Omkostningerne ved endometriose skyldes smerte
Pressemeddelelse af 10 April 2012, oversat med tilladelse fra www.endometriosis.org
http://endometriosis.org/news/endocost-cost-of-endometriosis-driven-by-pain/)

Den første prospektive rapport nogensinde omkring de faktiske omkostninger af endometriose
viser et tab af produktionsevne, på grund af smerte, der er dobbelt så højt som
behandlingsomkostningerne.
“EndoCost” undersøgelsen er lavet af (WERF) Verdens Endometriose Forsknings Forening, og
inkluderede 909 kvinder fra 12 centre i 10 lande med diagnosen endometriose.
I en periode på 2 måneder udfyldte kvinderne validerede spørgeskemaer på deres eget sprog,
hvor de skulle svare på, hvordan endometriose påvirkede deres liv, herunder spørgsmål omkring
emner som behandlingsomkostninger, arbejdsløshed og livskvalitet.
”En prospektiv undersøgelse som denne der undersøger omkostningerne, både de direkte og de
indirekte omkostninger ved endometriose, er aldrig blevet foretaget før, og vi har nu et langt mere
klart billede af de faktiske omkostninger ved denne potentielt ødelæggende sygdom”, sagde
forskningsleder Professor Steven Simoens. Undersøgelsen var unik på den måde at
gynækologerne i hvert deltagende center arbejdede sideløbende med sundhedsøkonomer i hvert
land for at beregne de faktiske omkostninger ved endometriose.

Prisen på endometriose
De gennemsnitlige omkostninger forbundet med endometriose er €9,579 pr. kvinde – pr. år. Heraf
skyldes i gennemsnit €6,298 et tab af produktionsevne og i gennemsnit €3,113
behandlingsomkostninger. Med andre ord: omkostningerne forbundet med manglende evne til at
arbejde på grund af symptomer, er dobbelt så høje som behandlingsomkostningerne.
Behandlingsomkostninger skyldes primært:


Operation (29%)



Undersøgelser og tests (19%)



Indlæggelse (18%)



Lægebesøg (16%)

Det er estimeret at 10 % af alle kvinder i den fertile alder har endometriose, hvilket betyder, at de
årlige omkostninger forbundet med endometriose i de 10 deltagende lande er som følgende:

Høj omkostning, lille investering
WERF “EndoCost” undersøgelsen som blev udgivet i denne måned i Human Reproduction [1] viste,
at omkostningerne ved endometriose er svarende til omkostningerne ved diabetes, Crohns
sygdom og rheumatoid arthritis (leddegigt).
”Men imod sætning til disse kendte sygdomme ser vi forholdsvis minimal investering i forskning i
årsagen til og mekanismerne ved endometriose”, sagde Præsident for Verdens Endometriose
Forskningsfonden Lone Hummelshoj, som er chokeret over, hvor mange penge der går tabt for
regering og sundhedsvæsen når endometriose ignoreres.

Nedsat livskvalitet var den vigtigste indikator for sundhedsvæsnets- samt de samlede
omkostninger ved endometriose. Omkostningerne var større ved øget sværhedsgrad af
endometriose samt tilstedeværelsen af underlivssmerter.
Tab af produktivitet på grund af endometriosesymptomer blev også demonstreret i WERF ”Global
Study of Women´s Health (GSWH), der blev publiceret sidste år i Fertility and Sterility [5], som viste
et gennemsnitligt tab af produktivitet på 11 timer om ugen hos kvinder med endometriose.
Ligesom WERF EndoCost study skyldtes dette tab af produktivitet ligeledes smerter og deraf
følgende nedsat livskvalitet.
Verdens Endometriose Forskningsfonden (WERF) arbejder med at indsamle tilstrækkelige midler
til forskning i sygdommens mekanismer og dermed forbedret behandling af endometriose, så den
onde cirkel kan blive standset før den næste generation af kvinder.

