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Svar på interpellation 2004: 58 av Pia Lidwall (kd) om
ojämlik vård
Pia Lidwall (kd) har frågat mig följande om psoriasisvården:
1 - Känner du dig tryggt förvissad om att vården för denna patientgrupp
utgår ifrån den enskilde patientens behov eller förekommer det en utbredd
under- eller överkonsumtion av behandling?
2 - Om du inte känner dig trygg med situationen, vilka åtgärder kommer du
att vidta?
3 - Vilka andra områden misstänker du att strukturellt betingad över- eller
underkonsumtion av vård förekommer och vad planerar du för åtgärder mot
detta inom snar framtid?
Som svar vill jag anföra följande:
1. Nej, jag kan inte känna mig förvissad om att jämställdhet råder i vården
idag. Flera undersökningar har visat att kvinnor och män inte får tillgång till
samma vård för samma sjukdomar. Dessutom är mediciner sällan utprovade
på kvinnor. Den vård vi erbjuder ska komma kvinnor och män, flickor och
pojkar tillgodo på ett jämställt och rättvist sätt. Därför har vi inlett ett
omfattande arbete för en mer jämställd vård.
2. Vad gäller psoriasisvården specifikt så har denna uppmärksammats
genom en särskild arbetsgrupp inom landstingets medicinskt
specialsakkunniga, SPESAK. Man har bland annat konstaterat att det finns
omotiverade skillnader i omhändertagandet av kvinnor och män med
psoriasis. Bland annat skiljer sig servicenivån och valet av
behandlingsmetod åt. Arbetsgruppen kommer därför inom kort att starta en
diskussion med klinikchefer och vårdpersonal och föreslå åtgärder för att
snabbt rätta till skillnader i omhändertagande och bemötande där sådana
föreligger.
3. Vi vet redan idag att det finns omotiverade skillnader i behandling och
bemötande av kvinnor och män, flickor och pojkar. Jag tror att det viktigaste
för att skaffa sig kunskap om strukturella skillnader på grund av kön är att
statistik och annan information ska redovisas könsuppdelad. På så sätt blir
könsperspektivet en naturlig del av verksamhetsanalyser och vi får en bättre
översikt över hur våra resurser används.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Inger Ros (s)

