kompetens har varit
för låg, eller när symptomen och problemen har varit understuderade, eller när kvinnors smärta har viftats bort utan
att diagnostiseras. Än idag lever en föreställning kvar om att det nog gör lite ont att vara kvinna och att det kanske
inte är så farligt.
Ungefär var tionde kvinna har endometrios. Trots att sjukdomen är vanlig så är kompetensen alltför svag runt om i
Sverige. Under de senaste åren har sjukdomen lyfts i den mediala debatten och resurser har satsats för att öka
kunskapen och tillgänglighet till nödvändig vård. I den nu liggande budgeten fastslås att endometriosvården ska
utvecklas och att den nationella riktlinjen ska införas och i den kommande budgeten lyfts arbete om att öka
kunskapen inom primärvården avseende diastas och endometrios. Men frågan är vad som händer.
Den 19 september kom Socialstyrelsen med en rapport som visar på ojämlik tillgång till vård över landet avseende
endometrios. På ett övergripande plan konstaterar Socialstyrelsen att det som behövs är förankrade rutiner för
smärtlindring vid akuta besök, fler patienter behöver erbjudas hormonell behandling, bättre uppföljning av
behandlingseffekt, fler etablerade multiprofessionella endometriosteam runt om i landet, bättre tillgång till
smärtspecialist, mer fortbildning. Dessutom konstaterar de att samverkan behöver stärkas och handläggningen
behöver struktureras upp mellan primärvård och elevhälsa.
För Skånes del framkommer det exempelvis att det inte verkar finnas en rutin för uppföljning efter kirurgi eller efter
nyinsatt hormonell behandling överallt. Det framkommer även att det endast är 67 % av de svarande verksamheterna
som har en skriftlig rutin för smärtlindring vid akuta vårdbesök.
För Vänsterpartiets del är det tydligt att detta arbete behöver lyftas. Det handlar om förstärkt kompetens i hela
sjukvården, men även i samverkan med elevhälsovården där Socialstyrelsens granskning visar att kunskapen och
framförallt rutinerna verkar vara bristfällig.
Mina frågor till Gilbert Tribo är därför:
•
•

Vilka åtgärder kommer du att ta initiativ till för att uppfylla skrivningarna från er egen budget om att utveckla
endometriosvården?
Vilka initiativ kommer att tas för att utveckla vården utifrån de rekommendationer som Socialstyrelsen lyfter i
sin rapport?
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