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Denna rapport utgör första delen i en artikelserie om tre som behandlar jämlikhet inom hälso- och 
sjukvård med inriktning på Skåne. Rapporterna tar avstamp i internationell lagstiftning som rör hälsa, 
redogör kortfattat för Sveriges lagar på området samt Region Skånes och, till viss del, enskilda kom-
muners åtaganden. Centrala begreppsdefinitioner och forskningsmetoder redovisas i inledande delar.

Den andra rapporten i serien kommer att handla om diskriminering inom hälso- och sjukvård och den 
tredje behandlar socioekonomiska skillnader (klasskillnader) i relation till hälso- och sjukvård. De 
kommer att släppas under vår och sommar 2018.
Rapporterna författas av Vänsterpartiet i Region Skåne. Efter redogörande av aktuell forskning och 
statistik följer våra förslag på politiska åtgärder.

När analys hämtas från forskningsunderlag är detta följt av hänvisning i texten. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasis-
tiskt parti på ekologisk grund. 
 
Vi är ett parti som arbetar för rättvisa, jämlikhet och för ett bättre arbetsliv. Vi finns i hela Skåne och 
arbetar för att uppnå våra mål på många olika sätt: på arbetsplatsen, i bostadsområdena, i kommunen 
och regionen. Vi vill inte bara se en bättre värld – vi gör något för att komma dit också. 

I Region Skåne vill vi satsa på den krisande sjukvården och ta bort de privata vinsterna i välfärden, 
bygga ut kollektivtrafiken och göra kulturen mer tillgänglig. 

Vill du veta mer gå in på www.vskane.se eller hör av dig till vansterpartiet@skane.se

Rättvisa, jämlika och jämställda samhällen är bättre samhällen att leva i för 
samtliga medborgare (Wilkingson & Picket, 2009).
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Ordlista
Genusbias: Tankesätt som färgas av samhällets normer kring socialt kön och som 
därför leder till medicinska felbedömningar.

Icke-binär: Person som inte definierar sig utifrån binära kön (kvinna/man).

Intersektionell: (I detta sammanhang) forskning som stäcker sig över flera discipli-
ner (ämnen), så som medicin, sociologi, ekonomi och samhällsvetenskap i kombi-
nation.

Psykosomatisk: Fysiska symptom som har ursprung i psykisk oro.

Socioekonomisk: Ett mått som anger en person eller en grupps kombinerade socia-
la och ekonomiska ställning i samhället. 
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Bakgrund

 
 
 
Hälso- och sjukvården – en verksamhet färgad av våra  
föreställningar om varandra

Generellt sett har vi en god sjukvård i Sverige och Skåne idag. Vi står oss väl i 
internationella och nationella undersökningar, speciellt vad gäller högspecialiserad 
vård. 

Dessvärre har vi länge haft skillnader i vem som får den goda vården. Vi har en 
ojämlik tillgång till sjukvårdens resurser och möjligheter. Denna ojämlikhet går att 
studera och är välbelagd inom ett flertal områden. 

Denna rapport studerar jämställdhet inom vården. Finns det skillnader i vilken 
vård man får beroende på om man är kvinna eller man? Hur ser de skillnaderna ut? 
Detta är frågor som är ganska lätta att besvara med hjälp av de dataunderlag som 
finns idag (för dig som är otålig: ja, det finns skillnader). Varför det finns skillna-
der är svårare att besvara med s.k. kvantitativa undersökningar, d.v.s. genom att 
studera siffror över antal patienter eller typ av medicinering, antal klagomål eller 
liknande. Kvalitativa undersökningar som intervjuer och enkäter är till stor hjälp, 
men kan enbart peka på upplevelser, beslut och beteenden som är medvetna för den 
som svarar på frågorna. Säg t.ex. att en kvinnlig patient med ett visst symptom blir 
hemskickad utan åtgärd av en läkare, medan en man med samma symptombild blir 
förskriven medicinering. Kvinnan i fråga kan uppleva sig diskriminerad av läka-
ren och kan troligen redogöra för detta (förutsatt att hon får veta att den manliga 
patienten fick medicin mot symptomen). Vi kan registrera att diskriminering har 
skett. Om vi skall titta på varför det har skett är det mindre troligt att läkaren i en 
fiktiv enkät kryssar i rutan ”Jag tar mäns beskrivningar av fysiska symptom på 
större allvar än vad jag gör med kvinnor, jag antar helt enkelt att kvinnors symptom 
är psykosomatiska och skickar hem dem”. I själva verket skulle en sådan ruta kun-
na verka provokativ för läkaren, direkt påverka slutförandet av enkäten i negativ 
riktning och rekommenderas därför på det stora hela taget inte. Slutsats: vi behö-
ver andra metoder för att besvara Varför-frågan. En genomgång av dessa finner ni 
under ämnesgenomgång.
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Vi lever inte i ett jämställt samhälle. Det finns stora skillnader i inkomst, 
boende, hälsa, bemötande och möjligheter på offentliga och privata arenor. Det 
går att relatera till hälsa, ohälsa och vård. Även detta är välbelagt, vilket ni kom-
mer finna under rubriken Forskningsöversikt. Att skillnaderna påverkar oss alla, 
vårt tänkande, vårt beteende och vårt sätt att se på världen; att det utgör en del av 
strukturen 
som omger oss och det utgör en del av strukturen inom oss: det håller inte alla med 
om. För att svara på Varför-frågan kring samhällsstruktur används olika ideologiska 
förklaringsmodeller. Den här rapporten bygger på Vänsterpartiets.

Vilka tillgångar vi har, ekonomiska och sociala, har tillsammans med samhällets 
maktfördelning direkta följder för vår hälsa och ohälsa. 

Vänsterpartiet tycker inte om orättvisa. Vi är socialister, feminister och antirasister. 
Det genomsyrar vår politik och det genomsyrar vår analys. För oss är frågan om 
jämställd vård oerhört viktig. Hur utformar vi ett samhälle och ett sjukvårdssystem 
som i högsta möjliga mån utjämnar de skillnader vi ser idag?

Som Sveriges kommuner och Landsting uttrycker saken: ”Sjukvården har ett stort 
ansvar (…) inte bara behandla sjukdomar, åkommor och ohälsa utan också helst 
utjämna de skillnader i ohälsa som finns för att uppnå målet om en god hälsa för 
alla.” (författarens kursivering) (SKL, 2009).

Det sista vi kommer att besvara i denna rapport är därför Vad skall vi göra åt det 
här? Hur ser vi till att förbättra vårt utförande av sjukvård så att kvinnor och män 
får lika del av de resurser som finns? (Eller: hur ser vi till att vi faktiskt följer de 
lagar och förordningar vi har sagt att vi skall följa?).  

Våra sju punkter utgör den politik vi i Vänsterpartiet vill och kommer att driva för 
att förbättra jämställd tillgång till vård för alla skåningar, kvinnor som män. För att 
det är en mänsklig rättighet, för att det är rättvist. 

För att ett jämlikt samhälle är ett bra samhälle för alla. 
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Introduktion och ämnesgenomgång

Att samhället vi lever i präglas av ojämlikhet är belagt. Arbetsfördelningen mel-
lan kvinnor och män är till exempel ojämnt fördelad: Kvinnor tog 2016 ut 75 % 
av föräldraledigheten, mer ledighet för tillfällig vård av barn, utförde mer obetalt 
arbete, mer hem- och omsorgsarbete, hade oftare ett deltidsarbete och oftare så 
ofrivillig deltidsanställning (Kommissionen för jämlik hälsa, 2016). Kvinnor har 
genomgående lägre lön än män; efter att ha räknat bort faktorer som påverkar detta 
kvarstår en oförklarad skillnad på 5-8 % (SOU 2016, Toivanen 2011, SCB 2016). 
Låg inkomst genom arbetslivet betyder låg pension efter arbetslivet. Många äldre 
kvinnor har haft en så låg inkomst att pensionen delvis eller helt består av garanti-
pension: 54 % kvinnor hade 2015 garantipension till någon del. Motsvarande siffra 
för män var 16 % (Regeringen, 2016). 

Att samhället är ojämlikt är inte bara relevant för att se på förklaringsmodeller 
för ojämlik sjukvård, det är också viktigt för att det påverkar vår hälsa. Med lägre 
social ställning kommer ökad utsatthet och förhöjd risk för ohälsa över hela livs-
spannet. Det har också betydelse för hur mottaglig för eller motståndskraftig man 
är mot olika hälsorisker (Kommissionen för jämlik hälsa, 2016).

Inom hälso- och sjukvård speglas kvinnors och mäns ojämlikhet på ett flertal sätt. 
Kvinnor tvingas vänta längre än män i sjukvården, får sämre behandlingar, för-
skrivs fel och för många läkemedel och drabbas därför av förhöjd risk för bl.a. 
fallskador (Karin Schenck-Gustafsson, 2017; Eriksson, 2017). Kvinnor konsume-
rar mer läkemedel än män, är oftare sjukskrivna och har sämre självskattad hälsa 
(SKL, 2014). 

Så vad innebär en god hälsa? World Health Organisations definition av hälsa utgörs 
av ett tillstånd av “fullständigt fysiskt, psykiskt och social välbefinnande och inte 
bara frånvaron av sjukdom eller handikapp”. Det ger ett ganska brett spann av 
ohälsa som även antagits i Sveriges nationella delmål om jämställd hälsa från 2016. 
Olika undersökningar använder olika mått eller indikatorer för att mäta hälsa och 
ohälsa, man tittar på självskattad hälsa, på skillnader i medellivslängd mellan olika 
grupper och olika geografiska områden. Överlag pekar resultaten i samma riktning. 
Det finns omotiverade skillnader i hälsa, vård, förskrivning och bemötande. 

Att hälsa inte är helt beroende av en individs genuppsättning eller oförutsägbara 
olyckor står också tydligt. Hälsa är idag ojämlikt fördelat över befolkningen. Kom-
missionen för jämlik hälsa definierar ojämlik hälsa som systematiska skillnader i 
hälsa mellan samhällsgrupper med olika social position. Det inkluderar inte bara 
sjukdom som bemött inom vården utan hälsa genom livets alla skeden och skillna-
der mellan t.ex. olika socioekonomiska nivåer, olika etniskt ursprung, eller som i 
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den här rapporten - olika kön. När ojämlikheten har ökat i Sverige är det kvinnor 
med förgymnasial utbildning som drabbats hårdast. (Kommissionen för jämlik 
hälsa, 2016; Folkhälsomyndigheten, 2016).

Socioekonomisk tillhörighet mäts ofta med hjälp av utbildningslängd. I jämförelser 
mellan olika utbildningsgrupper syns tydliga mönster där personer med kort utbild-
ning uppvisar sämre hälsa och har kortare förväntad livslängd än människor med 
längre utbildning. Risken att dö mellan 30 och 74 år i Sverige var 2012 ungefär 
dubbelt så hög bland personer med enbart grundskoleutbildning som hos personer 
med eftergymnasial utbildning. Sedan 1970 har medellivslängden generellt sett 
ökat i Sverige, men ökningen är inte jämt fördelad över alla grupper. Om man tittar 
på Skånes största stad, Malmö, var skillnaderna mellan förgymnasial och eftergym-
nasial utbildning 1991–1995 fem år för män. Det ökade till sex år 2006 – 2010. 
Skillnaden mellan kvinnor I Malmö ökade under samma period från tre till fyra år. 
(Malmö Stad, 2013).

Kvinnor har längre förväntad livslängd än män men har sämre hälsa över livsspan-
net. Personer med funktionsnedsättning, HBTQ-personer och etniska minoriteter är 
också de särskilt utsatta för olika former av ohälsa. Den svenska diskriminerings-
lagen är till för att skydda människor mot diskriminering på sex grunder: kön (/
könsöverskridande identitet eller uttryck), etnisk tillhörighet, religion (eller annan 
trosuppfattning), funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (Lag 2014:958). 
Diskrimeringsgrunderna kan också användas för att beskriva samverkande för-
tryck: om samma person innehar flera egenskaper är risken större att diskriminering 
sker utifrån flera faktorer. Lägger man till socioekonomisk utsatthet syns mönster i 
statistiken både i risk för ohälsa och risk för diskriminerande behandling. Eller som 
Malmökommissionen utrycker det: ”Det är ingen tillfällighet att de som är välut-
bildade, har ett bra arbete, en god inkomst och en bra bostad mår bättre och lever 
längre” (Malmö Stad, 2013). 

Denna rapport fokuserar inte på områden där män utgör riskgrupp för diskrimine-
ring eller ohälsa. Diskriminering på grund av könsöverskridande identitet/uttryck 
eller icke-binär könstillhörighet är heller inte behandlat här. Det senare kommer att 
vara del av rapport nummer två. 
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Lagstiftning och riktlinjer
Skåne utgör som bekant en del av Sverige och Sverige som stat har ett antal olika 
internationella organisationer och sammanslutningar att svara inför. Landet är en 
del av FN och WHO och en del av EU. Inom dessa organisationer har Sverige 
träffat överenskommelser, ratificerat deklarationer och undertecknat konventioner 
om hälsa generellt och kvinnors hälsa specifikt och därigenom förbundit staten 
att efterfölja dessa. Inom rikets gränser gäller Svea Rikes lag. En del av grundla-
gen, Regeringsformen, beskriver statens ansvar gentemot dess medborgare och 
de grundläggande målen för offentlig verksamhet. För tydligare skrivningar finns 
Hälso- sjukvårdslagen (HSL), närmare redogjord för nedan. Dessutom har Region 
Skåne och kommuner inom regionen egna överenskommelser och målsättningar 
som rör hälsa och hälsopolitik. 

Nedan följer en beskrivning av lagstiftning och riktlinjer utifrån internationell, 
nationell och lokal nivå.

Internationellt: FN, WHO och EU

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs 1948 av FN:s general-
församling. Sverige röstade tillsammans med 48 andra länder för deklarationens 
antagande, och förband sig därigenom att stötta dess genomförande. Artikel 25, del 
ett lyder:

Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens 
hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvän-
diga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, 
invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning 
under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll. (Förenta nationerna, 
1948). 

Detta innebär i korthet att alla människor har rätt till god hälsa och tillräckliga 
medel för att uppehålla den genom livet, rätt till hälsovård och rätt till försörjning 
om hen skulle bli sjuk. Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet.

Utöver konventionen för mänskliga rättigheter har Sverige också ratificerat den s.k. 
Kvinnokonventionen eller CEDAW 1980. Den poängterar att jämställdhet är en 
förutsättning för att alla skall kunna åtnjuta de mänskliga rättigheterna och faststäl-
ler att det finns samhällsstrukturer som förhindrar detta. Konventionen syftar därför 
till avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och förbinder undertecknade 
att vidta alla lämpliga åtgärder för detta avskaffande. Den benämner specifikt att 
detta inkluderar åtgärder inom hälsovård och att stater är förbundna att säkerstäl-
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la tillgång till hälso- och sjukvård. (Kommissionen för jämlik hälsa 2017, UN 
CEDAW, art.12, 1979. ). Sveriges regering har det yttersta ansvaret att se till att 
konventionen efterföljs, men i de delar som rör hälso- och sjukvård bär kommuner, 
landsting och regioner ett stort ansvar. På nationell nivå täcks konventionen in i 
lagstiftning och de nationella jämställdhetspolitiska målen. (Länsstyrelsen, 2018).
 
Efter arbetet med Milleniemålen togs 17 nya mål förhållbar global utveckling fram 
– Agenda 2030. The Sustainable Developments Goals (eller SDGs) rapporteras på 
varje år av samtliga medlemsstater. Mål nummer 3 syftar till att försäkra hälsa och 
välmående för alla i alla åldrar och mål nummer 5 till att uppnå jämställdhet och 
stärka kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter. Mål 10 syftar till att mins-
ka ojämlikhet inom och mellan länder. (FN, 2018).

WHO utgör FN:s fackorgan för hälsofrågor. Dess övergripande mål är att alla 
människor ska uppnå en så god hälsa som möjligt – och som beskrivet ovan defi-
nieras hälsa som fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro 
av sjukdom. WHO ger rekommendationer till sina medlemsstater om styrning av 
institutioner som hanterar hälsofrågor, undersöker mekanismer som påverkar hälsa 
på makronivå och bistår med utredningar, forskning och kunskap inom området. 
De kartlägger och utvärderar den globala hälsoutvecklingen. Dessutom har de i 
uppdrag att främja implementering av och utveckla vetenskapligt underbyggda 
politiska åtgärdsalternativ. (Regeringen 2009; WHO, 2018). 

En rapport som varit avgörande för folkhälsopolitisk forskning de senaste är den 
s.k. Marmot-rapporten från WHO, eller Closing the gap in a generation: health equ-
ity through action on the social determinants of health, som den egentligen heter. 
Mer om dess innehåll och uppföljare följer under Forskningsöversikt.  

Inom EU är medlemsstaterna inne på det tredje gemensamma hälsoprogrammet 
vilket sträcker sig över åren 2014-2020. En av fyra formulerade utmaningar vid 
programmets anskaffande var den ökande ojämlikheten inom hälsa i och mellan 
medlemsländer. (Europeiska kommissionen, 2014).

För regional och lokal nivå finns Europeiska deklarationen för jämställdhet mel-
lan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR. I denna deklaration 
uppmanas undertecknare att offentligt ta ställning för jämställdhetsprincipen och 
att implementera den inom ramen för sina verksamhetsområden. Undertecknare 
skall upprätta en jämställdhetsplan för redovisande av prioriteringar, åtgärder och 
resurserfördelning. Undertecknaren skall samarbeta med alla institutioner och or-
ganisationer inom sitt landsting/ sin region/kommun i syfte att främja skapandet av 
verklig jämställdhet. Den antogs av den europeiska kommun- och regionförbunds 
samarbetsorganisation 2006. SKL står bakom den och rekommenderar svenska 
regioner, landsting och kommuner att underteckna. (SKL, 2018; Länsstyrelsen, 
2018).
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Nationellt: Sveriges lag

Sveriges grundlag består av fyra delar, varav en är Regeringsformen. Den beskriver 
i sin andra paragraf målen för offentlig verksamhet:

Särskilt ska det allmänna (…) verka för social omsorg och trygghet och för goda 
förutsättningar för hälsa (Regeringskansliet, 1974).

Det är alltså svenska statens ansvar att ge goda förutsättningar för hälsa. Regering-
en bär därmed det övergripande ansvaret, men i enlighet med hälso- och sjukvårds-
lagen (HSL) är arbetet med att bedriva hälso- och sjukvård delegerat till landsting 
och kommuner. Målet med hälso- och sjukvårdsverksamhet så som formulerat i 
HSL lyder (…) en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. (SKL, 
2009; Regeringskansliet, 2017).

I de nationella målen för regeringens jämställdhetspolitik ger det femte delmålet, 
Jämställd hälsa, att ”(k)vinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsätt-
ningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor” (Regering-
en, 2017). Socialstyrelsen har vidare definierat att jämlik vård innebär att ”bemö-
tande, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla, oavsett personliga 
egenskaper, bostadsort, ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, 
etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning” (Socialstyrelsen, 2009).

Vård som inte lyckas vara jämlik går emot HSL. 1992 fastställde Socialdeparte-
mentet direktiv för en utredning, Prioriteringsutredningen, för att utreda hur man 
skulle kunna förbättra arbetet med att jämställa vården. Dess slutbetänkande, 
Vårdens svåra val, publicerades 1995. I slutbetänkandet föreslog tre principer för 
sjukvården att rätta sig efter för att uppfylla HSL vilka antogs av Riksdagen 1997. 
(SOU 1995:5, SKL 2009).

SKL sammanfattar de tre principerna: 
1.  Människovärdesprincipen

Alla människor har lika värde och samma rätt, oberoende av personliga egen-
skaper och funktioner i samhället. Människovärdesprincipen är grundläggande 
men inte ensam tillräcklig grund för prioriteringar. Om resurserna är begränsa-
de kan inte alla få vad de egentligen har rätt till. 

2.  Behovs- och solidaritetsprincipen
Resurserna bör satsas på de områden (verksamheter vid den politisk/adminis-
trativa prioriteringen, individer i den kliniska vardagen) där behoven är störst. 
Solidaritet innebär också att särskilt beakta behoven hos de grupper som har 
mindre möjligheter än andra att göra sina röster hörda eller utnyttja sina rät-
tigheter.
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3.  Kostnadseffektivitetsprincipen
Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör en rimlig relation 
mellan kostnader och effekt eftersträvas, mätt i förbättrad hälsa och höjd livs-
kvalitet. Kostnadseffektivitetsprincipen bör endast tillämpas vid jämförelse av 
metoder för behandling av samma sjukdom. Vid olika sjukdomar går effekterna 
inte att jämföra på ett rättvisande sätt. (SKL, 2009).

Viktigt att understryka är att principerna som skall styra vårdval inom verksam-
heten även är prioritetsordnade, d.v.s. går människovärdesprincipen före behovs- 
och solidaritetsprincipen samtidigt som kostnadseffektivitetsprincipen inte kan gå 
före varken människovärde eller behov. 

Tio år efter riksdagens antagande av principerna konstaterade Prioriteringscentrum 
att sjukvårdspersonal i mycket låg grad var medvetna om de tre principerna för 
vårdutövande. (SKL, 2009). 

Lokalt: Riktlinjer och åtaganden Region Skåne och  
kommuner

Region Skåne har antagit CEMR (beskriven under stycket om EU). Dessutom har 
Båstad, Eslöv, Malmö stad, Simrishamn, Svedala, Ängelholm, Svalöv, Kristianstad, 
Helsingborg och Lunds kommuner också undertecknat den (Länsstyrelsen 2018). 
Regionen har också en jämställdhetsstrategi, den nuvarande gäller 2017-2020 och 
heter Ett jämställt Skåne. Kapitel fem heter Jämställd hälsa. Det sätter upp mål för 
en mer jämställd hälso- och sjukvård i regionen och konstaterar att de problem som 
finns med ojämlik hälsa existerar även i Skåne. De prioriterade målen är att uppnå 
bättre fysisk och psykisk arbetsmiljö och färre sjukskrivningar på arbetsplatser; att 
minska den psykiska ohälsan bland flickor, pojkar, kvinnor, män och transpersoner; 
att uppnå en mer jämställd hälso- och sjukvård och stärka arbetet för att förbättra 
sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter. (Lhådö&Hansson, 2017). 

I Skånes regionala utvecklingsstrategi (Det öppna Skåne 2030) är en av delstrate-
gierna en förbättrad och mer jämlik hälsa, vilket en jämlik vård är en del av. Där 
framgår att 

”en god hälsa ger bättre förutsättningar för ett gott liv för den enskilde, och en 
god och jämlik hälsa är också en förutsättning för en hållbar samhällsutveck-
ling i stort.” (Region Skåne, 2015).

Region Skånes målsättning för en jämlik hälso- och sjukvård formuleras: ”En häl-
so- och sjukvård som bidrar till minskade skillnader i hälsa genom att erbjuda alla 
en vård på lika villkor anpassat efter individuella behov och förutsättningar” (förf. 
kursivering) (Region Skåne, 2015). 
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Forskningsöversikt
Som beskrivet ovan är Sverige och Skåne genom flertalet överenskommelser och 
lagar juridiskt skyldiga att ge invånare en god vård på lika villkor. För att förstå hur 
detta skall göras finns en brett utbud av forskning som studerar vad det är som går 
fel och ger förslag på sätt att komma till rätta med dessa fel. 

Forskningsfältet – vad man tittar på och hur

Forskning inom folkhälsa, folkhälsopolitik och utförande av hälso- och sjukvård 
är stora fält med många intersektionella ansatser. Detta kapitel ger en översikt av 
resultat från aktuell forskning men är på inga sätt heltäckande. Fokus ligger på 
statistiskt belagda skillnader inom vård utförd i Sverige och Skåne och analyser av 
dessa. 

För att studera sjukvård behöver man veta vad som gör människor sjuka. Sjukvår-
den behandlar inte enbart sjukdomar utan även ohälsa som kan leda till sjukdom. 
Vad som leder till ohälsa brukar benämnas hälsans bestämmelsefaktorer. Som be-
skrivet under Ämnesgenomgång utgör flera av diskrimineringsgrunderna bestäm-
melsefaktorer för hälsa, men det finns också många fler. Ofta är de sammanlänkan-
de på så vis att flera faktorer samvarierar i att skapa en utsatthet, en mottaglighet 
för ohälsa. Politiskt finns stora möjligheter i att arbeta aktivt mot de bestämmelse-
faktorer som är länkade till ohälsa och sjukdom.

Marmot-rapporten (tidigare nämnd under stycket om WHO), tittar på just detta. 
Dess fulla titel Closing the gap in a generation: health equity through action on the 
social determinants of health (ungefär ”Utplåna skillnaderna under en generation: 
jämlik hälsa genom åtgärder via sociala bestämningsfaktorer för hälsa”, förf. över-
sättning), pekar på vad man vill göra: utplåna skillnaderna mellan olika gruppers 
hälsa genom att åtgärda sociala bestämningsfaktorer för hälsa. Den rekommenderar 
tre övergripande strategier: 1. Förbättra förutsättningarna för människors dagliga 
liv; 2. Motverka den globala orättvisa fördelningen av makt, pengar och resurser, 
globalt, nationellt och lokalt; 3. Mät och förstå problemet och bedöm effekterna av 
olika åtgärder. (Marmot et.al. 2008; Kommissionen för jämlik hälsa, 2016). Följer 
man detta arbetssätt är chanserna goda att man uppnår en minskad ohälsa sett över 
befolkningen och en mer jämlikt fördelad hälsa med hjälp av förebyggande åtgär-
der.

I Sverige bildade man 2015 Kommissionen för jämlik hälsa för att undersöka ojäm-
likhet i den svenska vården och se på möjligheter för dess styrning. I tre rapporter 
utgivna mellan 2015- 2017 presenteras ett gediget bakgrundsmaterial för föränd-
ringsarbete. 
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Malmö Stad startade sitt arbete med sociala bestämningsfaktorer för hälsa i direkt 
inspiration av Marmot-rapporten och beslutade sig för att genomföra en lokal va-
riant. De grundade Malmökommissionen eller Kommission för ett socialt hållbart 
Malmö 2010. Kommissionen bestod av fjorton kommissionärer som författade 
underlagsrapporter som låg till grund för den slutliga rapporten, Malmös väg mot 
en hållbar framtid. Hälsa, välfärd och rättvisa som utkom i sin helhet 2013. (Malmö 
Stad, 2018). 

När man studerar ojämlikhet inom vård finns det en förklaringsmodell som är till 
stor hjälp. Den kan användas för att titta på varför-frågan ställd under Bakgrund 
och presenteras av SKL i publikationen (O)jämlikhet i hälsa och vård med hänvis-
ning till Yvonne Hirdmans teori om genussystemet (Hirdman 1988, SKL 2014). 
Vanliga orsaker för diskriminering inom vården beror enligt modellen på genus-
bias, tre olika sorters ”feltänk” som härstammar från sätt att omedvetet sortera in 
människor i grupper och agera därefter. De består av följande (exempel utvecklas 
vidare i statistik längre ned):

• Att se stereotypa skillnader mellan könen där de inte finns och ger olika behand 
 ling utifrån detta utan medicinsk motivering. Exempel: Likartade besvär tolkas  
 som fysiska hos män och psykiska/psykosomatiska hos kvinnor. Risker: Kvin  
 nors sjukdomar upptäcks inte/upptäcks senare än vad de hade behövts. 

• Att bortse från skillnader mellan könen och inte ta hänsyn till de könsspecifika  
 behov som existerar. Mannens fysionomi som norm gör här att kvinnor   
 felbehandlas. Exempel: Operationer vid ljumskbrock, dialysmängd. Risk:   
 förhöjd dödsrisk för kvinnor. Detta bias medför även att vårdpersonal omedvetet  
 bortser från att män och kvinnor inte lever under samma förutsättningar vilket   
 kan medföra ohälsa för kvinnor.

• Att patienten ses som typisk för sitt kön, trots att hen inte är det. Det finns   
 individuella skillnader inom könsgrupperna. Exempel: En kvinna kan vara   
 alkoholist trots att det är vanligare att män är det, en man kan ha problem   
 med sköldkörteln trots att det är mer vanligt för kvinnor att drabbas av   
 dessa problem. Risk: Feldiagnosticering. (SKL, 2014).

Resultat – vad man ser när man räknar

Hur ser då ojämlikheten i vården ut i faktiska siffror? Vi kan börja med att se på 
skillnader i hälsa. Som tidigare diskuterat görs detta vanligast genom att titta på 
förväntad livslängd och skillnader mellan olika grupper. För att titta på skillnader 
mellan socioekonomiska grupper tittar man oftast på utbildningsgrad eller skillna-
den mellan människor med grundskola som högst avslutad utbildning (förgymna-
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sial utbildning), människor med gymnasieutbildning som högst avslutad utbildning 
och högskoleutbildning som högst avslutad utbildning (eftergymnasial utbildning). 
Sverige har i internationella jämförelser hög levnadsstandard och ett mångårigt 
trygghetssystem på plats. Trots det kan vi se stora skillnader i hälsa och dödlighet 
mellan olika grupper, och bland vuxna har dessa skillnader till och med ökat under 
de senaste 30 åren. Detsamma gäller i våra nordiska grannländer, varför det har 
kommit att kallas ”den nordiska välfärdsparadoxen”. (Kommissionen för jämlik 
hälsa, 2016). 

Skillnaden i förväntad medellivslängd mellan förgymnasialt utbildade kvinnor och 
eftergymnasialt utbildade kvinnor var två år 1986. 2003 var den hela 4,3 år, d.v.s. 
mer än fördubblad. (Toivanen, 2012). Kvinnor i åldern 35–64 år med endast för-
gymnasial utbildning har haft den minst gynnsamma hälsoutvecklingen de senaste 
tio åren, medellivslängden har generellt ökat för samtliga grupper över tid men 
kvinnors ökande medellivslängd för samtliga utbildningsnivåer mattas av över tid 
- så inte för män. Den förväntade medellivslängden vid 30 år har endast ökat svagt 
för kvinnor med förgymnasial utbildning. (SKL, 2014; Toivanen, 2012; Folkhäl-
somyndigheten, 2017). Gruppen med förgymnasial utbildning är betydligt mindre 
i dag än den var i början av 1990-talet, och det kan antas bidra till att kvinnorna i 
gruppen är mer socialt utsatt än tidigare. Könsskillnaderna mellan kvinnor och män 
som tillhör gruppen har inte utjämnats.  (Regeringen, 2016).

Skillnad i medellivslängd i Sverige för förgymnasialt utbildade, gymnasialt utbildade och 
eftergymnasialt utbildade kvinnor mellan 1986-2014. Ökningen i medellivslängd planar ut 
för förgymnaisalt utbildade: klyftorna ökar.  Källa: SCB 2018.
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Det finns också statistiskt stöd för ökad social ojämlikhet i dödsrisk mellan 1995 
och 2010 bland kvinnor 30-60 år, oavsett mått och åldersgrupp. För män syns inte 
motsvarande mönster (SOU, 2017; Toivanen, 2012). Dödligheten inom gruppen 
kvinnor 30-60 år minskade visserligen under perioden 1991–2012 med 6 % för 
kvinnor med förgymnasial utbildning, men samtidigt minskade den hela 33 % för 
de med eftergymnasial utbildning. (Regeringen, 2016).

Om man ser på typer av ohälsa kan den delas in i olika kategorier, varav en ut-
görs av s.k. förebyggbar ohälsa. Förebyggbar ohälsa består av faktorer som går att 
påverka genom politiska beslut om samhällsstyrning. Sjukskrivningar på grund av 
förebyggbar ohälsa går att mäta i kostnader i produktionsbortfall, sjukvård, sjuk-
skrivning och rehabilitering. Vanliga exempel på åtgärder är att minska rökning och 
förbättra alkoholvanor i samhället. Dödsorsaker kopplade till förebyggbar ohälsa 
är bl.a. lungcancer, cancer i matstrupen, skrumplever och motorfordonsolyckor. 
Alla dessa är dock betydligt vanligare hos män som grupp än hos kvinnor sett över 
samtliga ålders- och utbildningsgrupper, även om de har ökat hos kvinnor (främst 
för kvinnor med förgymnasial utbildning). Ökningen tros bero på att fler kvin-
nor drabbas av lungcancer nu än tidigare. Intressant att notera är också att bland 
kvinnor med eftergymnasial utbildning har cancer som dödsorsak minskat med 32 
% men för kvinnor med förgymnasial utbildning endast med 11 %. (SKL, 2014). 
Det kan ha sin förklaring i att bröstcancer utgör den vanligaste cancern för kvinnor, 
medan lungcancer är dödligast. Lungcancer har ett starkt samband med rökning, 
vilket är vanligare bland kvinnor med förgymnasial utbildning (Folkhälsomyndig-
heten, 2017). Med screeningtekniker (mammografi) har man ökat tidig upptäckt av 
bröstcancer och lyckats få ner dödstalen något (SKL, 2014; Zackrisson, 2012).

Ett annat vanligt sätt att mäta hälsa är genom att låta människor själva bedöma sitt 
mående. Självskattad hälsa har visat sig stämma väl överens bl.a. med prognoser 
över förväntad livslängd. Överlag skattar kvinnor sin hälsa som sämre än vad män 
gör, och resultat samlade sedan slutet av 1980-talet visar att kvinnor med förgym-
nasial utbildning i minskande grad uppskattar sitt allmänna hälsotillstånd som gott 
(Regeringen, 2016; SKL, 2014). 2016 var en självskattad god hälsa bland kvinnor i 
åldern 16–84 år 71 %, för män i samma grupp var den 76 % (Folkhälsomyndighe-
ten, 2017). 

Från ohälsa till sjukdom

Hjärtsjukdom är ett område där forskning pekar på att risk för genusbias existerar, 
då man vid behandling bortser från skillnader mellan könen. Med mäns hjärtin-
farktsymptom som norm missas varningstecken hos kvinnor - kvinnor uppvisar 
en rad andra symptom än män vid hjärtinfarkt och blir därför feldiagnosticerade. 
Kvinnor med ST-höjningsinfarkter får sämre omhändertagande än män med samma 
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symptom, och färre kvinnor än män får läkemedel som rekommenderas i nationel-
la riktlinjer för hjärtsjukvård. Vid stroke har man sett i ett flertal rapporter att det 
föreligger underbehandling med blodförtunnande medel (speciellt Warfarin) hos 
kvinnor. (SKL, 2014; SKL, 2009).

Det vanligaste kirurgiska ingreppet i Sverige är operation mot grå starr. Forskning 
visar att kvinnor har längre väntetid till operation än vad män har, vilket innebär att 
de har sämre syn när de väl blir opererade.

Andelen patienter i procent med visus (syn) under 0,5 på bästa ögat föra operationen, 
skillnad mellan män och kvinnor. (Ett värde överstigande 0,5 är gräns körkortssyn). Källa: 
Nationella Kataraktregistret 2013.

Vid ländryggsoperationer visas att kvinnor har mer ont i ländryggen innan de får 
komma till operation. Vid operation av ljumskbrock utgår man också från en man-
lig norm. Det medför större dödsrisk för kvinnor som drabbas – hela åtta av tjugo 
kvinnor får felaktig diagnos angående vilken slags bråck i ljumsken de drabbats av 
och blir felaktigt opererade. Motsvarande siffra för män är en av tjugo. Liknande 
förfarande kan ses vid dialys (rening av blodet nödvändig vid njursjukdom) där 
måldosen satts efter män som norm. Forskning pekar på att kvinnor verkar behöva 
en högre måldos än män. (SKL, 2014).

Många människor drabbas vid åldrade av Alzheimers sjukdom, både kvinnor och 
män. Det finns olika grader av insjuknande, och undersökningar visar att män och 
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kvinnor med samma grad och samma behov av hjälp inte har lika många timmars 
hemtjänst. Kvinnorna har tre timmar mindre i veckan.  (SKL, 2014).

Läkemedel – förskrivning, verkan och biverkan 

Kvinnor konsumerar överlag mer läkemedel än män, samtidigt som de är underbe-
handlade med en rad viktiga mediciner som är nyare och dyrare än de läkemedel de 
får förskrivna (SKL 2014). Till exempel får kvinnor i mindre utsträckning än män 
medicinering mot hjärt- kärlsjukdomar enligt nationella riktlinjer. Vad gäller ben-
skörhetsfraktur behandlas endast 14 % av kvinnorna med adekvat läkemedel, något 
som har uppmärksammats under fler år. Trots detta har ingen förändring uppmätts 
på indikatorn. (Öppna jämförelser genom SKL, 2014).

Maria Eid har för Vårdförbundet författat publikationen Oförklarliga skillnader 
i vård mellan kvinnor och män (2006). Den visar att manliga patienter oftare än 
kvinnliga får skriftlig information om sin läkemedelsbehandling. När män inte följt 
ordinationerna är det för att de är rädda för biverkningar, kvinnorna slutar ta sina 
läkemedel för att de har fått biverkningar (Eid, 2006). Kvinnor drabbas överlag 
oftare av kvalitetsbrister i samband med läkemedelsbehandling – de får oftare 
biverkningar, olämpliga läkemedel eller läkemedel som är olämpliga i kombination 
med varandra (SKL, 2014; Regeringen, 2016). Som patient kan man rapportera in 
biverkningar av läkemedel samtidigt som sjukvården själva också skickar också 
in rapporter. Av rapporter från allmänheten görs nästan 70 % av kvinnor, och av 
rapporter som går genom vården rör 57 % kvinnors biverkningar. När patientför-
säkringar har betalat ut ersättningar för biverkningar som kunnat undvikas kan det 
kopplas ihop med statistik om kvinnors större andel IVO-klagomål, och visa på 
reella brister i patientsäkerhet för kvinnor (SKL, 2014). Mediciner provas ut för 
användning i s.k. kliniska prövningar. Äldre patienter inkluderas oftast i mindre 
utsträckning i dessa, trots att äldre kvinnor är den grupp som ordineras flest läke-
medel (Regeringen, 2016). Historiskt sett har läkemedel främst testats på män, och 
vid djurförsök på handjur (Ah-King, 2012). 

När det kommer till psoriasis eller eksem har det visats att män oftare än kvinnor 
erbjuds behandling på hudklinik. Statistik från apoteksförsäljning visar att mjukgö-
rande kräm förskrivs, hämtas ut och betalas av kvinnor till en kostnad av samman-
lagt över 28 miljoner kronor. Mäns krämkostnad uppgår till omkring 15 miljoner. 
Fokusgruppsintervjuer har genomförts för att undersöka attityder kring kräm som 
läkemedel. I svaren säger de kvinnliga patienterna: ”Hur kan jag hantera salvor-
na?”, medan männen säger: ”Vad kan salvorna göra för mig? (Eid, 2006). Detta 
tyder på en skillnad i attityder mot medicinering. 

Män får alltså en mindre mängd läkemedel förskrivna än kvinnor, men nyare och 
dyrare sorter. Äldre medicinsorter ges ofta till kvinnor och äldre män, medan yngre 
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män får nyare mediciner utskrivna. Läkemedel mot den tidigare nämnda hudsjuk-
domen psoriasis utgör ett belysande exempel. Biologiska läkemedel har visat sig ha 
bäst verkan mot symptomen, men de är också dyrast. Män behandlas med biologis-
ka läkemedel i ungefär dubbel så hög utsträckning som kvinnor sett över samtliga 
åldersgrupper. Socialstyrelsen kommenterar detta och liknande exempel:

 (..) också inom sjukvården (…) kan man naturligtvis inte utesluta att män i 
vissa sammanhang på grund av delvis omedvetna traditionella uppfattningar 
’prioriteras högre’ och erbjuds den senast tillgängliga behandlingen”. (Social-
styrelsen genom SKL, 2014)

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett vanligt problem i vårt samhälle. Delar man upp statistik över 
de tre olika utbildningsnivåerna framträder en bild där psykisk ohälsa är vanligare 
bland kvinnor som har en förgymnasial utbildning jämfört med kvinnor som har 
gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Detta mönster framträder inte när man 
gör samma uppdelning bland män. (Kommissionen för jämlik hälsa, 2016). An-
delen kvinnor i åldern 16–84 år som 2016 uppgav nedsatt psykiskt välbefinnande 
var 19 % (motsvarande siffra för män: 13 %) (Folkhälsomyndigheten, 2017). De 
flesta patienter med psykisk ohälsa återfinns inom den vuxenpsykiatriska öppenvår-
den eller i primärvården, och av dessa är två tredjedelar kvinnor. Sedan 1990-talet 
har förskrivningar av antidepressiva och lugnande ökat, och främst skrivs det ut 
till kvinnor. (SKL, 2014). Kvinnor med utlandsfödda föräldrar och ensamstående 
kvinnor med barn rapporteras också betydligt må sämre psykiskt än andra grupper 
(Regeringen, 2016). Psykisk ohälsa kring graviditet registreras av Socialstyrel-
sen. Andelen kvinnor som behandlas för psykisk ohälsa i samband med graviditet 
följer samma mönster: andelen för förgymnasial utbildning var 2014 9,6 % och för 
eftergymnasialt utbildade 5,6 %. Andelen kvinnor som får extra stöd på grund av 
förlossningsrädsla visar däremot ett omvänt samband: av eftergymnasialt utbildade 
mottar 9,1 % stöd medan 6,3 % av förgymnasialt utbildade får detsamma. (Social-
styrelsen, 2015).

Att arbeta sig sjuk

Vad gäller sjukdomar kopplade till arbete finns också skillnader mellan könen. 
Företagshälsovård finns på många arbetsplatser och är till för att öka de anställdas 
hälsa och minska kostnader i form av sjukskrivningar och produktionsbortfall. 
Statistik från företagshälsovård kan vara behjälplig för att titta på ohälsa i arbets-
livet. Man kan se en viss ökning av arbetssjukdomar de senaste åren, en ökning 
som är större för kvinnor än för män. Många gånger är stress och psykiska på-
frestningar listade som vanliga anledningar. Mellan 2013 - 2014 ökade stress och 



20

andra psykiska besvär med nästan 40 %, för kvinnor - den största ökningen sedan 
mätningarnas start 1991. Arbetsmiljöverket menar att kvinnors överrepresentation 
i statistik kring arbetsmiljörisker inte synliggörs p.g.a. att kvinnors arbete värde-
ras lägre. Det skulle leda till att riskerna heller inte åtgärdas. Män får också oftare 
ansökan om ersättning genom arbetsskadeförsäkring godkända, vilket kan bero på 
att det finns mindre forskning om kvinnors arbetsmiljöer och mindre kunskap om 
skadorna i handläggningen av ärenden. Kritik har riktats mot att kunskaperna och 
handläggningen utgår från en manlig norm. (Kommissionen för jämlik hälsa, 2016; 
ISF, 2011; Toivanen, 2012; SCB genom SKL, 2014). 

Arbetsmarknaden i Sverige är tydligt könsuppdelad. Det är vanligare att kvinnor 
jobbar inom t.ex. skola, vård och omsorg vilka alla utgör krävande arbetsmiljöer. 
Många arbetsuppgifter inom dessa sektorer är fysiskt tunga, har ett högt tempo 
och mycket sociala och känslomässiga kontakter. Detta möts upp av låga löner, 
lågt inflytande över den egna arbetssituationen och få möjligheter att göra karriär. 
Dessa faktorer syns i form av rapporterade upplevelser av stress och olust kopplad 
till arbetet och ökar risker för arbetsrelaterad ohälsa - av kvinnors anmälningar 
till Arbetsmiljöverket utgörs 32 % av sociala eller organisatoriska orsaker: Stor 
arbetsmängd, hög arbetstakt, mobbing, trakasserier och påfrestande klientkontakter. 
Motsvarande siffra för män är 13 %. (Toivanen, 2012; SKL, 2014). Det är också 
betydligt vanligare för kvinnor än för män att ha varit utsatta för våld eller hot om 
våld på sin arbetsplats de senaste 12 månaderna – 18 % jämfört med 10 %. (Arbets-
miljöverket via SKL, 2014).

Kvinnors sjukfrånvaro är dubbelt så hög som mäns mätt i antal nettodagar med 
sjukpenning, rehabiliteringspenning och sjuk- och aktivitetsersättning. I samtliga 
åldersgrupper är fler kvinnor än män sjukskrivna 29 dagar eller längre, och kvinnor 
får sjukersättning i högre grad än män även efter att hänsyn tagits till ålder, utbild-
ning, vårdtid, boenderegion och födelseregion. (Försäkringskassan/SCB genom 
SKL, 2014). Det blir tydligt att det finns en ojämn arbetsbelastning mellan kvinnor 
och män. Ofta hänvisas kvinnors dubbla arbete – betalt och obetalt – som en orsak 
till kvinnors högre ohälsa. Kvinnor har fortfarande ofta huvudansvar för skötseln 
av hem och familj utöver sitt lönearbete: av kvinnors totala arbete består 46 % av 
obetalt hemarbete (för män: 36 %). Kvinnors arbetsförmåga påverkas exempelvis 
under lång tid vid familjebildning medan mäns arbetsförmåga förblir oförändrad 
när de blir föräldrar. Effekten kvarstår i upp till femton år efter barnets födelse 
(IFAU, 2011). Om kvinnan inte utför det obetalda hemarbetet själv ansvar hon ändå 
ofta för att arbetet utförs. (SKL, 2014; SCB, 2016).

Bemötande av patienter

Vad gäller bemötande inom vården syns även här klara skillnader mellan kvinnor 
och män. Kvinnor anmäler klagomål över bemötande oftare än män, och det är 
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vanligare att klagomål som gäller vård av kvinnor leder till kritik från Socialsty-
relsen. I nöjdhet är könsskillnaderna små men genomgående, systematiska och 
återfinns i alla verksamheter till kvinnors nackdel. (SKL, 2014). Resultat baserade 
på Nationella folkhälsoenkäten visar att 18 % procent av kvinnor upplever diskri-
minering i kontakter med sjukvården (jämfört med 14 % av män) (Wamala m.fl., 
2007). En undersökning visar att det är dubbelt så vanligt att kvinnor upplever att 
de blivit kränkta vid kontakter med vården jämfört med män (Swahnberg&Wijma 
genom SKL, 2014).

Ett exempel på skillnader i bemötande rör övervikt. Fetma (obecitas) är vanligare 
bland män än kvinnor, men vid läkarbesök är läkare mer benägna att rekommende-
ra kvinnor än män att gå ned i vikt redan vid ett BMI på 25 (gränsen för övervikt). 
Män fick samma råd först då de nådde ett BMI på 30. Kvinnor förskrivs också mer 
läkemedel mot fetma trots att det är fler män som lider av det. Gunilla Risberg som 
själv är läkare och forskare, är den som lyfter fram lyfter fram exemplet i SKLs 
rapport. Hon kopplar dessa resultat till samhällets normer som styr antaganden om 
att kvinnor skall vara smala och att det är viktigare än att män är det. (SKL, 2014).
Ännu ett belysande exempel på hur föreställningar om manligt och kvinnligt kan 
påverka bemötande inom vården kommer från ett experiment utfört på läkarstuden-
ter. Studenterna gavs fallbeskrivningar och ombads skriva rekommendationer för 
vidare behandling. Fallbeskrivningarna var identiska men symptomen tillskrevs de 
könskodade påhittade patienterna Siw respektive Siwert. Två olika scenarion gavs. 
Det ena beskrev identiska nackbesvär hos Siw och Siwert. Studenternas rekom-
mendationer gav fler laboratorieprover åt Siwert än åt Siw. Vid ett scenario med 
magbesvär rekommenderades Siwert oftare undersökningar så som tjocktarmsrönt-
gen medan Siw fick råd om sin livsstil. Vid bägge frågeställningarna föreslogs mer 
psykofarmaka åt Siw. (SKL, 2014).

Ingrid K. Holmström har genomfört två studier om bemötande i samband med 
samtal till sjukvårdsupplysning via telefon. En kartläggning av samtalen visar att 
när föräldrar ringer in och beskriver symptom om sina barn fick männen dubbelt 
så ofta tid bokad hos husläkare. Kvinnorna fick råd om egenvård. 78 % av samta-
len som rörde barn gjordes av kvinnor. Även när kvinnor och män ringde in och 
beskrev identiska symptom för egen del fick männen oftare en läkartid. Kvinnorna 
fick råd om egenvård och uppmanades att vänta och se. (Holmström, 2014; Busk, 
2014; Röstlund, 2015). 

Exempel från medicinering, arbetsmiljöohälsa och bemötande visar tydligt att sjuk-
vården inte är undantagen samhällets föreställningar om kvinnor och män. Inom 
vården har det direkta konsekvenser för patienternas hälsa och i värsta fall kan det 
avgöra om en patient lever eller dör. Ökad medvetenhet och avskaffande av genus-
bias är en fråga om patientsäkerhet.
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Exempel från Region Skåne

Hur mår Skåne? 

Åldersstrukturen skiljer sig mellan olika delar av Skåne vilket påverkar vilken sorts 
ohälsa som är vanligast var. Den västra delen av Skåne har en yngre befolkning 
än den östra delen. Sydöstra Skåne har den äldsta befolkningen. Drygt hälften av 
Skånes befolkning bodde 2013 i sydvästra Skåne, en fjärdedel i nordvästra Skåne, 
15 % i nordöstra Skåne och 7 % i sydöstra Skåne. (Region Skåne, 2013).
År 2000 startade genomförandet av en folkhälsoenkät för Skånes befolkning, som 
i likhet med den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som Folkhäl-
somyndigheten genomfört sedan 2004 har till syfte att kartlägga befolkningshälsa 
och ge empiriska underlag för förändringar. I Folkhälsorapport Skåne 2013 sam-
manställs folkhälsoenkäten från 2012, vilken besvarades av drygt 28 000 skåningar. 
Enkäten för vuxna 18-80 år görs var fjärde år och rapporten från 2013 är den senast 
publicerade. Där jämförs även resultat från tidigare års undersökningar. 

De allra flesta vuxna i Skåne skattade i enkäten sin egen hälsa som ”bra” eller 
”mycket bra”. Bland män är andelen som uppger att de mår ”bra” eller ”mycket 
bra” något högre än bland kvinnor (Region Skåne 2013). I Malmö uppvisar kvin-
nor, särskilt yngre kvinnor, sämre psykisk hälsa än män (Lindström m.fl. 2012; 
Ivert&Malmsten 2014). I Skåne i stort är det i åldersgruppen yngre vuxna (18-34 
år) som man återfinner högst andel med psykisk ohälsa. Detta mönster har varit 
tydligt sedan år 2000, och tydligare bland kvinnor än bland män. (Region Skåne, 
2013).

 Sedan 2008 finns två frågor i Folkhälsa i Skåne om erfarenheter av kränkning un-
der de senaste tre månaderna, samt om orsaken till kränkningen. I undersökningen 
från 2012 uppgav 25 % av kvinnorna och 18 % av männen att de blivit behandlade 
eller bemötta på ett sätt så att de känt sig kränkta. (Ivert&Malmsten, 2014). Det 
är högre rapporterat i Skåne än i genomsnittet för hela Sverige, och Malmö ligger 
något över genomsnittet för Skåne (Region Skåne, 2013).

60 % av män och 40 % kvinnor i Skåne lider av övervikt eller fetma och nivån har 
inte förändrades mellan 2008 - 2013. I folkhälsoenkäten för Skåne är livskvalitets-
index lägre i gruppen med fetma i alla åldrar, framför allt bland kvinnor (Region 
Skåne, 2013). I riket lider ungefär hälften av befolkningen (44 % av kvinnor och 57 
% av män) i åldern 16–84 år av övervikt eller fetma (Folkhälsomyndigheten 2017). 
Andelen kvinnor med utvecklad fetma är klart högre bland kvinnor med endast 
grundskoleutbildning i jämförelse med kvinnor med högre utbildning (Socialstyrel-
sen, 2015).
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Tack vare Malmökommissionens arbete med ”en egen Marmot-rapport” finns det 
mycket forskning gjord i just Malmö som rör socioekonomiska skillnader och dess 
effekt inom ett flertal områden, t.ex. hälsa. I segregerade städer går det att se skill-
nad i medellivslängd mellan olika stadsdelar beroende på befolkningssammansätt-
ning eller socioekonomisk nivå – så även i Malmö. Siffrorna liknar dessutom de i 
Sverige nationellt: Den genomsnittliga hälsan har förbättrats men skillnaderna mel-
lan olika grupper har ökat de senaste åren. 2013 var skillnaden 4,5 år för kvinnor 
och 5,5 år för män mellan de minst och mest socioekonomiskt utsatta bostadsom-
rådena. Skillnaden i återstående livslängd vid 30 års ålder mellan de förgymnasial 
utbildning och de med eftergymnasial utbildning var 4,1 år för kvinnor och 6 år för 
män. (Malmö Stad, 2013).

Vård för kvinnor 
Brister i förlossningsvården har varit starkt kritiserade över hela landet de senaste 
åren, och så även i Skåne. Familje-BB och patienthotell i Malmö har varit ned-
stängt och gett minskade möjligheter för familjer att stötta varandra i stressiga 
situationer och i att välkomna nya familjemedlemmar tillsammans. 

Mellan januari och september 2017 hänvisades 608 kvinnor i Skåne till en annan 
förlossningsklinik än den de velat ha. För SUS Lund innebar det en hänvisning på 
6,2 %.  Antalet hänvisningar var väldigt ojämnt fördelade i Skåne - SUS Lund hän-
visade 2016 15,8 %, men Helsingborg bara 1 %. (Alnemark&Hjalmarsson, 2017). 
En hänvisning bidrar till stress och oro i en redan utsatt situation, och kan i värsta 
fall äventyra patientsäkerheten. 2017 hade Kristianstad stor brist på barnmorskor, 
vilket ledde till problem vid sommarsemestrar. Veckorna innan semestrarna sakna-
des personal till 150 arbetspass. (Fridh, 2017).

Nationella registret för smärtrehabilitering samlar in data kring specialistvård för 
smärtbehandling. De kartlägger vården vid de största mottagningarna, och SUS 
Lund tar emot näst flest i Sverige efter Linköping. Mellan 2012-2016 var 12 726 
patienter nationellt inskrivna för rehabilitering inom smärtlindring. Medelåldern 
var ca 43 år och 77 % var kvinnor. Det mönstret syns tydligt över åren och på 
samtliga orter – smärtsymtom drabbar i högst utsträckning kvinnor.  Om man 
jämför grupperna av kvinnor och män som deltar i program är kvinnorna aktuella 
på avdelningen under en längre period än männen. Det gäller både utredning och 
rehabilitering som för kvinnor verkar ta längre tid från start till avslut. Kvinnorna 
har även haft sin smärta längre tid än männen innan utredningen eller rehabilitering 
påbörjas. Männen genomgår rehabilitering i ett tidigare skede. (NRS, 2017).
2016 genomförde Smärtrehabilitering i Lund 1071 utredningar. För rehabilitering 
tog det i genomsnitt 74 dagar mellan remissinkomst och första erbjudna besök och 
i Lund var 90 % av de som genomgick rehabilitering kvinnor (nationellt 2016 var 
siffran 80 %). 75 % av patienterna i rehabiliteringsprogrammet uppgav att de trod-
de att det skulle vara mycket svårt att återgå till full sysselsättning och 61 % var 
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inte övertygade om att bli återställda (NRS, 2017). Undersökningar har dock visat 
att mindre mottagningar, så kallade multimodala smärtbehandlingsmottagningar 
(MMS-mottagningar) kan vara mycket effektiva trots att de inte har specialistvår-
dens fulla kompetens. Att få tillgång till MMS-kompetens på vårdcentralerna vore 
positivt för att möta en utsatt grupp tidigt och minska lidandet orsakat av ett längre 
sjukdomsförlopp, ofta förknippat med sjukdomsbilden kring smärtsymtom. Det 
hade varit att sänka tröskeln för kvinnor som söker vård för sin smärta. MMS som 
vårdval tog tillbaka i offentlig regi 2017, vilket Vänsterpartiet ser som positivt. Nu 
bör det skjutas till extra resurser för att bygga ut verksamheten.   

Mer resurser behöver skjutas till för att minska väntetiderna inom kvinnovården, 
flera års besparingar och neddragningar av vårdplatser har satt sina spår inom verk-
samheterna. Kvinnovård inkluderar bland annat gynekologi, endometriosbehand-
ling, urologi och gynekologisk cancerkirurgi.
 
Våld i nära relationer drabbar kvinnor i långt högre grad än män. Idag nyttjas inte 
den kontakt som utsatta kvinnor ofta har med vården till att bryta våldsmönster när 
chans finns (Socialstyrelsen, 2018). År 2013 gjordes 201 polisanmälningar om våld 
mot kvinnor i Lund, och i 52 % av fallen var förövaren någon hon hade eller hade 
haft en nära relation till (104 av 201). I ytterligare 32 fall var kvinnan bekant med 
gärningspersonen sedan tidigare. Samma år, i Lund, anmäldes 277 fall av misshan-
del mot män. 20 ärenden registrerades med partner eller f.d. partner som förövare 
– 7 % av fallen (Forsberg, 2014). Vården har en mycket viktig uppgift i att upp-
märksamma våldsutsatta patienters situation och erbjuda hjälp till att kunna leva ett 
tryggt liv fritt från psykisk och fysisk misshandel.

Primärvården – en första anhalt som kan bidra med mycket
Totalt sett gjorde Sveriges befolkning 2010 knappt 2,5 läkarbesök per invånare och 
år (exklusive hälsovårds¬besök), varav drygt hälften (56%; 1,4 besök/invånare och 
år) gjordes i primärvården. I Skåne gjorde befolkningen 2,8 läkarbesök per invåna-
re och år 2010, varav hälften, 1,4 besök, i primärvården. I Malmö gjordes mar-
ginellt fler besök, 2,9, och något min¬dre andel i primärvården, 1,35. (Beckman, 
2012). Det finns mycket att tjäna på att nyttja vårdcentraler och se till att de besit-
ter en hög kompetens med låga trösklar, framförallt med tanke på förebyggande 
hälsovård. De tendenser som visar att socioekonomiskt utsatta kvinnor söker vård i 
mindre utsträckning än andra grupper gör viktigt att se till att det finns vårdcentra-
ler geografiskt tillgängliga, centraler med tillgång till bred språkkompetens för att 
kunna ge den vård de sökande har rätt till. Sänkta avgifter kan också ha en posi-
tiv effekt för gruppen. Tyvärr medför en ökad andel privata vårdcentralalternativ 
att utsatta områden får färre vårdcentraler istället för fler, då vinstmarginalerna i 
socioekonomiskt välbeställda områden är högre. Vårdcentralerna behöver också 
ha stärkt kompetens kring endometrios, en sjukdom som beräknas drabba en av tio 
kvinnor i menstruerande ålder (Vårdguiden, 2018).  
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Vänsterpartiet
Kommissionen för jämlik hälsa konstaterade 2016 att sociala skillnader i hälsa i 
hög grad utgörs av hälsoproblem som är åtgärdbara: ”det finns kunskap och tek-
niker för att förebygga och bota i betydligt större utsträckning än vad som faktiskt 
sker” (…) ”sociala skillnader utgör en tydlig ingång för åtgärder”. (Kommissionen 
för jämlik hälsa, 2016). De konstaterar vidare att ”för att kunna sluta hälsoklyftorna 
i Sverige behövs (…) åtgärder som leder till minskade skillnader i livsvillkor och 
möjligheter mellan olika grupper” (Kommissionen för jämlik hälsa, 2016).

I detta är Vänsterpartiet mer än eniga. Vi måste få ett slut på den segregation vi ser 
i ohälsa och vi måste få ett slut på att människor inte får den vård de har rätt till. 

Vi driver en politik för ett mer jämlikt samhälle och ett mer jämställt samhälle. Vi 
har flera förslag på hur vi skall kunna komma tillrätta med den obalans som finns 
idag. En del av förslagen är stora och långsiktiga och inriktade på att ändra tanke-
sätt och föreställningar, som kring genusbias. Andra är inriktade på den sjukvård 
som regionen har ansvar för utförandet av och utgör praktiska och viktiga steg 
på vägen mot ett mer rättvist vårdutövande.  De sistnämnda finns listade på nästa 
uppslag.
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Sju punkter för en jämställd 
skånsk sjukvård

 
Jämställdhetsintegrera sjukvårdens processer
o Region Skåne har undertecknat CEMR – det kräver att man systematiskt   
 gör jämställdhetsanalyser för att åtgärda och öka jämställdheten
o Redovisa konsekvent könsuppdelad statistik 
o All forskning som finansieras av landstinget ska redovisa en genusanalys   
 av resultaten
o Satsa på läkemedelsforskning kring biverkning och effekt hos kvinnor
o Skapa handlingsplaner för att åtgärda ojämnställd fördelning av behand  
 lingsmetoder
o Utför jämställdhetsanalyser vid alla större förändringar i vårdutbud 
 psoriasis

Stärkt utbildning för sjukvårdspersonal
o Skärp kraven på inkluderande av genusperspektiv i patientbemötande på   
 sjuksköterskeutbildning och läkarutbildning 
o Inkludera kunskap om hälsans bestämningsfaktorer kopplade till 
 socioekonomisk status utifrån ett behandlingsperspektiv i sjuksköterskeut  
 bildning och läkarutbildning

Satsa på förbyggande och uppsökande vård som når alla 
kvinnor
o Etablera vårdcentraler där förebyggande och uppsökande arbetssätt lyfts   
 fram
o Stärk språkkompetensen på vårdcentraler i flerspråkiga områden
o Inför ambulerande cellprovtagning i Region Skåne
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Ta krafttag mot kvinnors psykiska ohälsa
o Stärk vårdcentralerna med breddad kompetens – anställ och utbilda fler   
 psykologer och anställ fler kuratorer för att möta behovet av vård   
 för psykisk ohälsa 
o Ta tillbaka kognitiv beteendeterapi (KBT) i regionens regi och säkerställ   
 jämlik tillgång över regionen

Agera mot kvinnovåld 
o Inrätta en våldtäktsmottagning i Skåne 
o Utbilda personalen i hela sjukvården i att upptäcka och förebygga våld i   
 nära relationer 

Rätten till en trygg graviditet och förlossning 
o 1 barnmorska per aktiv förlossning 
o Avveckla vårdval mödrahälsovård – satsa på en sammanhållen vård runt   
 gravida i Skåne 
o Satsa på familjemottagningar och BVC i Skåne. Det är en rättighet att ha   
 en trygg start med sitt barn. 

Satsa på kvinnovården 
o Utöka endometriosvården så att alla drabbade får stöd och behandling 
o Bygg ut specialistvården kring de stora kvinnosjukdomarna 
o Satsa på samlad smärtmottagning med rehabilitering på vårdcentraler för   
 tillgänglighet över hela Skåne
o Utred möjligheten att subventionera abort för utländska kvinnor som   
 befinner sig i Sverige, samt tillgängliggör information om abortmöjligheter  
 på flera språk
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Tack till: Malmökommissionen, Vänsterpartiets Skånes regiongrupp, En annan vård är möjlig, Malin Granroth. 



Vänsterpartiet i Region Skåne

Om du är tjej eller kille, kvinna eller man spelar roll för vilken vård du får, vilka mediciner du 
får och hur du bemöts - precis som i samhället i övrigt. Generellt sett har vi en god sjukvård i 
Sverige och Skåne idag. Vi står oss väl i internationella och nationella undersökningar, spe-
ciellt vad gäller högspecialiserad vård. 

Dessvärre har vi länge haft skillnader i vem som får den goda vården. Vi har en ojämlik 
tillgång till sjukvårdens resurser och möjligheter. Denna ojämlikhet går att studera och är 
välbelagd inom ett flertal områden. Den går också att åtgärda. Om den politiska viljan finns.

Jämställdhet inom vården utgör första delen i en artikelserie om tre från Vänsterpartiet 
Skåne som behandlar jämlikhet inom hälso- och sjukvård. Rapporterna tar avstamp i 
lagstiftning som rör hälsa och presentererar Vänsterpartiets politik för en sjukvård för alla. 

Scanna för att komma till den digitala rapporten


