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Men allra först: en begreppsförklaring

 Genus:

 socialt skapade aspekter av kön, sociala och 

kulturella aspekter på kön.

 t ex vad som ses som ”kvinnligt” respektive 

”manligt.”



Vad är god vård?

 God vård innebär att vården är:

 kunskapsbaserad, 

 säker, 

 patientfokuserad, 

 effektiv, 

 jämlik 

 samt ges i rimlig tid. 



Vad är jämlik vård?

 I en portalparagraf till svensk hälso- och 

sjukvårdslagstiftning fastslås bl a följande 

mål:

 2 § Målet för hälso- och sjukvården är en 

god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen (...). (Lag 1997:142). 



Vad är jämlik vård? (
(”Ojämna villkor för hälsa och vård” Socialstyrelsen 2011).

 ”Jämlik hälso- och sjukvård (= jämlik vård) Vård och behandling 
erbjuds på lika villkor och med gott bemötande till alla, oavsett 

 bostadsort,

 ålder, 

 kön, 

 funktionsnedsättning, 

 utbildning, 

 social ställning, 

 etnisk eller religiös tillhörighet eller 

 sexuell läggning.”



Jämlikhet och jämställdhet

 Jämlikhet: bredare begrepp, handlar om t ex 

klass, ”ras”/etnicitet, kön, ålder m m

 Jämställdhet: smalare begrepp som handlar 

”bara” om kvinnor och män.

 Jämställdhet = jämlikhet mellan kvinnor och 

män.



Vad är jämställd vård?

 Kvinnor och män är....

 ...delvis lika

 ...delvis olika

 Det medför att:

 kvinnor och män har behov av samma typ av vård 

inom samma tidsram

 och

 behov av att få vård anpassad till det egna könets 

specifika förutsättningar, dvs olika vård.



Jämställd vård

 Jämställd vård tar alltså hänsyn till att kvinnor 

och män har delvis lika, delvis olika behov

 Jämställd vård handlar om både tillgång och 

kvalitet.



Vad är jämställd vård?

 Vården är jämställd om:

 Kvinnor och män får samma tillgång till vård 

som är anpassad efter det egna könets 

förutsättningar

 Vården håller lika god kvalitet för kvinnor och 

män.

 Om hela processen är jämställd.



Jämställd vård – skilj på resultat och 
process:

 Även om resultatet ser jämställt ut, kan processen

vara ojämställd.

 Och även om resultatet ser ut att vara till ena könets 

fördel, behöver det inte nödvändigtvis vara det.

 Exempel:

 Män får större tillgång än kvinnor till nya och dyra 

läkemedel –

 men det är inte säkert att nyast och dyrast alltid är 

bäst.



Processen avspeglas inte alltid i 
resultaten.

 ” ”Nya, dyra medicinska teknologier sprider sig 
först till medelålders män (...) 

 Mot bakgrund av den roll kön spelar för de flesta 
möten (...) 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 
senaste tillgängliga behandlingen.”

Socialstyrelsen 2004.



Genusbias i medicinen

 Bias = snedvridning, partiskhet, 

systematiskt fel.

 Genusbias i medicinen:

 När det uppstår felaktigheter i medicin 

och vård och det är relaterat till genus 

eller okunskap om kön.



Genusbias i medicinen

 Det finns många olika former, men förenklat handlar 
det bl a om:

 -att överdriva könsskillnader eller se könsskillnader 
där de inte finns

 -att bortse från könsskillnader som faktiskt finns, och 
göra ett kön till norm.

 -att utgå från att individen är typisk för sitt kön



Exempel från medicinen

 Experiment med läkarstudenter

 Patienterna Siw och Siwert



Exempel på medicinska områden med 
risk för genusbias

 Neuropsykiatriska funktionshinder som 

ADHD och autism

 Utgått från manlig norm

 Flickor och kvinnor underdiagnostiserade 

och underbehandlade

 Exemplet depression omvänt

 Depression kvinnligt könskodad sjukdom



Exempel på genusbias – manlig norm 
farlig för kvinnor

 Tidigare i journalerna: SVBK 

 bias: manlig norm, nedsättande. 

 Är dessa attityder helt borta nu?

 Kvinnor drabbas oftare av 

kränkningar i vården.



Exemplet ljumskbråck – högre 
dödsrisk för kvinnor

 ”Manliga” ljumskbråck och manlig anatomi 

norm

 Mer än åtta av tjugo kvinnor får fel 

diagnos och blir felaktigigt opererade

 Motsvarande siffra för män är en av tjugo

 Det leder till att kvinnorna oftare måste 

opereras om, vilket medför ökade risker.



Exemplet ljumskbråck – högre 
dödsrisk för kvinnor

 Därutöver förlorar tre gånger så många kvinnor 
som män en bit av tarmen om operationen blir 
akut, 

 vilket ytterligare ökar dödsrisken för kvinnor. 

 Kvinnor har fyra gånger högre dödlighet än 
män vid ljumskbråcksoperationer.

 Av alla ljumskbråcksoperationer i Sverige är 
andelen akuta operationer 17 procent bland 
kvinnorna och

 5 procent bland männen



Exemplet ljumskbråck – högre 
dödsrisk för kvinnor

 De risker kvinnor utsätts för på grund av 
den manliga normen vid diagnostisering 
och behandling av ljumskbråck tas inte på 
tillräckligt stort allvar.

 Fallen Lex Maria-anmäls inte

 ”Det finns en inofficiell acceptans för 
oriktiga bråckoperationer på kvinnor, 
eftersom fallen inte Lex Maria-anmäls. ” 
(Överläkare Anders Kald.)



Manlig norm farlig även för män

 Män söker vård sent (hur påverkar 
manlighetsnormer?)

 ”Den snöskottande mannen på taket”

 Slutsats: 

 Både kvinnliga och manliga patienter 
kan kvalitetsmässigt tjäna på 
genusperspektiv i vården



Genusperspektiv på vårdkvalitet

 Kvalitetsbrister för kvinnor

 Kvinnor drabbas oftare än män av kvalitetsbrister 

och problem i vården, både i öppenvård och i 

slutenvård.

 De klagomål som framförs gäller oftare vården av 

kvinnor. 



Genusperspektiv på vårdkvalitet

 Klagar kvinnor mer ”i onödan” än vad män 

gör?

 Nej – kvinnliga patienter får lika ofta rätt i 

sina klagomål som manliga.

 Forskning om utbetalningar från 

patientförsäkringar tyder på att reella brister 

och skador ligger bakom kvinnliga patienters 

större andel anmälningar.



Genusperspektiv på vårdkvalitet, 
läkemedelsbehandling

 Kvinnor drabbas oftare av kvalitetsbrister i 

läkemedelshandling

 Ca 70 procent av patientrapporterade biverkningar 

kommer från kvinnor

 En högre andel kvinnor får olämpliga läkemedel 

 En högre andel kvinnor får läkemedel som är 

olämpliga i kombination med varandra. 

 En högre andel kvinnor: ”extrem polyfarmaci”, dvs 

medicineras med tio läkemedel eller fler.



Genusperspektiv på vårdkvalitet, 
läkemedelsbehandling

 Kvinnor är både överbehandlade – och 

underbehandlade.

 Samtidigt som kvinnor i högre grad 

drabbas av polyfarmaci 

 finns det områden där kvinnor inte får 

tillräckligt med medicin. 



Genusperspektiv på vårdkvalitet: 
Underbehandling av kvinnor

 Kvinnor får systematiskt mindre av de behandlingar 

som har hög prioritet i de nationella riktlinjerna för 

hjärt-kärlsjukdomar. 

 Inklusive läkemedelsbehandlingar inom området. 

 Underbehandlade med litium vid bipolär sjukdom

 Underbehandlade med blodfettsänkande medel vid 

diabetes typ 2. 

 Underbehandling med medel mot benskörhet.



Genusperspektiv på vårdkvalitet: 
Sämre kvalitet för kvinnor

 Kvinnor rapporterar mer än dubbelt så ofta som män 

att de blivit kränkta inom vården. 

 Stora undersökningar som Vårdbarometern och 

Nationell Patientenkät pekar på könsskillnader till 

kvinnors nackdel.

 Sällan stora, men:

 De är genomgående och systematiska och 

 återfinns i alla typer av vårdverksamheter.



Områden med kvalitetsbrister och 
sämre resultat för män

 Psykisk ohälsa – förmodligen underdiagnostisering 

och underbehandling av män.

 Män med diabetes visar sämre resultat för 

blodsocker och blodtryck än kvinnor -

 - relaterat till könsskillnader i kost- och 

motionsvanor/ 

 - relaterat till genussystemet?

 (Är sallad könskodat? Är stek könskodat?)

 (Vem ”får” ha ”ölmage”?)



Områden med kvalitetsbrister och 
sämre resultat för män

 Oftare omoperation vid cancer i tjocktarmen eller ändtarmen 

 Mininivasiv metod vid gallsten

 Skillnader i resultat kan vara relaterade till NÄR behandlingen 

ges.

 Kan genusnormer göra att det ses som ”omanligt” att söka sig 

till sjukvården vid problem med hälsan, 

 (stark och självständig, ej underordnad och hjälpsökande?)

 och att män därför får vård i ett senare skede,

 med sämre resultat som följd?

 Fråga för HELA samhället att förändra könsnormer.



Genusperspektiv på vårtillgång – mindre 
hjälp till kvinnor med Alzheimer

 Kvinnor med Alzheimers sjukdom får tre timmar 

mindre hemtjänst i veckan än män i samma 

situation.

 Samma sjukdomsgrad och samma ålder - borde 

därför ha samma hjälpbehov. 

 Det fanns ingen signifikant könsskillnad i fråga om 

ensamboende bland patienterna, 

 så skillnaden kan inte förklaras med att kvinnor 

oftare skulle hade en sambo som de fick hjälp av.



Genusperspektiv på vårdtillgång

 I sammanhanget är tre timmar en stor skillnad.

 För att lösa problemet krävs en större noggrannhet 

vid utvärderingar av patientens funktionsnivå och att 

 bedömningen bortser från könet

 för att i stället utgå från patientens verkliga 

förmåga att klara sin vardag.

 Genusbias: skapar skillnader mellan kvinnor och 

män.



Genusperspektiv på vårdtillgång-
män får nyare och dyrare medicin

 Socialstyrelsen granskade 

receptförskrivningen  för de sex vanligaste 

läkemedelsgrupperna 

 Resultatet:

 I fem av de sex läkemedelsgrupperna fanns 

en tendens att välja dyrare läkemedel till män 

och billigare till kvinnor. 



Män hade större tilltång till nyare och 
dyrare läkemedel:

 Läkemedel mot:

 depression

 magsår 

 höga blodfetter (statiner) 

 perorala diabetsmedel 

 Betablockerare

 Socialstyrelsen 2004

 Senare studier visar samma mönster



Genusperspektiv på vårdtillgång-
män får nyare och dyrare medicin

 Psoriasis. 

 Biologiska läkemedel är de mest effektiva 

men de dyraste.

 Ett års behandling kostar landstinget omkring 

100 000 kr.

 Män behandlas med biologiska läkemedel i 

ungefär dubbelt så hög utsträckning som 

kvinnor, 

 och detta gäller för alla åldersgrupper. 



Genusperspektiv på vårdtillgång-
män får nyare och dyrare medicin

 Dessutom visade analysen på stora regionala 

skillnader. 

 En kvinna med psoriasis i ”fel” landsting löper stor 

risk att inte få samma behandling som en man i 

samma situation skulle få.

 (IMS Health & AbbVie, Ojämställd och ojämlik 

förskrivning av biologiska läkemedel till patienter 

med psoriasis. 2013).



Ännu ett läkemedel – exempel på 
analys:

 Medan patentet fanns kvar var ARB mycket 

dyra blodtryckssänkande medel.

 (ARB: angiotensin receptor blockerare)

 De var nyare och fortfarande patentskyddade

 Därmed 10 gånger dyrare än de äldre s k 

ACE-hämmarna.

 (ACE: angiotensin converting enzym)



Tillgång till dyra ARB-läkemedel, 
exempel på analys

 ARB skulle bara subventioneras för patienter 

som provat men inte kan använda ACE-

hämmare 

 eller som tillägg till ACE-hämmare.



Tillgång till dyra ARB-läkemedel; 
exempel på analys

 I Skåne undersökte man:

 Hur många och vilka får dyra ARB – medel 
utan att ens ha provat ACE?

 Tittade på inkomst, kön och ålder.

 Resulterade i rapporten:

 ”Tål inte rika skåningar ACE-hämmare?”
 Merlo Juan, Ohlsson Henrik & Carlsson Maj: Tål inte rika skåningar 

ACE-hämmare? Läkemedelsanvändning på (o) jämlika villkor i Skåne 
Universitetssjukhuset MAS och Lunds universitet 2009.



”Tål inte rika skåningar ACE-
hämmare?”

 ”Rika skåningar” får oftare ARB utan att först 
ha prövat ACE.

 Studien visade även att de dyrare ARB-preparaten i 
större utsträckning skrevs ut till män 

 utan att männen först behövt pröva ACE-hämmare.

 Även ålder påverkade.



”Tål inte rika skåningar ACE-
hämmare?”

 ”Även patientens egenskaper, till exempel patientens 

kön, ålder och inkomst kan vara orsak till icke-

medicinsk motiverade val av läkemedel (...)

 Dessutom, även om flera läkemedel har en likartad 

effekt, att välja gamla och biliga eller nya och dyra 

läkemedel kan vara ett led i den socioekonomiska 

gruppens identitet som läkaren medvetet eller 

omedvetet försöker bibehålla ” 

 (Merlo et al 2009)



Olika kön – olika vårdtillgång

 Studie av åtta landsting/regioner publicerad 

av SKL 2009.

 ”Tid till vård”

 Studerade besöksväntetider och 

behandlingsväntetider.



Besöksväntetider

 Inom 12 av 22 specialiteter fanns väntetidsskillnader mellan 
kvinnor och män.

 Kvinnor väntade längre tid än män inom åtta specialiteter 

 handkirurgi, 

 hudsjukvård, 

 kardiologi, 

 kärlkirurgi, 

 ortopedi, 

 plastikkirurgi, 

 reumatologi och 

 ögonsjukvård. 



Besöksväntetider

 Män väntade längre tid än kvinnor inom fyra 

specialiteter 

 allmän kirurgi, 

 lungmedicin, 

 njurmedicin och 

 öron-näsa-halssjukvård. 



Behandlingsväntetider

 Kvinnor väntade längre tid än män till fyra 

operationer/åtgärder 

 gallstensoperation, 

 operation av ljumskbråck, 

 nervinklämning i handen och 

 kranskärlsoperation. 



Behandlingsväntetider

 Män väntande inte längre tid än kvinnor i 

något fall enligt proportionstest. 

 Enligt medelvärdestest hade män väntat 

längre tid än kvinnor i ett enda fall (operation 

av fetma). 

 Samtliga landsting hade i stort sett lika antal 

skillnader mellan kvinnor och män gällande 

behandlingsväntetider. 



Smärtlindring vid höftfraktur

 Exempel från Göteborg 

 Undersökts med könsuppdelad statistik

 Kvinnorna prioriterades lägre av SOS Alarm

 Kvinnorna fick mindre smärtlindring

 Förbättrade rutiner, t ex får alla nu tillgång till 

smärtlindring - oavsett kön.



Vems syn prioriteras?

 Grå starr vanlig ögonsjukdom

 Kvinnor får vänta längre än män på 

operation, samt:

 ”Generellt gäller att kvinnor har en 

sämre syn när de opereras än vad män 

har.” (Öppna jämförelser.)



Ländryggsoperation

 Kvinnor har mer ont i ländryggen än vad män har 
innan de opereras för:

 spinal stenos

 segmentell smärta

 diskbråck i ländryggen. 

 Det finns ett mönster som ”är likartat för alla tre 
diagnoserna. Kvinnorna hade preoperativt sämre 
livskvalitet, högre smärtintensitet och sämre fysisk 
funktion”  (Svensk ryggkirurgisk årsrapport för 2007.)



Studier visat kvinnors sämre tillgång 
till bl a:

 Nyare och dyrare mediciner

 Operation/åtgärd mot nervinklämning i handen

 Operation/åtgärd mot ljumskbråck

 Operation/åtgärd mot gallsten

 Kranskärlsoperation

 Operation av grå starr

 Operation av spinal stenos

 Operation av segmentell smärta

 Operation av diskbråck i ländryggen

 Ljusbehandling mot psoriasis

 Smärtlindring vid höftraktur

 Smärtlindring vid blindtarmsoperation

 Vård på särskild strokeenhet



Exempel

 Det finns också exempel på där män har 

sämre tillgång, och ännu fler exempel på hur 

kvinnor har sämre vårdtillgång än män. 

 Se t ex SKL:s rapport:



Kunskapsöversikter 2007 och 2014



(O)Jämställdhet i hälsa och vård

 Ladda ner eller beställ på: 

 http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/ojamstalldhet

-i-halsa-och-vard.html

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/ojamstalldhet-i-halsa-och-vard.html


Uppdrag jämställdhet

 I Sverige har kommuner, landstingskommuner och 

regioner uppdrag att

 ge jämställd service, inklusive vård.

 De ska inte bara vara jämställda som arbetsgivare, 

utan även ur ett

 verksamhetsperspektiv, som t ex inkluderar:

 Brukarperspektiv

 Patientperspektiv



Om ojämställdhet...

 Vi har ett utbrett ideal om jämställdhet.

 Ojämställdhet är därför fult och skamligt...

 ...och provocerande att ta upp.

 Viktigt med reflektion över egna attityder och 

handlingar.

 Hur (åter)skapar jag/du/vi själva 

ojämställdhet i vår vardag?

 Vad kan jag/du/vi göra för att hindra det?



Det var allt...

Tack och skön 

sommar!



Samtala om

 Vad känner ni igen av detta? 


