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Interpellation av Tomas Melin (MP) om endometrios
Sedan Miljöpartiet lyfte frågan om endometrios under slutet av förra
mandatperioden har flera positiva diskussioner förts, bland annat i
landstingsfullmäktige, och flera positiva beslut om fortsatt arbete har
fattats:
Fullmäktigebeslut om utvärdering 2015
Landstingsfullmäktige fattade i januari 2015 beslut om att uppdra åt
hälso- och sjukvårdsnämnden att utvärdera verksamheten på
Centrum för endometrios på Karolinska Huddinge. Syftet med
översynen var enligt landstingsråd Ella Bohlin att hon först skulle
vilja “veta mer om hur arbetet på den specialistmottagningen
fungerar innan vi börjar sätta in en massa nya insatser. Det är därför
vi samlar in den nya kunskapen kring hur centret har fungerat och
därifrån vidtar eventuella nya åtgärder som ska leda till ännu bättre
vård för den här sjukdomen.”
Alltså först en utvärdering och sedan avsåg alliansen att gå vidare
med nya åtgärder om det behövdes.
Efter en skrivelse från oss kom nya besked i februari 2016, i HSN. Då
framgick att utvärderingen hade gått från att vara en utvärdering av
endometrioscentrum till att vara en “en bredare bedömning av
vården i SLL” (endometriosvården, min anm.). Där framgår också att
detta har varit i form av en rapport som börjat skrivas, men lagts på
is i väntan på nya uppgifter som skulle komma under 2016.
I det svar som i juni 2017 gavs på en förnyad skrivelse, ges inte sken
av att något av detta någonsin pågått. Som svar på hur
fullmäktigebeslutet från över 2 år tidigare genomförts ges bara en
beskrivning på hur endometrioscentrum är uppbyggt. Någon
utvärdering nämns inte, några slutsatser av en sådan utvärdering för
endometriosvården nämns inte, någon bredare bedömning nämns
inte och den rapport som någon påbörjat men som lagts på is nämns
inte.
Förslag på åtgärder
I tidigare nämnt skrivelsesvar från februari 2016 läggs en lång rad
förslag för att stärka endometriosvården i Stockholms läns landsting.
Ett av förslagen är att ta fram ett regionalt vårdprogram/riktlinjer.
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Förslaget är att arbetet med att ta fram “dessa riktlinjer bör fullt ut
integreras med framtagandet och därefter implementering av
nationella riktlinjer för endometrios.” I skrivelsesvaret 2017 framgår
att det arbetet inte börjat, att en konsekvensanalys ska tas fram 2018.
I skrivelsesvaret 2016 läggs dock även förslag på hur
endometriosvården kan förbättras innan nationella riktlinjer eller
regionalt vårdprogram är klara. Ett dussintal punkter faktiskt, som
vore möjligt att ta tag i redan då. I svaret 2017 nämns dessa inte alls,
och frågan vad som vidare skett med dessa förslag nämns inte alls
heller, förutom en hänvisning till att viss.nu nyligen uppdaterats.
Redovisning till SKL maj 2016
I ett ärende i maj 2016 framgick att en redovisning till SKL angående
insatser för kvinnors hälsa skulle lämnas in i juni. I redovisningen
framgår bland annat en enkätundersökning till flickor födda 2000
(som ger vid handen att många har svår värk och inte får bra
behandling), nätverksmöten och utbildningsdagar för smärtläkare
och gynekologer. Enkätundersökningen, framgår det, ska användas
till informationsinsatser. Trots att redovisningen specifikt tas upp i
skrivelsen 2017 så ges inget besked om hur detta fortskrider, ett år
senare 2017.
Vad görs för endometriosvården i Stockholms läns landsting?
Endometrios är en sjukdom som drabbar väldigt många kvinnor, och
där det tar många år i genomsnitt för att få en korrekt diagnos. Det är
tydligt att det behövs insatser, och förslag på insatser finns, både
insatser på sikt och insatser som kan genomföras här och nu.
Landstingsfullmäktige har till och med fattat beslut om en
utvärdering som ett första steg. Ändå verkar det otydligt om några
insatser överhuvudtaget genomförs som troliggör att situationen
väsentligen förbättras.
Därför vill jag fråga ansvarigt landstingsråd:
1. Har landstingsfullmäktiges beslut från februari 2015 om en
utvärdering av endometrioscentrum genomförts?
2. Vilka slutsatser drog du av utvärderingen?
3. Vilka förslag, exempelvis de många förslag till insatser för en
förbättrad endometriosvård som föreslogs i HSN-ärendet i
februari 2016, avser du att gå vidare med, och när?
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