
 
 

 

INTERPELLATION 
 
Till Jonas Andersson (L) ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Vänersborg 2021-04-13 

Omotiverade skillnader i tillgång till hälso- och sjukvård i VGR 

Tänk dig att du är sjuk, eventuellt behöver mediciner eller en operation. Vård efter behov är 
devisen och ibland får man vänta på ingrepp eller på att träffa läkare. Tänk dig då att du är 
kvinna. Det borde väl inte spela någon roll? 

Även om kvinnor i genomsnitt lever längre än män har de en sämre hälsa och är sjukskrivna mer 
jämfört med män. Detta konstateras i en rapport utgiven av SKR där alla Sveriges kommuner och 
regioner är medlemmar. Rapporten ”(O)jämställdhet i hälsa och vård” som gavs ut 2019, är en 
kartläggning som gjorts utifrån aktuell forskning och data där könsskillnader i hälsa, vårdkvalitet 
och vårdtillgång beskrivs  

I rapporten konstateras att det finns osakliga skillnader mellan kvinnor och män när det gäller 
tillgång till vård och behandling på lika villkor inom hälso- och sjukvården. Det kan handla om att 
vården sätts in i olika skeden av sjukdomsförloppet, att väntetiderna är olika för kvinnor och 
män, och att insatsernas innehåll skiljer sig åt. 

Nedan nämns några exempel på omotiverade skillnader som beskrivits: 

• I vården av hjärt- och kärlsjukdomar är kvinnor underbehandlade och får i lägre grad en 
behandling med läkemedel med bevisad nytta 

• Kvinnor får inte lika mycket blodfettsänkande läkemedel utskrivet 

• Kvinnor får vänta längre på operation av grå starr och ser sämre än män när de väl 
opereras 

• Män får oftare nyare och dyrare mediciner utskrivna 

• Män får dyrare rullstolar utskrivna både när det gäller eldrivna och manuella 

• Kvinnor får vid kontakt med vården oftare råd om egenvård och uppmanas att vänta, 
medan män i högre grad rekommenderas snabbare läkarkontakt  

 
I ljuset av rapportens resultat kan man också se kvinnors sjukskrivningstal och sämre hälsa i ett 
större perspektiv, om du får vänta längre på operation eller har mer smärta innan vård ges är 
risken överhängande att du är sjukskriven i högre grad och får en sämre livskvalitet.  

Utifrån slutsatserna i rapporten undrar jag därför hur den styrande minoriteten ställer sig till 
omotiverade skillnader mellan män och kvinnors vårdtillgång i Västra götalandsregionen. 

Min fråga till dig, Jonas Andersson (L), är: 

• Är du beredd att göra en genomlysning av hur det ser ut med omotiverade skillnader mellan 
mäns och kvinnors tillgång till vård i Västra Götalandsregionen? 

• Vilka initiativ ser du att vi politiker tillsammans i Västra Götalandsregionen måste ta för att 
ge kvinnor och män samma tillgång till hälso- och sjukvård utan omotiverade skillnader? 

 

Janette Olsson (S)  
Ledamot i regionfullmäktige 


