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Svar på interpellation 2015-0709 av Ing-Marie Elfström (S)
angående behovet av ökad kunskap om och behandling av
endometrios
1. Finns det planer på att genomföra en upplysningskampanj för att öka kunskapen
om endometrios hos såväl medborgare som profession i Stockholms läns landsting?

Kunskap och forskning är mycket viktigt för att förbättra och utveckla arbetet och
behandlingen av endometrios. Kunskapen om sjukdomen måste öka, framförallt inom
skolhälsovården, ungdomsmottagningarna och primärvården.
Under 2012 öppnade ett tvärprofessionellt specialistcentrum på Karolinska
universitetssjukhuset i Huddinge. Och i budgeten för 2016 har vi satt fokus på just detta
område och en genomlysning ska göras av länets kapacitet för diagnosticering av
endometrios, framför allt bland unga i syfte att öka kunskapen.
Men det är inte enbart Stockholms läns landsting (SLL) som står, eller skall stå, för
kunskapsspridning inom detta område. Inom föreningen Svensk Förening för Obstetrik och
Gynekologi (SFOG)finns en arbetsgrupp (Endometrios-ARG) av svenska gynekologer med
bred kunskap och stor klinisk erfarenhet av endometrios som arbetar med ett bredare och ofta
nationellt perspektiv med kunskapsspridning. I gruppen finns även aktiva forskare med
avseende på utredning och behandling av endometrios. Gruppen får ofta förfrågningar och
ställer upp som föreläsare runt om i landet för allmänheten och för Endometriosföreningen.
Endometrios-ARG har även uppmärksammat Socialstyrelsen på bristerna inom
endometriosvården vilket har resulterat i att de i början av september höll ett dialogmöte där
endometrios och andra kroniska sjukdomar skall inventeras.
Idag finns det specialiserade endometriosteam på akutsjukhusen Danderyd, SÖS och
Karolinska Huddinge.
2. Kommer du att verka för ökade och riktade forskningsanslag kring endometrios?

Det vore olyckligt om man från politikens sida gick in och detaljstyrde forskningen, där måste
det finnas en konsekvent och evidensbaserad grund för beslutsfattandet. Det är dock självklart
att SLL har synpunkter på den övergripande strategin för forskningen. I landstingets FOUstrategi framgår att en ökad andel av forskningen ska gå till folksjukdomar som drabbar breda
patientgrupper. Endometrios passar väl in på den beskrivningen. I början av året beslutade
Landstingsfullmäktige att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnen att genomföra om en
genomlysning av verksamheten på centrum för endometrios på Karolinska i Huddinge. Den
genomlysningen genomlyser även behovet av forskningen på området och den kommer ligga
till grund för kommande inriktningsbeslut.
3. Anser du att det behövs nationella riktlinjer för endometriosvården, kommer du i så
fall att verka för att de införs?

För att alla patienter med endometrios ska kunna garanteras tillgång till jämställd vård,
oavsett i vilket landsting man söker, behövs gemensamma nationella riktlinjer. Regionala

riktlinjer är otillräckliga. Jag kommer i de sammanhang jag har möjlighet att ta upp frågan
med ansvariga på nationell nivå.
Därmed anser jag motionen besvarad.
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