
 
 

 

MOTION 

Vänersborg 2021-04-13 

Motion om en jämställd hälso- och sjukvård 

Bakgrund 

SKR har gett ut en kunskapsöversikt ”(O)jämställdhet i hälsa och vård”.  

Kunskapsöversikten visar på tydliga könsskillnader när det kommer till vårdtillgång och 
vårdkvalitet inom ramen för den typ av vård som ges till både kvinnor och män och där 
jämförelser kan göras.  

Den belyser även hälsoskillnader mellan olika grupper av kvinnor och män som inte kan motivera 
medicinska bedömningar vid diagnostik och behandling av män respektive kvinnor.  

Det finns ett antal till synes omotiverade skillnader på nationell nivå beskrivna nedan: 

Hjärt-kärlsjukvård 

Kvinnor behandlas i lägre grad än män för hjärt-kärlsjukvård enligt de nationella medicinska 
riktlinjerna, och får i lägre grad än män, behandling av läkemedel med bevisad nytta.  

Underbehandling för kvinnor inom hjärt-kärlområdet kvarstår fortfarande gällande ACE- 
hämmare vid hjärtsvikt och högt blodtryck, blodfettsänkare och acetylsalicylsyra efter 
hjärtinfarkt”. Kvinnor får heller inte lika ofta som män implanterbar hjärtstimulerare tillsammans 
med hjärtsviktpacemaker. 

Betydande variationer förekommer avseende behandling med pacemaker vid hjärtsvikt och 
implanterbar defibrillator vid hjärtrytmrubbningar. Behandlingarna är tre gånger vanligare hos 
män än hos kvinnor, och i enskilda landsting är könsskillnaderna ännu större. 

Njursvikt och dialys 

När det gäller behandling av njursvikt får män oftare än kvinnor tillgång till nyare dialysteknik. 
Könsskillnaden är sådan att i de landsting/regioner som har sämre tillgång till den nyare tekniken 
får kvinnor i än mindre utsträckning än män denna behandling 

För dialysbehandling krävs det tillgång (access) till blodbanan, och den tillgången kan skapas på 
olika sätt, där kvinnor i lägre utsträckning än män får tillgång till de sätt som anses som bäst och 
ger minst risk för infektioner. Enligt uppgifter från svenskt njurregister var det 73 procent av 
män med njursvikt som fick tillgång till de bästa formerna för kärlaccess år 2017, jämfört med 61 
procent av de kvinnliga patienterna. 

Operation  

Vid en rad olika typer av ländryggsbesvär har kvinnor mer smärta än män innan de blir 
opererade. Svensk ryggkirurgisk förening skriver angående tre olika diagnoser ”Kvinnorna hade 
preoperativt sämre livskvalitet, högre smärtintensitet och sämre fysisk funktion”. 

Resultatet stämmer väl med tidigare studier som visar att kvinnor med knäledsartros, 
höftledsartros och spinal stenos har mer symtom och större funktionsinskränkning än män när 
de väl opereras. Senare studier visar också liknande resultat för både diskbråcksoperationer och 
operationer för så kallad segmentell smärta i ryggen. 

Kvinnor har längre väntetider till operation av grå starr (kataraktoperation) och ser sämre än män 
när de väl opereras. 



 
 

 

 

Läkemedel och hjälpmedel 

E-hälsomyndighetens rapport över läkemedelsförsäljningen 2017 tyder på att män ordineras 
dyrare läkemedel än kvinnor. Detta tycks ligga i linje med vad Folkhälsomyndigheten visade i en 
rapport 2009 att män fick en mindre mängd läkemedel, men till en högre kostnad jämfört med 
kvinnor. 

Vid diabetes typ 2 förekommer könsskillnader till kvinnors nackdel i behandling med 
blodfettsänkande medel. Kvinnor med diabetes typ 2 uppnår i mindre utsträckning än män 
målvärdet för LDL-kolesterol, det ”onda kolesterolet”. 

Dyrare rullstolar skrivs ut till män, både eldrivna och manuella. Könsskillnaden är störst i 
åldersgruppen 40–49 år, där männens elrullstolar var drygt 25 procent dyrare än de som 
kvinnorna fick. Det konstaterades i en jämställdhetsanalys av förskrivningen av elrullstolar i 
Västra götalandsregionen, som publicerades 2017. 

Studier visar att det finns ett samband mellan kön, typ av hjälpmedel som förskrivs och 
kostnaderna för hjälpmedlen: generellt har kvinnor fått billigare hjälpmedel medan män har fått 
dyrare eldrivna rullstolar i högre utsträckning. Kvinnors kostnader för hjälpmedel låg lägre än 
kostnaden för mäns hjälpmedel och minst pengar lades på äldre kvinnor. 

 

Förslag till  beslut 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige besluta att:  

1. Västra Götalandsregionen redogör på vilka områden det finns omotiverade 
könsskillnader i hälso- och sjukvård gällande förskrivning av läkemedel, hjälpmedel och 
tillgänglighet. 
 

2. Västra Götalandsregionen tar fram förslag på åtgärder för att uppnå en jämställd hälso- 
och sjukvård där omotiverade könsskillnader framkommer. 

 

Janette Olsson (S)    

Ledamot regionfullmäktige 

 

Maria Brauer (S)    

Ledamot regionfullmäktige 

 

 

 


