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Svar på interpellation 2005:67 av Pia Lidwall (kd) om behandling av hjärtoch kärlsjukdomar
Pia Lidwall har ställt frågorna:
1. Har du för avsikt att mot bakgrund av de nya uppgifterna göra ytterligare insatser för att
kvinnor med hjärt- och kärlsjukdom skall få lika bra vård som män?
2. Om ja, är du beredd att vidta åtgärder i så motto att vi inom fem år inte längre kommer att
kunna se de diskrepanser vi ser idag?
Som svar vill jag anföra följande: Ett sådant arbete har pågått sedan år 2000. Inom landstinget
bedriver vi ett kontinuerligt, aktivt medicinskt programarbete som också omfattar hjärt- och
kärlsjukdomar. Av senaste årsrapporten framgår att ett av de prioriterade områdena för arbetet är
att öka kunskapen om könsskillnader avseende diagnostik, sjukdomsförlopp och behandling.
Inom KI har Centrum för genusmedicin bildats. Centrum för som skall stimulera forskning i
genusmedicin där definitionen av genus både omfattar ett biologiskt och socialt perspektiv. Ett
omfattande internationellt samarbete pågår också.
Det räcker dock inte bara att samla in kunskap för att åstadkomma förändring. Vi måste också
agera. Ett aktivt folkhälsoarbete är en grundbult för att kunna förändra. Unga kvinnor röker i dag
i högre grad och ohälsan ökar bland unga kvinnor vilket ökar riskerna för hjärt- och
kärlsjukdomar. De satsningar vi i dag gör för unga kvinnor tillsammans med forskningen kring
hur sjukdomarna verkar, är en viktig del av hur det blir i framtiden kring hjärt- och
kärlsjukdomar.
Ett aktivt och uthålligt jämställdhetsarbete är en förutsättning för att kvinnor och män ska få lika
bra vård inom alla områden – inte bara när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar. Att SLL har fattat
beslut om att arbete med forskning, utbildning och utveckling ska ha ett tydligt genusperspektiv
förstärker det arbetet. Om det visar sig att det arbete vi nu bedriver är otillräckligt är jag
självfallet beredd att vidta ytterligare åtgärder för att få bort könsbaserade skillnader i vården.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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