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Kvinnosjukvården vid sekelskiftet
karakteriseras av stora förändringar.
Gynekologer tar ett snabbt växande och
allt bredare ansvar för kvinnors hälsa
inom den öppna vården. Redan nu arbe-
tar cirka 50 procent av alla specialister
inom öppen vård, och utvecklingen lär
fortsätta in på 2000-talet. Samtidigt
koncentreras de traditionella kärnverk-
samheterna som förlossningsvården
och den tunga gynekologiska kirurgin.
Antalet kliniker minskar och belast-
ningen ökar inom den slutna vården. I
en krympande ekonomi blir priorite-
ringar allt viktigare. Utbildning, forsk-
ning och samarbetsformer mellan öp-
pen och sluten vård måste under 2000-
talet anpassas till en ny verklighet.

Det medicinska sektorsrådet för
kvinnosjukvård i Västra Götalands-
regionen, bestående av verksamhets-
chefer, representanter för mödrahälso-
vården och medicinska fakulteten vid
Göteborgs universitet, har nyligen ge-
nomfört en analys av vårdbehov/vård-
tyngd, förändringar i diagnostik och be-
handlingsrutiner, behov av kompetens-
utveckling för personal samt angelägna
områden för forskning och utveckling
[1]. Sektorsrådet beskriver bland annat
hur den medicinska kunskapsutveck-

lingen påverkar verksamheten inom
kvinnosjukvården och ansluter väl till
den historik och nulägesbeskrivning för
hela landet som nyligen presenterades
av Lennart Nilsson i Läkartidningen
[2]. Rapporten lyfter fram ett antal fak-
torer som kommer att påverka speciali-
tetens utveckling under de närmaste år-
tiondena och vi vill i det följande försö-
ka utveckla dessa synpunkter ur ett na-
tionellt perspektiv.

Mera öppen vård,
tyngre sluten vård
Utvecklingen inom kvinnosjukvår-

den har under senare år lett till en för-
skjutning av tyngdpunkten från sluten
till öppen vård. Orsakerna är flera:

Inom gynekologin har kirurgisk be-
handling i vissa fall övergivits eller er-
satts av medikamentell terapi [3]. Ge-
nom en snabb teknisk utveckling har
minimalinvasiv kirurgi kommit till
ökad användning, vilket resulterat i kor-
tare vårdtider och i allt större utsträck-
ning övergång till polikliniska ingrepp.
Stora förändringar har skett inom repro-
duktionsmedicinen där numera avance-
rad diagnostik och behandling sker i
den öppna vården. Paret har blivit, och
kommer alltmer att bli, det självklara
målet för diagnostik och behandling,
vilket innebär att specialiteten succes-
sivt utvidgas till att beröra ett bredare
spektrum, från andrologi och manlig in-
fertilitet till kvinnohälsa.

Inom obstetriken har medicinska
framsteg och organisatoriska föränd-
ringar lett till kortare vårdtider och öka-
de möjligheter till ambulant övervak-
ning av riskgraviditeter. Telemedicinsk
kommunikation och konsultation kom-
mer sannolikt att  bli ett värdefullt kom-
plement och stöd.

Samtidigt har nya stora områden
vuxit fram inom den gynekologiska öp-
penvården. För närvarande behandlas
cirka en miljon svenska kvinnor dagli-
gen med könshormoner i olika doser
och regimer för exempelvis hormonell
antikonception, blödningsrubbningar
och substitutionsbehandling i klimakte-
riet. I utredningen Jämställd vård – oli-
ka vård på lika villkor, befanns kvinno-
sjukvården utgöra cirka en fjärdedel av
all öppen vård i landet [4]. Vid sidan om

denna snabba utveckling karakteriseras
den slutna kvinnosjukvården fortfaran-
de av en jourintensiv förlossningsverk-
samhet och inom den gynekologiska
sektorn av en ökad vårdtyngd.

Ökad subspecialisering
Till följd av en ökad profilering inom

kvinnosjukvården har behovet av spe-
cialkunskaper hos olika grupper av
vårdpersonal blivit alltmer uppenbart
och behovet av kompetens från andra
specialiteter ökat. Kvinnosjukvården
blir alltmer tvärvetenskaplig, och sam-
arbetar nära med en rad kliniska specia-
liteter och laboratoriediscipliner. Efter
internationell förebild har avvikelser
från de konventionella specialitets-
anknutna klinikstrukturerna diskute-
rats. På flera håll har det vuxit fram
tvärdisciplinära centrumbildningar för
forskning och utveckling, exempelvis
inom perinatalmedicin och reproduk-
tionsmedicin. Utvecklingen av sådana
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Sammanfattat

• Kvinnosjukvården efter se-
kelskiftet karakteriseras av
stora förändringar. I framtiden
kommer specialiteten t ex att
engageras av: förebyggande
och eventuell behandling av
invärtesmedicinska åkommor
som kan drabba kvinnor i hög-
re åldrar; nya principer för anti-
konception; nya teknologier
inom fostermedicinen, som
minimalinvasiv kirurgisk terapi
och stamcellstransplantation;
nya teknologier inom repro-
duktionsmedicinen, som frys-
förvaring och in vitro-matura-
tion av omogna äggceller.

• Redan nu arbetar cirka hälften
av kvinnosjukvårdens specia-
lister inom öppen vård och an-
delen lär öka.

• Samtidigt koncentreras kärn-
verksamheterna, som förloss-
ningsvård och tung gynekolo-
gisk kirurgi. Antalet kliniker
minskar.



centrumbildningar kommer med all
sannolikhet att fortsätta. Inom den prak-
tiska sjukvården kan den ökande sub-
specialiseringen av läkare, speciellt om
den sker tidigt i utbildningen, dock
komma att innebära svårigheter att säk-
ra en adekvat jourkompetens. Denna
problematik kan komma att tvinga fram
organisatoriska förändringar av den
hävdvunna klinikstrukturen. 

Ny kunskap – nya perspektiv
Kvinnosjukvården har alltid inne-

hållit stora områden av förebyggande
hälsovård och prevention. Under 2000-
talet blir dessa frågor alltmer betydelse-
fulla.

Ökad kunskap om könshormoners,
inklusive androgeners, verkningsmeka-
nismer och betydelse för kvinnors hälsa
ger gynekologin en nyckelroll i arbetet
för att bekämpa de stora folksjukdo-
marna. Selektiva östrogenreceptormo-
dulerare (SERM), antiöstrogener och
antiprogesteron erbjuder helt nya möj-
ligheter att, på ett vävnadsspecifikt sätt
med ett minimum av biverkningar, fö-
rebygga och behandla ateroskleros,
osteoporos, diabetes och demenssjuk-
domar. I Sverige finns en miljon kvin-
nor över 60 år. Utvecklingen mot en för-
ändrad befolkningsstruktur förstärks
ytterligare när den stora fyrtiotalist-
generationen gradvis åldras under
2000-talet.

Bröstcancer är den helt dominerande
cancerformen bland västerländska
kvinnor och utgör drygt 25 procent av
all kvinnlig cancer. På basen av ökad
kunskap om bröstets hormonella regle-
ring arbetar gynekologer tillsammans
med kirurger och onkologer för att ut-
forma preventiva strategier med syfte
att minska bröstcancerincidensen.

Endometrios förekommer hos cirka
10 procent av svenska kvinnor i fertil ål-
der. Sjukdomen är ett exempel på till-
stånd där förhållningssättet förskjutits
genom decennierna beroende på kun-
skapstillväxt. Från att i början och mit-
ten av seklet ha betraktats, utifrån vad
man såg, som en tumörsjukdom som
behandlas med kirurgisk exstirpation,
kom den under senare decennier att be-
traktas, utifrån sitt kliniska beteende,
som en hormonberoende sjukdom som
kan behandlas konservativt med hor-
moner. Under nästa sekel kommer vi
sannolikt att få uppleva, på grund av
kunskap om patogenesen, att fokus för-
skjuts mot ett inflammatoriskt perspek-
tiv

Omkring 10 procent av svenska
kvinnor handikappas varje år av rikliga
mensblödningar. Orsakssamband och
behandlingsmöjligheter har tidigare va-
rit ofullständigt kända och dåligt ut-
vecklade men börjar alltmer att klarläg-
gas. Pågående forskning om kärlbild-

ningens fysiologi och utvecklingen av
angiogeneshämmare kan komma att re-
volutionera stora delar av gynekologisk
behandling. Effektiva och säkra pre-
ventivmedel och abortmetoder är av av-
görande betydelse för kvinnors hälsa.
Dagen efter-piller används redan, och
utvecklingen av och ökad användning
av dylika kontraceptiva metoder är yt-
terst angelägen. Vid sidan av
angiogeneshämmare pågår också en ut-
veckling av exempelvis hormonella
metoder för män, utprovning av vaccin
och specifika metoder som främst syf-
tar till att påverka endometriet utan att
interferera med ovulationen och med
minskade systemiska sidoeffekter.

Ett mer biologiskt tänkande avseen-
de farmakologisk terapi av olika till-
stånd kommer sannolikt att bli vanliga-
re. En större patientstyrd, flexibel an-
passning av dosen utifrån patientens
ofta växlande behov kan sannolikt ac-
cepteras när patienterna får lära sig me-
kanismerna och ta större ansvar för sin
egen behandling.

Den nya generationens gynekologer
har ett starkt engagemang för kvinnors
rättigheter både nationellt och globalt.
Vi ökar våra kunskaper och bidrar till att
tydliggöra och bekämpa alla former av
våld mot kvinnor. Medvetenheten om
att Sverige är en del av världen är stark.
Inom professionen växer kraven på ett
ökat engagemang för att söka åstad-
komma en förbättrad kvinnohälsa ock-
så i ett internationellt perspektiv. Den
nybildade internationella nämnden
inom Svensk förening för obstetrik och
gynekologi har redan etablerat ett pro-
jekt i Etiopien, ett land där dödligheten
i graviditets- och abortkomplikationer
för närvarande ligger kring 800–
1000/100 000 graviditeter.

Nya teknologier
Med utgångspunkt från dagens

forskningserfarenheter tror vi att foster-
medicin kommer att få en alltmer
framskjuten plats.

Preimplantatorisk genetisk dia-
gnostik (PGD) gör det möjligt för par
som bär på anlag för svår genetiskt be-
tingad sjukdom att påbörja en graviditet
i vetskap om att sjukdomen inte kom-
mer att drabba fostret [5, 6]. Metoden
kräver in vitro-fertilisering (IVF) i
kombination med embryobiopsi och
genetisk diagnostik med fluoroescent
in-situ-hybridisering (FISH) eller poly-
meraskedjereaktionsteknik (PCR) på
enskilda embryoceller. En fördel med
PGD framför traditionell fosterdia-
gnostik är att diagnostiken tidigare-
läggs så att abort kan undvikas.

Perspektivet hisnar när man inser att
vi redan idag har utrustning för en mi-
niatyrisering av genetiska analyser med
möjlighet att göra 200 olika bestäm-

ningar på 10 minuter i material från en
enda isolerad blastomer! Självfallet
måste varje nytt steg i den tekniska ut-
vecklingen bli föremål för en ingående
etisk analys innan några beslut om
tillämpning fattas.

Utvecklingen inom ultraljudstekni-
ken har redan idag fått en stor betydelse
för diagnostiken av fostermissbild-
ningar [7]. Invasiv diagnostik och intra-
uterin behandling av påvisad foster-
missbildning kan ske på grund av den
goda ultraljudstekniken. Öppen foster-
kirurgi har prövats framför allt på foster
med diafragmabråck, ofta med prema-
turt värkarbete som följd. Behandling
med minimalinvasiv teknik och feto-
skopi synes däremot vara en mera
framkomlig väg [8]. Medicinsk be-
handling av fostersjukdom, som på-
visats prenatalt, kommer sannolikt att
utvecklas ytterligare. Exempel på det-
ta är dexametasonbehandling av mo-
dern till kvinnliga foster där adreno-
genitalt syndrom diagnostiseras med
PCR på korionvillibiopsier. Behand-
lingsförsök görs också vid fetala taky-
arytmier [9].

Frysförvaring av ägg i ovarialbiop-
sier från unga kvinnor som genomgått
kastrerande behandling för malign
sjukdom, på grund av strålning, cyto-
statika och kirurgi, utvecklas vidare
[10]. Då kvinnan bedöms läkt och har
önskemål om att få egna barn kan ägg-
cellerna bli föremål för försök till in
vitro-maturation (IVM) följd av in
vitro-fertilisering [11]. Denna nya tek-
nik kan också innebära möjligheter för
andra patientgrupper, till exempel kvin-
nor med Turners syndrom där ova-
rialvävnad kan biopseras i unga år innan
folliklarna hunnit gå i atresi.

Det finns i dag en bred internationell
konsensus om att totalt förbjuda repro-
duktiv kloning hos människa. Däremot
har kloningstekniken diskuterats när
det gäller att skapa »reservdelsvävnad»
för människor, antingen genom att klo-
na djurvävnad för xenotransplantation
eller genom att från humant material
skapa stamceller för autotransplanta-
tion. Osäkerheten om risker och förde-
lar med xenotransplantation kommer
att bestå, och detta behandlingsalterna-
tiv kommer att bli föremål för intensiva
och långvariga diskussioner framöver
[12].

Evidensbaserad
kvinnosjukvård
En ökad kostnadsmedvetenhet växer

fram inom sjukvården. Behovet av prio-
riteringar stimulerar debatten kring
kostnad och nytta samt det nya koncep-
tet evidensbaserad sjukvård [13]. Kra-
ven växer på att dagens metoder för
diagnostik, behandling och omvårdnad
utvärderas med bästa möjliga metodik.
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Processen har startat inom flera områ-
den av kvinnosjukvården:

För närvarande utvärderas inom
mödrahälsovården hela det nationella
programmet, liksom screeningförfaran-
det för cancer i livmoderhalsen och för
sexuellt överförbara sjukdomar. Sanno-
likt kommer en gemensam datoriserad
mödrahälsovårdsjournal att införas i
framtiden.

Inom obstetriken kommer uppfölj-
ningen av förlossningsutfall och utvär-
deringen av metoder för förlossningsin-
duktion att samordnas i ett gemensamt
register med koppling till mödrahäl-
sovård och neonatalvård. Multicenter-
studier initieras för att belysa värdet av
avancerad fosterövervakning.

Inom gynekologin vidareutvecklas
de nuvarande nationella registren för
abdominella och laparoskopiska opera-
tioner samt för gynekologiska cancer-
sjukdomar liksom den nationella upp-
följningen av abortverksamheten.

Prospektiva randomiserade studier
av nya kirurgiska tekniker samt nya be-
handlingsrutiner vid spontan och pro-
vocerad abort kan förväntas i den nära
framtiden. Inom reproduktionsmedici-
nen sker för närvarande både en natio-
nell [14] och en internationell registre-
ring av teknik och resultat vid assisterad
befruktning. Diagnostik och behand-
ling kommer att utvecklas med ultra-
ljudsbaserade och minimalinvasiva me-
toder. Påbörjade studier avsedda att
minska flerbördsfrekvensen vid IVF
kommer att intensifieras, liksom upp-
följning av IVF-barn avseende både fy-
siskt och psykologiskt välbefinnande
[14].

Nya yrkesroller
Den snabba utvecklingen med ökad

subspecialisering och införandet av nya
tekniker inom kvinnosjukvården leder
till ett ökat behov av medarbetare med
delvis nya yrkesroller, till exempel
IVF-barnmorskor/sjuksköterskor, la-
boratorieassistenter och biologer inom
reproduktionsmedicinen, ultraljudsut-
bildade barnmorskor, uroterapeuter, ge-
netiska rådgivare och sjuksköterskor
med specialutbildning inom palliativ
cancervård. Behovet av personal med
IT-kompetens kommer att öka drama-
tiskt under de närmaste åren. Kuratorer
och psykologer kommer även fortsätt-
ningsvis att ha en viktig roll inom kvin-
nosjukvården, inte minst på grund av att
delvis nya medicinska situationer upp-
kommit, med graviditeter och gravidi-
tetsönskemål hos kvinnor med allvarli-
ga sjukdomstillstånd, exempelvis efter
organtransplantationbehandling för
malign sjukdom och allvarliga infektio-
ner såsom HIV [15].

Nya krav ställs på personalen inom
kvinnosjukvården i det mångkulturella

moderna samhället där attityder och
värderingar kring reproduktion och
sexualitet visar stora variationer [16].
Familjeplanering och menopausmedi-
cin är två områden av avgörande bety-
delse för kvinnors hälsa. Den medi-
cinska kunskapen inom dessa områden
tillväxer snabbt och kräver ett kraftigt
ökat engagemang av gynekologer.

Kompetensutveckling
Svensk förening för obstetrik och

gynekologi har i en analys nyligen på-
visat att vi med nuvarande utbild-
ningstakt kommer att ha en allvarlig
brist på specialistläkare inom kvinno-
sjukvården i hela landet efter fyrtiota-
listernas pensionsavgångar i början av
2000-talet. Tabell I visar trenden om
man gör antagandet att 30 nya specia-
lister i obstetrik och gynekologi utbil-
das varje år och att nuvarande specialis-
ter verkar fram till pensionsåldern 65 år.
Fram till år 2003 finns då ett visst över-
skott av yrkesverksamma gynekologer,
men därefter blir det ett successivt
ökande underskott. Verkligheten ser ty-
värr ännu mera dyster ut, eftersom vi för
närvarande dräneras på specialister som
väljer att arbeta utomlands, övergår i
annan yrkesverksamhet eller på grund
av utbrändhet blir långtidssjukskrivna
eller väljer att gå i pension i förtid. På
läkarsidan kommer det alltså att före-
ligga ett ökat behov av grundutbildning
och ett starkt behov av ökad specia-
listutbildning.

Rekrytering av läkare till specia-
listutbildning inom obstetrik och gyne-
kologi grundläggs inte sällan under
grundutbildningen. En väl utformad
kurs under studietiden är enligt vår upp-
fattning av utomordentligt värde när det

gäller att ge unga blivande kolleger en
nyanserad uppfattning om vad det inne-
bär att arbeta som gynekolog.

Visst kan hög jourtäthet och jour-
tyngd avskräcka, liksom risken att ham-
na i juridiska ansvarsproblem modell
USA, men erfarenheterna hittills av de
ungas intresse för specialiteten är
mycket goda. Vad som mest tycks attra-
hera är specialitetens mångsidighet
med möjlighet att så småningom välja
varierade inriktningar. Ett ofrånkomligt
problem som kommer att behöva disku-
teras är om det på grund av brist på ope-
rationsfall verkligen kommer att vara
möjligt att utbilda samtliga ST-läkare
till operationskunniga generalister eller
om det vore görligt att tänka sig en sub-
specialisering redan under ST-utbild-
ningen. En utbildningspolicy för bli-
vande specialister kan naturligtvis en-
dast utformas på basen av den aktuella
klinikorganisationen i landet, där det
med nuvarande struktur finns mer än 50
kvinnokliniker som kräver insatser av
operationskunniga obstetriker dygnet
runt.

En kontinuerlig fortutbildning (con-
tinuing medical education, CME) av
hög kvalitet är en avgörande förutsätt-
ning för kompetensutvecklingen av
våra specialistläkare. Arbetsgivaren har
ett tydligt ansvar för att praktiskt och
ekonomiskt möjliggöra fortbildning
samtidigt som det åligger professionen
och dess organisationer att tillse att ny
kunskap sprids, att utbildningsbehov
uppmärksammas och att den utbildning
som erbjuds är relevant och av hög kva-
litet.

Även barnmorskor, sjuksköterskor
och övrig medicinsk och paramedicinsk
personal kommer att ha ett växande be-
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Tabell I. Gynekologer i Sverige 1999–2015. Beräknat antal pensioneringar respektive nytill-
komna specialister varje år samt den extrapolerade tillgången på yrkesverksamma gynekolo-
ger.

Antalet
Antalet Antalet Underskott/ yrkesverksamma

År i pension nya specialister överskott gynekologer

1999 19 30 +11 1 369
2000 23 30 + 7 1 376
2001 23 30 + 7 1 383
2002 27 30 + 3 1 386
2003 23 30 + 7 1 393
2004 31 30 - 1 1 392
2005 31 30 - 1 1 391
2006 43 30 -13 1 378
2007 43 30 -13 1 365
2008 59 30 -29 1 334
2009 58 30 -28 1 306
2010 76 30 -46 1 260
2011 63 30 -33 1 227
2012 74 30 -44 1 183
2013 83 30 -53 1 130
2014 70 30 -40 1 090
2015 52 30 -22 1 068



hov av såväl special- som efterutbild-
ning. Arbetsgivare och de professio-
nella organisationer har ett gemensamt
ansvar för att stimulera och utforma
denna viktiga del av kompetens-
utvecklingen inom kvinnosjukvården.
Samtidigt bör det vara en självklarhet
att var och en som arbetar inom kvinno-
sjukvården också tar sitt individuella
ansvar för att upprätthålla den egna
kompetensen.

Framtida satsningar
Avslutningsvis vill vi, för att främja

kvinnosjukvårdens framtida utveck-
ling, föreslå satsningar inom följande
områden:

• En krympande sjukvårdsekonomi
kräver en kritisk granskning av värdet
av olika medicinska åtgärder. Det blir
alltmer angeläget att beslut som rör me-
dicinska prioriteringar baseras på bästa
möjliga evidens.

• Utvärdering av nya behandlings-
tekniker kräver systematiska studier av
stora patientmaterial. Det kommer att
bli viktigt att kvinnosjukvården organi-
serar sig regionalt och nationellt på ett
sådant sätt att möjlighet ges till patient-
nära klinisk forskning.

• Antalet äldre kvinnor inom befolk-
ningen ökar snabbt. Kraftfulla sats-
ningar på diagnostik och behandling av
tillstånd som osteoporos, urininkonti-
nens, kardiovaskulära sjukdomar och
demens har avgörande betydelse för
kvinnors hälsa.

• Ett ökande antal sjukdomar har be-
funnits ha ärftliga orsaker. En satsning
på genetisk diagnostik kommer att bli
av stor vikt inom antenatal screening-
verksamhet, utredning och behandling
av infertilitet samt vid prognosbedöm-
ning och behandling av cancersjukdo-
mar.

• Tidigare ej behandlingsbara orsa-
ker till infertilitet hos såväl mannen som
kvinnan kan nu i ökande utsträckning
behandlas, och utvecklingen pekar mot
att det kommer att bli motiverat såväl
från resultat- som kostnad–nyttasyn-
punkt att göra ytterligare satsningar
inom detta fält.

• Bröstet är ett målorgan för kvinn-
liga könshormoner. Kvinnosjukvården
bör utveckla sin kompetens och ta ett
ökat ansvar för övervakning, diagnostik
av benigna och maligna bröstsjukdo-
mar.

• En harmonisering av vårdprogram
inom olika delar av landet och en strä-
van till ökad konsensus i medicinska
frågor kommer att innebära en kvali-
tetsförhöjning inom kvinnosjukvården.
De nationella arbets- och referensgrup-
per som sedan länge varit verksamma
inom Svensk förening för obstetrik och
gynekologi har en viktig roll i detta ar-
bete.
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