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Svar på interpellation 2004:26 av Andres Käärik (fp) om vård på lika villkor
för kvinnor och män i Stockholms läns landsting
Andres Käärik har ställt följande fråga:
”Har du vidtagit några åtgärder för att sjukvården ska ges på lika villkor för
kvinnor och män i Stockholms läns landsting?”
Som svar vill jag anföra följande:
Under åren 2003-2004 har ett omfattande, långsiktigt jämställdhetsarbete inletts.
Detta utifrån att den politiska majoriteten har beslutat att en satsning skall ske på
jämställdhet. Ett politiskt ansvarigt landstingsråd för jämställdhetsfrågor har utsetts
och en ansvarig tjänsteman för jämställdhetsfrågor har anställts och ingår i
koncernledningens stab. En särskild strategigrupp har bildats bestående av
chefspersoner inom landstinget. Avsikten är att utveckla ett jämställdhetsarbete
som skall genomsyra hela landstingorganisationen och integreras i all
landstingsverksamhet. Det handlar både om kunskapsutveckling och
strukturförändring av verksamheten. Under år 2003 har fokus legat på jämställd
arbetsmiljö samt jämställd vård, att vård ges på lika villkor för kvinnor och män.
Omfattande utbildningsinsatser har inletts.
En utställning – Hälsa, arbete och kön – har tagits fram tillsammans med
landstingsförbundet. Utställningen har visats på flera sjukhus och är f.n. placerad
på KI. I samband med att utställningen visas geno mförs ett stort antal seminarier
som belyser jämställdhetsfrågor.
I avtalen med sjukhusen för 2004 har inskrivits att samtliga sjukhus skall redovisa
sina medicinska resultat utifrån variabeln kön. HSU har beslutat att i avtal för alla
vårdverksamheter skall alltid skrivas in specifika krav på jämställdhet och
könsuppdelad statistik.
När det gäller att sjukvård skall ges på lika villkor för kvinnor och män finns
mycket kvar att göra. Vi har påbörjat ett arbete inom det medicinska
programarbetet om att ha könsuppdelad redovisning av läkemedelsbiverkningar
och likaså när det gäller frågor som rör patientarbetet. En fokusrapport skall tas
fram som beskriver hur sjukvård skall kunna ges på lika villkor för kvinnor och
män när det gäller hjärt- kärlsjukdomar.

Det är viktigt att tilldelningen av forskningsmedel har ett genusperspektiv. Därför
finns numera inskrivet i det regionala ALF-avtalet att ”all verksamhet inom
forskning, utbildning och utvecklingsarbete skall tillföras ett tydligt
genusperspektiv och att jämställdhetsaspekter skall integreras i alla beslut som
fattas”.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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