
JÄMSTÄLLD HÄLSA

Delmål 5: Kvinnor och män, flickor och pojkar ska 
ha samma förutsättningar för en god hälsa samt 
erbjudas vård och omsorg på lika villkor

Ingrid Osika Friberg, senior utredare, Analys och Uppföljning

Jämställdhetsmyndigheten



KVINNOR OCH 
MÄNS HÄLSO- OCH 

SJUKVÅRDS-
KONSUMTION 

UR ETT 
KOSTNADSPERSPEKTIV

Ingrid Osika Friberg



SEX DIFFERENCES IN HEALTH CARE CONSUMPTION IN 
SWEDEN: A REGISTER- BASED CROSS-SECTIONAL STUDY

FRÅGESTÄLLNINGAR

➢Total hälso- och sjukvårdskonsumtion

➢Kan skillnader förklaras av reproduktiv vård och vård för 
könsspecifika sjukdomar

➢Skillnaderna i de fyra mest resurskrävande 
sjukdomsområdena; psykisk ohälsa, hjärta och kärl, muskler 
och leder och cancer? 

ENHETEN FÖR SOCIALMEDICIN OCH EPIDEMIOLOGI (EPSO)



METOD

• All offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Västra 
Götalandsregionen

• Exkludering av vårdområden och kontakter för diagnoser 
kopplade till reproduktionen och könsspecifika sjukdomar, 
utifrån ICD koder

• Prissättning av vården

Beräkning av kostnader per capita för kvinnor och män i sju 
åldersgrupper och i tre vårdnivåer



Kostnadskvot, kvinnor/män, före och efter exkludering 

av reproduktion och könsspecifik sjukdom 



RESULTAT: VAD FÖRKLARAR KVINNORS 20% 
HÖGRE VÅRDKOSTNADER?
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SLUTSATSER

• Kvinnors högre vårdkonsumtion beror till större delen på den 
reproduktiva vården - inte sjukdom

• Det är en investeringssektor i nya samhällsmedborgare 

• Ska ges förutsättningar för god tillgänglighet, hög kvalitet och 
goda arbetsförhållanden



NU OCH FRAMÅT

Upprätta ett eget budgetspår inom hälso- och sjukvården som 

täcker hela den reproduktiva sektorn – inklusive mödravård, 

förlossningsvård och barnhälsovård 



VARFÖR ÄR INTE DETTA GJORT?
Pga ett sexistisk ekonomiskt tänkande?

• Humankapitalsinvesteringar ses i nuvarande teori som 
utbildning, arbetslivserfarenhet, individens investeringar i egen 
hälsa (tex M Grossman)

• ”Adam Smiths mamma” i Det enda könet, Katrine Kielos

• ”En enkönad teori styr världen” i En handbok i gender 
Budgeting, I Osika Friberg & A Klerby, Sveriges kvinnolobby

• Två produktionssystem, Love Power Anna G. Jonasdottir


