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Motion av Tara Twana (S) och Swapna Sharma (S) om
kunskapen om kvinnors hälsa
Varje år drabbas runt 15 000 svenska kvinnor av hjärtinfarkt, vilket är den vanligaste
dödsorsaken för kvinnor. Nära en tredjedel av dem avlider vilket gör det till den
vanligaste dödsorsaken för kvinnor, Hjärt-Lungfonden och Vårdguiden. Men fortfarande
utförs det mesta av forskningen kring hjärtsjukdomar på män. Det gör att kunskapen
om kvinnors hjärtan är oroväckande låg och leder till att kvinnor kan få en sämre
behandling.
Medicinska erfarenheter visar att kvinnor har mer diffusa symtom än män, vilket gör
att kvinnors hjärtproblem tar längre tid att upptäcka. Om vårdinsatserna dröjer blir
det en allvarlig risk för kvinnornas hälsa. För drygt 20 år sedan kom den allra första
studien om hur stress påverkar kvinnors hjärt-kärlsjukdomar, Stockholm Female
Coronary Risk Study. Det var en tvärvetenskaplig studie där man undersökte kvinnor
med hjärt-kärlsjukdom ur ett medicinskt, socialt och psykologiskt perspektiv. Den
visade bland annat att kvinnor och män hanterar stress på olika sätt och att kvinnors
stressituation påverkar hälsan. Men trots resultaten av denna studie saknas det
fortfarande kraftfulla insatser för kvinnohälsan i det här avseendet.
Därför finns ett starkt behov av mer forslming kring kvinnor och hjärtsjukdom och
möjligheter till rätt medicinering och stresshantering. Frågan om stressldiniker har
fått ökad aktualitet efter att den borgerliga majoriteten i Stockholms läns landsting
beslutat att lägga ner stresskliniken vid Danderyds sjukhus.
Med anledning av ovanstående föreslår Socialdemokraterna fullmäktige att besluta:
Att

landstinget riktar forskningsmedel till att öka kunskapen om kvinnors
hjärtsjukdomar och tydliggör olikheter mellan könen inom området

Att

fullmäktige verkar för att det öppnar enheter som är specialiserade på
stresshantering och att dessa ska få i uppdrag att driva utvecklingen
inom stressområdet och vikten av förebyggande insatser i hela
landstinget
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