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Vad är jämställd vård?

− Jämställdhet = jämlikhet mellan kvinnor och män.

− Kvinnor och män är delvis lika, delvis olika.

−Det medför att:

− Kvinnor och män har både behov av att

− Få samma typ av vård inom samma tidsram.

− Få olika vård, dvs vård speciellt anpassad till det egna könets 

specifika förutsättningar.



Jämställd vård

− Jämställd vård tar alltså hänsyn till att kvinnor och män har:

− delvis lika, och

− delvis olika behov.

− Jämställd vård handlar både om tillgång till vård och om 

vårdkvalitet.

− Får kvinnor och män samma tillgång till vård som är anpassad efter 

det egna könets förutsättningar?



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 avspeglar sig inte alltid i resultatet.



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 leda till feldiagnostisering och felbehandling 

relaterat till könstillhörighet

−Det finns flera olika former av genusbias:



Genusbias i medicinen

−Förenklat handlar det om

− att överdriva könsskillnader eller se/skapa könsskillnader där 

de inte finns

− att bortse från könsskillnader som faktiskt finns och göra ett av 

könen till allmänmänsklig norm.

− att utgå från att individen är typisk för sitt kön



Genusbias i medicinen, exempel

−Experiment med läkarstudenter

−Läkaren och forskaren Gunilla Risberg

−Patienterna Siw och Siwert



Siw och Siwert

− Läkarstudenter testats två gånger på AT-skrivningen 

− Allting lika...förutom att...

− ...patienten i hälften av fallen angavs som man (Siwert)

− och i andra hälften som kvinna (Siw).

− Ena året magbesvär, andra året nackbesvär

− Vad föreslog studenterna?



Samma besvär men...olika behandling

−Siwert fick: 

−färre psykosociala diagnoser, 

−mindre psykofarmaka, men...

−... fler prover och undersökningar

−t. ex röntgen av tjocktarmen, 

−samt laboratorieprover för nacken.



Samma besvär men...olika behandling

− Siw fick:

− fler psykosociala diagnoser,

−mer psykofarmaka men...

− ... färre prover och undersökningar.

− Även internationella studier visar att kvinnors besvär oftare tolkas 

som psykiska/psykosociala.

− (J.fr Ingvar och Ingvor Lind.)



Exempel på genusbias – manlig norm farlig för 
kvinnor

−Tidigare i journalerna: SVBK 

−(Sveda-Värk och Bränn-Kärring.)

−bias: manlig norm, nedsättande. 

−Är dessa attityder helt borta nu?

−Eller blir kvinnor fortfarande utsatta för kränkningar i 

vården?



Kränkningar och kvalitetsskillnad i vården

Kvinnor rapporterar mer än dubbelt så ofta som män att de blivit      

kränkta inom vården. 

Stora undersökningar som Vårdbarometern och Nationell 

Patientenkät pekar på att kvinnor inte upplever lika hög kvalitet som 

män.

Könsskillnaderna till kvinnors nackdel är inte stora, men:

De är genomgående och systematiska och återfinns i alla typer av 

verksamheter.



Exempel på genusbias – manlig norm

−Neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD och autism

−Utgått från manlig norm

− Flickor och kvinnor underdiagnostiserade och underbehandlade

− Exemplet depression omvänt

−Depression kvinnligt könskodad sjukdom 



Exemplet ljumskbråck – manlig norm leder till 
högre dödsrisk för kvinnor

−Mäns ljumskbråck och manlig anatomi norm

−Mer än åtta av tjugo kvinnor får fel diagnos och blir 

felaktigt opererade

−Motsvarande siffra för män: en av tjugo

−Det ledde till att kvinnorna oftare måste opereras om, 

vilket medför ökade risker.



Exemplet ljumskbråck – manlig norm leder till 
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. (Studier från 2005-2006)



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.” (Överläkare 

Anders Kald.)

−Fallen Lex Maria-anmäls inte.

−”Det finns en inofficiell acceptans för oriktiga 

bråckoperationer på kvinnor, eftersom fallen inte Lex 

Maria-anmäls. ” (Överläkare Anders Kald.)



Exemplet ljumsbråck

−Anders Kald och Angelica Koch forskat om detta.

−Arbetet gett resultat:

−Det tillkom nationella riktlinjer för operation av kvinnor.

− I ”Nationella Medicinska Indikationer”: Indikation för 
operation av ljumskbråck, finns sektionen Bråck hos 
kvinnor. 

−Där lyfter man fram Angelicas Kochs publicerade data 
som grund för tillvägagångssätt/operationsstrategi.



Exempel på jämställdhet och kunskapsstyrning

Att kunskap om kvinnors och mäns olika anatomi, 

och konsekvenserna av detta vid operation av bråck i 
ljumske/lår

kommer in i de nationella riktlinjerna

är ett exempel på mer jämställd kunskapsstyrning

Och givetvis också en fråga om vårdkvalitet. 



Manliga normer också farliga för män

−T ex ”den snöskottande mannen.”

−Görs typisk för sitt kön

−Slutsats: 

−Både kvinnor och män som patienter kan 

kvalitetsmässigt tjäna på genusperspektiv i vården

−Kön/genusmedveten kunskapsstyrning kan gynna alla



Genusperspektiv på vårdtillgång – några exempel

− Kvinnor har längre väntetid och sämre syn än män de opereras för 

grå starr.



Genusperspektiv på vårdtillgång – mindre hjälp till 
kvinnor med Alzheimer

− Kvinnor med Alzheimers sjukdom får tre timmar mindre hemtjänst i 

veckan än män i samma situation.

− Kvinnorna hade samma sjukdomsgrad och var i samma ålder som 

männen och borde därför ha ett liknande hjälpbehov 

−Det fanns ingen signifikant könsskillnad i fråga om ensamboende 

bland patienterna, 

− så skillnaden kan inte förklaras med att kvinnor oftare skulle ha 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 – några exempel.

− 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. 

− (IMS Health & AbbVie, Ojämställd och ojämlik förskrivning av 

biologiska läkemedel till patienter med psoriasis. 2013).



Genusperspektiv på vårdtillgång- män får nyare 
och dyrare medicin

− Analyser av data nationella kvalitetsregistret PsykosR visar:

− Små men systematiska könsskillnader i antipsykotiska läkemedel.

− Äldre mediciner  ges oftare till kvinnor och äldre män, 

−medan yngre män oftare får de nyare medicinerna. 

− I analyserna har man tagit hänsyn till faktorer som BMI och 

funktionsförmåga.

− Det är alltså inte patientens vikt eller funktionsförmåga som avgör 

om de äldre läkemedlen skrivs ut eller inte. 



Genusperspektiv på vårdtillgång- män får nyare 
och dyrare medicin

− Kombinationspreparat mot astma

− Enligt läkemedelsverkets rekommendation ska först ha prövat ett 

annat läkemedel innan de får kombinationspreparat

−Män förskrivs i större utsträckning kombinationspreparat utan att 

först ha prövat annat läkemedel. 

−Detta är i strid med den rekommenderade behandlingstrappan 

enligt Öppna jämförelser 2013. 



Män får nyare och dyrare medicin

−Nyast är inte alltid bäst, men den skillnad i prislapp som i praktiken 

sätts på den behandling kvinnor respektive män får väcker en rad 

frågor om värderingar och föreställningar om kön. 

− Socialstyrelsen skriver att det är viktigt att noga överväga 

mekanismerna bakom det faktum att nya läkemedel oftast 

ordineras snabbare till män: 



Kön spelar roll

− ”Mot bakgrund av den roll som 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”. 



Genusperspektiv på vårdtillgång- män får nyare 
och dyrare medicin

− Även skillnader utifrån inkomst.

− T ex vid ARB-preparat (mot hjärtsvikt och högt blodtryck)

− Patienten skulle ARB få bara om den inte tålde de billigare ACE-

hämmarna.

− Studie i Skåne resulterade i rapporten:

− ”Tål inte rika skåningar ACE-hämmare? 

Läkemedelsanvändning på (o) jämlika villkor i Skåne.”

− (MERLO, J., OHLSSON, H. & CARLSSON, M. )



Läkemedel, identitet och omedvetna värderingar

−Rapportförfattarna om medicinskt omotiverade skillnader i 

läkemedelsförskrivning: 

− ”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 billiga eller nya och dyra läkemedel kan vara ett led i 

den socioekonomiska gruppens identitet som läkaren 

medvetet eller omedvetet försöker bibehålla.”



Kunskapsstyrning ur ett 
jämställdhetsperspektiv

−Det är viktig att kunskap om kvinnors och mäns olika kroppar och 

förutsättningar finns inom vården.

− Viktigt också med medvetenhet om egna värderingar kring kön.

− Viktigt att den kunskap som finns inom forskningen om kön, genus, 

hälsa och ohälsa tas in och används av vården. 

− System för kunskapsspridning och implementering.



Tack!

E-post: goldina.smirthwaite@skl.se
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Jämlikhetsperspektiv i kunskapsstyrning 



Hinder för jämlik vård
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Hinder för jämlik vård

• Att bara rikta in sig på att ge rätt behandling.
• Att bara diskutera geografiska skillnader.
• Att bara fokusera på patienten.
• Att alltid ge vika för kravet på fördjupad analys.



Jämlik vård främjas av

• Ökad medvetenhet
• Insatser uppifrån och ner – nerifrån och upp 
• Att ta med patienter 
• Enkla lösningar och fördjupade insatser
• Data och statistik



INDIVID
Kön – Ålder – Geografi – Utbildning – Etnicitet – Sexualitet 
Funktionalitet – Familj – Yrke – Språk – Arv och Historia – Hudfärg 

ORGANISATION
Ledarskap – Personal – Utrustning – Kostnader – Tillgänglighet
Styrning – Lagar och förordningar – Kunskap – Ekonomi 

• Attityder
• Föreställningar
• Normer
• Stereotyper

• Kommunikation
• Bemötande
• Position
• Makt

• Prevention
• Utredning
• Diagnos
• Behandling
• Upplevelse

RESULTAT MÖTET RELATION FÖRUTSÄTTNINGAR

• Hälsolitteracitet
• Erfarenheter
• Kompetens
• Resurser
• Tillit

Faktorer som påverkar jämlik hälso- och sjukvård – Varför blir vården (o)jämlik? 



Sexualitet

Yrke

Kön
Medborgerlig

status

Arv/Historia

Språk

Religion

Etnicitet

Hudfärg
Utbildning

Ålder

Geografisk
placering

Funktionalitet

Minoritetsstatus

Inkomst

Familjesituation

Checklista för jämlik kunskapsstyrning 



Checklista för jämlik kunskapsstyrning 

1. Nulägesanalys
2. Prioritering av förbättringsområde
3. Genomförande
4. Uppföljning och utvärdering



Checklista för jämlik kunskapsstyrning 

Nulägesanalys

• Vad vet ni om patienterna? 

• Vem får vilken diagnos? 

• Vem får vilka insatser och på vilka villkor?

• Vilka insatser erbjuds och för vem gör de nytta?

Motiverat 
eller 

Omotiverat?
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Checklista för jämlik kunskapsstyrning 
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Checklista för jämlik kunskapsstyrning 

Prioritering av förbättringsområden

• Är skillnaden väsentlig?

• Är det viktigt att åtgärda den här skillnaden?

• Hur avgörande är det och hur påverkar detta människor och 

verksamheter?

Motiverat 
eller 

Omotiverat?



Checklista för jämlik kunskapsstyrning 

Genomförande

• Hur säkerställer vi att patienters och närståendes kunskap, 
erfarenheter och behov tas med i förbättringsarbetet?

• Hur vet vi att en förändring är en förbättring och skapar 
värde för individen och verksamheten?

• Hur följer vi upp och säkerställer att en förbättring 
implementeras?

Motiverat 
eller 

Omotiverat?



Checklista för jämlik kunskapsstyrning 

Utvärdering/Uppföljning

• Blev vården mer jämlik?
• Mäta – indikatorer?

Motiverat 
eller 

Omotiverat?



KUNSKAPSCENTRUM FÖR JÄMLIK VÅRD

Läs mer och följ oss gärna

www.vgregion.se/jamlikvard

www.facebook.com/jamlikvard 


