MEDICINSK KOMMENTAR

Endometrios ska behandlas
som ett smärtsyndrom
KLINIKÖVERSKRIDANDE TEAM ÄR EN GRUNDBULT FÖR VÅRDEN
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dandet för denna patientgrupp och förse
drabbade individer med verktyg att hante
Socialstyrelsen har nyligen publicerat för
slag till nationella riktlinjer för vård vid ra sin smärta på andra sätt än genom aku
endometrios [1] med syfte att öka kom ta besök i vården. Med hjälp av multimo
petensen och säkerställa a dekvat omhän dal bedömning inkluderande flera profes
dertagande oavsett var i landet kvinnor sioner (läkare, fysioterapeut och psykolog
na bor. Riktlinjerna trycker hårt på team eller annan beteendevetare) kan en mer
baserat omhändertagande, då tillståndet långsiktig god vård planeras.
De rent farmakologiska metoderna syf
har en annan sida än den rent gynekolo
giska. Hos många kan endometrios beskri tar till att lindra smärtan, men rehabilite
rande metoder är viktiga för att bidra till
ökad funktion och aktivitetsgrad. Det är
viktigt att brett kunna bedöma vad som
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utlöser patientens kraftiga reaktioner och
b Långvarig smärta vid endometrios kan
inte nödvändigtvis fastna i farmakologin.
definieras som ett smärtsyndrom.
Detta innebär inte att vi ska avstå från po
tenta smärtläkemedel eller kirurgi då det
b Svår, kronisk smärta, oavsett genes, bör
hanteras i samarbete med smärtspeciabedöms indicerat.
lister.

b Smärtan och dess konsekvenser är viktigare att behandla än diagnosen.
b Multiprofessionellt omhändertagande
kan minska risken för överanvändning av
beroendeframkallande läkemedel.

Förslaget i de nationella riktlinjerna går helt

i linje med ett pågående pilotprojekt i
Storbritannien, där effekten av multipro
fessionell smärtbehandling utvärderas
hos patienter som upprepade gånger sökt
akutsjukvård för svår smärta, oavsett so

»Med hjälp av multimodal bedömning … kan en mer långsiktig god vård planeras.«
matisk diagnos [2]. Utöver hälsorelatera
de utfallsmått planeras även en hälsoeko
nomisk utvärdering, eftersom studier har
visat att god smärtbehandling kan mins
ka vårdbehov [3] och underlätta återgång
i arbete [4].
Ett sådant upplägg skulle kunna innebä
ra att patienter med svår smärta orsakad
av exempelvis diskbråck eller endometri
os omhändertas av samma multiprofessio
nella smärtteam, beläget i anslutning till
akutsjukhuset eftersom det som regel är
där dessa patienter söker.
Insikten att smärtan måste hanteras
som ett sjukdomstillstånd i sig snarare än
ett symtom på något annat ger förutsätt
ningar för effektivare omhändertagande,
snabbare rehabilitering och mindre an
vändning av beroendeframkallande läke
medel. Förhoppningen är att arbetet med
kliniköverskridande team ska leda till för
bättrad vårdkvalitet, minskat lidande och
kostnadsbesparingar. s
b Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga
uppgivna.
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