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Svar på interpellation 2005:25 av Pia Lidwall (kd) om vård av
kvinnor
Pia Lidwall har frågat mig följande om kvinnors behov av bemötande och
behandling i vården:
1 – Känner Du dig till freds med kunskapsläget kring kvinnors vårdbehov?
2 – Om inte, vad tänker Du göra för att åtgärda detta?
Som svar vill jag anföra följande:
1. Nej, jag känner mig inte tillfreds med kunskapen kring kvinnors
vårdbehov. Vi vet i dag allt för lite om hur sjukdomsförlopp,
behandlingsmetoder och mediciner fungerar för kvinnor eftersom så
gott som all forskning tidigare har haft män som referens. Nu kan vi
se en ökande medvetenhet om vikten av att ha könsglasögon på sig
vid diagnossättande och behandling. Men fortfarande är det så att till
exempel läkarutbildningen är könsneutral.
2. Kunskaper och vilja att ändra den rådande könsmaktordningen är
avgörande. Detta måste lyftas upp på alla nivåer. I det regionala
ALF-avtalet mellan landstinget och Karolinska Institutet från förra
året har det slagits fast att all verksamhet inom forskning, utbildning
och utvecklingsarbete skall tillföras ett tydligt genusperspektiv och
att jämställdhetsaspekter ska integreras i alla beslut som fattas. Det
har också inletts specifika forskningsprojekt för att titta närmare på
landstingets verksamhet. Med det så kallade tvättsäcksprojektet fick
vi reda på hur psoriasisvården fördelas mellan kvinnor och män. Nu
har det inletts ett liknande projekt där man ser över anmälningarna
till patientnämnden ur ett könsperspektiv. Detta kommer att bidra till
att ge oss kunskap i skillnaderna mellan den vård som ges till
kvinnor och den vård som ges till män i landstinget.
Vi ställer också allt starkare krav på våra vårdgivare. All statistik ska
vara könsuppdelad och jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla
årsredovisningar. Uppföljningar på befolkningsnivå, bland annat i
form av resultat från folkhälsoundersökningar och Vårdbarometern,
ger oss sedan information om i vilken utsträckning kravet om
jämställd vård har uppfyllts.
Det har också inletts en gedigen jämställdhetsutbildning av
landstingets chefer och nu dras även de lokala
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jämställdhetsutbildningarna igång där all personal inom landstinget
kommer att delta. Andra konkreta satsningar pågår så som arbetet
med handlingsprogrammet för våldsutsatta kvinnor där man
analyserar bristerna och föreslår åtgärder för att förbättra vården för
denna stora grupp av utsatta kvinnor. Under våren kommer vi att
påbörja arbetet med att ta fram en landstingsövergripande
jämställdhetspolicy där medborgarperspektivet kommer att vara
centralt och som också ska omfatta landstingets entreprenörer. Inför
arbetet med ett handlingsprogram för säker vård har
jämställdhetsperspektivet lyfts eftersom vi vet att kvinnor i högre
grad än män utsätts för patientskador.
Men vi har också genomfört konkreta satsningar inom vården för de
mest utsatta kvinnorna. En särskild kvällsmottagning för hemlösa
kvinnor har startats på Hållpunkten. En mottagning för
våldtäktsoffer kommer att inrättas på Södersjukhuset. På Ersta
planeras en mottagning för unga kvinnor. Den särskilda
gynmottagningen för lesbiska kvinnor har utökat sina öppettider och
Psykhälsan har fått ett särskilt tillskott för att driva samtalsterapi för
lesbiska.
Härmed anser jag interpellationen besvarad.
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