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Till statsrådet och chefen för

Socialdepartementet WallströmMargot

Genom beslut den 8 september 1994 bemyndigade regeringen chefen
för Socialdepartementet tillkalla särskild utredare med uppgiftatt atten
utreda hur kvinnor och bemöts inom hälso- Dir.och sjukvårdenmän
1994:95. januariDen 27 utsåg dåvarande socialminister1995 Ingela
Thalén landstingsrådet Olivia Wigzell till särskild utredare med ovan-
stående uppdrag. Till huvudsekreterare i utredningen utsågs avd.dir.
Pia Maria Jonsson och till sekreterare utredare Birgit Rosén.

Till sakkunniga i utredningen utsågs professor Calle Bengtsson,
Institutionen för allmänmedicin, Göteborg; Ingwor Fredriksson,
Handikappförbundens samarbetsorgan; direktör Lennart Jonasson,
Kommunförbundet; överdirektör Nina Rehnqvist, Socialstyrelsen;
docent Lisbeth Sachs, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska
Institutet; högskolelektor Barbro Gustafson, Högskola fr.0.m.Ersta
96-01-15; professor Per-Olow Sjödén, Centrum för omvårdnads-
vetenskap, Uppsala t.o.m. 96-01-l4; utredare Carina Svensson,
Landstingsförbundet; professor Säljö, Kommunikation,Roger Tema
Linköpings universitet; departementssekreterare Mårten Törnqvist,
Socialdepartementet; professor Lars Werkö, SBU, och departements-

Åseskog,sekreterare Birgitta ämställdhetsenheten,J Arbetsmarknads-
departementet. Experter i utredningen har varit med.dr. Hallberg,Hans
Dalarnas Forskningsråd; docent Anne Hammarström, Institutionen för
allmänmedicin, Umeå universitet; överläkare Silber, Kvinno-Märta
kliniken, Huddinge sjukhus; tf professor Göran InstitutionenTomson,
för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, och docent Richard
Wallensten, Ortopediska kliniken, Karolinska sjukhuset.

I föreliggande huvudbetänkande lägger jag fram resultaten från
utredningens kartläggningar könsskillnader i bemötande, vård ochav
behandling och de åtgärdsförslag aktualiseras förpresenterar attsom
förbättra vården.

Ett antal från olika discipliner har bistått utredningenstort experter
med studier vetenskaplig litteratur och kartläggningar dagensav av
förhållanden i svensk hälso- och sjukvård.



olika delar har sammanställtsFaktaunderlaget till betänkandets av:

Socialstyrelsen Kvinnors ochAvddir. Gudrun Lindberg, EpC, mäns-
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Olikahuvudbetänkande ämställd vård.hälso- och sjukvården sitt Jinom
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Sammanfattning

Inledning

Det utredningsuppdrag i detta betänkande skallavrapporterassom ses
bakgrund debatten hur hälso- och sjukvården tillgodosermot av om

kvinnors och behov vård och stöd vid olika sjukdomar.mäns Ettav
antal tidigare utländska studier har visat på skillnader mellan kvinnliga
och manliga patienter det gäller vårdpraxis och vårdens resultat vidnär

hjärt-kärlsjukdom. Det har också framförts den kunskapt.ex. att som
producerats bemötande, vård och behandling i första hand gällerom
manliga populationer eller har redovisats beskrivningutan av
eventuella skillnader mellan könen. Detta kan ha lett till framföralltatt
kvinnor fått bemötande och vård inte utfonnats enligt deras behovsom
och förutsättningar.

Utredningsuppdraget skall också bakgrund den allmännamotses av
uppnå jämställdhet inom olikasträvan samhällssektorer. Detatt är

sålunda frågan naturlig fortsättning på det nationella jämställd-om en
hetsarbetet, tidigare kommit till uttryck i bl.a. Jämställdhets-som
propositionen Delad makt delat ansvar. Till grund för uppdraget-
ligger det omfattande kvalitetsarbeteäven under pågåttsom senare
inom hälso- och sjukvården de samtidigt skärpta kraven påsamt
systematisk utvärdering hälso- och sjukvårdens insatser.av

Med utgångspunkt från uppdragsbeskrivningen i kommittédirektiven
har efter kartlägga hur hälso- och sjukvårdensträvat fungeraratt ur
såväl manlig kvinnlig synpunkt. En central fråga för utredningensom
har dock varit huruvida kvinnors underordnade maktställning, som
belysts i tidigare statliga utredningar, kommer till uttryck i hälso- och
sjukvården. För analysera dessa frågor har vi valtatt tvärveten-en
skaplig innebärDet frågorna i utredningen belyses från bl.a.ansats. att
antropologiskt, sociologiskt och sociolingvistiskt perspektiv, med
inriktning könsteoretisk forskning. Medicinsk forskning, omvård-mot
nadsforskning och bekräftelseforskning har varit andra utgångs-
punkter.
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utredningstiden har i första hand baseratPå grund den kortaav
vetenskapligtsammanställningar redan existerandebetänkandet på av

hälso- ochTidigare insamlade faktauppgifterkunskapsunderlag. om
påSverige har och delvis analyseratssjukvården i använtsäven nytt.

vård ochbemötande,kartläggning patientersEn större synav
på grundgenomförts. Några kvalitativa studier har,behandling har av

i utredningens regi.tiden, inte varit möjliga genomföraden korta att

utnyttjande vårdBehov, efterfrågan och av

behovetdefiniera vård på lika villkor går detEtt ärsätt ut attatt av
utnyttjas.ligga till grund för hur vården Detvård skall ärsom

vârdumyttjandet,inte vårdbehovetemellertid enbart ävenutanstyrsom
ekonomi, utbildning, kunskaperefterfrågefalctorer såsomrad andraen

individ-, ochvårdutnyttjandet bådeoch attityder kan påverka grupp-
lätt-påverkas vårdutnyttjandet hurbefolkningsnivån. Dessutom av

patienterna utbudetsvårtillgänglig vården föreller är samt avav
beroende hursjukvårdstj Vårdutbudet å sin sida äränster. storaav

fördelas.för och sjukvården och hur dehälso-avsättsresurser som

mellan kvinnori vårdefterfrågan mellan olikaSkillnader t.ex.grupper,
olika förväntningar avseendeoch kan uppstå dessa harmän, attgenom

Sådanabli hjälpt sjukvårdens insatser.i vad mån kanman av
såsommed individemas egenskaper,förväntningar kan ha göraatt

också vård-kunskaper och erfarenheter, kantidigare styras avmen
behandlande läkarensmellan patient och läkare har dengivama. I mötet

val behandlings-kunskaper och attityder avgörande betydelse för av
maktförhållanden mellanstrategi. inte uteslutet samhälletsDet är att

vårdorganisationen, påverkarsig gällande ikönen, även görsom
Vid sidan köns-interaktionen och det kliniska beslutsfattandet. om

ålder,kan andra karakteristika hos patienten, såsomfaktorn även
socioekonomisk dynamiken i förhållandetutbildning och status, styra

innehållvårdare för vårdensmellan patient och och konsekvenser
och resultat.

automatisktfaktum ohälsa föreligger, betyder dock inteEnbart det att
vårdproducenten skall leverera vård eller vårdkonsinnentenattatt -

skallpatienten skall utnyttja vården. utnyttjandet vårdFör att av-
dokumentationkunna betraktas meningsfullt bör det finnas attomsom
resultat, dvs. positivade aktuella vårdinsatsema faktiskt leder till goda

bör verk-hälsoeffekter hos den aktuella patientgruppen. Dessutom
samhetens kostnadseffektivitet, dvs. relationen mellan insatta resurser
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och vårdresultat i form hälsoeffekter på rimlig nivå. Det ärav vara en
först årunder kommit till insikt bådeatt nyttan,senare som man om
riskerna och kostnads-effektiviteten olika medicinska insatser kanav
skilja könen.mellan För kunna vården så den tillgodoseratt attanpassa
både och kvinnors särskilda vårdbehov, behövs således köns-mäns
specifika uppgifter vårdåtgärdemas medicinska effektivitet ochom
säkerhet.

i vårdutnyttjandeKönsskillnader ohälsa och
Skillnader i ohälsomönster mellan kvinnor och kan ha direktamän
konsekvenser för behov vård och utnyttjas.hur vården Det välärav
belagt det existerar könsskillnader i fråga medellivslängd ochatt om
dödlighet i olika sjukdomar. har högre dödlighet i alla åldrar,Män
medan kvinnors ohälsa oftare sjukdommedför och lidande. Förutom
könsspeciñka sjukdomar såsom hos och livmoder-mänprostatacancer

hos kvinnor drabbas båda könen i stort sett typercancer av samma av
sjukdomar. del sjukdomarEn dock vanligast hos endera könet ochär

del sjukligheten drabbar könen genomsnittligt tidigare ietten av av
livet andra.detän

Kvinnor högrehar vårdutnyttjande framförallt det gällerän män, närett
vård. Bland faktorer kan förklara detta finns kvinnorsöppen som

längre livslängd, behov vård till följd kvinnors reproduktivaav av
funktioner skillnader i könsspeciñk sjuklighet. nyligenIsamt en
genomförd svensk studie kan könsskillnaden i öppenvårdsutnyttjande
inte förklaras skillnader mellan och kvinnor avseende ålder,mänav
utbildning eller självrapporterad hälsa. Könsroller och skillnader i
beteenden kan förklaring, skillnader i livsvillkorvara en arman.en

Läkemedelsanvändningen i Sverige visar skillnader mellanstora
könen. Orsaker till och konsekvenser könsolikheter ofullständigtärav
kända. Kvinnor i alla åldersgrupper de allra använderutom yngsta- -
läkemedel i utsträckning En faktor i högsta gradstörre än män. som
påverkar den totala användningen kvinnors längre livslängd. Enär

förklaring den läkemedelskonsumtion sammanhängerärannan som
med kvinnors reproduktiva funktioner. Ytterligare möjlig förklaringen

kvinnors könsspecifika sjuklighet och högre vårdutnyttjande. Vårär
kartläggning visar emellertid det saknas könsspecifik informationatt

vad optimal läkemedelsbehandling vid olika tillstånd. Iutgörom som
USA det krav vid kliniska läkemedelsprövningarär ett attnumera
inkludera både kvinnor och och analysera materialet köns-män att
specifikt. Vi policymotsvarande bör skapas i Sverige.att ävenanser
Därutöver bör genomgång de svenska biverkningserfarenhetemaen av
ske för bättre kunskap läkemedlens säkerhet och underlagatt ge en om
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for bedömning och kvinnor bör få olika doser vissamän storaav om av
läkemedel.

Könsskillnader i sjukskrivning, rehabilitering och
förtidspensionering

Under 1980-talet ökade sjukfrånvaron kraftigt och särskilt långade
sjukfallen bland kvinnor. Det framförallt äldre kvinnor och kvinnorvar
i lägre medelålder bidrog till ökningen. syfte minskaI frånvaronattsom
och kostnaderna ändrades bestämmelserna i sjukförsäkringen vid 1990-
talets början. Därefter har antalet sjukskrivningar och förtidspensio-
neringar minskat eller stabiliserats, skillnaderna mellan ochmänmen
kvinnor har ökat. Andelen långtidssjuka och förtidspensionerade
kvinnor ökar, medan andel minskar.männens

har skettDet satsningar på rehabilitering under 1990-talet ochstora
tyngdpunkten i rehabiliteringsprocessen har förskjutits arbetslivet.mot

bedrivsDet alltmer forskning arbetsinriktad rehabilitering,om men
mycket sällan könsteoretisk forskning med den inriktningen. Den
mycket begränsade forskning finns tillgänglig visar kvinnorattsom
missgynnas vid arbetsrehabilitering. frånResultaten undersökningen
i Västerbotten visar rehabiliteringspersonalen önskade behandlaatt
långvarigt sjuka och kvinnor lika, deras förhållningssättmän attmen
gynnade på sådant deras rehabilitering påbörjadesmännen sätt att
tidigare kvinnornas och dessutom omfattande. Skillnader iän var mer

och kvinnors levnadsvillkor och deras betydelse för möjligheternamäns
rehabilitera långvarigt sjuka blev sällan uppmärksammade. Deatt

skillnader i och kvinnors rehabilitering framkom i dennamäns som
kvalitativa studie återfinns inte i Riksförsäkringsverkets lands-
omfattande undersökningar, tendensema likartade.ärmen

Med hänsyn till ökade könsskillnader vid långvarig sjukfrånvaro och
förtidspensionering det angeläget uppmärksamma deäratt attanser
långsiktiga effektema kvinnors och arbetsrehabilitering ochmäns attav

undersöka den praktiska tillämpningen socialförsäk-närmare om av
ringen innebär diskriminering på grund kön eller andra grunder.av

Åtgärdbar dödlighet bland kvinnor och män

Det finns skillnader i dödstal mellan och kvinnor för sjukdomarmän
hälso- och sjukvården bedömts kunna påverka förloppet s.k.som av -
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åtgärdbar dödlighet. Dessa skillnader har i de flesta fall minskat
betydligt under de decennierna, vilket framgår under-senaste av en
sökning könsskillnader för åtgärdbara dödsorsaker hosantalettav

under år70 genomförts för perioden 1971-1994.personer som

Den totala dödsrisken i denna åldersgrupp cirka 80 störreprocentvar
bland bland kvinnor. skillnadDenna har bestått tiden. Förmän än över
flera de åtgärdbara sjukdomarna tillsammans står för knapptav som-
30 den totala dödligheten skillnaderna i börjanstörreprocent av var-

tidsperioden med klar överdödlighet för jämfört medmännenav en
kvinnorna flertalet fall harI emellertid dödstalen minskat kraftigare för

kvinnor.för sjukdomar tuberkulos, bakteriellFörmän än astma,som
hjärnhinneinflammation och reumatisk hjärtsjukdom har skillnaderna
mellan könen försvunnit helt. sistnämnda diagnoserna harDe över-tre
huvudtaget blivit mindre vanliga bland befolkningen. likartatEtt

minskade könsskillnadermed i dödlighet finns förmönster även
levercirrhos. För denna sjukdom, ofta relaterad tillär över-som
konsumtion alkohol, kvarstår dock viss ökad risk för männen.av

För de rökningsrelaterade sjukdomarna lungcancer, kronisk luftrörs-
katarr och lungemfysem har dödligheten ökat för kvinnorna. kanDet
sammanhänga med det blivit vanligare med rökning hos kvinnor deatt

decennierna. finns således behov förebyggandeDetsenaste ett av
insatser för minska förekomsten rökning. diabetes, högtFöratt av
blodtryck och slaganfall ökade i stället skillnaderna mellan könen.

Mot bakgrund dessa resultat vill peka behovet fortsattaav av
undersökningar hur förebyggande vård och vård vid vissa kroniskaav
sjukdomar bör utfonnas för god effekt för respektive kön.att ge
Forskning kring sociala faktorers för vårdensbetydelse resultat är
vidare starkt motiverad bakgrund de skillnader istoramot av
åtgärdbar dödlighet fanns mellan dem yrkesverksammasom som var
och de stod utanför arbetsmarknaden.som

Könsperspektiv vissa värdverksamheterpå

Allmänna könsskillnader i vårdutnyttj ande kan inte garanti förtas som
kvinnors vårdbehov skulle bättre eller lika väl tillgodo-att vara ens- -

sedda Som tidigare har studier från framföralltmännens. nämntssom
USA under kvinnor med vissa diagnoser haft mindreantytt attsenare
tillgång till effektiv medicinsk teknologi för prevention,än män
diagnostik, behandling och rehabilitering sjukdomar. Avsaknadav av
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könsspecifik kimskap livsvillkor, hälsa och effekter vård ochom av
behandling kan vården inte optimalt anpassad eftergöra att är mäns
och kvinnors behov och förutsättningar.

dennaMot bakgrund redovisar antal analyser kvinnors ochett av
tillgång till vården och de kliniska beslut fattas vård ochmäns som om

behandling kvinnor och med specifika problem eller diagnoser.mänav
Grundfrågeställningen har varit kvinnor och med jämförbaramänom
hälsoproblem eller sjukdomstillstånd får likvärdigt bemötande och
behandling. Av praktiska skäl har det varit nödvändigt avgränsaatt
analyserna till omfatta enbart urval vårdverksamheter.att ett
Utredningen kan med detta urval självfallet inte heltäckande bildge en

jämställdheten mellan kvinnliga och manliga patienter. För dettaav
måste ytterligare vårdverksamheter belysas.

Anpassa antirökningsinsatserna efter kvinnors behov och
livsvillkor

Rökning den enskilda orsaken till förtida död såväl i Sverigeär största
i hela den industrialiserade världen. hälftenDrygt de drabbadesom av

medelålders i första hand SverigeI beräknas årligenär män.personer,
8.000-10.000 avlida förtid till följd tobaksbmk. Kvinnorspersoner av
dödlighet i lungcancer och andra rökningsrelaterade sjukdomar ökar.
Under det decenniet har rökningen minskat bland både ochsenaste män
kvinnor i samtliga åldersgrupper. Totalt röker idag fler kvinnor änsett

Den tidens utveckling utmärks skillnaderna i rök-män. senaste attav
mellan socioekonomiska ökat, i synnerhet bland kvinnor.vanor grupper

Utformningen olika befolkningsinriktade preventionsprogram ochav
studier effekter har ofta saknat könsperspektiv. Detav av programmen
finns behov utveckla preventionsprogram, särskilt förett att nya

Ävenkvinnor. det gäller effekter hälso- och sjukvårdens åtgärdernär av
för minskat tobaksbruk, visar vår genomgång litteraturenett attav
flertalet studierna hittills saknat uppdelning i kön eller genomförtsav
på Det finns idag behov utforma ochmän. utvärderaattav
könsspecifika tobakavvänjningsprogram. Forskning kring hur det
individuella stödet bör utformas för underlätta avvänjning ochatt
förstärka kvinnors respektive motivation avstå från rökningmäns att
bör främjas.

vårdenKunskaper saknas kvinnor hjärt-kärlsjukdommedom av
harRapporter publicerats från flera amerikanska och brittiska centra

könsskillnader i utnyttjande diagnostiska och terapeutiskaom av
Åråtgärder vid kranskärlssjukdom. publicerades1993 undersökningen

ñån Göteborg där studerat och välbefinnande hos bådasymptomman
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könen hjärtinfarkt.efter Fynden där talar i riktning densamma som
internationella litteraturen, dvs, kvinnorna sjukare fickatt trots att var
de passivt omhändertagande. Denna passivitet visavi kvinnornaett mer
kan bidra till den hos kvinnor medsämre noteratsprognosen som
kranskärlssjukdom. finns dock ocksåDet preliminära resultat från ett
pågående SBU-projekt kranskärlsingreppen Sverigei inte visarom som
på könsskillnadernågra det gäller indikationer för kranskärlskirurginär
och ballongdilatation.

det nationellal registret ärtkimrgi Sverigei kan utläsasöver öppen
30-dagarsdödligheten högre för kvinnor för 3,6äratt än män; procent

respektive 1,8 Uppdelat på kranskärlskimrgi siffrorna 3,1ärprocent.
respektive Någon1,4 analys dessaprocent närmareprocent. av

skillnader könen emellan har inte skett. Det viktigt det register-är att
material för närvarande samlas avseende kvaliteten i hjärt-sjuk-som
vården blir föremål för könsspecifika analyser. kanDettanärmare ge

kunskaper eventuella könsskillnader i såväl bemötande ochnya om
tillgänglighet vårdens medicinska innehåll och resultat.som

kliniskInom forskning finns det anledning rikta uppmärk-störreatt
samhet kranskärlssjukdomens manifestationer hos kvinnor. Dettamot
kan motivera särskilt omhändertagande vissa kategorierett av av
kvinnliga patienter. Det således mycket viktigt i kontrolleradeär att
prövningar behandlingsaltemativ inkludera tillräckligt antalettav nya
kvinnor i olika åldrar.

Kvinnor diabetesmed livskvalitetsämrerapporterar än män
Det förekommer könsskillnader i diabetesvården i Sverige, både detnär
gäller vårdumyttjandemönster, tillfredsställelse med vården och livs-
kvalitet. studierI flera kvinnliga diabetiker subjektivtrapporterar sämre
hälsotillstånd och livskvalitet manliga diabetiker och andelän störreen

kvinnorna missnöjda med bemötandet i vården och vårdensärav
medicinska innehåll.

Det finns anledning analysera hur mellan patient ochnärmareatt mötet
vårdare i diabetesvården. En del studier tyder på kvinnor harut attser

benägenhet de blivit diabetiker, destörre att acceptera att att taren
för egenvård manliga diabetiker och också ställer högastörre änansvar

krav vården läggerMän för diabetes på läkaren, sjuk-över ansvaret
vården, hustrun kanDetta orsak till diabetesvårdenetc. attvara en

olikauppfattas respektive kvinnor.mänav

Sociala och klassbakgrund förefaller betyda för riskenmönster attmera
avlida i diabetes för kvinnor för förklaring tillEn detta kanän män.



Sammanfattning18 SOU 1996:133

lågutbildade kvinnor får det stöd och den utbildning deattvara som
behöver för förstå sin sjukdom, medan i motsvarande situationatt män
kanske får hjälp anhöriga. Både det gäller allmäntnärmera av
bemötande, medicinskt och omvårdnadsmässigt omhändertagande och
dödlighet i diabetes, det angeläget vidare studera interaktionenär att
mellan kön, ålder och social bakgrund.

Tillgång och vissa ortopediska behandlingsmetoderresultat av
Med hjälp uppgifter från de nationella kvalitetsregistren inomav
ortopedi har det varit möjligt sammanställa könsspeciñka uppgifteratt

de sjukdomsgmppema, behandlas kirurgiskt i denstörstaom som
svenska ortopedin: ryggproblem, protesersättning höft- och knäledav

fraktur på delen lårbenet, s.k. höftfraktur. De registerdataövresamt av
idag finns tillgängliga tyder inte på könsskillnader det gällernärsom

kirurgisk behandling vid vanliga Ortopediska sjukdomar. Faktaunderlag
saknas bemötandet inom ortopedin, liksom uppgifter vårdensom om
tillgänglighet och väntetider. Vi det angeläget fortsattaäratt attanser
analyser och uppföljningar vid sidan medicinteknologiska aspekterav

fokuserar på bemötandet del den Ortopediska vårdensäven som en av
kvalitet.

Även med psykosocialtbehöver stödmän cancer
ochBröstcancer kvinnors respektive vanligasteär mänsprostatacancer

tumörformer och båda har kopplingar till sexualitet och könsidentitet.
Trots det efterfrågan på psykologiskt stöd olika, avspeglandeär mäns
och kvinnors olika tackla livshotande sjukdom med desssätt att en
konsekvenser förluster och förändringar. behövs forskningDetav som
kan kunskaper båda könen i dessa avseenden. Här kangenerera om

behöva de kunskaper finns krisrealctioner ochomprövaman som om
hantering coping, då dessa kan baserade på alltförstress ettav vara
smalt underlag, nämligen studier kvinnor med bröstcancer. Det ärav
sedan sjukvårdens uppgift stödfunktionema efter ochmänsatt anpassa
kvinnors behov.

Brister i bemötande kvinnor och med sexuella problem tillmänav
följd sjukdom eller handikappav
Dagens kunskaper effekter på sexuell funktion olika sjukdomarom av
kan ganska goda, kunskaper i vilken utsträckningsägas vara men om
sjukvården människors sexuella behov saknas. Personalensmöter egna
värderingar och erfarenheter hos de vårdar spelar roll försom
bemötandet. Utbildningen i sexologi för sjukvårdspersonal obetydligär
eller bristfällig.
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Från tillgängliga data förefaller sexuella problem uppmärk-mäns
oftare kvinnors, uppleva sexuell problematikän män antassammas
bekymmersamt och de remitteras oftare till vidare utredning.som mer

Att kvinnors sexualitet uppmärksammas mindre demän mäns ger
möjligheter till sexuell rehabilitering.sämre

anmärkningsvärt sjukvården inte sexuell problematikDet är ägnatatt
i allmänhet och könsperspektiv i uppmärksamhet.syrmerhet störreur

dokumenterat från rehabiliteringsklinikerDet finns intresseett att
hjälpa patienterna med sexuell rehabilitering, och det viktigtär att
utbildningsmöjligheter ställs till förfogande. Både i forskning och i
praktiskt utvecklingsarbete bör särskild vikt läggas vid båda könensatt
sexualitet uppmärksammas lika utsträckning. angelägeti Det ärstor att
ansvariga för utbildning läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster,av
arbetsterapeuter, psykologer och kuratorer inför undervisning i klinisk
sexologi i tillräcklig omfattning.

vårdpraxisoch inom psykiatrinBemötande
litteratursökning vi låtit visar det saknas studier medDen göra att

inriktning kön allvarliginom psykiatrin. förhållandeDetta utgör en
brist. uppvisar fråganKvinnor högre frekvens psykisk ohälsa ochav

Ärhur bilden skall tolkas. det kulturellabiologiska, sociala ellerär
Ärskillnader i sjuklighet förklarar detta psykiatriker benägnasom mer

sjukförklara ñiska kvinnliga beteenden tillgängliga litteraturenDenatt
motstridiga uppgifter beträffande könsskillnader i den psykiatriskager

vården.

studie könsrelateradeEn skillnader i vårdpraxis vid öppen-ny av
vårdsbesök i psykiatrin visar det finns likheter i vårdpraxis mellanatt

och kvinnor, också vissa skillnader. Kvinnor imän är störremen
utsträckning patienter inom specialiserade psykiatrin, för-denän män

bland Inissbrukare. Kvinnliga patienter fungerar socialt bättreutom än
manliga patienter i alla här studerade diagnoser i den psykiatriska
vården. Möjligen söker kvinnor hjälp tidigare Behandlings-än män.
utbudet verkar bredare för kvinnor. behandlas medMännenvara mer
psykofarmaka. För båda könen ökar dock läkemedelsförskrivningen

stigandemed ålder och försämrad psykisk funktion.

Missbruk könsperspektivettur
Hälso- och sjukvården missar ofta tecken på alkoholproblem hos
patienter. Kvinnor med alkoholproblem riskerar identifieras påatt ett

stadium, utgår från manliga identifikationer hög alko-sent om man
holkonsumtion, såsom offentlig berusning. Utvärdering och forskning
behövs olika behandlingars effekter könsperspektiv. frågaEnettom ur
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behandling på applicerbar på kvinnor ellerär använts män ärom som
det behövs speciella för kvinnor.om program

viktigt underlättaDet för kvinnor söka hjälp för sitt missbrukär att att
eftersom kvinnor känsligare för kroppsliga skador alkohol. Idagär av

hälso- och sjukvården i för liten utsträckning anpassad efter denär
missbrukande kvinnans behov. Många kvinnor drogproblemenser som

följd sina andra problem och söker hjälp för dem i första hand.en av

Den pedagogiska kompetensen behöver ökas hos dem arbetar medsom
beroendeproblem. Personalen behöver uppmärksammas på konsekven-

negativa attityder både kvinnor och med missbruks-mänmotserna av
Ändamålsenligaproblem. med kriterier istället för personlig-system

hetstest behöver utvecklas för diagnostik missbruk.av

Kvinnors och synpunkter hälso-på och sjuk-mäns

vården

Vi har hañ både skriftlig kontakt med och träffat företrädare för
patienttörbund/föreningar och inhämtat deras synpunkter eventuellaom
problemområden könsperspektiv. Studier på området saknasettur men
det finns erfarenheter bemötandet allmänt. Problem framfördesom som

troddadel patienter upplever sig inte bli och får längeatt väntavar en
diagnos kunskaper saknas ihälso- och sjukvården vissasamt att om

sjukdomar. Sexuella störningar till följd sjukdom uppmärksammasav
inte tillräckligt. Några föreningar pekade särskilt på kvinnors utsatta
situation och del patientgrupper har lägre i hälso- ochatt statusen
sjukvården.

Våra litteratursökningar visar mycket få de patientenkäteratt av som
genomförts tidigare har könsperspektiv. bakgrundenMot denett
beslutade genomföra enkätstudie till befolkningen.att en egen

Rikstäckande enkätstudie vårdbemötande, behandlingochav
Enligt den enkätundersökning vi låtit det ingen skillnad mellangöra är
kvinnors och synpunkter på den behandling och bemötandemäns man
fått. Skillnaderna mellan åldersgrupper och vissa andra undergrupper

skillnaderna mellan könen.är större än

Kvaliteten det gäller inflytande behandling och informationnär över om
behandlingsaltemativ bedöms lägst både kvinnor och män.av
Inflytandet behöver stärkas för båda könen. Resultaten tyder också på
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problem omkring hur diagnos ställs och för kvinnor ochmeddelasatt
behöver uppmärksamhet såväl smärtlindring ochmän ägnasyngre som

infonnation läkemedel för kvinnor.om yngre

femtedelNärmare dem deltog i enkätundersökningen hadeaven som
blivit eller besvikna vården ungefär lika för kvinnor och mänarga -
totalt klagade på den medicinska vården, bemötandetFrämstsett. man
och väntetider.

Närmare 90 ansåg könet vårdgivaren har eller liteningenprocent att
betydelse. På följdfrågan vilket kön skulle föredra svarade dockman
kvinnor i utsträckning de föredrar besöka kvinnligstörre att att en
vårdgivare, synnerheti de besöker gynekolog. föredrar någotMänsom

besöka manlig vårdgivare. Kvinnor besökt gynekologattmer en som
bland de nöjda med både bemötande behandling.ochär mest

Vi frågade hur betydelsefulla de olika kvalitets-studeradeäven
aspekterna Både kvinnor och sakermän mestvar. anser samma vara
betydelsefulla, nämligen få diagnos, bli bemött med respekträttatt att
och bli på allvar, få bästa möjliga medicinska behandling,tagen att att
få ärliga och uppriktiga mottagningen har nödvändigsamt attsvar
utrustning. slutsatsEn det behövs forskning och utvecklingär att mer
avseende patientperspektivet på vård och bemötande i hälso- och sjuk-
vården med inriktning på kön.

Rapporterade brister och problem i vården

belysaFör problem och brister i bemötande haroch behandlingatt
utredningen sammanställt uppgifter ärenden aktualiserats hosom som
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN, Patientförsäkringen,
RiskDataBasen och Förtroendenämnden i Stockholms län. samtligal
fyra delmaterial står kvinnor för cirka och för60 40mänprocent

anmälningarna. Kvinnornas andel ytterligare någraprocent ärav
procentenheter högre bland ärenden olikalett till påföljder, dvs.som er-
sättning från Patientförsäkringen eller disciplinpåföljd från HSAN.
Patientförsäknngens och RiskDataBasens material visar emellertid att

något högre andel skador drabbat lett till allvarligamänen av som
konsekvenser, såsom svår bestående invaliditet eller dödsfall.

sjundeVar anmälan till HSAN och till Förtroendenämnden handlar om
bemötandeproblem. Därutöver nio Förtroende-procentrena avser av

nämndens material klagomål på information. många ärenden före-I
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kommer klagomål både dåligt bemötande och bristfällig vård ochom
behandling. Kvinnor dominerar bland bemötandeärenden hos
Förtroendenämnden, medan överrepresentationen i HSAN:sär svagare
material. Inom kategorin omvårdnadsärenden emellertidavser
majoriteten klagomålen vården manliga patienter.av av

HSANI och Förtroendenärrmdens material riktas missnöjemest mot:s
alhnänmedicinsk och psykiatrisk verksamhet. I RiskDataBasens
material sjukvård i särskilda boendeformer, inklusive sjukhemutgör

hälften alla ärenden. Av dessa berör högöver andel, 66 procent,av en
kvinnor. PatientförsäkringensI material står specialiteter förtre stora

de skadorna inom akutsjukvården; allmänkirurgi,merparten ersattaav
ortopedi och hos kvinnor gynekologi och obstetrik. Inom de olika
specialitetema finns få avvikelser från det generella 60mönstret

kvinnor, 40 I förhållande till slutenvårds-procent män.procent
utnyttjandet de kirurgiska specialitetema, främst ortopedin,genererar

hög andel skadorna hos både kvinnor och män.en av

Faktorer bakom skillnader i bemötande och behandling

Betydelsen patient- vårdgivarkarakteristikaochav
Utredningens enkätrnaterial hur kvinnor och upplever besökmänom
vid mottagningar i hälso- och sjukvården har utifrånanalyseratsäven
andra variabler kön. Hälsa och ålder spelar roll för hurän större man
bedömer bemötande och behandling. Ju bättre bedömer sin hälsaman
desto nöjdare kön. Yngre och kvinnorär månoavsett ärman mer
negativa till bemötandet och behandlingen äldre.än

Kulturella och sociala påaspekter interaktion i vården
Vår kartläggning visar litteraturen behandlar hälso- ochatt som
sjukvården genusperspektiv och från kulturell och socialettur en
aspekt mycket begränsad. Det gäller särskilt för studier inomär
Norden, där forskningsbehov finns.ett stort

Sjukdom kan betraktas skapad i kulturr sammanhang,ettsom som
måste förstås for kunna utgångspunkt för läkande. Medicinsktatt ge en
antropologiska studier visar till bättring påbörjasvägenatt attgenom
människor hjälps söka lösningar på konflikter i det dagliga livetsatt
komplexitet. Mötet mellan patient och läkare komponent i denär en
läkande Det kan dock bara liten del i patientsprocessen. vara en en
livssituation eller fortsatta sjukdom.
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söker sjukvården där kan upptäcka någonNär utan attpersoner man
strukturell förändring uppstår Biomedicinsk kunskap inriktasproblem.
oftast kroppens förändringar i patologi. Flera sjukdoms-mot termer av
tillstånd uppvisar emellertid lidande patologi. Under historiensutan
gång har sådana tillstånd inte sällan tillskrivits kvinnor än män,snarare
tillstånd hysteri och och nutiden kronisktsåsom neurasteni, under
trötthetssyndrom, elallergi, fibromyalgi mfl.

Kommunikation, i patient-läkarkonsultationerkön och makt
Vår litteraturöversikt kommunikationen vårdenbelägg för inomattger
påverkas såväl på vårdaren. Manliga läkarekönet patienten påav som
har till kvinnliga.exempel annorlunda kommunikativ strategi Denänen
kommunikativa blandstrategin central, eftersom denär annat
bestämmer patientens medverkan, hur patientens problemförutrymme
skall förstås Kvinnliga försäkra sigläkare inriktade påäretc. attmer

patientens aktiva medverkan i samtal och också eftersträvarom en
bredare förståelse patientens problem. Kvinnliga patienter visarav en
tendens föredra kvinnliga läkare speciellt det fråga köns-när äratt om
specifika hälsoproblem. Litteraturen dock ingen entydig bild avger
kvinnors och förväntningar på manliga respektive kvinnligamäns
läkare.

biomedicinska språket, vid gynekologisk rådgivningDet exempelvis
och preventivmedelsförskrivning, kan leda till samtalen hamnaratt
långt ifrån kvinnors erfarenheter och besluten därför i realitetenatt

vårdkommunika-andra kvinnorna älva. Litteraturenänstyrs av om
tion utgår till från svenskadel amerikanska studier. Denstor
forskningen på området kommunikationringa och främstär avser
mellan patient och läkare. kan i sig uttryck för klarDetta ses som en
hierarki inte könsmässigt neutral.ärsom

påverkarFaktorer kliniskt beslutsfattande exempletsom -
läkemedelsförskrivning

denI beslutsprocess föregår val behandling påverkas läkarensom av
sin erfarenhet och kimskapsnivå, sina attityder, värderingarav egen av

och uppfattningar situationella faktorer. Klinisk bedömnings-samt av
analys kan användas för få upplysningar läkarensnärmareatt om
användning infonnation inför påvisarbeslut. En sådan studieettav
skillnader manligai respektive kvinnliga läkares bedömning av
patienterna och deras läkemedelsbehandling.

Kvinnor och får i olika läkemedelsförskrivning,viss utsträckningmän
vilket kan få oönskade konsekvenser. Manliga och kvinnliga läkare
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fattar olika i jämförbarabeslut situationer. Interaktionen i vården
behöver ökad uppmärksamhet så förståelsen härför fördjupas.ägnas att

medicinskaDen grundutbildningen viktig del de mekanismerär en av
förformar läkarnas förhållningssätt avseende könets betydelsesom

behandling och bemötande patienterna. därför väsentligtDet är attav
utbildningen behandlar ochkunskaper attityder, värderingarom
uppfattningar avseende kön i läkar-patientkontalcten ochbetydelsen av
vid behandlingen.

vårdorganisationenmaktrelationer iKöns- och
Det kan försiggå maktkamp mellan personalgrupper medsägas sortsen
olika position i hälso- och sjukvårdens organisation. Samtidigt före-
kommer centrering den utvecklar olika kulturermot egna gruppen, som
inom sig, i vilken söker bekräftelse för sina kompetenser. Bådaman

pågår samtidigt och bekräftelse måste hämtasprocesserna mer som
i den desto starkare blir gränskonflilcten.egna gruppen

könssammansättning iPersonalens och makthierarkin hälso- och
sjukvården kan positionerbygga mellan arbetskamrater på olikamurar
och olika kön. Konsekvensen sjukvårdsorganisation kan bl.a.förav en
bli energi från verksamheten. Mindre hierarki kan kanaliseraatt tas

hosenergi från konflikter mellan personalgrupper till ökad kapacitet
personalen bemöta varandra och patienterna.att

Konsekvenser förändringar i sjukvårdensav
makrostruktur

De hittills redovisade analyserna har handlat hur olika faktorerom
påverkar interaktionen i vården på individnivå. finns också anled-Det
ning fråga sig hur sjukvårdens makrostruktur påverkar bemötandetatt
och vad års förändringar makrostrukturen vårdenbetytt försenare av

kvinnor och män.av

Generellt gäller frågan hur vårdenoch kvinnor bemöts inommänatt om
inte har diskuterats i samband föränd-med genomförandet dessaav
ringar. Det det heller inte finns någon uppföljning hurgör mänatt av
respektive kvinnor påverkats vårdrefonnema. dockDet finnsav
anledning kvinnor och har olika bådepåverkats påmän sätt,att tro att
i negativ och positiv riktning.

viktigtDet i framtida reformarbete tydligtredan från börjanär att
definiera målsättningar och analysera möjliga konsekvenser för olika
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hälsa och vård. Uppföljning och utvärdering förändringargruppers av
i vårdens struktur och organisation bör inbegripa könsspecifika
analyser effekter genomförda reformer.av av

överväganden förslagoch

Hälso- och sjukvårdens förmåga och behandlingbemötandeatt anpassa
efter kvinnors och specifika behov och förutsättningar har bristermän

mångai avseenden. hänger delvis med de köns-Detta attsamman
specifika behoven otillräckligt studerade och dokumenterade.är

saknasDärutöver könsuppdelade kunskaper effekter olika vård-om av
åtgärder.

Avsaknaden könsspecifik kunskap, behandlingbemötande ochav
påverkar hälso- och sjukvårdens möjligheter goda resultat.att prestera

inte tillfredsställande kvinnor efter manligDet blir behandladeär att en
Vår kartläggning visar dock exempeldet finns påävenatt attnorm.

erbjuds behandling utformats enligt kvinnlig Våramännen som norm.
förslag till åtgärder vilar på hälso- och sjukvården skullesynsättet att
förbättras patientsynpunkt de könsspecifika kimskapemaur om om
behov, efterfrågan och vårdåtgärder ökar och kunskaperdessaom
integreras i vårdarbetet. Sjukvården skulle bli effektivare.sammantaget

Mot denna bakgrund utredningen antal åtgärdsförslag,presenterar ett
berör patientens ställning, forskning, utbildning, tillsyn, uppfölj-som

ning och utvärdering sjukvårdshuvudmännens ansvarsområden.samt

Patientens ställning

Ett problemcentralt för bemötande och behandling i vården denär
underordnade ställning i vilken patienten lätt hamnar i medmötet
vårdens underordning berorDenna dels på kimskaps-representanter. ett
mässigt underläge, dels på vårdaren besitter unik makt medatt
avseende beslut patientens framtida vård. beslut har oftaDessaom
återverkningar för patientens hela livssituation, patientens självkänsla
och självbestämmande, möjligheter till fortsatt yrkesarbete, tillrätt
sociala förmåner kvinnliga patienterFör påverkar också, i olikaetc.
utsträckning, de maktförhållanden råder mellan könen i samhälletsom
interaktionen med vårdgivaren.
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Den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen inte uppbyggdär ett
sådant den patientens rättsställning till utgångspunkt.sätt att tar
Patientens rättigheter framgår istället de skyldigheter åvilarav som
hälso- och sjukvården och dess personal. Medan rättigheterna och föri
sig finns definierade på olika håll i lagstiftningen, kan det svårt förvara
patienterna få samlad bild vad gäller. lösaEttatt sätt atten av som
problemet kan skapa särskild lag patientens rättigheter.attvara en om
Vi har i vårt arbete föreslå förändringar i lagstiftningen,övervägt att
främst komplettering Hälso- och sjukvårdslagens 1982:763av
inledande paragrafer med fokus på genusperspektiv. Vi avstår dock
från lämna sådant förslag. Vår bedömning det i dagensatt ett är att som
läge främst behövs ytterligare forskning och utbildning hurär om
hälso- och sjukvården skall bemöta kvinnor respektive män.

Det vidare tveksamt lagstiftning det effektivaär är mestom
instrumentet för åstadkomma reell förstärkning kvinnligaatt en av
respektive manliga patienters ställning. Utredningen har heller under-
lag för lämna lagförslag endast beaktar könsskillnader iatt ett som
livsvillkor och vårdbehov, eftersom inte med säkerhet kan säga om
några andra skillnader ålder, etnisk bakgrund etc. också skall beaktas
särskilt i Hälso- och sjukvårdslagen för målet vård likaatt om
villkor för befolkningen skall uppnås. framtiden kanI dock behov av
lagstiftning aktualiseras.

Det emellertid redan idag angelägetär patienter och derasatt
uppmärksammas sinapå rättigheter ochrepresentanter att man genom

spridning effektiv patientinfonnation skapar konkreta förutsätt-av
ningar för patienter delta i det medicinska beslutsfattandet. Viatt
föreslår därför Socialstyrelsen i samarbete med sjukvårdshuvud-att

skall utveckla och sprida information tillmännen patienter och deras
patientens grundläggande rättigheter. Dennarepresentanter om

information skall kontinuerligt kompletteras med tillgänglig informa-
tion de alternativ står till till buds vid diagnostik, behandlingom som
och rehabilitering sjukdomar. Informationen skall i så hög gradav som
möjligt innehålla könsspecifika uppgifter.

Forskning

Allmänna förslag forskningavseende inom omvårdnadmedicin,
och hälso- sjukvårdsforskningoch
En viktig fråga idag handlar samhällsrelevansen medicinskom av
forskning. Ett centralt kriterium för samhällsrelevans enligt vår mening

forskningen kunskap förär förbättra hälsan hosatt attgenererar
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samtliga samhällsmedborgare, med hänsyn till skillnader mellantagen
olika behov och förutsättningar.gruppers

Det först under år kommitär till insikt att nyttan,senare som man om
riskerna och kostnads-effektiviteten olika medicinska insatser kanav
skilja mellan könen. Mycket den medicinska forskningen har dockav

tradition bedrivits på manliga eller medelålders populationer.av yngre
Även kvinnor inkluderats i studier, harnär resultaten ofta redovisats

för både och kvinnor, vilket gjortmän eventuellagemensamt att
könsskillnader inte kunnat upptäckas. Trots dylika brister i
forskningen, har tillämpningen olika medicinska metoder i praktiskav
sjukvård regel både äldre kvinnor och kvinnor i fertil ålder.avsettsom

Vi situation där forskningens resultat ensidigtattanser en gagnar
kunskapsfrarnväxt avseende vissa i samhället bekostnadgrupper av
andra problematisk både rättvisesynpunktär och etiksynpunlct.ur ur
Jämlikhet och jämställdhet inom krmskapsframväxten förutsätter deatt
studiepopulationer ingår i forskningsprojekt representativa iärsom
relation till befolkningen i eller till den patientgruppstort ärsom
föremål för studie.

praktikenI innebär detta kvinnor bör inkluderas i medicinska studieratt
i omfattning tidigare. Vi läggerstörre fram förslagän går påut attsom
alla projekt söker medel för forskning inom medicin, omvårdnadsom
eller hälso- och sjukvårdsforskning hos Medicinska forskningsrådet
MFR, Socialvetenskapliga forskningsrådet SFR eller Forsknings-
rådsnämnden FRN skall i sin ansökan redovisa studiepopulationens
könsfördelning i relation till fördelningen i befolkningen eller i den
aktuella patientgruppen och de etiska kommittéema för forskningatt
skall i sina bedömningar ansökningar granska forskaren vidäven attav
val studiepopulation följt beskrivna principer. Vi föreslårav ovan
också forskningsråden skall sammanställa och årligenatt redovisa
statistik könsfördelningen i projektens studiepopulationer.om

Enligt vårt förslag skall de berörda forskningsråden också detpröva om
finns behov utarbeta riktlinjer för inklusion kvinnorett i denatt av
forskning finansieras råden. I detta arbete skall råden särskiltsom av

det regelverkpröva gäller för klinisk forskningom som numera
finansierad National Institutes of Health NIH i USA helt ellerav
delvis kan tillämpas på svenska förhållanden.

När det gäller tillstånd påbörja klinisk prövning läkemedel,att av
föreslås Läkemedelsverket bör ställa kravatt på inklusionsamma av
kvinnor föreslås för forskningsråden. Aven i den del forskningsom av
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sjukvårdshuvudmärmensochstiftelserfinansieras olika genomavsom
påmotsvarande kravställafmansiärema börFoU-medel attanser

inklusion kvinnor som ovan.av

genusforskningkönsteoretisk forskningtillStöd
sjuk-och hälso- ochomvårdnadsforskningforskning,medicinskInom

utgångspunktsinbrist studierråder detvårdsforskning taräven som
genusperspektiv.i ett

blandJämställdhetsforskning harochKommitté för Kvinno-FRN:s
livsvillkorochhälsastudier kvinnorsfinansierat någraprojektsina av

genusforskningtilldock stödetGenerellt börkönsperspektiv. settettur
patient-vårdareinteraktionstudiermöjliggöraöka för att t.ex. urav

kan inomomprioriteringdennaperspektiv. Vi förutsätterdetta görasatt
forskningsråds budgetram.respektive

särskilt stöd förbehovfortfarandefinns detDärutöver ett genus-av
kanmetodutveckling. Detteori- ochmed tonvikt påforskning vara

medel.för dessafortsättningen harilämpligt FRN ansvaretävenatt

områdennågra viktigainomforskningPrioritering av
antal principielltutredningen identifieratgång harUnder arbetets ett

skapa förut-förkunskaper behövsdärviktiga områden, attnya
kvinnliga ochomhändertagandeochbemötandesättningar för bättre av

prioritet vidföreslås få högområde,viktigtmanliga patienter. Ett som
sjukvårdsforskning medochforskningsmedel hälso-tilldelning ärav

angelägetvårdare.patient och Detinteraktion mellaninriktning är
hjälpstudier medkvalitativautbildats förforskareatt avsom

genomföraochmöjlighet läggaoch observationdeltagande att uppges
könsperspektiv.bemötandeinteraktion ochstudier etturav

syftar tillforskningkliniskprioriteringar inomföreslår ocksåVi som
omhändertagandetavseendekunskapsluckorspecifikafyllaatt av

iträffsäkerhetenanalyserpatienter, såsomeller manligakvinnliga av
studier hurkvinnor ochhosdiagnostik bröstsmärtorkardiologisk avav

kan till-cancersjukdomarstöd vidpsykosocialtbehovmännens av
godoses.

etablerade bio-intePatienter med motsvarassymptom avsom
vårdutnyttjande,högthar oftaoch diagnosermedicinska koncept
illamissförstådda och bemöttasigsamtidigt de kan kärma avsom
Vi detkvinnor.patienterMajoriteten dessasjukvården. är attanserav

bakomproblematikendels belyserstödja studierangelägetär att som
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dessa kvinnors för vården oklara dels kan bidra tillsymptom, att
förbättra omhändertagandet dem.av

En kvinnodominerad patientgrupp,stor uppmärksammats förstsom
under år, patienter med fibromyalgi.är kroniskaDettasenare smärt-
tillstånd innebär mycket lidande för den enskilde patienten och stora
ekonomiska kostnader for samhället. För kunna förbättra omhänder-att
tagandet dessa patienter det angeläget stödja forskningär deattav av
patogenetiska mekanismerna bakom fibromyalgi. Det finns också ett

behov studier effekterstort olika behandlingar, med flerav av av
patienter och längre behandlingstider hittills.än

Omvårdnadsforskningen har länge i viss utsträckning fokuserat på
interaktionen mellan patient och vårdare. Såväl teorier och modeller

konkreta studier inom området har dock vanligen saknat köns-som
perspektiv. Vi det angeläget teori- ochär metodutvecklingatt attanser
inom bemötandeforskning får tillräckligt stöd. Metodutveckling och
studier kan bidra till skapa könsspecifika kunskaper inomatt dessasom
områden bör prioriteras medel för omvårdnadsforskningnär tilldelas

forskningsråden, olika stiftelserav m.m.

Utbildning hälso- sjukvårdspersonalochav

I samband med Högskoleverkets utvärdering innehållet ochav
kvaliteten i landets sjuksköterskeutbildningar har det framgått att
könsperspektivet så totalt saknas i kursplanerna.gott När detsom
gäller läkarutbildningen pågår för närvarande motsvarande invente-en
ring utbildningarna. Vi föreslår Högskoleverket i sin utvärderingattav

läkarutbildningar skall granska i vad mån könsperspektivetav tas upp
i olika faser utbildningen.av

Vi särskilda insatser behövs föratt utveckla innehållet ianser att
utbildningen olika hälso- och sjukvårdspersonal såav grupper attav
den könsspecifika kunskap inom klinisk forskning,som genereras
hälso- och sjukvårdsforskning, omvårdnadsforskning får ettm.m.
snabbt genomslag i kursplanerna. Universiteten och högskolorna bör

förekomsten könsperspektivetta kvalitetskriterium vidupp ettav som
den rutinmässiga utvärderingen kursinnehållet.av

Vi också grundutbildningen olikaatt hälso- ochanser av grupper av
sjukvårdspersonal bör utvecklas med fokus patient-vårdarerelation.
Det viktigt möjligheterär diskutera,att analysera ochatt tränages
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inriktasundervisningendeli praktiken ochinteraktion att aven
lmaktsystemet.betydelsen av genus

utvärderingVerksamhetsuppföljning ochtillsyn,Nationell

skillnadeffektivitet har, tillkvalitet ochsjukvårdensUppföljningen av
könsperspektiv.saknatoftaepidemiologiska bevakningen,från den

iviktenpåpekarSocialstyrelsenangeläget ävenDet attär att av
möjligtsåkvalitetssäkringen långtochverksamhetsuppföljningen som

strategier.könsspecifilcamedarbeta

godkännandeföri underlagetLäkemedelsverketocksåVi att avanser
läkemedlensdokumentationkönsspecifikkrävaläkemedel skall av
biverknings-regelbundnaverket i sineffektivitet ochsäkerhet och att

risker meduppgifterkönsspecifikaskall redovisarapportering även om
medicinering.

metoder imedicinskaolikabild värdetsamladFör att avavge en
medicinskUtvärderingförBeredningarbetar Statensvården av

avseendeunderlagetvetenskapligadetmetodik, SBU, med synteser av
rehabilitering.ochdiagnostik, behandlingprevention,metoder för

andraproducerarLäkemedelsverketochSpri, SocialstyrelsenMFR,
rekommendationer, konsensus-kunskapssammanställningar,typer av

dessaVioch vårdprogramriktlinjeruttalanden, attanserm.m.
huru-skall klargöramöjligtså långtkunskapssannnanställningar som

könsspecifikaframgångsrikt tillämpaochmöjligtvida det attär
sjuk-rehabiliteringbehandling ochprevention, utredning,strategier i av

domar.

tilltillgångvårdansvariga harochbåde forskareviktigtDet är att
och hälsakvinnorsinformationoch könsspecifikuppdaterad mänsom

infonna-könsspecifiksvårigheter sökainnebär detoch vård. Idag att
spridningvidVielektroniska databaserna.tion i de att avanser

of the Art,studier, Statevetenskapligainfonnationelektronisk om
vårdpersonal ochtill forskare,rekommendationerriktlinjer, osv.

strategierutveckladatabasproducentemaskall de svenskapatienter
uppgifter.könsspecifikaframtagningsökning ochunderlättar avsom

utvecklingsarbeteinternationelltnationelltskall i såvälDessutom som
könsspecifiksjukvårdsinformatik behovochavseende hälso- av

sjukvården beaktas.ochpå olika nivåer inom hälso-information
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Hälso- sjukvårdshuvudmännensoch ansvarsområden

Vårt motiv till förslagen berör hälso- och sjukvårdshuvudmärmensom
de kunskaperär redan finnsatt skillnader och likheter mellansom om

kvinnliga och manliga patienter i hälso- och sjukvården i olika
avseenden behöver uppmärksammas, fördjupas och spridas bland sjuk-
vårdspersonal. Därmed kan de integreras i praktisk vårdverksamhet och
komma patienter båda könen tillgodo. Ett ytterligare motiv bakomav
förslagen kunskaper könsperspektivär att i vissa fall brist-ett ärur
falliga eller saknas helt.

Vi föreslår övergripande policys och målformuleringaratt bör innehålla
uttalanden vikten uppmärksamma jämställdhet mellanatt könenom av

vid behov konkret handlingsplansamt att utformas med strategieren
för förbättra jämställdheten mellanatt patientgrupper. Vi föreslår att
information till befolkningen grundläggande rättigheter även tarom

kvinnors och lika till godmäns vård och behandlingrätt tillupp samt
bemötande.ett gott

Fortbildning och information till personalen spridaär sättett att
kunskaper befrämjar jämställdhet mellan könen. Vi föreslårsom att
kunskaper könsperspektivet kontinuerligt uppdateras och integrerasom
med andra kunskaper. Vi föreslår ansvariga föräven kvalitetsarbetetatt
inom hälso- och sjukvården integrerar könsaspekten i kvalitetsarbetet
via utbildning och attitydpåverkan.

Ett uppmärksammasätt och få underlagatt till diskussion lokalt om
kvinnors och behov i olikamäns avseenden studera köns-är att
uppdelade data från sjukvårdsverksamheten. Vi data från denattanser
löpande verksamhets- och kvalitetsuppföljningen på kliniknivå och från
klinisk forskning skall möjlig analyseras kön. Vi föreslårattvara per
också sådana kvalitetsaspekteratt kvinnor och tycker demän ärsom
allra viktigaste i viss verksamhet följs könsperspektiv.en ettupp ur

Kommunikationen i mellan patientmötet och vårdare central i vård-är
sammanhang. Patienten vill bli bekräftande lyssnad till,mött, tagen
allvar och respekterad i behovär få informationsamt stort attav som
hänger med sjukdomens alla skeden och möjligheten till bot.samman
Attityden, språket och samspelet i samtalet, tillsammans med den
skriftliga informationen och med hjälp modern infonnationsteknik,av
har därför betydelse för mobiliserastor patientens hälsoresurser.att
Inte minst för patientens delaktighet och inflytandeatt på sin vårdegen

väsentligt inslagär iett modem hälso- och sjukvård. Vi föreslår att
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hälso- och sjuk-interaktionen mellanuppmärksamhet riktas påökad
och manliga patienter.vårdspersonal och kvinnliga

Socialstyrelsensenligthar specielltVerksamhetschefema ett ansvar
tandvård,och sjukvård inklusiveKvalitetssäkring i hälso-föreskrift

köns-bör omfattaföreslår dettaSOSFS 1993:9. Vi ävenatt ansvar
bemötande, vård och behandling.aspekten i

ochutvärdering vårdutveckling ochbör beaktas iKönsperspektivet av
tilloch sjukvårdshuvudmännenhälso-bemötande. Vi vill uppmuntra

tillgodose olikaalternativa modeller förpröva attatt avgrupper
projektpågåendeVi föreslår ocksåkvinnliga patienter.manliga och att

kunskaperutvärderas såpå alternativa lösningarbygger attsom
behandling och bemötandeeffekterkommer fram samt omom av

organisation och bemanning.ändamålsenligheten i
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Inledning1

Direktiven1

septemberRegeringen beslutade vid sammanträde den 8 1994 om
kvinnor och inomdirektiv för Utredningen bemötande mänavom

Dir. Enligt direktiven skullehälso- och sjukvården Bilaga1994:95,
uppgiftsärskild utredare tillkallas med atten

de söker vård och hjälpkartlägga hur kvinnor och bemöts närmän-
och sjukvårdeninom hälso-

påverkar huri vilken utsträckning könstillhörighet i sigundersöka-
inom och sjuk-kvinnor respektive bemöts och behandlas hälso-män

vården
och kunskaper inom områdetbelysa internationella erfarenheter-

sjukvårdspersonalensanalysera vad påverkar hälso- ochsom-
ipatienter liksom orsaker till skillnaderbeteende i medmötet

könstillhörighet hosbemötande och vid behandling följdsom av
såväl patient personalsom

effekter skillnader i bemötande och vidanalysera och redovisa vilka-
folkhälsoperspektivvård och behandling kan ha ettur

utjämna skillnader mellan hurföreslå åtgärder kan bidra till attsom-
och sjukvårdenkvinnor och bemöts och behandlas inom hälso-män

och intedessa skillnader har sin grund i könstillhörighetiden mån
för aktuell sjukdomsbild och vårdbehov.relevantaär

vad gällerskulle kartlägga och redovisa kunskapslägetUtredaren även
också Duchennesi hand sjukdomen primär fibromyalgi,första men

forsknings- ochoch bakgrund analyseramuskeldystrofi dennamot
resursbehov.andra

Ingela Thalénjanuari utsåg dåvarande socialministerDen 27 1995
med ovanståendeOlivia Wigzell till särskild utredarelandstingsrådet

uppdrag.

2 16-1235
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1.2 Varför detta uppdrag

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 det måletövergripandeär
for hälso- och sjukvården hälsagod och vård på lika villkor helafören
befolkningen. Målsättningen gäller sålunda kön, ålder, socio-oavsett
ekonomiska förhållanden, bostadsort Sjukvården i Sverigem.m.
uppfattas allmänt hålla god standard och i internationella jämförelser
utmärker den sig det gäller jämlikhet och tillgänglighet. Stora delarnär

befolkningen har i olika undersökningar lämnat positivaav
bedömningar hälso- och sjukvården, vilket tyder på vårdenattav
generellt åtnjuter förtroende hos medborgarna.sett ett stort

Dessa bedömningar dock ingen garanti för vården i allaär att
avseenden optimalt utformad och på bästa tillgodoser olikaär sätt

behov vård och stöd. Flera problem avseende kvalitet,gruppers av
tillgänglighet och jämlikhet har aktualiserats på tid. delEnsenare av
debatten har handlat hur olika refonner och förändringar i hälso-om
och sjukvårdens styrning, finansiering och organisation påverkat
vårdens kvalitet och tillgänglighet.

Många frågor med tydligt könsperspektiv har aktualiserats; exempelvis
frågan kvinnors möjlighet välja gynekolog, vårdgarantinattom om
omfattar åtgärder vid kvinnliga åkommor i lika hög grad vid hälso-som
problem vanliga hos och vården för äldre långtids-är män,som om
sjuka, vilka majoritet kvinnor, har påverkats negativtärstorav en av
ÄDEL-refonnen. Olika frågor i prioriteringsdebatten inbegriper
problem med tydliga könsaspekter; exempelvis frågan alla kvinnorom

40 års ålder bör kallas till mammografisk hälsokontroll,över mänom
bör kallas till massundersökning för och börprostatacancer, om man
prioritera forskning så den sig och kvinnors sjuk-ägnaratt mäns
domar i lika utsträckning.

Utredningsuppdraget kan också bakgrund den allmännamotses av
samhällsutvecklingen och jämställdhetefter i olika samhälls-strävan
sektorer. sålundaDet frågan naturlig fortsättning på detär om en
nationella jämställdhetsarbetet, tidigare kommit till uttryck i bl.a..som
Järnställdhetspropositionen Delad makt delat Prop. 1993/94:ansvar
147. propositionenI skrevs särskild uppmärksamhet bör åttatt ägnas

öka kimskapema kvinnors hälsa och detta område böratt attom
belysas bättre i den grundläggande läkarutbildningen. Man hänvisade
också till studier visar kvinnliga patienter behandlas annorlundaattsom
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och kvinnor ofta beskriver sina sätt änän män ett annatatt symptom
sjukdomar underdiagnosticeras.vilket kan leda till kvinnorsmän, att

tagits i syftedet gäller kvinnohälsofrågor har flera initiativNär att
och dessbeskriva kvinnors ohälsa, ohälsans bestämningsfaktorer sam-

förband kvinnors allmänna livsvillkor, exempelvis inommed ramen
enskildaFolkhälsoinstitutets Kvinnohälsoprojekt och liknande projekt i

behovet bättre beskrivalandsting. Likaså har uppmärksammat attman
Kvinnovåldskommissionenskvinnors hälsa i läkarutbildningen. I

betänkanden våldet kvinnor uppmärksammats och bl.a. hälso-har mot
för våldoch sjukvårdens insatser för hjälpa kvinnoratt utsattssom

ilyfts bemötande och omhändertagandefram. det däremot gällerNär
tagits förhälso- och sjukvården generellt, har tidigare initiativ inte att

köns-analysera hur vården fungerar i relation till kvinnors och mäns
specifika behov och förutsättningar.

ikvalitetsarbete, under bedrivits i sjukvården, harDet som senare
många sammanhang fokuserat frågor service och allmänt bemö-om

internationell utveck-tande. trend har gått hand i hand medDenna en
ling lagstiftning synliggör patientensinneburit bl.a.attsom man genom
rättigheter förstärker patientens ställning. det lokala kvalitets-och I
säkringsarbetet har det blivit vanligt patienterna får möjlighet attatt
uttrycka sina åsikter sjukvården i enkäter. sällan har detInte störstaom
missnöjet till fåriktats brister i information patienten. Ytterstmot av

vården.enkätema har syftat till kartlägga könsspecifika problem iatt
flesta patientenkäter inte kön.De har heller analyserats per

Under har också kraven på systematisk utvärdering hälso-senare av
och sjukvårdens insatser skärpts. utveckling har drivits framDenna av
insikten det finns medicinska metoder i bruk för såvälattom
diagnostik, behandling och rehabilitering dels tveksamt värdeärsom av
för patienten och dels förhindrar och bättre metoder f°ar plats iatt nya

Moderna utvärderingar innebär sammanställer desystemet. att man
vetenskapliga kunskaperna och från hundratals medicinskaresultaten
studier, i syfte dra olika åtgärder förslutsatser värdetatt om av
patienten inom vården. samband med sådana kunskapssamrnan-I att
ställningar gjorts har det ofta kunskapblivit uppenbart denatt som
producerats inom omvårdnad och medicinsk forskning i första hand
byggt på manliga populationer, medan kvinnor studerats i mindre
omfattning.

Även kvinnor inkluderats i harstudier, det varit ovanligtnär att
redovisa studieresultat kvinnorför och detDettamän.separat trots att
sedan känt ochlänge kvinnor faktiskt skiljer sig detmänär näratt
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gäller del grundläggande anatomiska och fysiologiska förhål-t.ex. en
landen. harDetta lett till diskussion och kritik och har attmenatman
det inte rimligt utgå från enbart medicinska värden ochär männensatt
behandlingsresultat och låta dessa för hur också kvinnorutgöra nonnen
bör behandlas.

Ett antal uppmärksammade utländska studier har analyserat mänom
och kvinnor med jämförbara vårdbehov får tillgång till likvärdig vård.
Enligt studier från USA i slutet 1980-talet hade kvinnor med njur-av
svikt tillgång till dialys och njurtransplantation Köns-sämre än män.
skillnader upptäcktes också i diagnostiken lungcancer medav en mer
aktiv strategi riktad till kvinnor. uppmärksammadeDetmän än mest
området där könsskillnader påvisats har dock varit omhändertagandet

patienter med misstänkt eller verifierad ärt-kärlsjukdom.av
Skillnader har dokumenterats inom diagnostiken, detframförallt när
gällt tillgången till koronarangiografi röntgenundersökning hjärtatsav
kranskärl, och i behandlingen hjärtsjukdom, gälltdetnärt.ex.av
bypassoperationer och ballongdilatationer kranskärlen. Några deav av

harstudierna visat på behandlingsresultat för kvinnornyaste sämre än
vilka har i samband med tillämpningen mindremän, satts av en

aggressiv behandlingsstrategi för kvinnor.

Generalisering resultat från sjukvårdssystem till kanett ett annatav
ifrågasättas. Många forskare känner särskilt tvekan det gällernärstor
relevansen fynd från USA för det svenska Detta hängersystemet.av
främst ihop med skillnader i vårdens styrning och finansiering isamt
individens försäkringsskydd, vilka medför sociala orättvisorstörre
mellan olika befolkningsgrupper i USA i Sverige. bör dockManän
beakta i studier könsskillnader har tagit hänsyn till ochatt nyare av man
standardiserat för skillnader i individemas socioekonomi. Studier från
Storbritannien har också i många fall bekräftat de tidigare fynden från
USA. De utländska fynden avseende könsskillnader i både klinisk
praxis och vårdresultat motiverar därför analyser liknande islagav
svensk vårdrniljö.

1.3. Inriktning och avgränsning

kommittédirektivenI används bemötande delstermen över-som en
gripande rubrik för hela uppdraget, då den syftar på totalapatientens
kontakt med hälso- och sjukvården. Samma används dock ocksåterm
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i syfte då den vårdpersonalens allmännaavgänsatett mer avser
beteende patienten, information, kommunikation, interaktion,mot
patientinflytande och olika aspekter servicekvalitet.på följandeI text
benämns dessa frågeställningar allmänna bemötandefrågor ellersom
för enkelhets skull bemötandefrågor. Studier det allmännasom av
bemötandet könsperspektivet har utgjort den huvudlinj inomur ena en
uppdraget. andra huvudlinjenDen har bestått frågor eventuellaav om
könsskillnader i det medicinska och omvårdnadsmässiga omhänder-
tagandet, nedan ofta benämns vård och behandling. Tillsom som
denna kategori hör frågor och kvinnor får lika tillgång tillmänom
vården generellt och till effektiv medicinsk teknologi för prevention,
diagnostik, omvårdnad, behandling rehabiliteringoch sjukdomar.av

Bemötande respektive medicinskt och omvårdnadsmässigt omhänder-
hartagande inte uppfattats två frågeställningar,separata utansom ses

i utredningen ömsesidigt beroende komponenter patientenssom av
kontakt med hälso- och sjukvården. Att vård innebär infonna-attge ge
tion till patienter och deras närstående behandlingsaltemativ,om

och tänkbara sjukdornsorsaker, och träffasymptom övertyga, tröstaatt
överenskommelser, diskutera levnadsförhållanden och livsstil. Enatt
väl fungerande relation mellan patient och vårdgivare, inklusive ett gott
och bekräftande bemötande nödvändiga förutsättningar för lyckatär ett
omhändertagande och riktiga behandlingsbeslut. iKvaliteten de
kliniska beslut fattas enskild patient kan också påverka detsom om en
fortsatta förhållandet mellan patient och vårdare.

Detta beroendeförhållande innebär bland analys kliniskaannat att av
beslut könsperspektiv kan förväntas klargöra det föreliggerettur om
skillnader i underliggande attityder, värderingar och förväntningar
avseende kvinnor och patienter. Utredningens tredje huvud-män som
fråga har just varit identifiera och beskriva faktorer kan för-att som
klara könsskillnader i bemötande, vård och behandling. fråge-Denna
ställning, till skillnad från de två övriga, handlar främst fenomenom

kan belysas och förklaras hjälpmed teorier, modeller ochsom av
metoder skapats inom for andra vetenskaper medicin ochänsom ramen
omvårdnadsforskning.

Frågor kvinnlig och manlig ohälsa och ohälsans bestämnings-om
faktorer har uppfattats ligga utanför primäradet utredningsuppdraget.
I detta avseende skiljer sig utredningen från många tidigare initiativ

syftat till belysa hälsoñågor könsperspektiv. Uppgifteratt ettsom ur
ohälsa och ohälsans samband med kvinnors respektive mänsom

livsvillkor dock nödvändigt bakgrundsmaterial för förståelsenutgör av
könsskillnader i vårdutnyttjande och vårdens resultat. Därför har en
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översikt könsskillnader i dessa avseenden inkluderats i utredningen.av
En avgränsning har gällt djupare analyser bemötandetannan av av
äldre patienter inom hälso- och sjukvården. Eftersom särskilden
utredare våren 1996 tillkallats med uppgift kartlägga och analyseraatt
bemötandet äldre inom vård och med beaktande bl.a.av omsorg av
betydelsen patientens kön Dir. 1995:159, har avstått frånav

studier kring vissa viktiga frågor, såsom analyser kon-närmare av
ÄDEL-refonnen.sekvenser I våra övergripande kartläggningar ingårav

naturligtvis uppgifter kvinnor och i alla åldrar. inteVi harmänom
heller funnit anledning behandla frågan omhändertagandeatt om av
kvinnor för våld, eftersom den statliga Kvinnovålds-utsattssom
kommissionen nyligen dessa frågor SOU 1995:60.utrett

olkhälsomässigaF effekter skillnader i bemötande, vård och behand-av
ling hör också till uppdraget. Utredningen har dock inte haft möjlighet

inom den angivna tidsramen analysera dessa konsekvenser för helaatt
hälso- och sjukvårdsområdet. Analys konsekvenser för folkhälsanav
kompliceras det finns många andra faktorer vid sidanattav om
patientens kön ofta i kombination med könsfaktorn påverkarsom - -
bemötande, behandling och resultat vården. Dessutom påverkas ochav

folkhälsan bara till liten del just hälso- och sjukvårdensstyrs en av
insatser. I samband med genomgången vissa utvalda vårdverk-av
samheter, främst omhändertagandet vid folksjukdomar, har detstora
emellertid varit möjligt delvis belysa de folkhälsomässiga kon-att
sekvenserna skillnader i bemötande behandling.ochav

1.4 Genomförande

Tvärvetenskaplig ansats

Till följd de mångsidiga frågeställningarna har valt tillämpaattav en
bred och tvärvetenskaplig I det följande några definitioneransats. ges
och utgångspunkter från bl.a. antropologisk och sociologisk forskning
med inriktning könsteoretisk forskning genusforskning. Dessamot
kan användbara försöker förstå könsskillnader inärvara man
bemötande, vård och behandling. Några utgångspunkter från hälso- och
sjukvårdsforskning med inriktning klinisk epidemiologi och hälso-mot
ekonomi redovisas i början Kapitelav
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Sjukdomars kulturella och sociala Kön ochnatur. genus.
medicinsk antropologi studeras kulturella sjukdom,Inom aspekter på

det vill samband mellan hur sjukdom uttrycks, beskrivs,upplevs,säga
tolkas och behandlas i speciellt samhälleligt sammanhang. Medett
begreppet kultur det medvetande och under-menas gemensamma
medvetande, människor tillgängligt på olikagör sättattsom genom
kommunicera med varandra. Eftersom kultur i form uppfattningarav
och värderingar till del ligger på omedvetet plan, har människorstor ett
dock ofta svårt älva formulera sig den.att om

Kulturen kan uppfattas tänkande,styrande vad gäller människorssom
handlingar och relationer till varandra. människor påverkar ochMen
förändrar också sin kultur med sina handlingar och sitt agerande. Man
kan till exempel förvänta sig den svenska malqokulturen, dvs. deatt

ideal de flesta på något plan medvetnaärgemensamma som om,
definierar vad det kvinna eller och de roller ochär att vara man som var

förväntas ha. kategorierna utformas i vardagslivetsMen framförallten
praktiska situationer. Makrokulturen definierar hur kvinnor och fårmän
bete sig varandra och hustrur, föräldrar och barn,mänmot som som

på mikroplanet utformas vilket de får i förhållande tillutrymmemen
varandra, och den dagliga interaktionen människors kultur dessger
innehåll.

Kultur därmed inte något statiskt eller enhetligt inomär ettens sam-
hälle. Institutioner byggs kring lag och ordning, utbildning ochsom upp
inte minst sjukvård grupperingar där subkultur skapas ochutgör en
utvecklas. Struktur, ideologi verksamhet inomoch dessa institutioner

för kunskap och erfarenhet samhällsmedlemmarnautgör ramar en som
i allmänhet inte delar. Kulturella skillnader kan också förekomma
mellan grupperingar skiljer sig med avseende på socioekonomi,som
etnisk bakgrund, religion, ålder och gender.

Med ellergender det kulturellt skapade beteendet hosgenus menas
kvinnor och till skillnad från biologiskt betingade skillnadermän,
mellan Genderforskningkönen. eller genusforskning, så densom
lanserats på och har1970- 80-talet främst studerat könsskillnader som
sociala kulturellaoch fenomen. På tid har dock återigensenare man
uppmärksammat vikten samspelet biologiskmellan kön enhetav som
och genus/gender i social och kulturell mening. vill förståNär man
kvinnors och sjuklighet, räcker det alltså inte betrakta dettamäns att
enbart utifrån biologiska utgångspunkter. Kvinnors och hälsa kanmäns
inte isoleras från familjestruktur, från barnens behov och utgångs-
punkter, från det sociala kulturellaoch sammanhanget, inte heller från
gender ideologier eller kulturellt uppbyggd förståelse sjukdom.av
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Insikten sjukdom inte har biologiskaenbart utgångspunkter harattom
gjort forskare delat sjukdomsbegreppet i olika delaratt mot-upp som

begrepp i det engelska språket: illness, disease och sickness.tresvarar
Illness står för det människan upplever obehag, smärta,som som
illamående, yrsel och uttrycks på kulturellt föreskrivna sättm.m. som
till omgivningen °symptomspråk. Disease står för detett pato-som
logiska tillstånd sjukliga förändringar i kroppen illness kansom vara
resultat inte nödvändigtvis behöver obehag.motsvarasav men som av
Patologi inte känns måste upptäckas med hjälp medicinsksom av
teknologi såsom laboratorieprover Sic/mess står för denröntgen, etc.
legitimerade sjukrollen tillmänniska har i förhållandesom en
samhället. behöver inteDen baserad på varken illness eller diseasevara
exempelvis vid graviditet alltid vissa rättighetermen ger en person
och skyldigheter i förhållande till omgivningen. flesta samhällenDe ger

sjuk människa denna kanundantagstillståndÅ Som exempeltypen av
tänka sjukskrivning. grindvaktersitterDeman personer som som

det gäller besluta gåmänniska frisk eller sjuk och skallnär äratt om en
ini legitimerad sjukroll främst läkare.ären

sökerNär sjukvården där kan upptäcka någonutan attpersoner man
strukturell förändring uppstår inriktasproblem. Biomedicinsk kunskap
oftast kroppens förändringar i patologi. Flera sjukdoms-mot tenner av
tillstånd uppvisar emellertid lidande patologi. historiensUnderutan
gång har sådana tillstånd inte sällan tillskrivits kvinnor än män,snarare
tillstånd såsom hysteri och neurasteni, och under nutiden kroniskt
trötthetssyndrom, elallergi, fibromyalgi m.fl.

vårdenKommunikation i och kön
Hälso- och sjukvården bedrivs till del med språk och samtalstor som
viktiga Att vård innebär bland tillinformationannat attresurser. ge ge
patienter och deras närstående behandlingsaltemativ, ochsymptomom
tänkbara orsaker för tillstånd, och träffaövertyga, tröstaett att
överenskommelser, diskutera levnadsförhållanden och livsstil.att

En viktig aspekt relationen mellan språk och sjuklighet detär attav
finns samspel mellan språkliga kategorier och människors sjuk-näraett
domsupplevelser. vissl utsträckning förefaller det människorsom om
uppvisar de sjukdomar samhället, inklusive medicinskaden veten-som
skapen, tillhandahåller. innebärDetta patienter de fåttnäratt t.ex.
besked de lider högt blodtryck, har benägenhet uppvisaatt attom av en
de sammanhänger med tillståndet i fråga. Tillgången tillsymptom som

distinkt beteckning kan medföra människor blir benägna tolkaatt atten
signaler från den kroppen i bestämd riktning.egna
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samspelet språk och sjukdomsupplevelse harProblematiken mellanom
harklar könsmässig förankring. Idéhistorikem Karin Johannissonen

hälso-visat hur samspelet mellan språklig metaforik och kvinnors
de förstaproblem såg under andra hälften 1800-talet ochut av

hurdecennierna detta århundrade. Ett hennes exempel illustrerarav av
beteckning för debeteckningen neurasteni slog igenom ensom

utmattning människor, framförallt medel- ochsjukliga tillstånd av som
drabbades vid turbulenta tid under trycketöverklasskvinnor, dennaav

skadliga överstirnulans det moderna samhället ansågsden geav som
upphov till utbudet "skådespel, komedier luftgymnaster,genom av

musik, sinnligheten och retandenervskakande och upphetsande ögat
cigarrer, klubbar,bilder, utställningar, starka viner och drycker, likörer,

medicinsktspelhelveten, kärleksäfventyr." neurastenin "varNär namn-
helt sjuk-given och erkänd blev den modell kunde ettstyraen som

domsbeteende".

erkänns instanser medicinskProblemet med vilka tillstånd som avsom
kan hävda detsjukdom aktuell fråga idag. Sannoliktär även attmanen

bias i denhar funnits och alltjämt finns könsmässig fördomen- -
meningen kvinnliga hälsoproblem har svårare framstå klaraatt att som
och i biomedicinskt språk. Många hälsoproblemövertygande nya som

fibromyalgi, värk och elöver-oftare drabbar kvinnor såsomän män,
känslighet, oklar, har därföroch där den biomedicinska bakgrunden är
svårt framstå legitima hälsoproblem.att som

forskningen kommunikation i vården kan antal studierInom ettom
identifieras utgångspunkt genusperspektiv, dvs.sin i tydligttar ettsom

biologiskinte inskränker sig till betrakta könatt attman som en
variabel, intresserar sig för hur föreställningar ochmänutan om
kvinnor, liksom manliga och kvinnliga egenskaper, reproduceras iom
vården. uppfattas i dessa studier grundläggande princip förKön som en
social ordning och knutet till makt och maktutövning.som

Genusordning maktsociologiskaoch standardkontrakt begrepp-
Historiskt utmejslade maktförhållanden väsentlig del denbildar en av
fundamentala för i alla mänskliga samspel.stort sett typerramen av
Två centrala maktbaser framträder tydligt de förknippasär somsom

etnisk bakgrund.med köns- och klasstillhörighet, tredje handlaren om
dessa.Genusordningen kan uppfattas den fundamentalamest avsom

grundläggande bestämning vadDen kan beskrivas av somsom en
betraktas manligt kvinnligt i bestämt kulturelltrespektive ettsom
/historiskt sammanhang.



Inledning42 SOU 1996: 13 3

Det råder ganska bred enighet bland forskare genusordningensen om
två logiska principer: 1 tendensen könen hålls isär eller har olikaatt
platser segregering, arbetsdelning och 2 tendensen detetc.genom att
manliga primärt och dvs. vadär har högreutgör värdemän görnormen

vad kvinnor dåän de saker.gör, Handlingaräven gör mänsamma av
respektive kvinnor uppfattas omgivningen och aktörerna självaav av

olika och detta blir begripligt endast bakgrundsätt, könenmot attav
har olika platser och asymmetriskt maktförhållande i enlighet medett
principerna ovan.

Genusordningen kan studeras övergripande struktur eller densom en
kan undersökas närgånget den verkar i samspelen bland mänmer som
och kvinnor. Då kan istället tala i standardkon trakttenner ettman av
mellan könen. Detta betecknar inte något medvetet överenskommet
mellan likvärdiga begrepp för den uppsättningärparter utan ettsnarare
handlingsdispositioner osökt brukas i samspelet mellan könensom
därför det faller sig naturligt eller upplevs självklart.att som
Standardkontraktets oskrivna regler blir därför synliga först någonnär
bryter dem, sanktioner då brukar komma tillmot uttryck.genom som

Man kan också tala genusordningen på olika analytiska nivåer; påom
samhällelig lhistorisk, på institutionell och på individuell nivå. Det är
möjligt använda standardkontrakt för konkretiseraatt att genus-
ordningen arbetsplatsnivå, inom vårdsorganisationen, ellert.ex. som

det betydligt vidare historiska begreppetett sätt att genusordning ise
samspelsrelationer här och nu.

Problemformulering

Mot bakgrund uppdragsbeskrivningen och vetenskapligaav
kring könsskillnader i hälsa och vård, kan fråga sigresonemang man

utredningen arbetat utifrån specifik hypotes, dvs. i förvägom etten
definierat antagande skall kommittédirektivenI hänvisasprövas.som
till könsskillnader, främst negativ särbehandling kvinnor, samtidigtav

utredaren förutsätts sammanställa det vetenskapliga krmskapslägetsom
och kartlägga de faktiska förhållandena i svensk hälso- och sjukvård.

Den utgångspunkt kan formuleras handlar kvinnor bådeattsom om
historiskt och i dagens samhälle haräven underordnadsett makt-en
ställning Centrala frågor för utredningenmän. blir då huru-gentemot
vida detta förhållande kommer till uttryck i hälso- och sjukvården, vilka
verksamheter eller områden i så fall särskilt problematiska,ärsom
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vilka mekanismer skapar ochvilka patientkategorier drabbas, somsom
kan åtgärda problemen.upprätthåller missförhållanden hursamt man

arbetet till kvinnocentreratVi har emellertid inte avgränsat ett
ochockså efter kartläggning hur hälso-perspektiv, strävatutan en av

synpunkt.sjukvården fungerar såväl kvinnlig manligur som

betänkandetsArbetssätt och struktur

existerande vetenskapligt kunskaps-Utredningen har dels sammanställt
svensk hälso- och sjuk-underlag, dels sökt belysa dagens förhållanden i

statistiska och andra uppgifter från tidigare kartlägg-vård utifrån
omfattning tillsammansningar, tillgängliga databaser Uppdragetsm.m.

frånrelativt korta utredningstiden har gjort vi avståttmed den att egna
individnivå, vilka skulle hakvalitativa studier patientbemötande påav

omfattande tid och intensiva forskningsinsatser.krävt för

redovisas övergripande uppgifter kvinnors ochI Kapitel 2 mänsom
epi-hälsa/ohälsa, vårdutnyttj ande och konsumtion läkemedel. Denav

redovisningen bygger uppgifter tagits framdemiologiska som av
Socialstyrelsen bl.a. i sambandEpidemiologiskt Centmm, EpC, vid

Studien vårdutnyttj ande och dessmed folkhälsorapporteringen. av
bestämningsfalctorer uppgifter från Statistiska Centralbyrånsbygger
SCB undersökningar ULF. Uppgifternalevnadsförhållandenav om
förskrivning och läkemedel bygger främst på statistikanvändning av
från Apoteksbolaget.

Kapitel övergripande beskrivning trender i sjukskrivning3 ges en av
och förtidspensionering för kvinnor och viktig frågeställningEnmän.

rehabilitering förhärvid har varit det finns skillnader i yrkesinriktadom
kvinnor respektive Redovisningen bygger på kvalitativa analysermän.

universitetgenomförda på Institutionen för socialt arbete vid Umeå
Riksförsäkringsverkets projekt ochrikstäckande statistik frånsamt

databaser.

s.k. åtgärdbar dödlighet i Kapitel Redo-Trender i presenteras
visningen på för årenbygger rikstäckande dödsorsaksstatistik 1971-

socialrnedicin1994, analyserats vid Institutionen för vid Uppsalasom
universitet.

I Kapitel redovisas analyser kvinnors och tillgång5 närmare mänsav
till vården och de kliniska beslut fattas vård och behandlingsom om av
specifika patientgrupper. Av praktiska skäl har det varit nödvändigt att
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analyserna till omfatta enbart urval ochavgränsa störreatt ett
betydelsefulla verksamheter, såsom omhändertagandet vid hjärt-kärl-
sjukdom, diabetesvården och delar psykiatrisk verksamhet.av

Kapitel 6 syftar till beskriva olika aspekter på bemötande, vård ochatt
behandling utifrån patienters uppfattningar. viktigtEtt del-egna
underlag har varit de synpunkter olika patient- och handikapp-som
organisationer lämnat till utredningen, dels skriftligt, dels i samband
med särskilt seminarium. Kvinnors och synpunkter påett mäns
bemötande i vården har också inhämtats i rikstäckande enkätunder-en
sökning, genomförts i SCB.samarbete med Medan Kapitel 6som ger

bred beskrivning patientsynpunkter, syftar tillKapitel 7 identi-atten av
fiera brister och problem i vården drabbar kvinnliga respektivesom
manliga patienter. Material från Patientförsäkringen, Socialstyrelsens
RiskDataBas, Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnärrmd Förtroende-samt
nämnden i Stockholms läns landsting har analyserats kön.per

KapitelI diskuteras fenomen8 och faktorer bakom könsskillnader i
bemötande och behandling. Hit hör demografiska faktorer vid sidan om
kön, såsom patientens ålder, socioekonomi och etnisk bakgrund, men
också karakteristika hos vårdgivaren, såsom kön, ålder och utbildning.
Betydelsen sociala och kulturella faktorer, språkets inverkan ochav
köns/maktförhållanden vårdorganisationeni diskuteras i antalett
avsnitt. Kapitel 9 behandlar betydelsen hälso- och sjukvårdensav
styrning, finansiering och organisation för vården kvinnor och män.av

fokus stårI eventuella konsekvenser års förändringarav senare av
sjukvårdens makrostnrktur.

KapitelI 10 utredningens överväganden och åtgärdsförslag.presenteras
Dessa berör patientens ställning; forskning; utbildning; tillsyn, uppfölj-
ning och utvärdering; sjukvårdshuvudmännens ansvarsområden.samt

Utöver denna publikation, utredningen samtidigt två ytterligareutger
delbetänkanden. I det ämställd vård.J Möten i vården tvär-ettena, ur
vetenskapligt perspektiv SOU 1996:134, resultat frånpresenteras
antropologisk, sociologisk och kommunikationsforskning avseende
könsskillnader i bemötande och behandling. Dessutom ges en mer
fyllig presentation de teoretiska utgångspunktema för respektiveav
forskning vad varit möjligt inom för denna publikation.än som ramen

det andraI delbetänkandet, Fibromyalgi och Duchennes muskeldystrofi.
Kunskapsläge och behov framtida SOUFoU 1996:135, redovisasav
det vetenskapliga kunskapsläget det gäller omhändertagandetnär av
patienter med dessa två diagnoser. Likaså bedömningarpresenteras av
behov fortsatt forskning och andra resursbehov.av
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ochefterfråganBehov,2

vårdutnyttjande av

könsskillnaderexisterardetbelagtvälSammanfattning: Det är att
harMänsjukdomar.i olikadödlighetmedellivslängd ochi fråga om

sjuk-medföroftareohälsakvinnorsmedani alla åldrar,dödlighethögre
såsomsjukdomarkönsspecifika prostata-lidande. Förutomochdom

könenbådadrabbaskvinnorhoslivmodercancerochhos mäncancer
docksjukdomardelsjukdomar. En äri typerstort sett samma avav

drabbarsjuklighetendelochendera könet etthosvanligast avaven
andra.deti livetgenomsnittligt tidigare änkönen

detframföralltvårdutnyttj ande närhögre män,har änKvinnor ett
dettaförklarakanfaktorerBlandöppenvårdsutnyttjande.gäller som

kvinnorsföljdvård tillbehovlivslängd,längrekvinnorsfinns avav
sjuklighet. Ikönsspecifikiskillnaderfunktionerreproduktiva samt en

öppenvårds-ikönsskillnadenstudie kansvenskgenomfördnyligen
och kvinnormellanskillnaderförklaras mänutnyttjande inte av

Könsroller ochhälsa.självrapporteradellerutbildningålder,avseende
ochlivsvillkoriskillnaderförklaring,kanbeteendenskillnader i vara en

sjuklighet andra.könsspecifik
mellanskillnaderSverige visariLäkemedelsanvändningen stora

ofullständigtkönsolikheterkonsekvenser ärtill ochOrsakerkönen. av
använder läke-de allrai alla åldersgrupperKvinnor yngstakända. utom

gradi högstafaktorEnutsträckningimedel än män.större som
livslängd. Enlängrekvinnorsanvändningentotalapåverkar den är

sammanhängerläkemedelskonsumtionförklaring denär somannan
förklaringmöjligYtterligarereproduktiva funktioner.med kvinnors en

vårdutnyttjande. Dethögreochsjuklighetkönsspecifikakvinnorsär
optimalvadinformationkönsspecifik utgöremellertidsaknas somom

kravdetUSAtillstånd. Ivid olikaläkemedelsbehandling ettär numera
ochbåde kvinnorinkludera mänläkemedelsprövningarkliniskavidatt

motsvarandeVikönsspeciñkt.materialetanalysera attoch att anser
systematiskböri Sverige. Därutöverskapasbörpolicy även genom-en

bättreske förbiverkningserfarenhetemasvenskade attgång ge enav
bedömningunderlag försäkerhet ochläkemedlenskunskap omavom

läkemedel.vissadoserfå olikaböroch kvinnor storamän av
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Ett definiera vård påsätt lika villkor gåratt det behovetut äratt av
vård skall ligga till grund för hur vården utnyttjas. Vårdbehov kansom
definieras på olika oftastsätt, individs ellerattmen menas en grupps
hälsotillstånd bedöms på nivå behöver förbättras. Dennavara en som
bedömning kan bygga användningen objektiva mått exempelvisav

mätning blodtryck för bestämma behov blodtrycks-genom attav av
sänkande medicinering eller subjektiva mått exempelvis individnär en
söker sig till vården med huvudvärk.symptom som

Det emellertid inte enbartär vårdbehovet vårdutnyttjandet,styrsom
rad andra ejterfrägefaktorerutan även såsom ekonomi, utbildning,en

kunskaper och attityder kan påverka vårdutnyttj andet både på individ-,
och befolkningsnivån. Dessutom påverkas vårdutnyttj andetgrupp- av

hur lätt- eller svårtillgänglig vården för patienternaär utbudetsamt av
sjukvårdstjänster. Vårdutbudet å sin sida beroende hurav är storaav

för hälso- och sjukvårdenavsätts och hur de fördelas.resurser som

Skillnader i vårdefterfrågan mellan olika mellan kvinnort.ex.grupper,
och kan uppståmän, dessa har olika förväntningar avseendeattgenom
i vad mån kan bli hjälpt sjukvårdens insatser. Sådanaman av
förväntningar kan ha med individemasgöra egenskaper,att såsom
tidigare kunskaper och erfarenheter, kan också vård-styrasmen av
givama. hängerDetta ihop med patienten inom hälso- och sjuk-att
vården har svårt själv bedöma värdetatt viss vårdåtgärd. I detav en
komplicerade förhållandet mellan patient och läkare representerar
läkaren å sidan vårdproducentens landstingets, klinikens, privat-ena
mottagningens intressen, å andra sidan skall hon/han värna om
patientens bästa. I interaktionen mellan patient och vårdare påverkas
efterfrågan på många vårdåtgärder, beslut fortsatta besök,genom om
undersökningar och behandlingar. Därmed denna efterfrågan ocksåär
känslig för vårdgivamas uppfattning vad kvinnligtärom som
respektive manligt.

Inom sjukvårdssystem där den enskilde läkarens, klinikens eller sjuk-
vårdshuvudmarmens inkomster direkt relaterade tillär antal produce-
rade undersökningar och behandlingar prestationer, har det funnits
anledning granska vårdgivama inteatt att efterfrågan påuppmuntrar
icke-motiverade behandlingar i vinstsyfte. SverigeI har däremotman

starkare tradition fokusera på de problem och hinderatten som
patienterna kan stå inför de behöver få sina vårdbehovnär tillgodo-
sedda. Enbart det faktum ohälsa föreligger, betyder dockatt inte
automatiskt vårdproducenten skall levereraatt vård eller vårdkonsu-att

patienten skallmenten utnyttja vården. För utnyttj andet vårdatt- av-
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dokumentationfinnasmeningsfullt bör detbetraktasskall kunna som
resultat, dvs.till godafaktiskt ledervårdinsatsemaaktuelladeattom

börDessutomaktuella patientgruppen.hos denhälsoeffekterpositiva
mellan insattarelationendvs.kostnads-effektivitet,verksamhetens

rimlig nivå.hälsoeffekter påvårdresultat i formoch envaraavresurser

prioriteringar iimplikationer förharsomutvärderingsansatsDenna
fungerarsjukvårdenbedömningar hurvården komplicerat etturav

kommit till insiktunderförstkönsperspektiv. Det är som mansenare
olikakostnads-effektivitetenochriskernabåde nyttan,att avom

inte minstgällerkönen. Dettaskilja mellankanmedicinska insatser
skillnader kansådanabakgrunden tillläkemedelsområdet, därinom

faktorer, såsomandrahonnonella ochbåde metabola,utgöras av
Även identiskohälsagradenkroppsvikt.kvinnors lägre voreom av

blodtryckförhöjtellerhjärtsviktdet gällermellan könen närt.ex. --
likaskallnödvändigtvisochkvinnorinteinnebär detta mänatt ges

kunnalika doser. Förmedicinering och ibehandling, attt.ex. samma
särskildaoch kvinnorsbådetillgodoservården så den mänsattanpassa

vårdåtgärdemasuppgifterkönsspecifikabehövsvårdbehov, om
och säkerhet.effektivitetmedicinska

skillnaderohälsa:ochKvinnors2.1 mäns

och likheter

ha direktaoch kankvinnormellani ohälsomönsterSkillnader män
avsnittutnyttjas. I dettaoch hur vårdenvårdför behovkonsekvenser av
mellanoch dödlighetsjukligheti hälsa,skillnader och likheterbeskrivs

ochkvinnor män.

Medellivslängd

EftersomSverige.flickor ifler pojkarcirkaVarje föds 5 änprocent
dockreducerasfrån fosterlivetändabland pojkar högredödligheten är

och i åldrarnabefolkningeniöverrepresentationenmed tiden mänav
alltblirkvinnoöverskott1994vi störrehar57 ettöver somnumera

högre åldrar.i
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Skillnaden i livslängd mellan könen, år 1995 5,3 år, harsom var
minskat sedan mitten 1980-talet dödstal gåttmännensattav genom ner
snabbare kvinnornas Tabellän Enligt SCB:s kommerprognos
könsskillnaden i livslängd minska ytterligare till 4,3 åratt ett par
decennier på sekel.nästa

ÅterståendeTabell medellivslängd vid födelsen årsvid 50samt och 80
ålder 1983-1994.

0 år 50 år 80 âr

Är Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

1983 73.6 79.6 26.5 31.6 6.3 8.0

1985 73.8 79.7 26.6 31.6 6.3 8.0

1987 74.2 80.2 27.0 32.0 6.5 8.3

1989 74.8 80.6 27.6 32.4 6.7 8.4

1991 74.9 80.5 27.6 32.3 6.6 8.4

1993 75.5 80.8 27.9 32.4 6.6 8.4

1994 76.1 81.4 28.4 32.9 7.0 8.7

1995 76.2 81.5 28.4 32.9 6.9 8.7

Dödligheten bland i dubbelt så högmän är från ungdomsârenstort sett
och i medelåldern. Mannensövre överdödlighet beror till delupp stor
på de avlider tidigare i hjärt- och kärlsjukdomar,att denärsom
vanligaste dödsorsaker.gruppen av

Hj art-kärlsjukdom

Av Figur ñamgâr1 hjärt-kärldödligheten bland kvinnor och i olikamän
åldrar 1994.

Av Statistiska centralbyråns undersökningar levnadsförhållanden,av
ULF, framgår det bara åldersgruppeniatt är 45-54 år fler män änsom
kvinnor bland de intervjuade sig ha någon långvarigsäger sjukdom i
cirkulationsorganen i alla andra åldersgrupper det vanligare hosär-
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blodtryck,högtdå emellertid oftarekvinnor det sigkvinnor. Hos rör om
kvinnornågot oftare65-årsåldem, medanframförallt efter mån än

hjärtsjukdom.rapporterar en

hjärt-kärlsjukdom 1994Döda i

6.000
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1,000

0 z
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och kvinnor.hjärt-kärlsjukdom 1994. MänDödaFigur i
SocialstyrelsenKälla: Dödsorsaker 1994.

Skador

förgiftning också högrevåld ochDödligheten till följd skador äravav
olycks-oftareåldrar. drabbasi så alla Mänbland män gott avsom

alkoholförtäring elleri samband medi trafiken ochhändelser t.ex.
gällersjälvmord. detkvinnor begår Närsportaktiviteter. Fler män än

mellanskillnadenULF besvär efter skadaförekomst enligt mänärav
75-årsåldem sig någonså tilloch kvinnor inte säger procentstor: upp

imedan detlångvariga sådana besvär,ha ännumännen senareavmer
kvinnor.något vanligare blandlivet är
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Skador våld och misshandel problem svårär ärtyp attav en av som
redovisa med tillförlitlig statistik. Enligt ULF-undersökningen utsätts
framförallt för sådana skador, i synnerhet tiondeVarmän män.unga

i 16-24-års ålder de1992-93 under ettårsperiodattman angav en
för våld ledde till synliga märken eller kroppsskada.utsatts som

En speciellt dock i detta sammanhang ensamboendeärutsatt grupp
småbarnsföräldrar. Var fjärde småbamsförälder underutsattes en
ettårsperiod för våld eller hot. småbamsföräldramaFör 10 procent av

det så allvarligt det medförde kroppsskada eller synliga märken.attvar

Var tionde ensamstående småbarnsförälder drabbades våldupprepatav
under år. Gruppen består till ungefär 90 kvinnor.ett procent av
Merparten våldshändelsema riktades ensamståendemotav som
kvinnliga föräldrar ägde i någon bostadslägenhet. Nästan hälftenrum
avstod från polisanmälan för de inte ville, inte vågade eller ansåg detatt
meningslöst anmäla våldshandlingar.att

Våldet kvinnor leder också till dödsfall. Under perioden 1987-mot
1994 dödades i Sverige i genomsnitt varje år kvinnor39 mord, dråpav
eller skada uppsåtligt tillfogats någonannan som av arman.

Cancer

Cancersjukdomar orsakar omkring femtedel den samlade dödlig-en av
heten. En del cancerfallen inträffar i höga åldrar. synnerhetIstor av
gäller det för Den cancerfonn vanligast blandmän. är män,som

och 26 all blandprostatacancer, utgör män,procentsom av cancer
inträffar huvudsakligen efter års ålder.70 Bröstcancer denärsom
vanligaste cancerforrnen bland kvinnor likaså all26utgör procent av

bland kvinnor. Den visserligen relativt ovanlig före 50-ärcancer
årsåldem, blir snabbt vanligare med stigande ålder.men

Dödligheten i totalt något högre bland blandär sett män äncancer
kvinnor. Det dock framförallt i åldrarna 60 årär över männenssom
cancerdödlighet högre. Lungcancer, de vanligasteår ärsom en av
cancerformema bland både och kvinnor och dem harmän en av som

ungefär dubbelt så vanlig bland blandsämst är mänprognos, som
kvinnor. Denna cancerfonn har börjat minska bland männumera men
ökar kraftigt bland kvinnor med i genomsnitt år.3,7 procent per-
Utvecklingen förklaras främst förändrade rökvanor.av
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funktionsförmåganpåverkarSjukdomar som

dagliga livmånga människorsdel ohälsan präglarEn utan attstor av
ULF-undersökningendödlig utgång. Avnödvändigtvis behöva ha

någonoch kvinnor harvanligt detframgår bland hur är mänattannat
45-medelålderkvinnor och kvinnor ilångvarig sjukdom. Yngre övre

sjukdom, besvär"ha långvarigår sig något oftare64 mänän enanser
Kvinnor isvaghet".något handikapp ellerefter skada, yngreannan
ha dålig hälsa.också oftare25-44 år sigmedelåldern än mänanser

sjukdomsgrupperoch psykisk ohälsaSjukdomar i rörelseorganen år
dessapåverka funktionsfönnågan. Detgrad kani hög ärsom

rörelse-förtidspensioneringoftast leder tillsjukdomsgmpper som -
ochså ofta blanddock drygt dubbeltsjukdomar änmän merorganens

störningama.de psykiskagånger så ofta bland kvinnortre som

sjukdomarRörelseorganens
definieratrörelsehinder härsjukdomar liksomRörelseorganens som-

särskiltstiga busskortare sträcka ellersvårigheter äratt enen -
medelåldern Figur 2.vanliga bland kvinnor i övre

TjänstemänIArbetare
Procent
50

Sjukdom l

rörelseorganen40

30
Rörelsehinder

20

10

Män KvinnorMän Kvinnor

sjukdom rörelse-medAndel och kvinnor, 45-64 år,Figur imänav
rörelsehinder.respektiveorganen

1992/93Källa: ULF
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påtagligMer könsskillnaden dock skillnaden mellan arbetare ochän är
tjänstemän, framförallt i medelåldern. Bland förklaringama tillövre
könsskillnadema i fråga rörelseorganens sjukdomar kan anföras attom
kvinnor har mindre muskelmassa och därför fysisktän män är svagare,
samtidigt arbetslivet ofta inte utformat med detta i åtanke.ärt.ex.som

Sjukdomar i rörelseorganen medför ofta värk. Betydligt fler kvinnor än
sig ha värk från rörelseorganen och konsumerar ocksåmän uppger mer

smärtstillande medel alla slag.av

Psykiska symptom
Även psykiska såsom känna ängslan, eller ångest ärsymptom att oro
mycket vanliga bland i synnerhet äldre kvinnor. Huvudvärk före-

Ävenkommer framförallt hos kvinnor. ständig trötthet ochyngre
sömnbesvär vanligast hos kvinnor och kvinnor använder iär större
utsträckning lugnande medel, sömnmedel och antidepressiva läkemedel.
Även dessa psykiska vanligare bland arbetare blandärsymptom än
tjänstemän, de socioekonomiska skillnaderna inte alls såärmen
utpräglade i fråga rörelseorganens sjukdomar.som om

Bland kvinnor depression och ångesttillstånd de vanligaste formernaär
psykisk störning medan alkoholberoende vanligast blandär män.av

Man kunde ha förväntat sig kvinnors psykiska välbefinnandesämreatt
skulle ha inneburit högre självmordsfrekvens, nämntsmen som ovan

självmord vanligare bland gånger såär tvärtom män nästan tre-
vanligt bland kvinnor. självmordsförsökDäremot betydligtärsom
vanligare bland kvinnor.

Antal levnadsår med full hälsa

Kan och kvinnors hälsa och dödlighet jämföras i endamäns ett
sammanfattande mått Det tveksamt dödlighet och hälsa-ohälsaär om
kan beskrivas grader på skala från död till fullt Försökfrisk.som en
har dock gjorts de två dimensionerna hälsa ochvägaatt samman
dödlighet till index. Hälsan har i långvarigett mätts termer av
sjukdom, funktionsnedsättning och uppfattning sittpersoners egen om
allmänna hälsotillstånd. Man har så beräknat antal levnadsårsätt
med full hälsa mellan l6 och års ålder84 för femårsperioder 1975/80
till 1986/90.
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kvinnor undersåvälvisadeberäkningenResultatet den mänatt somav
levnads-friskamedförbättrade sin hälsaperiodenforsta delen mättav
kvinnorfördock hälsanförsämradesperiodendelenandraår. Under av

hälsamed fullantalet årvisakunde ocksåålder.års Manunder 65 att
arbetaremanligaminskade blandmanliga tjänstemänökade för men

minskadekvinnornaBlandl980-talet.halvantill andrafrån första av
förminstallaförfull hälsaantalet år medtidunder grupper,samma

facklärdaoch förmellannivåochpå hög-kvinnliga tjänstemän mest
kvinnliga arbetare.

och slutsatserDiskussion

livkortaregenomsnittligt lever änframgårovanståendeAv ettmänatt
hälsotillståndsittkvinnoroftarebetraktar gottkvinnor. Män än som

mindreharliv.sitt dagliga Deplågor iochmindreoch har symptom
hörsel.nedsattförmed undantagfunktionsnedsättningar,ofta

delsskillnaderna,redovisadeorsaker till demångatroligenfinnsDet
socioekonomiskaolikadels mellanochmellan kvinnor män, grupper.

skadorochsjuklighetsåvälframhållas fördockbörDet att som
alkohol-levnadsvanorspelar vissaorsakerdödlighet olika somav

riskbeteendenoch olika slagsmotionsvanorkost- ochrök-,förtäring,
viktig roll.en

påtagliga.oftaochmellan kvinnorlevnadsvanorSkillnaderna män är
visserligendagligenrökerandelenkanSom exempel nämnas att som

blandbland båda könen,år män änminskathar mermensenare
År och 24rökte 22kvinnor. 1995 procentbland männenprocent avav

rökte 35l980-talets börjanVidår dagligen.kvinnorna 16-84 procent
kvinnorna.och 28 procentmännen avav

hälsorelateradeflertalet andraliksomsammanhängerRökvanor
dubbelttillhör. Detsocialklassmed vilken änlevnadsvanor är merman

kvinnliga16-44-åriga,facklärda,bland ickerökareså vanligt att vara
Ävenålder.itjänstemänhögrebland kvinnligaarbetare sammasom

mindre.någotskillnad, denmotsvarandebland finns ärmän men

kvinnormellanlivsvillkorskillnaderna ibetydelseAv väl så är attstor
utsträckningkvinnor iBland har sämreoch storär annatmän stora.

förarbete,sitt liv ochinflytandemindrebetalt överän män, ansvarmer
fritid.sammanhängandemindrehem och barn, samt
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2.2 Könsskillnader i vårdutnyttj ande

Några statistiska uppgifter

Slutenvårdsutnyttj ande

Av Socialstyrelsens slutenvårdsstatistik för år framgår1993 cirkaatt
13 kvinnorna och 10 i Sverige under åretprocent männenprocentav av
vårdats inom den slutna vården. Det totala antalet registrerade vård-
tillfällen för cirka 770.000 och för kvinnor 947.000.mänvar

För förstå dessa uppgifter måste de relateras till antal kvinnor ochatt
i befolkningen. TabellI l redovisasmän antal vårdtillfällen inom de

specialitetema 1000 respektivestörsta kvinnor i olika ålders-mänper
Ävenkategorier. denna redovisning år 1993.avser

denI ålderskategorin, 0-19 år, finns det enbart mindre köns-yngsta
skillnader i slutenvårdsutnyttjandet. åldrarnaI 20-64 år däremot har
kvinnor fler vårdtillfällen vilket hängeravsevärt medän män, samman
kvinnors utnyttjande gynekologisk och obstetrisk vård. Detta kanav ses

kvinnor i Sverige i genomsnitt föder drygt bam.mot två Varjeatt
normal graviditet kontroller upphov till läkarbesök,1-2utan extra ger

antal bammorskebesök, sjukhusbesök för ultraljudscreening,ett sjuk-
husvård för förlossning läkar/barnmorskebesök för efterkontroll.samt
Antalet aborter cirka 30.000 år och leder till läkarbesökär ochper

Ävenbehandling sjukhus. missfall vanliga och lederspontana är
ofta till sjukhuskontalçter och operativa ingrepp.

Både och kvinnors slutenvårdsutnyttjande ökarmäns starkt med
stigande ålder. I ålderskategorin 65+ år hade år totalt1993män
346.000 vårdtillfållen och kvinnor 399.000 vårdtillfallen. Beräknat per
1000 vårdutnyttjandet högre bland bland kvinnor;män änpersoner var

vårdtillfällen531 1000 jämfört med 450 kvinnor.1000män,per per

Äldre hade högre vårdutnyttj ande framförmän allt inom allmän intern-
medicin, allmän kirurgi och urologi, äldre kvinnor inom ortopedi och
kvinnosjukvård. Man bör dock observera redovisningen bygger påatt
Socialstyrelsens patientregister, innehåller uppgifter lands-som om
tingens, inte kommunernas, hälso- och sjukvård.men
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Pertotalt.vårdtilltällen år specialitetervissa samt1993 inomTabell Antal
åldrar.i olika1000 kvinnorrespektive1000 män

65+ år20-64 årår0-19

Kliniktyp
KvMänKvMänKvMän

166.1215.523.530.92.3Allmin- 1.9
temmed.

13.115.93.94.21.5Infektions 1.6
sjukvård

0.00.02.60.747.2Barmed/ 64.3
kirurgi

47.441.01.51.60.1Geriatrik/ 0.1
långvård

78.8119.227.526.310.1 9.0Allmän
kirurgi

40.423.78.19.82.8Ortopedi 3.3

2.519.60.82.30.1Urologi 0.2

15.70.076.70.10.0 5.8Gyn./
obstetrik

6.3Öron 10.35.58.77.08.8
NäsaHals

11.411.212.618.91.0Psykiatri 0.9

450.3531.4124.5 184.2Samtliga 94.6 86.1

Socialstyrelsen.Patientregistret.Källa:
befolkningsstatistik 1993SCB:s

Öppenvårdsutnyttjande

publiceradeöppenvårdsutnyttjandeuppgiftergällerdetNär om
år 1995SocialstyrelsenEpC vidEpidemiologiskt Centrum rapporten

på likaVårdvårdutnyttjandet i Sverige,skillnader isocialaom
hade gjortcirkaframgår 30villkor. Av mänprocentattrapporten av

motsvarandemedantremånadersperiod,läkarbesök underminst ett en
2.Tabelluppgick till 40kvinnorandel bland närmare procent
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öppenvårdsutnyttjandeTabell Uppgifter enl. ULF 80-81, 82-83, 88-89om
och 90-91.

Män Kvinnor

1980-81 1988-91 1980-81 1988-91Våj-dutnyttjande
proc proc proc proc

-besökt läkare under
tremånaders- 30.0 30.9 38.6 38.6enperiod

andeljourbesök 23.9 28.8 21.2 26.0-
läkare 46.7 38.5 49.8 44.7egen-

tillgodosedda- vårdbehov under 7.4 10.4 7.6 12.3
tremånadersperiod

åren respektive1982-83 1990-91avser

Källa: EpC-rapport 1994:3 Vård lika villkorpå

En högre andel kvinnor rapporterade de hade läkare,än män attav egen
45 jämfört med 39 Från början 1980-talet tillprocent procent. av
början 1990-talet hade andelen och kvinnor läkaremedmänav egen
sjunkit. Samtidigt hade andelen jourbesök stigit, och någotgenerelltvar
högre för för kvinnor. Andelen kvinnoroch medmän än män
tillgodosedda vårdbehov hade också stigit, särskilt bland kvinnor. De
sociala skillnaderna i utnyttjandet vård genomgåendeöppenav var
mycket små och i den mån det fanns olikheter mellan könen så föreföll
kvinnornas vårdumyttj ande något mer

Mot bakgrund ovanstående uppgifter vårdutnyttj andemönster iav om
Sverige det angeläget söka analysera de könsskillnader finnsär att som
framförallt i öppenvårdsutnyttj andet. Följ ande analys har genomförts
på Epidemiologiskt Centrum vid Socialstyrelsen.

Analys könsskillnader i öppenvårdsutnyttj andeav

I den internationella vetenskapliga litteraturen har olika hypoteser
lanserats för förklara varför kvinnor i de flesta studier visar högreatt
vårdutnyttjande Bland tänkbara förklaringar har märktsän män.
biologiskt, socialt och kulturellt betingade skillnader hälsorisker,i
psykosociala aspekter på och vård, olika beteenden vidsymptom
rapportering hälsa och vårdutnyttj ande betydelsen tidigaresamtav av
erfarenheter vård.av
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könsskillnader iorsaker tillanalysdet följandeI presenteras aven
undersökningarfrån SCB:suppgiftervård utifrånutnyttjande öppenav

intervju-ULF-undersökningar årligalevnadsförhållanden ULF. ärav
tilli åldern 16befolkningentill urval helastudier vänder sig ett avsom

börjanoch tillgenomfördesULF-studien 1974år. första84 Den en
ochintervjuer. Frånochmellan 15.000omfattade varje årgång 12.000

alhnänhet krävs tvådet iantal, varförhalverades dettamed 1980
materialstorlek.tillfredsställandeårgångar för fåatt

ochåren 1990-91ULF-material frånFöreliggande studie baseras
cirka 19varierade mellanfyra årgångarBortfallet för dessa1993-94.

materialet viktatsbortfallet harförkompenseraoch 21 För attprocent.
ochcivilståndpå ålder, kön,representativitet med avseendeför att ge

tillStudien har begränsatsbostadsort.s.k. H-region typ personerav
intervjuer.år och omfattar drygt 18.000i åldern till 7425

"Harfråganvårdutnyttjande liggerTill grund for analysen svaretav
besöktsjukdompå grundmånadernaNi under de senaste tre egenav
tillMed hänsynvid sjukhus"eller läkareläkannottagning att

rutinmässigadet observerasstår i fokus börkönsskillnader att
medhälsokontroller inte skallgraviditeter ellerkontroller närtasav

skall besvaras.denna fråga

studiehälsa. I dennafrågor i ULF-intervjuemaFlera rör personens
därhälsotillståndet i indexbedömningensammanfattas ett personerav

långvariganågrahälsotillstånd och inte harhasig gottettsom anser
bedömer sittha god hälsa, medansjukdomar egetsompersoneranses

arbetsförmåga ellergrad nedsattdåligt eller har i höghälsotillstånd som
nedsatt hälsa.ha i hög gradlångvariga sjukdomar bedömshar minst tre

karaktäriseraskategorieri någon dessainte fallerDe somavsom
nedsatt hälsa.med måttligtpersoner

minsthar gjortoch kvinnorInledningsvis jämförs ettmän som
analyserredovisas resultatetläkarbesök. Härutöver även somav

ieventuella skillnaderinflytandetreduceragenomförts för att av
vårdutnyttj andet.tänkas påverkakanåldersfördelning m.m. som

ålder utbildningVårdutnyttjandet efter ochkön,

såledesanvänds i denna studievårdutnyttjandemåttDet avsersom
desjukdom underpå grundbesökt läkarehuruvida av egenpersonen

procentuella andelenredovisas denmånaderna. TabellI 3senaste tre
tabellenoch vid två tidsperioder. Avi olikabesökt läkare gruppersom
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framgår andel bland kvinnorna blandstörre gjordeatt än männenen
läkarbesök under såväl 1990-91 1993-94. Denna skillnadsom som
uppgick till knappt åtta procentenheter för hela materialet farms i
växlande omfattning i samtliga åldersgrupper och utbildnings-
kategorier. Skillnaden i och kvinnors utnyttjandemäns öppenav
läkarvård förefaller i åldrarna år45-54 och minst efterstörstvara
pensioneringen.

Tabell 3. Antal och procentuell andel med minst läkarbesökett efterpersoner
ålderkön, och utbildning enligt ULF 1990-91 respektive 1993-94.

Ar Ar1990-91 1993-94

Män Kvinnor Män Kvinnor
vAntal Proc Antal Proc Antal Proc Antal Proc
jÅlder

25-34 år 1060 27.7 1076 35.4 1099 29.6 1054 38.3

35-44 år 1051 26.5 1175 33.6 1050 26.2 1066 33.2

45-54 år 974 29.0 990 38.1 1074 32.0 1067 41.3

55-65 år 744 36.0 683 43.9 722 38.4 743 44.1

65-74 år 642 40.4 695 45.3 649 43.3 712 45.9

Utbildning

Högst grund. 1372 36.2 1370 43.9 1190 34.2 1226 42.1

Kort 1360 29.3 1755 38.1 1454 33.3 1721 40.8gymn.

Gymnasium 653 30.4 351 36.8 605 31.5 381 38.5

Postgymn. 1071 26.2 1138 33.2 1341 31.3 1305 37.5

Uppg. saknas 15 5 4 9

40Totalt 4471 30.9 4619 38.6 4594 32.7 4642

För både och kvinnor ökade andelen med läkarkontaktmän med
stigande ålder och minskade med ökande utbildning. förhållandeDetta

framförallt beträffande utbildning har analyserats tidigare- -
beträffande tidsperioden 1982 1991. Det har därvid framkommit att-
skillnaderna i allt väsentligt förefaller bero på skillnader i hälsa mellan
de olika utbildningsgmppema. De funna resultaten illustrerar behovet

föra in uppgifter hälsotillstånd i analysen.attav om
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vårdutnyttjandetförHälsans betydelse

påSom tidigare påpekats finns det flera variabler i ULF-materialet som
preliminäraolika beskriver intervjupersonemas hälsotillstånd. Isätt

för sig för belysaanvändes några dessaanalyser attvarav
kan förklaras skillnader ikönsskillnader i vårdutnyttj ande intesom av

sammanfattandepreliminära analyserna visade dockhälsa. De att ett
sammanhang.hälsa mycket väl kan användas i detta Dettamått

sammanfattande mått används i Figur

%

80
Män KvinnorI g

70 -

sol
50;

40:

30-

20;

10

xo .1990-91 1993-941993-94 1990-91 1993-94 1990-91
häGod Isa Máttligt nedsatt gradI

hälsa hälsaattn

Figur Andel med läkarbesök efter hälsotillstånd och kön.

Cirka 55 intervjupersonerna hade god hälsa, måttligt nedsattprocent av
hade cirka omfattadehälsa 30 och med hälsasämstprocent gruppen

figuren framgår vårdutnyttjandet ökar medcirka 15 Avprocent. att
försämrad hälsa och i samtliga andeldet störreatt tre grupper envar

hade besökt kan såledeskvinnor läkare. Det konstaterasän män attsom
på hälsotillstånd denna samvarierardet mått används i analyssom

väl med andelen får läkarvård. kan måttmycket Däremot detta intesom
skillnadernaförklara i vårdutnyttjande mellan kvinnor och män.
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Kan fördjupad förklara könsskillnadernaanalysen

De data hittills tyder kvinnornas störrepresenterats attsom
öppenvårdsutnyttjande finns oberoende andra förhållanden. Trotsav
detta det möjligt skillnader beträffande ålderssammansätt-år smärreatt
ning, utbildning och hälsa tillsammans kan förklara åtminstone delen

skillnaderna. Härtill kommer den mindre troliga möjlighetenäven attav
kvinnorna i detta urval skulle kunna överrepresenterade i områdenvara
med god tillgång till sjukvård.öppen

För undersöka kvinnornas högre vårdutnyttjande kan bero påatt om
några dessa förhållanden genomfördes antal statistiska analyserettav
logistiska regressionsanalyser. dessa fråganI analyser är om personen
fått läkarvård eller den beroende variabeln. Denna kan sedan för-
klaras eller flera oberoende variabler, hälsai detta fall kön, ålder,av en
och tillgång till vård mätt bostadsort enligt H-öppen typsom av
regioner.

Resultatet redovisas i Tabell i form4 s.k. oddskvoter uttryckerav som
hur många gånger oddset för kvinna läkarbesökstörre är göraatt etten

för tabellenAv framgår ingen i modellen ingåendedeän atten man. av
variablerna har något inflytande på förhållandet mellannämnvärt mäns
och kvinnors utnyttjande vård.öppenav

vårdTabell Kvinnors utnyttjande öppen i jämförelse med mäns uttrycktav
oddskvoter OR med 95-procentiga konfidensintervall CI.som

År År1990-91 1993-94
Variabler i modellen

OR 95% CI OR 95%CI

Kön 1.40 1.28- 1.53 1.38 1.511.27-

Kön och ålder 1.41 1.29- 1.54 1.38 1.51l.27-

Kön, ålder och hälsa 1.38 1.25 1.51 1.34 1.471.22- -
Kön, ålder, hälsa och 1.38 1.25 1.51 1.34 1.22 1.47- -utbildning

Kön, ålder, hälsa, 1.37 1.25 1.51 1.34 1.22 1.47ut- - -bildning bostadsorto.

De analyser ligger till grund för Tabell 4 samtliga gjorda underärsom
förutsättning de förklarande variablerna har effekt för bådeatt samma

och kvinnor. För undersöka så fallet genomfördesmän äratt ettom



Behov, efterfrågan och utnyttjande...SOU 1996:133 61

OR
2D

L5

LO

I|||lll||II|IIIlIll|II1051 8020 30 40 50 60 70
Aha

medjämförelsevård mänsutnyttjande iöppenKvinnorsFigur av
konfidenszntervall.med 95-procentigaoddskvoteruttryckt som

antal regressionsanalyser omfattade s.k. interaktionstermerävensom
mellan kön och övriga förklarande variabler. analyser visadeDessa att
kvinnornas vårdutnyttjande ungefärligenstörre sammavar av
omfattning måttligt eller i hög gradgod hälsa, nedsatt hälsaoavsett

Vidarenedsatt hälsa. kunde inga skillnader påvisas vid analysen av
utbildning och boendeort.

kvinnornas vårdutnyttj inte lika i alla ålders-Däremot andestörrevar
Efter års ålder inte någon skillnad andelen65 farms det mellangrupper.

och andelen kvinnor besökt läkare. Kvinnornasmän störresom
vilketvårdutnyttjande minskade kontinuerligt med stigande ålder

illustreras Figurav

Genomsnittligt alla åldrar således vârdutnyttj andekvinnornasöver var
cirka gånger1,3 högre i åldern 25-34 år utnyttjadeän männens, men
kvinnorna vården gånger medan skillnaden mellan1,5 än märmen,mer
könen kanminskat till bland pensionärerna. För den äldsta1,1 gruppen
skillnaden inte säkerställas statistiskt.
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Diskussion slutsatseroch

tyder på kvinnor utnyttjar denanalyserDe presenterats attovansom
vadmedvården i högre grad Dettamän. överensstämmeröppna än som

ULF-under-på basis äldre årgångartidigare rapporterats av av
länder,Situationen likartad i flera andra västerländskasökningar. är

i USA.exempelvis

förklarasframkommer i föreliggande studie kan inteDe skillnader som
exempelvisoch kvinnor avseendei eventuella skillnader mellan män

ULF-materialet. Vadmått hälsa finns iålder, utbildning eller det som
kan bero pådå skillnaderna

förklarings-mängd olikaInledningsvis påtalades det finnsatt en
vården i högre grad Enmodeller till kvinnorna utnyttjar män.änatt

skillnader ikönsroller ochstudie baserad på amerikanska data tar upp
framförsmöjliga förklaringar. Därvidbeteenden och livsvillkor som

derasför familjens hälsa ochbl.a. synpunkten kvinnors störreatt ansvar
diskutera påverkar benägen-benägenhet lättare än mänatt symptom

heten söka vård.att

iförhållanden. Skillnadennaturligtvis gälla svenskaDetta kan även
minska med försämratsöka vård borde dock rimligenbenägenheten att

utnyttjandeNågra för minskande könsskillnader ihälsotillstånd. belägg
i denna studie.vården med försämrat hälsotillstånd finns dock inteav

minskandeindirekt mått på hälsa kanåldernDäremot ettsomom ses
ålder visstskillnader mellan och kvinnor med ökandemän ettses om

skillnader ikönsskillnadema delvis beror påstöd åt hypotesen att
benägenheten söka vård.att

kontakter sjukvården brukar uppmärksammasBetydelsen tidiga medav
Överlevnaden igäller vård och behandlingfrämst detnär av cancer.

något för kvinnor för vilket kanoftast bättre än män,är ses somcancer
kvinnor uppmärksammavisst stöd för hypotesen mänär änett att mer

söka vård tidigt.på tidiga och benägnasymptom attmer

förklaringarna utgår från kvinnansDe kanske närliggande attmest
andrasjukvård i samband med graviditet och förlossning, ävenmen

kvinnornas vård-könsspecifika sjukdomar medverkar till större
läkarbesökkonsumtion. dock viktigt påminna deDet är att att somom

sjukdom, varföranalyseras i denna studie endast gäller besök för
graviditet inte skall påverka analysen.hälsokontroller i samband med

vårdenfinns för övrigt andra studier visar kvinnor utnyttjarDet attsom
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vård i samband med graviditet och förlossningän män ävenmer om
borträknas.

Utöver vård i samband med graviditet finns dock omfattande vården av
könsspecifrka manliga och kvinnliga sjukdomar kan bidra till attsom
förklara könsskillnader i vårdutnyttjandet. Exempelvis framgår det av

holländsk studie cirka två diagnoserna i vårdatt procent öppenen av
bland könsspecifika, medan kvinnornas andel i åldern år15-24män är

12 och minskar sedan med stigande ålder.är närmare procent

Kvoten mellan kvinnors och diagnoserantal för all sjuklighetmäns
uppgick till 1.4 för hela åldersgruppen och minskade stigandemed
ålder. Detta väl med den utveckling efter åldermönster stämmer överens

skillnaden mellan och kvinnors vårdutnyttj ande framgårmänsav som
denna studie.av

Den analys genomfördes i föreliggande arbete anspråkgör attsom
hänsyn till skillnader i sjuklighet förhållandet mellan kvinnors ochta när

vârdutnyttj ande studeras. sjuklighetsskillnaderDemäns diskuterassom
i föregående stycke bör således haredan hanterats i analysen. Det går
dock inte utesluta frågorna i intervjumaterialet inte heltatt att ett
tillfredsställande fångar skillnader i och kvinnorssätt mänsupp
sjuklighet. tillåterDessvärre inte jämförelse detta slag någraen av
kvantiñeringar hur mycket den könsspecifika sjukligheten förklararav
skillnader i vårdutnyttj ande.

Den skillnad mellan och kvinnors utnyttjande denmäns öppnaav
vården faktiskt finns kan inte på basis här tillgänglig statistik tillsom av
fullo förklaras. rimligaDen slutsatsen blir därför de observeradeatt
skillnaderna kan bero på beteendemässiga skillnader och skillnader i
könsspecifrk sjuklighet.

Därutöver resultatet analysen för hypotesen det- iutrymme attger av
stället vårdsökandensför karakteristika och vårdbehov faktiskt kan-

vårdgivares attityder, beteende och beslutsmönster skapar ochvara som
könsskillnaderupprätthåller i vårdutnyttjandet.

Ytterligare data vårdutnyttjande, hälsotillstånd, besöksorsaker ochom
diagnoser attityder till sjukvård, krävs för fördjupa kun-samt attm.m.
skapen skillnaderna i och kvinnors utnyttjande vård.mänsom av
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Läkemedelsanvändning bland2.3

ochkvinnor män

förskrivning försäljningochför kunskapKällor om
tillläkemedelsanvändningen i Sverige relateratKunskap om

pågåendekontinuerligtfleraålder och kön kan hämtasanvändarens ur
försåldaförskrivna ellerredovisarSamtliga studierstudier. som

egentligenpatienternaför hur myckethar mörkertalläkemedel ett
vadtotalt högre talStudierna därförsina läkemedel.använder ängerav

verkligen konsumeras.som

patienteroch kön förredovisas ålderreceptundersökningenIden s.k.
apotek. Undersökningenexpedierade på landetsfår ärrecept ensom

vilketingår,expedieradeurvalsstudie där 25 -del de recepten geraven
miljonerexpedieradesUnder år 1994 44säkerhet i materialet.goden

redovisasför patienternaålder och könuppgifterUtöverrecept. om
ochmängdläkemedlet art, styrka,informationfullständig om

kostnad.

ombedsDiagnos-ReceptundersökninundersökningI genen annan --
receptskrivningstillfället kompletteraförskrivare vidurval attett en

förskrivits.läkemedletuppgift varförreceptkopia, bl.a. med om
läkemedeltotala mängdDiagnos-Receptundersökningen redovisar den

köpts patienterna. Denförskrivs och inte vad ut gersom avsom
hardiagnoser ochläkemedelsanvändningen tillrelateramöjlighet att

Urvaletförskrivs. i Diagnos-uppgifter vilka doserockså somom
medinte användaslitet och data kan därförReceptundersökningen är

receptundersökningen.säkerhet ilika stor som

individ-början 1970-taletJämtland genomförs sedanochI Tierp av
läke-receptförskrivnastudier befolkningens utköpbaserade avav

cirka 22.000hela befolkningenmedel. Tierp registreras utköp förI
19.000sjundedel befolkningen drygtpersoner, i Jämtland för aven

det möjligtstudierna individbaseradepersoner. Genom ärär attatt
Även studier har begränsatkontinuitet i behandling. dessafölja ettom

följamöjligheterden långa studieperioden godaunderlag attger
användningen tid.över
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Mätenheter
Läkemedelsanvändningen kan bl.a. redovisas antal recept-som

mängd verksammarecipe, mängd tabletter ellerexpeditioner etc.
använderkostnader, andel befolkningenbeståndsdelar, av som

läkemedelsanvändning har medläkemedel studierI ett systemosv. av
utvecklats. varjes.k. definierade dagliga dygnsdoser DDD För

terapevtiskt doser,läkemedel fastställs ekvivalenta svararsomgrupp av
vid underhållsbehandling vidden mängd användsmot av en vuxensom

dygnsdoshuvudindikation. normalfallet fastställs endastmedlets I en
läkemedel endastoch "genomsnittlig"den För somavser vuxen.

tillväxthonnon, faställs dygnsdos anpassadanvänds barn, t.ex. enav
till bam.

tillanvänds i befolkningGenom relatera den mängdatt ensom
invånare och dag fårbefolkningen antal DDD 1000 man enper

befolkningen varje dag kan intaskattning hur andelstor ensomav av
Uppgiften användbar för jäm-dygnsdos det aktuella läkemedlet. ärav

kan vanligenförelser geografiska områden och tid,mellan över men
godför epidemiologiska studier eller indikator påinte användas som

läkemedelsanvändning.eller dålig

harSärskilda könsbundna dygnsdoser förekommer inte. Däremot DDD
kvinnor, såsom P-piller, givetvisför läkemedel endast användssom av

Förutsättningen för könsspecifikakvinnoanpassad dos. att angeen
käntkunskapen läkemedlets "öde i kroppen"dygnsdoser är äratt om

syftet medrelaterat till kön, vilket oftast inte fallet. Eftersomär att
översiktliga mått läkemedels-använda DDD är att ge grova,

angelägenanvändningen sofistikering den tekniken mindre änär en av
skapar metoder ochfinner svårförklarliga företeelsernäratt man, man

för genomföra fördjupade studier, kanatt som ge svarresurser
och vilkavarför förskrivning och användning de görutser som

konsekvenser detta får för patienterna.

Konsumtionsmönster

Läkemedelsanvändningen i befolkningen visar skillnader mellanstora
könen med högre användning hos kvinnor i alla åldersgrupper utomen

F har gjorts i praktisktde allra Denna observation tagetyngsta
studier där läkemedelsanvändning könsspecifikt.alla studerats

har också studier redo-Mönstret funnits länge redan de första som-
visades denna bild.gav

3 16-1235
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,E71557
lKvlnnor

AntalFigur invånare 1994.recipe per

Genom exkludera vissa läkemedelsgrupper från jämförelsen kanatt
minskade skillnader mellan könen. Om redovisartex.man se man

läkemedelsanvändningen P-piller och andra könshormoner Fig.utan
2 respektive P-piller, andra könshormoner och ochvitaminerutan
mineralämnen Fig. 3 finner olikhetema mellan könenattman
minskar. Fortfarande har dock kvinnor i allaanvändningstörreen
åldersgrupper mellan och år.25 90
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xüMån
KvinnaI

och andraP-pillerAntal invånareFigur recipe utomper
könshormoner 1994.

H15 l
IKvinnov

könshormoner,Antal invånareFigur recipe utomper
och mineralämnen 1994.vitaminer
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Om hela befolkningen haft konsumtionsmönster kvinnorsamma som
utom P-piller skulle antalet under 1994 ha varit miljoner 83,5recept
procent högre. Om hela befolkningen haft mönster mänsamma som
skulle antalet under 1994 ha varit 9 miljoner 20 lägre.procentrecept

I Tabell redovisas förl vissa läkemedelsgmpper användningen uttryckt
i antal definierade dygnsdoser 1000 invånare och dag för ochmänper
kvinnor i åldersgmppema och under år.65över

årTabell Läkemedelsanvändningen i vissa läkemedelsgrupper 1994 per
invånarekön. Antal DDD /1000 ldag.

0-64 år 65 år+
ATC-grupp

Kvinnor KvinnorMän Män

Magsårsmedel, 5.5 6.4 21.521.6proton-
pumpshämmare

Laxermedel 5.9 95.511.4 77.3

Diabetesmedel 16.3 12.2 76.3 66.8

Blodfettsänkande medel 5.1 3.0 10.312.3

Diuretika 14.4 21.8 286.1 352.9

Betareceptorblockerare 18.0 18.9 l 10.0 109.2

Kalciumantagonister 16.2 12.7 106. 87. l1

ACE-hämmare 18.5 12.2 92.7 61.6

Antiinfektiva medel 12.5 17.5 17.5 l 8.2

Nonsteroida antiintlamma- 15.1 25.6 47.6 69.8
toriska medel

Narkotiska smärtstillande 4.8 6.9 3l 47.6
medel

"Lättare" smärtstill. medel 9.5 14.2 30.8 45.0

Neuroleptika 5.6 5.5 7.4 8.8

Bensodiazepiner 14.0 20.6 83.1 127.8

Sömnmedel och lugnande 20.2 30.8 113.8 168.5
medel

Antidepressiva medel 8.3 15.9 18.8 35.6

Astrnarnedel 36.7 46.8 151.5 1153
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expedieratsde läkemedeltabellen endastUppgiftemai motsomavser
patienteranvändskommer vadvård. Härtilli öppenrecept somavsom

receptfria läke-patienter användersjukhus och vadinlagdaär av
analgetika dets.k.kan lättareexempelmedel. Som ärnämnas att av

Sluten-försäljsdygnsdosemaendast 40 recept.motprocent somav
iläkemedelsgruppersamtligamarginell förvårdsanvändningen är

ochsömmnedeltotalsiffromaingår också iBensodiazepinematabellen.
lugnande medel.

medläkemedelsgruppema,användning i de flestahögreKvinnor har
jämför-harframförallt omeprazol,magsårsmedlen,undantag för som

förekomstendiabetesmedel, därkönen;användning mellanbar av
hjärt-medel deblodfettsänkandehosdiabetes högre samtmän;är nyare

kalciumantagonister och ACE-hämrnare.medicinema

ofullständigtkönsolikhetemaoch konsekvenserOrsaker till ärav
före-al har funnitSvarstadstudier fr.a.kända. vissaI attet man

leder tilloch amninggraviditet, förlossninggraviditet,byggande enav
högreutsträckning förklarar kvinnorsläkemodelsanvändning i storsom

hjärt-kärl-konsumtionkvinnorsSamtidigt kanbruk. att avman se
börjar tidigare imedelsmärtstillandepsykofarmaka ochläkemedel,

totaltdet tilllever längre lederkvinnor dessutomlivet. Eftersom setten
kapitel haravsnitt i dettaframgår tidigarekonsumtion. Somhögre av
denmöjligtsjukvårdsutnyttj ande.högre Detkvinnor störreär attett se
sjukvårds-detta högreföljdläkemedelsanvändningen avsom en

kvinnors läke-intäkt förkan tillutnyttjande, det atttasutan att
optimal.medelsanvändning är

läkemedelDosering av

Diagnos-Receptunder-iregistreras endastläkemedel doserasHur
förhållande tillihur läkemedel doserassökningen. kartläggningEn av

blodtryckbehandling högtår och kön vidålder och under 65över av
varierar såDosolikheternai dosering.inga tydligavisar attmönster

läkemedel deandradoserna, förhar de lägstaunderstundom mänyngre
kanoch kvinnorforskriven mängd tillOlikheter iäldre kvinnorna. män

får doser.förklaras meddärför troligen inte män störreatt

använder vidförskrivare oftastinformationskällaFASS, denI ärsom
olikstorafå underlag förfinns mycketläkemedelsförskrivning att ge

rekommenderasfå läkemedelkvinnor. någradoser till och Förmän
vilket bör föranledakroppsvikt eller kroppsyta,dosering relaterat till
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olika dosering för kvinnor och övrigt förekommerI mycket sällanmän.
någon information överhuvudtaget i vad mån och kvinnor harmänom

eller olika förmåga tillgodogöra sig läkemedel.attsamma

Denna avsaknad könsspecifik information med detöverensstämmerav
faktiska kunskapsläget. dokumentationDen finns hur läke-som om
medel bör doseras bygger huvudsakligen på kunskaper från s.k.
kliniska prövningar läkemedlen. De bör information vilkaav ge om
läkemedel bör doseras olika till och kvinnor. Denna kunskapmänsom

fortfarande ofullständig och både och kvinnor ingåttär även mänom
i kliniska prövningar har det till helt nyligen varit ovanligt resultatenatt
analyserats könsspecifild.

Det krav i USA vid den kliniska prövningen ha köns-är ett attnumera
specifik representation och i underlaget för godkännande läke-att av
medel också analysera materialet könsspecifrkt Bilaga National
Institutes of Health riktlinjer för inklusion kvinnor och etniskaav
minoriteter i klinisk forskning. har lett till pågående ochDet att
publicerade prövningar i utsträckning tidigare innehållerstörre än
tillräckligt för tillåta könsspecifrk analys.stora attgrupper

SverigeI finns inte motsvarande lagstiftningskrav. Det dockvore
möjligt utifrån den information lämnas i ansökningar god-att, som om
kännande kliniska prövningar respektive ansökan försäljnings-av om
tillstånd, kartlägga både proportionerna män-kvinnor i studierna och i
vilken omfattning könsspecifrk analys resultaten gjorts.som av

Kostnader för läkemedelsbehandling

Kostnaden för läkemedel i olika könsåldersgrupper redovisas i Figur
de flestaI åldersgrupper könsskillnaden i kostnad proportionelltär sett

mindre könsskillnaden i förskrivning. I de och de äldstaän yngsta
kostnaden högre för för kvinnor.är män ängrupperna

Kostnaden för läkemedel funktion den mängd förskrivsär en av som
och styckekostnaden- för det enskilda läkemedlet. I fjärde-än tremer
delar läkemedelsgruppema fick mängd läkemedelmän störreav per

vad kvinnorna fick, och i fyra femtedelarän läke-recept änmer av
medelsgruppema kostade kvinnornas. Attmännens änrecept mer
kostnaden blir högre för beror till del mängdmän störreatten
förskrivs till det finns också andra skillnader mellanmän, mänsmen
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nyttjar läke-läkemedelsanvändning kvinnorkvinnorsoch än att mer
förskrivningstillfälle.och får mängdmedel totalt män större per

3500vrr
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IMan
I Kvinnor

500

500

90B0- 85-60- 55- 70- 75-40- 50- 55-20- 25- 30 35- 450-4 59 |0 15- 5979 8464 59 7449 54 59áv 19 24 29 34 39 44år M år Eår årår år år åráv år årår år

läkemedelreceptförskrivnaKostnad kr förFigur per
invånare 1994.

genomslag i använd-Figur skerFigur och 6Som framgår 5t.ex. av
ärt-kärlsjuklig-medåtminstone i sambandläkemedelningen av nya

behandlings-visarhos kvinnor. Figuremahet snabbare hos män än
medlenbetydligt dyrareblodtryck. ochför högt Demönstret nyare

bruk försnabbare tagits iACE-hämmare,kalciumantagonister och som
blodtryck de äldrebehandling högtinte lika bra vidmän, är somav

fårkvinnornågon nackdelbehöver det alltså intemedlen. Här attvara
konservativ behandling.en mera

behandlingLäkemedelsverketrekommenderarVid hjärtsvikt däremot
ÅrACE-hämmare. behandlades 34med 1995 männenprocent av som

endast 17hjärtsvikt med ACE-hämmarehade procentmot av
nackdel försannoliktkvinnorna. behandlingsmönsterDetta är en

kvinnorna.
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70

Dinrretrikai,kvinnor
kvinnorBetareceptorbl-I- name,

Kalciumantagonkvinnor- -
vx-ACE-u kvinnorammare,

Diuretika.män-x-
-O-Bevareoeptorblockerare,man""e Kalciurnantagonister.man-o-
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BehandlingsmönstretFigur vid högt blodtryck för kvinnor och
Åldersgrupper 0-64 år.män.
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Figur Behandlingsmönstret vid högt blodtryck för ochkvinnor
Åldersgrupp 65 år.män. +
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Biverkningar

och och denfor år 1993 1994totala antalet biverkningsrapporterDet
ocksåharframgår Figur figurenfördelningen Iprocentuella av

in.för antal recipe lagtsfördelningen

år71-80

år6|v70 :Recept-FG""
Recap%EI mAr 5Gk51-60 I BiverkningariBiverkningar

41605

14.00

Fördelning recept-biverkningsrapporter.Figur

förkvinnor; de 59de expedierade67 receptenprocent svararavserav
proportionelltbiverkningama. harde anmälda Yngreprocent enav

det för äldreunder detandel biverkningarnastörre än attreceptenavav
är tvärtom.

specifika-rapporterade biverkningarnauppgifter deDessa utanavser
de biverkningarsvårighetsgrad biverkan. Avtion samband eller avav

samband föreligga 58Läkemedelsverket bedömtdär procentavser
sjukhusvårdtill intensivvård ellerkvinnor. Av de biverkningar lettsom

dödsfallenkvinnor. Aveller förlängd sjukhusvård 55 procentavser
kvinnor.48 procentavser
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vissa kartläggningarI biverkningsförekomst har funnit attav man
kvinnor löper risk få biverkningar, bl.a. dosberoende biverk-större att
ningar på grund sin lägre vikt. vissa andraFör biverkningartyperav av
förefaller resultaten motstridiga. Det vår bedömningär att en
systematisk genomgång litteraturen och de svenska biverknings-av av
erfarenheterna skulle kunna bättre kunskap biverknings-ge en om
risker. skulleDet också kunna underlag för bedömningutgöra av om

och kvinnor bör få olikstora doser vissa läkemedel.män av

Diskussion och slutsatser

Läkemedelsanvändningen i befolkningen visar skillnader mellanstora
könen med högre användning hos kvinnor i alla åldersgrupper utomen
de allra Denna observation har gjorts i praktiskt allayngsta. taget
studier där läkemedelsanvändning studerats könsspecifikt. harMönstret
också funnits länge, redan de första studier redovisades dennasom gav
bild.

Olika förklaringar har sökts och givits. faktor olikaEn leder tillsom
användning mellan könen kvinnors längre livslängd,vilket lederär t.ex.
till märkbar påverkan på den totala användningen, äldreatten genom
kvinnor läkemedelskonsumenter. sådan faktor denEnär stora ärannan
läkemedelskonsurntion sammanhänger med kvinnors reproduktion.som
Ytterligare möjlig förklaring kvinnors könsspecifika sjuklighetären
och högre vårdutnyttj ande. Kvinnors kontakter med sjukvårdentätare
kan i sig leda till högre förskrivning läkemedel. kan deDärutöverav
behandlande läkarnas kunskaper och attityder påverka nivån av
läkemedelsanvändning hos kvinnor och I Kapitel redovisas8män.
resultat från studier analyserat kliniska beslut läke-avseendesom
medelsbehandling könsperspektiv.ettur

Det saknas könsspecifik information vad optimalutgörom som
läkemedelsbehandling vid olika tillstånd. USAI det kravär ettnumera

vid kliniska läkemedelsprövningar inkludera både kvinnor ochatt män
och analysera materialet könsspecifikt. Vi motsvarandeatt attanser
policy bör skapas i Sverige. Därutöver bör systematiskäven en genom-
gång litteraturen och de svenska biverkningserfarenhetema skeav av
för bättre kunskap läkemedlens säkerhet och underlag föratt ge en om
bedömning och kvinnor bör få olika doser vissamän storaav om av
läkemedel.
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sjukskrivning,Könsskillnader i3

förtids-rehabilitering och

pensionering

kraftigtökade sjukfrånvaronSammanfattning: Under 1980-talet
framförallt äldrebland kvinnor.och särskilt de långa sjukfallen Det var
ökningen. syftemedelålder bidrog till Ikvinnor och kvinnor i lägre som

bestämmelserna i sjuk-kostnaderna ändradesminska frånvaron ochatt
antalet sjukskriv-början. Därefter harförsäkringen vid 1990-talets

stabiliserats,förtidspensioneringar minskat ellerningar och men
långtidssjukaAndelenmellan och kvinnor har ökat.skillnaderna män

andel minskar.kvinnor ökar, medanoch förtidspensionerade männens
rehabilitering under l990-talet ochsatsningarhar skettDet stora

arbetslivet,har förskjutitsrehabiliteringsprocessentyngdpunkten i mot
arbetsmiljön. dess-ofta beror på brister i Deteftersom sjukfrånvaro är

rehabilite-sjukfrånvaro och behovi arbetsplatsenregelutom avsom
forskningbedrivs alltmerring uppmärksammas först. Det även om

könsteoretisk forskningrehabilitering, mycket sällanarbetsinriktad men
finnsforskninginriktningen. mycket begränsademed den Den som

vid arbetsrehabilitering.visar dock kvinnor missgynnasatt
rehabili-i Västerbotten visarfrån undersökningResultaten atten

långvarigt sjuka och kvinnorönskade behandlateringspersonalen män
sådantgynnade pålika, deras förhållningssätt sättmännen attattmen

kvinnornas och dessutomrehabilitering påbörjades tidigarederas än
levnadsvillkor ochkvinnorsomfattande. Skillnader i ochmänsvar mer

långvarigt sjuka blevmöjligheterna rehabiliteraderas betydelse för att
rehabilite-skillnader i och kvinnorssällan uppmärksarrnnade. De mäns

inte i Riks-kvalitativa studie återfinnsring framkom i dennasom
undersökningar, tendensemaförsäkringsverkets landsomfattande men

likartade.är
vid långvarig sjukfrånvarohänsyn till ökade könsskillnaderMed

uppmärksammadet angelägetoch förtidspensionering är attattanser
arbetsrehabilitering ocheffekterna kvinnors ochde långsiktiga mänsav

social-praktiska tillämpningenundersöka dennärmareatt avom
andradiskriminering på grund kön ellerförsäkringen innebär av

der.
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Sjukfrånvaron har varit återkommande i samhällsdebattenett tema
under flera decennier. Sedan slutet 1980-talet har framföralltav man
diskuterat kostnadsutvecklingen i sjukförsäkringen och behovet attav
minska antalet sjukdagar och därmed kostnaderna. Sjukfrånvaron
ökade kraftigt från 80-talets mitt, särskilt de långa sjukfallen medan
korta och medellånga sjukfall minskade eller stabiliserades. dettaTrots
kom debatten i hög grad handla kortvarig sjukskrivning ochatt om
eventuellt missbruk sjukförsäkringen. Olika myndighetsrepresen-av

oroades dock de kostnadsökningama till följd allttanter stora ettav av
antal långtidssjuka och förtidspensionerade. Arbetslinjen blevstörre

lösningen på problemet. Människor skulle arbetaattuppmuntras
lägre ersättning vid sjukfrånvaro och satsningar påstörregenom

rehabilitering.

Det kvinnor nyrekryterades till skaran långa sjukfall. Medanvar som av
den långa sjukfrånvaron bland minskade något ökade kvinnornas.män
Det framförallt äldre kvinnor och kvinnor i lägre medelåldernvar som
bidrog till ökningen. gjordesDet alltså krafttag för minska sjukfrån-att

och förutom sänkt sjukersättning skärptes kraven på rehabilite-varon
ring långvarigt sjukskrivna. Ansvaret för rehabilite-samordnaattav
ringen tilldelades försäkringskassoma och de skulle komma in på ett
tidigt stadium sjukskrivningen. Man skärpte kraven arbets-även motav
givarna och deras skyldighet försöka rehabilitera sina anställdaatt
markerades i och med sjuklöneperioden infördes 1992.att

sjukskrivning3.1 och förtidspensionering

Sjukfrånvaro och förtidspensionering har minskat eller stabiliserats
sedan 90-talets början. Skillnaderna mellan och kvinnor har där-män

ökat så andelen långtidssjuka och förtidspensioneradesättemot att
kvinnor ökar, medan andel minskar. Det bör därför imännens vara
samhällets intresse uppmärksamma den rehabilitering erbjudsatt som
långvarigt sjuka respektive kvinnor.män

Sjukfrånvaro 1992-1995

dettaI avsnitt redovisas förändringar i sjukfrånvaron 1992-1995. Tids-
perioden har valts med hänsyn till ändrade bestämmelser i sjukförsäk-
ringen där avsikten minska sjukfrånvaron och effektiviseraattvar
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sjuklöneperiod vilketinfördesjanuari 1992rehabiliteringen. I en
14de förstaunderbetala sjuklönskallarbetsgivarenbetyder att

förbetydelseregelförändringarYtterligaresjukperiod.dagarna i aven
karensdagdåapril 1994inträffadeomfattningsjukfrånvarons en

sjukfrånvarovidersättningenochsjukförsäkringeniåterinfördes
antaletminskningmedförthar dettasänktes. Sammantaget aven

sjukskrivningar.

till itillgångRFV harRiksförsäkringsverketstatistikDen som
för-därhuvudsakligen demomfattardagarpågått l-14sjukfall som

företagareföreträdesvisersättning,betalarsäkringskassoma ut egna
beskrivsarbetsgivarnafrånRapporteringenarbetslösa.och som

statis-uppgifterderasuteslutadärför valtharbristfällig och RFV att ur
intekommerdagarsjukfallen på l-l4 attkortatikredovisningen. De

statistikuppgiftema.bristerna ibeskrivnadegrundbehandlas här av

minskathardagar,60vilka omfattarsjukfallen, änDe långa mer
sjukfall förlångaminskningskedde1993stabiliserats.och/eller aven

medbland kvinnorsjukfallantaletökade1994och kvinnor.både män
två år,överstigandesjukskrivningama,allra längstadeundantag me-av
framgårSomblandminskafortsattesjukfall män.dan antalet att av

undersjukfallflergenerellt mänkvinnor änhadeDiagram l sett
sedan 1992.ökatkönsskillnadema haroch1992-1995tidsperioden
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RFV:s statistik sjukfrånvaron ochöver dess utveckling innehåller inga
uppgifter frånvarons orsaker, dvs. sjukdomstyp eller diagnos.om
Diagnos redovisas däremot i undersökningar långvarig sjukfrånvaroom
se avsnitt 3.3 där det framkommer den vanligaste orsaken tillatt
sjukskrivning sjukdomar i rörelseorganen.är Komplikationer vid
graviditet vanlig anledning till sjukfrånvaroär bland kvinnor.en yngre

Det kvinnor mellan 25 ochär 54 år har flest sjukfall 1992-1995.som
Den höga sjukfrånvaron bland kvinnor under 40 år torde till delviss
kunna förklaras omfattande sjukskrivning till följd gravidi-av av
tetskomplikationer. Sjukskrivning kvinnor år får40är överav som
dock ha sin grund i andra orsaker. Kindlund finnerantas det troligt att
skillnader i och kvinnors sjukfrånvaromäns beror på olika livsvillkor,
biologiska förutsättningar, "attityder till sjukdom och frånvaro".samt
Kvinnornas sjukfrånvaro först och främst naturlig följdses som en av

allt fler kvinnor förvärvsarbetar.att I och med fler människoratt
arbetar finns det fler med hälsoproblem på arbetsmarknaden.personer
Långvarig arbetsbelastning i kombination med åldrande kan envara av
orsakerna till de äldsta kvinnornas sjukfrånvaro.

Sjukdom och sjukfrånvaro påverkas flertal olika faktorer ochettav
orsakssambanden komplexa. Kindlundär arbetsmiljöns ochpoängterar
familjesituationens betydelse för kvinnors sjukfrånvaro. Kvinnor har
lägre inflytande på den arbetssituationen och de utför oftaän mänegna
arbetsuppgifter innehåller ensidiga och upprepade rörelser.som

Livets krav och kvinnor olika.män Kvinnorär fortfarandeansvarar
för huvuddelen hushålls- och omsorgsarbetet, deras omfattandetrotsav
förvärvsarbete. Kvinnors sjukfrånvaro orsakas alltså inte uteslutande

belastningar i arbetet eller deras hälsotillstånd, denav ärutanav
dessutom beroende de kvinnorna kan ha tillgång tillav resurser som
för minska de sammanlagda kraven frånatt arbetet, på fritiden och
inom familjen.

Om det finns för avlastning inom familjen kan lösaresurser man
dubbelarbetets påfrestningar sjukskrivning. Om de personligautan

däremot otillräckliga slår den dubblaär belastningen igenomresurserna
både långtidsñånvaro och korttidsfrånvaro. Det visar sig tydligtsom
vid jämförelse sjukfrånvaron bland sammanboende kvinnor meden av
barn och ensamstående mödrar. Kvinnor lever i parförhållandensom
minskar sin frånvaro fler bam de har medan ensamstående mammors
sjukfrånvaro ökar i takt med antalet barn. Kindlund "det ärattmenar
inte orimligt del variationemaatt ianta att sjukskrivnings-en av

mellan dessa tvåmönstren kvinnogrupper i älva verket uttryck förger
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Kvinnorliv".drägligtsigbyggamöjligheterskillnader i deras ettatt
sammanboendetilliharmed sina barnlever motsatsensammasom

med någonomsorgsarbeteochhem-delamöjlighetkvinnor, inte att
ofta lågoch haravseendeni andrasårbarDe ävenutgör gruppenman.

ekonomi.och dåligarbetenokvalificeradeutbildningsnivå,

1992-1995sjukbidragochFörtidspensioner

ochÅr sjukbidragochFörtidspensionerdrygt 58.000nybeviljades1992
fortsatteOkningenregistrerats.antalhögstadittills detdet somvar

till knapptunder 1994minskafor sedantill drygt 62.0001993 attäven
49.000.

övervägandedet80-talet mänförsta halvanochUnder 70-talet varav
kvinnor harochpensionl, pendelnharfrom 1986 svängtfick mensom

visarDiagram 2utsträckning attipension än män.tilldelats större
och 1995förtidspensionerades 1993demajoriteten personer somav

kvinnor.var
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Is-l 1996:1StatistikinfonnationInfonnerarKälla: RFV

1 sjukbidragbeteckning försammanfattandeanvändsPension som
förtidspensionoch
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Under den studerade tidsperioden har kvinnor beviljats pension i något
utsträckning Lite hälften 53 procentstörre demän män. änmer av

fick förtidspension eller sjukbidrag 1993-1995 kvinnor.som var
Ovanstående diagram visar könsskillnadema särskilt fram-äratt
trädande i åldersgruppema 40-54 år där kvinnorna 56-59utgör procent.
Det endast de och äldsta pensioneras iär männenyngsta som samma
omfattning kvinnor.som

14000

12000

10000-

8000l

.Kvinnor

VIII IX XIII XVI XVH

Diagnos

Diagram Nybeviljade förtidspensioner och sjukbidrag med1994
diagnosgruppzuppgift och kön.om

Tumörer
Endokrina sjukdomarsystemets mm.
Psykiska störningar
Sjukdomar i och sinnesorgannervsystem
Cirkulationsorganens sjukdomar
Andningsorganens sjukdomar
Matsmältningsorganens sjukdomar
Sjukdomar i muskuloskeletala bindvävenochsystemet
Symptom och ofullständigt preciserade fall
Skador och förgiñningar

2Klassifikation enligt ICD-9, Systematisk förteckning utgiven av
Socialstyrelsen 1987
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förtidspensionerasoch ärtill kvinnorskälenmedicinska mänDe att
År 1992bindväv.ochskeletti muskler,sjukdomarvanligtvis

i detsjukdomarföljdtillpensionemadehälftenbeviljades avnyaav
dessamedpensionernybevilj adeAndelenmuskuloskeletala systemet.

fortfarande 501994,minskade 1993- procentdiagnoser överstegmen
grundlåg tilldiagnosgmppemavanligastetiobland kvinnorna. De som

Diagramframgårpensionför beslut avom

minskatförtidspensioneringochsjukfrånvaroSammanfattningsvis har
Därmed harkvinnor.ochbåde försedan 1992i omfattning män

Underreducerats.sjukskrivningmedsambandkostnader isamhällets
miljardermed 1,7sjukpenningkostnademaminskadeperioden 1992-95

iregelförändringamamedkronor intentionernaavseendet hardetI
pensions-prövningrestriktivsjukförsäkringen, samt aven mer
kvinnorsochiskillnadernaharuppfyllts. Däremot mänsansökningarna

könsskillnademaökat ochförtidspensionering ärochsjukfrånvaro
år.40-54i åldersgruppentydligasärskilt

begreppmångtydigtRehabilitering3.2 ett-

sig tillriktarrehabiliteringolika formerförenar ärDet att manavsom
sig ibefinnerskälolikaolika och utsattapåmänniskor sätt avsom

finnsaktiviteterochintressemyndigheternasfokus försituationer. I
stöd-samhälletsbehovibedömsenskildalltid avvaraperson somen

kan däremotoch avsikterinriktningRehabiliteringens fonn,insatser.
rehabili-återspeglas inågotolika slag,fundamentalt ävensomvara av

mångtydighet.teringsbegreppets

någon forminnebärbetydelseursprungligai dessRehabilitering av
eller fååterfåskallifrågaverksamhet föraktivitet eller att personen
på för-kravinförindividen ställsvanligtvisbetyderduglighet. Det att

ochsamhällssystemetexisterandeåteranpassning till detellerändring
syfterehabiliteringensarbetsliv. Mensarnhälls- ellers.k. nonnaltett

tillgodoseförsökernästintill detkan attmotsattaäven mangenomvara
tillbaka.värdighetsinochupprättelsefåbehovindividens attav

3Uppgift Riksförsäkringsverket.Statistikenheten,från
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Rehabiliteringsbegreppet har förändrats från uteslutande haatt ett
medicinskt innehåll till omfatta sociala, psykologiska ochävenatt
arbetsorganisatoriska aspekter. Jeppsson-Grassman rehabi-attmenar
litering tidigare dominerades medicinska åtgärder, "sjukdo-attav men

och omdefinierats till arbetets föreställningsvärld".översattsmen
Tyngdpunkten i rehabiliteringsprocessen har förskjutits arbetslivetmot
eftersom sjukfrånvaro ofta beror brister i arbetsmiljön och det iär
regel arbetsplatsen sjukfrånvaro, behov rehabiliteringsamtsom av
uppmärksammas först.

betänkandetI Tidig och samordnad rehabilitering SOU l före-1988:4
slogs definition rehabiliteringsbegreppet där förskjutningen frånen av
medicinsk till arbetsinriktad rehabilitering blir tydlig.

Med rehabilitering sammanhängandeavses en process som
syftar till denåterge drabbas sjukdom elleratt som av annanav
nedsättning den fysiska eller psykiska prestationsförmåganav
bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar levaatt ett
självständigt liv. En rehabiliteringsåtgärd kan förändringaravse

den försäkrades arbetsförhållanden eller medicinsk,av vara av
psykologisk eller social Rehabiliteringsåtgärden skallart.
planeras efter samråd med den försäkrade och från hansutgå
individuellaförutsättningar och behov".

Rehabiliteringsbegreppets förändrade och utvidgade innehåll speglar
förändringar i den politiska och praktiska verkligheten. Politiska beslut
har lett till ökad satsning rehabilitering, bland i syfteannat att
minska sjukfrånvaron och samhällets kostnader. ursprungliga,Den
medicinskt inriktade rehabiliteringen har fått oräkneligt antal för-ett
greningar eller detta, kan inrymmas i olika huvud-deutväxter trotssom

medicinsk, social och arbetsinriktad rehabilitering. någotIgrupperna
slags försök knyta dessa olika förgreningar betonasatt samman
nödvändigheten samarbete mellan olika rehabiliteringsaktörer ochav
olika yrkesgrupper arbetar med rehabilitering i någon fonn. För-som
säkringskassoma har huvudansvaret för samordna dengetts att
arbetsinriktade rehabiliteringen människor långvarigt sjuk-ärav som
skrivna och för vidta nödvändiga åtgärder åvilar i förstaansvaret att
hand arbetsgivarna.
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Rehabiliteringsforskning

könsneutralt fenomen. DevanligtvisRehabilitering framställs ettsom
blir interehabiliterasskallkvinnor ochlångvarigt sjuka män syn-som

vanligtvisåsyftasfall könliggjorda och i de nämns man-person aven
uttrycker detHetzlerdefinition.ovanståendeligt kön se attsom
socialförsäkringssyste-kvinnor ivid ochinte har "vant mänatt seoss

med kvinno-i likhetförsäkrade".könsneutrala Honmet, utan menar
ochreproducerarsocialpolitikenstatligaforskare, denvetenskapliga att

den åter-eftersomunderordnade ställning,ibland förstärker kvinnors
samhället.finns iredankönsskillnadermakt- ochspeglar de som

i"diskrimineringsmekanismerdet finnsställer fråganHetzler om
utgivandevidtill uttryckkommersocialförsäkringssystemet avsom
handikapppå grundtill ersättninghandikappersättning". ärRätten av
könsneutral.och rehabilitering,sjukdomersättning vidliksom tillrätten

rad"på långåterfinnsjämställdhetformellinnebärDet ensomen
harkvinnorkönsdiskrimineringfaktisksamhällslivet därområden i av

påvisats".

finnerhandikappersättningbeslutförsäkringskassomasI studien omav
handikappadesådanttillämpas påreglernaHetzler sätt attettatt

utsträckningersättning ibeviljaskvinnor diskrimineras. Att störremän
handi-motiveras deraskan intekvinnoroch med högre belopp än av

omedveten,"systematisk,frågar sig detkapp och hon änär omenom
grund".könsmässigdiskriminering på

ovanligt.perspektivkönsteoretisktRehabiliteringsforskning med ärett
till könrehabilitering relaterasundersökningar därVetenskapliga är

internationell,ochomfattningförhållandevis litenfortfarande av
visstmedhandlar för detkönsteoretisk forskning ettmesta personerom

arbetsinriktadForskningsjukdom.handikapp eller viss re-omen
könsteoretiskutsträckning ochmindrehabilitering förekommer i ännu

amerikanskalls. Iinriktningen finns knappastmed denforskning un-en
dock kvinnorhandikappade konstaterasförmåner fördersökning attom

färre ochkvinnor fåreftersomarbetsrehabiliteringvidmissgynnas
utförd påundersökningKutza Iförmåner 198mindre generösa en

likhetStace iOrganisation fannLabourILO Internationaluppdrag av
färreerbjudnaverkar blimed handikappkvinnormed Kutza, att

beroendehögre gradochha lägre krav änmöjligheter, acceptera en av
forskningtillgängligStacehandikapp kan motivera.deras att omanser

handikappkvinnor medställningen föroch ekonomiskaden sociala
detpå grundanställningbegränsad tillgång tillharvisar deatt av

handikappad och kvinna.bådehandikappetdubbla att vara
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Kertz, ochWerner Wesser det för flertaletattmenar gemensamma
svenska studier rehabilitering analyserna har sin utgångspunktär attom
i offentliga direktiv eller problemfonnuleringar och mycket sägsatt

oklart inom den offentliga utvecklingen. Författarna attvara anser
forskarna kan ha bidragit till "förvirring och komplicering proble-av
matiken i flera avseenden" eftersom de inte utvecklat och fördjupat sig
i oklarheter beröringspunkter mellan statliga delmål och detom
offentliga rehabiliteringsmålet. Vanligtvis bildalhnänpresenteras en

"rehabiliteringsfrågan" innan sig i kast med undersökning-av man ger
specifika problemfonnulering. Detta tillvägagångssätt har resulteratens

i teonutvecklingen på makronivå har blivit lidande. Författarnaatt ger
exempel på hur allmänna uppfattningar fåräven sanningskaraktär till

följd bristande begrepps- och teoriutveckling. litteraturIav om
rehabilitering förekommer upprepade gånger hänvisningar till den s.k.
rehabiliteringspotentialen och utifrån den förargumenterar man
behovet tidiga insatser vid rehabilitering. Forskarna däremot inteärav

tidiga rehabiliteringsinsatseröverens vid sjukfrånvaro ochnyttanom av
Marklund bl.a. två danska undersökningar visar tidiganämner attsom
insatser kan tveksamma eftersom de ledde till antaletsnarast attvara
förtidspensionärer ökade 1995: 108.

Rehabiliteringsforskning blir spegelbild rehabiliteringsprakti-en av
ken, med mängd förgreningar olika håll, dock med den skillnadenen

det saknas samordning inom forskningen. Hetzler i mfl.att Kerz
uttrycker det forskare inom området "arbetar med skygg-attsom
lappar", "kommunikationen mellan olika forskare, forskargrupper,att
forskningsinriktningar och traditioner mycket begränsad".är

3.3 Olikheter i kvinnors och mans

rehabilitering

Jeppsson-Grassman ställer sig frågan rehabilitering har blivit "enom
vår tids centrala metaforer" och hon det kan symboliseraattav menar

samhällets problem och behov åtgärder. Dess medicinskasyn av
innehåll har begrepp alltmer definieras i förhållandeersatts ettav som
till människors möjligheter försörja sig arbete, denatt egetgenom men
medicinska referensramen finns fortfarande kvar. Enligt Jeppsson-
Grassman förmedlar ordet rehabilitering bilder ochöversynav
effektivisering trasiga människor och i det sammanhanget blirav m.m.
rehabilitering sjuka människor tydlig markering upprustningenav en av
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dessafrånvälfärdssamhälle". Bortsettförsoffade"vårt merav
ändå självabyggerrehabiliteringsinsatserför olikamotivpragmatiska
försörja sigvälfaramänniskorpårehabilitering attidén trosatt avom

erbjudsdembekräftasvanligtvisnågotarbete, someget avsomgenom
tillbådeord,med andrakan nyttaRehabiliteringsådana insatser. vara

enskilde.dengläjde föroch tillför samhället

arbetsinriktadforskningfrånresultatföljandedetl presenteras om
redovisasResultatensjukskrivna.långvarigtrehabilitering somav

undersökningar:ande fyraföljbygger på

och 121rehabiliteringsgmpperlokalafyrakvantitativ studieEn av-
klienter

arbetsrehabilite-vidkönsskillnaderundersökningkvalitativEn av-
ochkvinnorsjukskrivnalångvarigt mänring 23av

ochsjukskrivninglångvarigundersökningarriksomfattandeTvå om-
rehabilitering

hjälpaansträngningarmyndigheternasundersöker attSamtliga studier
med deni arbete,tillbakalångvarigt sjukaochkvinnor ärmän mensom

och tvåVästerbotteniförhållandenbeskrivertvå demskillnaden att av
hela riket.långtidssjukskrivna irehabliteringstuderar av

sjukalångvarigtVilka blir

studieringår i devilkakvinnor,ochLångtidssjukskrivna män som
lågutbildadeoftaavseenden. Devarandra i flerahär liknar ärredovisas

år.i mångaarbetsuppgifteransträngandemed fysisktarbetatoch har
utbild-yrkesinriktadgått någonsällanhar intemanliga klienternaDe

facklärdaarbetasedanfolkskolan förellerning grund-efter att som
utsträckningisaknarKvinnornavaruproduktionen.arbetare i stor

tjänstesektominomarbetathuvudsakligenoch de haryrkesutbildning
mellan 40oftaoch kvinnorfacklärda arbetare. Dessa äricke mänsom

problemvanligtvisdåsjuka och harblir långvarigtoch de50 när
sällanåterfinnsdennaoch leder. Imusklerimed smärtor grupprygg,

erbjudslångtidssjukaakademisk Demednågra somexamen.personer
tillhänvisatsförsäkringskassomarehabilitering är personer somav

förtidutslitning irisken förarbeten där är stor.

4 sjuk-långvarigtliktydigt medanvändsKlienter ärsompersoner
skrivna.
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lokalaDe rehabiliteringsgruppema och deras klienter

Undersökningen de lokala rehabiliteringsgmppema genomfördes iav
slutet 80-talet. Avsikten med studien främst undersökaav attvar sam-
arbetet mellan olika aktörer medverkade i dessa resultatetsom grupper,

deras arbete och hur detta uppfattades de sjukskrivna klienterna.av av
Den granskning arbete därmed för visadeutsattes ävensom gruppemas

långvarigt sjukskrivnaatt och kvinnor behandladesmän olika av
myndigheterna medverkade i deras rehabilitering. Myndigheternassom

vanligtvis kontakt direktrepresentanter medtog och de erbjödsmännen
konkreta åtgärder utbildning eller arbete, medan kvinnornasom
lämnades sitt öde och sin eventuella förmåga klara sig påmer att

hand. Man talade inte heller med kvinnorna taladeegen utan man om
dem. Många blev slutligen pensionerade, såväl kvinnor ochmän,som
kvinnorna i högre utsträckning än männen.

Könsskillnader vid rehabilitering sjukskrivna iav
Västerbotten

Vid undersökningen de lokala rehabiliteringsgruppema denav var
primära avsikten inte studera eventuella könsskillnaderatt vid rehabili-
tering, forskarna kunde inte undgå uppmärksamma detmen att att
förekom sådana. l syfte undersöka detta fenomenatt närmare genom-
fördes därför kvalitativ undersökning långvarigt sjuka kvinnoren av
och i Västerbotten.män Undersökningen pågick i års tid, 1992-ett
1993 och den omfattade återkommande intervjuer med de sjukskrivna,

avslutande intervjuer medsamt tjänstemän och vårdpersonal. Syftet
med studien undersöka i vilka avseendenatt och kvinnormänvar
behandlades olika vid rehabilitering, vad det kunde bero på och om
skillnader i deras livssituation kunde motivera de behandlades olika.att

De långvarigt sjuka medverkade i undersökningen liknar på mångasom
andra långtidssjuka.sätt Studien omfattar intervjuer med 23 personer

i 40-års åldern, elva kvinnor och tolv hade varit sjukskrivnamän som
i ungefär 1,5 år. Intervjupersonema i genomsnitt något änvar yngre
långtidssjuka i allmänhet, i övrigt fanns det många likheter. Demen
hade besvär i muskler och leder, lågutbildade och hade arbetatrygg, var
med fysiskt ansträngande arbetsuppgifter under många år.

För de sjukskrivna handlade rehabilitering dels vad gjordes,om som
dels hur det gjordes, dvs. hur de blev bemötta tjänstemän och vård-av
personal skulle hjälpa dem. I allmänhet menade klienterna detsom att
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inträffadeverkligendettid innanlångoch detuträttades lite tog
överhuvudtagetdetföraktiva älvanågonting. fick lovDe attatt vara

krångel medmycketonödigtdetnågonting.skulle hända Dessutom var
hand-bytenoch mångaoanträffbara tjänstemändit,hit och avpapper

kändesförsäkringskassan. Detarbetsförmedlingen ochläggare som
villeegentligeningenoch dit ochbollades hit vetaatt en.att avman

tidigarerehabiliteringsinpåbörjatenderadeklienternaDe manliga att
rehabiliteringKvinnornasomskolning.vanligtvis medochkvinnornaän

arbetsträning.medoftastochinleddes något senare

starkriktade derehabiliteringberättade sinsjukskrivnaNär de om
försäkringskassan.arbetsförmedlingen ochpåtjänstemännenkritik mot

och ställdestyrdeandraframföralltbesväradesMännen att personerav
deutbildningvilkensjälvafick bestämmainteliv, demed deras att

lågmältpåsin kritikframförde sättKvinnornaskulle gå ett merosv.
myndigheternasmeddialoginställda på representanter.och de envar

ringabesvikna deochledsnabli både möttesde kunde närMen av
respekt.och litenförståelse

kampprägladkunde närmyndigheternamedKontakten även avvara
för-derasprotesteradesellerobekvämuppfattadesklienten motsom

uppfattasför inteslags balansnågothittaslag. gälldeDet attatt som
detändåpåstridiga,förintefickbesvärlig. Kvinnorna varmenvara

i "andrahanmaundvikanäsan" förpå"ha skinnnödvändigt atattatt
läkarna,ordberömmandemångauttaladessorteringen". Däremot om

stapladesSuperlativenhjälpsamhct.ochförståelsederasöver var-
människa""bramedmänsklig ochdoktomandra och ennoggrarm,var

lyssna".tidhafthargjort något ochendaeller "den attt.o.m. somsom

skullerehabiliteringspersonalenbli på allvar,villeKvinnorna atttagna
hittadesådanadem ochsigsig och brylyssna, personeromengagera

några kvinnorochoftagick detvården. Annarsde inte sällan i trögt
kundeoch dethjälpför fåoch be"fick "tiggabeskrev hur de attnästan

med".ituvilledom inte"ett problemkännas taatt somvarsom man

ochtjänstemänintervjueravslutades medUndersökningen av
sjukskrivna,debetydelsefulla förvarit särskiltvårdpersonal som

baseradesUrvaletbemärkelse.negativpositiv ellerantingen i
och niorehabiliteringspersonalen män,erfarenheter samtklienternas av

och demtio intervjuadeskvinnor var:av
läkaresex-

kuratorertre-
försäkringskassanpåhandläggaretre-



88 Könsskillnader sjukskrivning, rehabilitering...i SOU 1996:133

tjänstemän på arbetsförmedlingentre-
två kommunanställda personalhandläggare-

biträdande vårdhemsföreståndareenI
mentalskötareen

Vid intervjuerna med rehabiliteringspersonalen framkom de helstatt
ville hjälpa samtliga långvarigt sjukskrivna, det inteattsom var men

möjligt med hänsyn till hinder hos individen, situationen på arbets-var
marknaden och tillståndet i samhället i övrigt. Eftersom det saknades

blev något slags val eller åtminstonegöratvungen attresurser man en
prioriteringsordning, och i det sammanhanget föredrog människorman

lätta rehabilitera. Det ideala rehabiliteringsfalletattsom var som
ñamtonade deras berättelser inte varit sjukskrivenur var en person som
för länge, positiv och kunde initiativ och framför-tasom var egna som
allt starkt motiverad återgå i arbete.attvar

Personalens beskrivning det ideala rehabiliteringsfallet saknar kön.av
De uttryckte sig inte heller i sådana talade determer, utan man om
sjukskrivna individer. De professionella intervjuades intogsom ettsom
könsneutralt förhållningssätt, både i förhållande till sig själva, de
sjukskrivna och omvärlden. De menade med andra ord derasatt eget
och klientens kön saknade betydelse för möjligheten rehabiliteraatt
honom eller henne. deI fall det blev skillnader mellan ochmäns
kvinnors rehabilitering ansågs det bero antingen på individen eller på
faktorer i samhället rehabiliteringspersonalen inte kunde påverka,som

inte kön.men

Rehabiliteringspersonalen återkom i olika sammanhang till hur viktigt
det de sjukskrivna arbetsmotiverade.att Saknades viljanvar attvar
arbeta det mycket svårt lyckas med deras rehabilitering. De hadeattvar
däremot sällan frågat klienterna de ville arbeta, det förutan togom man
givet.

Undersökningen innehåller flera olika frågeställningar sjuk-deom
skrivnas inställning till arbete. Samtliga klienter ville ha förvärvs-ett
arbete, ibland till villket pris helst.nästan Att bli förtids-som
pensionerad skulle kännas "som i graven" och skulle bli heltatt man
"förstörd". Det kort uttryckt, "det kunde hända".värstavar som

Såväl kvinnor ville förvärvsarbeta,män de flesta intesom men var
beredda vilket jobb helst. Arbetet skulleatt kännasta meningsfulltsom
och trivseln med arbetskamraterna viktig. kvinnligaDe klienternasvar

på förvärvsarbete skiljde sig påtagligt från För-syn männens.
värvsarbete relaterades till levnadsvillkoren i övrigt och det för demvar
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allt.det inteviktigt,visserligenhelhetdel i varmenvaren en som
ochfamiljhälsa,bekostnadfick inteArbetet utanför hemmet avvara

sjukrollen.beskrivningi klienternasSkillnaderna förstärktesbam. av
oavlönatutförakvinnornakraven påSjukdom undanröjde inte att

klienternasundersysselsatta. Iblevmedanhemarbete männen snarast
mycketkönsskillnademaframträderhjälpsina behovberättelser avom

faktaupplys-inflytande,rättigheter,frågar eftertydligt när männen
någonefterlysermedan kvinnornaningar och information att prata

och respekt.förståelsevisargod lyssnaremed, somen

ochmaktlöshetuttrycker bådehjälpbehovklienternaskvinnligaDe
pålyssnarehabiliteringspersonalen skulleunderordning. villeDe att

inträffade.dettacksammaoch de mycketförståelsedem, visa omvar
och dehandfasta,konkreta ochhjälpbehovMännens var merav

be-positioni underordnadtvingades indebesvärades somenom
kunde demed kvinnornalikhetsjälvbestämmanderätt. lgränsade deras

framställdesdetmed någon,uppskatta talaklienternamanliga att men
för.tacksammabehövdenågot deinte behov ellerett varasomsom

för rådandeofferinte uppfattasskallkvinnliga klienternaDe som
hand-aktivtolika devisade på mångaomständigheter. De sätt att var

sina fak-påverkasundgåkunde de intelande subjekt. Däremot att av
inställning tilltydligt i derasblir särskiltvilkettiska omständigheter,

medtillräckligtavlönat arbete ochbehövde bådeförvärvsarbete. De ett
omsorgsarbetet.oavlönadeutföra dettid föroch ork att

9915studie 986-1Riksförsäkringsverkets 1

arbete medförsäkringskassomasundersöktRiksförsäkringsverket har
1980-talet.mitten Isedanrehabiliteringlångvarigt sjuka och deras av

harLS-projektet,s.k.ingår i detundersökningar, vilkendessaen av
för-sjukskrivning,långvarigtillfaktorer lederstuderat somman

agerande, förekomstenaktörerssäkringskassomas och andra av
Undersök-samhället.individen ochförrehabilitering, resultatensamt
långvarigtvarit3.000ningen innehåller uppgifter sompersonerom
redovisasresultat1986-199 Desjukskrivna vid något tillfälle som

853försäkringskassomafrånenkätuppgifterhär baseras på om
Av desjukskrivna.medintervjuer 2.030rehabiliteringsärenden, samt

ochkvinnor57undersökningenintervjuades i procentvarpersoner som

5 manuskript 1996Ingegärd Bäckström,Källa:
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43 Medelåldern för kvinnor respektive och 48män. 42procent män var
år. I övrigt liknar dessa långvarigt sjuka i allt väsentligt den beskrivning

givits i ansnitt Vilka blir långvarig sjuka 85.som

Uppgifterna från försäkringskassomas personal och de långvarigt
sjukskrivna skiljde sig på flera väsentliga punkter. Intervjuperso-

bekräftade inte de besvärades psykiska störningar it.ex. attnema av
den omfattning försäkringskassepersonalen och i mångasom uppgav
fall inte uppgifterna rehabilitering i sjukfallen.överensstämmer om
Beskrivningama försäkringskassomas insatser vid rehabiliteringav var
inte heller desamma, liksom uppfattningarna förekommande köns-om
skillnader. Intervjupersonema kunde inte påminna sig försäkrings-att
kassoma hade sådan framträdande och aktiv roll i rehabiliteringenen

redovisas i enkätsvaren från kassoma. ansåg inte hellerDe attsom
könsskillnadema vid rehabilitering lika framträdande kassa-var som
personalen.

Försäkringskassan hade kontakt med majoriteten de långvarigtav
sjukskrivna och drygt hälften kunde påminna sig de hade fått någonatt
slags hjälp. förefallerDäremot den arbetsinriktade rehabiliteringen ha
varit begränsad omfattning eller också har den mycket otydligasattav
spår i de sjukskrivnas minne. Ungefär fjärdedel intervju-en av

kunde påminna sig de hade fått någon slags arbets-attpersonerna
rehabilitering och 60 dem återgick i någon form arbete.procent av av

När det gäller resultaten från intervjuundersökningen skillnaden iär
rehabiliteringsinsatser för respektive kvinnor liten. långvarigtDemän,
sjukskrivna kvinnor och intervjuades beskriver i litenmän som
utsträckning skillnader i rehabiliteringen kan relateras till kön.som
Materialet innehåller tendenser till könsskillnader långvarigtdeattsom
sjuka blev erbjudna hjälp och arbetsrehabiliterades imännen större
utsträckning kvinnorna, skillnaderna mellan könen små ochän ärmen
inte statistiskt säkerställda.

I enkätuppgiftema från de anställda försäkringskassoma blir
kassans roll framträdande, arbetsrehabiliteringen omfattandemer mer
och könsskillnadema tydligare. Resultaten från enkätundersökningen
visar 24 de sjukskrivna fick förslag rehabiliteringatt procent av om
från försäkringskassan och de vanligtvis erbjöds förarbetstråningatt

komma tillbaka i arbete. Kvinnorna föreslogs arbetsträning iatt större
utsträckning och rekommenderades utbildning iän männen männen
högre grad kvinnorna. De föreslagna rehabiliteringsåtgärdemaän
framgår Diagram där skillnaden mellan könen statistisktärav
signifikant på l%-nivån.
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Riksförsäkringsverkets studie 1991-1994

försäkringskassomas arbete med långvarigRFV:s undersökning av
sjukskrivning studierehabilitering, RIKS-LS riksomfattandeoch är en

minstcirka sjukfall påbörjades och 6064.000 1991-1994av varsom
dagar tillförlitligalånga. Undersökningen genomfördes för fåatt upp-
gifter rehabiliteringmed långa sjukfall ochutvecklingen arbetetom av

försäkringskassoma,i med till satsningar sketthänsyn de stora som
i arbete försedan 90-talets början i syfte underlätta återgångenatt

långvarigt sarnordnings-sjuka. och med försäkringskassoma fickI att
för arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser tillskapadesansvaret

2.000 tjänster för arbete rehabilitering.mednya
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I till LS-projektet omfattar RIKS-LS uteslutande uppgiftermotsats som
besvarats anställda på försäkringskassoma. Samtliga ilokalkontorav
alla län, Stockholm, ingår i undersökningen och enkäten inne-utom
håller uppgifter de sjukskrivnas ibakgrund, kassans aktiviteterom
sjukfallen, vidtagna rehabiliteringsåtgärder rehabi-och resultaten av
literingsarbetet.

Vid jämförelse mellan långtidssjuka övrigtoch befolkningen ideen
konstaterar frånRFV de sjukskrivna skiljer sig i flera avseendenatt
befolkningen i motsvarande ålder. fanns betydligt högre andelDet en
kvinnor bland de långtidssjukskrivna, äldre människor, medpersoner
arbetaryrken och arbetslösa.

hälften 58Drygt procent de långtidssjukskrivna kvinnor. Deav var
i genomsnitt kvinnorna under65än männen; procentvar yngre varav

50 jämfört med studien andel58 I ingårmärmen.procent storav en
kvinnor 12 procent sjukskrivits följd graviditetskompli-tillsom av
kationer, vilket torde förklara kvinnornas lägre ålder. blirDessutom
dessa kvinnor sjukskrivs under graviditeten vanligtvis intesom er-
bjudna rehabilitering, eftersom arbetsoförmågan bedöms mervara av
tillfällig Bland finner fler ogifta, arbetslösamännen ärart. man som
och utländska medborgare. Personer med utländsk bakgrund däremotär
inte överrepresenterade i långtidssjuka helhet.gruppen som

De långvarigt sjuka ingår i undersökningen liknar andra långtids-som
sjuka många Majoriteten dem arbetare, oftasätt. männenav var var
facklärda och arbetade med produktion kvinnornamedanvarorav
jobbade icke-facklärda arbetare i tjänsteproduktionen. Mångasom av
dem 37 procent sjukskrevs på ochgrund muskuloskeletala besvärav
kvinnorna i utsträckning sjukskrivnas sjukdoms-Destörre än männen.
bild följer i övrigt välbekant med psykiska störningaräven mönsterett

sjukdomsgrupp två och följddärefter sjukdomar tillsom nummer av
skador och forgiñziingar. tillDet övervägande sjukskrevsmänvar som
följd psykiska besvär skador och förgiftningar olika slag.samtav av

Sedan 1992 det arbetsgivarens skyldighet behovutreda anställdasär att
rehabilitering och försäkringskassan endast förav ansvarar numera

rehabiliteringsutredning i de fall den sjukskrivne saknar arbetsgivare.
Rehabiliteringsutredning förekom i liten utsträckning i de sjukfall som
ingår i riksstudie. RehabiliteringsbehovetRFVzs tredjedelutreddes i en

sjukfallen, antingen arbetsgivaren eller försäkringskassan. deIav av
fall där rehabiliteringsutredning genomfördes ledde den i allmänhet inte
till några omedelbara, konkreta insatser i cirka fallen40utan procent av
valde försäkringskassepersonalen avvakta. Rehabilitering påbörja-att
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des i hälften sjukfallen där det fanns behovattantogav man av
rehabilitering kvinnor.och ungefär i utsträckning för ochmänsamma

De flesta deltog i rehabilitering arbetstränade.arbetslivsinriktadsom
Två tredjedelar erbjöds arbetsträning, antingen den arbets-på egna
platsen eller någon arbetsplats. Kvinnorna kunde påbörja sinannan
rehabilitering i genomsnitt dagar före kan följd25 Detmännen. vara en

arbetsgivarnas i utredningarna de kvinnliga arbets-av engagemang av
rehabiliteringsbehov i och med det dessutom myckettagarnas att var

vanligt kvinnorna fick på den arbetsplatsen.arbetstränaatt egna
Männen påbörjade däremot utbildning i något grad kvinnornahögre än
och det finns anledning uppmärksamma utveck-RFV att attmenar
lingen eftersom "utbildning förefaller förhållandevis fram-vara en
gångsrik rehabiliteringsåtgärd" RFV 1995:68.

De långvarigt sjuka kvinnorna och och påbörjadeerbjödsmännen
rehabilitering i lika utsträckning, däremot blev rehabilite-stor men
ringsresultaten något olika. sjukfall avslutades med frisk-Dessa
skrivning för och kvinnorna86 81männenprocent procentav av
medan kvinnorna och fick15 12 männenprocent procentav av
sjukbidrag eller förtidspension. konstaterar "trots arbets-RFV att att
livsinriktad rehabilitering hade påbörjats i samtliga fall,dessa var
andelen, avslutades sjukbidrag förtidspension,med eller lägresom
bland bland kvinnor...lägre blandbland svenskföddamän än än
utlandsfödda" l995z62. Sjukskrivna födda i Sverige rehabiliterades
dessutom tidigare och i utsträckning föddastörre än utom-personer
lands.

3.4 Diskussion och slutsatser

De skillnader i och kvinnors rehabilitering framkom i under-mäns som
sökningarna från Västerbotten återfinns iinte RFV:s landsomfattande
studier. finns likartadeDet tendenser på sådant märmenssätt att
rehabilitering något kvinnoromfattande kvinnornasär än samt attmer
pensioneras i högre grad Skillnaderna mellan könen små iän män. är
RFV:s undersökningar och statistiskt säkerställda skillnader mellan

och kvinnor återfinns i enkätuppgiftema försäkrings-endast frånmän
kassoma.
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Av detta kan kanske dra slutsatsen könsskillnader rehabili-vidattman
tering långvarigt sjukskrivna sällsynta och det huvudsakligenär attav

sig geografiskt begränsade fenomen. En möjlig slutsatsrör om annan
undersökningarnas skilda syften och olika undersöknings-är att

metoder får betydelse för undersökningsresultaten. Studienäven som
omfattar sjukskrivna i Västerbotten kvalitativ undersökning,är en
vilken genomfördes i rehabili-syfte undersöka könsskillnader vidatt
tering. innebär ochDet undersökningsmetoden tillät fördjupningatt
vidareutveckling frågor och påvilka dessutom fokuseradesav svar,
könsskillnader i olika har sinaavseenden. RFV haft andra avsikter med
undersökningar. Man har i första hand valt undersöka försäkrings-att
kassomas arbete med långa sjukfall och rehabilitering. dessaI
undersökningar redovisas sjukfallsstatistik och sjukfallen i sig har inget
kön. Undersökningsresultaten tillinnehåller sällan uppgifter relaterade
kön och metodanvändningen har inte tillåtit någon vidareutveckling av
frågorna i riktningen.den

Under 90-talet har könsskillnadema ökat vid långvarig sjukfrånvaro
och förtidspensionering. Kvinnorna allt andel deutgör störreen av
långtidssjuka och fortidspensionerade. Det den anledningenär ange-av
läget följa den fortsatta utvecklingen och fästa uppmärk-att noggrant
samheten på de långsiktiga effekterna och kvinnors arbets-mänsav
inriktade rehabilitering. Vi det finns skäl under-närmareatt attanser
söka den praktiska tillämpningen bestämmelserna i socialförsäk-om av
ringen innebär diskriminering på könsmässiga eller andra grunder.
Fokusering på arbetsinriktad rehabilitering får dock inte medföra att
medicinsk rehabilitering långtidssjuka och förtidspensionerade,av av
vilka andel kvinnor med sjukdomar bliri rörelseorganen,ärstoren
lidande och får mindre uppmärksamhet.
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Åtgärdbar4 dödlighet bland
kvinnor och män

Sammanfattning: finns skillnaderDet i dödstal mellan ochmän
kvinnor för sjukdomar hälso- och sjukvården bedömts kunna på-som
verka förloppet s.k. åtgärdbar dödlighet. skillnaderDessa har iav -
de flesta fall minskat betydligt under de decennierna, vilketsenaste
framgår undersökning könsskillnader för antal åtgärdbaraettav en av
dödsorsaker hos under 70 genomförts för periodenpersoner som
197 l-1994.

Den totala dödsrisken i denna åldersgrupp cirka 80 procentvar
bland bland kvinnor. skillnadDenna har beståttstörre män än över

tiden. flera deFör åtgärdbara sjukdomarna tillsammans stårav som-
för knappt 30 den totala dödligheten skillnadernaprocent av var-

i början tidsperioden med klar överdödlighet förstörre männenav en
jämfört med kvinnorna. flertalet fall harI emellertid dödstalen minskat
kraftigare för för kvirmor. För sjukdomar tuberku-män än astma,som
los, bakteriell hjämhinneinflammation och reumatisk hjärtsjukdom har
skillnaderna mellan könen försvunnit helt. De sistnänmda diagno-tre

har överhuvudtaget mindreblivit vanliga bland befolkningen. Ettserna
likartat med minskade könsskillnader i dödlighet finnsmönster även
for levercirrhos. För denna sjukdom, ofta relaterad till överkon-ärsom
sumtion alkohol, kvarstår dock viss ökad risk för märmen.av

rökningsrelateradeFör de sjukdomarna lungcancer, kronisk luft-
rörskatarr och lungemfysem har dödligheten ökat för kvinnorna. Det
kan sammanhänga med det blivit vanligare med rökning hos kvinnoratt
de decenniema. Det finns således behov förebyggandesenaste ett av
insatser för minska förekomsten rökning. diabetes,För högtatt av
blodtryck och slaganfall ökade i stället skillnaderna mellan könen.

Sammantaget vill peka behovet fortsatta undersökningarav av
hur förebyggande vård och vård vid vissa kroniska sjukdomar bör
utfonnas för god effekt för respektive kön. Forskning kringatt ge
sociala faktorers betydelse för vårdens resultat vidare starktär
motiverad bakgrund de skillnader i åtgärdbar dödlighetmot storaav

farms mellan dem yrkesverksamma och de stodsom som var som
utanför arbetsmarknaden.
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Åtgårdbar indikator pådödlighet4.1 som

kvalitetsjukvårdensochhälso-

sjukdomardödlighet idödlighet: dvs.åtgärdbarMetoden studeraatt
påverka förloppetkunnasjukvården bedömtshälso- och av,som

Davidledningunderamerikansk forskargruppintroducerades avav en
bedömninggjordeexpertpanel1970-taleti slutet EnRutsteinD. enav . påverkabör kunnaoch sjukvårdenhälso-dödsorsakervilka somav

dödsfallansamlingbehandlande insatser. Enellermed förebyggande av
vamingssignaldödsorsaker skallåtgärdbarai sådana s.k. enses som

sjukvårdenshälso- ochundersökningfördjupadmotiverar avensom
kvalitet.

från fleraforskareutvecklats vidaretillämpats ochMetoden har av
två atlaserpubliceratinom EUhar forskargruppExempelvisländer. en

urvalmodifieratdödlighet förskillnader i åtgärdbarregionala ettöver
trendentidutvecklingenhar studierdödsorsaker. Vidare överöverav

Exempelvis hari länder.genomförts fleradödligheti åtgärdbar
Neder-dödsorsaker iåtgärdbarautvecklingen förMackenbach studerat

snabbastdödlighetennedgång ihar då funnitländerna. Han som varen
och sjuk-i hälso-introduceratsinnovationerunder perioder efter att

sjuk-gällandeinsatserpreventivaexempelvis förvården. gälldeDet
i liv-sjukdom ochcerebrovaskulärslaganfalldomar cancersom

valet dessatidsamband kan stärkadessamoderhalsen. Han att avmenar
sjukvårdens resultat.hälso- ochindikatorerdödsorsaker som

UppsalaInstitutionen iSocialmedicinskaavhandling vidsvenskI en
ochsvenska förhållandentillmetodenfrån har1993 anpassats
Dedödsorsaksregistret 1974- 985.svenska ldata från dettillämpats

till deregeldödsorsaker hördeåtgärdbarasvenska dödstalen för som
deförocksåvisade sigSkillnadernalägsta inom EU. störrevara

resul-svenskadödligheten totalt. Dedödsorsakema föråtgärdbara än
genomfördes förjämförelsensärskiltsåledes närtaten gynnsammavar

frånstudierpåverka. Ioch sjukvården bör kunnasjukdomar hälso-som
förgjortsuppdelningdödlighet har ingenåtgärdbarandra länder av

analysgenomfördes emellertidstudiensvenskakön. l den aven
kön.uppdelningmedperioden 1974-1985utvecklingen tid föröver

helhetsjukdomarnabehandlingsbarahade deHos männen merensom
perioden. Hosdödsorsaker underutveckling övrigaängynnsam

särskiltmotsvarandefanns någonkvinnorna däremot gynnsam
båda könen fannsbehandlingsbara sjukdomar. Hosutveckling för en

medjämförtförebyggbara sjukdomarnahos denedgång i dödligheten
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avlida i dessaRiskenlungcancer undantaget.den totala dödligheten, att
tidsperioden.sjukdomar minskade således under

trenden mellanskillnaderna iförklaringar tillfinnas fleraDet kan
olika döds-detexempelvis berokönen. Skillnaderna kan äratt

behand-inomdominerar hos och kvinnororsaker män gruppensom
skillnad idet finnskanlingsbara sjukdomar. En att envaraannan

detmellan könen. Inombehandlingsrutinersjukdomsförloppet eller
förändringarsammanhänga medtidstrendemapreventiva området kan

respektive kön.och levnadsvanor hosi levnadsförhållanden

Åtgärdbara och sjukvårdensindikator på hälso-dödsorsaker som en
och sjukvårdsvensk hälso-introducerats ioch kvalitet harresultat

fördödsorsaksdatainnehållerSpri-rapport 1994. Rapportengenom en
till förlandstingsornråden 1976 1990och olikaolika tidsperioder ett

har standardiseratsdödsorsaker. Dödstalenåtgärdbaraurval potentiellt
Däri-olika landstingen.könssamrnansättningen i deför ochålders-

kanmellan könentill skillnadertagit hänsynhar attgenom man
påverka resultaten.

idödligheti åtgärdbarKönsskillnader4.2

Sverige

för denkönsfaktoms betydelseutredning harInom för dennaramen
tid förvidare. Utvecklingenåtgärdbara dödligheten undersökts över

medstuderatsdödsorsakema hardödligheten olika åtgärdbarai de
från till 1994. Dataår 1971uppdelning kön i åldersgruppen 0-69

dödsorsaksregistret. Försvenskadödsorsaker har hämtats från detöver
standardiserats fördödstalenresultaten tid harkunna jämföra överatt

socio-har uppgifteråldersammansättningen de olika åren. Vidare om
studiefrån aktuellekonomiska skillnader hos respektive kön hämtats en

institutionen ioch Socialmedicinskavid Epidemiologiskt Centrum
Uppsala.

Tabelliingår i utredningenDe dödsorsaker presenterassom
listafrånhar huvudsakligen hämtats EU-Dödsorsakema övergruppens
från denVissa dödsorsakerindikatorer på åtgärdbar dödlighet.

andra forskar-amerikanska listan tillämpatsursprungliga även avsom
enlighet med EU-listan delasundersökningen.ingår också i Igrupper

4 16-1235
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årligtTabell Dödstalen antal döda i medel 100 000 personer för ettper
åtgärdbara åldrarna årantal potentiellt dödsorsaker i 0-69 med uppdelning

efter kön i Sverige 1971-1994.

ICD-9- Dödsorsak Döds- Döds- förKvoten Exempelpå
kod tal tal dödstalen åtgärder

Män Kv Mån/Kv

Sjukvårdsindikatorer:

010-018, Tuberkulos 1,5 Vaccination0.9 1.7
137 Smiuspåming

Antibiotika

320 Bakteriell 0,5 Diagnostik0,3 1,7
hjärnhirme- Antibiotika
inflammation

201 Hodgkins 0,9 0,5 Upptäckt fall1,8 av
sjukdom Kemoterapi

Strålterapi

Kronisk393-398 2,6 2,2 Antibiotika1,2 mot
reumatisk streptokockinfektioner
hjärtsjukdom l-ljârtklañldmrgi

401-405 Hypenoni- 1,7 och1,1 1,5 Upptåckt
sjukdomar behandlingav

hypertoni
Behandlingav
komplikationer

430-43 Cerebro-8 24,2 17,8 1,4 Upptäcktoch
vaskulär behandlingav
sjukdom hypertoni

Omhändertagande
i akutskede

49 492 Kroniskluft- 4,7 2,4 2,0 Prevention
rörskatarr, Rökstopp
lungemfysem

493 Astma 2,7 2,4 1,1 Behandling
Akutvård

540-543 Blindtarms- 0,2 0,1 2,0 Upptäckt fall,av
inflammation kirurgi

550-553 Bukbråck 0,3 0,4 Upptäckt fall0,8 av
Kirurgi innan
komplikationer

Ian-s 1971-1986, 1c19 1987-1994
ZICD-S-kod010-019
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fall574,575,1 Gallsten Upptäckt0,9 0,7 1,3 av
576,1 Gallblâse- Kirurgi innan

inflammation komplikationer

Såri Diagnostik53 532 1,5 2,53,8mag-
Behandlingsäckoch

tolvfmgertann

250 Diabetes Behandling5,7 4,0 1,4
Kostråd

Medfodda746 Utredning2,0 1,7 1,2
hjâxtmissbild- Kirurgi
ningar

Hälsopolitiskaindikatorer:

i Prevention162 Cancer 26,0 10.5 2.5
luñstrupe, Minskadrökning
luñröroch
lungor

Levercirrhos Prevention,571 9,2 3.4 2.7
behandlingav
alkoholism

150 i Alkohol-ochCancer 4,3 0,9 4,8
rökprevenlionmatstrupe

PreventionE810- Motor- 14,l 5,8 2,4
E825 fordons- Akutvård

olyckor

Övriga indikatorer:

E950- Självmord 33,2 Prevention14.2 2.3
E959 ochsjälvtill- Tidig upptäcktav

fogadskada risksignalerE980-
E989 ovisshetsamt

uppsåtom

Alla Total 253,7 1,8453,1
dödlighet

dödsorsakema på dem främst bedömts möjliga attupp som vara
påverka medicinskamed olika insatser, såsom tidig upptäckt och
behandling sjukvårdsindikatorer dels sådana möjliga attsom var
påverka med bredare hälsopolitiska insatser hälsopolitiska indikato-
rer. Blindtarmsinilannnation, gallstenssjukdom och exempelärastma
på sjukdomar definierats indikatorer på vårdens resultatsom som

3ICD-8-k0d 574-575
4ICD-8kod E810-E823
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medan levercirrhoslungcancer, och motorfordonsolyckor bedömdes
indikatorer på utfallet hälsopolitiken. varje sjukdom finnsFörvara av

angivet exempel på vilka medicinska insatser skulle kunna minskasom
risken avlida i sjukdomen. tillförtsCancer i har listanatt matstrupe som

hälsopolitisk indikator. cancerform påverkas såväl rökningDennaen av
alkohol och den dödsorsak inom cancerornrådet harärsom upp-som

överdödlighetvisat de regionala skillnaderna i Sverige medstörsta en
i storstadsornrådena. Självmord och självtillfogad skada samt ovisshet

uppsåt har tillförts listan övrig indikator. dennaFörom som en
inkluderandedödsorsak har särskilda preventiva utformatsprogram

åtgärder inom såväl sjukvård andra samhällssektorer. Resultatensom
figurer köns-i form för de åtgärdbara dödsorsaker därpresenteras av

skillnaderna för dödlighet.förändrades signifikant tiden totalöver samt
Medelvärdetñgurema s.k. glidande femårsmedelvärden.I presenteras

vidför perioden 1971-1975 avläses vid år i figuren; 1972-19761973
år 1974 osv..

Undersökningen baseras på den underliggande dödsorsaken, dvs. den
sjukdom kedja fram till döds-den händelser lettstartatsom somav
fallet. Ibland eller flera bidragande dödsorsaker på döds-ävenanges en
bevisen. Vissa kroniska sjukdomar förekommer relativt ofta som

emellertidbidragande dödsorsak. underliggande dödsorsaken harDen
förvisat sig god indikator på skillnader i dödligheten ävenvara en

dessa årensjukdomar. För diabetes genomfördes för 1982-1991 en
s.k. multiplafördjupad analys där alla dödsorsaker på dödsbevisen

dödsorsaker med i beräkningarna. Trenden för respektive köntogs var
den underliggande eller multipla dödsorsakeroavsettsamma om

användes.

årGenomgående dödligheten iden studerade åldersgruppen 0-69var
bland bland kvinnor. vanligaste åtgärdbara döds-Destörre män än

orsakema självmord eller ovisshet uppsåt, lungcancer,var om
cerebrovaskulär sjukdom, motorfordonsolyckor, huvud-dvs.samt
sakligen preventivt åtgärdbara dödsorsaker. skillnadernaDe största
mellan könen fanns för de hälsopolitiska indikatorema för älv-samt
mord och sår i magsäck dödsorsakeroch tolvfingertarm. Bland dessa

dödligheten två till fem gånger hos hos kvinnorna.större männen änvar
flera dödsorsakcma signifi-För förändrades emellertid skillnadenav

kant könenmellan under tidsperioden.

återkommande dödstalen minskade för båda könenEtt mönster attvar
nedgången kraftigare hos vilka frånstartademännenatt enmen var

högre nivå. På minskade således dödlighet.detta könsskillnadema isätt
återfannsDetta hos flera de behandlingsbara sjukdomarna,mönster av
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tuberkulos Figurl,hjärnhinneinflarrunation Figursåsom bakteriell
4.hjärtsjukdom Figur Förreumatiskoch kronisk2 Figur 3astma, slut dvs.vid periodensförsvunnitikönsskillnadernadessa har settstort
vilkenlevercirrhos förförfannslikartatEtt1990-1994. ävenmönster

Figur 5.kvarstår hosemellertidviss ökad risk männen
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1990 19941965199019751971 Å:

dödstalet hjärhinneinflammationbakteriellför iFigur Trenden
efter kön.Sverige 1971-1994ii åldersgruppen0-69 år

glidande standardiseratför ålder.femârsmedelvärden,
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dödstalet i åldersgruppeni tuberkulosFigur Trenden för2.
Sverige efter kön.i 1971-19940-69 år

standardiseratför ålder.femârsmedelvärden,glidande
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dom i åldersgruppen i0-69 Sverigeår 1971-1994 efter kön.
glidande femårsmedelvärden,standardiseratför ålder.
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kvinnornaHos ökade dödligheten signifikant i kronisk luftrörskatarr
och lungemfysem Figur 6 i lungcancer Figur 7. Hossamt männen
däremot minskade dödligheten i kronisk luftrörskatarr och lung-
emfysem. Lungcancerdödligheten hos låg kvar på nivåmännen samma

Ävendet fanns tendens till något ökade dödstal. för dessaäven om en
sjukdomar minskade således skillnaderna mellan könen. fallI dessa
skedde det emellertid kvinnorna ökade sin risk och därmedattgenom

högrenärmade sig dödlighet.männens

diabetes ökade däremot skillnaden mellan könen. DödstalenFör
minskade signifikant hos kvinnorna medan dödstal endastmännens

Ävenvisade nedåtgående tendens Figur 8. för högt blodtrycken svag
hypertonisjukdomar liksom for slaganfall cerebrovaskulär sjukdom
ökade skillnaderna något mellan könen. dessa sjukdomar minskadeFör
dödstalen hos såväl kvinnor nedgången någotmän som men var
snabbare hos kvinnorna Figur 9. Skillnaderna statistisktvar
signifikanta lika uttalade för diabetes.men som

dödligheten och dödsorsakemaFör totalt för flera de åtgärdbaraav
förändrades inte skillnaderna dödstal könen signifikant.mellan Deti
vanligaste dödstalen minskade parallellt för de bådamönstret attvar
könen. totala dödstalet minskade med i genomsnittDet 0,6 procent per

för båda könen Figur 10.

likartad kraftigare nedgång bland flera behandlings-En återfannsmen
bara sjukdomar såsom Hodgkins sjukdom, blindtarmsinflarmnation,
bukbråck, gallsten och gallblåseinflammation, medfödda hjärtmiss-
bildningar magsår och sår i tolvfingertarmen. Nedgången församt var
dessa i genomsnitt år. magsår ochFör sår i tolvfinger-procenten per

nedgången under 70-talet kraftigare hos hosmännen äntarmen var
Ävenkvinnorna. för dödsfall till följd motorfordonsolyckorav

minskade dödligheten parallellt hos de båda könen -0.9 procent per
år. Detta gällde för självmorden, nedgången däräven även varom
mindre uttalad; i nivå med dödligheten totalt. För i matstrupecancer
fanns tendens till ökade dödstal hos båda könen ochsnarast en
könsskillnadema kvarstod.
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4.3 socioekonomiska skillnader i åtgärdbar
dödlighet hos respektive kön

len aktuell studie från Epidemiologiskt Centrum och Institutionen för
socialmedicin i Uppsala har de socioekonomiska skillnaderna i åtgärd-
bar dödlighet analyserats för respektive kön. I undersökningen
kopplades uppgifter från Folk- och bostadsräkningen FoB 1985

med uppgifter från dödsorsaksregistret 1986- 1990. socio-Densamman
ekonomiska uppdelningen baserades på folk- och bostadsräkningens
uppgifter vilket yrke de olika hade. Dessa delades in iom personerna
arbetare, tjänstemän i yrkesverksamma. Antalet avlidna isamt
respektive under perioden analyserades1976-1990 medgrupp
uppdelning på olika dödsorsaker. Undersökningen omfattade alla

i Sverige i åldersgruppen 21 till år. Analysema64personer genom-
fördes med Standardisering för ålder. De åtgärdbara dödsorsakema
grupperades i sjukvårdsindikatorer och hälsopolitiska indikatorer enligt

princip Listan något modifierad jämfört medärsamma som ovan. ovan
följer i uppläggning.stortmen samma

Enligt FoB 83 och 66 kvinnornamännenprocent procentvar av av
yrkesverksamma 1985. Cirka hälften de yrkesverksammaav var
arbetare och hälften tjänstemän. Bland de yrkesverksamma fanns
såväl hemarbetande, studerande, sjukbidragmed eller förtids-personer
pension arbetslösa. båda könenHos fanns det skillnader istorasom
åtgärdbar dödlighet mellan de yrkesverksamma och dem stodsom
utanför arbetsmarknaden Figur ll.

De skillnaderna fanns hos där risken avlida istörsta männen att
potentiellt åtgärdbara dödsorsaker sjukvårdsindikatorer3,4var
respektive 2,6 hälsopolitiska indikatorer gånger bland demstörre som
stod utanför arbetsmarknaden jämfört med de yrkesverksamma.
Motsvarande siffror för kvinnorna 2,4 sjukvårdsindikatorervar
respektive hälsopolitiska1,8 indikatorer. Bland de yrkesverksamma

variationema betydligt mindre. Den skillnaden fanns blandstörstavar
de hälsopolitiska indikatorerna hos för vilka arbetarna hade 1,4märmen
gånger risk.större
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Åldersstandardiserat sjukvårds-dödstal för de totalaFigur l grupperna av
indikatorer iför åldrar till 64hälsopolitiska 21 årindikatorer respektive

standardiseratoch socioekonomiskSverige eller kön1986-1990 grupp
för respektive kön.dödstal för riket 100

referensIndikatorer enligt
EY: yrkesverksamma

ArbetareA
TjänstemänT

Socioeconomicvdifferences "avoidable"Källa:Westerling R, Gullberg RosénM.A,
Publiceras medEpidemiol l996;25:560-67.mortality Sweden 1986-1990. Int J

tillstånd från tidskriften.

Diskussion slutsatseroch4.4

ochindikator på hälso-dödligheten studerasDen åtgärdbara som en
åtgärdbarade potentielltsjukvårdens resultat och kvalitet. För flera av

förändrats dei dödlighethar skillnaden mellan könendödsorsakema
förförändring hardecemiiema. Någon motsvarande ägtsenaste rum

skettförskjutningarförefaller såledesdödligheten i Detstort. som om
sjukvårdendär hålso- ochinom vissa de områdenmellan könen av
skillnader-påverka utvecklingen. vanligastebedömts kunna Det attvar

skedde dettaminskade. de flesta fallmellan könen I attgenomna
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dödstal minskade snabbare kvinnornas. Det förefallermännens än
således framstegen för flera behandlingsbara sjukdomar inne-som om
burit den överdödlighet funnits för jämfört medmännenatt som
kvinnorna minskat och i vissa fall, såsom för bakteriell hjärn-astma,
hinneinflammation, kronisk hjärtsjukdomreumatisk och tuberkulos
försvunnit helt.

För lungcancer och för kronisk luftrörskatarr lungemfysemoch fanns
ökning dödstalen hos kvinnorna. Sannolikt hänger ökningdennaen av

med den ökade rökningen hos kvinnor under gångnasamman
decennier under det decenniet har rökningen dock minskatsenaste
både bland och kvinnor, avsnitt 5.1. Rökning bör förebyggasmän se

allmänpreventiva insatser i befolkningen. För kronisk luft-genom
rörskatarr och lungemfysem tillkommer särskild möjlighet fören
sjukvården. Personer med dessa sjukdomar har upprepade kontakter
med sjukvården och kan då informeras betydelsen rökstopp. Deom av
ökande dödstalen hos kvinnorna pekar emellertid på den preventivaatt
rådgivningen kan ha haft begränsad effekt hos kvinnorna.

diabetesFör och i viss utsträckning för hypertonirelaterade sjuk-även
domar resultaten emellertid bättre för kvinnor för Döds-än män.var
talen i dessa sjukdomar redan vid periodens början förlägrevar
kvinnor för och skillnaderna ökade dödstalenän män attgenom

Ävenminskade kraftigare för kvinnorna. diabetes och hypertoni är
kroniska sjukdomar vid vilka patienterna har upprepade kontakter med
vården. Vårdens genomförande till del beroende patienternasär stor av
aktiva medverkan i behandlingen exempelvis det gäller kosthållningnär
vid diabetes och medicinering. Goda resultat underlättas patienternaom
lär känna sin sjukdom och de med stöd vården klarar attom av anpassa
sitt liv till denna. detta sker kanHur variera mellan könen. Diabetes-
vården diskuteras vidare i avsnitt 5.3.

Utvecklingen för den åtgärdbara dödligheten samlad indikatorär en
på hälso- och sjukvårdens insatser för bättre folkhälsa. Minskadeen
dödstal kan exempelvis bero på sjukdom blivit mindre vanligtatt en
förekommande och/eller diagnostik eller behandling förbättrats.att
Förekomsten sjukdomen kan i sin påverkas preventivaturav av
insatser. såledesDet svårt dra slutsatser orsakerna tillär att om
förändringar i dödligheten. Försiktighet i slutsatserna motiveras även

rutinerna för fastställa och klassificera dödsorsaker kanatt attav
förändras tiden. Förändringar i förekomsten de åtgärdbaraöver av
dödsorsakema kan emellertid utgångspunkt för hypoteservara en om
möjliga förklaringar till förändringen. skillnaderDe mellan olika

exempelvis mellan könen upptäcks bör följas medgrupper, som upp
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föregåttvårdförloppi detkvalitetenstudierfördjupade somav
dödsfallen.

vårdenhurundersökabehovetpå ut-utredning pekarDenna attav
kronisk luñ-diabetes ochsjukdomarkroniskaformats för vissa som

satsning påstöd fördenkön.respektive Dessutomförrörskatarr ettger
kringForskningkvinnor.såvälförtobakspreventiva män somprogram
starktvidareresultatför vårdensbetydelse ärsociala faktorers

dödlighetåtgärdbariskillnaderdebakgrundmotiverad storamot av
stodoch deyrkesverksammademmellanfarms somsom varsom

arbetsmarknaden.utanför
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på vissaKönsperspektiv5

verksamheter

hälso-huranalyserredovisaskapitelSammanfattning: dettaI av
med vissakvinnor ochbehandlaroch mänbemöteroch sjukvården
och sjuk-hälso-analyserasavsnitt 5.1problem. Iellersjukdomar

behovpå kvinnorspekartobaksbruk. Viminskatförvårdens insatser
avsnitt 5.2rökavvänjning. Itobaksprevention ochförav programnya

bl.a.hjärt-kärlsjukdom,vidomhändertagandetfaktapresenteras om
krans-samband med30-dagarsdödligheten ivisarstatistik attsom
viktigtdetViförkvinnor ärhögre forkärlskirurgi män. attänär anser

vid dessaresultatenanalyserkönsspecifikagenomföra närmareatt av
riktaanledningfinns detforskning störrekliniskingrepp. attI upp-

kvinnor.hosmanifestationerkranskärlssjukdomensmärksamhet mot
i Sverige.diabetesvårdenkönsskillnader iAvsnitt 5.3 tar upp

hälsotillståndstudieri fleradiabetiker har sämreKvinnliga rapporterat
kvinnornaandelochdiabetiker,manligalivskvalitet störreoch än aven

allmäntdet gällerBådei vården.bemötandetmedmissnöjda närär
angelägetdeti diabetes,och dödlighetomhändertagande ärbemötande,

bakgrund.socialålder ochmellan kön,interaktionenstuderavidareatt
sjuk-deuppgifterkönsspecifika störstaavsnittI 5.4 presenteras om

ortopedi. Desvenskinomkirurgisktbehandlasdomsgruppema som
i detkönsskillnaderpåintevisarfunnits tillgängligaregisterdata som

olikasaknasfaktaunderlagomhändertagandet,kirurgiska ommen
bemötandeaspekter.

stöd vidpsykosocialtbehovavsnitt analyseras5.5I cancer-av
tacklalika svårtharoch kvinnortroliga attsjukdomar. Det mänär att

med sig,för sätten attförlusterhot och de attdet mencancersom
behövakanolika. Manhjälpsökareaktioner ochoch visauppleva är

hanteringochkrisreaktionerfinnskunskaperdeompröva avomsom
smaltalltförpåbaseradedå dessa kancoping, ettstress vara

Avsnitt 5.6bröstcancer.medkvinnor tarstudierfrämstunderlag, av
sjuk-följdtillsexuella problemmedpatienterbemötandet avavupp

sexuellaförefallertillgängliga dataFrånhandikapp. mänsdom eller
problematiksexuellupplevaoftare, deuppmärksammasproblem antas

utredning.vidaretilloftarede remitterasochbekymmersamtsom mer
demmindreuppmärksammassexualitet mänskvinnors änAtt ger

rehabilitering.sexuellmöjligheter tillsämre
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Avsnitt 5.7 redovisar litteratur och studie bemötande ochen av
vårdpraxis inom psykiatrin. Tillgänglig litteratur motstridigager upp-
gifter eventuella könsskillnader i den psykiatriska vården. Kvinnorom

i utsträckningär större patienter inom denän män specialiserade
psykiatrin, förutom bland missbrukare. Kvinnliga patienter fungerar
socialt bättre manliga patienter i allaän här studerade diagnoser i den
psykiatriska vården. Det finns risk för de psykiskt handi-att mest
kappade har svårare få hjälp.att

Av litteraturstudien i avsnitt 5.8 framgår hälso- och sjukvårdenatt
oña missar tecken alkoholproblem hos patienter och kvinnor medatt
alkoholproblem riskerar identifieras på stadium. Idagatt ett sent är
hälso- och sjukvården i för liten utsträckning anpassad efter den miss-
brukande kvinnans behov.

Som framgått tidigare kapitel utnyttjar kvinnor vård och läke-av mer
medel Allmänna könsskillnaderän imän. vårdutnyttj ande kan dock inte

garanti för kvinnors vårdbehovtas skulle bättreatt ellersom vara ens-lika väl -tillgodosedda Som tidigare harmännens. studiernämntssom
från framförallt USA under år kvinnor med vissaantytt attsenare
diagnoser haft mindre tillgång till effektiv medicinsk teknologi för
prevention, diagnostik, behandling och rehabilitering sjukdomar änav

Avsaknad könsspecifikmän. kunskap livsvillkor, hälsa ochav om
effekter vård och behandling kan vården inte optimaltgöra att ärav
anpassad efter och kvinnors respektivemäns behov och förutsättningar.

l detta kapitel redovisas analyser kvinnors och tillgång tillmänsav
vården och de kliniska beslut fattas vård och behandlingsom om av
kvinnor och med specifika problemmän eller diagnoser. Grund-
frågeställningen kvinnor ochär med jämförbara hälsoproblemmänom
eller sjukdomstillstånd får likvärdigt bemötande och behandling. Som
i andra delar betänkandet, bygger redovisningen på omfattandeav
sammanställningar vetenskapligt faktaunderlag. Så långtav som
möjligt har också försökt belysa dagens förhållanden i svensk hälso-
och sjukvård.

Av praktiska skäl har det varit nödvändigt analyserna tillavgränsaatt
omfatta enbart urval vårdverksamheter.att För valett dessa harav

vissa lqiterier kvantitativt omfattandeanvänts; verksam-gemensamma
heter med betydelse för folkhälsan har prioriterats,stor såsom delar av
psykiatrin diabetesvården. Tidigare redovisadesamt trender i dödlighet
i lungcancer har motiverat granskningen tobakspreventiva åtgärder.av
Analyser avseende särskilt avancerad, dyrbar och effektiv teknologi,
såsom utredning och behandling vid hjärt-kärlsjukdom, har också
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förekomstenfall harprincipiellt intresse. I vissaansetts avvara av
kvalitets-från de s.k.såsom uppgiftertillförlitligt faktaunderlag,

studieområde.valetoch ärtsjukvård,registren inom ortopedi styrt av

försjukvårdens insatserHälso- och5.1 ett

tobaksbrukminskat

till för-enskilda orsakenRökning denSammanfattning: är största
världen.industrialiserade DrygtSverige i hela dentida död såväl i som

hand Ii förstadrabbade medelåldershälften de män.är personer,av
följdi förtid tillavlidaSverige beräknas årligen 8000-10000 personer

andra röknings-lungcancer ochKvinnors dödlighet itobaksbmk.av
har rökningendecennietökar. Under detrelaterade sjukdomar senaste

Totaltåldersgrupper.kvinnor i samtligaminskat bland både ochmän
utvecklingtidensröker idag fler kvinnor Denän män. senastesett

socioekonomiskai rökvanor mellanutmärks skillnadernaatt grupperav
bland kvinnor.ökat, i synnerhet

preventionsprogrambefolkningsinriktadeUtfominingen olikaav
könsperspektiv.ofta saknatharoch studier effekter programmenav av

särskilt förpreventionsprogram,utvecklaDet finns behovett att nya
livsstilsskapande faktorerbetydelsen olikakvinnor. Forskning kring av

stödjas.för kvinnor respektive börmän
Även föråtgärderhälso- och sjukvårdensdet gäller effekternär av

saknatstudierna hittillsminskat tobaksbruk, har flertaletett upp-av
behovfinns idageller genomförts Detdelning i kön attmän. av

tobakavvänjningsprogram.och utvärdera könsspecifikautfonna
förstödet bör utfonnasForskning kring hur det individuella att

motiva-respektiveunderlätta avvänjning och förstärka kvinnors mäns
tion avstå från rökning bör främjas.att

såväl iförtida dödenskilda orsaken tillidag denRökning år största
hälften devärlden.hela industrialiserade DrygtSverige i den avsom

Sverigehand Imedelålders i förstadrabbade män.är personer,
förtid till följdavlida iberäknas årligen 8.000-10.000 avpersoner

död ökar medsjukdom och förtidaRisken drabbastobaksbruk. att av
orsakernaviktigasteCigarettrökning derökt tobak.mängden är en av

ocksåRökningkvinnor.till hjärtkärlsjukdomar bland såväl ärmän som
vanligastedenidagden orsaken till lungcancer,viktigaste ärsom

Kapitel ökar fram-Som redovisats i 4cancerdöd i världen.orsaken till
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förallt kvinnors dödlighet i lungcancer och andra rökningsrelaterade
sjukdomar. Tobaksrökning också den viktigaste orsaken tillär cancer
i struphuvudet och viktig orsak till i munhåla, ochsvalgen cancer

Även i bukspottkörtel, urinblåsa, njurbäckenmatstrupe. ochcancer
livmoderhals har samband med tobaksrökning.

Tobak förstärker också de negativa effekterna rad olika arbets-av en
miljöfaktorer kemiska, fysikaliska och psykosociala och ökar- -
dänned risken insjukna i arbetsrelaterade sjukdomar. finnsDetatt
också tydligt samband mellan rökning och överkänslighetsbesvär,ett
liksom mellan rökning och utveckling allergi. Under år har ettav senare

antal studier visat på samband mellan passiv rökning och lung-stort
cancer.

Nya studier tyder kvinnor utvecklar lungcancer snabbareatt mån.än
Det dock först under de åren kvinnligaär rökare börjatsenaste som

i sjuklighetsstatistiken, eftersom de svåraste rökrelaterade sjuk-synas
domama, lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar lång tid, iblandtar

år,30 utvecklas. Misstanken kvinnor drabbas snabbareatt att av
rökningens skadeverkningar gäller andra sjukdomarän män även än
lungcancer, såsom hjärtinfarkt och stroke infarkt i hjärnan. Förutom
de sjukdomar, både rökande och kvinnor riskerar få,mån attsom
drabbas rökande kvinnor olika sjukdomar i samband med denav
reproduktiva fasen. Kvinnor röker har fler komplikationer undersom
graviditet och förlossning och föder bam med lägre födelsevikt än
icke-rökare. finnsDet också samband mellan rökning och plötsligett
spädbarnsdöd. Bain särskilt känsliga för passiv rökning, bl.a. ökarär
risken för infektion i luftvägama barn för tobaksrök.utsättsom

Även snusning innebär hälsorisker. WHO klassade snus som cancer-
framkallande redan 1985. Några studier har visat på ökad risk för

få munhålecancer, medan andra studier inte kunnat bekräftaattsnusare
sådana fynd.

Tobaksvanor i befolkningen

Under det decenniet har rökningen minskat bland både ochsenaste män
kvinnor i samtliga åldersgrupper. frånData SCB:s levnadsnivåunder-
sökningar visar andelen dagligrökare bland har minskat frånatt 35män

1981 till 22 1994. kvinnorFörprocent siffrormotsvarandeprocent är
28 respektive 24 Rökningen idag vanligastprocent blandprocent. är
medelålders både bland och kvinnor. Idag röker sålundamänpersoner,
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utmärksutvecklingtidensfler Denkvinnor attän män. senaste av
iökat,socioekonomiskarökvanor mellanskillnaderna i grupper

bland kvinnor.synnerhet

ochtjänstemän 31kvinnliga1980-talet rökteIbörjan 26 procent avav
siffrormotsvarande 21tio årkvinnliga arbetare,procent varsenareav

i börjanröktemanliga tjänstemänrespektive Av31 procent.procent av
motsvarandemanliga arbetare 41och1980-talet 32 procent,procent av

Rökningrespektive 31tio 22siffror procent.procentvarsenare
årtiondena. börjanIminskat under debland Skolungdomar har senaste

flickornaochpojkarna 47rökte1970-talet 41 procentprocent avavav
År ochalkoholCentralförbundet förenligti årskurs 1995 var

respektivemotsvarande andelar 19CAN,narkotikaupplysning, procent
rökareökade andelen1980-taletdelenUnder27 procent. senare av

utveckling hadenna1990-talet tycksflickor, undersärskilt bland men
stagnerat.

statistikentillgängliga 21 männenEnligt den procentsenaste avsnusar
snusförsäljning-bottennivå idenkvinnorna. Alltsedanoch 2 procent av

ökat.försäljningenhar1960-taletinträffade i slutet snusavaven som
årskursdagligen. I 9under 35tredjeNästan snusarsnusarmanvar

rök- ochöverlappning mellanocksåpojke. finnsfemte Det envar
börjat sittrökare harröker och mångaMångasnusvanor. snusare

efter sittkan läggas deTill dettatobaksbruk med mänäven somsnus.
övergått tillrökstopp att snusa.

tobaksbrukminskatåtgärdsprogram förSamhälleligt

samhälleligttobaksbruket. Ettpatentmedicinfinns ingenDet mot
sikteåtgärder. delolika Enmåste innefatta radåtgärdsprogram taren

Andrai frågan.och attitydermänniskors kunskaperpå påverkaatt
tillgänglighet ochtobaksvaromasåtgärder syftar till minskaatt

acceptans ochsocialatobaksbruketsandra påverkarytterligare sam-
budsstår tillbruket. åtgärderhällsklirnatet kring De utgörs avsom

fram-Somoch regleringar.infonnationsåtgärder, behandlingsinsatser
lagstiftningförverkligasendastdel åtgärdernagår kan genomen av

kontinuerligaförutsättermedan åtgärdereller andra beslut andra
samhällssektorerinom skiftandeoch lokala insatsercentrala, regionala

och sjukvården.hälso-t.ex.som
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Sverige har Folkhälsoinstitutets tobaksprogram nationellgenom en
strategi för minska tobaksbruket i landet. Tobaksprogrammetsatt
verksamhet har för närvarande fyra operationella mål, nämligen:

så få möjligt skall börja använda tobakatt som-
så många möjligt skall sluta använda tobakatt som-
ingen sin vilja skall för obehag eller hälsoriskatt mot utsättas-
tobaksrök i gemensamhetsmiljöer, samtav
samhället skall utformas så miljön stödjer valet inteatt att att-

använda tobak.

Insatsema tobaksbruket karakteriserades under lång tidmot av
generella insatser särskilt könsspecifikt fokus varken påutan ett män

kvinnor.eller Av Folkhälsoinstitutets arbete har emellertid merparten
handlat påverka kvinnors rökvanor. Viktigt i detta arbete harattom
varit minska andelen rökare bland gravida och småbarnsföräldrar.att
Graviditet och småbamstid perioder i livet kan mycketär som vara

för förändringar i riktning hälsoriktiga levnads-motgynnsamma mer
finnsDet också väl fungerande organisation med special-sätt. en

utbildad personal inom mödra- och barnhälsovård kan arbeta medsom
påverka rökande gravida och småbarnsföräldrar.att

Som effekt den ökade andelen rökare bland kvinnor ökadeen av
andelen gravida rökare kraftigt fram till 1980-talets början. Vid den
första registreringen 1983, enligt Medicinska födelseregistret, rökte 31

de gravida. Mot dennabakgrund startade Folkhälsoinstitutetprocent av
1992 i samarbete med Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden projektet
Rökfri Graviditet. Syftet dels utbilda mödravårdens personalattvar
i samtalsmetodik för minska rökningen bland gravida, delsatt att
utbilda mödravårdens ipersonal tobaksfrågan viktig kvinnofrå-som en

Inom för projektet utbildades under åren 1992-94 närmarega. ramen
85 landets mödravårdspersonal. betonaFör viktenprocent attav av
rökning viktig kvinnofråga användes enbart kvinnliga förelä-som en

vid studiedagama. Hittills gjorda utvärderingar projektet visarsare av
utbildningen lett till ökade kunskaper och hosatt störreett engagemang

barnmorskor arbeta aktivt för minska andelen rökare blandatt att
kvinnor och gravida i synnerhet. Enligt uppgifter ifrån Medicinska
födelseregistret rökte 1994 endast 18 de gravida i jämförelseprocent av
med 25 1991.procent

Som fortsättning på projektet Rökfri Graviditet startade projekteten
Rökñia Bam under våren 1995 inriktningmed på bamavårdscentra-
lernas personal. Projektet genomförs i samarbete mellan Folkhälso-
institutet, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och Astma- och Allergi-
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delsutbildningarregionalanärvarande anordnasförbundet. För om
Även dennalandet.isamtalsmetodikfakta, delsmedicinska runt om

enbartmedkvinnofokus ochmedutbildningarnagenomförsgång ett
föreläsare.kvinnliga

rollsjukvårdensochHälso-

förkanalenviktigastedenkan betraktassjukvårdenochHälso- som
Sjukvårdshuvud-tobaksvana.sinvill ändratill denhjälp och stöd som

och förtobaksinfonnationförviktigt atthar ettmännen ansvar
sjukvård.ochhälso-i olika fomierrökavvänjningsstödintegrera av

inställningsjukvårdensochhälso-uppfattningallmänhetensSåväl om
påverkastobaksvanorsjukvårdspersonalensochhälso-till tobak som

inomtobaksbrukförgällerbestämmelservilkai gradhög somav
tobaksbrukinställning tillbeteenden ochVårdpersonalensvården.

för-ansträngandeocharbetssituationenocksåpåverkas t.ex.av
många arbets-Påarbetsmoment.ochmed jäkt,hållanden tungastress

legitimabetraktaskommitmångarökpauserplatser har att somav
rökerintearbetet.återhämtning i Deochavkopplingavbrott för som

självklartalltidtill intemotsvarandenågonpåtalar ofta rättatt pauser
sjukvårdenhälso- ochsärskilt inomAlla arbetsplatserdem.tillkommer

tobaksbruk.minskatförhållandenpräglasbör därför som gynnarav

utveckling1980-taletinleddes i slutetsjukvårdenhälso- ochInom enav
sjukvårdochhälso-lokaler förgällerlandsting. Idagfor Rökfritt att

fördockkanrökfria. Undantag görastobakslagen skallenligt vara
rökrum.särskildarökning ioch förvårdstadigvarandepatienter i
tobaks-utvecklingdennautomhus. Trots ärfår oftast rökaPersonalen

sjukvårdspersonalochkvinnlig hälso-blandfortfarande vanligtbruk
läkare.kvinnligaförmed undantag

Ännu utsträckningungefär iläkarerökte1960-taleti slutet sammaav
År Föri 15andelen1988i övrigt. procent.svenskarna nerevarsom

tillår 1969frånminskat 48rökarehar andelenmanliga läkare procent
siffror 35motsvarandekvinnliga läkareår För1988. år17 procent

aldrigharläkarnadeMångarespektive ll procent.procent yngreav
sjukvårds-ochhälso-medjämföraskanvarit rökare. Det annan

motsvarandeilika vanligfortfarandedär rökningenpersonal, är som
Även sjukvårdenochhälso-övrigt. inombefolkningen iåldersgrupper i

rökning.och Detutbildningsnivå, könsamband mellanfinns således ett
harsjukvårdshuvudmännenangelägetsynnerligen ettdärför attär
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tydligt kvinnofokus i sina aktiviteter för minska rökningen blandatt
hälso- och sjukvårdens personal.egen

Basen i arbetet för minskat tobaksbruk bland såvälett personal som
patienter hälsoinforrnation.utgörs Detta kräver systematisk ochav en
vid flera olika tillfällen återkommande tobaksundervisning både vad
gäller grund- och fortbildning olika personalkategorier i vården.av
Syftet med utbildningen bör inte enbart påverka de faktiskaattvara
kunskaperna också skapa medvetandeutan denatt rollett om persona-
lens attityder och beteenden har i hälso- och sjukvårdens arbeteegna
för minska tobaksskadoma.att

Rökavvänjning

Tobaksbruket inte frivilligtär val. Det finns oftaett uttalad önskanen
hos tobaksbnikare upphöra med sin drog. Trots detta haratt många
tobaksbrukare svårigheter sluta. Hälso-stora och sjukvårds-att
personalen besitter unika kunskaper tobakens medicinska följder.om
Att upplysa varje tobaksbrukare sambandet mellan tobaksbruketom
och det sjukdomstillstånd han/hon söker för liksom avvänjnings-att ge
stöd bör självklara inslag i den verksamheten.gängsevara

Eftersom kvinnor genomsnitt söker vård oftare bör hälso- ochän män
sjukvården ha möjligheter hjälpa vårdsökandestora kvinnor tillatt ett
rökstopp. I det sammanhanget det viktigt varje läkareär i sambandatt
med all fonn sjukvård patientens tobaksanamnes.tar En viktigav upp
del läkarens pedagogiska roll kan förhöra sig patientensav attvara om

kunskaper rökningens inverkan hälsan, hon/han någon-egna om om
sin funderat på sluta och vad skulleatt kunna få henne/honom attsom
sluta. Handledningar med för integrerad avvänjnings-program en
verksamhet har utarbetats Folkhälsoinstitutet.t.ex.av

Ien amerikansk från år 1980 sammanfattadesrapport resultat från ett
antal rökavvänjningsstudier.stort Man drog slutsatsen kvinnoratt

behandlingsmetod har svårareoavsett för sluta röka Dettaatt än män.
gällde såväl under behandlingen vid uppföljningar längre ñam isom
tiden. Ett flertal studier har därefter visat på resultat, detsamma men
finns sammanställningaräven inte visar på könsskillnader. Det börsom
dock påpekas såväl kvinnoratt söker avvänjningshjälpmänsom som

speciellär inte behöver typisk för varken kvinnligaen grupp, som vara
eller manliga rökare i allmänhet.
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rökslutande,och kvinnorsmellanresultatskillnader iDe mäns som
tillupphovhar1980-talet,ochfrån 1970-sågs i studierframförallt gett

skulle kunnaskillnadernatillorsak attspekulationer. Enmånga vara
röka,slutaförmågasin attkvinnor har attsämre tro annanen

avvänjnings-elleroch kvinnoreffekt påolikanikotinet har attmän
vår kulturKvinnor iochkvinnormellanskulle skilja sigbesvären män.

har. Detvadsmala är ävenstarkare krav mänhar änattt.ex. ett vara
viktökningochicke-rökare ärmindrerökarevälkänt än attvägeratt en

kvinnorförmodakunnaskulle därförrökstopp. Manvanlig efter att
slutasvårareskulle havikt,bestämdhållaangelägna attär att ensom

ingetdockstudie fannsamerikanskpubliceradröka. nyligenI sam-en
vikt ochvisshållaangelägenband mellan hur att omenvarmanpass

röka.lyckades slutaman

äldstalandetsrökawänjningspoliklinik,sjukhusetsSahlgrenskaVid
loppunder årenskvinnorandelenrökavvänjningsklinik, harverksamma

kvinnor.älpsökandede53till 1980ökat. Från 1975 procent avvar
under deochmärktskvinnorandelenökningstadigDärefter har aven

anledningEn70 ärsighar detåren procent.närmarerörtsenaste om
åren,20under deskettrökvanorförändring i senastesannolikt den som

Majorite-rökare.manligaförhållande tillirökarekvinnligamed alltfler
år. dessa30-60 Ii åldrarnatill klinikenkommerrökarede ärten somav

dettaTrotskvinnor.lika mångaiåldrar röker idag mänsettstort som
hjälp.kvinnornärvarande flersöker för

dekanhjälpsökeroftarekvinnor attEn orsak till än mänatt vara
USAfrånstudieröka Enslutasvårare män.upplever det änattsom

ochkvinnorvisadeStudiendettaemellertidtalar attargument.emot
försökerdeabstinensbesvärutsträckning klagar näri lika hög övermän

bad rökarekönsskillnadframkom attsluta närröka. Däremot manen
abstinensbesvär. Mänsinahur de upplevti efterhand berätta om

rapporterademedan kvinnorbesvär,undervärdera sinatenderade att
det lättareKanskeawänjningen.under älva ärlika besvärmånga som

sökadärmedochbesvärharför attkvinnor acceptera attatt man
professionell hjälp.

awänj-kvinnorocherbjudsSahlgrenska sjukhusetVid män samma
rökavvänjning imetodendominerandeheltningshjälp. ärDen grupp

och kvinnor. Debådevanligencirka deltagare,bestående 10 mänav
erbjuds ellerDeltagarnatid.två månadersundergångerträffas 6-8

från 1975-76Resultatälpmedel.nikotinhjanvändarekommenderas att
studiekvinnor. Iförförresultatvisar på bättre män än avett en

resultatbättrekvinnorhade dock ännikotintuggummieffekten ettav
ochnikotinnässprayeffekternastudiertvåmedanmän, avavsenare
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nikotininhalator inte visat på några könsskillnader. Hittillsvarande
resultat har inte föranlett Sahlgrenska sjukhuset utforma köns-att
specifika rökavvänjningsprogram. Däremot har ochprövat ut-man
värderat riktade till speciella målgrupper bl.a. gravida rökare.program

Även inte kan bortse från könsspecifika faktorers betydelse,om man
kan fråga sig de inte har underordnad betydelse för mänsman om en
och kvinnors rökslutande. Drivkraftema håller kvar rökare i sinsom en

nikotinberoende och oförmågan bryta harvanemönsterattvana, som
sannolikt inverkan på människors förmåga sluta rökastörre änatten
skillnader mellan könen. Vad däremot kan angeläget attsom vara
utveckla avvänjningsprogram, riktar sig till kvinnligaspeciellaär som
och manliga målgrupper. det arbetetI kan generellaanvändaman
avvänjningsmetoder kompletterade med material förutformatärsom
den speciella målgruppen. Detta har redan gjorts för gravida kvinnor

bör också utformas för andra såsom olika sjukdoms-men grupper,
yrkesgrupper eller arbetslösa.grupper,

Diskussion och slutsatser

Nyligen har kommitdet flera forskningsrapporter visar cigarett-attsom
rökning kan skadligare för kvinnor för Rökning dess-än män. ärvara

vanligare hos kvinnor samtidigt för andra risk-utom är utsattasom
faktorer, och stressigt arbete med små möjlighetert.ex. ett monotont att
kontrollera arbetssituationen. När kvinna idag söker vård för kärl-en
kramp eller hjärtinfarkt kan det svårt upptäcka hur sjuk honattvara
eftersom tillämpningen metoder for diagnostik och behandling oftastav
inte bygger på könsspecifika data.

Tyvärr har såväl utformningen olika befolkningsinriktadeav
preventionsprogram studier effekter saknatsom av av programmen
könsperspektiv. Det finns således behov utvecklaett att nya
preventionsprogram, särskilt för kvinnor. Forskning kring betydelsen

olika livsstilsskapande faktorer för kvinnor respektive börmänav
Ävenstödjas. det gäller effekter hälso- och sjukvårdens åtgärdernär av

för minskat tobaksbruk, har flertalet studierna hittills saknatett av
uppdelning i kön eller genomförts på Av detta följer det idagmän. att
finns behov utfonna och utvärdera könsspecifika tobak-attav
avvänjningsprogram. Forskning kring hur det individuella stödet bör
utfonnas för underlätta avvänjning och förstärka kvinnors respek-att
tive motivation avstå från rökning bör främjas.mäns att
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ochkvinnorOmhändertagande5.2 mänav

art-kärlsjukdommed

amerikanskafrån flerahar publiceratsSammanfattning: Rapporter
ochdiagnostiskautnyttjandeikönsskillnaderoch brittiska centra avom

År publiceradeskranskärlssjukdom. 1993vidterapeutiska åtgärder en
väl-ochstuderatGöteborg därundersökning från symptomman

talar ihjärtinfarkt. Fynden därkön efterbeñrmande hos bägge samma
kvinnornadvs.internationella litteraturen,riktning den attatt trotssom
passivitetomhändertagande. Dennapassivtñck desjukare ett mervar

hosbidra till denvisavi kvinnorna kan noteratssämre somprognosen
preliminäraocksåfinns dockkranskärlssjukdom. Detkvinnor med

ikranskärlsingreppenSBU-projektpågåenderesultat ñån ett om
gällerdetnågra könsskillnaderpåSverige inte visar närsom

ballongdilatation.kranskärlskimrgi ochindikationer för
kanhjärtkirurgi i Sverigenationella registretdetI över öppen

för 3,6för kvinnorhögre30-dagarsdödlighetenutläsas män;änäratt
kranskärlskirurgipåUppdelat ärrespektive 1,8 procent.procent

analysNågonrespektive 1,4siñroma närmare3,1 procent.procent av
viktigt dethar inte skett. Detemellanskillnader könendessa är att

i hjärt-avseende kvalitetennärvarande samlasregisterrnaterial försom
kankönsspecifrka analyser. Dettaförsjukvården blir föremål närmare

bemötande ochkönsskillnader i såväleventuellakunskaper omge nya
resultat.medicinska innehåll ochvårdenstillgänglighet som

uppmärk-anledning riktadetforskning finnsklinisk störreInom att
kvinnor. Dettamanifestationer hoskranskärlssjukdomenssamhet mot
kategoriervissaomhändertagandesärskiltkan motivera ett avav
kontrolleradeimycket viktigtsåledeskvinnliga patienter. Det är att

antaltillräckligtbehandlingsaltemativ inkluderaprövningar ettnyaav
kvinnor i olika åldrar.

50kvinnorvanliga bådeHjärt-kärlsjukdomar hos övermänär som
industrialiseradedödsfall i denallaomkring hälftenoch orsakar av

fördensammadessa sjukdomardödligheten ivästvärlden. totalaDen är
olikafinns flerasjukdomarkomplexbägge dettakönen. Inom av

diagnosenöverskuggandeden alltdiagnostiska enheter, är numeramen
olika kranskärl,sjukdom i hjärtatsmanifestationer samman-somav

hjärtsjukdom, IHD.rubriken ischemiskfattas under
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finnsDet mycket talar för kranskärlssjukdom annorlundaatt ärsom
sjukdomar hos kvinnor och Både de individernamän. symptom som
registrerar, utbredningen och karaktären förändringarna i hjärtatsav
kranskärl och dess förhållande i relation till individens ålder olika.är
Detta hindrar inte slutresultatet, oftast hjärtinfarkt hjärt-medatt
muskelskador och död, plötsligt utanför sjukhus eller efter period aven
vård, densamma för bägge könen.är

Under 1960-talet uppmärksammades betydelsen kranskärlssjukdomav
hos kvinnor europeiska forskare, främst svenska och brittiska,av
medan amerikansk kardiologisk och epidemiologisk forskning först

visade intresse för sjukdomen hos kvinnor. Svårighetenstörresenare
utifrån dagens kunskap tolka sjukdomsbilden hos många kvinnligaatt

patienter jämte den varierande patologin hos de äldre kvinnor som
huvuddelen de drabbats kranskärlssjukdom,utgör medför ettav som av

behov ytterligare studier för bättre klarlägga många kontro-attav
versiella eller oklara fynd. De åren har också framförallt i USAsenaste
betydligt ökade dirigerats till detta forskningsområde. Detresurser vore
önskvärt med liknande satsning i Sverige.även

Totalt vårdades i Sverige 27.000 med huvuddiagnosen akutpersoner
hjärtinfarkt inom den somatiska korttidsvården år Antalet har1989.
sedan dess minskat med 3-5 år. Ungefär 15procent procentper av
patienterna vårdas i akutsjukvården för hjärtinfarkt under år,60ärsom
majoriteten således och kvinnor i icke arbetsför ålder.är män

Fram till 65 års ålder har hjärt-kärlsjukdomama inte fram-samma
trädande roll hos kvinnor hos i åldrarna mellan och60män,som men
70 år sker det ganska snabb ökning i prevalenstalen för hjärt-en
kärlsjukdom i den kvinnliga befolkningen. Hos kvinnor år75över är
hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken. Infarktincidensen för kvinnor
i åldrarna mellan och60 70 den för år6-10 män.motsvarar yngre

I Nord-Amerika, Väst- och Nordeuropa har antalet dödsfall i hjärt-
kärlsjukdomar sjunkit med cirka 30 sedan 1970-talets början.procent
Den minskningen har skett under hälften ochstörsta 80-taletsenare av
minskningen har skett i alla åldersgrupper och bägge kön.

Prognos

I Sverige avlider cirka hjärtinfarktpatienter10.000 år utanförper
sjukhus. Med hjälp patientregistret för slutenvårdstillfällen för årenav
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1987-91 har Socialstyrelsen analyserat vårdtid, dödlighet och döds-
risker för patienter på sjukhus akutvårdats för hjärtinfarkt. Ursom
denna analys framkommer kvinnor drabbas hjärtinfarkt iatt som av
genomsnitt år äldre Vidare finner median-är än män. attsex man
vårdtiden för hjärtinfarkt har minskat med två dygn från till 7 för9

och med dygn från till 8 kvinnor. Dödsrisken för9 för 75-män ett
åriga och kvinnor har minskat med och vidare analys2,5män procent
visar såväl dödsrisken minskningen risk, i denna speciellaatt som av
ålder beroende kön. På grund kvinnans förväntat längreär av av
livslängd minskar hennes överlevnadschans i relationänmer mannens
till befolkningen då hon drabbas hjärtinfarkt. tillåter inteTyvärrav
registret under dessa år längre prognosuppföljning på grund atten av
personidentifikation möjlig.var

Från andra källor framgår de insjuknar i hjärtinfarkt i åldrarnaatt som
30-45 överlever år. äldre åldersgrupper72 minst I ärprocent ett
överlevnaden lägre och insjuknat i hjärtinfarkt i åldernav personer som
65-79 år ett-års-överlevnaden gäller för alla46 Dettaär procent. som
insjuknat, alltså inberäknat dem dör når sjukhusinnan deäven som
prognosen bättre för sjukhusvårdade. Kvinnor har generellt högreär
dödlighet patienteroch 70 år högre dödlighet i hjärt-än män, över
infarkt patienter. Göteborgsmaterial har både kvinnor ochIän ettyngre

följts under tolv år 1968 till med dödlighet8 l 45män procent.en
Någon skillnad mellan och kvinnor förekom inte.män

Vid långtidsuppföljning andrai länder konstateras kvinnor medatt
stigande ålder och framförallt vid inträffad hjärtinfarkt har högre
dödlighet letalitet nyligen32 27 Iän män; procent procent. ettvs.
publicerat material från Ontario i kvinnorCanada framkommer att
oberoende ålder och andra bidragande faktorer har 2-3 procentav en
högre sjukhusdödlighet konstateras i materialDetsammaän män. ett
från London, publicerat dock enbart1994. Här farm dettaattman
gällde förstade dagarna insjuknandet.30 efter

Riskfaktorer

Ett antal metabola faktorer har identifierats medför ökad risk försom
utveckling hjärt-kärlsjukdom. Bland dessa faktorer finns blodfett-av

kolhydrattoleransen, koagulationsfaktorer och fetma.mönstret,

Blodfettsnivåerna och då speciellt och LDL-kolesterolHDL- anses
de betydelsefulla determinantema för risken utvecklamest attvara
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total-kranskärlssjukdom. kvinnor har funnit kvotenFör attman
Lpa, harkolesterol/HDL-kolesterol liksom halten lipoprotein a,av

specielltkranskärlssjukdomen. Lpastarkast samband med är av
stabilintresse eftersom halten detta ärftligt betingad och förblirärav
lipo-från tidiga barnaår. de övriga blodfettema ochMönstret av

ochofördelaktigt under livstidenproteinema förändras sättett
förhos kvinnor där förändringar börjar vid tidenframförallt dessa

minskningDärvid sker ökning LDL-kolesterol och avmenopaus. en av
HDL-kolesterol.

fort-glyceridernas roll i utvecklingen hjärtkärl-sjukdomTri ärav
epidemiologiska studier harfarande inte helt säkerställd. mångaI man

dödligheten ifunnit serumtriglyceridnivåema ochsamband mellanett
kranskärlssjukdom. Sambandet försvagas och försvinner dock ofta när

detta harövriga riskfaktorer med i bilden. flesta studier avseendeDetas
fallerutförts på bland det fåtal studier berör kvinnormän, men som
unikttriglyceridnivåema oberoende riskfaktor detut synessom en som

fortfarandeför kvinnor. Mekanismema bakom detta står dock
oförklarade.

Kranskärlssjukdom förknippad med högt blodtryck hypertoni är
hjärtsvikt.utvecklingvanligt förekommande samtidigäven utan av

kranskärlssjukdompå 1920-talet påvisades allvarligRedan att var
normaltmedgånger vanligare hos hypertoniker i10 än en grupp

mellanblodtryck. Samma kunde också visa sambandförfattare ett
och detallvarlig åderförkalkning ateroskleros i hjärnans kärl

huvud-systoliska blodtrycket. Kärlkramp angina pectoris utgör
vid symptomatisk Fler två tredjedelarhypertoni. änsymptomet av

förpatienterna behandlingmed allvarlig primär hypertoni kräver även
ochkranskärlssjukdom. Sambandet mellan blodtrycksnivån

Sänksinsjuknande i den första hjärtinfarkten dåligt definierat.är
blodtrycket hos med högtsnabbt eller i omfattning patientstor en
blodtryck resulterande kani lågt blodtryck finns det risk dettaatt
utlösa infarkt, vilket svårigheterna relateraakut visar med atten
förekomst klinisk kranskärlssjukdom till blodtrycket.av

kranskärlssjuk-klart visat högt riskfaktorDet blodtryck förär äratt en
dom hos kvinnor. Förekomst hypertoni högre hos kvinnoräven ärav

kranskärlssjukdom ökademed hos med sjukdom. Denän män samma
risken med förhöjt blodtryck relativt densamma hos bäggeärsett
könen, jämförs individer i medelåldern då sjukdomens förekomstmen

så mycket mindre hos kvinnor absoluta riskenblir denär än män, av
blodtrycksförhöjning hos kvinnor betydligt mindre hos män.änen
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kan i kolhydrat-Andra ofördelaktiga förändringar äga rum
kranskärlssjukdommetabolismen. Diabetes ökar flerfaldigt risken för

insulinandrogenahos och Interaktionen med s.k.både kvinnor män.
icke-insulinberoendehormoner har därvid diskuterats. har hosMan

insulinresistans ochdiabeteskvinnor funnit de har hyperinsulinemi,att
manlig bålfetma.

Blod-metabola förändringar.Fetma leder i sig till ofördelaktiga
HDL-kolesterolfettprofilen förhöjda triglycerider, lägreändras med

insulin-LDL/HDL-kvot. Glukostoleransen försämras,och sämreen
förändringar ökarkänsligheten blodtrycket ökar.minskar och Dessa

könen överviktenrisken ärt-kärlsjukdomar hos bäggeför även om
harökad risk hos kvinnor.enda faktor inte bidrar till Däremotsom en

ökar risken förbålfetma, hos kvinnor,funnit just ävenattman
generell fetma.hypertoni, diabetes och hjärt-kärlsjukdom änmer

ärt-kärlsjuk-riskfaktor för utvecklingRökning betydelsefullär aven
Risken ökar med antalet cigaretter,dom hos såväl kvinnor män.som

4-faldig. vissa studier har funnitoch generellt ungefär Iär attman
lO-faldigtår kvinnor harstorrökande cig/dag 5525 yngre en

likadanutveckla hjärtinfarkt. Risken hos exrökareökad risk äratt som
hos Rökare har sin första infarkt cirkade aldrig rökt. ettsom

icke-rökare och storrökare får infarkt idecennium tidigare än genom-
Skillnaden ålder infarktensnitt två decennier tidigare. i vid första

kvinnor förmellan rökare och icke-rökare förär större än män.
exaktaRökningens skadliga inverkan oomtvistad, vilkaär men

utvecklingen kranskärlssjukdommekanismer spelar roll för äravsom
fortfarande inträder tidigareoklart. rökande kvinnorHos menopaus

risk hos kvinnor.varför rökning på detta bidrar tillsätt stor

kranskärlssjuk-Psykosociala faktorer har betydelse för utveckling av
ansågs redan pådom, liksom personligheten. S.k. A beteendetyp

kranskärlssjukdom,sextiotalet ha betydelse för utvecklingen av
svårigheterframförallt hos den fortsatta utvecklingen har dockImän.

förelegat metodo-de tidiga fynden, delvis beroende påatt upprepa
framföralltlogiska svårigheter. Vissa i detta beteende,komponenter

ñentlighet till art-kärlsjukdom hosoch ilska, signifikant relateradeär
bägge med viss försiktighet dåkön. fynd måste dock tolkasDessa en
metodologiska svagheter förekommer i många studierna.av

ärt-kärlsjukdom hosDet skilda åldersmönstret för insjuknande i män
och kvinnor också för de kvinnliga könshormonerna hartalar att

Östrogenbristbetydelse. associerad med ökad risk för hjärt-kärl-är en
sjukdom. harMekanismema bakom detta sannolikt flera. Manär sett
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förändringar i de totala kolesterolnivåema, liksom mönstret av
subtypema HDL-kolesterol och LDL-kolesterol ändras i ensom
atherosklerotisk riktning efter detta harUtöver attnoteratsmenopaus.

ochförändringar i nivåerna hemostasfaktorer, glukos, insulinav
hypertoni, ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. den fertila kvinnanAtt är
skyddad atherosklerotiska förändringar i sina kärl kan bero påmot en

verkan på kärlens endotel. Initiala studier påöstrogengynnsam aporav
har påvisat detta.

postrnenopausala kvinnan f°ar således successivt med minskandeDen
östrogennivåer allt fler för hjärt-kärlsjukdom erkända riskfaktorer.

i sammanhanget också kvinnor mångaIntressant fyndet föttär att som
barn/varit gravida många gånger har ökad risk för utveckling aven
hjärt-kärlsjukdom. Orsakerna till finns beläggdetta kan flera. Detvara
för upprepade graviditeter upphov till metabola förändringaratt ger

Ökadökar risken. och livsstilsförändringarstress samman-som som
hänger med många bam kan förklaring. Slutligen kanvara en annan
den ökade risken harhänga med socioekonomiskt statussamman som
samband med både fler graviditeter/födslar och högre för utveck-risk
ling hjärt-kärlsjukdom.av

fynd talar för starkt mellan kvinnliga köns-Dessa samband deett
honnonema och sjukdom.kvinnans utveckling kardiovaskulärav
Huruvida hormonella leder tilldenna skillnad könen emellan även
skilda mekanismer för uppkomst hjärt-kärlsjukdomarpatogenes av
finns vetenskapligt belagt.ännu

Symptomatologi

Symptombilden hjärtinfarkt medvid respektive angina pectoris
ansträngningsutlösta bröstsmärtor i utsträckning densamma förär stor
bägge könen. klinisk praxis finner dock ofta kvinnor uttryckerI attman
sina på annorlunda Vanliga uttryck "obehag,sätt. ärsymptom ett som

i bröstet, andnöd, påtrötthet, matthet" Om detta beroendeäretc.oro
smärtupplevelse eller annorlunda kommunicera ärsättett atten annan

oklart. medDenna känsla annorlunda hos kvinnor jämförtav anamnes
bör medvetenskapligt studeras. Risken kvinnormän är stor attannars

annorlunda uttrycka sina angina misstolkas ochsättett att symptom
diagnosen missas. Detta fenomen skulle kunna bidra till deatt
kvinnliga patienterna kommer till adekvat vård och därmed fårsenare

sämreen prognos.
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Vad däremot kvinnor med typiska anginösaärvet att symptomman
och klara EKG-förändringar i vidvila och arbetsprov har inte i lika hög
utsträckning kranskärlsförändringar,aterosklerotiskamänsom
åtminstone inte i de kärl åskådliggörs vid kranskärlsröntgen.som en

Detta skulle möjligen kunna förklaras kvinnan föri ställetatt attav
utveckla aterosklerotiska har ökad benägenhet för trombosstenoser en
proppbildning och/eller minskad benägenhet för firbrinolys propp-
upplösning. kan ledaDetta till syrebrist med något annorlunda
symptombild den atherosklerotiska och möjligen drabbande deän mer
små kärlen. En förklaring de direkta, positiva, östrogeneffek-ärannan

på endotelet. Måhända har kvinnor med nonnal anatomi i detema stora
kranskärlen typisk angina och typiska EKG-förändringar,trots
begynnande förändringar i endotelet, honnonprofilmen en gynnsam

skyddar högre grad ischemi och aterosklerosutveckling.motsom av
Man har nämligen visat dessa kvinnor, skillnadtill från kvinnor medatt
konstaterad aterosklerotisk kärlsjukdom, har kardiovaskulärgoden

Fenomenet med de normala kranskärlen skulletrots symptomprognos.
också skillnadkunna förklaras i prevalens sjukdomen i deav av
populationer studerats. Ju äldre kvinnor undersöks destosom som
högre prevalensen kranskärlssjukdom, vilket lägreär ettav ger
prediktivt värde för negativa fynd vid olika diagnostiska tex.prov som
arbetsprov.

Diagnostik

Kvinnor med typisk angina pectoris har inte lika hög förekomst av
kranskärlssjukdom och bland kvinnor med atypiskamän symptomsom

Återigenprevalensen mycket låg. åldernspelar här roll, dåär en pre-
menopausala kvinnor med typisk angina har prevalens på 50 procenten

hos90 äldre kvinnor medmot procent symptom.samma

Kvinnor får oña ställd korrekt diagnos vilket kan bero detsent atten
svårt med de vanliga diagnostiska hjärtkärl-metoderna påvisaär att

sjukdom innan den manifesterats i klar hjärtinfarkt. Förekomstenen av
bröstsmärta sensitivtspeciellt i identifiera de kvinnorärensamt att

har signifikanta kranskärlsstenoser vid kranskärlsröntgen.som

1Sensitivitet avspeglar förmåga upptäckaett tests att
diagnosen sjuka.hos de
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hosi vila och vid arbetsprovAndelen falskt positiva EKG-reaktioner
vilket diagnosen osäker och har letthögre hoskvinnor är än män, gör

kranskärlssjukdom. Denuteslutits studier rörandetill kvinnoratt ur
specificitetenz vilo-högre förekomstkan delvis förklaraslåga av av

EKG-förändringar hos kvinnor.

dock beroendeundersökningdiagnostiska värdetDet är avenav
Kvinnor harsjukdom i studerade populationen.förekomsten den enav

ochlcranskärlssjukdomenåldersrelaterad prevalenslägre mänänav
osäkerhetendiagnostiskasannolikt förklara del dendetta kan storen av

heladet inte förklararvilo- och arbets-EKG hos kvinnor även omav
tydandeframkommer resultatVid studier äldre kvinnorfenomenet. av

syfte,användas i diagnostisktvanliga arbetsprovet kanpå detatt
EKG-förändringar genomförs,speciellt andra mätningar än t.ex.om

hjärtfrekvens, arbetsmax och bröstsmärta.

där radioaktivtnuklearmedicinska metoder finns,Ett flertal ett agens
infusion farmako-arbete eller underinjiceras i samband med ettav

beroendeärtmuskelnfördelar sig sedan ilogiskt Dettapreparat. agens
strålningen frånmuskeln.kärlförsöijningen till de olika delarna av

speciell gammakamerasedan idet radioaktiva uppmätspreparatet en
metoder har ioch defekter i blodförsörjningen analyseras. Dessa ett

specificitetsåväl högre sensitivitetflertal studier visat sig hastora som
Antaletvid diagnos kranskärlssjukdom.vanligt arbetsprovän av

har dockdessa studier, könsfördelningen allskvinnor i angetts,om
hos kvinnorvarit nuklearmedicinska metoderlitet varför värdet ännuav

inte heltär utrett.

ochgångenArbetsekokardiografi beskrevs första 1979 Warmav
svår-medarbetare. Till början hade lovande resultat menen man

svåranvänd.bemästrade tekniska problem vilket gjorde metoden
varjemöjligt avbilda, digitalisera, och återspelaNumera detär att spara

enskild hjärtcykel och samtidigt, sida vid sida, visa bilder tagna ur
mestadelsvinkel i vila och efter arbete. studier involveratIsamma som

lochhar funnit sensitivitet varierande mellan 6 86män procentman en
studier arbetsekooch specificitet på finns få75-100 Detprocent. aven

från undersökte 57hos kvinnor. finns dock studie 1989 därDet manen
hoskliniskt värdefulltkvinnor och drog slutsatsen arbetseko ävenäratt
vidmaterial. Könsskillnaderkvinnor, väl i jämförelse med manliga

blivitoch samtidig provokation med farmaka harekokardiografi

2Specificitet förmåga uteslutaavspeglar attett tests
hos friska.diagnosen de
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föremål för färre studier och det finns idag ingaännu rapporter som
visar på könsskillnader vad gäller dobutamineko. Sammanfattningsvis
kan både arbetseko och stresseko med farmaka kansägas att vara
användbara på kvinnliga patienter. För närvarande finns dock väldigt
få data publicerade på tillförlitligheten ingen informationoch alls om
det prediktiva värdet metoderna.av

Könsskillnader i utnyttj andet diagnostiska ochtestav
terapeutiska medel

Under årende har inkommit från flera detsenaste rapporter attcentra
finns könsskillnader i utnyttjandet diagnostiska och terapeutiskaav
åtgärder vid hjärt-kärlsjukdom till nackdel för kvinnorna. En sned-
fördelning i det förra skapar snedfördelning i det senare.

Redan på akutmottagningen har kvinnor särhanterats avseende
omhändertagande och utredning. I studie från USA visades-92 atten
kvinnor fick längre på undersökning och EKG-tagningvänta än män
och kvinnor med infarkt ifick utsträckning vårdasstörre än män
vanlig vårdavdelning i stället for intensivvårdsavdelning 56 procent

År83 procent. 1987 rapporterades i långt högre utsträck-mot mänatt
ning 6 högre chans kvinnor remitterades till kranskärlsröntgenänggr
vid positiva fynd thalliumscintigrañ. skillnad kvarDenna farms även

faktorerhänsyn till andra tidigare infarkt och angina-togom man som
svårighetsgrad. I studie fann kvinnorna hadeatt trots attsamma man

trodde den undersökande läkarenän männensymptom attmer
kunde förklaras med icke-kardiella orsaker, speciellt hossymptomen

kvinnor med patologiska testresultat. Någon skillnad i förskrivning av
antianginösa mediciner såg dettatrotsman

I flera andra studier från USA, England, Irland och Canada har dessa
fynd verifierats vid såväl utredning misstänkt kranskärlssjukdomav

efter sjukhusvård för manifest sjukdom. Någon liknande studiesom
från Skandinavien har publicerats.

I publikation King -92, framgick patienternaset att symptomen av
tolkades olika beroende kön. Efter bypassoperation tolkades
kvinnornas psykologiska oftare emotionella ochsymptom vara
behandlades med lugnande medel medan likartade symptommannens
ansågs organiskt betingade. Färre kvinnor remitterades således tillvara
kranskärlsröntgen, vid påvisad ateroskleros i kranskärlen gjordesmen
kranskärlsingrepp i lika hög utsträckning hos kvinnor hos män.som

5 16-1235
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Vad gäller skillnader könen emellan avseende medicinsk behandling
har detta uppmärksammats på år. engelska1 under-även senare
sökningar visade sig i högre utsträckning kvinnorna fåmännen än
nitroglycerindropp under sjukhustiden och vid utskrivningen förskrevs
signifikant betablockerare och acetylsalicylsyra till männen.mer
Kvinnorna kan enbart med anledning detta förväntas ha högreav en
risk för återinsjuknande i hjärtinfarkt eller död.

undersökningarI fann kvinnorna i mindreäven attsamma man
utsträckning fick trombolys proppupplösande behandling. fleraI
andra studier har funnit kontraindikationer saknas förävenattman om
trombolys, får kvinnor i mindre utsträckning tillgång till detta.än män
I Maynards undersökning befanns bara kvinnorna med55 procent av
indikation för trombolys verkligen få detta jämfört med hos78 procent

Författarna fann detta svårt förklara och hade funderingarmännen. att
på det kunde så kvinnliga patienter behandlas mindreattom vara
aggressivt manliga kardiologer.än män av

I väl planerad och genomförd studie SAVE fann attatt, trotsen man
kvinnorna rapporterade invalidiserande angina än männen,mer
remitterades kvinnorna sällan till invasiva utredningar ochmer
behandling vetskapen möjligheten med dessa procedurertrots attom
förbättra och funktionen. I SAVE-studien utfördes intesymptomen
kranskärlsröntgen på kvinnor anginamed återkommande efterens
indexinfarkten, och exkluderades därför dubbelt så ofta männensom
från ingång i studien.

År publicerades undersökning1993 från Göteborg där studeraten man
och välbefinnande hos bägge kön hjärtinfarkt. Fyndeneftersymptom

där talar i riktning den internationella litteraturen, dvs. attsamma som
kvinnorna sjukare fick de passivt omhändertagande.trots att ettvar mer

Denna passivitet visavi kvinnorna kan bidra till den sämre prognosen
hos kvinnor dockmed kranskärlssjukdom. finnsDetnoteratssom

också preliminära resultat från pågående SBU-projektett om
kranskärlsingreppen i Sverige inte visar på några könsskillnadersom

det gäller indikationer kranskärlskirurgiför och ballongdilatation.när

Om omhändertagandet kranskärlssjuka varitkvinnor i vissa fallav
passivt, kan detta förklaras de tidiga resultaten vid bypassoperationav
där faim 5-faldigt ökad risk för död hos kvinnor. Orsaken tillman en
detta har i flera studier kunnat förklara kvinnornas högremedman
ålder, mindre kroppsyta och därmed mindre kranskärl, patienterfler
med diabetes, hypertoni och hjärtsvikt utbredda förändringarsamt mer
i kranskärlen, och akut operation instabil angina.grund av
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bypassoperationfrånpåpekar dock i 1993Rahimtoola attrapporten
åruppföljning 15-20för angina vidbehandlingsfonneffektivär en

i artikelpåpekas Ståhlevilket ocksåhos såväl kvinnor män, enavsom
Uppsalamaterial.i efter genomgångLäkartidningen -95 ettav

i sambandhögre dödlighethar funnitVid kranskärlsingrepp enman
varit jäm-långtidsresultaten harmedanmed operation hos kvinnor,

åtanke dedock ha iemellan; Man börförelsevis lika könen treatt av
70-taletstudier utfördesprospektiva randomiseradestora som

medicinskmedeffekt i jämförelsebypassoperationersavseende
cirkatredje 10studier enbart och deninkluderade tvåbehandling män

medelåldern,iAlltså har 2.000kvinnor. män,över mestprocent
torderandomiserade datakvinnor. dessastuderats mindre 80 Uränmot

för de äldreför kvinnornas ellersvårt dra slutsatserdet därför attvara
del.patienternas

ärtkirurgi SverigeiNationellt registerI tämligen färskt öppenöverett
ingrepp cirkatotaltinnehåller uppgifter 27.000starttid 1992 omsom

och 30-73år kan utläsas9.000 männen utgör procent attattper
förhögre för kvinnor 3,6dagarsdödligheten män; procentänär

siffrornakranskärlskirurgi 3,1Uppdelat pårespektive 1,8 ärprocent.
något högrefår i genomsnittrespektive 1,4 Männen ettprocent.procent

kvinnor 3,5. Någon3,7 jämfört medantal kärl insatta närmare
skett.emellan i registret harskillnader könenanalys dessa ännuav

PTCA harangioplastik,ballongdilatation kranskärlen coronarVid av
resultatfunnit liknande perioperativai tidiga studierlikaledes somman

ochfler komplikationeruppvisarvid bypassoperation, dvs. kvinnor en
Påhögre dödligheti anknytning till ingreppet sättän män. samma som

högre ålder,med kvinnornastidigare detta kunnat förklarashar delvis
harbättre teknikkranskärl Enhjärtsvikt, svårare kärlsjuka, mindre etc.

år, därpåkanske resultatlagt grunden för de presenterats senaresom
kvinnor densammaoch resultaten förslutsatsen blir säkerheten äratt

PTCA varitlångtidsresultaten vidför tiden har dockHelamän.som
likvärdiga uppvisar.dem männensom

angioplastikSvenskt register förPreliminärt resultat från coronar
visaringrepp år,starttid uppgifter cirka 3.0001990 med attperom

lyckandefrekvensen 90ochingreppen sker hos73 ärmän attprocent av
omedelbaraNågon skillnad ioch lika hög hos båda könen.ärprocent
signifikantkvinnornakomplikationer heller. dockMan ärattses ser

harsjukare ingreppet och vårdtiden längre. Männenäldre och vid äratt
ingrepp tidigare.genomgått revaskulariserandeoftare haft infarkt eller
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Primär PTCA vid akut hjärtinfarkt utfördes oftare på liksommän
stentinläggning och aterektomi.

Från svenska nationella kvalitetsregister för år kan hämtas1993 att
kranskärlsopererade de80 de och 75män utgör procent procentav av

genomgått vidballongutvidgning. Komplikationsfrekvensemasom
dessa procedurer har dock inte delats på kön vid redovisningen.upp

sig naturligtDet associera utvecklingen hjärt-kärlsjukdomter att av
hos äldre kvinnor till östrogenbristtillstånd postrnenopausalt. Före-
byggande behandling skulle tillmed således kunna ledaöstrogen
minskad sjuklighet och dödlighet ocksåi ärt-kärlsjukdom. harDetta
undersökts imer epidemiologiska upplägg-20 studier varierandeän av
ning. flesta studierna har såDe enhälligt visat hormon-gott attav som
tillägg minskar risken för insjuknande i ärt-kärlsjukdom med 40-50

Värdet studier byggt långtidsuppföljning kvinnorprocent. av som av
valt använda har dock ifrågasatts, då skyddandedenöstrogenattsom

effekten kan förklaras det friska kvinnor väljer hormoner.ärattav som
har därför framkommit genomföraDet starka önskemål attom

prospektiva randomiserade dubbelblinda studier för verifieraatt
resultaten. dag finns ingen sådanI studie genomförd varför hormon-
tillägg postmenopausalt på denna indikation kan rekommenderas.
Det finns dock inga bevis för hormontillägg skall undanhållasatt
kvinnor med hjärt-kärlsjukdom behov på indikation finns.om annan

Diskussion och slutsatser

Av vad hitintills framgått förekommer ålders- och könsskillnadersom
i förekomst, och manifestation ärt-kärlsjukdom och dettaprognos av
fenomen har varit känt sedan lång tid tillbaka. dock sedanDet förstär
slutet 1980-talet detta har allmänt Kranskärls-diskuterats.av som
sjukdom hos både kvinnor och med sarmolikhetmän utgör stor ett
flertal olika sjukdomsenheter. Forskningen inom området har under
lång tid varit fokuserad på vissa metabola förändringar, har undermen

tid breddats till rad andra mekanismer. Betydelsensenare en av
inflammatoriska förändringar, infektioner chlamydia, TWAR, kärlens
reaktivitet liksom andra mekanismer har börjat belysas i experimentella
och kliniska studier. I denna nytändning forskning kring kranskärls-av
sjukdomen spelar skillnad mellan manligt och kvinnligt reaktions-

viktig roll. Det angeläget till dennamönster år att sats-atten man ser
ning fortsätter och intensifieras.



SOU Könsperspektiv verksamheterpå1996: 133 133vissa

Rapporter har publicerats från amerikanska och brittiskaflera centra
könsskillnader i utnyttjande diagnostiska och terapeutiskaom av

åtgärder vid lcranskärlssjukdom. undersökning från Göteborg talarI en
fynden i riktning den internationella litteraturen, dvs. attsamma som

kvinnorna sjukare fick de passivt omhänder-trots att ettvar mer
tagande. passivitet visavi kvinnorna kan bidra till denDenna sämre

hos kvinnor med kranskärlssj ukdom. Det finnsnoteratsprognosen som
dock SBU-projektockså preliminära resultat från pågåendeett om
kranskärlsingreppen i Sverige inte visar på några könsskillnadersom

det gäller indikationer för kranskärlskimrgi och ballongdilatation.när

I det nationella registret hjärtkirurgi i Sverige kan utläsasöver öppen
73 de opererade patienterna och 30-männen utgöratt procent attav

dagarsdödligheten högre för kvinnor för Någon närmareär än män.
analys skillnader könen emellan har inte skett.dessa Detännu ärav
viktigt rika register-material för närvarande samlas avseendedetatt som
kvaliteten i hjärtsjukvården blir föremål för könsspeciñkanärmare
analyser. kan kunskaper eventuella könsskillnader iDetta ge nya om
såväl bemötande och tillgänglighet vårdens medicinska innehållsom
och rehabiliteringensresultat. medicinska betydelse för långtids-Den
resultaten hos kvinnor och bör därvid också uppmärksammas.män

forskning det anledningInom klinisk finns rikta uppmärk-störreatt
samhet kranskärlssjukdomens manifestationer hos kvinnor. Dettamot
kan motivera särskilt omhändertagande vissa kategorier dessaett av av
patienter. således mycket viktigt i kontrollerade prövningarDet är att

behandlingsaltemativ inkludera tillräckligt iantal kvinnorettav nya
olika åldrar. Forskning hälsoproblem berör bägge könavseende som
skall inkludera både och kvinnor och helst i alla åldrar. Viktigtmän att
påpeka också onödigt restriktiva ingångskriterier till kliniskaär att
studier minskar generaliserbarheten resultaten.av

Än kvarstår många frågetecken hantera denbesvara innan vi kanatt
kranskärlssjuka kvinnan på adekvat Som avslutning kansätt.ett
följ ande frågor ställas:

Kan vi könsinriktad forskning lösa de diagnostiskagenom mer-
problem fortfarande problem vid kvinnligutgör ett stortsom
kranskärlssjukdom
Är den kvinnliga kranskärlssjukdomen delvis änarman mannensen-
eller det bara åldersfrågaär en
Hur kan öka medvetandet skillnader i omhändertagandetom av-
kvinnor inom sjukvården, och uppmärksamma speciellt behand-
lande läkare kvinnorna själva på dettaänmer
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diabetesvårdenKvinnor och i5.3 män

könsskillnader i diabetesvårdenSammanfattning: förekommerDet
tillfredsställelsebåde det gäller vårdutnyttjandemönster,i Sverige, när

dia-kvinnligaoch livskvalitet. flera studiermed vården I rapporterar
livskvalitet manliga dia-subjektivt hälsotillstånd ochbetiker änsämre

bemötandetmissnöjda medoch andel kvinnornabetiker ärstörreen av
innehåll.och vårdens medicinskai vården

patienthur mellananledning analyseraDet finns mötetnärmareatt
kvinnorstudier tyder påi diabetesvården. En deloch vårdare attutser

diabetiker, dede blivithar benägenhet att tarstörre attatt accepteraen
också ställer högaegenvård manliga diabetiker ochförstörre änansvar

läkaren, sjuk-för diabeteskrav vården. läggerMän över ansvaret
diabetesvårdenkan orsak tillvården, hustrun Detta attetc. vara en

respektive kvinnor.uppfattas olika mänav
föreligger det inteblodsockerkontroll vid diabetes,det gällerNär

kan drasför allmänna slutsatsertillräckligt täckande svenska data att
uppfölj-Möjligheterna till rikstäckandeeventuella könsskillnader.om

under desannolikt bli bättrening diabetesvården kommer attav
skräddarsyddadatoij oumaler ochåren, då användningennärmaste av

spridning.diabetespatienter nårför uppföljning störreavprogram
för riskenklassbakgrund förefaller betydaSociala ochmönster mera

till detta kankvinnor för förklaringavlida i diabetes för Enän män.att
deoch utbildninglågutbildade kvinnor får det stöd denatt somvara

situationförstå sin sjukdom, medan i motsvarandebehöver for mänatt
allmänthjälp anhöriga. Både det gällerkanske får närmera av

ochomhändertagandemedicinskt och omvårdnadsmässigtbemötande,
interaktionendödlighet i diabetes, det angeläget vidare studeraär att

resultaten frånmellan kön, ålder och social bakgrund. Med de tidigare
följerAktiv Uppföljning bakgrund föreslår vi att uppmansom

särskiltantal landsting, medutvecklingen inom diabetesvården inom ett
fokus på könsperspektivet.

befolkningen ha sockersjuka,Sverige drygtI tre procentanses av
diabetes eller insulin-diabetes. allvarligaste formen, s.k.Den Typ 1

huvudsakligen ungdomar ochberoende diabetes drabbar barn, vuxna
två diabetiker Typfore 40-års ålder. Cirka tredjedelar dessa är män.av

diabetiker, medan majoriteten,diabetiker 10-15 allal utgör procent av
icke-insulinberoendes.k. diabetes eller85-90 har Typ 2procent,
insjukna först efterdiabetes. Patienter med 2 diabetes brukarTyp

tillstånd40-års ålder, och majoriteten dem kvinnor. ytterligareEttärav
liknar och ofta föregår diabetes s.k. graviditetsdiabetes. Denärsom
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drabbar kvinnor under riskgraviditet och innebär ökadavsevärt atten
i livet utveckla diabetes, oftast Typsenare

Diabetes kan leda till akuta komplikationer såsom ketoacidos syra-
förgiftning, korna och till typiska senkomplikationer, påverkarsom
både livskvalitet och livslängd. Undersökningar från 1960-talet visade

diabetes vid sidan olyckshändelser den vanligaste orsaken tilläratt av
synnedsättningi arbetsför ålder. Svår njurskada, kan leda tillgrav som

dialys och transplantation drabbade förr omkring 30 Typ 1procent av
diabetiker. ökadDessa löper också risk insjukna och dö i hjärt-att
kärlsjukdom. Typ diabetiker föreligger huvudsakligen ökad riskFör 2
för insjuknande i hjärtkärlsjukdomar och detta gäller speciellt kvinnor.
Typ diabetes i betydande utsträckning kopplad till de2 är atero-
sklerotiska riskfaktorer-na högt blodtryck, blodlipidmbbning och fetma,

således i sig allvarlig riskfaktor. Både internationella ochärmen en
svenska undersökningar har under 1990-talet visat socker-godatt
kontroll uppnådd med intensifierad insulinbehandling kan motverka

Ävenuppkomst och njurkomplikationer. ärtkärlsjukdomarögon-av
relaterade förhöjda blodsockemivåer.till Det däremot inte klar-är är

lagt i vad mån god metabol kontroll kan reducera risken för dessa
komplikationer.

diabetes innebärFör de insjuknar i sjukdomen kontakter medtätasom
hälso- insjuknandeoch sjukvården. Akut i diabetes i sig förknippatär

inklusivemed vårdbehov, behov psykosocialt stöd. nåFörstora attav
bra och förhindrasockerbalans eller senarelägga uppkomsten av
komplikationer sedan omfattande insatserkrävs från såväl patienten
själv från specialiteter. kosthållningantal medicinska Rätt utgörettsom
grunden för all diabetesbehandling. patientutbildning krävsEffektiv för

patienten själv skall sin livsstil justerakunna forma och ochatt anpassa
sina insulindoser. Vid diabetes, ofta förknippad medTyp 2 ärsom
övervikt, det viktminskning.angeläget patienten f°ar hjälp medär att
Regelbundna kontrollbesök på diabetesmottagning eller inom primär-
vården krävs också för hypertoni och njursjukdomar tidigt skallatt
upptäckas. Regelbundet återkommande besök på ögomnottagningar är

förutsättning för tidig upptäckt och behandling ögonbotten-en av
förändringar, retinopati.

Hos kvinnliga diabetiker i fertil ålder föreligger alldeles speciella
vårdbehov förknippade med planering och uppföljning graviditeter.av

Infektioner kan i varierande utsträckning rubba sockerbalansen, vilket
kan föranleda akuta sjukhusbesök. Vid otillfredsställande socker-
kontroll ökar risk för infektioner, och vid långvarig diabetes hossamt
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äldre diabetiker föreligger hög risk fotsår kan besökför krävaen som
på mottagningar under långa tidsperioder. tio till femton årsEfter
sjukdom kan utvecklingen långtidskomplikationer börja föranledaav
vårdbehov hjärtsjukvård,inom njursjukvård m.m.

Vid uppföljning och utvärdering diabetesvården det viktigt haär attav
longitudinellt perspektiv på sjukdomens utveckling och dessett

konsekvenser förför individ och samhälle. behövsDe resurser som
initialt omhändertagande och effektiv kontroll diabetes utgörav
investeringar för framtiden, minskar ochde behov vårdattgenom av

Årvârdresurser under faser sjukdomen. fatstställde1989senare av
WHO och mål förden Internationella Diabetesfederationen antalett
diabetesvården i Europa. Med denna s.k. S:t Vincent deklaration som
bakgrund har antal kartläggningar diabetesvårdens kvalitetett av
genomförts i Sverige, inom för Socialstyrelsenst.ex. programramen
för Aktiv Uppföljning. har främst varit inriktade påDessa mätaatt

månvårdens kvalitet i vårdpraxis och -rutiner, i visstenner av men
i hälsoeffekter. problem i det avseendet harEttäven termer av senare

begränsadvarit bristen på relevanta uppgifter, då vårdgivarna bara i
omfattning påbörjat systematisk registrering de relevanta hälso-av
variablema.

det följande könsspeciñka uppföljningarI uppgifter frånpresenteras
och utvärderingar den svenska diabetesvården utifrån fyra aspekter:av
Vårdutnyttj patienttillfreds-andemönster; allmänt bemötande och
ställelse; blodsockerbalans diabetes.och livskvalitet; dödlighet isamt
Av dessa Vårdutnyttj andet relaterat till resurstördelning ochär resurs-

medanvändning i vården, medan de övriga belyser i månvadtre man
olika vårdinsatser lyckas tillgodose de kvinnliga och manliga diabeti-
kemas behov vård och stöd.av

Vårdutnyttj ande vid diabetes

Analyser vårdutnyttjande till följd diabetes för-har generellt varitav av
knippade med metodproblem. problem har varit i analyser-Ett att man

inte kunnat skilja mellan vårdutnyttjande och samhällskostnaderna
relaterade till primär behandling och kontroll vård-diabetes från detav
utnyttjande relaterat till behandling komplikationer. Medanärsom av
den förstnämnda komponenten satsning för diabetikemasutgör en
framtida hälsa, avspeglar den åtminstone delvis misslyckandensenare
i förebygga komplikationer sjukdomen.att av
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vårdutnyttj andetregisterbaserade analyserEtt problem är attannat av
särskilt det faktumförsvåras variationer i registreringsrutinema, attav
ibland bidiagnosdiabetes förekommer huvuddiagnos,ibland somsom

vård-vilken deli statistiken. sålunda svårt analyseraDet är att av
diabetessjukdomen.samband med Enutnyttj andet har direktsom

diabetes år 1993jämförelse antal vårdtillfallen med huvuddiagnosenav
slutenvårdsregister, visarutifrån uppgifter från Socialstyrelsens mänatt

vårdtillfällen iantalet registreradestår för majoriteten det totala avav
sig, och i åldraråldersgrupper jämnar könsskillnaden30-65 år, sedan ut

välkvinnor statistiken. fynd75+ dominerar Dessa överensstämmer
i olika åldrar.diabetes hos kvinnor ochmed förekomsten mänav

vidomhändertagandetSlutenvårdsdata speglar dock dåligt det tidiga
sker inom denkontroller vid diabetes till deldiabetes, då öppnastor

och utbild-omhändertagandet vid insjuknandevården och alltmer av
dagvårdsverksamhet.ningsinsatser sker inom

och olikadiabetikemas vårdutnyttj andemönsterFör analyseraatt
folk-Spri, Institutionen föraspekter på vårdens kvalitet, genomförde

medicin vid Karolinska Institutethälsovetenskap och Institutionen för
folkhälsovetenskap vid Umeåepidemiologi ochInstitutionen församt

diabetikerenkätundersökning blandUniversitet 1991-94 somen
Sverige,för s.k. Diabetesincidensstudien iregistrerats inom denramen

samtligaDISS har sedan år 1983 registreratDISS. Inom ny-man
åldrarna årligen mellan och 400insjuknade diabetiker i 15-34 år, 350

diabetes. två tredjedelarindivider, huvudparten med Typ 1 Nästan av
dessa diabetiker män.är

insjuknat årdiabetikerI Spri-projektet analyserades uppgifter somom
från övriga befolkningen. Köns-1983 och kontrollindivider den

DISS-registret:fördelningen avspeglar fördelningen i 201i materialet
Kontrollgmppen63 och 37 procent kvinnor.procent 116män

kvinnor. Vidbestod 64 procent och 36 procent369 211mänav
gamla.individerna årtidpunkten för undersökningen 23-42var

1991/våren dvs. drygtEnkätfrågoma avsåg förhållandena hösten 1992,
åtta insjuknat.år efter det diabetikemaatt

Storkonsumenter
StorkonsumenterEn fråga i projektet det fannsbelystes var omsom

från de övrigaöppenvård i något avseende skiljde sigav som
diabetikemadiabetikema. Analysen ansågs intresse, eftersomvara av

sjuk-åtta år ligga i relativt stabil fasefter insjuknandet bör en av
dels hur vårdorganisa-domen. vårdutnyttj ande kan då avspeglaHögt

sin sjukdom.tionen fungerar, dels hur diabetikema älva omhändertar
hade26 diabetikema och kontrollindividema12 procentprocent av av
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haft minst öppenvårdskontakter under mätperioden och definieradestre
storkonsumenter. farms fler storkonsiunenter bland kvinnligaDetsom

diabetiker, 3 8 bland manliga diabetiker, I19änprocent, procent.
kontrollgruppen motsvarande andelar bland kvinnor och14 procentvar
l l bland Därmed skillnaden mellan kvinnligamän. ävenprocent var
diabetiker och kvinnliga kontrollindivider statistiskt signifikant.

Mot denna bakgrund redovisas i följdet ande antal analyserett nya av
vårdutnyttjande och patienttillfredsställelse, har inriktatssom
jämförelser mellan kvinnliga och manliga diabetiker respektive
kvinnliga diabetiker och kvinnliga kontrollindivider.

Andelar olika vårdgivarebesöktsom
När det gällde vård sjukhus, hade de kvinnliga och 1524 procent av

de manliga diabetikerna under detvårdats inom sluten vårdprocent av
året. Motsvarande könsskillnad avseende dagvård låg inom densenaste

statistiska felrnarginalen. Vid jämförelse antal vårddagar inomen av
diabetesdagvården, hade kvinnliga diabetiker signifikant högreett
vårdutnyttjande manliga diabetiker. Fler de kvinnliga diabetiker-än av

kvinnliga såvälde kontrollindividema hade vårdats inomänna av
slutenvård dagvård.som

TabellI l uppgifter öppenvårdsumyttjande underpresenteras enom
tremånadersperiod. En andel de kvinnliga de manligastörre änav av
diabetikerna hade besökt vårdcentraler privatpraktiker.och Mot-
svarande skillnader kunde inte säkerställas mellan kvinnliga diabetiker
och kvinnliga kontrollindivider. När det gäller privatmottagningar kan
detta sannolikt i samband med kvinnor, såväl diabetikersättas att som
icke-diabetiker, hade besökt privata gynekologer.

Det genomsnittliga antalet besök sjukhusmottagningar under tre-
månadersperioden också högst bland kvinnliga diabetiker, 1,6var
besök, vilket kan jämföras med besök manlig diabetiker ochl,l per

besök0,36 kvinnlig kontrollindivid. Ungefär hälften deper av
diabetiska kvinnornas besök avsåg diabetesmottagningar, 15 procent
ögonmottagningar och cirka 10 gynekologi- och medicin-procent
mottagningar vardera.

Resultat från Socialstyrelsens Aktiv Uppföljning i Stockholms län
tyder på med diabetes tenderar föredra till specialist-mänatt att att
mottagning på sjukhus medan kvinnor oftare går hos husläkare.
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öppenvårdsmottagningarTabell underAndelar procent besökt olikasom
tremånadersperiod. 1983-års kohort.en

Kvinnliga KvinnligaManliga
Mottagning diabetiker diabetiker kontrollerp p

n201 n21 1n1 16

Sjukhus- 75.7 23.3 0.00572.0 n.s.
mottagning

Akut- 6.0 10.5 7.6 n.s.n.s.
mottagning

Vårdcentral 37.9 23.1 0.05 29.5 n.s.

Privat- 10.3 2.5 0.05 8.1 n.s.
praktiker

Företags- 10.3 9.5 10.3 n.s.n.s.
hälsovård

vårdåtgärderSpecifika
Tillgången till vissa återkommande undersökningar och behandlingar,
såsom ögonbottenundersökningar och fotvård, kan betraktas som
indikatorer kvalitet. diabeti-diabetesvårdens Knappt 73 procent av
kema diabetessjuksköterskahade träffat och besökt17 procent enen
dietist Tabell 2. Fotvården besöktsunder det året hadesenaste av var
femte diabetiker. dessa avseenden fanns det inga könsskillnader.I

Tabell Andelar diabetesrelaterade besökprocent rapporteradesom
året. 1983-årsunder det kohort.senaste

Kvinnliga Manliga
Mottagning diabetiker diabetiker p

n1 15 nl99

Diabetessjuksköterska 72.2 72.9 n.s.

Dietist 15.7 17.1 n.s.

Fotvård 22.6 19.6 n.s.

Ögonundersökning 69.6 62.3 n.s.



Könsperspektiv verksamheter140 på SOU 133vissa 1996:

70 de kvinnliga och de manliga diabetikerna62procent procentav av
hade genomgått ögonundersökning under det året.senasteen
Skillnaden når inte statistisk signifikans kan tänkas motiveramen
analyser i material.störreett

Även i Aktiv Uppföljning i Stockholms län studerade vård-man
utnyttj andemönster. Kvinnor bådemed Typ och Typ 2 diabetes hadel
besökt sjukvården oftare kvinnormotsvarande Flerän mänmän. än
med diabetes hade erhållitTyp l undervisning i minst minuter.45
Bland diabetikernaTyp 2 det däremot fler erhållit under-mänvar som
visning. Kvinnor med diabetes gjorde också oftare regelbundnaTyp 1
självkontroller blodsockemivån motsvarande fannsDetän män.av
ingen klar skillnad i detta avseende mellan kvinnor och med Typmän

diabetes.2

Kvinnor missnöjda med vårdenmer

Spri-undersökningenI rapporterade tredje kvinnlignästan var
diabetiker de hade upplevt problem med vården detunderatt senaste
året, medan motsvarande andel bland manliga diabetiker 17 procentvar
och bland kvinnliga icke-diabetiker Tabell 3.18 procent

vårdenTabell Andelar procent upplevt problem detmed undersom
året.senaste

Kvinnliga Manliga Kvinnliga
Problem diab. diab. kontr.p p

nl 16 n201 n2l 1

Upplevt
problem alla 32.5 16.7 0.005 0.00517.7
kategorier

medicinskt-
innehåll 12.1 7.5 5.2 0.05n.s.
/resultat

bemötande, 14.7 3.5 0.005 0.057.1-
service

tillgängl., 13.8 5.0 0.05 10.0 n.s.-
Väntetider

bristande 1.7 3.0 1.9n.s. n.s.-
information



verksamheter 141Könsperspektiv på vissaSOU 1331996:

bemötande ochpå allmäntdiabetikema klagadeDe kvinnliga mest
diabetiker ochbåde manligaavseende fråndettaskiljde sig iservice och

hade flerdiabetikermanligamedJämförtkvinnliga icke-diabetiker. av
tillgänglig-vårdensmedockså haft problemdiabetikemade kvinnliga
på vårdensoftastklagadediabetikemamanligahet och väntetider. De

Även dennaresultat.och /eller vårdensinnehållmedicinska typ av
diabetikerkvinnligaoftareemellertidrapporteradesproblem menav

felmarginalen.statistiskadenlåg inomkönsskillnaden

läni StockholmsUppföljningAktivuppgifter frånefteranalysEn av
mednöjdadiabetikemadeltagandedede flestatyder på att varav

vårdgivamahoskompetensprioriteradediabetikerManligavården.
ochsjukdomeninformationbådenöjda medgenerelltoch ommervar

vårdinformation ochnöjda medmindrekvinnormedanmed vården, var
Kvinnligavårdpersonalen.frånbemötandeprioriteradeoch ett gott

andelhögrekostinfonnation ochnöjda medmindrediabetiker envar
Kvinnornaträffa fotterapeut.önskadekvinnor mänän var meren

gruppaktiviteterolikadelta ibenägna än männen.att

patienterskartläggningINREGIA:smaterial frånEn analys synavav
Stockholms länsiakutsjukhusenvården vidintemmedicinskapå den

vård förtyderskillnader,på radvisar sämrelandsting somen
riktadesenkätundersökningen,diabetiker.manliga Ikvinnliga än som

deltog 801993,patienter höstenutskrivnaurvalkonsekutivttill ett av
hade talatdiabetiker. kvinnorFärrekvinnligamanliga och 83 än män

ochutskrivningssamtalhade fåttkvinnori färremed läkare ettenrum,
andelde skrevs i tid. Enansågfärre kvinnor störrerättutmän attän av

jämfört med llkvinnorna 35 attprocent,än männen, procent uppgav
16skulle fungera.utskrivningefterhur vårdende oroliga övervar
sigansågjämfört med bara 3kvinnorna männenprocentprocent avav

behandling.ha fått felaktig

livskvalitetochBlodsockerbalans

socker-goduppnåbehandlingsmålen vid diabetesEtt är att enav
iskillnadereventuellaanalyseratLaxå harkontroll.metabol I man

metabolanalysVidochmellan kvinnormetabol kontroll män. aven
inga köns-kunde1972-79incidenskohortendiabetiker ikontroll hos

kohortenbefintligautgick ifrån denpåvisas. analysskillnader I somen
heller ingendetdiabetesduration fannsgenomsnittligt längremed

StockholmochUppsalai Gotland,Uppföljningkönsskillnad. Aktiv



142 Könsperspektiv på verksamhetervissa SOU 1996: 133

omfattade uppgifter blodsockerkontroll hos totalt cirka 1.100om
diabetiker. Inte heller bland dessa fanns det någon könsskillnad.

I studie Eriksson, omfattade 80-tal Typ 2 diabetiker,etten av som
uppnådde manliga diabetiker efter års behandling signifikant bättreett
behandlingsresultati fasteblodsocker kvinnliga diabetiker.termer änav
Män de hade högt socialt stöd hade signifikantatt ett ettsom uppgav
bättre behandingsresultat med lågt socialt stöd helaän män ett samt

kvinnor. För kvinnor betydde graden socialt stöd inte någotgruppen av
för behandlingsresultatet, dvs. kvinnor kunde ha eller dåligtett gott
socialt stöd deras behandlingsresultat relativt dåligt i alla fall.var-

När patienten får diagnosen diabetes ställs hon/han inför helten ny
livssituation. Vissa i den nämnda studien sigvändepersoner ovan
framåt, aktivt initiativ och försökte någonting sintog ett göra nya
livssituation. Det individer högutbildade, gifta, hadevar som var yngre,
god kostkunskap, högt socialt stöd liksom få och god följ-symptom
samhet. Dessa hade ofta behandlingsresultat. Iett gottpersoner
riskzonen för dåligt behandlingsresultat däremot befann äldre,sigett
lågutbildade, ensamstående, tablettbehandlade patienter dåligmed
kunskap kosten, särskilt kvinnor.om

Aktivl Uppföljning i Stockholm jämfördes förekomsten riskfaktorerav
mellan kvinnliga och manliga diabetiker. Av diabetikerTyp l hade en
högre andel antal riskfaktorer, såsommän diastolisk hypertoni,ett
alkoholanamnes och förhöjda s-triglycerider. Vid jämförelse mellanen
kvinnliga och manliga Typ diabetiker2 hade högre andel dias-månen
tolisk hypertoni, proteinuri, tidigare hjärtinfarkt rök- och alkohol-samt

Kvinnor dominerade bara det gällde s-kolesterolvärden.näranamnes.

lAktiv Uppföljning i Uppsala/Gotlands län år 1993 analyserades dels
uppgifter från det s.k. DIAB-CARE-fonnuläret, dels fick patienterna

älva besvara frågor avseende välbefinnande och tillfredsställelse. 193
manliga och 230 kvinnliga diabetiker deltog i undersökningen. Av de
manliga diabetikema behandlades 60 med insulin och kost133 med
och/eller tabelletter. Motsvarande antal bland kvinnorna 93 insulin-var
respektive 137 kost/tablettbehandlade. De kvinnliga diabetikema var

depressiva de manliga diabetikema, bådeän bland insulin- ochmer
kost/tablettbehandlade diabetiker. Jämfört med hade demännen,
insulinbehandlade kvinnorna också ångest och lägre allmänt väl-mer
befinnande. insulinbehandladeDe kvinnorna ansåg sig också få sämre
behandling och upplevde deras liv påverkades sjukdomen.att mer av
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ochsubjektiv hälsastuderadesSpri-enkätennämndatidigareI den
Swede-frågebatteri,globalts.k.frågorhjälplivskvalitet med etturav

sammanfattafördelenharlivskvalitetsmätningQual. attDenna typ av
diabetes. Femmedförknippathälsoproblematikhela spektrat t.ex.av
bedömningi analysen:inkluderadesSwedeQualhälsaaspekter avur

tillfredsställelse medfunktionsförmåga;fysiskhälsotillstånd;allmänt
vardagligaklararvälhurfunktionsfönnåga;fysisk samt avman

ADL,psykiskochpsykiskt fysiskfysiskt ochbådeaktiviteter
rapporteradediabetikemakvinnligaLiving. DeDailyofActivities

kvinnligaochdiabetikerbåde manligahälsotillståndallmänt änsämre
skillnad farmsliknande ävenicke-diabetiker. Enmanligaoch

kontroll-funktionsfönnåga. Ifysiskmedtillfredsställelseavseende
avseendekönenmellanskillnadersignifikantaingafannsgruppen

hälsoaspektema.aktuelladenågon av

ochmanligaomfattade 273VästerbottenfrånundersökningEn som
oftarekvinnorvisadeåråldrarna 20-50diabetiker ikvinnliga att215

blevoftaremedansjukdomsbeskedet,vid mänrädslamedreagerade
oftareocksådiabetikerKvinnligaförvånade.ellerfundersamrna var

svårasteDetsjukdomsdebuten.vidomhändertagandetmedmissnöjda
kommandehotetkvinnornafördiabetesmedmed leva omatt var

ochfrihetsinskränkningenupplevdemedankomplikationer, männen
detinnebärsjukdomen störstalivsvillkorbegränsningden somsomav

kundesjukdom,sinsig föroroadekvinnornaproblemet. Trots att mer
medfört.hade Desjukdomenpositiva sakerde oftare männenän somse

för givet.alltgrad och inteilivet högreuppskattadedetyckte togatt
kostgälldevadlevnadsvanorbidragit till bättreocksåhadeDiabetes

sjukdomenocksårapporteradekvinnormotion. Fler attoch mänän
kvinnligaföreföllAllmäntderas vänrelationer.fördjupathade sett

förebyggandesökteegenvård. Deför sindiabetiker störreettta ansvar
sig haansåginteutsträckning, medanvård i männenstörre samma

kvinnorna.psykologkontaktfotvård, kurator ellerbehov somav

diabetesdödlighet iSkillnader i

underdödlighetåtgärdbars.k.redovisades analyserKapitel 4I av
dödlighetbefolkningensgenerellt1972-95. Ettperioden mönster är att

förekommerdetminskar ochsjukdomarnabehandlingsbaraide att en
med kvinnor.jämförthosi dessa diagnoseröverdödlighetkraftig män

dentjugoårsperioden, dvs.minskat underhar dockKönsskillnaden
för kvinnor.kraftigare förneddödligheten har gått änmänåtgärdbara
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När det gäller befolkningens dödlighet i diabetes, har däremot
skillnaden mellan könen ökat. Dödstalen minskar hos kvinnor medan

dödstal endast visarmäns nedåtgående trend. Ett problemsvagt storten
med denna analys variationer i registreringsrutiner,typ utgörsav av
framförallt underrapportering diabetes dödsorsak. En studieav som av
registrering dödsorsaker hos diabetiker från Laxå kommun, avlidnaav
under perioden 1972-1986, visade diagnosen diabetes förekom påatt
dödsbeviset hos 67 kvinnorna bara hos 48procent procentav men av

med diabetes. Denmännen beskrivna trenden i dödlighet imänsovan
diabetes kan delvis ha samband med rapporteringsrutinemaatt
förbättrats under år.senare

Förbättringar i diabetesvården kan ha förbättrat för Typ 2prognosen
diabetiker, vilka majoriteten kvirmor. Detta får visst stödär synsättav

resultaten från randomiserad studie i Stockholms läns landsting,av en
där utbildade personalen från vårdcentraler effektivman en grupp om
diabetesvård, och jämförde sedan deras patienter med patienter från
vårdcentraler där inte genomfört motsvarande utbildning. Enman
uppföljning efter två visade kvinnliga diabetiker från deatt
vårdcentraler deltagit i utbildningen hade lägre dödlighet änsom
motsvarande diabetiker från kontrollvårdcentralema. Det har dock
ifrågasätts undervisning vårdpersonal hypotetiskt skulleom av ens
kunna påverka dödligheten efter bara två år eller andra omständig-om
heter spelat in.

Inom för den tidigare beskrivna DISS studerades dödlighetenramen
hos diabetiker insjuknade i 15-34 års åldern och avlidna under perioden
1983-92. Undersökningen omfattade drygt 4.000 diabetiker. Dödlig-
heten gånger3,5 högre för diabetiker jämfört med bakgrunds-var
populationen. Den högsta dödligheten konstaterades hos medpersoner
sekundär diabetes, vanligtvis orsakad kronisk bukspottkörtel-av
inflammation på grund alkoholism. dennaI dödlighetenav grupp var

Ävenlikartat stegrad hos kvinnor och hos med Typ lmän. män
respektive Typ 2 diabetes, däremot inte hos kvinnor, förelåg ökad
dödlighet.

Förloppet kronisk sjukdom diabetes kan påverkasav en som av
patientens sociala bakgrund. I försök beskriva betydelsen könett att av
och sociala faktorer för dödligheten vid diabetes, har registerstudieen
nyligen genomförts vid Institutionen för samhällsmedicinska vetenska-

i Lund. I studien användes uppgifter från cirka 40.000 svenskaper män
och kvinnor i åldersgruppen 25-74 intervjuats inom försom ramen
ULF-undersökningarna under perioden 1979-85. Cirka två procent av
dessa individer Ävende hade diabetes. uppgifterattuppgav om
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socioekonomiskaolikatillutbildningsgrad, tillgångcivilstånd, resurser,
i ULF,registrerasvilkabostad,ochbilinnehavsåsom egenav

i analysen.utnyttjades

mellanframkomtill 1993dödligheten framuppföljning attVid aven
perioden.avlidit underhademed diabetesindividerna40-50 procent av

och lågdiabeteskvinnor medfannför ålderjusteringEfter attman
medmed demdödlighet jämförtökadhadeutbildningsnivå 47 procent

diabetikermanligablandanalysMotsvarandeutbildningsnivå.hög
inter-betyderDettadödlighet med 22ökad attpåvisade procent.en

det gällerbakgrundoch socialköndiabetes, närmellanaktionen
Slutsatsenförkvinnorpåtaglig för män.ändödlighet i diabetes är mer

betydaklassbakgrundochsocialablirfrån studien mönsteratt synes
förför kvinnordiabetesavlida i män.risken änför attmera

och slutsatserDiskussion

uppföljningarochantal studierfrånresultatSammanställningen ettav
könsskillnader,förekommerdettyderi Sverigediabetesvården attav

medtillfredsställelsevårdutnyttjandemönster,gällerdetbåde när
diabetikemaskvinnligaBakom de sämrelivskvalitet.vården och

och köns-ålders-antalfinnaslivskvalitet kanochhälsasubjektiva ett
såsomdiabetes,biologiska konsekvenserochfysiskarelaterade av

barnafödande. Andraochgraviditetersamband mediproblemsärskilda
desåsomkaraktär,kulturellsocial ochförklaringar attmöjliga är av

svårareharyrkesmiljöellerfamilje-, studie-sindiabetikernaikvinnliga
konsekvenser.praktiskadiabetessjukdomensförfå acceptansatt

lyckasintesjukvårdenochhälso-därutövermöjlig slutsatsEn är att
och stödvårdbehovdiabetikemastillfredsställa de kvinnligamed att av

frånResultatendiabetikemas.manligautsträckning dei somsamma
oftarekvinnordärpatienttillfredsställelse,mätningarolika rappor-av

för kvinnornasdiabetesvårdenpåproblem, tydermissnöje och attterar
detinnehållet ochmedicinskadetgällerbåde detdel kan förbättras, när

också läggatycksdiabetiker störrebemötandet. Kvinnligaallmänna
diabetiker.manligabemötandevikt vid ängottett

diabeti-manligavårdutnyttjandehögrediabetiker har änKvinnliga ett
uppgifter avseendeifrånskulle bortsejämförelseniker, även manom

vårdumyttjdeldockSamtidigt kan/obstetrik.gynekologi även an-en av
diabetesmottagningenpåprivatpraktiker ochhusläkare,det hos vara

intressantfunktioner. Ettreproduktivakvinnorsförknippad med
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observandurn kvinnliga ochär manliga diabetikeratt besöker
specialistmottagningar sjukhus i ungefär utsträckning,samma men

kvinnorna oftare vänderatt sig tillavsevärt vårdcentral eller privatläka-
dessaI avseenden liknar de kvinnliga diabetikema kvinnligare. mera

icke-diabetiker manliga diabetiker,än vilket pekar på betydelsen av
reproduktiva funktioner för kvinnors vårdutnyttj andemönster.

När det gäller patientundervisning och återkommande kontroller, t.ex.
ögonbottenundersökningar, vid diabetes finns det inget tyder påsom

kvinnor skulle ha tillgångatt till dessasämre Tvärtom kan detän män.
finnas anledning studera i vad månatt närmare och medelåldersyngre
manliga diabetiker nås regelbundna ögonbottenundersökningar.av

Beträffande metabol kontroll vid diabetes, föreligger det inte resultat
från tillräckligt täckande svenska kartläggningar för allmänna slut-att

kan dras eventuella könsskillnader.satser Omfattande material frånom
Stockhohn, Uppsala, Gotland och Laxå visar det inom dessaatt
områden inte finns några könsskillnader i detta avseende. När det gäller
olika hälsoparametrar, bl.a. uppgifter metabol kontroll, väntasom
möjligheterna till rikstäckande kartläggningar bli bättre under de

åren, dånärmaste användningen datorj ournaler och skräddarsyddaav
för uppföljning diabetespatienter når spridning iprogram störreav

hälso- och sjukvården.

Hur hanterar och kvinnor diagnosenmän diabetes Kvinnor kanske har
benägenhetstörre de blivit diabetiker,att deaccepteraen att störretar

for egenvård manliga diabetiker,än och ställer också höga kravansvar
på vården. Män lägger föröver diabetes på läkaren, sjuk-ansvaret
vården, hustrun Detta kan orsak tilletc. diabetesvårdenattvara en
uppfattas olika respektive kvinnor.män Beträffande metabolav
kontroll visar svensk studie med socialt stöd haratt mänen gott ett
bättre resultat i metabol kontroll,termer medan kvinnor inte tycksav
få socialt stöd kan förbättra deras behandlingsresultat.som

Kvinnliga diabetiker kan behöva för bearbetastörre sinutrymme att
och ångest, medan manliga diabetiker kan behöva stöd föroro attmer

sin sjukdom och själv vidtaacceptera nödvändiga åtgärder. Det är
också möjligt diabetes påverkaratt och kvinnors självbildmäns olika.
Kvinnors självbild kan eventuellt påverkas eftersom vårdenmera, av
diabetes i hög utsträckning handlar frågor vikt och kostomlägg-om om
ning, vilka kan viktigare för kvinnor för Dock kanän män.vara även
manliga Typ l diabetikers självbild bli vid diagnosensämre då den
överensstämmer med mansrollen.sämre
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klassbak-ochsocialadödlighet diabetes, mönsterdet gällerNär synes
förkvinnorfördiabetesavlida i änför riskengrund betyda attmera

f°ar detlågutbildade kvinnorkantill dettaförklaringEn attvara
sjukdom,förstå sinförde behöverpedagogikdenstöd och attsom
anhörigahjälpf°arkanskesituationmotsvarandeimedan män avmera

Å högdetfinnsandra sidankroniska sjukdom.sinför klaraatt en
DISS-materialet.redovisadei detblandocksåöverdödlighet männen

diabetessekundärs.k.diabetikema harmanligaavlidnadeMånga av
alkoholism.medförknippad

medvården skallhuraktualiserasfrågakonkret ärEn agerasom
mottagningen.tillkommerkontakt eller intedålighardiabetiker som

missbruksproblem. Detmedlågutbildadefinns mångaI denna grupp
deinnehåll såoch vårdensbemötandetutveckla attfinns behov attett

förutsättningar.behov ochanpassade till dessabättreär gruppers
diabetes,för vårdencentraltälv harpatientenEftersom ett avansvar

riktad tillpedagogiksärskildutvecklaanledningkan det finnas att
sociala problem.ochutbildningmed låggrupper

karaktärha ändratdiabetes kandödligheten ipåfinns teckenDet att
kardio-gällerkvinnor vadsärskilt förhar ökatår. Denunder senare
enbarträckerdet inteinnebärsjukdomar. Detta attvaskulära att

bördiabetes,patientens ävenkvinnligafokusera på den attutan man
upptäcktsåsomtillstånd,faktorer ochandrauppmärksamhetägna

justmöjligthypertoni.blodtryck, Dethögt attbehandling äroch av
förhittills varithypertonibehandlingen stereotyp.av

anledningdetkönsskillnader finnsovanståendebakgrund attMot av
i diabetes-patient-vårdarehur mellananalysera utmötetnärmare ser

olika IkvinnorochföreträdaresjukvårdensUppfattarvården. män
könsspecifikavärdefulltdet ocksåstudiesyfte kimde upprättaattvara

särskilt förresultat,vårdensochdiabetesmottagningar pröva om
förbättras.del, kankvinnornas

delhelgenereradeUppföljningprojekt AktivSocialstyrelsens en
visadelandet. Dessaolika delardiabetesvården i attuppgifter avom

mellankvalitetsig vårdensskiljdeläns landstingi Stockholmst.ex.
AktivfrånresultatentidigareMed deoch små enheter.stora

utvecklingenföljerföreslårbakgrundUppföljning att uppmansom
fokussärskiltmedantal landsting,inomdiabetesvårdeninom ett

bemötandet,allmännagäller detBåde detkönsperspektivet. när
dödlighet iomhändertagande ochomvårdnadsmässigtmedicinskt och

kön,mellaninteraktionenstuderavidareangelägetdiabetes, detär att
bakgrund.ålder socialoch



148 Könsperspektiv på verksamhetervissa SOU 1996:133

5.4 Tillgång och resultat Vissaav

Ortopediska behandlingsmetoder

Sammanfattning: I föreliggande avsnitt könsspecifikapresenteras
uppgifter de sjukdomsgmppema,största vilka behandlas kirurgisktom
i den svenska ortopedin: ryggproblem, protesersättning höft- ochav
knäled fraktur på delen lårbenet,samt övre s.k. höftfraktur.av

Diskbråcksoperationer förekommer enligt rad studier ungefären
dubbelt så ofta hos hos kvinnor.män Emellertid visar aktuelltsom ett
material från Värmland ungefär lika frekvenser för och kvinnor;män
0,28 operationer 1000 och 0,25 1000 kvinnor.män Kvinnornaper per
hade något högre ålder vid operationstillfallet och deras operationer var
förknippade med högre totalkostnad.en

Protesersättning höftleden utförs vid i huvudsak diagnoser;treav
reumatoid artrit och frakturosteoartros, på lårbenshalsen. tvåDe

sistnämnda diagnoserna betydligt vanligareär hos kvinnor hosän män.
detI nationella kvalitetsregistret under perioden 1992-1994 60var

de opererade kvinnor. Kvinnorprocent uppvisar bättre resultatav ett
efter höftledsersättning i form lägre risk för proteslossning överav
tiden. Detta beror sannolikt på skillnader i fysisk aktivitet, kroppsvikt
och arbetsbelastning. I kvalitetsregistret finns data insamladetyvärr
rörande patientens eller väntetid före operation.status I det nationella
kvalitetsregistret för primära knäartroplastiker relationen kvinnor:år

3:1. Detta förklarasmän såväl knäartros reumatoid artritatt ärav som
vanligare hos kvinnor. Kvinnorna har i regel funktionelltsämre status
vid operationstillfället. De å andra sidan efter operationen uppnåsynes

bättre funktionelltett änstatus männen.
Höftfraktur den vanligaste orsakenär till sjukhusvård för benbrott.
fjärdedelarTre dessa frakturer drabbar kvinnor. I Värmlandsstudienav
den årliga förekomsten 1,0 1000 och 2,0 1000 kvinnor.mänvar per per

Medelåldern för 74,2 år och för kvinnormän 80,1 år. Kvinnornavar
hade fler vårddagar och högre kostnader, vilket kan förklaras med
kvinnornas högre ålder och högre sjuklighet höftfrakturen.utöver

De registerdata idag finns tillgängliga tyder inte på köns-som
skillnader det gäller kirurgisknär behandling vid vanliga Ortopediska
sjukdomar. Faktaunderlag saknas bemötandet inom ortopedin,om
liksom uppgifter vårdens tillgänglighet och väntetider. Detom är ange-
läget fortsatta analyser ochatt uppföljningar vid sidan medicin-av
teknologiska aspekter fokuserar bemötandetäven del densom en av
ortopediska vårdens kvalitet.
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diagnostik ochsigSverigeispecialitetenOrtopediska ägnarDen
isjukdomarochskadorförvärvadeochmedföddabehandling av

och ligarnent.muskulatur,leder,skelett,dvs.rörelseorganen senor
mani-bl.a.vilketvanliga,synnerligendessafrånSymptom ärorgan

hosbesöksorsakenvanligastedendylikaifesteras ärsymptomatt
infektioner,hjärtkärlsjukdomar,vanligareallmänläkare, än mag-

psykiska besvär.ochtarmbesvär

könsskillnaderfinns klaraskadorochsjukdomarOrtopediskavissaFör
medsjukdomarpåExempelfall.förekomstårligi incidens nyaav

radiusfraktur,distalhöñledsluxation,medföddkvinnodominans är
medochknäleden,artros ibroskdegenerationlårbenshalsfraktur samt

ledkulan iglidninghöftleden,isjukdomPerthesmansdominans av
klumpfot.medföddfemoriscapitisfyseolysishöften samt

meningi vidbemötandetiskillnaderfinnshuruvida detFör utrönaatt
genomförtssjukvård harochsvensk hälso-inomochkvinnor mänav

delsMedlars,Medline,databasermedicinskalitteratursölming idels
förationalregistretNkvalitetsregistrensvenskafrån dedatainhämtats
harRikshöft. VidareochlcnäplastildegistretNationellahöltledsplastilc,

Hanssonprofessor Tommyerhållitsryggproblemrörandeuppgifter av
rörandeochsjukhusetSahlgrenskaRydevikBjörnoch docent

UniversitetssjukhusetpåohnellOlof Jprofessorfrånepidemiologi
Universi-kliniken,socialmedicinskapåWeibullHenrikMAS. Docent

undersökningfråndatatillhandahållitMAS, hartetssjukhuset aven
landsting.länsVärmlandsvårdkostnader iochvårdutnyttj ande

frånsåvälartiklar,publiceradedet saknaskanAllmänt sägas att
diskuterasproblemOrtopediska ettvärlden, därövrigaSverige ursom

materialsvetenskapligaredovisatNaturligtvis finnskönsperspektiv.
redovisasstudiernaresultatenkvinnor,ochpåuppdelning män avmen

skälAv dettakön.respektiveföruppdelningregelmässigt utan
fram-datakönsspecifikadeavsnittföreliggandei sompresenteras

uppgifterdåsigkällor. Detangivnasvenska rörkommit omomovanur
svenskadenisjukdomsgruppemakvantitetsmässigtde största

knäledochhöñ-protesersättning samtryggproblem,oitopedin: av
höftfralctur.s.k.lårbenet,delenpåfraktur övre av

Ryggproblem

valdslumpvistföljdeprospektivtundersökning därdanskI enmanen
såvälfarmKöpenhamntillförstad attibefolkningendel manenav
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incidens prevalens andel sjukai befolkningen ländryggsbesvärsom av
ökade med stigande ålder hos kvinnor, medan förhållandena relativtvar
konstanta hos Detta förklaras troligenmän. kvinnornas utvecklingav

benskörhet osteoporos efter klimakteriet. Andra könsskillnader iav
denna studie livstidsincidensen ländryggsbesväratt högrevar av var
hos mellan 40 och 50 årmän och hos kvinnor 60 år. Sammaöver
resultat har erhållits i undersökningar i USA National Health and
Nutrition Examination Survey 1970-74 och 1976-80.

När det gäller durationen sjukfrånvaro på grund ryggbesvår finnsav av
distinkta skillnader mellan könen. Således kvinnor sjukfrånvarandeär
längre i åldrarna 40-49 år medan betydligt längre frånvarandemän är
i åldrar mellan 50 och år.65 Ryggdiagnos sjukskrivningsorsaksom var
1983 dubbelt så vanlig hos hos kvinnor. Genomsnittligtmän som
varade dock kvinnornas sjukfrånvaro åtta dagar längre vidän männens
diagnoser inom det muskuloskeletala där ryggbesvär densystemet, är
dominerande undergnippen.

Di skbråcksoperationer förekommer enligt rad studier ungefären
dubbelt så ofta hos hos kvinnor. finnsmän Det många förklaringarsom
till detta, till exempel olika och toleransnivåer hossmärt- ochmän
kvinnor, vanligare förekomst vibrationsexponering hos ochmän attav

genomsnittligt harmän smalare spinalkanal kvinnor. Emellertidänen
har andra studier funnit likartade frekvenssiffror för och kvinnor;män
1,9 respektive 2,2 Valkenburgprocent 1983 och 0,28procent et
operationer 1000 respektive 0,25män operationer 1000 kvinnorper per
i Värmlands läns landsting 1994. Iden svenska undersökningen hade
kvinnorna något högre ålder vid operationstillfallet, och deras operatio-

förknippade med högre totalkostnad beroende på någotner var en
högre kostnader för apoteksvaror och intensivvård.

Protescrsättning höftledenav

Protescrsättning höftleden operation utförsär vid huvudsakiav en som
diagnoser,tre reumatoid artrit och frakturosteoartros, på lårbenshalsen.

Av dessa diagnoser de två sistnämnda betydligtär vanligare hos
kvinnor hosän man.

I det svenska nationella kvalitetsregistret under perioden 1992-var
1994 60 de opererade kvinnor.procent Detta förklaras den högreav av
frekvensen reumatoid artrit och lårbenshalsfraktur hos kvinnorna.
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operationstillfalletvidåldersfördelningkvinnor harochMän samma
10,6.+/-på 69,6medelåldermed en

höftledsersättningtotalefter änresultatbättreuppvisarKvinnor ett
förgällertiden. Dettaproteslossningrisk förlägre överi formmän av

aktivitet,fysiskiskillnadersannolikt påberorochdiagnosernaalla tre
visaskunnatdetta inteDock hararbetsbelastning.ochkroppsvikt

framföralltoch mänpublicerade studier. Mäni någrastatistiskt yngre
kvinnor.proteslossningförriskbetydligt änlöper störreen

frekven-årligadenVärmlandsundersökningennämndadenI varovan
och 1,21000könen, 1,1for bägge mänoperationer perpersammasen

och högreantal vårddagaruppvisade högreKvinnornakvinnor.1000
laboratorieunder-kemiskaapoteksvaror,avdelningsvård,kostnader för

totalkostnad förhögreröntgenundersökningarochsökningar samt en
operationen.medsambandvård i

på kvinnor,höftledsartroplastiker i USAtotala görsalla62 procent av
funnitharstudieramerikanskaI atti Sverige.likavilket är mansom

blandvilketoperationstillfállet,vidfunktionellt annatkvinnor sämreär
detkäpp. Ianvänderkvinnorfleri 35 än mänvisar sig procentatt

rörande patientensinsamladedatafinnskvalitetsregistretsvenska
jämförelseförsaknas faktavarför detoperationväntetid förellerstatus

knäledsprotes.förregistretgälleravseende. Dettai detta även

knäledenProtesersättning av

vid i huvud-utföresoperationknäledenProtesersättning är somenav
diagnoserdessaartrit. Avreumatoidochsak diagnoser,två osteartros

78gjordes år 1976Sverigekvinnor.hos I procentvanligarebäggeär
siffradennaoch 1992på kvinnorlcnäartroplastikema för artros varav

reumatoid artrit 70siffror förMotsvarande procent74 procent. var
stigitoperationstillfallet harvidMedelåldernrespektive 65 procent.

tilloch från 67kvinnorår förtill 71period, från 69dennanågot under
befolkningsutvecklingen.Dettaför69 män. motsvarar

omfattande1976-1992,kvalitetsregistretnationelladet svenskaI
Dettakvinnorzmänrelationenknäartroplastiker,primära30.003 är

hosvanligarereumatoid artritsåväl knäartros ärförklaras att somav
operations-vidfunktionellthar i regelkvinnor. Kvinnorna statussämre

höftledsartroplastikema.förfalletvadlikhet medtillfället i ärsom
kvinnorna.blandreumatikerandelenhögrepå denDetta kan bero
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Kvinnorna å andra sidan efter operationen uppnå bättresynes ett
funktionellt än märmen.status

Misslyckandefrekvensen i form omoperation minskade åren föröverav
både och kvinnor. Det förelågmän ingen könsskillnad för artros-
patienterna under det de reumatiska kvinnorna hade längreatt protes-
överlevnad Detta kan bero påän högre åldermännen. vid primäropera-
tionen med mindre fysisk aktivitet efter ingreppet.

I Värmlandsundersökningen opererades kvinnor dubbelt så ofta som
0,84 operationer 1000 kvinnormän, respektive 0,47 1000 män.per per

Kvinnorna hade något högre apoteks- och laboratoriekostnader under
det hade högre kostnadermännen vadatt vårdavdelnings-,avser

och totalkostnader.röntgen-

Höftfraktur

Med höñfraktur fraktur på delen lårbenet, dvs.övremenas av genom
lårbenshalsen collum femoris-üaktur eller muskelfastena nedanför
lårbenshalsen trokantär fraktur. Det den vanligaste orsaken tillär
sjukhusvård för benbrott i Sverige. Frekvensen dessa frakturer ärav
stigande och allt belastning på deutgör Ortopediskastörreen resurserna
i landet. Tre fjärdedelar dessa frakturer drabbar kvinnor.av

Det nationella kvalitetsregistret Rikshöft visar vid års80 ålder haratt
femte kvinna haft höftfraktur och vid års90 åldervar en vararman.

Männen har exponentiella riskökning med fem till tio årssamma men
förskjutning uppåt i ålder. Vid mitten 1980-talet inträffade 14.000av
höftfrakturer i Sverige och 1995 18.000 frakturer. Medelåldern för
de drabbade 80 år. Antalet frakturer har fördubblats i Skandinavienvar
och västländema under de två decennierna och ytterligaresenaste en
ökning på till 50 till 2010. Detta beror på ökatväntasprocentupp
antal åldringar med Möjligen kan ökningstakten minskasosteoporos.

förebyggande åtgärder och behandling hosgenom osteoporosav
kvinnor östrogentillförsel, motion, rökningsminskning och profylax

fallolyckor hos gamla upplysning,mot bostadsanpassning etc..

Behandlingen höftfralcturer alltid kirurgisk med tillrättaläggandeärav
frakturen och fixation med skruvar och/eller plattor. Patienten kräverav

alltså sjukhusvård i samband med operationen. detI aktuella ålders-
klientelet hälften ensamstående ochär behöver i regel någon form av
eftervård antingen i hemmet med hemhj älp och sociala insatser eller på
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Även harmånga deeller sjukhem.geriatrisk klinik ma-som enav
sjukligdenne/denna självhem direkt dåke/maka inte kommakan är
harefter fyra månadernyopererade.och hand den Förstkan treta om

dit.från boende återväntfjärdedelar de kom egetav som

uteblivenkomplikationer i formfallen inträffarcirkaI 20 procent avav
kräver dåkomplikationledhuvudet. sådanläkning kollaps Eneller av

behovmed ytterligarehöñledsprotesoperation med insättandeen avny
sjukvård.av

denVärmlandsundersökningen därOvanstående data bekräftas av
och 10002,0årliga frakturincidensen 1,0 1000 män perpervar

år.för kvinnor 80,1år ochkvinnor. Medelåldern för 74,2mån var
vård, apotek,kostnader föroch högreKvinnorna hade fler vårddagar

och totalt. Allaintensivvårdkemiska operation,laborationer, röntgen,
därmedhögre ålder ochmed kvinnornasdessa kostnader kan förklaras

höftfrakturen.högre sjuklighet utöver

idag finnsregisterdatadeSammanfattningsvis kan sägas att som
kirurgiskdet gällerkönsskillnadertillgängliga inte tyder när

framkommerOrtopediska sjukdomar. Däremotbehandling vid vanliga
framföralltOrtopediska insatserbehovsåväl kvinnors mänsatt avsom

inomsaknas bemötandetFaktaunderlagi högre omfattande.ålder är om
och väntetider.vårdens tillgänglighetuppgifterortopedin, liksom om

vid sidanoch uppföljningaranalyserDet angeläget fortsattaär att av
delbemötandetaspekter fokuserarmedicinteknologiska även som en

rapporterade bristerkvalitet. Uppgifterden Ortopediska vårdens omav
redovisas iverksamhet,bl.a. ortopediskoch problem i vården, inom

Kapitel
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5.5 Könsskillnader i psykosocial cancer-

vård

iSammanfattning: Bröstcancer och. kvinnors.. prostatacancer uar
respektive vanligaste tumörfonner och båda harmäns kopplingar till
sexualitet och könsidentitet. Trots det efterfrågan på psykologisktär
stöd olika, avspeglande och kvinnors olika tackla livs-mäns sätt att en
hotande sjukdom med dess konsekvenser förluster och förändringar.av
Det behövs forskning kan kunskaper båda könen isom generera om
dessa avseenden. Här kan behöva de kunskaperomprövaman som
finns krisreaktioner och hantering coping, då dessa kanstressom av

baserade på alltför smalt underlag, nämligen studier kvinnorettvara av
med bröstcancer. Det sjukvårdens uppgift stödfunk-är att anpassa
tionema efter och kvinnors behov.mäns

För analysera könsskillnader i behov och bemötandeatt vid cancer
kan det intressant studera cancerfonn drabbar ochatt månvara en som
kvinnor i utsträckning, malignt melanom. Könsskillnadert.ex.samma
har observerats det gäller intresse för förebyggandenär åtgärder,
kunskaper dessa solningsbeteende. Kvinnor söker vård församtom
melanom redan från början har bättresom prognos.

Av patienter med melanom har kvinnor ångestproblem ochmer
tidigare med depressiva besvär. Sent i förloppet har mänreagerar

depressiva besvär i frekvens. finnsHär sannoliktsamma en av
förklaringama till kvinnliga cancerpatienter efterfrågar och utnyttjaratt
psykosocial och psykiatrisk stödverksamhet manliga patienter.änmer
Fynden kan också återspegla skillnader mellan och kvinnorsmäns sätt

med utåtriktad aktivitet,att män aggressivitet och avledandereagera -
vilka registrerasmanövrer, psykosociala ångest-Desymptom.som

kvinnor visar har den psykosociala onkologinsymptom mycketägnat
möda systematiskt Det troliga dockatt och kvinnormäta. är manatt
har lika svårt tackla det hot och de förluster ochatt andrasom cancer
livshotande sjukdomar för med sig uppleva och visasätten attmen-
reaktioner och söka hjälp olika.är

Många cancersjukdomar könsspecifika och förekommerär enbart hos
könen och andra urogenitalaett maligna sjukdomarprostatacancerav -

hos och bröstcancer och gynekologiskamän turnörsjukdomar hos
kvinnor. Andra cancersjukdomar, exempelvis lungcancer och mag-
säckscancer, har i modern tid haft tydlig könsskillnad med imänen
övervikt, könsskillnadema på järnnas sarmolikt tillär väg att ut,men
följd utjämnade könsskillnader i fråga livsstil, såsom tobaks-av om
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drabbarkönsneutrala ochVissa cancersjukdomaroch alkoholbmk. är
exempelvis maligntutsträckningkvinnor i ungefärochmän samma -

lymfom.colorektal ochmelanom, cancer

respektivei behovkönsskillnadersvårt dokumenteraDet är att om-
ojämntdär könenhändertagande för de cancersjukdomar är represente-

cancervården varförinommånga år diskuteratsSå har det underrade.
problem. Tolk-psykosocialasåbröstcancerpatienter tycks ha stora

och bröstetsbröstförlusteni riktning detningama har gått ärattmot
vid andrapsykiska reaktionersymboliska innebörd, änsom ger mer

engageradehar varittolkningcancersjukdomar. En attannan
hosbröstcancersjukdomensynliggörakvinnognipper bidragit till att

bröstcancerpatien-tredjeoch medpatienter. Ettallmänhet ärsynsätt att
mångacancersjukdomen ochvanligastedet denmånga ärärtema --

dessasamhället. Avsjukdomen ikvinnor med eller efterlever ute
psyko-terapeutisk ellersökt kuratorsstöd,kvinnor minoritethar en

uppmärksammade.behov har blivitsocial och derashjälp

psykiskainternationelltkunskaper finnsdeEn delstor omsomav
rehabilitering och /ellerbehovoch psykosocialareaktioner avcancer

framgåttSombröstcancerpatienter.kontakten medstöd kommer från
inommånga de sanningaridagavsnitt ifrågasättertidigare avmanav

studier ochpå erfarenheter,psykologi, byggermedicin och som
onkologin harden psykosocialamanliga patienter. lgeneraliseringar av

sanningarna på detta område kangryende insiktlikaså attomman en
kvinnornämligen studiersmalt underlag,alltförbaserade ett avvara

bröstcancer.med

psykiatriskmedarbetarenheten inom RadiurnhemmetPsykosociala
cancervården.rehabilitering inompsykologiskt ochbehandling, stöd
dokumenteratuppmärksammat ochsedan fleraPå enheten har man

olikaarbetet och ii det kliniskade könsskillnader hittatman
detutgångspunkt har varitforskningsprojekt.utvecklings- och En att

ieventuella skillnadervid könsneutrala cancersjukdomamadeär som
blivitharstuderas. Melanombehov omhändertagande lättast kanoch

könsperspektiv.studierföremål för särskilda psykosociala ur

och studiererfarenheterdels kliniskaFölj ande redovisning bygger
litteratur påinternationellgenomgånggjorda enheten, dels på av

området.
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Individuellt psykologiskt stöd vid cancer

Patienter remitteras till Psykosociala enheten läkare och sjuk-av
sköterskor verksamma inom den cancervård tillknutenärsom
Radiumhemmet. Det har visat sig de flesta önskarpatienteratt som
eller förslag individuell stödkontakt kvinnor. Enaccepterar ärom en

del dessa kvinnor har bröstcancer eller gynekologiskstor av cancer,
vilket delvis sammanhänger med dessa andelutgöratt storgrupper en

patienterna vid kliniken, dessutom dessa patienters intresseärav men
eller behov andra Cirka 40 cancerpatien-större än procentgruppers. av

vid Radiumhemmet dessa remitteras inte till denär män,terna men
psykosociala verksamheten i utsträckning kvinnor. De mänsamma som

rekommenderarpersonalen professionell psykologisk tillhjälpsom
tackar ofta nej eller ber få återkomma vid behov. Enligt personalenatt

mottagningama mycket sällan intresserade delta iär männen attav
ibland individuell kontakt. Under och1994 1995grupp men av en var

andelen endast enhetens17 patienter.män procent av

I undersökning hur den manliga patientgmppen inom psyko-en av
sociala enheten såg under 1995 framkom de 52 27männenut att av var
äldre år och50 25 mellan år. Cirka20-49 60än männenprocent av
kom for l-4 samtal, 25 för samtal och5-10 15 förprocent procent mer

10 samtal. femtedel deEn remitterade manliga patienterna komän av
inte alls avböjde kontakt. tidigare kartläggning deI 43utan en av
bröstcancerpatienter under år behandlades vid enheten, 58ettsom var

äldre år.50 46 patienterna kortakom föränprocent procent av
kontakter 5 besök, 34 för besök och hade5-10 20procent procent

lång kontakt besök.10en

De manliga patienterna jämnt fördelade mellan och gamla.var unga
tyder dockDet på de kommer i högre grad äldre, dådeatt änyngre

Åldersfördel-manliga cancerpatienter har hög genomsnittsålder.en
ningen bland de manliga patienterna också förskjuten ålderär yngre
jämfört med kvinnligade patienterna.

De manliga patienterna sökande och uttalar ofta de inte hurär att vet
stödsamtal går till. sällan behöverInte de hjälp pedagogisk karaktärav
för kunna använda samtalet hjälp. nöjda fåDe medatt är attsom
bekräftat deras reaktioner normala och vill ofta därefter vidaregåäratt
själva vill diskuteraDe sin arbetssituation och ekonomi. Om finnsdet
problem i deras relationer kommer dessa ofta kortfattat ochupp, men
med ansttykning skam eller förbud för diskutera detta medatten av en
utomstående. Olla de chansen funderingar existentielltar att ta upp av
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antecknings-karaktär. har med sigFlera de manliga patienternaav en
anteckningarbok, tankar och frågor och de för oftadär de skrivit ned

under samtalet.

lättsamtalssituationen och har vanligenKvinnorna hemvana iär mer
sina känslorrelationen till för ventileraanvända attatt terapeuten av

relationer till make elleroch Ofta handlar samtalenoro omsorg. -
sjukvårdspersonal.till och tilltill bam och föräldrar, vännerpartner,

inte några tydligalångvariga kontakterna finns detVad beträffar de
långvariga kontakter lever ikönsskillnader. behöverDe män som

angelägnasocialt, ochbelastade situationer, medicinskt och är attom
ochhantera sig själva sinha stödjande kontakt för kunnaatten

omgivning.

i med harSkillnader i psykisk sjuklighet mellan könen samband cancer
vetenskapliga studier på det psyko-endast undantagsvis varit i fokus i

psykiskaframkommit skillnader i såvälsociala området. Dock har det
särskilti studier lagtreaktioner livskvalitet flera utan att stormansom

melanom har det framkommitvikt vid fynd. studier maligntdessa I av
få sin diagnoskvinnor missnöjda med än märmen.är sättetatt attmer

reaktionerockså negativa psykiskaDe missnöjda kvinnorna hade mer
inför sjukhusbesök nöjda.deän

hade kvinnor högre frekvens ångestVid longitudinella studier änav
trötthet såväl kort tid efter diagnossömnproblem ochmän, ettsommer

år gällde depressiva hade kvinnorefter behandlingen. När det besvär
statistisk signifikans.också problem, könsskillnaden nåddemer men

sjukdom depressiviteten hos tillI samband med spridd ökade män
liknande nivåer hos kvinnor. svårt sjuka melanompatienterBlandsom
fanns livskvalitet eller psykisktdet inga könsskillnader i rapporterad
välbefinnande.

Gruppverksamhet för rehabilitering

År rehabiliterings-1985 började Psykosociala enheten bygga upp en
avslutadverksamhet för förebygga psykosociala problem efteratt

Kom-igång-giuppema innebärcancerbehandling. De s.k. ett program
gång i veckanunder veckor, där patienterna får tillfälle attsex en

information gång fysisk träning. skapadesoch i veckan Programmeten
i pilotprojekt med manliga och kvinnliga patienter med ettett
strukturerat och samtalsmöjligheterinformations- och träningsprogram
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för dela erfarenheter och varandra stöd på frisktatt vägen mot ettge
liv. Utvärdering gruppverksamheten visade könsfördelningenattav
bland patienterna mycket vilketsned, överraskade forskarna,var som
konstruerat for det skulle både och kvinnor.programmet mänatt passa
Av 192 patienter deltog i undersökning från tillnovember 1987som en
april 1990 endast 7 Av de patienter tillfrågadesmän.var som om
intresse delta det få kvinnor, 22 tackade nej, medanatt procent,var som
majoriteten de tillfrågade tackade nej.71männen, procent,av

Efter har rehabiliteringsverksamheten1991 funnits erbjudandeettsom
med ersättning från Försäkringskassan, ochmed affischerannonserat
broschyrer på kliniken. Patienter har anmält sig själva eller genom
personal. Under flera har endast fem manliga patienter hörts av,
jämfört med cirka kvinnliga patienter.300 Av de män spontantsom
hört sig har ingen velat delta enda bland kvinnor.av som man

pilotprojekt underI 1994-95 har enheten erbjudit gruppverksamhetett
med enbart fysisk träning till cancerpatienter med spridd eller kronisk
sjukdom. fanns klartHär intresse bland de manliga patienterna ochett

har utgjort andel patientgnipperna. Vid något till-männen storen av
fälle under 1995 hälften gmppdeltagamaän män.var mer av

År har projekt1995 inletts inom rehabiliteringsverksamhetenett nytt
på Psykosociala enheten. Kroniskt sjuka väljapatienter erbjuds att

Infonnations- och samtalsgrupp kognitiv inriktning,grupprogram:
skapande terapigrupp med musik och bild emotionell inriktning; eller
fysisk träning i fysisk inriktning. Samtliga har valt denmängrupp
fysiska träningen och där cirka 45 deltagarna. Deutgör procent av

dock klar minoritet inom hela projektet, cirka 20utgör procent.en

Inom för forskningsprojekt erbjöds nyligen opereradeett annatramen
patienter med melanom informationstillfalle i inför fortsattaett grupp
efterkontroller. Av 231 patienter accepterade 65 erbjudandet,procent

och kvinnor i utsträckning. Det inte heller någonmän samma var
skillnad mellan och kvinnor i hur tillfredsställda de med denmän var
information de fått.

I samarbete med sjuksköterskor på den poliklinikett mäntar emotsom
med urologiska skickades infonnationsbrev möjlighettumörer ett om

delta i gruppverksamhet speciellt för till manliga patienter.35att män
Programmet presenterades i huvudsak baserat informationsom var
och diskussion. Ingen patienterna svarade på inbjudan under deav
påföljande fem veckorna.
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sig manliga patienter harUtifrån dessa erfarenheter kan fråga omman
rehabilitering kvinnor ellermindre behov psykosocial än omav

kanbehoven mål, form och innehåll. Hurskiljer sig i fråga mänsom
önske-fångas upp Serbehov stöd under sjukdomsförloppet mänsav

annorlunda kvinnors Kan detmål rehabiliteringsprogram änutom
träffa andra igruppfonnen, med dess innebörd att sammavara av

Är samtal iproblemsituation, inte tilltalar män det somgruppsom
acceptabeltavskräcker, medan träning i ärgrupp

rehabiliteringsinsatser iEn möjlig slutsats behöverär mänatt samma
kvinnliga har andra preferenserutsträckning patienter änmensom

möjlighetenkvinnor innehåll. kan såvad gäller form och Det attvara
medanemotionella problem avskräckande fördela män,äratt snarast

innehåll information ellergruppverksamhet med väl medavgränsatett
fysisk träning kan tilltalande.vara

skiljer sig ifråga hur och kvinnorEn grundläggande är män
sig till svårakrisrealctioner och copingstrategier, dvs. sätt att anpassa

problem. märkligt hittills intelivssituationer och hantera Detta är nog
kiisreaktioner och krisförlopputforskat. modeller förDe emaneratsom

kvinnligabyggda på majoritetklinisk praxis sannoliktär en avur
har bröstcancerpatienter varit denpatienter det gällernär cancer-

har tidigare intressantoch det intenonnerande ansetts somgruppen -
erfarenheterfråga sig hur generaliserbara dessaatt

artiklar könsaspekter behandlade.Det har påpekats i flera äratt
i rehabilitering inom hjärt-Schuster och Waldron skriver artikelen om

definierarsjukvården det bedrivs lite forskningmycketatt som
respektive kvinnor.skillnaden mellan rehabiliteiingsbehov för män

och har lättareKvinnor intresserade hälsofrågorär attmer av
undersökningaroch har kanske därför i delrapportera oro en

ochproblem Också enligt Cameron Hillän män.rapporterat mer
högre frekvensenkvinnor De denän män.rapporterar tarmer oro upp

kvinnor, påpekarfobier och posttraumatiskt syndrom hos attav men
det psykiska problem.kan bero på ovilja /ointressemäns att rapportera

och ångestMän har tendens sinatt ut genomen agera oro
beteendealkoholkonsumtion, ökade fysiska aktiviteter, aggressivtett

problem föromgivningen, fånga relevantaFörgentemot attm.m.
beteendeförändringar och inte enbartmåste undersökamärmen man

förlita sig på rapporterad eller ångest.oro

anpassningMan finner inte någon skillnad mellan och kvinnorsmäns
till kvinnor medcancersjukdom enligt Sneed mår1992. Däremotet
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ochbröstcancer eller gynekologisk beträffar ångestbättre vadcancer
depressivitet andra författarna.enligtän cancergrupper

studie där hade coloncancer verkadeI 39 partnern man-en av par ena
liga patienter sig kvinnliga patienter.bättre Detän motsattaanpassa

för deras friska där mådde mycketmännen sämre.sant partners,var
medmanlig patient mådde således mycket bättreParet med än pareten

kvinnlig patient. Författarna rollförändringama för bådaantog atten
kvinnan sjuka patient.denstörre när än närvar mannen varvar

Manliga cancerpatienters psykosocialt stödpåsyn

stöd,förstå manliga patienters behov och på psykosocialtFör att av syn
fyra månaderintervjuades samtliga manliga patienter, undersom

hösten remitterades till Psykosociala enheten och de1995 mänsex av
hade pågående stödkontakt, sammanlagt frågan30 Närmän.som en

ha struktureradgällde samtalsstöd framförde flera de villemän att en
behandling, ioch snabb fonn stöd efter avslutad formt.ex.av av

debriefingsamtak Information och skulle framgå tydligt. Manteman
individuella kontakter tänka sigföredrog kunde eventuellt grupp-men

ochsammankomster. skulle innehålla fysisk aktivitetDe i så fall gärna
kanhandfasta råd kring arbetsrelaterade problem och hurge man

hantera information,specifika problemsituationer. psykologiskaDen
önskade villreaktioner normala. Manäratt vetasom man var om ens

eventuellt också diskutera existentiella frågor.

Även de tillde flesta intervjuade tveksammamännenom enav var
samtalskontakt i samband med primära insjuknandet mångadet var
otvetydigt positiva till stödkontakt och de drabbasnär etten om av
recidiv, helst individuellt och bara några få samtal.men

endast dessaDet intresseradmän spontantvar enen av som var av
stödgrupp med patienter i liknande situation. flesta ville haDe männen

klart deklarerat mål med eventuell gmppverksamhet, skulleett en som
direkt relaterat till må tycktebättre. Mer hälftenän männenattvara av

det viktigt blandventilerade eventuella problematt attvar man
människor ålder.med liknande social eller i ungefärstatus, samma
Hälften hade åsikter svårigheter vadmedmänsav gruppen om grupper,
beträffar den sociala strukturen eller hierarkin i Någragruppen.
framförde arbetare inte skulle kunna fritt chefs-att prataen om en

med i betonade också har olikaDe attperson var gruppen. man
språkbruk och olika problem. högre tjänsteman troddeEn attman
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arbetare hade det mycket lättare i sin arbetssituation medän män mer
ansvarsfullt arbete. De bekräftade inordnar sig hierarkisktmänatt
mycket snabbt i och har svårt kliva sin sociala roll.atten grupp ur

Som jämförelse kan sociala skillnader inte signämnas att ter ettsom
problem bland de kvinnliga patienterna i enhetens Degrupper.
fokuserar oña den känslomässiga problematiken patient, hustrusom
och moder och svårigheter omgivningens attityder och för-mötaatt
väntningar. ingår kvinnliga från samhälls-I patienter olikagrupperna
klasser och kulturer och de lätt omkring sjukdomsproblematikenenas
och de emotionella och sociala konsekvenserna.

Många hade stöd sin flickvän eller fru och tyckte detmännen attav av
räckte. Tre tyckte de kunde få stöd vissa arbets-männen attav av
kamrater. Flera använde stödet från kamratgruppgärna en som var
"lagom intresserade" sjukdomderas och kundeav som snarare ge
distraktion kring intressen, Deumgänge mänt.ex. sport.genom som
kunde tänka sig klmde tillföra något, de självaävenatt en grupp om
inte intresserade, föreslog någon aktivitet samlandevar som gemen-
skap, landbandy eller film existentiella frågor, för sedant.ex. atten om
kanske "fika "tastund" eller öl "och lite. verkadeDetprataen en som
samtalet behövde avdramatiseras och inte självändamål.ettvara

I alla de manliga patienterna övertygade ochstort mänsett attvar om
kvinnor fungerar olika och har olika problem i sambandsätt mötaatt
med sjukdom. antydde obenägnaDe visa sin svaghet ochmän äratt att
sårbarhet, särskilt inför andra Män har behov lösa sinamän. attav
problem intellektuellt, praktiskt och målinriktat Deett sätt.
intervjuade trodde kvinnor har känslorlättare visa ochmännen att att
"kan sig" på sig främmande försättprata ett männen.terav som mer

Dessa stöds mansforskare med erfarenhet användautsagor attav av
gruppsamtal forum för ventilera och bearbeta kriser: Mänmän attsom

rädda för svaghet och rädda för bragråta. Enär visa sin äratt att
karl reder själv. ska klara bådeMannen ochsig smärta utan attsorg
bli känslosam medan kvinnor har på signärmast atten press vara
känslosamma. kännerMän dessa känslor kvinnorprecis som men
hindras eller har uttrycka dem.svårt Det vanligtatt är att mannen

med istället. Det brukligt sökeraggressivitet är inte mänattreagerar
varandra för tala med varandra hur de mår. En gårattupp om man

krogen stället "Larspå Jalmert, docent, Pedagogiska institutionenut
Stockholm.i

6 16-1235
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stödkriscentrum för individuelltErfarenheterna ñån Manscentrum, ett
cancerområdet.och gruppsamtal, har relevans inom Manscentrumäven

våldsbenägna Ofta kvinnanbedriver bl.a. gruppterapi för män. är
känslokanal och den bryts har hanenda ingen attnärmannens

ochmanlig vänskaptill. harvända Kvinnor svårtsig att acceptera
hindra demhomofobi kan ocksåMäns sigintimitet. närmaattegen

stödi krissituation Per Eliasson,andra förmän att grupp-en
ledare.

kommit såinteEliasson rekommenderar ofta gruppsamtal till män som
vikten ha pedago-långt i insikt och bearbetning. betonarHan attav en

börjanviktigt frångisk och faderlig roll gruppledare. Det är attsom
bli såstrukturera gruppsamtalen i hög grad för hjälpa männen attatt

Eliasson detde kan initiativ i diskussionen. atttatrygga att anseregna
ellerrespektlöshet i inte förmögnaligger viss män är attatt attanseen

varandraproblem. inte tala medbehöver tala sina Män är attvanaom
ochaktiv ledarebehöver hjälpoch ostruktureratspontant utan av en

giuppsamtal.igång och kan då haförebild för komma stor nyttaatt av

sexualitetenundersökning vid Radiumhemmet belyser hurpågåendeEn
strålning förpåverkas hos genomgåttmän prostatacancer.som

effekterpå tidigare bagatelliserat dePreliminära resultat tyder att man
fönnåga och lusti form nedsattoch behandlingensom cancern ger av

tillfreds-hade hafthos patienterna. 70 männen ettprocent somav
sexuellbehandlingen nedsattställande sexualliv innan fick engenom

initiativ.också färre Ilust och förmåga. upplevdeDe att partnern tog
känslomässigapatienterna delar sinafrågeformulär frågadeett omman

ellernågon: svarade de kan tala allaproblem med 69 attprocent om
vissaproblem med sin och kan talaalla 14nästan partner procent om

mycketintryckproblem med Männen attpartnern. av varagav
sinhelst medförsiktiga med till de sitt förtroende, de vill talavem ger

livskamrat.

könsperspektivCancerprevention ettur

isociologiska studier har visat klara könsskillnaderAmerikanska
åtgärder,nås kvinnor preventivapreventivt beteende: Män sämre än av

sjukvård del preventionen.särskilt det gäller sökanär att som en av
medanKvinnor har tendens medikalisera sina problem mänatten

och ibland sinundviker detta. Kvinnor för sina barnstar mansansvar
sig förhälsobeteende, hemmets health officer. Män utsättersom
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risker kvinnor beteende alkoholkonsumtion ochstörre än genom som
riskfylld bil- och motorcykelkörning.

Nedan redovisas resultat från studier prevention melanom,av av en av
de få tumörsjukdomar drabbar och kvinnor i ungefär likamänsom

Årutsträckning. 1992 drabbades kvinnor och i Sverige668 663 män
denna cancerfonn.av

Män har andel diagnosticerade ochsämre störreprognos en av-
primäropererade melanom leder till spridd sjukdom och död i sjuk-
domen hos kvinnor. intressantEn fråga detta beror påän är om
biologiska skillnader enbart eller skillnader i hälsobeteendeom
mellan och kvinnor spelar in. känt vid diagnos-Detmän är mänatt
tillfället uppvisar och tjockare melanom, vilka prognostisktstörre är

Det inte klarlagt detta beror på sökerär mänattogynnsamma. om
eller på deras snabbväxande. Frågantumörer äratt ärsenare om

för manliga patienter med melanom kan förbättrasprognosen av
sekundärpreventiva åtgärder avlägsnande tidiga tumörer riktadeiav
interventioner familjemottagning eller allmän screening ochgenom
andra åtgärder främjar tidig upptäkt.som

Intresset för födelsemärken hos kvinnor hos På frågorstörreär än män.
intresserad sina nevi kvinnor högre gradärom man av anger en av

intresse detta gäller såväl friska deltog i hälsounder-än män som en-
sökning, s.k. prickdagar patienter för melanom.opereratssom som

Kvinnor också intresserade och har fångat aktuellär mer av upp mer av
information melanom. I testade friska människorenkät,om en som om
tagit till sig de hälsobudskap spritts melanom under slutetsom om av
80-talet kvinnor alla områden faktarätta nästanangav mer svar -

sjukdomen, riskfaktorer, varningssignaler och solningsbeteende.om om
Kvinnor och använde olika informationsvägar. Kvinnor nåddesmän av
hälsoinfonnation från läkare, broschyrer sjukvårds-medgenom
infonnation och artiklar i veckopress i högre grad nåddesMänän män.
i utsträckning hälsoinformation på användeTV. Kvinnor flerstörre av
källor till hälsoinformation än män.

Vid s.k. prickdagar för hälsoundersökning huden 56 procentav var av
deltagarna kvinnor och 44 det gällde på frågorNärmän.procent svar

sökt läkare för hudförändringar någon sjukligutan attom man
förändring hade kunnat upptäckas, fanns det ingen könsskillnad det-
tycks alltså inte så kvinnor sökte i onödanatt än män.vara mer
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Diskussion och slutsatser

Inför starka hot- stå förloracancerpatient, införatt t.ex. attsom en
kroppsdelar, livet, för-förlora trygghet och kontroll, förloraatt att att
lora livspartner eller bam, skulle människor lika,ärtro att attman

ochoch kvinnor lika. sannolikt felDettamän är mänsreagerar -
kvinnors reaktionssätt, ned till fundamentala psykiska strukturer som

ochångest och ångesthantering försvar, coping kan olika. Hälso-vara
sjukvården bör upphöra med förbise könsskillnader i forsknings-att
resultat och klinisk erfarenhet och istället lyfta fram dem. Resultaten
kan användas till etablerade modeller, kanomprövaatt varasom
byggda på manliga eller i den psykosociala onkologinsom --
kvinnliga studieobjekt och forskarsubjekt.

förden psykosociala onkologin arbetar med modellerEn gren av
medcoping, olika strategier för hantera och stå med levaatt ut att

Könsaspekter har svåra bl.a. därför copingproblem varit utreda,att att
har olikaofta studeras i sammanhang där och kvinnormän typer av

eller livsproblem. beteendeforskning har beskrivitModernstress
s.k. nyhetssökande respektive undvikande beteende,mönster somav

kan motsvarigheter till manliga respektive kvinnliga mönster.vara

preventionHur kan nås med kunskap och budskap Denmännen om nu
uppfattningen inom hjärt- och kärlprevention och vid melanom-gängse

ochprevention det kan ske media intresserarär mänatt genom som
har maskulina förtecken. det gäller hälsobeteende kanNär männensom

sannolikt nås maskulina förebilder framgångsrikamed idrottsmän,-
gällerföretagare eller politiker, kan bygga attraktiva ideal vadsom upp

livsstil. Kvinnorna å kan nås med informationandra sidan omny
livsstil.hälsorisker och hur dessa kan undvikas påverka sinattgenom

Detta redan vanliga i de media kvinnor delär tartemannu som av.

kan behov psykologisk hjälp i samband med sjukdomHur männens av
tillgodoses respekt för derasEtt Möt medär: männen sätt attsvar

faror och förluster. kan problem,Det inte förutsättas harmöta mänatt
i alla fall inte problem kvinnor. Ett annat somsamma som svar,
förutsätter hosväcker starka emotionella reaktioner ävenatt cancer

Män måste få det tillåtet ha problem,män är: årveta att attatt vara
nöd.rädd och bli ledsen för inte behöva sig så i singöraatt ensamma

Läkare kan stå för ochpedagogisk intervention, sanktioneraren som
norrnaliserar upplevelser svaghet, osäkerhet och älplöshet och gerav
hopp kan klara det. Särskilt skulle manliga läkare kunnaattom man av
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ledare ochhjälpa manliga patienter,insats förgöra stor att somen
auktoriteter.

modeller förkvinnligaförsöka förmåIstället för män att accepteraatt
sjukvårdengruppgemenskap kan hälso- ochstöd i samtal ochfonn av

tyngdpunktkanske medbehöva formerbygga män,passarupp som
respektfulltbudskap ochinformation och fysisk träning, med klara

problem itvekan vittna sinaförhållningssätt infor mäns att grupp.om

patienter,i form f.d.bör medEtt mänprövas mentorersystem somav -
harsådan modellStödperson för nyinsjulmade. Enerbjuder sig som

kräverdel bröstcancerföreningamas arbetssätt. Detvarit viktig aven
alltså vissoch fortlöpande handledning,utbildning mentorema enav

professionella.medverkan från

rätt och begäraoch kvinnorsNär det gäller bröstcancer att reagera
och presidentfiuar,filmstjärnor, författarehjälp förebilder, envar

och skapa hjälp-fram till erkänna behovviktig del attav processen
reaktionerstöd. Att lyfta fram kvinnorsformer för psykosocialt

motstånd. Karinväckte på sin tid mycketoch behov stödcancer av
påforskare på psykiska reaktioner bröst-Gyllensköld bidrog som

Stockholm ochbröstcancerföreningen iaktivt till bildandetcancer av
har justnybildade föreningen. utvecklingerbjöd stöd till den Denna

bröst-går in ibörjat för När männenmännen. process somsamma
väcka motstånd. kan finnascancerföreningama kan det Detän mer

och sociala konsekven-ökad öppenhet de emotionellaolust inför om
framför kan drabbassvår sjukdom. De män mänatt avsomserna av

och kanmanliga världenproblem och svaghet bryter kontraktet i den
och deföreningarriskera bli effektivt tystade. viktigt deDet är attatt

f°arpionjärer stöd för intemän är att ge upp.som
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5.6 Brister i bemötande kvinnor och mänav

med sexuella problem till följd sjuk-av

dom eller handikapp

Sammanfattning: För människan sexualiteten integrerad i hennesär
personlighet och viktig källa till positivt livsinnehåll. Sjukdomar,en
mediciner och behandlingar kan på olika påverka hennes sexuellasätt
funktioner och upplevelser. kunskaperDagens effekter på sexuellom
funktion olika sjukdomar kan ganska goda,sägasav vara men
kunskaper i vilken utsträckning sjukvården människorsmöterom
sexuella behov saknas. Personalens värderingar och erfarenheteregna
hos de vårdar spelar förroll bemötandet. Utbildningen i sexologisom
för sjukvårdspersonal obetydlig eller bristfällig.är

vad mån könetI hos patient eller vårdgivare påverkar behandlingen
lite studerat. Från tillgängliga data förefaller sexuella problemär mäns

uppmärksammas oftare, de uppleva sexuell problematikantas som mer
bekymmersamt och de remitteras oftare till vidare utredning. Att
kvinnors sexualitet uppmärksammas mindre demän mäns sämreger
möjligheter till rehabilitering.sexuell

anmärkningsvärtDet sjukvården inte sexuellär ägnatatt
problematik i allmänhet och könsperspektiv i synnerhet störreur upp-
märksamhet. finnsDet dokumenterat intresse från rehabiliterings-ett
kliniker hjälpa patienterna med sexuell rehabilitering, och detatt är
viktigt utbildningsmöjligheter ställs till förfogande.att

Både i forskning och i praktiskt utvecklingsarbete bör särskild vikt
läggas vid båda könens sexualitet uppmärksammas i likaatt stor
utsträckning. angelägetDet ansvariga för utbildning läkare,är att av
sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer och
kuratorer inför undervisning i klinisk sexologi i tillräcklig omfattning.
Sjukvårdsinrättningar, i synnerhet rehabiliteringskliniker, bör kunna
erbjuda patienter tillräckligt kvalificerad rådgivning, till s.k.upp
PLISSIT-nivå

Människan i vid mening sexuell varelse hela livet och sexualitetenär en
integrerad del hennes personlighet. Sexualiteten viktigutgör ären av en

källa till positivt livsinnehåll. Sexuell hälsa har definierats påWHOav
följande "Sexual health the integration of the somatic,sätt:
emotional, intellectual, and social of being,sexual in thataspects ways

positively enriching and that enhance personality, communicationare
and love."
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Mänsklig sexualitet innefattar mycket funktionerenskildaänmer
såsom förmågan kunna genomföra samlag. innehållerDenatt ett
fysiska och emotionella element och samspelet däremellan. Den är ett
instrument reproduktion.för Människor önskar inte bara sexuell
behovstillfredsställelse också fysisk och emotionell närhet, ömhet,utan
erotik och kärlek. Sexualitetens uttryck skiftar med ålder, erfarenheter,
upplevelser, personlig inställning och levnadsomständigheter. Den är
både något mycket privat och mycket ständigtcentralt. Vi bär den med

också blir sjuka blir inlagdaeller på sjukhus.näross,

Sjukdom, handikapp och medicinering påverkar människans sexualitet
och förmågan uttrycka denna på mångahanda kan sigDetsätt. röraatt

specifik effekt beroende på sjukdomen skadan direktellerattom en
interfererar med de normala funktion nödvändigärorgansystem vars
för den s.k. sexuella responscykeln erektionsförmåga, lubrikation,
orgasm. Effekterna kan bero på trötthet och rörelse-smärta,
inskränkning psykologiskaeller mekanismer förändradsom
självbild till följd sjukdom, förändrat utseende eller social isolering.av

Sexualitet sammankopplas ofta med ungdom, skönhet och hälsa. Denna
kulturellt grundade föreställning förstärks reklam och massmediaav
olika Patienter hamnar ofta utanför schablon riskerardenna ochsätt. att
rimlig hänsyn inte till deras sexualitet varken inför planeradtas
medicinsk intervention eller under rehabilitering.

Syftet beskrivamed detta avsnitt hur sjukvården bemöterär att vuxna
och kvinnors sexualitet vid sjukdom och handikapp. Handikapp-mäns

organisationer har uppgivit sjukvården inte dessa behov hosmöteratt
människor på tillfredsställande bådeDet framförs oftasätt.ett av
patienter och vårdgivare kvinnans sexuella likaproblem, inte äratt som
tydliga för negligeras i utsträckning.ögat störresom mannens,
Kvinnans reproduktiva möjligheter visas intressesägs större änett
hennes sexuella.

Dokumentationen det fysiskagäller effekter på sexuell förmåganär av
olika sjukdomstillstånd tämligen god. finns också studierDetär som
beskriver psykologiska effekter ochpatienter deras anhöriga denav
försämring i livskvalitet sexuella problem kan innebära. områdenDessa
ligger dock utanför syftet med denna liksom sexuella effekterrapport

psykiatriska tillstånd och förståndshandikapp. gällerNär det hurav
sjukvården bemöter patienternas sexualitet finns anekdotiska
beskrivningar från patienter och handikappgmpper den veten-men
skapliga dokumentationen är sparsam.
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En enkät har skickats till landets rehabiliteringskliniker för fåatt en
uppfattning hur sjukvården på sin insats det gällernär attom ser egen
uppmärksamma och behandla sexuella problem. har inteDäremot det
vant möjligt inom for denna utredning genomföra någonatt ramen egen
undersökning hur patienter med sexuella problem uppfattar sjuk-av
vårdens omhändertagande.

Sexuella problem vid somatisk sjukdom

känt sedanDet länge sexuell problematik och sexuella funktions-är att
stömingar vanligt förekommande följd sjukdom ellerär som en av
handikapp. Uppgifter förekomsten vid olika sjukdomar skadorochom
finns inexakta och beroende vad normalärmen av som anses vara
sexuell funktion i olika åldrar. Några exempel på uppgifter angessom
i litteraturen nedan.ges

Bland patienter behandlats vid rehabiliteringsklinik slaganfalleftersom
endast 18 och kvinnorna42männenprocent attprocentuppgav av

deras sexualliv tillfredsställande. medI och kvinnormänvar gruppen
ryggbesvär 37 detta, medan kvinnor och mänprocentuppgav av
motsvarande ålder utvalda befolkningen sexuell tillfreds-ur angav
ställelse i 62 respektive 57 sexuella funktions-Denprocent procent.
stömingen uppfattades patienterna orsak till den låga sexuellaav som
tillfredsställelsen samtidigt endast få patienter hade efterfrågatsom
eller fått infonnation eller råd kring dessa problem.

Män med långvarig diabetes i de flesta undersökningaranges vara
impotenta i 50-60 kan iDetta jämföras med cirka 15procent. procent

population i åldrarna år.40-70 Sexuell dysfunktion hos kvinnormänen
med diabetes mindre studerad sannolikt relativt omfattande. Iär men

svensk undersökning 90 intervjuadeprocenten uppgav personerav
drabbats cerebrovaskulär sjukdom den lett till negativaattsom av

effekter i sexuallivet, kvinnor52 med lindrig multipelprocent av unga
skleros MS hade sexuell dysfunktion under skov och 80ett procent

alla kvinnor och 90 alla med avancerad MS hademänprocentav av
sexuella problem. Minskad sexuell tillfredsställelse 53 procentangav

både och kvinnor med kroniska medMärmiskormän ryggsmärtor.av
reumatoid artrit detta i och60 vid drygt års50mänprocentangav som
ålder drabbats hjärtinfarkt idetta 45 procentav angav .
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och vårdpersonalenHandikapp bemötande från

Ett handikapp kan definieras resttillstånd, fysiskt ellerett ettsom
psykiskt funktionshinder, efter medfödd eller förvärvad sjukdomen
eller skada. Sjukdom och handikapp ofta sexuella funktions-ger

Cimpairment istörningar. Funktionsnedsättningen organrelateradär
WHO-nomenklatur Cdisabilityoch kan leda till begränsad förmåga
i WHO-nomenklatur uppnå vitala mål. densina sexuella latt
situationen individen måluppfyllelse ellerfår finna förvägarnya
omorientera till andra mål.

tillHur patienters sexualitet bekräftas och hanteras inom sjukvården är
erfarenheterdel beroende på sjukvårdspersonalens sexuellastor egna

och svårigheterattityder. känt sjukvårdspersonal ofta harDet är att att
diskutera vård-sexuella problem med patienter. Det bådesom ger
givaren och patienten svårigheter diskutera sexuella frågoröppet äratt

sexualitet privat också värde- och känsloladdad. Med vissaäratt men
patienter kännas sexualitetkan det mindre besvärande diskutera änatt
med andra. Patientens kön, ålder, etniska och sociala för-ursprung
hållanden exempel på faktorer betydelse ävenär ärsom av men
handikappets och svårighetsgrad och osynligt.det synligt ellerärart om

Läkarens ålder, kön och intresse för sexologi också betydelse förhar
förmågan uppfatta behovet sexualrådgivning hos den enskildeatt av
patienten. enkätundersökning skickades diabetesläkare iEn till 90
USA. Endast kvinnor.27 svarade, Av dessatre uppgavvarav var

alla de rutinmässigt frågade med diabetes derasnästan mänatt om
sexuella funktion endast tredjedel frågade kvinnoma. Detävenmen en
förelåg också skillnad i benägenhet remittera medatten en man
diabetes och sexuella problem för vidare utredning jämfört med en
kvinna. Dubbelt så många läkarna skulle jämförtremitteraav en man
med det antal skulle remittera kvinna. Läkarnas föreställningsom en

betydelsen sexuell dysfunktion hos och kvinnor skilde sigmänom av
också signifikant. bekymrade sin sexuellaMän förantogs vara mer
funktion.

En undersökning attityder hos medicinska och paramedicinskaav
studenter påvisade frärnlingsskaputtalat inför fysiskt funktions-ett
hindrade människors sexualliv och avståndstagande från rollett en egen

sexualrådgivare. Sådana attityder samvarierade starkt medsom om
studenternas attityder till sitt sexualliv mekanisk ocheget var
prestationsinriktad. Det troligt undersökning ochär att en nyare av
kliniskt verksam sjukvårdspersonal skulle bild. Denge en annan



Könsperspektiv170 på verksamhetervissa SOU 1996: 133

prestationsinriktade definitionen sexualitet ett normalt samlagav
med för båda och helst samtidigt vanlig. Patienter där sådanärorgasm
sexualitet inte längre möjlig riskerar få eller mindre tydligaär att mer
meddelanden från sjukvårdspersonal dessa uppfattar deras bristandeatt
fysiologiska förmåga till aktivitetsexuell deras sexuella behovattsom
också har försvunnit. riskerarDe betraktas asexuella. Utanatt som
sexuella behov och möjligheter tillfredsställa dessa deutan att anses
inte i behov sexualrådgivning.vara av

Denna attityd blir sannolikt uttalad äldre och fysisktmer mer
skröplig patienten 1För och frisk läkare kan det förefallaen ung
inaktuellt diskutera sexuella funktionsstömingar inför operationatt lav

70-årig med leller fråga honom sexuellaprostatacancer atten man om
problem till följd förlamningar efter ämblödning. äldre kvinnaEnav 1
med rörelsesvårigheter till följd multipel skleros eller spastiskav l

lförlamning riskerar inte tillfälle till diskussion kring eventuellaatt ges
funderingar eller problem gällande hennes sexualliv. kommerMan
sannolikt också utgå ifrån alla patienter vilketheterosexuellaatt är Äatt
kan det särskilt svårt för med sexuell läggninggöra attpersoner annan

och diskutera sina sexuella funktionsstömingar.ta upp

Att med begränsad stationär skada sannoliktärvara en ung person en
för få erkännande individsexuell med tillmest gynnsamt att rättsom en

hjälp till tillfredsställande sexualliv och där tekniken behövakanett
till de begränsningar handikappet typiskEnanpassas som ger.

för den den med ryggrnärgsskadarepresentant ärgruppen unge mannen
efter olyckshändelse. Av alla människor årligen drabbassom av
förvärvad kroppslig funktionsnedsättning dessa dock litenutgör en

Långt vanligt förekommande med kroniskaärgrupp. mer personer
patienter överlevt hjärtinfarkt, patienter medryggsmärtor, som

motoriska eller perceptuella skador efter slaganfall eller patienter med
funktionshinder efter stympande kirurgiska ingrepp.

En mindre svensk undersökning finns medsammanställd där personer
handikapp intervjuats sin samlevnadssituation och informations-om lbehov. En självanmälda kvinnor17 och 13 i olikamän,grupp personer,

låldrar, sociala situationer och med olika handikapp intervjuades. I
denna hade knappt hälften fått möjlighet diskutera sexuella lattgrupp
frågor med någon vårdgivare och bland dem inte gjort det villesom i
majoriteten iha sådan möjlighet Det borde självklart näratten vara en
rehabiliteringsplan för patient möjligheter och hinder tillgörs atten a
sexuell tillfredsställelse ingår i diskussion och planläggning. Sexuell
rehabilitering bör innefatta också sådan finns. måsteManpartnern om

förutsättningslös det gäller patientens sexuella läggning ochnärvara
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patientens ålder får inte sexualitet ingår i ochavgöra om anamnes
rehabilitering.

Utbildning och behandling

Klinisk sexologi tvärvetenskaplig disciplin inom den kliniskaär en som
medicinen behöver kompetenser från bl.a. psykiatri, gynekologi,
pediatrik, andrologi, fysiologi och neurologi. Behovet utbildning iav
sexologi och information sexuella funktionsförändringar vid olikaom
sjukdomar och handikapp inom de olika yrkesutbildningarna iär stort
vårdsektom. Att blivande läkare borde beredas utbildning i sexologi är
självklart sådan kunskap måste också till blivande sköterskor,men ges
sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och psykologer. Lika viktigt

det tillföra kunskaper i psykologi, samtalsmetodik ochär attsom
attitydbearbetning till de går somatiskt inriktade utbildningar ärsom
det studenterna i humanistiska utbildningar, kuratoreratt ge mer som
och psykologer, tillräcklig kunskap i somatisk medicin för öka derasatt
möjligheter förstå sexuella effekter sjukdom och vilka hjälp-att av
insatser möjliga.ärsom

Sexologi finns bara undantagsvis i grundutbildningen för de olika
yrkeskategorier aktuella och inte alls i den omfattningärsom som

vikt skulle kräva. Teoretiskämnets undervisning nödvändig inteär men
tillräcklig. också viktigtDet diskutera och medvetandegöraär att egna
attityder till och andras sexualitet och lära sig skilja på sinattegen egen
privata sexualitet och kring den och inta professionellattnormer en

Ävenattityd till patientens. förmågan till kommunikation viktigär att
träna.

Ett problem det gäller undervisning sjukvårdspersonal i sexologinär av
det inte finns någon professurär i klinisk sexologi eller någonatt

centmmbildning där kunskap och kompetens kimde samlas och under-
visning planeras och initieras. SverigeI finns det enbart få tjänster med
sexologisk kompetens behörighetskrav och i den mån forskning,som
utvecklingsarbete och undervisning sker det beroende enskildasär av
initiativ och intresse.

Preben Hertoft, professor i klinisk sexologi vid Köpenhamns
universitet, har beskrivit modell for inrättandet sexologiska centraen av
ide skandinaviska länderna. Han inte skall utvecklaattmenar man en
särskild sexologisk specialitet motsvarande gynekologi, psykiatri,
medicin Inte heller bör varje centralsjukhus ha sexologiskosv. en egen
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avdelning då detta innebär kring sexuell funktionproblem isolerasatt
och hänvisas till särskilda specialister istället för hanteras i detatt
sammanhang där det hör hemma. Istället bör hjälpa specialisterman
inom olika discipliner och kompetensutveckla kunskaper inomatt
sexologin. På specialister psykiatri,platser med tillgång till olika

genetikkirurgi, psykologi, gynekologi, andrologi, endokrinologi och
mottagningar möjlig-bör särskilda tvärvetenskapliga medupprättas

bl.a.heter till forskning och utredning inom det sexologiska området
med hjälp fysiologiska, neurofysiologiska och reproduktions-av
medicinska laboratorier. Forskartj knutes till åtar sigänster centret som

pårelevant behandling, forskning och undervisning. Centret måste vila
medklinisk grund med kontakt med tillräckligt antal patienterett stort

olika problematik, sexuella böjelser, handikappade och kunnaetc. ge
råd till såväl till olika samhällsinstanser.dessa som

Vid anarnnesupptagande skall det lika självklart fråga efterattvara
medsexuell funktion efter andra kroppsliga funktioner. Vid samtalsom

tillhandikappade och kroniskt sjuka kan god princip inbjudaatten vara
återbesök.samtal kring sexuella frågor till alla patienter och vid varje

skallPartnem inkluderas i samtalen och det bör finnasgärna en
uppleverberedskap aktivt hjälpa till med det patienten självatt som

inte vårdgivarenproblematiskt. Det så sällan något vadär änannatsom
skulle antagit. Genom förfarande utesluts ingenstandardiseratett
patient, på grund hög ålder eller skada, från erbjudandetsvårt.ex. av

samtal. Genom denna inbjudan återkommer vid varjeattom upp-
följningskontakt patienter inte kände det aktuellt diskuteraattges som
sexualitet vid tillfälle möjlighet viddettagöraett ettatt annat.

Om i sin avstår üån frågor kring blirsexualitetatt taman anamnes upp
det således val avstå från det i verksamheten betraktasett att somsom
god rutin, vilket givetvis kan motiverat i enskilda fall. vanligtHurvara
detta inom sjukvården oklart. exempelEttsynsätt är är ett
standardiserat och datoriserat anamnesfonnulär principerenligt sådana
finns utarbetat för ryggmärgsskadevården och används exempelvisav
stiftelsen Spinalis.

En modell för handläggning terapeutisksexuella problem iav en
situation kallad PLISSIT blivithar mycket omtalad och använd Den
klargör rådgivning kan ske olika nivåer beroende kunskap ochatt
kompetens.
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kroppsspråk vård-frågor ochframgårP permission. Det attgenom-
tillåtande.frågor. Atmosfärengivaren villig tala sexuella ärär att om

liggaoch hjälpmedel kanbroschyrer sexuella problemBöcker och om
framme.

aspekterInformation olika sexuellainformation.LI limited om-
skall kunna ges.

direkta råd hurSS suggestion. Vårdgivarenspecific ettger om-
enkla rådkanproblem skulle kunna lösas. Detsexuellt somvara

samlagsställningar ochinstruktion ieller handfastmedicinbyte mer
injektionsteknik.

kräver special-Egentlig sexualterapiintensive therapy.IT som-
utbildning.

vårdpersonalläkare ochDet önskvärt flertalet äratt annanvore
sexuella problemkompetenta nivå innebärDetta attt.o.m.upp

möjlighetsjälvklart ochoch hanteras påuppmärksammas sättett ger
rimligtenligt nivå och Detdär så hänvisa till hjälp 3fordras är attatt

ñmktionsananmessjälvklartsexuell ingår likatro att somanamnesom
sidakrav från patientensi kommer det leda till ökadeövrigt så attatt

och ökadpå utbildningfå leda till efterfråganhjälp vilket kommer att
kompetens sjukvårdspersonalens sida.från

Sexualhj älpmedel

medsexuallivet och kvinnorEn utredning hjälpmedel i för mänom
enkät-funktionshinder utfördes på regeringens uppdrag år 1987. Av

rekom-kvinnorframgick det åtskilligt fler män änatt somsvaren var
ipåpekades rimlighetenmenderats sexualhj älpmedel. utredningenI att

enligt principerSexualhjälpmedel betraktas och behandlas somsamma
rullstolar. föreslogsandra hjälpmedel till handikappade Det attt.ex.

hjälpmedels-landstingenssexualhjälpmedlen bör finnas upptagna
kuratom ellerlistor, den rådgivande läkaren, psykologen,vilket hos
älpmedel ochsjälva begreppet sexualhjarbetsterapeuten avdramatiserar

sexuelldiskuterabåde för vårdpersonal och patientunderlättar att
Sexualhjälpmedelfunktion sjukdom och handikapp.i samband med

sexuellökade möjligheter tillfyller viktig funktion attgenom geen
tillfredsställelse för den enskilda individen. De kan dessutom vara av

mod våga sigför individens självkänsla,betydelse närmastor att enge
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ochpartner även uttryck för omtankeett sexuellavara partnemsom
behov.

Nedan följer sammanfattande beskrivning sexualhjälpmedlensen av
funktion och betydelse i ovanstående Sexualhjälpmedelrapport.
används dels för öka sexuell lust och njutningatt dels för ersätta,att
stödja och underlätta vid bristande sexualfunktion. Vid handikapp kan

och kvinnormän uppnå sexuell tillfredsställelse sig dennärmaren som
icke handikappade kan uppnå hjälpmedel. Sådanasom hjälpmedelutan

pubisringar,är konstgjordat.ex. vaginor, massiva eller ihåliga
penislilmande vibratorer i olika utföranden för clitoris, vagina- eller
glansstimuleiing.

Sexualhjälpmedel används med multipelt.ex. män skleros,av
traumatiska ryggmärgsskador med bibehållen handfunktion, muskel-
dystrofi, cerebral och andra rörelsehinder. Massagestavarpares
används erektionsunderstöd, och ejakulationshjälpmedel vidsom
samlag, för ökad sexuell stimulering vid onani och vid smärtor
grund utebliven ejakulation. Kvinnor använder dildos konstgjordav
penis och vibratorer i samband med rad olika tillstånden som
reumatism, slidkramp vaginism, maken harnär

operativ hjälp fört.ex.
återställa slidan iatt anatomiskrätt position efter stomioperation vid

vilken ändtarmen avlägsnats. Operationen anatomiska förhållandenger
försvårar samlag. Inopererandet höñledersom vid höftledsartrosav nya

kan förutsättning för samlag skall kunnaatt genomförasvara en utan
Det vanligastesmärta. sexualhjälpmedlet för torde idagmän vara

injektionsbehandling lokalt i penis för åstadkomma erektion.att

Enkät till rehabiliteringskliniker

På rehabiliteringsldiniker genomgår patienter ofta långa och resurs-
krävande utredningar och behandlingar. Det finns uppgifter från
patientorganisationer bemötandet detatt gäller sexuellnär ñmktions-
störning bristfällig ellerär sådana frågor inteatt alls berörs. På Läkare-
sällskapets Riksstämma 1980 presenterades resultat från enkäten som
1977 skickats till 35 rehabiliteringskliniker där personal tidigare varit
på seminarium samlevnadsfrågor. Hälften klinikerna svarade.om av
Det framkom det ovanligtatt patienternas sexualitetatt uppmärk-var
sammades på deras initiativ.änannat Vårdpersonaleget selekterade
ofta utifrån patientens ålder, handikapp, kön och civilstånd om
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avseendeden i dettavilket innebarskulle diskuterassexualitet mestatt
handikapp.neurologisktmedgiftpatientengynnade manung,var en

listaombadsklinikernaredovisadesprocentsiffrorFölj ande när ur en
med patienter:viktiga diskuterasärskiltvälja vilka frågor attvarsom

förlossningoch 70graviditet75rädsla förlora procent,partneratt pro-
fertilitetejakulation,erektion,erhållaförmågacent, orgasm,marmens

möjlighetkvinnansmöjligheter träffa 5065 procent,partnerprocent,
samlag 50aktivitetsexuelltill sexuellt 50 änprocent, annangensvar

procent.

påverksamhetschefematillskickades hösten 1995enkätEn kort
fåFörhoppningenlandet.rehabiliteringskliniker35 attöver envar

uppmärk-funktionoch sexuellsexualitethuruvidaaktuell uppfattning
ochså fall på vilketoch irehabiliteringskliniker sätt avsammas av

inte kanklinikendenpatienter remitterasVidare när egnaomvem.
mellanhandläggning föreliggeriskillnadbehandling,erbjuda samt om

frånerhållits 23Svar harmellan kön.ocholika diagnosgrupper
telefonkliniker meddelathar tvåkliniker, Dessutom att65 procent. per

fårEnkätsvarenpatientgrupper.på derastillämpligenkäten inte var
ansvarige förden högstdvs.utifrån förutsättningarna,bedömas att

förhanterarklinikensig hur denuttalavården ombeds enegnaom
del livet.centralpatienterna av

kliniker.på allarörelsehinder behandlashjärnskador ochmedPersoner
ochhjärnskador, 87medhar patienter ryggmärgs-Nästan alla procent

hjärt/kärl,sjukdomarandraPatienter medskador, smärta,78 procent.
patienterManligaklinikerna.diabetes vårdas hos 52 procent av
sannoliktryggmärgsskadordet gällerdominerar förväntat när mensom

rörelsehinder. Köns-med andrasjukdomarockså det gällernär
sjukdomar.somatiskavid övrigafördelningen förefaller jämnmer

effektersexuellakliniker,alla 82Nästan attprocent, avuppgav
ibaraklinisk vardag,uppmärksammades isjukdompatienternas men

rutinernahurBeskrivningenrutiner.hälften klinikensdel i avsom en
vårdprogramelleranamnesschemanforrnaliseradevarierar frånutser

initiativ. Diskussionpå patientensuppmärksammastill problemenatt
samband mediskedde hos 34sexuell problematik procentom

befattnings-olikainskrivningssamtalet. Oftast 61 attprocent,angavs,
sexuella problem, 22uppmärksammahavare kundei procentett team

sköterska.ochpatienten 3läkare, 14 procentprocentangav

samtligabnikar förekommaPå frågan vilka besvär attangavsomom
nämndeförekom ochakulatoriska besvär 30+erektiva procentev.
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inga andra. Nedsatt sexuell lust och också vanligtsmärta före-var
kommande, 36 respektive 27 Spasticitetprocent och andraprocent.
rörelsehinder, psykosociala besvär, lubrikationsbesvär hos kvinnan,
dysorgasmi, sensibilitetsnedsätming och feitilitetsproblematik nämndes
också några kliniker. Någon form behandling erbjöds 65av av av

klinikerna och samtligaprocent dessa sig hänvisa patienterav uppgav
ofta till urolog eller gynekolog vid behov.

Vad gäller könsskillnader i omhändertagande 38 procent attangav en
könsskillnad farms i omhändertagandet och alltid på det sättet att

problematikmännens uppmärksammades eller självaatt mänmer
oftare sådana bekymmer.tog De könsskillnaderupp svarat attsom
förekommer har kommenterat: "män har tillstått problem ochöppet
önskar oftare kontakt", "problemen uppmärksammas oftare och anses

bekymmersamma manliga patienter", praktiken huvud-mer av
sakligen manliga patienter med erektionsproblem söker hjälp",som
"svårt med anamnestagande på kvinnor, så konkret",

Vid bedömning enkäten finns flera felkällor hänsyn till. Vi haratt taav
bett verksamhetschefema själva hur de hanterar sina patientersange
sexuella problematik. Något patientperspektiv finns inte med i enkäten.
Det finns anledning de kliniker inteanta att 35 intesvarat, procent,som
heller tillhör de aktivt uppmärksammat dennamest problematik.som
Man kan med dessa utgångspunkter betrakta enkätsvaren det bästsom
möjliga altemativef.

Det uppenbartär idag på många håll inomatt rehabiliterings-man
vården har seriös ambition uppmärksamma och hjälpa patienteratten
med deras sexuella funktion olika Man beskriversätt. att man
använder eller håller utarbeta anamnesformulär föratt sådana
frågor, det finns på klinikenatt med särskild kunskapen person om

sexualhjälpmedel erektions-t.ex. och ejakulationshjälpmedel nämns,
enskilda befattningshavare påatt klinik hela personalen, har variten

på kurs.

Det vidare uppenbartär sexuella problem hosatt uppmärksammasmän
oftare hos kvinnor ochän oftaremän sexuellaatt spörsmål.tar upp
Antagligen finns ofta kanske oreflekterad, uppfattning hos sjuk-en,
vårdspersonal sexuella bekymmeratt mäns ofta erektions /ejakula-
tionsproblem problematisktär för dem kvinnors problemänmer t.ex.
med lubrikation, vid samlag, dysorgasmi.smärtor Mäns problem kan
förefalla konkreta, de synliga och dessutomär finns idag bramer
sexualhjälpmedel för erektions och ejakulationsbesvär. Risken blir för

del andramännens sexuella problem hosatt dem inte uppmärksammas
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dem,och det kanske känns mindre tillåtet diskuteraatt att t.ex.
lustproblem. har självaDet finns anledning kvinnor svårare attanta att

sexuell problematik inom sjukvårdens och mångata attupp ram
inteupplever sig bli betraktade asexuella, i synnerhet de ärsom om

erbjuda kvinnoroch vackra. Det kan förefalla mindre självklart attunga
dildos penisattrapper. Kvinnors signaler kanskesexualhj älpmedel och

inte sexuelllika tydliga och beredskapen uppfatta signalerär att om
problematik kanske mindre utvecklade i förhållande till kvinnor,är

sjukvårdspersonal viljan finns. kanske måste intahos där Manäven ett
kvinnor vadförhållningssätt sexualitet med ännärannat tas upp som

brukas med män.

Diskussion och slutsatser

människan sexualiteten integrerad i hennes personlighet ochFör är en
viktig till positivt livsinnehåll. Sjukdomar, mediciner ochkälla
behandlingar kan olika påverka hennes sexuella funktioner ochsätt
upplevelser. Våra kunskaper det gäller effekter på sexuell funktionnär

olika sjukdomar kan ganska goda våra kunskapersägasav vara men
i vilken utsträckning sjukvården människors sexuella behovmöterom

små. Personalens värderingar och erfarenheter hos deganskaär egna
vårdar spelar roll för bemötandet. Sjukvårdspersonalen behöversom

inte i sexologi ibara faktiska kunskaper klinisk också träningutan att
sexualitet möjlighet till ochsamtala kring medvetandegörandesamt

bearbetning attityder och värderingar.egnaav

I mån könet hos eller vårdgivare påverkar behandlingenvad patient är
lite studerat. Från tillgängliga data förefaller sexuella problemmäns
uppmärksammas oftare, de uppleva sexuell problematikantas som mer
bekymmersamt till utredning.och de remitteras oftare vidare Att
kvinnors demsexualitet uppmärksammas mindre sämreän mäns ger

tillmöjligheter sexuell rehabilitering.

sexuellDet således anmärkningsvärt sjukvården inte ägnatär att
problematik i allmänhet könsperspektiv i synnerhetoch störreur
uppmärksamhet. finns dokumenterat intresse från rehabilite-Det ett
ringskliniker rehabilitering, och dethjälpa patienterna med sexuellatt

Utbildningviktigt utbildningsmöjligheter ställs till förfogande.är att
och forskning i sexologi inom sjukvårdens olika specialiteter och för
dess olika personalkategorier nödvändig förutsättning för dettaär atten
område skall ökad klinisk forskning och iuppmärksamhet. Både iges
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praktiskt utvecklingsarbete bör särskild vikt läggas vid inget könsatt
sexualitet får mindre uppmärksamhet det andras.än

Det angeläget ansvariga för utbildning läkare, sjuksköterskor,är att av
sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer och kuratorer inför under-
visning i klinisk sexologi i tillräcklig omfattning och vid tillämpliga
delar i undervisningen. Sjukvårdsinrätmingar, i synnerhet rehabili-
teringskliniker, bör kunna erbjuda patienter rådgivning tillupp
PLIS SIT-nivå 2 samarbeta med sexologiskt kunnigasamt mer personer
eller organisationer med tillgång till kvalificerad rådgivning ellermer
behandling. Sexualhjälpmedel, både till kvinnor och bör betraktasmän,

viktiga hjälpmedel för handikappade.som



verksamheterKönsperspektiv 179SOU på1996: 133 vissa

vårdpraxis inomBemötande och5.7

könsperspektivpsykiatrin ettur

Sammanfattning: litteratursökning vi låtit visar detDen göra att
inriktning på kön inom psykiatrin.saknas studier med Detta

förhållande allvarlig brist.utgör en
och fråganuppvisar högre frekvens psykisk ohälsaKvinnor av

Är biologiska, sociala ellerhur bilden skall tolkas. detär är
Är psykia-kulturella i sjuklighet förklarar dettaskillnader som

kvinnliga beteendentriker benägna sjukförklara friskaattmer
motstridiga uppgifter beträffandeDen tillgängliga litteraturen ger

könsskillnader i den psykiatriska vården.
könsrelaterade skillnader i vårdpraxis vidStudien öppen-om

vårdsbesök psykiatrin, redovisas efter litteraturgenom-i som
gången, finns likheter i vårdpraxis mellan ochvisar det mänatt

vissa Kvinnor utsträck-kvinnor, också skillnader. iär störremen
ning patienter inom den specialiserade psykiatrin förutomän män
bland missbrukare.

Kvinnor fungerar socialt bättre i alla här studeradeän män
kvinnordiagnoser i den psykiatriska vården. Möjligen söker

tilltidigare Behandlingsutbudet verkar bredareän män. vara
kvinnor. behandlas med psykofarmaka och iMännen störretarmer

harutsträckning kontakt med psykiatrin själva. Kvinnorna ett
psykiatriskannorlunda nätverk ingriper och till de fårattsersom

vård. läkemedelsförslqivningen medbåda könen ökar dockFör
stigande ålder och försämrad psykisk funktion.

psykiskt handikappade harfinns risk för deDet att mest
slrukturförändringar,svårare få hjälp. Med tanke på deatt stora

inom och sjukvården, deti samhället och hälso- ärägersom rum
frågor inte minst i aktuellangeläget uppmärksamma dessaatt

behandlingsforslcning och pågående utvecklingsarbete inom den
specialiserade psykiatriska vården.

Det övervikt kvinnor söker hjälp för psykiska problem,är en av som
vanligen och cirka i material med blandade60 40mänprocent procent

psykiskadiagnoser. finns klara könsskillnader i incidens för fleraDet
sjukdomar. Kvinnor har oftare affektiva störningar depression,som
ångeststömingar panikångest, fobier eller somatiseringsyndrom.som
Kvinnor har frekvens missbruk och antisocialdäremot lägre av
personlighetsstöming.
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Kvinnor har högre frekvens självmordsförsök frekvensen full-men
bordade självmord betydligt högre för för kvinnor i helaär män än
världen. Lättare psykiska ångest och depression hos desymtom som

betecknas friska vanligare hos kvinnor. såDet dubbeltär ärsom som
många kvinnor söker för depressioner och i enbartmänsom som
öppenvård andelen troligen kanske gånger så mångaär ännu större, tre
kvinnor män.som

Många olika teorier kring förklaringar till detta finns: Att kvinnor har
tendens söka hjälp oftare och tidigare, kvinnor haratt atten en

livssituation med stressande livshändelser, de sigpå ettatt tarmer
för andras välmående och vissa livshändelserstörre att äransvar mer

traumatiska för kvinnor för då relationer till andra viktigareän män är
för kvinnor. Andra förklaringar vissa kvinnor harär att ett mer
begränsat livsutrymme och lägre social beroendeärstatus, mer
ekonomiskt, och motstånd har förmöter samt störreettmer ansvar
familjen. Det också svårare för kvinnor kunna påverka ochär att
förändra sin situation.

Att gift förs ofta fram skyddande faktor psykiskmotvara som en
ohälsa vissa detta framför allt tycks gälla Attatt män.men menar vara
giñ kvinna, med barn och ha låg social däremot ökad risk förstatus ger
ohälsa. tredje förklaringEn depressionssjukdomen oftare drabbarär att
kvinnor olika biologiska orsaker, exempelvis könshonnoner.av

Frågan då det verkligen finns skillader i insjuknandefrekvensär om
mellan och kvinnor eller det bara effekt skillnader imän ärom en av

söka hjälp. Kvinnor söker hjälp i högremönstret utsträckning ochatt
tidigare Det finns studier belyser den totala uklighetenän män. som
i samhället har unik studie i Sverige. Lundby-studienmen en presen-

den totala sjukligheten i befolkningen och gjord med hjälpterar är av
intervjuer och1947 1972. visarDen risken för under hela sinatt att
livstid livstidsrisken få någon psykisk ohälsa alla svårig-typ av av
hetsgrader 86 för och 93 för kvinnor. Riskenär mänprocent procent att
få någon 72 för kvinnor och 47 förtyp är procent procentav neuros

För psykoser fann ingen skillnad i insjuknadefrekvensmän. ochman
inte heller för demenser. Organiska syndrom psykiska besvär eftersom
skallskada gånger så vanligt blandär nästan tre män.

När analyserade materialets diagnostiska subgnipper farm attman man
ångest drabbar kvinnor dubbelt så ofta kvinnor har oftaremän,som
trötthetstillstånd, kvinnor drabbas dubbelt så ofta depressioner. Manav
finner antalet insjuknar i depression ökat både för ochatt månsom
kvinnor under de årtiondena svårighetsgraden har inte ökat.senare men
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ökningfinnerinternationella studiermedDetta stämmer en avsom
europeiska länder. Mandepressioner i de flestainsjuknandefrekvensen i

moderatamilda ochi varje fallfunnit ökad risk förhar också en
vårdadesAntaletofrivilligt arbetslösa.depressioner bland män som

flerLundby-studienklinik ipsykiatriskinneliggande på änvar
föroch 12förLivstidsrisken 16kvinnor. män procentprocentvar

kontaktatfler kvinnorkvinnor. däremotDet än mån ensomvar
i öppenvård.psykiatriker

detmedanmentalsjukhusenmajoritet påTidigare män varenvar
jämförandesjukhus.psykiatriska Ikvinnor på lättareövervikt för en

Uppsala ochHSL ifrivilligvårdtvångsvård ochstudie mellan LPT
kvinnor likaochpsykoser antaletblandVästmanladslän 1991 mänvar

åldersskillnader.någrafarm inte helleri båda Mangrupperna.

bedömning ochförväntningarSkillnader och mäni synsätt, av
kvinnor

psykiatrin idagkvinnor inomochmycket bemötandet ärHur mänav
psykologiskaoch olikatidernakulturs ideologipåverkat vår genomav

periodunder långdockkanteorier svårt Mansäga. notera attär att en
på oriktigtñånpsykologiska teorier utgåtthar tongivande ettmannen

kvinnor negativtoch för sätt.

socio-från tidigareinfluenserpsykoanalysen finns klaraklassiskaI den
påvisarPatricia Klein Frithhiof. Honenligtkulturella könsskillnader

ochteorier utgår frånursprungligaFreudsatt normmannen som
passiv, hanoch honavvikande, han aktivkvinnan det somsomsom

teorin har sinpsykodynamiskaobjekt.och hon Densubjekt somsom
mycketförändratsdenpsykoanalysenden klassiskagrund i även om

betydelse förhaftPsykodynamiska teorier haråren. storgenom
idagpsykiatrinbemötande inomomhändertagande ochutvecklingen av

detta.intresse reflekterakanvarför det överattvara av

behärskatharmansorienterade värderingarBaker Miller hävdarJean att
långundervärderingaroch psykoanalytiskavåra psykologiska en

definierats medkvinnorfortfarande, dvs.och delvis detperiod gör att
teoriermedperspektiv framspråk. Idag lyfts kvinnorsmännens omnya

farmspsykoanalysenkvinnobilder inombarnets Alternativautveckling.
betonar0-talet. Manutvecklades på 60-71920-taletredan på mestmen

harmedanrelation till andrakvinnor utvecklas idär männenatt en
och autonomi.avskildhetidentitetsupplevelse betonarsom

psykiatrin påi hur kliniker inomtidigare funnits skillnaderDet har sett
visadefrån Bovermanklassisk studie 1970och kvinnor. En attmän av
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psykiatriska vårdgivare psykiatrer, psykologer och socionomer hade
för hur friskastereotypa mönster skulle Olika kvalitéerpersoner vara.

bedömdes normalt för kvinnor och Friska kvinnor ansågsmän.som
skilja sig från män mindre självständiga,att mindregenom vara
äventyrliga, förutsägbara, uppjagade små kriser,mer mer av mera
känslomässiga, lättare för bli sårade, mindre objektiva ochatt mer
ologiska. Både kvinnliga och manliga professionella delade dessa

i lika utsträckning.synsätt Senare studier talar för dessa köns-att
bedömningsmönsterstereotypa minskat och psykiaterkårensatt

attityder till kön förändrats under de 20 åren.senaste

Ett antal tidigare studier har visat läkare har haft tendensatt atten
oftare kvinnliga patienter psykiatrisk diagnos änge män, ävenen om
de har symptomatologi. Kessler och medarbetare kundesamma
däremot inte visa detta i studie 175 primärvårdsläkare i USAen av
1985 träffade 2 300 patienter. Primän/årdläkama kände igensom
psykiatriska problem och psykiatriska diagnoser isatte samma
utsträckning för manliga och kvinnliga patienter.

Det finns mängd studier försöker belysa vilken betydelseen som
kön i förhållandeterapeutens till klientens spelar för resultatet av

terapin. De flesta studierna handlar psykoanalys vilket har litenom
betydelse för den kliniska psykiatriska vardagen det finns studiermen

fokuserar på psykoterapi, framför allt dynamisk psykoterapi. Detsom
finns mängd studier med skiftande resultat och teorier. Efteren
genomgång många studier drar Mogul i sin översiktsartikel slut-av

det långtidsterapisatsen att spelarär könet påom en terapeuten en
liten roll under förutsättning det kunniga, duktiga,är tränadeatt

Möjligen kanterapeuter. kön spela roll vid korttidsterapier,terapeutens
enstaka konsultationer eller med otränade För mångaterapeuter.
patienter kan det kännas lättare terapi eller konsultationatt starta en en

de fått möjlighet välja kön påatt Många författareom terapeut.
betonar vikten inom den psykiatriskaatt vården har medav man ett
könsperspektiv och alltid efteratt undvikasträvar attman stereotypa
bedömningar efter kön. Av den anledningen det angeläget iär att
utbildning och handledning uppmärksamma risken för felbedömningar

grund låsning i kulturella könsmönster och skillnader i kvinnorsav
och språk.mäns

Skillnader mellan och kvinnorsmäns önskemål på vården och
resultat behandlingav
En studie från USA den hjälp patienterrapporterar hoppadesatt som
få då de kom till psykiatrin med högsta frekvensen först och sedanvar
i fallande ordning: få råd, ventilera,att förstående lyssnare,en
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sigkontrollproblemanalys, hjälp fåpsykodynamisk insikt, överatt
problemanalyskönsskillnader. Hjälp medsjälva fann ingaManm.m

komponen-ansåg deoch ventilera sina problem detatt sommanvar
önskade siginte nöjdai behandlingen. Dehjälptter mest som varsom
åsikt och fåoch fåi högre utsträckning direkta råd veta terapeutensatt

problem.hjälp diskutera sinaattmer

kognitiv-betendeterapeutiskeffektkvinnor hade likvärdigMän och av
Sessionerbehövde flerbehandling vid depression. Kvinnorna men

depressionssymptom.svårighetsgradhade samtidigt lägremännen av
medkvalitén terapin liksomKvinnor nöjda med terapeutensvar mer

uttaladKvinnorna rapporteradeälpsamhet än märmen. en mer
funktionsnivåfysiska besvär och allmänförbättring vad gällde än

kvinnorterapins längd förFörbättringsgraden relaterade tillmännen.
studieiannorlunda resultat framkommerNågotinte för män. enmen

ellerensessionsbehandlingfått antingenjämför tvåsom grupper som
kvinnordubbelt så mångaflersessionsbehandlingar. farmMan att som

så mångasession medan dubbeltansåg sig hjälpta mänmän somenav
flersessionsbehandling.kvinnor ansåg sig hjälpta av

iKönsskillnader prognos
könsskillnader iklaradiagnoser finns ingaFör de flesta prognos

bättrestudier visarVid schizofreni finns mångarapporterade. som en
mängd andrafinns ocksåkvinnor för Detför än män. enprognos

insjuknande förschizofrenikönsskillnader rapporterade för senaresom
skillnader ismå hjärnskador hoskvinnor, tecken på män, symp-mer

tombild, ärftlighetsmönster m.m.

minska suicid-förgjordes interventionprogramPå Gotland attett
tidigt kännaskulle lära sigfrekvensen distriktsläkama attattgenom

behandla den på bra Programmetigen depression och sätt.ett varen
signifikant.sänka suicidfrekvensenframgångsrikt och lyckadesman

sigkön visade detmaterialet och kontroll förVid genomgång avsenare
kvinnorna.blandminskningen suicid bara fannsden signifikantaatt av
söker hjälpberoende de inteidentifieraMännen lyckades attman

sig påkvinnor eller dei utsträckning ettatt presenterarsamma som
annorlunda sätt.

varierande diagnosermedstudie sjukhusvårdade patienterI aven
vårdtiden.underpatienter förbättringvisade kvinnliga än mänstörreen
psykotiskmanodepressiv sjukdom ellerschizofreni,Kvinnor med

funktionsskattningsskala,Globaldepression hade högre GAF-värde
funktionsnivå.det vill bättresäga
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Diskussion och slutsatser från litteraturstudien

Kvinnor uppvisar högre frekvens psykisk ohälsa i statistiken. Omen av
detta verklig skillnad eller någon falsk bildär svårt medärtyp atten av
säkerhet skulleDet kunna bero på kvinnor benägnasäga. äratt attmer
söka psykiatrisk hjälp och har mörkertal för Motstörreatt ett män.
detta talar Lundby-studien visade högre livsrisk för psykisksom en
ohälsa bland kvinnor i befolkningsgiupp jämfört med Enmän.en annan
hypotes skulle då kunna psykiatriker styrda gamla socialaatt ärvara av
och kulturella könsskillnader de benägna sjukförklaragör äratt attsom
friska kvinnliga beteenden. Om det finns könsskillnad kan den beroen
på biologiska skillnader mellan och kvinnor eller psykosocialamän
skillnader i och kvinnors livssituation.mäns

Litteraturen visar motstridiga uppgifter eventuella könsskillnaderom
i psykiatrisk vård i dagens sjukvårssystem bakgrund demot av
behandlingstraditioner finns. Vissa tecken talar för kvinnorattsom
missbedöms eller bemöts felaktigt i vård och terapier på grund detav
kulturella och sociala människosyn hälso- och sjukvården hararv av
och den teraputiska tradition finns medsom mannen som norm.
Samtidigt finns det klara indikationer kvinnor har bättreatt prognos,
bättre effekt den terapi de får och nöjda med vården. Denärav mer
behandling hälso- och sjukvården erbjuder idag kanske bättreär
anpassad för kvinnor. Majoriteten personalen ochkvinnorärav
mycket de gmppaktiviteter erbjuds kvinnligamotsvararav som
ñitidsintressen. Män med psykiska sjukdomar kanske detunga är som
löper risk inte optimala behandlingsinsatser idag.störst att

Det saknas behandlingsforskning med intention utvärdera och finnaatt
optimala behandlingsinsatser utifrån individens behov och med hänsyn
till eventuella könsskillnader.

Det klar brist på undersökningar ochär studier kring bemötandeen
inom psykiatrin och kunskapen eventuella könsskillnader mycketärom
begränsad. Utifrån den litteratursökning låtit förefaller detgörasom
ha varit intresse för könsskillnader i samband medstörreett
vård/behandling och dess effekter i början 80-talet idag. Av deänav
studier belyser könsskillnader och pubilcerats i den intematio-som som
nella psykiatriska litteraturen de åren, fokuserar majoriteten påsenaste
biologiska skillnader.

Det saknas idag entydiga studier belyser behandlarens könsom
patientens kön. Sådana studier måste också kombinerasgentemot med
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kunnandet hosandra faktorer i bemötandet,mängd terapeuten,en
finnas någratycks dock intepatientens problem, situationen, Detosv.

spelar rollklara kön behandlare-terapeutbelägg för störreatt samma
kvalifikationer vårdaren.personliga hosän

kön och analyserarundersökningar och studier fokuserar inte påMånga
nödvän-för sig.inte materialen för och kvinnor Detta ärmän varnoga

aktualiseraviktig uppgiftdigt öka vår kunskap och detför är attatt en
vårdgivare.detta och kliniskt aktivabland forskare

finnsdet idagalltså svårt dra några säkra slutsatserDet är att om
inomoch kvinnorbetydelsefulla skillnader i bemötande mänav

attityderna till könförfattare visarpsykiatrin. Många studier och att
och situationenårenförändrats inom psykiatrin under de 25 attsenaste

till likaända framförbättrats kvinnorna inte nåttför även ännuom
ochattityder till kvinnor män.

vårdpraxis vidKönsrelaterade skillnader i

öppenvârdsbesök

vårdpraxis inomkönsrelaterade skillnader iFör belysa det finnsatt om
Spri-samlats in ianalyserat data tidigarepsykiatrin, har ettsom

beskrivning-utveckla metoder förprojekt. projekt syftade tillDetta att
och omfattning. Underallmänpsykiauins verksamhet, innehåll enar av

den behandladetvåveckorsperiod vintern insamlades,1991 genom
totaltpatientrelaterad information vid 26personalens försorg,

sammanlagt 000kliniker Uppgifter 15psykiatriska i landet. om
bearbetatssarmnmanställts ochöppenvårdsbesök har avpersoners

patientensSpri. databasen innehåller bl.a. uppgifterMaterialet i om
skattningarpsykiatrin, diagnoser ocholika kontaktvägar till av

vilka yrkes-funktionsförmåga, åtgärderbehandlingar och andra samt
varit behandlare.grupper som

på samlades viaUppgifterna den ursprungliga studien byggersom
igenominte möjligt i förvägformulär. Det attett gemensamt var

medverkade,formuläret med all den personaloch ifyllningträna som
olika.ha tolkat anvisningarna Dettavilket olika kangör att personer
studiebör i föreliggandedock inte påverka resultaten nämnvärt som

både manligabearbetats kön, träffareftersom terapeutersammaper
underlag föroch kvinnliga patienter och använder formulär somsamma

bearbetning materialet.av
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Materialet visar, behandlingsutbudet varierar mellan de 26 klini-att
kema. gällerDetta för såväl för kvinnor. Förekomstenmän som av
regionala variationer i vårdutbud har Psykiatriutredningen framhållit
bl.a. i sitt arbete "Psykiskt stördas levnadsvillkor" SOU 1993/94:
218. den aktuellaI studien har klinikvariationema studerats, utan
databasens totala material har analyserats enbart med påavseende
vårdpraxis för och kvinnor.män

Följande målgrupper och frågeställningar har studerats köns-ettur
perspektiv:

Hur blir den specialiserade psykiatrins "kämgmpp" dvs. personer
med schizofrenidiagnos Omhändertagnaen

Hur blir med andra relativt vanligt förekommandepersoner pro-
blem behandlade Vi har studerat människor har ångest- ochsom
förstämningssyndrom, dvs. har psykiska problem inskränkersom
på individens dagliga livsföring.

Hur blir bemötta, problem kan svåra attpersoner vars vara accep-
och kan uppfattas svåra söka för harVi studerattera attsom som

patienter har definierad missbruksdiagnos.som en

Nedan redovisas enbart situationer skillnadernadär mellan könen är
påtagliga och statistiskt signifikanta. Med statistiskt signifikans menas
i det följ ande 0,05 vid chi2 I materialet kan några generellaatt -test.p
tendenser konstateras.

Kontaktvägarna till psykiatrin
vanligasteDet få kontakt med den psykiatriska vårdensättet att är att

patienten själv söker vård. Det gäller i utsträckning förstörre män än
för kvinnor. Personer med schizofrenidiagnos skiljer sig dock,en

kön, från andra någon patientenoavsett änattgrupper genom annan
älv, bl.a. vårdpersonal inom psykiatrin, bidrar till patientenatt

kommer under vård Fig



SOU Könsperspektiv verksamheter1996: 133 på 187vissa

411
söker psykiatrin söker psykiatri söker psykiatrin söker psykiatrin axiiörgsocsjälv själv SJâlV själv

Fig. Inititativet till kontakter med psykiatrin

funktionsnivåPatienternas
Kvinnornas funktionsnivå bedöms generellt något bättre/högre inom
samtliga patientgmpper för patienter med diagnosen schizofreni,utom
där inga egentliga skillnader föreligger mellan och kvinnor.män
Bedömningen har gjorts enligt GAF-skalan, Global Function
Assessment Scale, skala från 0-90 den allmännamäteren som
psykosociala funktionsnivån. Ju lägre värde desto lägre funktionsför-
måga. Fig.2.

konstateras,Det kan behandlingsutbudet allmänt förefalleratt rent
med patientensvariera aktuella funktionsnivå. Jfr. nedan Funk-

tionsnivån, enligt GAF-skalan samvarierar med andramätt även
studerade variabler. Därför har uppdelning patienternas funk-en av
tionsnivå gjorts i enligt GAF-skalan, där Itre motsvarargrupper grupp
GAF 0-39, dvs. uppvisar omfattande funktionsinskränkningar och har
behov dygnetmntvård, GAF har40-59, dvs.motsvararav grupp
begränsande funktionsinskränkningar och III GAF 60-motsvarargrupp
90 eller lätta alternativt inga funktionsinskränkningar.
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vid besöket GAFPatienternasfimktionsnivåFig.

vårdgivarna i psykiatriskakvinnorsMäns och kontakt med det
teamet

och kvinnor till vissa delar olika vårdgivare från skildaMän möter
iyrkesgrupper inom det psykiatriska Kvinnorna har större ut-teamet.
paramedi-sträckning sina behandlingskontakter med s.k.än männen

ochcinska vårdgivare, dvs. psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter
sjukgymnaster. gäller för samtliga studerade patientgrupperDetta utom

medicinskför patienter med förstämningssyndrom. Kontaktema med sk
personal, dvs. läkare, sjuksköterskor och mentalskötare, sker däremot
i ungefär omfattning för för kvinnor. medMänmänsamma som
ångestsyndrom, har dock till från kvinnorna, utsträck-skillnad i större
ning kontakt med läkare, sjuksköterskor och mentalskötare.

Behandlingsutbudet
Kontaktema de olika vårdgivargruppema avspeglar sig imed även
behandlingsutbudet. behandling i signifikantKvinnornas omfattar

utsträckning former samtalsterapier, såvälolikastörre än männens av
enskilt med familjen, förutom för kvinnor med schizofrenidiag-som

där könsskillnadema i denna studie omvända. åter-Märmenärnos,
finns i utsträckning kvinnorna i studie i behandlings-dennastörre än
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inkluderandesystematisk social träninginriktar sig påformer, som
F 3.arbetsterapier skilda slagav

bi

vabahHkanexkl vabqh hkanedelLäkemedel vubqh Ekanedel vsbqh
hemvistWim temp-erwww

BehandlingsutbudFig.

Uteblivna besök
återbudkvinnor lämnatgenerellt vanligarestudie detI denna attär sett

utsträckningbesök, medan ii till planeradeförväg störremännen
därefteruteblir oftast,besöket. Missbrukandeuteblir frånenbart män

meddela ifrån besökmed schizofrenidiagnosuteblir män utan att
4.förväg Fig.
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.1
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OrsakerFig. till uteblivna besök

Rekommendationer arbetsmarknadsåtgärder skiljerom
Det kan särskilt iyngre åldrar, rekommenderas tillmännen,noteras, att
arbetsmarknadsåtgärder i utsträckning kvinnorna ingastörre än trots att
skillnader bedömts föreligga i den aktuella funktionsnivån GAF. Med
tanke dessa åtgärder totalt berör relativt fåtal böratt sett ett personer

dock inte dra alltför långtgående slutsatser.man

Terapival patienternas ålderoch
Behandlingsinsatsema varierar med patienternas ålder. För samtliga
studerade patientgmpper gäller, läkemedelsförskrivningen ökar medatt
stigande ålder. För ökar psykofarmakabehandlingen, frånmännen att

åldersgruppeni 18-29 beröra 23 och i åldern år65 58överprocent
kvinnornaFör ökar den från 13 till 50procent. procent procent.

Omfattningen samtalsterapier minskar för del från 31männensav
till 5 och för kvinnornas från 43 tillprocent 6procent procent procent.

Samtidigt minskar förekomsten ADL-träning, social träning,av
arbetsterapi för del ñån 20 tillmännens 8 Kvinnornasprocent procent.
andel i oförändrad frånär 13 till F12 5.stort sett procent procent;
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Patienter schizofrenidiagnosmed
I detta material uppvisar patienter med schizofrenidiagnos mindreen
könsskillnader beträffande vårdpraxis avseende studerade variabler
fig. 1-5 övriga dock vanligare iDet dennaän är männenattgrupper.

återfinns i den lilla har de allrapatientgrupp,numerärt settgrupp som
längsta besökstidema över timmar. kan konstateras,Det äventre att
kvinnorna i får läkemedel förskrivet i något utsträck-störregruppen
ning till skillnad från andra studerade patientgrupper.än männen

Bland patienterna i de och fungerande före-bästsämst grupperna
kommer könsskillnader i vårdpraxis. Så de fungerandesämstt.ex.tar

kontakt själva med psykiatrin i betydligt högre utsträckningmännen
26 procent kvinnorna 7 procent. den bäst fungerandeIän gruppen

del arbetsterapeutiska behandlingsutbud i högre gradmännentar änav
kvinnorna.

De fungerande får oftare läkemedel olika slagsämst männen änav
kvinnorna medan könsförhållande gäller för patienter med denmotsatt
högsta funktionsnivån. Detta gäller framför allt användningen av
sedativa och antidepressiva läkemedel. Männen använder allmäntrent

neuroleptica kvinnorna, något sker i ökande utsträckningänmer som
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vid försämrad funktionsfönnåga. I den fungerandesämst gruppen
använder 31 neuroleptica 17 kvinnorna.mänprocent mot procent av

det gällerNär de personalkategorier, patienterna framgårmöter,som
i den 0-3 9 kvinnornas dominans i kontakter medmest utsatta gruppen
psykologgruppen vårdgivare, liksom med mental-männenssom
skötargruppen.

ångestsyndromPatienter med
Förutom de generella könspeciñka skillnader beskrivits kansom ovan,
det här konstateras, i utsträckning kvinnornaäven männen störreatt än
får psykofarmaka förskrivet sig ålder, sedativa enbart elleroavsett
i kombination med antidepressiva läkemedel.

I GAFI 0-39 framgår fenomen tydligt då 50 procentgrupp samma av
och enbart kvinnorna18 har ordinerats psyko-männen procent av

farmaka. skillnadDenna också påtaglig, inte markant,lika iär änom
den bäst fungerande däremot inte i II.gruppen, grupp

I GAF 9 harI 0-3 och kvinnor likartade kontakter medmängrupp
psykiatrin. Bland de patienter har högre funktionsnivå finnssom en
flera påtagliga skillnader i vårdpraxis mellan och kvinnor.män
Kvinnorna behandlas oftare psykologer och kuratorer i dessaav

och de behandlas oftare med litium.grupper

Patienter förstämningssyndrommed
dennaI studie finns tendens till anhöriga imännensatt störreen

utsträckning kvinnornas medverkar söker hjälp inom denän när man
psykiatriska vården. Det dock mindre antal patienter totaltrör ett sett,
varför inga långtgående slutsatser bör dras.

Grupp GAFI I 0-39 finns inga påvisbara könsskillnader beträffande
vårdpraxis, inommedan har kvinnorna däremot läkarkontaktergrupp
i något utsträckningstörre än männen.

Iden bäst fungerande finns skillnader beträffande såväl vilkagruppen
personalkategorier patienterna vilka behandlings-mötersom som
åtgärder vidtas. Psykologemas insatser riktas kvinnor ochmotsom mer
mentalskötamas Medicinering generellt vanligare blandmän. ärmot

Vid läkemedelsbehandling ordineras kvinnor i utsträckningmän. större
antidepressiva läkemedel med samtidiga koncentrations-än män

bestämningar, medan i utsträckning kvinnornamännen större än
behandlas med neuroleptica vid förstämningssyndrom.
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Patienter missbruksproblemmed
Materialet omfattar fler M936 kvinnor N524 till skill-män än

frånnad övriga diagnosområden. för patientgruppen medFörutom
lägst funktionsfönnåga, med missbruksproblem i högre gradmäntar

kvinnor själva kontakt med den psykiatriska för få hjälpvårdenän att
med sina problem.

Kontakten med specialistläkare betydligt vanligare för kvinnorär än
Med försämrad funktionsförmåga ökar kvinnornas läkar-män. även

kontakter betydligt snabbare den fungerandeIän männens. sämst
har läkarkontalcter19 52männenprocent mot procentgruppen av av

kvinnorna. Vad beträffar kontakter med mentalskötare förhållandenaär
i de omvända. Kvinnor med högre funktionsfönnåga har istort sett

materialdetta fler psykologkontakter med motsvarandeän männen
funktionsnivå.

I övrigt framgår, skillnaderna mellan och kvinnors kontaktermänsatt
psykiatrinmed framträdande i den bäst fungerandeär mest gruppen.
får iMän III läkemedelsbehandling i högre omfattning, medangrupp

mindrede i utsträckning kvinnorna samtidigt får del övrigaän ta av
psykiatriska behandlingsmetoder.

Kvinnorna inom detta problemområde blir i utsträckningäven, större
samtidigt föremål för sociala stödåtgärder, vilket delvis kanän männen,

förklaras kvinnorna oftare aktualiserats socialaän männenattav, av
myndigheter.

Diskussion och slutsatser vårdpraxisstudienav

Resultaten från vår analys visar, det föreligger många likheter vidatt
vårdpraxis och kvinnor inom den psykiatriska vården,mänav men
vissa skillnader har dock kurmat konstateras.

Kvinnor i utsträckning patienter inom den speci-är större än män-
aliserade psykiatrin förutom bland patienter med missbruks-
problem. Möjligen skulle detta kunna tala för kvinnorna tidigareatt
söker hjälp än männen.

Kvinnorna fungerar socialt bättre vid sin kontakt medän männen-
psykiatrin i alla här studerade diagnoser. Behandlingsutbudet
förefaller bredare till kvinnorna till gällerDetän männen.vara
framför allt beträffande olika psykoterapeutiska insatser olikaav

16-12357
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slag verbala ickeverbala, enskilt eller tillsammans med andrasom
familjemedlemmar.

Männen behandlas ålder i utsträckning kvinnornastörreoavsett än-
med psykofarmaka. För båda könen gäller, läkemedelsförskriv-att
ning ökar med stigande ålder och försämrad funktionsnivå.

Män med psykiska störningar, samtidigt har omfattande in-som-
skränkningar i sin ftmktionsförmåga, oftare kvinnor utlämnadeär än
till själva få kontakt med den psykiatriska vården för fåatt ta att
hjälp. sociala skyddsnätetDet förefaller benäget attvara mer
ingripa det gäller kvinnors psykiska hälsa.när

Denna resultatredovisning har bl.a. visat, inte imännenatt samma
utsträckning får tillgång till den psykiatriska vårdens tvärprofessio-
nella behandlingsutbud.

Studien visar dock inte huruvida patienterna behandlas den harav som
den för den enskilde patienten bästa och högsta kompetensen. Det
framgår heller hur specialistläkarens för bedömning ochansvar
delegation till andra behandlare inom det psykiatriska vårdlaget har
utövats.

Det angeläget kontinuerlig Verksamhetsuppföljningär att ettur
könsperspektiv, med fokus på såväl servicekvalitet olika vård-som

innehåll och kvalitet, utvecklas och integrerad delutgörprograrns en av
det praktiskt kliniska arbetet den enskilda kliniken.

Verksamhetemas personalsamrnansättningar och kompetens andraär
centrala frågeställningar ytterligare behöver belysas för kunnaattsom
uppmärksamma skillnader i vårdpraxis mellan och kvinnor.män

Vid psykiska störningar föreligger ofta funktionsinskränkningar, som
medför dels förmåganedsatt söka hjälp dels kunna samarbetaatt att
kring sin behandling. Denna studie har visat, det finns risk föratt att

omfattande handikappet desto svårare kan det få hjälp.är attmer vara
Med tanke de strukturförändringar, i samhälletstora ägersom rum
hälso- och sjukvården, det angeläget uppmärksamma dessa frågorär att
inte minst i aktuell behandlingsforskning och pågående utvecklings-
arbet inom den specialiserade psykiatriska vården.
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könsperspektivMissbruk5.8 ettur

tecken påmissar oftaoch sjukvårdenSammanfattning: Hälso-
riskeraralkoholproblempatienter. Kvinnor medalkoholproblem hos

från manligautgårstadium,identifieras sentettatt om man
berusning m.m..offentlighög alkoholkonsumtionidentifikationer

effekterolika behandlingarsUtvärdering och forskning behövs urom
påbehandlingkönsperspektiv. frågaEn äranvänts mänärett om som

förspecielladet behövskvinnor ellerapplicerbar programom
hjälp för sittkvinnor sökaviktigt underlätta förkvinnor. Det attär att

skadorför kroppsligakvinnor känsligaremissbruk eftersom är av
utsträckninglitensjukvården i fördag hälso- ochalkohol. I är

Många kvinnormissbnikande kvinnans behov.anpassad efter den ser
föroch söker hjälpföljd sina andra problemdrogproblemen avsom en

första hand.dem i
arbetarökas hos dempedagogiska kompetensen behöverDen som

påuppmärksammasPersonalen behöverberoendeproblem.med
både kvinnor ochattityderkonsekvenserna negativa män.motav

Ändamålsenliga istället för personlighetstestmed kriteriersystem
missbruk.för diagnostikbehöver utvecklas av

blandmissbrukdrogepidemiologiska studiersaknasDet oma
verklighet.manliga missbrukarespsykosociala studiersamt om

levandepåverkar denfinns olika substanserDet typer orga-somav
medel såsommediciner och rusgivandefunktion. Hit hörnismens

alkoholnarkotika. Bruketlösningsmedel ochalkohol, är enav
de verkligtochintegrerad kulturen i många länderdel utgör ett avav

och 5folkhälsoproblemen. Ungefär 15 männen procentprocentstora av
Svenskadefinition enligtutvecklar alkoholberoendekvinnornaav

livslångt.Beroendet behöverLäkaresällskapets 1992.rapport, vara
kvinnornaochYtterligare cirka 310 ärmännen procentprocent avav

utveckla beroende.högkonsumenter utan att

svenskadenochUnder år använder mellan 9 15 procentett av vuxna
till hundralugnande medel.befolkningen eller Upp tusensömn ett par

benzodiasepiner. Ioch missbrukari Sverige uppskattas beroendevara
och lugnandealkoholflertalet fall det kombinerat missbrukär ett av

tablettrniss-överrepresenterade blandMedelålders kvinnormedel. är
gälldeförskrivningarna år 1992,två tredjedelarbrukare. Omkring av

kvinnor.



Könsperspektiv196 verksamheterpå vissa SOU 331996: l

Regelbundet bruk och överbruk smärtstillande medel, analgetika, ärav
vanligt, särskilt bland kvinnor. Ofta bruket på grund tillfälligstartar av
värk kan övergå i slentrianmässigt intag, i fall direktvärstamen
missbruk.

År 1992 antalet narkotikamissbrukare mellan 14 000 och 00020var
i Sverige definition enligt Folkhälsoinstitutet, och Social-1995
styrelsens Folkhälsorapport, 1994. Under de åren har allt flersenaste

nyrekrytering till allvarliga missbruksformerrapporter om mera
kommit in. deHos narkotikamissbrukarna blandmissbruk medärtunga
alkohol eller och lugnande medel mycket utbrett. Kvinnornasömn-

25-30 narkomanema och skiljer sig frånflerautgör procent sättav
De har ofta tidigare debut och börjar tidigare medmännen. etten
injektionsmissbruk Samtidigt kvinnorna benägnaavancerat är attmer

fullfölja vårdprogram och överlag bättre förär än märmen.prognosen
Många kvinnor slutar missbruka i samband med graviditet.

Cirka pojkarna i årskurs nio och knapptprocent tre procenten av av
pojkarna i gymnasiet har anabola steroider. finnsDetprövat ett
samband mellan doping och styrketräning, och samband mellanett
doping och användning alkohol och narkotika.av

Fysiska, psykiska och sociala konsekvenser

Det först under de decennierna forskning harär senaste ägnatssom
fysiologiska, psykologiska och sociala aspekter kvinnors bruk och
missbruk.

Könsskillnader har påvisats det gäller alkoholens fysiska skade-när
verkningar. Vid konsumtion mängd alkohol fårav samma som en man,
kvinnan högre promillehalt. Följdsjukdomar i hjärna, nervsystem,
hjärta, kärl, bukspottskörtel, lever och mag-tarmkanal alla vanligareär
bland kvinnor liksom högt blodtryck, undemäring, blodbrist och

Ökadfolsyrebrist. infektionskänslighet ofta upphov till urinvägs-ger
infektioner i kombination med slemhinneskörhet och psykosoma-samt
tiska ökad benägenhet för gynekologiska besvär sexuellaochsymtom
dysfunktioner. Sambandet mellan måttlighetskonsumtion och risken för
bröstcancer dokumenterad. föreliggerDet ökad risk för iär en cancer

svalg, struphuvud och hos både kvinnor och Denmatstrupe män.mun,
generella sjukligheten, orsak, lika hög hos kvinnor hosäroavsett som

med alkoholproblem.män
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Alkoholförgiftning och diagnosernadubbelt så vanligt hosär män
alkoholism och alkoholberoende fem till gånger vanligare hosär sex

hög dödlighet ochAlkoholberoende allvarligt tillstånd medär ett
sjuldighet. och hosDet medför överdödlighet hos 2-5 gångermänen
kvinnor gånger den förväntade. högre dödligheten hos kvinnor6-8 Den
betingas främst skrumplever och självmord. båda könen detHos ärav

överdödlighet i olyckor olika slag, med livsstilsförändringar meden av
rökning, dålig social miljö, begår oftare självmord medanMänosv.
kvinnorna oftare självmordsförsök. W 1992, fanngör attassennan
ungefär patienterna gjort självmordsförsök hade haft30 procent av som
alkoholproblem, många dem flickor.av var unga

osäkerhet betydelsen faktorerDet råder psykologiska fören om av
Kvinnorutveckling drogproblem både hos och kvinnor.mänav

använder psykofarmaka och smärtstillande medel, ofta i överdos.mer
Hos förekommer tabletlmissbruk framförallt vid missbruk.män tyngre
Kvinnor börjar i allmänhet dricka i livet beroendeutveck-senare men
lingen tycks fortare hos Kvinnor har oña svår socialän män. en
situation med missbrukande och bakgrund misshandel,partner en av
sexuella incest. den negativa attitydFörutom allaövergrepp, mötersom
missbrukare, så attityden fördömande gällande kvinnor. Kvinnorär mer

med skam och skuld inför sitt missbruk och söker i första handreagerar
medicinsk hjälp för konsekvenserna sitt missbruk, där sällanav
alkoholproblemen identifieras. Gifta kvinnor, ochmed anställning god
social dricker oña finnsSamtidigt det sociala faktorer,status ensamma.

skyddar kvinnor från missbruksutveckling mindre tryckt.ex attsom en
dricka dryckersvanor.och olika Sociala konsekvenser fylleri,t.ex.
rattonykterhet, slagsmål vanligen hos Kvinnor anför konse-män.ses
kvenser på det känslomässiga kvinnor verkar haplanet.Yngre mer

med gäller missbruk huvuddetmän när övergemensamt taget,unga
såsom tidig debut, konsumtion berusnings-starkare oftaresorter,av
drickande och drickande. Matstömingar, anorexi och bulerni,öppetmer

hos missbrukande kvinnor.vanligtär

Behandlingen i olika vårdformer

I Sverige huvudmannaskapet för beroendevård delat mellanär
landstings- och primärkommun. princip innebär det socialtjänstenI att
har för behandling beroendet, för de sociala komplika-ansvaret samtav
tionema det upphov till, medan sjukvården har föransvaretger
behandling medicinskade komplikationema. och sjukvårdHälso-av
och socialtjänst har olika handläggningsrutiner och behandlingstradi-
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tion, vilket ställer krav på samordning. Utveckling inom social-stora
tjänst och sjukvård idag, tenderar konvergera likartade insatser.att mot
Detta angeläget eftersom behandling kräver både medicinsk ochär
social kompetens. finns idagDet obalans inom alkoholvården,en
mellan och slutna vårdfonner. okritisktEtt användande olikaöppna av

institutionsvård har hindrat utvecklingen behandlingsformertyper av av
i öppenvård. Den svenska missbruksvården fortfarande starktär
institutionsinrilctad. En omfattande internationell forskningslitteratur
talar för flertalet problemdrickare f°ar likvärdig eller vårdbättreattnu
i fonner, samtidigt denna vård betydligt billigareöppna är änsom
institutionsvård. Föreningslivet och de idella organisationerna har
viktiga uppgifter både det gäller hjälpa människor i börjannär att ettav
problemdrickande liksom i vård de skadade.gravtav

Bland dem f°ar vård inom socialtjänstens olika verksamhetersom -
institutionsvård, inackorderingshem, dagcentraler, rehabiliterings-team
och andra öppenvårdsverksamheter dominerar ensamståendegruppen-

med avsevärda sociala problem. finns cirkaDet 10 000 hemlösamän
missbrukare. Mer 80 2/3 har dokumenteradeän är män.procent
alkohol- och/eller narkotikaproblem. psykiska20 bedöms haprocent
problem. Fleråriga vistelser på inackorderingshem, skyddade boende-
former och försökslägenheter, kan dock minska drogkon-sätt attvara
sumtion och bryta hemlösheten. Bland visar studier, därannat man
systematiskt utnyttjat boendefonnen, s.k. försökslägenheter, en
möjlighet långsiktigt uppnå rehabilitering.att en

Hälso- och sjukvården erbjuder vård främst inom specialiserade
toxikomanikliniker, inom kliniker för allmänpsykiatri, distrikts-av
läkare inom primärvården och inom företagshälsovård. Specialiserade
alkoholklinilcer visar också deras patientgrupp till mycket delatt stor

ensamstående kroniska missbrukare med mycket svåra socialaär
problem.

behandlingEffekter aktuell forskningav -

Det ñnns ingen behandling leder till goda behandlingsresultat försom
alla människor med drogproblem. Utvärderingslitteraturen talar för att
breda behandlingsprogram vård med inslag social färdighet-öppen av
sträning och återfallsprevention kan ha goda effekter. förutsätterDetta

pedagogik premierar positiva förändringar och förstärkeren som
individens motivation ändra sina drogvanor och livsstil. älvkon-att
trollträning med kognitiv/beteendeterapeutisk inriktning har dokumen-
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terade effekter for med mindre drogberoende. Dessaavanceratpersoner
metoder tenderar förhållandevis billiga genomföra.att attvara
Samtidigt har visat många vanligt förekommande behand-attman
lingsmetoder har psykodyna-eller inga effekter. Exempel denärsvaga
miskt orienterade terapin individuellt och i Det finnsgrupp. numera en
omfattande forskning effekterna psykoterapi visar tämligenom av som
entydigt den dynamiska empiriskt stöd ipsykologin saknaratt
kontrollerade studier, både diagnos projektivavad gäller baserad på test
eller på intervjuer, och behandling Miller al, studier.W, 1994et m

Aktuell behandlingsforskning talar för behandlingsmetoder medatt
dokumenterad effekt används i mindre omfattning, medan icke doku-
menterade metoder förekommer allmänt, Minnesotamodellent.ex.mer
och psykodynamiska teorin. Bristande kunskaper på detta område
innebär behandlingen ofta vilar osäker får betydan-på grund. Dettaatt
de ekonomiska konsekvenser då ineffektivpåstora satsasresurser
behandling. Behandlingsforskningen behöver således stärkas.

Minnesotamodellen har fått spridningunder 80-talet internationellstor
och har dominerat den svenska instiutionsvården, avsaknadtrots av
stöd och dokumentation. finns mycket lite forskning beskriverDet som
dess effektivitet. De få studier gjorts talar för denna modellattsom
uppnår lika goda resultat behandlingsom annan .

Ensidiga metodval har alltför länge fått behandling vid missbrukstyra
Melin A-G, Näsholm Polariseringar1994 har uppstått mellan
företrädare för å sidan sjukdomsteori och inlärningsteori och åena
andra sidan psykologiska och sociala symptomteorier. Möjligheten till
adekvat behandling har därför begränsats för åtskilliga missbnikare.
Biologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer samverkar på

svåröverskådligt på in under och missbruk.sättett vägarna ut ur
Tillståndet kan inte förklaras ensidigt, varför det nödvändigtär att
integrera kunskap från många skilda områden

.

mångaI väl kontrollerade studier har olika psykofarmaka visat sig ha
goda effekter alkoholberoende begär efter alkohol. Störstpersoners
effekt uppnås då farmakologisk behandling kombineras psykolo-med
giska och psykosociala insatser Svenska Läkaresällskapet, 1992.

Psykiskt störda missbrukare hamnar inte sällan "mellan två stolar".
Psykiatrin hänvisar till missbruksbehandling och missbruksbehand-
lingen bortser ibland från, eller avisar, samtidig förekomst psykiskav
sjukdom och betonar missbruket. Psykiska störningar vanligare hosär

med drogproblem i övriga populationen. Det föreliggerän ettpersoner
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behov specialiserad bedömning och samverkan mellan socialvårdenav
och psykiatrin.

Behandling kvinnorav
Enligt Vanicelli M, de Översikter1988 tidigare publicerats omger som
behandling kvinnor med drogproblem, begränsat stöd för attav
insatser speciellt riktade till kvinnor förbättrar deras behandlings-
resultat. kom Dahlgrens1989 Lena kontrollerade studie,et som
funnit kvinnor behandlats på enhet speciellt inriktad påatt attsom en

kvinnors behov EWA-projektet vid iKarolinska sjukhusetmöta
Stockholm hade bättre resultat gällande såväl missbruk socialsom an-
passning, sjuklighet och dödlighet kontrollgrupp ochdenän män
kvinnor blandat behandlats Kvinnorna harutanför projektet.som
själva framhållit det varit positivt enheten varit enkönad. Mångaatt att
har påpekat de inte skulle ha möjlighetsökt hjälp inte dennaatt om
funnits.

Antalet kvinnor med alkoholberoende behöver vård har ökat isom
snabb takt. Beroendevården har inte sina insater tillännu anpassat en
situation med ökad andel kvinnliga problemdrickare. Merpartenen av
insatserna anpassade for Aktuell behandlingsforskning föreslårär män.

särskilda behandlingsmetoder för kvinnor skall prioriteras ochatt att
det ibland nödvändigt skilja de kvinnliga från de manligaär att
vårdtagarma. Gemensam vård kan i del fall försämra rehabili-en
teringsmöjlighetema Läkaresällskapet, 1992.

Mäns missbruk har varit och fortfarande långt omfattandeär änmera
kvinnors missbruk. Männens missbruk därför resurskrävandeär änmer
kvinnornas, vilket bidragit till uppmärksamhet inom forskningstörre
och utveckling. Forskningsresultat från iblandstudier harmänav
generaliserats till gälla kvinnor och kriterier och gälleratt normer som
för tillskrivs kvinnor. Om de skillnader finns beaktasmän som
riskerar kvinnors särskida behov och utveckling kring hjälp, ochstöd
behandling försummas.att

Kunskaper kvinnors behov och situation behöver tillgodoses bättreom
Öjehageninom alkoholvården 1994. Erfarenheter från praktiken som

stöds flera studier, påvisar flera områden skiljer frånmänav som
kvinnor och skål för skillnader i behandlingsinsatser. Detutgörsom
finns hittills enbart fåtal studier stöder könsspecifika insatser.ett som
Kunskapen huruvida speciella behandlingsprogram behövs förom
missbrukande kvinnor behöver öka.
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Enligtsig enbart till kvinnor.Det finns få mottagningar vändersom
Socialstyrelsens öppenvårdsmottagningar årenkätundersökning till

kvinnor. Under1991 vände sig mottagningar till enbart 19957 310av
enkätundersökning öppenvården.genomförde Socialstyrelsen en om

Resultaten klara.är ännu

Behandlingstiden
behandlingsstudierTracy Jarvis har gjort genomgång1992, 20en av

där behandling och kvinnor I resultatetutvärderat män separat.man av
framkom året efterkvinnor i allmänhet hade bättre resultat förstaatt
behandling osäkraandra året visade fler återfall. Data ärän män, men

1992.då studierna innehåller flertal behandlingsmodeller Dahlgrenett
godBehandlingslidens längd har den starkaste betydelsen för prognos

hos kvinnor.

många studier behandligsresultatens stabilitetDet finns inte så överom
kvinnligalängre tid. IMalmö har Berglund följt manliga ochet upp

alkoholberoende efter åtta respektive tjugo år. Antalet nrissbruksfria
individer ungefär detsamma efter tjugo år, förbättringen varvar men

Översnabbare kvinnor och förbättringen stabil.hos 90 procentvar mer
kvinnorna, missbruksñia efter åtta år, fortsatte detattav varasom var

efter tjugo år, för motsvarande siffra 65männen procent.var

Utbildning
hälso- ochI de utbildningar leder till behörighet arbeta inomattsom

sjukvård och socialtjänst bör kurser beroendetillstånd kön-ettom ur
pedagogiskasperspektiv ingå. angeläget öka denDet är även att

kompetensen hos dem idag arbetar med beroendeproblem. Framförsom
allt måste undervisningen utvecklas inom de områden visat sigsom
innehålla de lovande behandlingsmetodema dit de kognitivabl.a.mest
och beteendeterpautiska behandlingsmetodema hör. utvärderingEn
från Göteborg 1992 kognitivPersson visar psykodynamisk ochatt
terapi i kurs resultat.gett gottsamma

bemöter hälso- och sjukvården och kvinnorHur män

med missbruk och finns det skillnadnågon

Attityder och osäkerhet
Mer 90 Sveriges befolkning har eller mindreän procent av re-mer

Österling,gelbundna alkoholvanor 1994. Trots beteendet såäratt
vanligt förekommande finns generellt arnbivalent inställning tillsett en

alkoholvanor, speciellt våra haratt prata oavsettom egna, om
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alkoholproblem eller inte. ochKombinationen negativa attityderav
negativt bemötande patienter med drogproblem vanligt i hälso-mot är
och sjukvården. Attitydstudier både i Sverige och utomlands visar en
ganska utbredd osäkerhet hur ska sig drogberoendetaom man an
människor, också positiva erfarenheter då väl sig.men man engagerar

Brister i identifikationoch drogproblemanamnes av
de ökadeTrots kunskaperna alkoholens sjukdomsalstrande effekterom

inom såväl somatik psykiatri och vinsterna tidigmed identifikationsom
och intervention högkonsumtion, fortfarande vidråder bristerav
diagnostiska överväganden. En adekvat kan snabbt korrektanamnes ge
diagnos onödiga och kostnadkrävande utredningar, det inteutan ärmen
unikt joumaluppgiñer alkoholvanor ellermycket summariskaatt ärom
saknas helt.

undersökningI från medicin- och kinirgavdelningar på ameri-etten
kanskt universitetssjukhus framkom läkare inte adekvataatt tog
alkohol- och droganamneser. Om noterade beroende, identi-ettman
fierade det inte medicinskt problem och frånavstodett attman som

sig i behandling. utbildning vårdpersonal, inklusiveIengagera av
läkare fann 75 läkarna inte kunde hantera patienteratt procentman, av
med alkoholproblem beroende på bl.a. otillräcklig utbildning i
beroendelära, missbruksproblem i den familjen, personligaegna
missbruksproblem, och negativa erfarenheter medpatienterav
alkoholproblem. finns skillnader specialiteterDet mellan olika be-
träffande förmågan identifiera alkoholproblem och benägenhetatt att
behandla eller initiera behandling. studie från USA jämfördesI en
psykiatriker, medicinare och kirurger. Psykiatriker hade kompe-större

på båda områdena, följt intemistema. Kirurgema hade dentens av
lägsta identifikationskompetensen och också minst benägna attvar
förmedla behandling. Detta förklaras delvis psykiatriker hadeattav en

positiv behandlingsbarhet jämfört både medicinare ochmedmer syn
kirurger. visade sigDet studenter i början utbildningen haratt enav

positiv på behandling, vilket avklingar under studietiden.mer syn
Attitydema också påtagligt stabila i tiden.är

påTecken alkoholproblem missas
Läkare missar oftare tecken alkoholproblem hos kvinnor ochän män
skriver lugnande medel istället för söka efter orsaken till ångestut att
och depression Reed 199 Detta förstärker användningen drogerav
eller undvikande lösning problemet istället för bearbetning.som
Läkare tänker sällan på problem med alkohol andra deeller droger när
bedömer välklädd, säker, effektiv, yrkesarbetande kvinnlig patient.en
Även i de fall där patientens klagomål och fysiska tillstånd tydligager
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tecken frågorbrukar kring alkoholkonsumtion inte ställas. Styrda av
identifierar sjukvårdspersonal inte kvinnor med alkohol-stereotyper

problem förrän stadium. Att utgå ifrån manliga identifikatio-ett sent
på hög alkoholkonsumtion offentlig berusning, slagsmål ochner som

arresteringar inte upptäcker kvinnor har problem.gör att man som

sjukvårdspersonal uppmärksammade inte alkoholproblem hos mellan
34 och patienter93 de vid undersökningnärmareprocent av som
visade sig ha missbruk. Den andelen missade diagnoserstörstaett
fanns bland kvinnor och bland patienter från överklassen. På en
gynekologmottagning det kvinnorna kom för12 procentvar av som
rutinkonrroll och kvinnorna sökte för premenstruell21 procent av som
spänning hade alkoholproblem. Utbildning till sjukvårdspersonalsom

kvinnor och missbruk angeläget behov inom vården Blumeär ettom
1992

På Försäkringskassan i Stockholm pågår forskning hur delstorom av
sjukfrånvaron kan förklaras med dolda drogproblem. Resultatensom
visar dolt missbruk problem. grundDetta påäratt ett stort attav
läkaren inte problematiken ochuppmärksammar handläggaren påatt
försäkringskassan bortser från den försäkrades arbetsoförmåga.

Varje läkare eller sjuksköterska har möjlighet på enkelt fåsättatt ett
vetskap patients alkoholvanor i samband med samtal medom en
patienten levnadsvanor betydelse för sjukdoms- eller hälso-om av
problem. Erfarenheten visar detta i regel upplevs naturligtatt som av
patienten, och sjukvårdspersonalen de fått liteäven närav vana.
Farhågor för patienterna frågorna kränkande ochuppleveratt som

negativt förefaller ofta överdrivna.reagerar vara

Kliniska bedömningar och "sjukförklaring"
I aktuell översikt forskningen kliniska bedömningars kvaliteten av om
RM 1994Dawes års forskning subjektiva bedöm-50summeras om
ningar psykologer och psykiatriker Personlighetstest har integör.som
visat sig användbara för och diagnos. finnsDet mångaprognos
forslcningsrapporter visar dessa saknar tillförlitlighet, ochatt testsom

det i undantagsfall kan ha prediktivt dettavärde såäven ärett svagtom
det i inte någonting individen.den enskildasvagt sägeratt stort sett om

Dawes på goda grunder sina läsare underkastavägra attattuppmanar
sig sådan testning.en

En historisk analys det psykologiska-psykiatriska diagnossystemetav
och dess konsekvenser, Greenspan 1992U, visar kvinnor sökeratt
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terapi och sjukvård och får dessa psykologiskapsykiatriskaän mänmer
diagnoser sjukförklaringar än män.mer

Attitydförändring handledningoch
ökadEn kunskap inom missbruksområdet kan förmedlas ganska enkelt.

kräver attitydförändringar och fardighetsutveckling helt andraDäremot
tekniker traditionella föreläsningar. Att till sig och behållaän ta
positiva attityder kräver ochaktivt deltagande i inlärningsprocessenett
fortsatta fardighetsövningar. Effekten korta kurser avklingar snabbt,av

inte får fortlöpande positiv förstärkning och stöd i formom man av
klinisk handledning under lång tid.

Hinder för kvinnor hjälp föroch söka alkoholproblemmän att
faktorEn framhålls kvinnor inte det alkoholär äratt attsom somanser

huvudproblemet och därför det lönlöst söka hjälp för det.är attanser
Många kvinnor drogproblemen följd sina andra problemser som en av
och söker hjälp för dem i första hand Thom 1986. i dennaMännen
studie ansåg alkoholen huvudproblem. Både ochderas mänatt var
kvinnor rädda för bli alkoholister eller fåstämpladeattvar som
psykiatriska diagnoser. svårigheter hjälp,Männen rapporterade sökaatt
de tyckte de själva kunde maskulinaklara sluta, det tillhörde denatt att
rollen. Enligt Dahlgren 1993 det vanligt maken sigär sätter emotatt

hans hustru söker behandling. och släktingar brukarBam andraatt
däremot kvinna söka hjälp. Liknande resultat haruppmuntra atten
Baily S kommit fram till 1990.

Kvinnor med alkoholproblem söker ofta läkare för fysiskaraden
besvär såsom magvärk, huvudvärk, migrän, sömnproblem,oro,
depression, trötthet, blodbrist och gynekologiska Dahlgrenbesvär
1994. alkoholproblemet väl identifierat har deNär tendensär atten
söka både alkoholistvård "pendlare"och allmänpsykiatrisk vård, bliatt
inom hälso- sjukvården. psykia-och De kan då riskera inte få sinaatt
triska beaktade inom alkoholistvården sina alkohol-ellerrättsymtom
problem optimalt åtgärdade inom alhnänpsykiatrisk vård.

Män remitteras till alkoholistvård via "vanliga" kanaler läkare,dvs.
arbetsgivare, myndigheter Dahlgren 1994. Kvinnor skaffar sig ofta
information påvia massmedier, dvs söker sig framvänner, annonser

Aktiv identifikation liksom informella kontaktvägarvägar.egna mer
lönar sig därför det gäller kvinnor. finns påDet exempelnär att
enkönade behandlingsaltemativ attraktiva.är

Kvinnorna döljer sitt alkoholberoende Studier frånän män.mer
Malmö, visar bland 42-åriga och kvinnor doldaandelenmänatt var
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för båda könen.till antalet kända missbrukaremissbrukare i proportion
dolt missbruk uteslutan-resultatenEn slutsats bl.a motsägeratt attvar

söka hjälp inomKvinnor tvekarde kvinnligt fenomen.är attett
på grundkänslomässiga skäl ochtraditionell alkoholistvård både avav

sjukvårdestruktuerlla inom hälso- ocholika omständigheter
den kvinnligaföga anpassad tillDahlgren 1994. Vården är t.ex.

Specifikauppbyggd och förmissbrukarens behov män.ärutan av
för sådankvinnor förekommer och intressetbehandlingsprogram för

Omvårdnadbegränsad.omfattningen alltjämtverksamhet ökar ärmen
deltagande i behandlingsprogramminderåriga bam försvårar oftaav

hjälp både och barn.sällan erbjudersom mor

visade många kvinnorSchmidt-Fibiger 1991,En dansk studie att
hjälpt. kändebehandlingar inte hade Dehade mycket tidägnat som

hade erbjudits samtalhörda individer. Desig inte sedda eller mensom
hjälp förstå sig älva.de ville hatyckte inte det attatt var nog,

villekvinnorna intevisade knappt hälftenIntervjuer med kvinnor att av
skulle hjälpa.inte trodde detsöka vård eftersom de

massmediainformation iEn norsk studie, visade öppen-att om en
kvinnor med högrefrämst ochvårdsmottagning hörsammades mänav

och frustration meduttryckte besvikelsesocioekonornisk Manstatus.
Särskilthaft erfarenheter.behandling, sådanatidigare om man

villehade alkoholproblem ochkvinnorna mycket väl devisste göraatt
något det.

Anhörigperspektivet
för familjensunder åren intressetInternationellt har de senastesett

dock begränsadmissbrukarens hälsa ökat. finnsbetydelse för Det
missbnikare. egentligenforskning anhöriga till kvinnliga Detrörande är

Frånfåtal fall.bara manliga har studerats iden ettpartnern som
och dessfamiljebehandlingen1980-talet har medvetenheten ökat om
bör enligAll behandlingbetydelse det gäller den anhöriges hälsa.när

SOU: 1994:29,alkoholpolitiska kommissionen,delbetänkande av
involvera familjen i behandlingen.

Primärvårdens roll
då detgod effekt enkla och tidiga insatserEtt flertal studier visar av

sin konsumtion.alkohol minskagäller få riskkonsumenter attatt av
internationell litteratur detPrimärvården framhålls i svensk och när

översiktalkohol.gäller nå människor med hö gkonsurntion Iatt enav
missbnik fråneffektiviteten tidiga individuella insatser motav av

följtför bedömningprimärvårdens sida framgår minuter5-10att av
reduktion alkohol-rådgivning till högkonsumenter medför en av
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konsumtionen 25-30 efter 6-12 månader. En långvarigprocent mer
insats baserd på kognitiv beteendeterapi effektiv för de medär mer mer
långvarig högkonsumtion. Effekten för kvinnor isämre än mänvar
vissa studier Anderson Scott E 1992.

Diskussion och slutsatser

Alkohol och andra drogproblem de folkhälso-utgör ett störstaav
problemen, och betydligt vanligare blandär bland kvinnor.män än
Kvinnor känsligare för kroppsligaär skador alkohol och andraav
droger Det den anledningentän viktigtmän. är underlätta förattav
kvinnor söka hjälp och motverka de hinderatt praktisk ochav
emotionell finns. Kvinnors missbniknatur omgärdat medärsom en

fördömande och negativ attityd jämfört med vilket intemer män,
underlättar möjligheterna söka hjälp.att

För komma till med attitydproblemenatt till missbrukarerätta i vården
det väsentligtär genomföra attitydundersökningaratt bland vårdperso-

nal lokalt och utbilda attityder och dess konsekvenseratt Handled-om
ning det gäller attityder börnär under lång tid och med fortlöpandeges
positiv förstärkning. Effekterna härav bör följas och utvärderas.upp
Attitydundersökningar främst gjorda bland läkare.är Attityder mot
drogberoende människor bland psykologer, sjuksköterskor, mental-
sköterskor och kuratorer behöver också studeras utgångspunkt försom
diskussioner och eventuella åtgärder bland vårdpersonal.

Det angeläget öka denär pedagogiska kompetensen hosatt alla dem
idag arbetar med beroendeproblem, och i samband därmedsom att

beakta könsperspektivet vad gäller och kvinnors erfarenheter ochmäns
behov. Det bör obligatoriskt i all utbildning till vårdpersonalattvara
läkare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer, undersköterskor,
mentalsköterskor och i all psykoterapiutbildning lära den könsspeci-ut
fika personlighetstorin med inriktning på kvinnors och mäns
identitetsutveckling och den kliniska tillämpningen i terapeutiskt
arbete. Psykodymamisk och kognitiv betendeterapi, drogutbildning och
återfallsprevention kan mycket väl integreras i psykoterapiutbildning.

Det dubbla huvudmarmaskapet mellan landsting och kommun med-för
krav på samordning för effektivt resursutnyttjande.ett
Samarbetsfonner omkring behandlingsplanering kräver bådesom
medicinsk och social kompetens behöver vidareutvecklas.
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skadligt brukdiagnosticeraanvänds förPersonlighetstesten att avsom
och narkotikaläkemedelalkoholberoende och beroendealkohol, ärav

med kriterierändamålsenligatalar förtillförlitliga. Detta systematt
be-behöver utvecklas. Innanoch diagnosticeringför identifikation

situation belysasindividensväljs och och påbörjas börhandlingsforrn
kulturell ochmedicinsk,könssperspektiv social,såväl ett som urur

Ävensamråd med klienten.och ipsykologisk synvinkel sammanvägas
beaktas.familjeperspektivet bör

medbehandlingsmetoderbehandlingsforskning tyder påAktuell att
medan ickeutsträckning,effekt används i ganska litendokumenterad

utsträckning, Bristandemetoder förekommer idokumenterade stor
ofta vilarbehandlingenkunskaper detta område innebär att

ekonomiska konsekvenserfå betydandeosäker grund. kanDet storaom
effekterForskningineffektiv behandling.påsatsas avomresurser

könsperspektivetbeaktabehandlingsaltemativ bör förstärkas ocholika
inte har gjortbehandling oftastutvärderingar vård ocheftersom av

undersöka denoch kvinnor. Vidare böråtskillnad mellan män omman
applicer-missbruksbehandling huvudsakligen äranvänts män,som

och metoder förspeciellabar eller det behövspå kvinnor programom
kvinnliga missbrukare.

och kvinnor ibåde fördrogepidemiologiska studierDet saknas män
alkohol. Sådanaförutomberoendeframkallande drogerSverige för alla

erfarenhet visarkliniskmotiveras bl.a. bredstudier attattav en
Blandbrukkvinnor.blandbruk vanligt, både hos ochär män ger mer

komplikationer vilkapsykiskamedicinska, sociala ochsvårartade
könsperspek-Studier börkostar samhället även ägnasstora resurser.

och patientmellan läkaretivet beträffande faktorer i mötet som
smärtstillande medel.lugnande ochpåverkar förskrivning sömn-,av

finnsannorlunda Detsin verklighet delvisKvinnor beskriver män.än
få psyko-mycketpsykosocial litteratur kvinnor,hel del menen om

ofta ensidig,få studier finnssociala studier Demän. ger ensomom
studierPsykosocialaden manliga missbnikaren.onyanserad bild omav

verklighet behöver därför initieras.mäns
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påsynpunkterochKvinnors6 mäns

sjukvårdenochhälso-

träffatmed ochskriftlig kontakthaft bådeSammanfattning: Vi har
synpunk-och inhämtat deraspatientforbund/föreningarföreträdare for

påStudierkönsperspektiv.problemområdeneventuella ettter urom
allmänt.bemötandeterfarenheterdet finnsområdet saknas ommen

sig inte bliuppleverdel patienterframfördesProblem att envarsom
saknas ikunskaperpå diagnoslängetrodda och får attvänta samt

störningar tillSexuellasjukdomar.sjukvården vissahälso- och om
föreningartillräckligt. Någrainteuppmärksammasföljd sjukdomav

del patientgrup-ochsituationsärskilt kvinnorspekade attutsatta en
och sjukvården.i hälso-har lägre statusper

patientenkätermycket få delitteratursökningar visarVåra att av
studierkönsperspektiv. Dehargenomförts tidigare ett somsom

hosbefolkningsenkäterfrån främstexempeli avsnittetrefereras är mer
beslutadebakgrundenden härsjukvårdshuvudmän. Motolika att

enkätstudie till befolkningen.genomföra en egen
mellanskillnaddet ingenenkätundersökningenEnligt vår är

bemötandeochbehandlingsynpunkter på denkvinnors och mäns man
vissa andra undergrupperochmellan åldersgrupperfått. Skillnaderna

lägstbedömsKvalitetenmellan könen.skillnadernaär större än av
behandling ochgäller inflytandeoch detbåde kvinnor övermän när

stärkas förbehöverInflytandetbehandlingsaltemativ.infonnation om
besviknaellerhar blivitfemtedelbåda könen. Närmare argaen -

klagat påhartotalt Främstkvinnor ochungefär lika för män sett. man
väntetider.bemötandet ochmedicinska vården,den

med bådenöjdabland debesökt gynekologKvinnor är mestsom
behandling.bemötande och

har ingenpå vårdgivarentycker könetNärmare 90 procent att
sakerochbetydelse. Både kvinnoreller liten män varasammaanser

mottagningsbesök.betydelsefulla vidmest
forskning ochoch fördjupadbehövsdetslutsatsEn är att mer

det gällerinriktning på könmedpatientperspektivetutveckling närom
sjukvården.i hälso- ochbemötande och behandling
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6.1 Synpunkter från patient- och

handikapporganisationer

Sammanfattning: Bristen på studier könsperspektivmed för olika
patientgrupper bekräftades både skriftligen och vid medmöteett
patient- och handikapporganisationer. delEn erfarenhetsmässiga
synpunkter fanns dock kvinnors eller behov eller problem.mänsom
Det gällde bl.a. bemötande allmänt och kvinnors situation.utsattamer
Synpunkter framfördes främst olika patientgruppers problemom
generellt i kontakter med hälso- och sjukvården. Vissa patientgrupper
ansågs ha lägre i hälso- och sjukvården. Sexuella störningar tillstatus
följd sjukdom uppmärksammas tillräcklig. del patienterEnav
upplever sig inte bli inte trodda och tycker de får länge påväntaatt att
få diagnos och blir kvar onödigt länge i primärvården innan de
remitteras till medicinldiniken. Hälso- och sjukvårdens bristandet.ex.
kunskaper vissa sjukdomar påtalades och personalens attityder,om
kompetens och utbildning forskning på eftersatta områden ansågssamt
viktigt.

4

Utredningen sände skriftlig förfrågan till alla patient- och handi-en
kappförbund/foreningari Sverige angående studier hos dem kundesom
belysa könsperspektivet i patienternas kontakter ochmed hälso-
sjukvården. Utredningen bjöd patientförbund/föreningaräven som
representerade många medlemmar eller patientgrupper epide-stora
miologiskt till for fånga deras erfarenhetermöte närmareett att upp om
eventuella problemområden för kvinnor och diskuteramän samt
åtgärder för vid behov förbättra jämställdheten. för-Deatt
bund/föreningar deltog vid detta framgår bilagamötesom av

Skriftligt material

Få studier med könsperspektiv
Drygt hundratalet patient- och handikappförbund/föreningar kontak-
tades skriftligen och 15-tal svarade. Främst berättade de för-ett om
bundets/föreningens medlemmar och deras besvär problem desamt
kunde uppleva generellt i kontakter med hälso- och sjukvården. Ett
fåtal hade skriftligt material könsuppdelat.som var
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och kvinnor. Endock resultathadeNågra referenser män var enom
intervjuer gjortspersonligabl.a.Mattiasson, 1995, där 60avhandling
Stockholm. Avsjukhem iolikasjuka äldre från 13med kroniskt

ifrågakönsskillnadernågradet inte farmsavhandlingen framgår att
tillfredsställelsebeträffandekvalitetensynpunkterpatienternasom

rutiner vid sjukhemmen.och olikamed trygghet

lands-versionpopulärvetenskapligEn studie enavvar enannan
situation J öberger, 199dialyspatienterskartläggningomfattande av

institution fått dende sinansågdialyspatientema55 attprocent avav
ekonomiska villkorocholika socialade behövtinformation omsom

den härnöjda medkvinnordialyspatient. Flerberör män än varsom en
information.typen av

undersökningfickReumatikerförbundetAv omen
vilkenoch kvinnor,sjukskrivnalångvarigtarbetsrehabilitering mänav

och medpåbörjas tidigarerehabiliteringvisade männensatt mera
ocherbjöds huvudsakligenOmskolninginsatser.omfattande männen

1994. Frånarbetsträning Bäckström,medkvinnor fick börja
GMT-rapportenlämnadesReumatikerförbundet även om

där detreumatisk sjukdom, 1995,aspekter påSamhällsekonomiska
reumatiskaförökade FoU-insatserskäl talar förframgår mångaatt

olikautvärderabehovockså det finnssjukdomar, attett stortatt avmen
svårt sjuka.rehabilitering erbjudsochden vårdaspekter somav

projekt-Riksorganisation hänvisade tillBröstcancerföreningarnas en
berörsituation, 1987,Bröstcancerbehandlade kvinnorsrapport som

medkvinnoroch beskriver huromsorgsperspektivetkvinno- och
drabbatsför desina anhörigabröstcancer vill trösta att en cancer-av

sjuk i familjen.

situationKvinnors
ellersituationpekade särskilt kvinnorsNågra föreningar utsattamer

gällerfallbeskrivningarTandvårdsskadeforbundetbehov. Det är vars
ellerförståddaförödmjukade,upplever sigfrämst kvinnor som

amalgamproblem. Manmetall- ochvårdgivare de sökt förtrodda närav
beaktasområdetinternationell forskning påinomframstegattmenar

FBISSocialstyrelsen.frånanvisningar och rådi sjukvård eller isvensk
kvinnor meduppmärksammaSverige villBlödarsjuka iFörbundet att

vad de beror på,sinafå leva med besvärblödarsjuka kan vetautan att
bemötstill sjukdomen. Deinte alltid kärmervårdenpå grund attav

blödningsutredning.inte alltid föroforståelse och remitterasibland med
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Reumatikerförbundet skriver kvinnors förmåga för sigatt att ta av
erbjudna sjukvårdsresurser borde analyseras det inte bara ärattsamt
bemötandet vilka erbjuds och kvinnorutan män ärresurser som som
det centrala. Reumatikerförbundet kvinnor erbjuds färreattmenar

De erfarenheter från projektetän Kvinnormän. även attresurser anser
och handikapp bör tillvara. Projektet kvinnor och handikapptas -
Handikappförbund i samverkan har mål skapa nätverkatt ettsom av
intresserade för handikappade flickor och kvinnorstöttaattpersoner
och många handikappförbund har knutna till projektet.personer
Slutrapport hösten 1996.väntas

Generella synpunkter framförts skriftligtsom
Riksförbundet för utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna
FUB vill uppmärksamma utredningen på kvinnor och mänatt vuxna
med utvecklingsstörning betraktas könsidentitet inom hälso- ochutan
sjukvården och i andra sammanhang. Särskilt situationer därnämns

utvecklingsstörda kvinnor och haft anledning sökamän attvuxna
hälso- och sjukvårdens information och behandling i samband med
graviditet/förlossning, gynekologiska och urologiska sjukdomar samt
vid misstanke eller sexuellt överförda sjukdomar.övergreppom
Förbundet tycker inom hälso- och sjukvården bör till behovatt man se
hos manliga respektive kvinnliga utvecklingsstörda, uppmärk-vuxna

behov hör ihop med kvinnors hälsa/ sjukdomar skaffasamtsamma som
sig ingående kunskap utvecklingsstörningens konsekvenser förom
bemötande, diagnostik och behandling.

Göteborgs Fibromyalgiförening SFF beskriver del får braatt en
bemötande inom hälso- och sjukvården, korrekt diagnos, bra omhän-
deltagande och behandling. Till de negativa erfarenheterna hör detatt
kan lång tid diagnosen fibromyalgi, vissa läkare förnekarta att att
diagnosen finns, det svårt få förståelse, behandling och lindringär att

har problem med försäkringskassansmärtan, angåendestoraav man
sjukskrivningar utredningar for förtidspensionering och eventuellasamt
arbetsskador. Dessa problem bottnar många gånger i läkareattsenare
skrivit knapphändiga intyg och fört ofullständiga journaler.

Föreningen har observerat allt fler människor, företrädesvis kvinnor,att
drabbas och sjukdomen sprider sig i åldrarnaned och därföratt anser

det vikt på forskningär fibromyalgiatt största att satsarav man om
speciella mottagningar för frbromyalgipatienter behövs.samt att

Svenska Migränförbundet framför många rnigrändrabbade illafaratt
Ävengrund okunskap på olika nivåer i samhället. i sjukvårdenav
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och blir bemöttanonchalansokunskap ochpatienterdessamöter som
hopplösa fall.betraktasbesvärliga patienter samt som

studierpågående planeradeGenomförda, och
organiserarkvinnorbestår 75Reumatikerförbundet procentavsom

pågåendeför detfibromyalgi. Inommedockså ramenpersoner
genomförtReumatikerförbundetharprojektet Fibroliv en

har gjortsUndersökningentill patientgrupp.enkätundersökning denna
och haroch bygger på 679Olinprofessor Roberti samarbete med svar

ReumatikerförbundetsAv80svarsfrekvens är över procent.somen
väntetiden för diagnosgenomsnittligaskrivelse framgår den är överatt

dåligt i helapatientgruppdennabemötandetåtta år, äratt av
försäkringskassanocksåsjukvårdenbara inomvårdkedjan, inte utan av

hälso-också deReumatikerförbundetmed flera. att somresurseranser
förhållande tillexempel isjukdomar, tilldessaoch sjukvården satsar

skadeverkningar,sjukdomarnasförhållande tilloch i sägerantalet sjuka
diskrimineras i vården.hur kvinnormycket om

ellersjukdommänniskor med DercumsförDercum-gmppen
bemötandetenkätundersökninggenomfördefettvävsreumatism omen

kvinnor medenbartsina medlemmarblandi och sjukvårdenhälso-
svarade 68förfrågan. Endast 30utredningensanledning procent avav

bemöttade blivit brakvinnornaansåg 37225. Av dem attprocent av
och 37blivit oförstående bemöttahadede sökt läkare, 26när procent

Svarsfrekvensenmed lågaSvårigheten den ärdåligt bemötta.procent
Ehlers-Danlosansåg. Föreningen förintevad de svaratatt veta som

blodkärlhud, leder ochförändringar imedbindvävsdefektersyndrom
ochi hälso-ochbemötandet kvinnorstudie bl.a.planerar mänavomen

genomföraplanerarföreningHjärt- och lungsjukassjukvården. att en
kvinnor blirarbetshypotesenkartläggning under 1996 där sämreär att

rehabiliteringoch fårOmhändertagna män.änsämre

handikappföreningarpatient- ochmedMöte

hade hörttidigareförbund/föreningar,Till kom tio ettmötet avvarav
deframfördessynpunkterredovisas deNedansig skriftligen. avsom

förbunden/föreningama.olika

Bemötande
Riksförbundetsomatiskt sjukabemötsPsykiskt sjuka änsämre av

ha lägrePsykiatripatienterSchizofreni.förintresseföreningar anses
inte kan sindärsluten världPsykiatrinmänniskovärde. göraär manen
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hörd patient och det tråkigröst utveckling elbehand-är attsom en
lingama kommit tillbaka. Många kvinnor i medelåldern får depression
och det råder beklaglig brist på psykoterapi i vissa landstingen
Riksförbundet för social och mental hälsa. Kvinnor får psykiskoftare
diagnos jämfört med Män får diagnosen fibromyalgi blirmän. som
frustrerade ha fått kvinnosjukdom Reumatikerförbundet.attav en
Män med hjärtinfarkt och både kvinnor och med obstruktivmän
lungsjukdom känner sig missgynnade i hälso- och sjukvården Hjärt-
och lungsjukas förbund.

De flesta ringer till Riksföreningen Cancer kvinnor. Oftaärmotsom
handlar det upplevda informationsproblem. fåDe psykosocialaom
insatser erbjuds sjukvården intresserar främst kvinnor. harDetsom av
dock betydelse vad kallar informationsmöte för detstor t.ex. ett attman
skall locka båda könen. Aktiviteter lockar samtalmän änmer
Riksförbundet Cancer. Kvinnor med övervikt blirmot sämre

med övervikt Diabetesförbundet.änmottagna män

Sexuella störningar till följd sjukdomav
Vården står handfallen inför patienternas sexuella problem på grund av
sjukdom, vid MS. Därmed missas viktig bit i rehabiliteringent.ex. en
Neurologiskt handikappades riksförbund. Sexproblem inte gärnatas

borde uppmärksammas eftersom det finns hjälp få.attupp, men
Männen drabbas oña ganska därför blirär störretraumatsom unga,
Diabetesförbundet. Kvinnor har sin gynekolog, går devartmen unga
männen Mag- och tarmsjukas förbund.

Människor upplever sig fårtrodda eller på diagnosvänta
Neurologiska sjukdomar myasthenia gravis svåra diagnos-är attsom
tisera och det lätt patient inte bli trodd och klassadär att som som
psykiskt sjuk. Människor med Huntingtons sjukdom skjutsas ochnint
hamnar mellan stolarna och deras anhöriga kämpar och är utsatta.
Föräldrar till handikappade bam vittnar också intede blir troddaattom
angående sitt barns besvär Neurologiskt Handikappades Riks-eget
förbund. Speciellt människor med Colon irritabile och andra
funktionella störningar upplever brist på hjälp och stöd och tid för
samtal och tycker sig inte bli trodda Mag- och tarmsjukas förbund.
Människor med reumatiska sjukdomar får länge på få diagnosvänta att
och rehabilitering. Det leder till långa sjukskrivningar och ökat antal
förtidspensioneringar Reumatikerförbundet. Vissa diabetespatienter
blir kvarhållna för länge på vårdcentralema få komma tillutan att
medicinkliniken Diabetesförbundet. Det finns ovilja hos allmän-en
läkare remittera barn till allergitester med motiveringenatt t.ex. att
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barnet Astma-Allergiförbundet. blir inte trodd ochför litet Manär
fastnar i primärvården Mag- och tarmsjukas förbund.

Sjukvårdens vissa sjukdomarkunskaper om
Kunskaperna Sjögrens drabbar kvinnor,syndrom, ärmestom som
dåliga handikappbland läkare. Människor med små och okända
missgynnas. ochLäkarna vill inte erkänna de inte har kunskaperatt

blir intepatienten kommer till fel vårdnivå, diagnos ställs detmen mer.
läkare iKunskaperna reumatiska sjukdomar borde öka hosom

primärvården. på få diagnos ochPatienterna får ofta längevänta att en
fastnar i primärvården. stående fråga vilken doktor sjukEn är man som
skall sig till för få bra vård Reumatikerförbundet.vända Det äratt
inte sällsyntsäkert skall anlita specialist för haratt attman en man en
sjukdom och hos fåeftersom kunskaperna kan bli utarmade stanna
läkare riksförbund.Neurologiskt Handkappades

Personalens attityder, utbildning forskning viktigtoch
forskningsområden gälldeFlera förbund pekade eftersatta detnär

olika sjukdomstillstånd och det gäller omvårdnad. menadeMannär
också utbildningen läkare och sjuksköterskor kan förbättras.att av

Diskussion och slutsatser
Det saknas studier med könsperspektiv, vilket bekräftades vid mötet

handikappföreningama/förbunden.med patient- och frågorDe som
diskuterades olika patientgruppers generellt irörde främst problem

sjukvården.kontakter med hälso- och del erfarenhetsmässigaEn
synpunkter framkom kvinnors eller behov eller problem.mänsom
Några föreningar pekade situation.särskilt kvinnors utsattamer
Andra frågor för fleratogs representantemasom upp av
förbund/föreningar vissa hälso-patientgrupper har lägre iatt statusvar
och sjukvården, följd sjukdom intesexuella störningar tillatt av

tillräckligt trodda ochuppmärksammas och vissa patienter bliratt
får få dellänge på diagnos. Andra synpunktervänta att attvar en
patienter blir kvar onödigt länge primärvården innan de remitteras tilli

medicinkliniken sjukvården har bristande kunskapert.ex. samt att om
vissa sjukdomar. Beträffande rehabilitering påtalades brist påatt
ekonomiska kan attityd från sjukvården till kronisktresurser vara en
sjuka och förtidspensionerade. Personalens attityder, kompetens och
utbildning forskning områden ansågs viktigt.på eftersattasamt
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6.2 Resultat från tidigare
befolknings- och patientenkäter

Sammanfattning: Mycket få de patientenkäter genomförtsav som
tidigare har uttalat könsperspektiv. Resultat uppdeladeett ärsom
kvinnor och förekommer endast i enstakamän tabeller eller i en
kommentar till tabell. Den begränsade litteratur finns meden som
könsuppdelade resultat visar både likheter och skillnader mellan mäns
och kvinnors synpunkter på olika aspekter bemötande, omvårdnad,av
information och behandling. Lokala förhållanden spelar förmodligen

roll för utfallet. mångaI studier kommenteras det skillnadstor äratten
mellan åldersgrupper. Yngre kritiskt inställda äldre.är änpersoner mer

gårDet inte få någon enhetlig bild eventuella skillnader mellanatt av
kvinnors och synpunkter på behandling och bemötande.mäns De
studier refereras här exempel från främst befolkningsenkä-ärsom mer

hos olika sjukvårdshuvudmän.ter
Mot bakgrund bristen på tidigare studier med könsperspektivav

patientsynpunkter i Sverige beslutade vi genomföraatt egenen
enkätstudie till befolkningen och fånga synpunkter från demupp som
besökt sjukvården halvåret. Enkätresultaten redovisas isenaste när-

efterföljande avsnitt 6.3. I kapitel återfinns8 forskningsresultatmast
från olika discipliners forskning i Sverige och internationellt.

Vi gjorde inledningsvis litteratursökningar Sprisi databas Spriline för
samla befintliga kunskaper kvinnors ochatt synpunktermänsom

bemötandet och behandling i vården. Dessa efterforskningar resulterade
i cirka 500 referenser drygt 20-tal studier fr.o.m. 1990 därettvarav var
resultat för kvinnor och framgår. Litteratur efterlystesmän även
skriftligen från patient- och handikapporganisationer, landstingens
FoU-enheter och samhällsmedicinska enheter kontinuerligt i olikasamt
kontakter under utredningens gång. Detta få tillskott. Någongav
rikstäckande studie patientperspektivet på bemötandet kön harav per
inte gått finna såledesDet mycket få de förhållandevisär mångaatt av
patientenkäter från kliniker, vårdavdelningar och vårdcentraler som
redovisar könsuppdelade data, och då ofta i någon enstaka tabell eller
kommentar. Vi har därför valt redovisa främst påstudieratt större
befolkningsnivå där några Referenser med bortfalltusen svarat. stort
eller snedfördelning mellan kvinnor och harstor män svaratsom
uteslutits.
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Stockholmsjukvårdsområdet iEn befolkningsenkät från Nordvästra
kvinnor detskillnader mellan och1993 syftar till analysera närmänatt

med olikavården. Frågorna avsåg tillfredsställelsegäller attityder till
12-månadersperiod. signifikanta skill-aspekter vård under Ingaav en

medicinsk vård,könen ifråga nöjdhet mednader farms mellan om
fanns signifikantabemötande väntetider.service, Däremotsamt

specialist-skillnader könen beträffande medicinsk vård hosmellan
läkare. kvinnor betydligt nöjdareåldersgruppen 16-44I än mänvar

missnöjdafrämst högre andelochi åldersgruppen 45-64 fanns män.en
Sammantaget något missnöjda medtendensen mänatt var mervar
specialistläkare.

dåfler missnöjda bland kvinnorna blandDäremot det än märmenvar
ochoch skolläkare sjukgymnastdet gällde synpunkter på företags-

,skillnader. Fler missnöjda medsluten vård, dock signifikanta män är
tidsbeställda besök på sjukhus. Samman-den medicinska vården vid

Skillnadenkönsskillnaderna relativt små.konstateras ärtaget att
olika vårdgivare betydligtåldersgrupper ochmellan olika är större än

alltså för kvinnor uppleverskillnaderna mellan könen. talarInget att
vård konstaterar författarna.sämre

bordei vilken utsträckning vårdresursemal studie frågadessamma
vårdgivare. fler signifi-olikaändras beträffande tio Dettyper varav

grund kvinnorkanta skillnader mellan könen främst attav var mer
vårdgivare ökade speciellt specia-positiva till olikaatt resurser,ge

ochbesök vid sjukhus homeopater. Mycketlistläkare, tidsbeställda
kvinnor framträdde ifråga viktentydliga skillnader mellan och män om

flervård och rehabilitering. Genomgående detförebyggande ärav
sigkvinnor det mycket viktigt sjukvården ägnarär attansersom

märks vissbåde hälsovård och eftervård. Möjligenförebyggande en
här blirkönsskillnaderna bland pensionärer,nedtoning ävenmenav

skillnaden signifikant.oftast

framträdandeSkillnaderna mellan kvinnor betydligt mindreoch män är
ifråga rehabilitering, psykologisktfått eller saknat hjälp medom man

skillnaderförändring levnadsvanor och hälsokontroller. Smärrestöd, av
högremellan könen finns i åldersgruppen år, där kvinnor45-64 trots

de saknar sådan hjälp.utnyttjande psykiskt stöd oftare Deattav anser
också saknat hjälp med rehabilitering. Då detoftare deän män attanger

det någotgäller förändring levnadsvanor och hälsokontroller ärav
vanligare sådan hjälp.saknarmännenatt
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befolkningsenkäten från Södermanland kommenterasI 1993 ingaatt
skillnader fanns mellan könen beträffande synpunkter information

medundersöknings- och behandlingsresultat och tillfredsställelseom
den den offentliga vården. Kvinnor tenderade litetatt mervara
bestämda i sina åsikter den sistnämnda frågan eftersom få svaratom
varken eller.

Befolkningsenkäten bedömning vårdkvalitet inomöstgötamasom av
primärvårdprimärvård, sjukhusvård och tandvård visar vad gäller1993

missnöjda väntetider, behandling och informationmedmänatt var mer
resultatet undersökningar. missnöjda medYngre män mestom av var

väntetider, med möjligheten få påverka informationvården ochatt
angående behandling och undersökning.

Även Östegötlandbeträffande sjukhusvården i mänvar yngre mer
missnöjda med möjligheterna gälldepåverka vården. Sammaatt
kvinnor i de båda åldersgnippema, Kvinnors intryck denövre av
medicinska behandlingen jämförtvid sjukhus genomgående sämrevar
med vanligare fått råd läkare angåendeDetmännen. mänattvar av
kost- och motionsvanor.

iI enkätundersökning har allmänheten och vårdpersonal1995en
Kalmar, Malmöhus, Skaraborg Stockholmsoch län fått lämna
synpunkter på val distriktsläkare, valsjukhus, läkare på sjukhus ochav

behandlingsaltemativ. De generellt mindresvarat settav som var
intresserade möjligheten inflytande vid val behandlings-utövaattav av
altemativ. börEn tredjedel instämmer helt i påståendet läkarenatt

behandlingsaltemativ sådant finns. denna fråga finnsIavgöra om en
intressant omvänd ålderseffekt, starkt signifikant, innebär attsom yngre

mindre benägna överlåta avgörandet på läkaren. Dettaär attpersoner
kontrasterar preferensema vad gäller frågorna kring valmot av
vårdgivare, vilket de äldre positiva till. Högskoleutbildade varvar mer
mindre benägna överlåta beslut ingaenbart läkaren. Det fannsatt
signifikanta skillnader mellan könen.

I Patienternas den slutna kirurgiska vården i Stockholm 1994syn
framgår beträffande allmänkirurgi patienter akutallaatt togssom
och kvinnor i utsträckning ansåg de inte fått diskuterastörre att
provtagningar och undersökningar i den omfattning de velat. Män var
i något högre grad kvinnorna nöjda informationen resultatenmedän om

undersökningar och provtagningar. Endast skillnader ärav som
signifikanta på 95-procentsnivån redovisas.



SOU 1996: 133 Kvinnors och synpunkter... 219mäns

Tumörpatienter hade i högre grad andra patienter fått tala enskiltän
med läkaren och ansåg detta i gradhögre kvinnor. Män hade imän än
samband med utskrivningen i högre grad kvinnor fått möjlighetän att
samtala hur sjukdomen kommer inverka på det dagliga livet iattom
fortsättningen. fick iMän utsträckning information omlägg-större om
ningar.

Av de allmänkirurgiska patienterna hade dubbelt så många kvinnor-av
jämfört med känt sig oroade personalen dröjde förmännen attna av

länge de ringde efter hjälp. Närmare tionde patient tyckte intenär var
personalen harm dem tillräckligt omtankemed och omvårdnad.att ge

Patienter under ansåg detta gånger45 oftare andra åldersgrup-tre än
såDubbelt många kvinnor tyckte intepersonalen harmmän attper. som

tillräcklig omtanke.ge

Drygt tionde patient de varit ledsna tyckte inte attvar av som persona-
len sig üd Kvinnor ansåg detta i dubbelt så gradhögtrösta.tog att som

Äldre patienter ansåg i något utsträckning de inte blivitstörre att
botade, däremot det ingen skillnad mellan könen.var

Beträffande ortopedpatienter i studie sammanfattningsvissamma var
äldre patienter i högre nöjdagrad helt med sjukvårdsvistelsen än yngre
och kvinnor något oftare När det gällde utskrivningenån män. om var
riktig ansåg kvinnor och äldre bordede fått längre liksomatt stanna
ensamboende. könsskillnader farms beträffandeInga frågan om man
fått minst i korridor på grund överbeläggning. Inganattsova en av
könsskillnader fanns heller ifråga ha fått ochmed diskuteraattom vara
vilka provtagningar och undersökningar skulle variMängöras.som
något utsträckning nöjda med ha fått tillräckligtstörre att veta om
resultaten provtagningar och undersökningar kvinnnor.änav

Kvinnor i utsträckning de inte fått tala istörre än män attuppgav
sinmed behandlande läkare. Kvinnor hade i litet utsträck-störreenrum

ning svårt skulle vända sig till med frågor.än män att veta vem man
Närmare två patienter bland dem velat samtala hurtreav som om
sjukdomen skulle komma inverka på deras livdagliga hade fåttatt

det, i något högre grad kvinnor. Män fick igöra män än större
utsträckning kvinnor information vid utskrivningen deän vartom
skulle vända sig de behövde hjälp med hygien, städning, omlägg-om
ning respektive färdtjänst.

Framför allt kvinnor och patienter ryggåkommormed svarade deatt
känt sig oroade personalen dröjde för länge de ringdenärattav
hjälp. Män svarade oftare de fått omtanke och omvårdnad. Kvinnoratt
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svarade i högre grad respektive inte6 3 procent personalenän män att
ihänsyn till behovet enskildhet. Kvinnor ochtog av yngre uppgav

utsträckning de inte fått tillräcklig käntandra destörre än tröst näratt
sig ledsna. farms inga könsskillnader på frågan botadDet om man var
från den sjukdom vårdades för.man

tioI patienternas på den slutna intemmedicinska vården vid desyn
akutsjukhusen Stockholm efterfrågan hjälpi 1993 framgår påatt mer
från hemtjänst/hemsjukvård signifikant bland kvinnorstörre änvar

debland Kvinnor oftare12 5män, än män attmot procent. uppgav
hadevelat längre på sjukhuset, respektive15 10 Mänstanna procent.

oftare fått återbesökstid procentpå sjukhuset kvinnor 84 77än mot
medan kvinnor oftare fått återbesök vårdcentralsitt på 18än män mot

beträffandeprocent. skillnader mellan könen farms12 Inga större
besked resultat undersökningar och provtagningar.om av

högre medicinering,En andel äldre hade obesvarade frågoränyngre om
vilket också kvinnorgällde välutbildade jämfört med lågutbildade och
jämfört återbesökmed När det gällde behov frågor föremän. av svar
fanns inga signifikanta könsskillnaderskillnader mellan könen. Inga
fanns heller beträffande information skulle vända sigvart omom man

hjälpbehövde med städning, personlig hygien, omläggning,man
färdtjänst m.m.

Kvinnor ansåg oftare svårt skulledetän män att att vetavar vem man
vända sig till med olika frågor inlagd. Fler kvinnornär män änman var
kände vilkentill sjuksköterska ansvarig för derasnärmastsom var
vård. uttryckte oftare äldre ochYngre inför undersökningarän oro
provtagningar och kvinnor oftare skillnad mellan könenIngenän män.
fanns gällde behövdedet personalen dröjde denär över närattoro
hjälp. Inga skillnader fanns heller ifråga omvårdnadsaspektemaom
omtanke, handlag, hänsyn, tid och adekvat smärtlin-tröstavarsamt att
dring. skillnader mellan könen fanns heller ifråga detInga allmärmaom
omdömet sjukhusvistelsen.om

befolkningsstudie iI Stockholms län nämndes kvinnor1991 atten
de hade mindre förtroende för den offentliga vården mänatt änangav

och förtroende för privatläkare.störreett

Av enkätundersökningen till patienter inom de dagkirur-opereratssom
giska enheterna Stockholm framgår inga könsskillnader inom1993
allmänkirurgi beträffande omfattningen självakontakt efterav
vårdtillfället. Samma gällde behov hjälp från sjukhuset efterav
hemkomsten, information före ingreppet, skriftlig information hurom
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skulle sköta sig efter hemkomsten, bristande hjälp från personalenman
och smärtlindring. Däremot fler kvinnor oroliga införän mänvar
ingreppet 21 respektive 14 procent.

I undersökning fast för ortopdiska ingrepp i dagkirurgisamma
redovisades for de flesta kvalitetsaspektema inga skillnadernämnvärda
mellan könen. Däremot det markant skillnad mellan könen ifrågavar en

hade 24 timmar efter operation. Nästan två sadeont mäntreom man av
sig inte ha haft särskilt jämfört med kvinnor. Sammaont treen av
förhållande gällde de haft mycket svår studerades,när smärtasom
Ålder spelade också roll för smärtupplevelsen; 30stor procent av
patienterna under 25 hade haft mycket jämfört med 6ont procent av
patienter 64 år.över

Vid kirurg-, kvinno- och medicinkliniker i Sörmland, 1992 skilde sig
och kvinnors uppfattning på så andelen helt nöjda medmäns sätt att

personalens bemötande högre hos Samma gällde personalensmän.var
skicklighet miljön på sjukhuset. Andelen helt nöjda patientersamt var
högre hos då det gällde information vid inläggning.män även

Samtliga patienter gjort distiiktsläkarbesök i Uppsala län veckasom en
i och i oktober fick enkät1989 med sig hem. Bland demars en
patienter ansåg sig mindre bra dåligteller bemötta 75 procentsom var
kvinnor. könsskillnadIngen fanns det gällde väntetiden i tidsbe-när
ställningen. och kvinnor hade likartadMän uppfattning läkarens tidom
för dem och de fått sina frågor.om svar

ÖrebroKvinnor och besökt distriktsläkare i hade i1993män stortsom
liknande uppfattning. När det gällde ha fått på frågorsett att svar om

besvär hade däremot kvinnor träffat kvinnlig läkare isvaratsom
högre utsträckning De också nöjda med besöket ochän män. var mer
ville ha kvinnliga läkare i utsträckningstörre än mänsamma som
besökt kvinnliga läkare. Av de träffat manliga läkare hade 12som

kvinnorna blivit och besvikna något till skillnadprocent överav arga
besökt manlig läkare där ingen hade blivit ellermännenmot som arg

bevsiken. Kvinnor träffat manlig läkare i något mindresom var
omfattning nöjda med besöket och ville i något mindreän männen
omfattning träffa läkare igen.samma
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slutsatserDiskussion och

Resultatkönsperspektiv.har uttalatpatientenkäterMycket få ett
tabelli enstakaendastoch förekommerpå kvinnoruppdelade män en

inte hurframgårtabell. Iblandtilli kommentar storaeller enen
könsuppdela-medbegränsade litteraturenskillnader Deneventuella

kvinnorsochmellanoch skillnadervisar både likheterresultat mänsde
informationomvårdnad,bemötande,aspekterpå olikasynpunkter av

förrollförmodligenspelarLokala förhållandenoch vård. storen
olikaskillnad mellandetnågra studier kommenterasutfallet. I äratt

Någonäldre.kritiskt inställdaåldersgrupper. Yngre änär merpersoner
patientenkäter.befolknings- ochfå från tidigarebild gårenhetlig att

mellanskillnadergenerella slutsatserdradärför svårtDet är att om
här fårstudier refererasstudier.från dessa Dekönen somsesmersom

påbristenbakgrundsjukvårdshuvudmän. Motexempel från olika av
Sverigepatientsynpunkter ikönsperspektiv påmedstudiertidigare

ochtill befolkningenenkätstudiegenomförabeslutade vi att en egen
ochi hälso-varit patienterfrån demsynpunkterfånga somupp

efterfö-iredovisasfrån denna enkätResultatensjukvården. närmast
olikafrånforskningsresultatkapitel återfinns63. I 8ljande avsnitt

internationellt.ochi Sverigediscipliners forskning
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6.3 Rikstäckande enkätstudie bemötande,av

vård och behandling

Eammanfczttning:Utredningen ville spegla uppfattningen inom breda
patientgnipper och beslutade enkät till befolkningen ochgöraatt en
fånga synpunkter från dem halvåret gjort besöksenasteupp som
mottagningar i hälso- och sjukvården. Enligt enkätundersökningen är
det totalt ingen skillnad mellan kvinnors och synpunkter påsett mäns
den behandling och det bemötande fått. Skillnaderna mellanman
åldersgrupper och vissa andra undergrupper skillnadernaär större än
mellan könen.

Kvaliteten bedöms lägst både kvinnor och det gällermän närav
inflytande behandling och information behandlingsaltemativ.över om
Inflytandet behöver stärkas för båda könen. Resultaten tyder också på

problem omkring hur diagnos ställs och meddelas för kvinnor ochatt
behöver uppmärksamhet såvälmän smärtlindringägnasyngre som

och infonnation läkemedel för kvinnor.om yngre
Närmare femtedel har blivit eller besvikna ungefär likaen arga -

för kvinnor och totalt Främst har klagat på den medicin-män sett. man
ska vården, bemötandet och väntetider. Mest besöktär mänarga som
akutmottagningar, besökt vårdgivare bådemän mänsamtsom yngre
och kvinnor med hälsa jämfört med dem med bäst hälsa.sämst I nästan
lika hög grad hade högskoleutbildade kvinnor, utlands-män ävenmen
födda kvinnor och ensamboende blivit och besvikna.män arga
Orsakerna härtill behöver analyseras för respektive så deattgrupp
därefter kan leda till förbättringar.

Kvinnor besökt gynekolog bland de nöjda med bådeär mestsom
bemötande och behandling.

Närmare 90 tycker könet på vårdgivaren har ingenprocent att
eller liten betydelse. På följdfrågan vilket kön skulle föredraman

dock kvinnor i utsträckning de föredrar besökastörre att attsvarar en
kvinnlig vårdgivare, i synnerhet de besöker gynekolog. Mänsom
föredrar något besöka manlig vårdgivare.attmer en

Vi frågade hur betydelsefulla de olikaäven studerade kvalitets-
aspekterna Både kvinnor och sakermän mestvar. anser samma vara
betydelsefulla, nämligen diagnos, bli bemött medrättatt att
respekt och bli på allvar, bästa möjliga medicinskatagen att
behandling, ärliga och uppriktiga mottagningen haratt samt attsvar
nödvändig utrustning. En slutsats det behövs forskning ochär att mer
utveckling avseende patientperspektivet vård och bemötande med
inriktning på kön i hälso- och sjukvården.
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ochifråga kvinnorsbegränsad kunskapLitteraturstudiema omgav
Utredningenoch sjukvården.bemötande i hälso-synpunktermäns

uppfatt-speglastudie förgenomförabeslutade därför attatt egenen
ville belysafrågorbreda patientgrupper. Deningen inom varsom

respektivekvinnorsskillnader eller mellanfanns mänsdetom
delaktighetochinklusive informationbemötandettillfredssällelse med

ochimottagningar hälso-vårdåtgärder vidbeslutsfattandeti om
sjukvården.

informations- ochinklusivebemötandetMotiv för studeraatt
beslutsfrågor mottagningarvid

medmindre nöjdapatienterundersökningar har visatTidigare äratt
intematio-vid denframkominformation.aspekter Dettaolika ävenav

forSocietyInternationalkvalitetsutveckling, dförnella föreningens sv
Patientensi Canada.ISQA konferens 1995Health CareQuality in

informationbehandlingvård ochkliniska beslutinflytande samtom
sjukvårdspersonal,blandhar intressetstår i fokus. På årdärom senare

patien-inhämtagällerpolitiker ökat detadministratörer och när att
vården, vilketkvaliteten isynpunkter är sätt attettternas som

få ökat inflytandepatient

ställning till beslutinformation för kunnaBehovet att ta omav
någotsöker hjälp förpatienti börjanvårdåtgärder närär stort en
olikaoch beslutinfonnationsutbytetkontakten,besvär. Första om

primär-både ipå mottagningarutsträckningvårdåtgärder sker i stor
kartlägg-talade förakutsjukvården.vården och i Detta avgränsaatt

besök mottagningar.bemötandet vidningen till

genomföravaldebild möjligtfå så bredFör attatt ensomen
synpunkterdäribland fångabefolkningen ochenkätstudie till att upp

ochhälso-mottagningar ibesök på olikafrån dem ort typer avsom
medkompletteradiskuteradesMöjlighetensjukvården. attävenatt

fåindividnivå förpatientbemötandet påkvalitativa studier attgöra av
påverkarfaktorerkunskap olikaoch fördjupadförklaringar somom

Sådanakönsperspektiv.och vårdaremellan patientinteraktion ettur
förforskningsinsatseromfattandedock kräva förstudier bedömdes att

djupin-enskildaExempelvis kanutredningenshinnas med inom ram.
manliga patienterkvinnliga ochfokusgrupper medtervjuer eller ge

ochmetodernautvecklingkunskap grunda bådefördjupad att av
påverkarolika faktorerkapitel beskrivsverksamheten på. I 8 som

behövsdetgenerell slutsatsbehandling och bemötande. En är att mer
ochpå vårdpatientperspektivetutveckling avseendeforskning och

Seoch sjukvården.inriktning kön i hälso-bemötande inklusive även
forskning i avsnitt 10.förslag till
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datainsamling bearbetningFormulär, och
utvecklatPerspektiv, KUPP,Frågeformuläret Kvalitet Ur Patientens

efterfolkhälsoforskning i Karlstad harCentrum för smärreanväntsav
kvinnors ochbåde kimskapervidareutveckling. Därmed kunde om

betydelsefullahursynpunkter på kvaliteten inhämtas, ävenmäns men
centralbyrån, SCB, harkvalitetaspekter Statistiskamotsvarande

övergripandebearbetning och redovisatgenomfört datainsamling,
och undergmpper, jämförthar bearbetatresultat. Vi öppna svar

betydelsefulla olikahurbedömningarna med resultatenresultaten avav
bortfallsanalys.och gjortaspekter kvalitet för kvinnor mänär samtav

ochenkät med två påminnelserDatainsamlingen har skett via
normalurval frånStudien utgår fråntelefonintervju bortfallet. ettav

Stratifieringoch äldre.befolkningen på 184 800 personer som var
icke besöktfilterfråga besökt ellergjordes kön. Genom om manen -
kunde denöppenvården under månadernågon mottagning i sex -

mottagning renodlas.gjort besök vidgrupp som

Svarsfrekvens
enkätfasen. Vid denbesvarade enkäten under67 urvaletprocent av

telefonuppföljningen erhölls frånefterföljande 38 procent avsvar
vilket fickde tidigare,delurvalet på 50 svaratprocent somav

totala uppräknadeden delhela Densvarat.representera som - -
till för kvinnoruppgick därefter 81 82svarsandelen procent procent

och för79 män.procent

kvinnorna ochAv har 42alla 58 procentsvarat procent avavsom
besöks-månaderna. Ibesökt mottagning demännen senasteen sex

kvinnor och de två åldersgruppemabåde fler i änövreär mängruppen
i åldernkvinnor ochbland icke-besökarna. Andelama både bland män

i icke-besöksgruppen. Iyngsta35-49 år lägre i besöksgruppen änär
bland ickeåldersgruppen i besöksgmppenfärremännen änär

besökare.

1642358
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Tabell Svarsfrekvensen påfördelad påkön besöksgruppsamt
respektive icke besöksgrupp

svars 18-34 35-49 50-64 65-Kön Sum-
Åfrekvens

Gjort besök kvinnor 30 26 26 17 100

30 25 27 17 100män

gjort kvinnor 30 37 21 l l 100
besök

36 34 21 9 l OOmän

Samtliga kvinnor 30 30 24 15 100

34 30 23 13 00män 1

kvinnorBefolkn. 28 26 20 25 100
statistik
31/12 94 31 28 21 20 100män

Bortfallsanalys
Bland samtliga alla åldersgrupper äldstadenärsvarat utomsom
något överrepresenterade jämfört med SCBs befolknjngsstatistik per
31 december 1994. Det sig två procentenheter för både ochrör mänom
kvinnor i åldrarna 35-64 där kvinnor överrepresenterade medutom är
fyra Bland 65-åringar och äldre det däremot bortfall påprocent. är ett
tio för kvinnorna och sju för i helaprocent männenprocent svars grup-

Jämför besökare och icke-besökare visar det sig bortfalletattpen. man
bland de äldsta bland dem inte besökt hälso- ochär större som
sjukvården.

Inga skillnader finns mellan könen i hela studiei vårsvarsgruppen
ifråga älvuppskattad hälsa medan i Ulf-undersökningen 1988-89om
4,3 och 5,8 kvinnorna ansåg dåligsig hamännenprocent procentav av
hälsa. Totalt bedömde 3,8 sin hälsa dålig jämfört medsett procent som
5,1 i Ulf. Med tanke Ulf har månaders ochmätperiodprocent att tre

skulle den här överslagsmässiga jämförelsen tyda på deattsex som
i vår studie bedömer sig något friskare i befolkningensvarat änvara

i sin helhet. Att ingen skillnad farms mellan könen beträffande
älvuppskattad hälsa kan kanske förklaras bortfallet deblandav

äldsta. Bland både kvinnor och gjort besök sigmän närmaresom anser
sju må dåligt eller mycket dåligt.procent
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jämförts med befolkningensKvinnor och gjort besök harmän som
och etnicitet.sysselsättningfördelning ifråga utbildning, civilstånd,om

i medför i vår studieUtbildningsbakgrunden männen stämmer stort
procentenheter fler grundskole-befolkningens, dock med ett par

högskoleutbildade.utbildade på bekostnad andel Förav samma
procentenheter flerkvinnorna andelen grundskoleutbildade cirkaär sex

färre befolkningen.och gynmasieutbildade cirka åtta ide änprocent
befolkningen,högskoleutbildade kvinnor iAndelen var samma som

dvs. drygt 22 procent.

vår studie för kvinnor och 21Andelen ensamboende i 23är procent
i riket, såvilket med befolkningenför närmän, stämmerprocent som

för kvinnor.på för ochmän procenttre procent en mermer

delSysselsättningen åldersgruppen till år, föri 18 64 märmensstämmer
i vårhelt dvs. och för kvinnornamed befolkningen, 80överens procent

befolkningen.lägre, 71 istudie den änär procent,tre procent

vilketutlandsfödda vår studie totaltAndelen i 11,7 ärsett procent,var
i befolkningen.procentenhet änen mer

den besvarat enkätenSlutsatsen bortfallsanalysen är att grupp somav
huvudsakligen med befolkningens struktur beträffan-överensstämmer

saknarde den studeradede studerade variablema attmen gruppen en
friskare befolkningen i sin helhet.del de äldsta och någotär änav

kvalitets-interna bortfallet enstaka förDet endast någonär procent
behandling ochaspekter bemötandet. Frågorna medicinskrörsom om

ibeslutsinflytande har internt bortfall på cirka 25ett procent genom-
medicinsk behand-snitt eftersom sjukvårdsbesök inte alltidett avser

ling.

Resultatens säkerhet
felmarginal inomredovisade värdena skattningar har vissDe är som en

95-procentig sannolik-vilket värdet bör ligga, vanligtvis meddet sanna
uppkom-het. verklig, statistiskt signifikant, eller harOm skillnad ären

mit nollhypotesskattning beräknas medslump, medprövas somav en
hjälp osäkerhetstal för värde. resultatre-konfidensintervallet Iettav

frågadovisningen används orden signifikant skillnad detnär år om en
statistiskt signifikant skillnad.
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Läsanvisning
Närmast kommer beskrivning vilka mottagningar personal-ochen av
kategorier kvinnor och besökt vilken behandlingmän samtsom som
erhållits vid besöket. Det det besöket under sista halvåretär senaste

Därefter redovisas resultaten kvinnors och bedöm-mänssom avses. av
ning kvaliteten vid besök på mottagningar i hälso- och sjukvården.av
Vilken betydelse olika kvalitetsaspekter har för och kvinnormän
framgår också. Jämförelse därefter mellan kvalitetsnivåbedömdgörs
och betydelse/angelägenhetsgrad.

Två frågor möjligheten beskriva eventuelltöppna attgav om man
blivit och besviken och generade något vad.och i så fallöverarg
Resultaten de frågorna redovisas kön för andraöppna ävenav per men
undergrupper. Därefter framgår uppskattad ålder den personal som
kvinnor och och vilken betydelse vårdgivarens kön har.män mött
Resultaten sammanfattas, varefter diskussion och slutsatser redovisas.
Frågeformulär återfinns i bilaga

Besökta mottagningar och personalkategorier

Vårdcentraler besöks alla mottagningar och i någotmest typerav av
högre utsträckning kvinnor. Skillnaden könens besöks-mellanav

i åldersgrupppen där vårdcentral målet förmönster är störst yngsta år
56 kvinnorna bara för 39procent männenprocentav men av

Därnäst besöks tidsbeställda specialistmottagningar medvid sjukhus
18 respektive 20 för kvinnor och besöker akutmot-Mänprocent män.
tagningar och företagshälsovård något kvinnor, och 910änmer pro-

respektive 5 och 4cent procent.

Läkare den personalkategori de flesta besökt, 77är männenprocent av
och 74 kvinnorna. inkluderas kvinnornas besök hosprocent av
gynekolog med 12 Fyra kvinnorna har därtill besöktprocent. procent av
barnmorska. Sju både kvinnor och har besökt sjuk-procent mänav
sköterska/distriktssköterska.

Arbetsterapeut, sjukgymnast, kiropraktor/naprapat, homeopat/zon-
och andra kategorier svarade endast för mellan till 40,1terapeut

procent besöken och egentliga könsskillnader.är utanav

Kronisk/långvarig sjukdom den vanligaste besöksorsaken,är änmer
tredjedel. Knappt 30 hade sökt för sjukdom/besvärprocenten som
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kort- långtidssjuka dethaft kortare tid. För såväl ärman en som
ungefär andelar kvinnor andelen hastigtDäremotmän. ärsamma som
sjuka knappteller skadade kvinnor signifikant lägre männen,än en
tiondedel två tiondedelar för Kvinnors andelnästan männen.mot av
besöksorsaken "annat skäl" däremot drygt 22är större än männnens,

skillnaderna signifikanta.15 Bägge ärmot procent.procent

Det främst i den åldersgrupppen skillnaden mellanär yngsta som
kvinnor och det gäller hastigt sjuk/skadad. Drygt 10män är närstor

kvinnorna, 30 Detnärmare männen.procent procentav men av
gäller i åldersgruppen beträffande "annat skäl" tillomvända yngsta

besöket där drygt kvinnorna jämfört med 1730 procent procent avav
detta.männen angett

åtgärderna få någon formDe vanligaste vid besöket genomgåär att av
och få på medicin. båda fallen får kvinnorprovtagning Iatt recept

detta fem respektive65 60 Däremotän männen,procent procent.mer
fick oftare tid för återbesök kvinnorna, respektive39 30männen än

vilket signifikant skillnad.ärprocent, en

Även det gäller till läkare/mottagningremissnär är männenatt annan
signifikant fler kvinnnoma. Skillnaden 9än är närmare procent.

Inga skillnader fanns mellan könen beträffande åtgärderna röntgen/ult-
raljud, behandling/terapi, läkarintyg remiss rönten/ultraljudtillsamt
utanför mottagningen. utgjorde till åtgärderna.De 22 13 procent av
Ungefär tiondedel, för och kvinnor, fick ingenmänen samma av ovan
nämnda behandlingar.

Bedömning kvaliteten och åsikter vad ärav om som

betydelsefullt

Enkätens huvuddel gäller de s.k. KUPP-frågoma Kvalitet Patien-Ur-
Perspektiv bestående påståenden kvaliteten.24 Detens av om som-

besökt mottagning de månaderna skulle dels ställningsenaste taen sex
till påståendet stämde eller inte med hur de uppfattade besöket ochom
samtidigt hur betydelsefullt påståendetange var.

En del dessa påståenden/kvalitesaspekter har anknytning till denav
medicinska behandlingen och deltagande i beslut vårdåtgärder ochom
andra bemötandet den personal hon/han huvudsakligenavser av som
kom träffa.för Ett påstående vardera handlar ordningen ochatt om
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utrustning vid mottagningen fick välja vårdgivare.samt om man
Bedömningen kvaliteten kimde enligt svarsalternativen:görasav
Stämmer inte alls 1, Stämmer något så 2, Stämmer ganska branär
3, Stämmer precis 4 aktuellt. betydelsefull innebördenHursamt

påståendet för den svarande kunde med: Av ingenav var anges
betydelse l, Av liten betydelse 2, Av betydelse 3, allraAvstor

betydelse 4 aktuellt.största samt

Resultaten kön totalt och ålder redovisas i förmedelvärdensettper per
KUPP-frågoma. kan naturligtvisMan diskutera det lämpliga i göraatt
medelvärden på diskreta variabler förutsätter skillnaden mellanattsom
skalstegen lika fördelarnaMen med kunna sammanfattaär stora. att
resultaten i medelvärden nackdelar.eventuella Bearbetning-överväger

undergmpper däremot gjord på skalorna se avsnitt 8.1är ävenen
Betydelsen patient- och vårdgivarkaralctäristika och förhållandeiav
till andelen blivit och generade.som arga

Kvinnor påoch bedömer kvaliteten liknandemän sätt
Kvalitetsbedörrmingama varierar mellan och på den fyrgradiga3,5 2,8
skalan, där positivt4 Skillnaderna i kvalitetsbedönming mellanär mest
kvinnor och små och signifikanta för de flesta påståendena.män är

kvalitetsaspekterFör värdena helt lika. gäller bl.a.Dettaärsex
påståendet bli respekterad och allvar, vilket denpåatt ärtagen
bemötandeaspekt både och kvinnor tycker allra viktigastmän ärsom
vid besök på mottagning. Vad i övrigt viktigt vid mottag-som anses
ningsbesök redovisas längre fram i detta avsnitt.

Totalt sju kvalitetsaspekter har fått signifikant24 högre bedöm-av en
ning bland kvinnorna jämfört med Beträffande bemötandetmännen.

det påståendena möjlighet samtala i så behövdes,närattvar om enrum
erfarenheter och ktmskaper sjukdomen tillatt atttogsegna om vara,

den främst besöktes visade medkänsla vid och smärta, attsom oro
anhöriga och bemöttes på positivt Se tabellvänner sätt.ett
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Tabell Bedömning kvaliteten i bemötandetav

KVALITETSASPEKTER BEDÖMNWG
Sign.

lvärdiün Skinn-ÖÖB E M T A N D E

Fick möjlighet isamtala S03,6 3,4att enrum

Fick möjlighet ställa frågor 3,5 3,4att

Fick ärliga 3,5 3,5svar

erfarenheter tillvaratogsEgna S3,2 3,0

Skyddadintegritet 3,5 3,4

Blev allvarrespekterad/tagenpâ 5 3,5

Fick vid ellermedkänsla 503,3smärta 3,1oro

Blev positivt bemött huvudperson 5 3,5av

Blev positivt bemött 3,5mottaga. 3,4av pers.

Anhöriga blev positivt bemötta S3,4 3,2
Signitikant skillnad mellan kvinnor och totalt ioch olika åldersgruppermän

hela besöksgruppenS
18 18-34 år
35 35-49 âr
50 50-64 år
65 eller äldre65 år

Översiktsfrågan, bemötas positivt den främst besöktes, haratt av som
lika höga värden för både kvinnor och medicinska översikts-Denmän.
frågan, ha fått bästa möjliga medicinska behandling tabell 3,att
visar signifikant högre värde för kvinnor, vilket då skulle kunnaett
tolkas så kvinnorna sig ha fått något bättre medicinskatt anser en
behandling än märmen.

Skillnaden åldersgruppernamellan är stora
Speciellt i fråga bemötandet människor mindre benägnaärom yngre

äldre hålla med det positivt. Medelvärdet iän att att yngstaom var
Ävenåldersgruppen 3,3 i den äldsta. ifråga den3,7är mot om

medicinska behandlingen de minst nöjda. det dockDärär äryngsta
jämnare mellan de övriga åldersgruppema. signifikant skillnadEn
mellan könen till kvinnornas fördel finns i åldrarna år ifråga35 64 om-
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kvaliteten på medicinsk behandling. Det dock betydligtär större
skillnader mellan och inom vissa andra undergrupper mellan könen,än
vilket framgår längre fram i detta avsnitt och i avsnitt 8.1.

Tabell Bedömning medicinska3. den kvalitetenav

BEDÖMNINGKVALITETSASPEKTER
Sign.

Medelvärde 55""-UNDERSÖKNING OCH BEHANDLING
Kvinnor Män

Tillfredsställande info. undersökn/prover 3,4 3,4om

Delta i beslut undersökn/prover 503,0 2,9om

Bästa möjliga undersökning 3,4 3,3

Tillfedsställande info. provresultat 503,4 3,3om

Rätt diagnos fastställd 3,4 3,3

Tillfredsställande info. behandlingsalt. 35, 503,0 2,9om

Delta i beslut behandling 352,9 2,8om

Tillfredsställande info. läkemedel 3,3 3,3om

Bästa möjliga medicinska behandling 35,503,4 3,2

Undersökning/prov, behandl. dröjsmål Sutan 3,4 3,2

Effektiv smärtlindring vid behov 353,2 3,2

påInflytande behandling möjligheten välja fickoch läkareatt
kvalitetsbedömninglägre bemötandetän
påståendenFyra har lägre värden, mellan och3,0 2,7, rörtrevarav

medicinska frågor. Dessa möjlighet delta i beslut under-är att om
sökningar och provtagning, få tillfredsställande informationatt om
alternativ till behandling och få diskutera och delta i beslut valatt om

behandling. Att få välja läkare/motsvarande fick lägst kvalitetsbe-av
dömning med medelvärde för kvinnor2,9 och för Signifilcan-2,7 män.

skillnader kvinnormellan och farms i vissa åldersgrupper, vilketta män
framgår den högra kolumnenav ovan.



synpunkter...SOU och1996: Kvinnors 233133 mäns

Både kvinnor och lägre,bedömer saker såväl högtmän samma som
kvinnorna har något både på behandling,postivmen en mer syn

beslutsdeltagande och omvända har inte kunnat påvisasbemötande. Det
i något fall, det vill gjort positiv bedömning.säga männenatt en mer
Men det bör betonas signifikanta skillnaderna påtagligtdeäven äratt
små. de medicinska frågeställningarna lika kvinnorTre bedömsav av
och män.

Alla någotkvalitetsaspekter viktigare för kvinnornaär
detNär gäller de olika kvalitetsaspektemas grad betydelse finns detav

inte något påstående viktigare kvinnorna. Härmäimen är änansersom
finns inte något ipåstående där könen f°ar värde, allautanens samma
24 påståendena har kvinnor högre värden, signifikanta22 ärvarav
även flera dem ligger alldeles på för signifikans.gränsenom av

Medelvärdet för de olika påståendena varierar mellan och24 3,7 3,2,
vilket något högre för bedömningen kvaliteten och innebärär än attav

bedömt kvaliteten något lägre hur viktigt detänman var.

Rätt diagnos och bli bemött med respekt viktigtäratt
Det både och kvinnor tycker allra fastbetydelsefullt,män är mestsom
i något olika grad framgår få diagnos fastställdär rättattsom ovan,
och bemötas med respekt och bli allvar. Dämäst betydel-att tagen
sefulla, med medelvärde få bästa3,6, möjliga medicinskaär att
behandling, ärliga och uppriktiga mottagningen harsamt attsvar
nödvändig utrustning. Minst betydelsefullt få välja läkare medär att
värdet 3,2.

Det främsti åldersgruppen 35-49 år det signifikant skillnadär ärsom
mellan könen beträffande hur sakerviktiga olika vid besök påär
mottagningar. allraDet högsta medelvärdet, återfinns bland3,8
kvinnorna i den åldersgruppen och gäller få diagnos fastställdrättatt
och få möjligabästa medicinska behandling. Signifikanta skillnaderatt
mellan kvinnor och bland pensionärer påvisas i baramän tre
påståenden.

Sammanfattningsvis kan skillnaden mindre mellan högstasägas äratt
och lägsta medelvärde för hur betydelsefulla de tillfrågade attanser
olika kvalitetsaspekter vad skillnaden mellan högsta ochän är
lägsta kvalitetsbedömning för både kvinnor och Detta tyder påmän.

kvalitetsaspekter kommer högst i prioriteringävenatt som anses
viktiga. tyder också på det kvalitetsproblemDet finns åtgärda.att att
Kvinnor och bedömer kvaliteten de olika frågeställningarna påmän
liknande del frågor harEn fått något högre kvalitetsbedömningsätt. av
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kvinnor. Speciellt bemötandet visar klara åldersskillnader, äldre är mer
nöjda Nivån på både bedömning och betydelsefullhet liggerän yngre.
alla medelnivån totalt Studerar kvalitetsbedömningamaöver sett. man
inom och mellan mindre blir skillnaderna ibland mellanstörregrupper
könen och ibland mellan andra kön. Se underän närmaregrupper
rubriken vad kvinnor och blir besvikna och generademän överom arga,
litet längre fram i detta avsnitt i avsnittsamt

Jämförelse bedömning och betydelseav
Ytterligare dimension kvalitetstänlcandet relatera denär atten av
upplevda kvaliteten till hur betydelsefull den bland kvinnor ochär
bland möjlighetenDen i och med varje kvalitetsaspektmän. attges
har besvarats från de här två utgångspunktema samtidigt.

Kvalitetsbedömningama ligger i de flesta fall på något lägre nivåen
jämfört med hur viktiga dessa kvalitetsaspekter Därmedanses vara.
uppstår negativ skillnad mellan bedömning och betydelse. Sammaen

kvalitetsaspekter står för de negativa skillnaderna mellantre största
bedömning och betydelsefullhet för både kvinnor -0,5 och -0,4män
totalt Dessa få tillfredsställande infonnation alternativsett. attvar om
till behandling, få möjlighet diskutera och delta i beslut valatt om av
behandling få välja läkare -O,4 för båda könen. Skillnadensamt att
uppstår på grund kvaliteten bedöms lägre särskilt bland deattav
yngsta.

I den åldersgruppen bland kvinnorna skill-finns deyngsta största
naderna bedömning/betydelse, eller helt skalsteg, för-0,8, nästan ett

få möjlighet diskutera och delta i beslutatt att om
undersökningar/provtagningar, tillfredsställande information om
alternativ till behandling möjlighet diskutera och delta i beslutsamt att

val behandling.om av

Effektiv smärtlindring vid behov har skillnad mellan betydelse ochen
bedömning på i-0,7 den åldersgruppen. Bland deyngsta yngsta
kvinnorna finns negativ skillnad på det gäller bra-0,5även nären
information läkemedel. Skillnaden uppstår det gällernär smärt-om
lindring, grund kvalitetsbedömningen lägre. gällerNär detatt ärav
infonnation läkemedel uppstår skillnaden för de yngstaattom
kvinnorna prioriterat frågan högt. För skillnaden -O,3 förmännen är
båda frågorna.

Iden äldsta åldersgruppen skillnaderna bedömning/betydelsefullhetär
mycket små eller obefintliga för båda könen och för de flesta kvalitets-
aspekterna.



SOU 1996:133 Kvinnors och .synpunkrermmäns

För kvinnor i åldrarna till år och för de18 64 detmännen äryngsta en
negativ skillnad mellan bedömning/betydelse -0,5 i den-0,4

förmellersta kvinnorför påståendet Skillnadendiagnos.rättom
uppstår grundpå den frågan hade allra betydelse och intestörstattav
för kvalitetsbedömningarna speciellt låga.att var

Endast för några få påståenden bedöms kvaliteten lika högt ellersom
aningen högre betydelsen. Detta gäller främst bemötandet förän

De påståenden det gäller få samtala imännen. är att attenrum, egna
erfarenheter tillvara, bli positivt bemött den besökettas att av som
främst och mottagningspersonal ordningdet godärsamt attavser av
på mottagningen.

Slutsatsen jämförelsen bedömning/betydelse visar i riktningav samma
resultaten de båda aspekterna för sig, dvs. kvalitets-attsom av var

förbättringar behövs för både och kvinnor främst det gällermän när att
stärka deras inflytande på behandling och information vilkaom
behandlingsaltemativ står till buds. Skillnaden hängersom samman
med kvalitetsbedömningarna lägre här, vilket gälleratt ävenvar
smärtlindringen för de kvinnorna. Smärtlindring viktigäryngsta en
kvalitetsaspekt där analys och förbättring behövs.

Problem kan hänga med ställa meddela diagnosochattsom samman
behöver uppmärksammas och studeras djupare främst för kvinnor.
Trots kvaliteten bedöms förhållandevis god dock skillnaddetatt är en

hur viktig frågan Att få välja läkare hade både fåttgentemot anses vara.
lägst kvalitetsbedömning och lägst betydelse ändådetmen var en
negativ skillnad vilket tyder på den upplevda kvaliteten kanatt
förbättras jämförelsei med hur viktig den anses vara.

När tolkar resultaten vad betydelsefullt vidmestman av som anses
mottagningsbesök bör kanske tänka på de kan haatt svaratman som
påverkats olika personliga omständigheter i den aktuella situationen.av
Skulle ha gjort prioritering vid ett annatsamma person en annan
tillfälle Hade prioriteringarna de aktuella alternativen utfallitav
annorlunda de rangordnats koppling till kvalitetsbedömningenutanom
vid visst sjukvårdsbesök i falldettaett som

Kan därtill språkvalet i skalorna ha uppfattats olika kvinnor ochav
män Metodaspektema intressanta det gäller vad viktigtär när ärsom

könsperspektiv. Vad det kvinnor genomgåendeett är gör attur som
tycker allt viktigare dockDet osannolikt människor inteäratt är att
skulle värdera högt få diagnos och bli bemötta med respekträttatt att
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ioch bästa möjliga behandling, prioriteratsmedicinska vilket högst
denna studie bland de kvalitetsaspekter fanns prioriteraattsom
emellan.

Vad kvinnor och och generadegör mänsom arga

ställning till påståendena i KUPP-avsnittet fick besö-Förutom att ta
karna vid mottagningar möjlighet i två frågor beskrivaäven öppnaatt

generadeoch i så fall vad de blivit besvikna och över.om arga,

femtedel och/eller besviknaNärmare ären arga
vidfemtedel de besökande ansåg det någotNärmare atten varav

ingen signifikantbesöket gjorde dem eller besviken. finnsDetsom arg
någon de fyra ålders-skillnad mellan könen varken totalt eller i av

ochdet skillnad mellan åldersgruppemaDäremot är stor engruppema.
del andra undergrupper. Bland de har kvinnorna25yngsta procent av
och blivit och besvikna bara 631 männen procentprocent motav arga
i pensionärsgmppen.

Både kvinnor missnöjda bemötande,och med nonchalantmän var
väntetiden behandlingenoch

jämfört medKvinnorna klagade bemötandet, cirka 32mest procent,
cirka inkluderas otrevligt27 I dåligt bemötandemärmen.procent av

kombeteende, bli trodd, lyssnad på eller på allvar. Därefteratt tagen
för kvinnornas för lång väntetid, ochdel synpunkter 20 procent
klagomål hade den medicinska behandlingen 18med göra,attsom

medicinska ingår utebliven, felaktig ellerI den behandlingenprocent.
behandling undersökning och diagnos.fördröjd motsvarandesamt om

behandling tillgodoseddaDen andelen klagomål understörsta avser
behov.

ordrikt uttrycka sitt missnöjeKvinnorna hade något sättett attmer
klagade på något olika vilket framgårfler företeelser,samt attav

alternativet övrigt förhållandevis för kvinnor. I14är procentstort,
medövrigt ingår bl.a klagomål avgifter, få samtala tillräckligtatt

personal, miljö och underbemarming. Se i tabell nedan.4närmare
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påbesviknaTabell kvinnor blir ochVad och män arga

MÄNKVINNORKVALITETSASPEKTER

% %

bemötande 32 27Negativt
1825nonchalans m.m.-
9lyssnar ej/ej trodd 7-

29Väntetid 20
Behandling 2318

tillgodosedda behov 1413-
8Information 7
6Valfrihet/kontinuitet 7

Stress 47
Slarv 45

3Kompetens 2
Övrigt 314

klagat 100Totalt 100sompersoner

till antaletAntalet synpunkter har relationisatts personer som
synpunkt.klagat. del harEn angivit änmer en

långa väntetider,Det främst kritiserar för 29männen är procent,
synpunkterjämfört kvinnorna. framförsmed för Därnäst20 procent

på och behandlingen, 23 Denbemötandet, 27 procent.procent
klagomål och förkönen således övrigaskillnaden mellan rörstörsta

bådarespektivelång väntetid. Skillnaderna på 911 ärprocent
signifikanta.

Arga besviknaoch undergrupper-
ochstuderad bakgrundsvariabelHär redovisas resultaten rang-per

"sämsta" resultaten finnsordnade så den variabel där de omnämnsatt
akutmottagningargäller påförst. Eftersom det resultatetsämsta män

och besvikna för olikainleds redovisningen andelen typer avav arga
nöjdaframstår också andelenSammamottagningar. när mestgrupper

studeras påmedicinsk behandlingoch nöjda med bemötande ochminst
avsnittundergrupper iden fyrgradiga skalan. Se redovisning av

uttrycker imottagningar,klagomål vid olikaBeträffande typer av
jämförtakutmottagning detta,synnerhet besökt 36män procent,som

akutmottagning, vilketkvinnorna besöktmed 21 ärprocent enav som
mottagningarbesökt tidsbeställdasignifikant skillnad. Bland de som
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vid sjukhus ligger klagomålen för båda könen på Vidgenomsnittet.
vårdcentral klagar och kvinnor, 15 respektive 18män procent.
Skillnaden i klagomål mellan könen bland dem besöktär störst som
övriga mottagningar, 18 och 9typer procent märmen procentav av av
kvinnorna.

Yngre vårdgivare, besöktes ungefär lika många ochmänsom av
kvinnor, kommenteras hela 33 jämfört med 16männenprocentav av

kvinnorna, vilket signifikant skillnad. Medelålders ochprocent ärav en
äldre vårdgivare, besöktes något fler fick bara hälften såmän,som av
mycket kritik de vårdgivarna. Det finnsmännen däremotav som yngre
inga könsskillnader i kritiken de medelålders/äldre, 18 procent.av

En klagar mycket skattat sitt hälsotillståndär mängrupp som som
tredjedel, vilketsämst, kvinnornästan medär än sämsten mer

hälsotillstånd, 23 Av de bedömt sin hälsa mycket braprocent som som
till ganska bra klagar 13 respektive 20 bland båda könen. Avprocent
de olika anledningar till sjukbesöket angivits finns flest synpunktersom
bland hastigt insjuknade och kvinnor, 28 respektive 23män procent.
Bland de kortvaiigt sjuka det skillnader mellan ochär smärre män
kvinnor, 18 respektive 21 Skillnaden mellan könen femprocent. är

bland de uppgivit skäl för besöket,procent 15 förannat procentsom
och 10 för kvinnorna.männen Bland långtidssjuka ingafinnsprocent

könsskillnader, 18 vilket genomsnittet.ärprocent,

Högskoleutbildade klagar dubbelt så mycketmän grund-änmer som
skoleutbildade 26 respektive 12 Liknande förhållandenmän, procent.
råder bland kvinnorna, skillnaden något mindre mellanärmen
utbildningsgruppema, 23 respektive 10 En femtedel hel-procent. av
och deltidsarbetande klagar, för könen, medan pensionärer ärsamma
mycket mindre lciitiska, 9 och kvinnor 7män procent procent.
Könsskillnadema således obefintliga eller mycket små detmedanvar

skillnader mellan människor med olika utbildningsbakgrund.var

Utlandsfödda kvinnor klagar 26 svensk- och utlands-änprocent,mer,
födda 19 och kvinnor födda i Sverige,män, 17procent, procent.

Ensamstående klagar 26 kvinnor ochmän samboendeänprocent,mer,
båda könen, 17-18 procent.av

Av de besökt personalkategorin läkare med obetydligasom var
könsskillnader ungefär femtedel och besvikna, dvs.en arga som
genomsnittet. Sjuksköterskor kritiseras något män änmer av av
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synpunkterkvinnor, respektive och de kvinnor hade1518 procent som
genomsnittet.på gynekologer dvs. något mindre16 änprocent,var

bådekritiserades obetydligt kvinnligaManliga vårdgivare än avmer
vårdgivarekvinnor och respektive Kvinnliga19 21män, procent.

kritiserades i omfattning könen, 17 procent.samma av

Besvärade generadeoch
förekom någon situationKnappt det under besöket7 procent attanser

kvinnornakänner sig besvärad eller generad, 6,5när procent avman
skillnad mellanoch finns det signifikant5,5 Härmännen.procent av en

dubbelt såkvinnor och bara i åldersgruppen, där nästanmän yngsta
procent blivit generadeandel kvinnor 13 7mänstor procent motsom

vid besöket.

Även betydligt flerhär skillnad mellan ålders meddetär stor grupperna
generade i åldersgruppen i den äldsta.blir änyngstasom

Både kvinnor och generadeoch besvärademän är mest av
behandling underlivetbemötandet och rörsom

kvinnorna knappt tredjedelDrygt tredjedel och männenen aven av
blivit grund bemötandet.de generade på Drygtatt enavuppger

klandra någon ifjärdedel kvinnorna därutöver generadeär utan attav
ansåg sig ofräsch sjukvården och grund antingenatt somav man
gynekolog" eller vid under-eller, "att det alltid tillär genant att en

synpunk-behandling i underlivet. har negativasökning och 10 procent
för sådant med gynekologi eller underlivetpå vårdgivaren harter som

och vårdgivarens könstillhörighet7göraatt procent somangav
andelargenerande, hälften innebär kritik. Observera dessaatt avvarav

de mycket fågenerade utgör personer.

behandlingen ochAv generade i samband med16männen är procent
ll på något relaterat till underlivet.ärprocent som

Undergrupper
sig något och generade iKvinnor upplevde besvärade ån männenmer

signifi-de flesta studerade undergruppema, skillnadernamen var
kanta. hälsa och besöktbedömde sig haMän mänsämst somsom

känt sigakutmottagningar besökt vårdgivare hademänsamt som yngre
besvikna och generade i högre utsträckning 12-15 procent än
kvinnorna 4- l O procent.

Av till frånde kvinnor bedömt sin hälsa har skillnad männensämstsom
varit generade. finns denendast angivit de Här3,5 störstaprocent att
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Ävenkönsskillnaden, vilken också signifikant. kvinnor på akutmot-är
tagning något generade genomsnittet, ll ochän procent,var mer av
kvinnor besökt gynekolog hade känt13 sig generade.procentsom

Ålder och kön denpå kvinnor och besöktmänsom

Den främst besöktes enligt patientens uppfattningperson som var- -
i drygt fjärdedelar fallen i medelåldern, cirka 35-65 år.tre av en person
Andelen besökta uppfattats cirka 35-tpersoner som som yngre o m
år cirka 13 och slutligen andelen uppfattatsprocentvar som som-
äldre cirka 65 år eller äldre 7 procent.var- -

Här finns skillnad mellan könen såtillvida andelstörre mänatten en
kvinnor de besökt 15än enligttror att procenten yngre person

uppfattning och enligt kvinnornas.ll kan påvisasmännens Här inte
någon skillnad mellan åldrama. Möjligen kan istörre sägas att
pensionärsgmppen uppfattar andelen besökta äldre vårdgivareman

påtagligt låg vilket gäller både kvinnor och män.vara -

Kvinnor har oftare kvinnlig personal och oftaremött harmän
manlig personalmött

Till 60 har den besöket främst gällt varitnärmare procent person en
och till knappt 40 kvinna. finnsHär alldeles klarprocentman en en

signifikant skillnad mellan könen. sigDet skillnad på tiorör om en
procentenheter för båda skattningama, dvs kvinnor har i större
utsträckning kvinnor och i utsträckningmött män större mött män.
Skillnaden mellan könen ökar till 17-18 procentenheter enbartom man

på den åldersgruppen. I gengäld den könsskillnadenyngsta ärser
obefmtlig i äldsta åldersgruppen.nästan

Personalens kön har betydelse för drygt tiostor procent
Vilken betydelse har det den ska besökas kvinna ellerärnu om som

Mer två tredjedelar tycker det ingen betydelse. Cirkaän 16ärman. av
tycker det har liten betydelse. Det 8 dettyckerprocent är procent som

betydelse och ytterligare 4 tycker det allraär stor procent ärav som av
betydelse.största

Här finns det skillnader mellan könen kan tolkas så det harattsom
betydelse för kvinnor förstörre Det 16 procentenheterän män. är t ex

färre kvinnor ingen betydelse 62 77än män procent motsom svarar
procent. Kvinnor besökt gynekologer i betydligt högresom anser
utsträckning vårdgivarens kön har betydelse. 35att procent svarar
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betydelsebetydelse, 29liteningen betydelse, 15 procent storprocent
betydelse.allraoch 19 störstaprocent av

åldersgmpppenskillnader mellan åldrarna. IsåDet inte yngstaär stora
tyckerblandbland kvinnorandeldet dock klart mänänstörreär somen

skillnad mellan könenbetydelsefullt medan någonkönvårdarens äratt
i varje fallhär frågani denpåvisas i pensionärsgruppeninte alls kan

skillnadingen signifikant
.

vårdenivill besökavill kvinnor och mänKvinnor besöka män
besökaföredrogvilkethade någon betydelse,Om det att enman,nu

skillnader mellanganskaman finnerkvinna eller Här storamanen
ochkvinnor män.

sjukbesök hosutsträckningi något högreMän föredrar göraatt manen
högreprocentenheterföredrar det 13 änandelen nästanärmän som-
kvinnligträffakvinnor föredrarTydligrebland kvinnorna. attär att

procentenheterkvinna 24andelen föredrarpersonal är nästanensom-
personalkvinnligbesökaockså föredrarandelenhögre attmänän som

med åldrarnavårdpersonal stigermanligkvinnor föredrarAndelen som
Förhos pensionärsgruppen.tillprocenti 13från fem procentyngsta-

vårdpersonal konstantmanligandelen föredrardäremot ärmännen som
i fyra åldersgmpppema.kring alla20 procent

sjunkervårdpersonalkvinnligkvinnor föredrargällerNär det som
föredraråldersgrupppenålder.med stigande Iandelen nästanyngsta

det barapensionärsgruppenvårdpersonal ikvinnlighälften ärmen
knappt 20 procent.

Även stigande åldermedsjunkande andeldel visasför männens somen
deblandvårdpersonal. Ca 13föredrar kvinnlig männenyngstaprocent

besöka kvinnorföredrarpensionärsgruppenimedan bara 2 attprocent
vården.i

frågamed dennai viss månskillnaderna sammanhängerDe attstora
hadetyckte könetdemdel urvaletbesvaradesbara somavav en av -

besöket.vidbetydelse

intedetbesökt gynekolog 32Av de kvinnor procent somvarsom
ochvårdgivaremanligföredrogfrågan, fembesvarade procent en

föredragit kvinna.hade63närmare procent en
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Ganska få cirka fyra hade svårigheter språkligt vidprocent rent- -
besöket. Här finns inga skillnader varken mellan könen eller mellan
åldrarna kan påvisas.som

Sammanfattning resultatenav

Enligt den här enkätundersökningen har drygt hälften allaav personer
18 år gjort något besököver vid mottagning i vård underöppen etten

halvt års tid. En andel kvinnor har gjortstörre besök vidän män mot-
tagningar. De flesta tyckte enligt bedömning deras hälso-attegen
tillstånd ganska eller mycket bra.är

Vårdcentralen målet för besöket i omkringär hälften fallen ochav av
i utsträckning för kvinnorstörre för Besvärän män. varatsom en
längre tid/kronisk sjukdom den vanligaste orsaken till besöket.är En

andel kvinnor harstörre blivit hastigtmån sjuka/skadadeän och främst
män.yngre

Att genomgå någon provtagning och få på medicintyp att ärreceptav
de två vanligaste åtgärderna erhållits vid besöket på mottagningen.som
Skillnaden mellan könen det gäller den behandling ellernär åtgärd som
erhållits vid besöket inte så harMän dockär i utsträckningstora. större

kvinnor fått tid för återbesökän och remitterats till behandling hos
läkare/mottagning.annan

Kvinnor tycker sig i någon måhända obetydlig utsträckningstörre- -
ha fått bättre medicinskän behandlingmän och bättre bemötandeetten

vid mottagningen. Kvinnor genomgående frågor medicinskattanser om
behandling och bemötande vid mottagningar har betydelse förstörre
dem vad tyckerän det har förmännen dem.

Både kvinnor och saker viktigast;män nämligenatt är attanser samma
diagnos, bli bemöttarätt med respekt och bliatt allvar,tagen att

få bästa möjliga medicinska behandling, få ärliga och uppriktigaatt
mottagningen har nödvändigsamt att utrustning.svar

Samma kvalitetsaspekter hadetre negativa skillnad mellanstörst
bedömning kvaliteten och betydelsefullheten för både ochmänav
kvinnor, d kvaliteten hade bedömts lägre hur viktig den ansågsänsv

Slutsatsen blir kvalitetsförbättringar behövs för bådeatt ochvara. män
kvinnor det gäller stärka derasnär inflytande behandling ochatt
infonnation alternativa behandlingsaltennativ. Kvalitetsförbätt-om
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smärtlindring för deringar behövs också i fråga få effektivattom
och meddela diagnoskvinnorna. Frågor har med ställayngsta attsom

fordrar prioriterad frågauppmärksamhet eftersom detta högtär en
bland Samma smärtlindring och informationpatienterna. sak gäller om
läkemedel kvinnornatill de yngsta

femtedel de besökande blev eller besvikna ungefärKnappt en av arga -
äldre.lika för kvinnor och och besviknaYngremän. änvar mer arga

Både bemötandet,och kvinnor uttryckte missnöje medmän mest
sådant medicinska behandlingenväntetider och hade med den attsom

fast i något varierande omfattning.göra

akutmottagning,Mest och besvikna besökt mänmän somarga var som
besökt skattat hälsavårdgivare och sin Imän sämst. nästansomyngre
lika utlandsfödda kvinnorhög grad hade högskoleutbildade män,även
och Kvinnor besökt gynekologensamboende uttryckt ilska.män som

behandling.de nöjda med både bemötande ochär mestsom var

kvinnligKvinnor har i något utsträckning fått kontakt medstörre
och i utsträckning med manlig personal vidpersonal män större

fler kvinnor tycker det har någonmottagningen. Det är än män attsom
betydelse kvinna eller Och det ändåden besöks är ärom som man. en
tydligare skillnad kvinnor föredrar besöka kvinna och mänatt att en

vid besök hosföredrar besöka kvinnornas del det främstFör ärmän.att
gynekolog kvinna föredras.som en

Endast i fall förekom språkproblem och i så fall påvisbarautan-
könsskillnader.

Diskussion och slutsatser

Helhetsbilden från enkätstudien det inte framkommer någraär att
tydliga skillnader mellan hur kvinnliga och manliga patienter bemöts
och behandlas. finns anledning komma medDet därför inte att gene-
rella Förbättringaråtgärdsforslag gäller det eller andra könet.som ena
bör ske båda beträffande bemötande, medicinskdock kunna for könen
vård och väntetider med tanke på klagomålens omfattning härvidlag i
enkäten.

Yngre kön mindre nöjda med vården äldre.är änoavsettpersoner
åldersskillnad, kan i många studier,Denna tordesom ses snarare vara

fråga olika på vården ochgenerationerna kan ha krav attatt yngreom
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människor inte drar sig för uttryck för dem. Att äldreatt ärge mer
nöjda skall därför inte tolkas inga förbättringar behövs förattsom
denna åldersgrupp. Såväl kvinnor skattar sin hälsamänsom som som
dålig mindre nöjda med vården dem skattarär sin hälsaän som som
god. Detta kan bl hänga med den sjukär äratta samman som mer
sårbar och kan känna sig i underläge patient, resultaten ärsom men
svåra värdera och borde bli föremål för ytterligare studier. Det kanatt

sig olika eftersom resultatenröra beträffande ålder ochom grupper
upplevd hälsa går olika håll.

börDet särskilt uppmärksammas vissa undergrupper uttryckeratt
betydligt missnöje med behandling och bemötande andra. Mestänmer
missnöjda besökt akutmottagningar,är besöktmän mänsom som

vårdgivare och kvinnor skattatnämnts män, ävenyngre som men som
sin hälsa I lika hög grad har hö gskoleutbildadesämst. nästan även män

kvinnor, utlandsfödda kvinnor ochäven ensamboende blivitmänmen
och besvikna bemötande, medicinsk behandling ochöverarga

väntetider. finnerMan således både likheter och skillnader mellan
könen undergrupper studeras. Det finns anledningnär uppmärksam-att

och konfinnera dessa observationer så de vid behov blir föremålattma
Åtgärdernaför orsaksanalys och förbättring. lokalt kan bli olika för

problem beroende på analysens resultat vad liggersamma av som
bakom problemen. I vårdens torde ligga alla inte kan bli fulltnatur att
nöjda och kan fråga sig vad borde optimal missnöjes-man som vara en
nivå inte bör överstigas. Omkring 30 missnöjda,procentsom som
bland vissa i enkätstudien, dock för mycket, inteär ävengrupper om

missnöjet litet ellervet är stort.om

Både kvinnors och inflytande den vård behövermäns som ges
stärkas. Detta med anledning de förhållandevis lägre kvalitets-av
bedömningama beträffande inflytande på behandling och brister i
information vilka behandlingsaltemativ står till buds. Resulta-om som

antyder uppmärksamhet börten smärtlindringatt även ägnas
särskilt för de kvinnorna.yngsta

När kvaliteten följs patienternas perspektiv i hälso- ochupp ur
sjukvården bör det naturligt studera det och kvinnoratt mänvara som
tycker allra angelägnast. Av de aspekterär fanns välja mellanattsom
i vår studie mottagningsbesök hade såväl kvinnormänav som
värderat högst diagnos, bli bemött med respekt ochrättatt att tagen
på allvar och få bästa möjliga medicinska behandling. jäm-Enatt
förelse med den upplevda kvaliteten visar den oftast bedöms någotatt
lägre hur viktig denän De skillnaderna mellanstörstaanses vara.
bedömning och betydelsefullhet antyder olika problem hängeratt som
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uppmärksam-behöveroch meddelasställshur diagnosmedsamman
bedömdeskvalitetenochkvinnorförfrämst män, trots attyngremas,

läkemedelinformationgällerförhållandevis god. Detta även somom
viktigt.kvinnorsärskilt äranseryngre

nämnda kvalitets-kangenerelltfrågaEn attantaär ovanom man
mottagningsverksamhet Elleriföljaviktigaaspekter alltid är att upp

mycketbetydelsefullt såvadprioriteringenpåverkas är avpasssomav
fördeldetsituationaktuella är attellerkvinnans att enmannens

gradenefterfrågakvalitetsuppföljningenmedsamtidigt även av
olikauppfattatsi skalornaspråkvaletbetydelsefullhet därtillKan av

tyckergenomgåendekvinnorVad detkvinnor och män gör attär som
på viafågårfrågorviktigare Dessanågotallt attär svaratt

kvalitativamed olikamåste kompletterasEnkätmetodenenkätmetoden.
enskildaExempelvis kanuppföljningsmetoder.ochforsknings-

manliga patienterochkvinnligamedeller fokusgrupperdjupintervjuer
ochmetodernautvecklinggrunda bådekunskapfördjupad att avge

behövsdetslutsatsgenerelllokalt. Enverksamheten är att mer
ochpå vårdpatientperspektivetutveckling avseendeochforskning

Sesjukvården.ochi hälso-inriktning på kön ävenmedbemötande
forskning i avsnitt 10.förslag till
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ochbristerRapporterade7

i vårdenproblem ettur

könsperspektiv

bemötandeioch bristerproblembelysaSammanfattning: För att
ärendenuppgiftersammanställtutredningenbehandling haroch om

HSAN,ansvarsnämndsjukvårdensHälso- ochhosaktualiseratssom
i Stock-FörtroendenämndenochRiskDataBasenPatientförsäkringen,

cirka 60står kvinnor fördelmaterialfyrasamtliga procentholms län. I
andelKvinnornasanmälningarna. är ytter-och för 40män procent av

olika på-tillärenden lettblandhögreprocentenheterligare några som
disciplinpåföljdellerPatientförsäkiingenfrånersättningföljder, dvs.

material visarRiskDataBasensochPatientförsäkringensfrån HSAN.
tilllettdrabbatskadorandelnågot högre mänemellertid att somaven

dödsfall.ellerinvaliditetbeståendesåsom svårkonsekvenser,allvarliga
handlarFörtroendenämndenoch tilltill HSANanmälansjundeVar

För-niobemötandeproblem. Därutöver procent avavserom rena
information. ärendenmångaIklagomål påmaterialtroendenämndens

bristfällig vårdbemötande ochdåligtbådeklagomålförekommer om
bemötandeärenden hosblanddominerarKvinnorbehandling.och

HSAN:siöverrepresentationenFörtroendenämnden, medan är svagare
emellertidomvårdnadsärendenkategorinmaterial. Inom avser

patienter.manligavårdenklagomålenmajoriteten avav
missnöjematerial riktasFörtroendenämndensochHSAN:s mestI

RiskDataBasensverksamhet. Ipsykiatriskochallmänmedicinskmot
sjukheminklusiveboendefonner,särskildasjukvård imaterial utgör

andel, 66berör högdessaärenden. Av procent,hälften allaöver enav
förspecialitetermaterial stårPatientförsäkringenskvinnor. I tre stora

allmänkirurgi,akutsjukvården;inomskadornade ersattamerparten av
obstetrik.gynekologi ochkvinnorortopedi och hos

generelladetavvikelser frånfåfinnsolika specialitetemadeInom
till sluten-förhållandeIkvinnor, 40 män.60 procentmönstret procent

främstspecialitetema,kirurgiskadevårdsutnyttj andet orto-genererar
alla deoch Ibåde kvinnorhosandel skadorna män.högpedin, aven

andelobstetrikochgynekologidelmaterialenfyra storutgör aven
specialitetensintedess andelöverstigerdockkvinnorna,ärenden för

slutenvårdsutnyttj ande.kvinnorsandel av
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Källor7.1 till kunskap problem ochom

brister i Vården

En viktig del utredningsuppdraget har varit kartlägga problemattav
och brister i bemötande och omhändertagande kvinnliga och manligaav
patienter, och analysera det finns könsskillnader i dessaatt om
avseenden.

Det finns antal register inom sjukvården kan tänkas belysaett som
förekomsten och karaktären brister och problem. Hälso- och sjuk-av
vårdens ansvarsnämnd HSAN, Patientskadeförsäkringen Patient-
försäkringen och landstingens förtroendenämnder representerar
instanser, patienterna eller i vissa fall deras anhöriga kansom - -
vända sig till något i vården inte fungeratnär patienten sigväntatsom
eller patienten misstänker sig ha blivit felbehandlad.när Dessutom
skall allvarliga skador, sjukdomar och risker i sjukvården under vissa
omständigheter till Socialstyrelsen. Amnälningsskyldig-rapporteras
heten ligger i det sistnämnda fallet hos den sjukvårdshuvud-som av

fått detta uppdrag, i praktiken ofta chefsöverläkaren eller denmannen
medicinskt ansvariga sjuksköterskan. Statistik dessa s.k. MariaLexom

Örebro.ärenden samlas i Socialstyrelsens RiskDataBas i

Patientförsäkringens material består ärenden där patienten kräverav
ekonomisk ersättning för sitt lidande. Fallen granskas utifrån strikten
medicinsk synpunkt i syfte fastslå skadan denatt är ersätt-art attom av
ning bör utgå. Därmed innehåller materialet huvudsakligen uppgifter

det konkreta medicinska handlandet och eventuella olyckshändelser.om

HSAN har till uppgift utreda anmälningar hälso- och ukvårds-att mot
personal för det motiveratpröva utdela disciplinpåföljdatt är attom
i form erinran eller varning. En mindre andel ärenden åter-av avser
kallelse legitimation till följd anmälan från Socialstyrelsen.av av
Förutom anmälningar medicinska behandlingsfel förekommerom
många anmälningar felaktigt bemötande bristandeoch serviceanda.om
Sedan oktober 1994 skall dock bemötandeärenden hänvisas tillrena
förtroendenämndema.

Landstingens förtroendenämnder instanser behandlar klagomålär som
all den Ärendenvård ochrör landstingen för.som omsorg som ansvarar

finns registrerade kan sålunda handla allmänt bemötande,som om
medicinskt omhändertagande, juridiska och ekonomiska frågor mm.
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pyramideniatrogenaDen

ifelbedömningar och skadorupprepade misstag,För förebyggaatt
utvecklatunder årvården har de ovannämnda instansema nyasenare

registermaterialen tillerfarenheter frånstrategier för återföring av
HSAN ochhar fallstudier frånpraktisk vårdverksarnhet. Bland annat

RiskDataBasenpublicerats i Läkartidningen,Patientförsäkringen utger
Special, och förtroende-Riskronden och Riskrondenpublikationema

årsredovisningStockholms län har utvecklatnämnden i somen
klagomål patienter inom länet.innehåller analyser frånav

och SpriPatientförsäkringensärskilt samarbetsprojekt mellanI ett
skadematerialanvändbarheten försäkringensanalyserades år 1992 av

intematio-påpekadesi skadeförebyggande syfte. projI att
de anmälda miss-missöden i vården tydernella analyser attav

detisberg, medanförhållandena enbart toppen ettrepresenterar av
flerfaldigtförmodasverkliga antalet misstag och felbehandlingar vara

avsjukvården också sådana iatrogenahögre. förekommer iDärutöver
samband medförorsakade skador, inte har någotläkare /vården som

försurnmelser.misstag eller

pyramid,hjälp s.k. iatrogenförhållanden kan illustreras medDessa av
vården.skador och missöden idär pyramidens bas allautgörs av

samband medfaktiskt harOvanför dessa vilar de skador ettsom
dock enbartfelbehandling. dessa skador ledermisstag och Av en

Ytterligareklagomål och formella anmähiingar.mindre andel till en
till ersättning ochmindre anmälda skadorna leder slutligenandel deav

pyramiden.därmedutgör toppen av

drabbar kvinn-del har alla skador och missödenFör utredningens som
deliga patienter i vården varit intresse,och manliga oavsett omav

På motsvarandePatientförsäkringen eller RiskDataBasen.anmälts till
bemötan-varit intresserade allt missnöje handlarharsätt omav som

till HSAN ellerdet detta lett till anmälningari vården, oavsett om
mån de ärendenförtroendenämnder. kritisk fråga blir då i vadEn som

missnöjet ellerinstanser det generellaanmälts till olika motsvarar
betydelse iskademönstret hos kvinnor och Av centralmän. samman-

brister ihanget benägenheten hos kvinnor och anmälamänär att
Patientförsäkringenbemötande och behandling till HSAN, m.m.

kvinnors ochAnmälningsbenägenheten kan påverkas bl.a. mänsav
till olika instansemakännedom möjligheterna vända sig de samtattom

ochtill informera,vårdgivamas attityder och inställning att uppmuntra
medverka i anmälningsprocesser.
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PatientförsäkringensI material kommer försäkringspraxis,dessutom
dvs. vilka skador och därmed kommer med i registret-ersättssom -
in selektionsfaktor Vidoch påverkar materialets representativitet.som

jämförelse mellan olika huvudmän har tidigare konstaterat atten man
varken anmälnings- eller ersättningsñekvensen konstant, detär attutan
finns variationer i antalantal anmälningar invånare,t.ex. tusenper
anmälningar ivårdtillfällen i antal skadortusen samt ersattaper
relation till antal liknandeanmälningar. inte uteslutetDet är att
skillnader kan förekomma olikamellan olika kliniska specialiteter,
åldersgrupper och mellan könen.även

Eftersom de fyra databaserna ochhar byggts vid olika tidpunkterupp
för olika skiljersyften, de sig med avseende mängden information
och uppgiftemas karaktär. Därmed varierar också möjligheterna att
belysa olika aspekter på bemötande köns-och behandling ettur
perspektiv. Samtidigt kan materialen komplementära,betraktas som
vilket talar för mångsidig bildanalys kanatt en gemensam ge en mer

problemen i vården analys varje material för sig. följandeI detänav av
redovisas sålunda resultat från parallella analyser de fyraav
instansemas material i syfte beskriva och ochanalysera problematt
brister drabbar kvinnor och i vården.mänsom

Patientförsäkringen

Patientförsäkringens databas innehåller kompletta uppgifter skadorom
försäkringen bedömt ersättningsbara sedan verksamhetensom som

påbörjades 1975. Fram till utgången hade försäkringen tagit1994av
cirka 82.300 anmälningar, vilka till ersättning.35.400 lett Föremot av

de ersättningsbara skadorna finns uppgifter skadeår, lands-bl.a.om
ting, vårdgivare, grundsjukdom, skadeorsak och skadeeffekt,typ av

sedan år 1988 uppgift eventuellt operativt ingrepp.samt även om- -

Av de anmälda skadorna under hela tjugoårsperioden har 60 procent
drabbat kvinnliga och 40 manliga patienter, deprocent ersattaav
skadorna har berört kvinnor utred-63 och 37 Iprocent män.procent
ningens studie har Patientförsäkringens tvåmaterial uppdelats iegen
lO-årsperioder 1975-84, 1985-94 enligt det år då inträffade.skadan
Uppgifter vårdnivå, medicinsk verksamhet, skadeorsak, skadeeffektom
och skadomas konsekvenser har analyserats kön och i ålders-treper
kategorier.
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Tabell Antal ärenden register och kön.per

Datakällor Kvinnor TotaltMän
n proc n proc n proc

Patientforsäkrin lå975-84Anmälningar 19737 59 13709 41 33446 100
Anmälningar 1985-94 29903 E61g 18923 39 48826 100Ersatta skador 1975-84 9802 5902 15704 100
Ersatta skador 1985-94 12406 63 7285 37 19691 100

RiskDataBasen
Amnälningarl992-95 2560 59 1784 41 4344 100

HSAN 1993-95
Anmälningar 1818 1352 3170 100Disciplinpåföljder 232 137 369 100

Förtroendenämnden i
Sthlms läns landsting
1993-1995

Anmälningar 2666 63 1577 37 4243 100

RiskDataBasen

RiskDataBasen innehåller infonnation cirka 5.000 Lex Maria-om
ärenden inkommit sedan januari 1992. Av dessa drygt 4.300ärsom
uppdelade kön och ingår i aktuelladen studien. 59 procent av
ärendena berör kvinnliga och 41 manliga patienter. Vi harprocent
analyserat uppgifter anläggning och medicinsk verksamhettypom av
inom vilken skadan eller tillbudet inträffade skadomas kon-samt
sekvenser för kvinnor och män.

HSAN

HSAN:s databas innehåller uppgifter ärenden anmälts år 1993om som
eller både sådana lett till disciplinpåföljd och avböjdasenare, som
ärenden. Antalet inkomnaärenden sedan januari och1 1993 avgjorda

december31 uppgår1995 till knappt dessa cirka3.800, ärper av
hälften nämndbeslut och hälften ordförandebeslut inneburitsom
prövning i sak. Totalt finns cirka 3.200 ärenden uppdelade på kön och
med information intresse för utredningen. Av den totala mängdenav
anmälningar berör 57 kvinnliga och 43 manligaprocent procent
patienter, ärenden lett till disciplinpåföljd berör 63 procentav som
kvinnor och 37 Vi har jämfört anmälningar från kvinnormän.procent
och med avseende kategori vårdgivare, medicinsk specialitetmän av
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behörighetinteraktion, formalia,respektive ärende behandling,typ av
eller övrigt

.

läns landstingörtroendenämnden i StockholmsF

uppgifterförtroendenämndens databas innehållerDen aktuella om
tolkninginkommit sedan början år Vidärenden 1993. avavsom

betraktashänsyn dessa ärenden inte kanmaterialet bör tilltas att som
särskilda problemrepresentativa for hela riket, kan delvis avspeglautan

frånmaterialoch brister i storstadsregion. Användningen aven
tidigti Stockholm relativtStockholms län har främst berott på att man

ärenden.skapat välfungerande databas förtroendenämndensöveren

till drygtperioden uppgårtotala antalet ärenden under 1993-95Det
manligakvinnliga och4.200 fall. Av dessa berör 63 37 procentprocent

vårdgivare,patienter. kön och ålder har analyseratsPer typ av
bemötande,specialitet och problem behandling,medicinsk typ av
klagomåletomvårdnad, ekonomi, juridik, information eller övrigt som

avser.

anmälningarna berör607.2 procent av

kvinnliga patienter

Gemensamt sålunda cirkaför de fyra delmaterialen 60är procentatt av
patienter.samtliga anmälningar berör kvinnliga och manliga40 procent
sambandiligger till hands den kvinnliga dominansenDet nära sättaatt

År stodmed kvinnors kontakter med hälso- och sjukvården. 1993tätare
riket.kvinnor for och för vårddagama i58 42mänprocent procent av

Om könsskillnaden någrai stället jämför antal vårdtillfallen blirman
öppenvårdsbesökprocentenheter mindre. Kvinnor också fler ängör

exakt kvantifiera antaldet svårt för hela riketmän, äräven attom
könsskillnader ibesök kön. Som diskuterat tidigare kanper

vårdutnyttjande kvinnorså sin sida förklaras antal olika faktorer;ettav
vidvårdreproduktion, könsskillnader i åldersstrukturen, behov av

könsspecifika sjukdomar, könsskillnader i benägenheteventuella att
söka vård, vårdens tillgänglighet, vårdgivamas kunskaper,samt
attityder och praxis.
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Om utgår iñån risken drabbas skador, felbehandling ochatt attman av
dåligt bemötande i vården fördelad olika verksamheter,är jämnt över
skulle alla dessa faktorer till följd kvinnors högre vårdutnyttjandeav-

sekundärt påverka könsfördelningen klagomål, skador ochäven av-
tillbud. Därutöver bör dock ställa frågan delävenman om en av
könsskillnaden kan bero på kvinnor för risktagandeatt utsätts större
och bemötande i vården. Hellre misstänkasämre kvinnor fårän att att

vård överlag, skulle kunna tänka sig inomsämre detatt vissaman
verksamheter, kvinnor särskilt utnyttjar, kan finnas säkerhets-som
brister eller bemötandeproblem skador och missnöje.som genererar
Om det fanns särskilda risker eller kvalitetsproblem inomt.ex.
kvinnosjulcvården, borde detta slå igenom i klagomålsstatistiken utöver
den mängd ärenden generellt förknippad med verksamhetärsom en av
motsvarande omfattning. Vilka medicinska specialiteter som genererar
skador, tillbud och missnöje hos kvinnor och i avsnitt 7.4.män tas upp

Särskilda problem och brister i bemötandet äldre patienter skulle påav
motsvarande kunna bidra till könsskillnaden i klagomål och skador,sätt

den skillnad kan hänföras till kvinnorsutöver högre vårdutnytt-som
jande till följd högre medellivslängd. jämförelseEn i ålders-treav
kategorier mellan antal ärenden och antal slutenvårdstillfällen visar
emellertid majoriteten klagomål, skador och tillbudatt av avser
patienter i åldrar år.20-64 Denna proportionerligtär över-settgrupp
representerad både det gäller ärenden berör kvinnor ochnär som
ärenden berör åldrarI 65+ det däremot proportionerligtmän. ärsom

färre klagomål i relation till vårdutnyttjandet, särskilt blandsett
Ävenkvinnor. den år,0-19 starkt under-yngsta ärgruppen,

representerad jämför antal registrerade ärenden med statistikom man
slutenvårdsutnyttj andet.om

Som beskrivits i föregående avsnitt behöver skade- och missnöjes-
statistiken inte enbart funktion vårdutnyttj ande och vårdensvara en av
kvalitet, påverkas också eventuella skillnader i anmälnings-utan av
benägenhet mellan kvinnor och eller olika åldersgrupper. Mant.ex. män
kan misstänka det allmänt lättare för medelålders yrkes-äratt
verksamma individer initiera anmälan till olika instanser vad detatt än

för del äldre, kanske långvarigtär sjuka patienter.en

Itvå materialen, Patientförsäkringens respektive HSAN:s ärenden,av
det möjligt jämföraär könsfördelningen för anmälningar medatt

könsfördelningen för ärenden lett till påföljd i fonn ersättningsom av
eller disciplinåtgärd. Det framgår kvinnodominansen någraatt är
procentenheter högre bland ärenden lett till påföljder. Dettasom
innebär skador hos kvinnliga patienter har haft något högreatt
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ersättningsprocent hos Patientförsäkringen skador hos manligaän
patienter. Likaså har klagomål från kvinnliga patienter eller deras
anhöriga haft något högre sannolikhet leda till disciplinpåföljd hosatt
HSAN.

Vad avspeglar dessa skillnader Om utgår ifrån bedömningenattman
anmälningar hos Patientförsäkringen och HSAN sker köns-utanav

mässiga fördomar bias, skulle kunna dra slutsatsen kvinnorsattman
anmälningar skulleaningen allvarligare karaktär Dettaär än mäns.av
direkt antagandet, kvinnor kan ha högre anmälnings-motsäga att en

266benägenhet Som kommer framgå avsnitt 7.6än män. att av
verkar dock ärenden berör kvinnor något lindrigaresom vara av
karaktär ärenden berörän män.som

sjunde klagomål handlar7.3 Vart om

bemötandeproblem

både HSAN:s och hjälpI Förtroendenämndens material går det medatt
uppgifter ärendetyp särskilja klagomål enbartav om avsersom

bemötandeproblem från materialde övriga klagomålen. I HSAN:s
klassificeras anmälningar berör bemötande, information, intyg,som

Övrigasjukskrivning och remiss interaktionsärendenÅ ärende-som
kategorier behandlingsärenden, behörighetsärenden och s.k. formellaär
ärenden, där de sistnämnda joumalföring, sekretess och frågoravser
kring utlänmande journal.av

klagomålTabell HSAN: Antal anmälda ärenden och kön.typper av
1993-1995.

Kvinnor Män
Typ ärendeav n proc n proc

Behandlingsärende 1502 82.6 1069 79.1

Interaktionsärende 218 12.0 199 14.7

Formella ärenden 70 3.9 46 3.4

Behörighetsärenden 5 3 13 l

Övrigt 23 l 25 1.8
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Behandlingsärenden den kategori klagomålår dominerar isom
HSAN:s material. De står för cirka 80 missnöjet hos såvälprocent av
kvinnor 58 behandlingsärendenmän. berör vårdenprocentsom av av
kvinnliga patienter. Interaktionsärenden 15utgör nästan procent av
klagomålen från och 12 från kvinnor.män Inom denna ärende-procent
kategori står kvinnor för 52 klagomålen.procent av

Förtroendenämnden använder sig liknande klassificering ärenden.av av
Förutom behandlingsärenden finns särskild kategori för klagomålen
avseende omvårdnad. Kategorin bemötandeärenden inbegriper,
förutom bemötandeproblem, ärenden handlar dåligäven som om
planering och brister i samarbete. Klagomål felaktig eller bristfälligom
information redovisas i särskild kategori.en

FÖRTROENDENÃMNDENTabell LÄNS3. I STOCKHOLMS LANDS-
TING: Antal ärenden klagomåltyp och kön. 1993-1995.per av

Kvinnor Män
Typ ärendeav n proc n proc
Behandling 1055 42.1 590 38.8

Omvårdnad 128 5.1 139 9.2

Bemötande 375 15.0 169 11.1

Information 231 9.2 139 9.2

Ekonomi 282 11.3 215 14.2

Juridik 137 5.5 70 4.6
Övrigt 298 11.9 197 13.0

Även hos Förtroendenämnden dominerar behandlingsärenden, dock
mindre hos HSAN. För kvinnor handlarän det cirka 42 ochprocentom
för 39 alla klagomål.män Omvårdnadsärendenprocent femutgörav

klagomålen från kvinnor och nioprocent klagomålen frånav procent av
Bemötandeärendenmän. 15 klagomålen frånutgör kvinnorprocent av

och ll från Andelen infonnationsärendenmän.procent cirka nioär
för såväl kvinnorprocent män.som

Jämför antal kvinnor och inom olika ärendekategorier, visarmänman
det sig kvinnor dominerar det gäller bemötandeärendenatt och stårnär
för 70 klagomålennärmare kring allmänt bemötande.procent Avav
behandlingsärenden berör 64 vården kvinnliga patienter.procent av
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däremot manlig dominans, både relativtfinns detIntressant settnog en
omvårdnadsärenden.inom kategorinoch i absoluta tal,

bemötandeproblemExempel på

utredningenbemötandeproblemen harbelysa karaktärenFör att av
finnsbemötandeärendentagit del de skriftliga beskrivningar somavav

landsting. dessahos Förtroendenämnden i Stockholms läns I samman-
berättelser hur deFörtroendenämndens tjänstemän patientersfattar om

vård-innehåller inteupplevt bemötandet i vården. Sammanfattningama
givarens version.

inombemötandeärendenVi har gått sammanfattningamaigenom
Ortopedilobstetrik,intemmedicin, gynekologiallmänmedicin, allmän

verksamheter.följer rad exempel från dessaoch psykiatri. Nedan en
gällerefter representativitet detVid val exemplen har närsträvatav

klagomålets och innehåll.tema

inom allmänmedicin, där 30Andelen bemötandeärenden störstär
från kvinnliga patienter och l7klagomålen procentprocent avav

Flermanliga patienter handlar bemötandet.klagomålen från om
attityd.kvinnor de med negativ Männenbemöts ärän män attanser en

framförallt missnöjda med väntetiden.

Önskar fåtidigare för sjukgymnastikEx: har fåttKvinna, remiss nynu en
besked honhar försökt få kontakt med husläkare.och Fåttremiss sin attom

skola kanskall under telefontid. Anmälaren pågår ringaringa isom
läkaren skallförmiddagar har bett personal påringaattutan uppom

kaneftermiddagstid. till hon bra honFått gåså iär attattsvar om pass
hon sjukgymnastikskolan behöverså någoninte

flera Arbetat vårdare.besvär med värk sedanEx: Kvinna, år. som
företagshälso-husläkare. Vid medSjukskriven sedan -95 mötemars av

arbetsgivaren upplevde anmälarenvården, F-kassan och frånrepresentant
motarbetade alla ochpersonalkonsulenten och läkaren henne på sätt attatt

ochoktoberde bemötte henne oförskämt. planerat tillNytt mittenärmöte av
hända.anmälaren för vad då kommersig attoroar som

angående hennes makesEx: Anmälaren har lång redogörelseinsänt en
ochryggbesvärkontakter med vårdcentral. Maken har länge besväratsx av

tidigare läkarbesök har endast resulterat sjukskrivningar, ingai men
villeundersökningar. Eftersom ryggbesvären blev genomgåvärre mannen

makarnaundersökning. missnöjd med läkarkontakterna. EnligtHan ären
makenhar sjuksköterskan bemött dem nonchalant och detta beror på äratt
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invandrare. påskrivningFör sjukintyg fick maken betala kronor.240tvåav
Han fick hämta hosintygen receptionisten.

Inom gynekologi och obstetrik klagomålen21 procentavser av
bemötandeproblem. Ofta patienten hon blivit okänsligtattanser
behandlad..

Ex: Kvinna kvinnokliniken vid sjukhus under tid. Honpåintagenvar x en
upplevde ovänligt bemötande och bristande omvårdnad. rondemaPå
nonchalerade läkarna hennes De pratade med varandra henne.närvaro. om
Hon kände försökskanin. Vid rondtillfälle hadenågonsig sorts ettsom
läkaren resultat från ultraljudsundersökning kvinnan Läkarengjort.en som
presenterade resultatet för kandidaterna eller tillnågotsägautan att prata
kvinnan. enda möjlighetKvinnans med läkarenatt attprata stoppavar
honom han från salen.varpånär väg ut

Ex: Kvinna angående släkting förlöstes vid kvinnoklinik förringer sin som x
dagar sedan. förlossningnågra Kvinnans blev mycket föddeHonsvår. ett

barn med missbildning. Den barnmorska /underläkare med ochsom var
undersökte kvinnan före förlossningen med ultraljud uttalade plötsligtstrax
vid undersökningen: "Nä hemskt Vårdpersonalen lämnade...men ...va
därefter förlossningsrummet och kvinnan fick ligga personal ellerutan

tala medinågon upplevelser blev20 Kvinnansi minuter.rummet att extraca
fasansfulla det dåliga bemötandet.genom

Inom intennedicin 19 ärenden berör kvinnor ochprocentavser av som
16 ärenden berör bemötandeproblem. Kvinnorprocent mänav som
klagar framförallt nonchalans och negativ attityd, medan män anser

deras behov blivit tillgodosedda.att

Ex: Kvinna husläkare till sjukhus för få hjälp medremitterats att attsom av
utreda diabetes. På sjukhuset läggs sal med flerasin påpatienten in en

harHon grund detsvårt oroligt salen.på Enpatienter. påatt ärattsova av
hennes medpatienter klagar hennes paijøm och får då flytta tillpå ettav

Patienten upplever hon får den uppmärksamhet honinteeget attrum. som
känner hon borde få. lämnarKvinnan då sjukhuset och hon detatt när gör
försöker personalen hålle henne kvar, undrar defår det.göraom

Ex: Maka till 69-årig de åkte till akutmottagningattman uppger p g a
makens bröstet. De anlände till sjukhusetsvåra vid 07. OO-tiden ochsmärtori
vid det tillfället fanns andra Makarna fickinga patienter i väntrummet. av

besked det fanns läkare tillgängliga. "De ochreceptionisten inteattom sover
det skifte till dagpersonal. Om 1.5-2 skulle doktorär snart timmarca en
komma. Det gick bra kopp kajfe under tiden. " Makans frågaatt ta är:en
"Sika med lungan behöva för fåpatient tvåi vänta i timmar atten propp ca
tröja läkare och ska det behöva fem sjukhusetgå påtimmar någoninnanen

helst behandling in"sättssom

9 16-1235
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psykiatrin från 12Inom 15 klagomålen kvinnliga ochprocentavser av
anmäl-från manliga patienter bemötandeproblem. mångaIprocent

psykiatriskaningar uttryck för missnöje vårdenallmänt medges
Även svårig-kliniker. klagomål på integritetskrärmande bemötande och

heter få i personal /kompetens förekommer.rättatt tag

kvinnlig psykiatrikerEx: kvinna anmäler hon tycker30-årig att attsom en
vid psykklinik betett Läkaren förklaradekonstigt henne.sig attmotx
kvinnan hade depression ligger och hennes lillai att songenernasom

andrakommer cirka Talade också mycket20 år.patientatt omvara om
kändevilket kvinnan tyckte stred tystnadsplikten. Kvinnan sigpatienter, mot

efteråt.deprimerad hon kom till läkaren däremotinte innan men

husläkareEx: Patientens ringde. Familjen har kontakt med på xmor en
vårdcentral. Familjen för utredabegärde husläkaren remiss att omav en

eventuellt lider början avslag efterFrånångest. pästötningsonen av men
skrevs visade sedan misstankarna panikångestDetremissen. sig att varom

tillbefogade. Svaret dröjde länge, meddelades sedan direkt läkarenmen av
den telefon blev mycket shockad.unge sonen per som

finns sigInom ortopedin exempel på både kvinnor och män som anser
ha blivit klagomålennonchalant eller otrevligt bemötta. Elva procent av
från båda könen handlar bemötandeproblem. Ofta sammanvävsom

med patienten dennes behov blivit på allvar.temat att att tagnaanser

beskedopererad för skada knät. har blivit lovad fåEx: Kvinna Honi att om
vidröntgenutlåtande veckor. läkaren avhörts har hon självDåtvåinom

telefontidupprepade tillfällen sökt få kontakt med aktuell läkare dennespå
resultat, bl har telefontiden inställd och det har svårtvarit varit attutan a

Önskar sjuk-komma fram växeln. hjälp få besked före besök hosi att
gzmnast.

läkareBehandlad vid ortopedkliniken för brutet bätben. haft olikaEx: Har
bort fick han besked återkomma förNärgång.varje gipset röntgen.togs att

han kom för läktNär påstod läkaren skadan såmåsteröntgen att vara
behövdes Läkaren friskskrev honom. Dånågon röntgen inte. smärtan

kvarstod handensökte den läkare tidigare beskedpatienten attgettsom om
skulle ville dock kännas vid det betedde mycketHan inte sigröntgas. utan
otrevligt. Sa hanskulle därpatienten inte springa närrent attut var
friskskriven. Patienten betala besöket.vägrar

Generellt principielladet svårt utifrån exemplen någraär störreatt se
skillnader mellan klagomål manliga och kvinnliga patienter. Ifrån
många ärenden det också svårt skilja det allmänna bemötandetär att
från det medicinska och omvårdnadsmässiga omhändertagandet.
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En del visar dock det förekommer allvarliga bemötandefelexempel att
i kanvården. Andra exempel tyder på det från vårdarens sidaatt som
förefalla kan patientenokomplicerat händelseförlopp,ett avvara

drabbasuppfattas annorlunda, särskilt och patient avom en samma
tidsbrist ochupprepade brister i bemötandet. också möjligtDet är att

hos bakom patienten uppfattarpersonalen kan ligga detstress somsom
nonchalant bemötande.

ochVilka verksamheter skador7.4 genererar
klagomål

aktuella visar inte på några könsskillnader det gällerDen analysen när
vilken vårdnivå skador och missnöje. finns detDäremotsom genererar

beroendeskillnader mellan de fyra delmaterialen, sannoliktstora
såväl skillnader i verksamhetens skillnader i registreringkaraktär som

uppgifter mellan de fyra instansema. Av de fyra databaserna detärav
sjukvården ienbart RiskDataBasen har möjlighet skiljaatt utsom

service-särskilda boendefonner, dvs. sjukhem, ålderdomshem och
Ärendenbostäder, från övrig sjukvård. berör dessa verksamhetersom

material,betydande andel RiskDataBasens totala 53utgör en av
anmälningar berör kvinnliga och anmäl-43procent procentav som av

ningar berör manliga patienter. har ökning i antalMan noteratsom en
ÄDEL-ärenden från den kommunala verksamheten efter införandet av

reformen.

Av Patientförsäkringens ärenden har det flertalet inomstora genererats
akutsjukvården, inklusive den mottagningsverksamheten vidöppna
sjukhus. skador skador hos kvinnorDessa 86utgör procent ersattaav
och skador hos HSAN:s material det inte87 Imän. ärprocent av
möjligt på tillgörlitligt skilja mellan akutsjukvård ochsättatt ett
långtidsvård. Totalt cirka anmälningarna, från båda71 procentavser av
könen, sjukhusvård.

I förlroendenämndens material kommer ärendena, hos36-37 procent av
såväl kvinnor från akutsjukhusen. relativt andelEnmän, storsom av
förlroendenänmdens material, cirka hos både könen, berör40 procent
bemötande behandlingeller på vårdcentralema. HSAN:s materialI är
motsvarande andel i Patientförsäkringens och Risk-17-18 procent,
DataBasens material cirka fem procent.
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För belysa risken drabbas bristfälligt bemötande elleratt attom av
behandling särskilt inom vissa medicinska villeverksamheter,är stor

jämföra antal ärenden inom olika kliniska specialiteter nivånmed av
vårdutnyttjande inom respektive specialitet. Statistiken vård-om
utnyttjande tillförlitlig för den slutna vårdens Nedandel.är mest
jämförs fördelningen ärenden från akutsjukvården i Patientförsäk-av
ringens skadematerial med fördelningen slutenvårdsutnyttj andet hosav
båda könen.

PATIENTFÖRSÃKRINGEN:Tabell Antal och andel skador inomersatta
akutsjukvård vårdtillfällen1985-94 och andel 1993 Socialstyrelsens sluten-
vårdsregister, SVR. Per specialitet.

Kvinnor Män

specialitet Patientförsäkring PatientförsälcringSVR SVR
n proc proc n proc proc

Allm. kirurgi 2136 25.1 15.6 1569 30.5 20.3

Ortopedi 2035 24.0 6.2 1472 28.6 5.7

Gynjobstetrik 1762 20.7 22.2 105 2.0 0.0

Anestesi 644 7.6 0.0 376 7.3 0.0

Allmän 354 4.2 21.9 291 5.7 28.8
internmedicin

Öron-näs-hals 265 2.8 207l 4.0 5.0

Ögonsjukvárd 288 3.4 1.3 166 3.2 1.4

Urologi 61 0.7 0.5 203 2.43.9

Thoraxkirurgi 106 1.2 0.4 154 3.0 1.2

Röntgen 119 1.4 0.0 42 0.8 0.0

Psykiatri 78 0.9 4.5 61 1.2 7.4

Det verksamheter i detta material står förär tre stora merpartensom av
de skadorna; allmänkimrgi, Ortopedi och hos kvinnorersatta
gynekologi /obstetrik. Allmänkinirgin står för fjärdedel deen av
ersättningsbara skadorna hos kvinnor och knapp tredjedel hos män.en

förhållandel till slutenvårdsutnyttj andet sålunda kirurgingenererar en
relativt hög andel skadorna. Ortopedin dock den verksamhetärav som
visar den skillnaden mellan andel skador och vårdutnyttjande.största
24 de skadorna hos kvinnor och 29 hosprocent ersatta mänprocentav
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har uppkommit inom ortopedisk verksamhet, medan ortopedin enbart
står för 6 slutenvårdsutnyttjandet hos båda könen. Förprocent av
allmän intemmedicin gäller förhållanden; specialiteten utgörmotsatta
20-30 slutenvårdsutnyttjandet, medan internmedicinensprocent av
andel ersättningsbarade skadorna bara kring hos båda5är procentav
könen.

Som vi tidigare avviker RiskDataBasens material frånnärrmt t.ex.
Patientförsäloingens ärenden berör sjukvård i särskildaattgenom som
boendeformer ungefär hälften totalmaterialet. När det gällerutgör av
alcutsjulcvården, står for tiondel skador/tillbud hosen av

och något lägre andel hos kvinnor. Skador /tillbud i sambandmän en
med ortopedisk verksamhet 6-7 materialet. Allmänutgör procent av
intemmedicin uppvisar ungefär andelar, både ochmäntrots attsamma
kvinnor har betydligt högre vårdutnyttj ande inom denna specialitet.ett
Psykiatrin har framträdande roll i RiskDataBasen iänen mer
Patientförsälcringens material avseende akut sjukvård; cirka 12 procent

ärenden berör manliga och 8 ärenden berörprocentav som av som
kvinnliga patienter.

I HSAN totala material allmänmedicin den verksamhetär:s som gene-
flest anmälningar; 19-20 klagomålen hos både kvinnorprocentrerar av

och Allmänmedicinen åtföljs psykiatrinmän. utgör nästanav som en
femtedel anmälningarna från både kvinnor och det gällerNärmän.av
vård på sjukhus, ortopedin för 16 anmälningarprocentsvarar av som
berör kvinnor och 13 anmälningar berör män.procent av som

Även Förtroendenämnden i Stockholms län har relativt hög andelen av
ärenden berör psykiatrisk verksamhet, klagomålenl5 procentsom av
från kvinnor och 18 klagomålen från Gemensamt medprocent män.av
HSAN:s material också den relativt höga andelen ärenden frånär
allrnänmedicinsk specialitet, 9 totalrnaterialet för kvinnorprocent av
och 10 hos Av de övriga specialitetema ortopedi förmän.procent svara
den andelen och står för ll ärendena,största närmare närprocent av
allmänmedicin och tandvård exkluderats från materialet.

I alla de fyra delmateiialen gynekologi och obstetrik andelutgör storen
ärenden för kvinnorna, dock överstiger dess andel inte specialitetensav

andel slutenvårdsutnyttjandet, 22 PatientförsäkringensIprocent.av
material avseende alcutsjulwården gynekologi och obstetrik 21utgör

de skadorna. I RiskDataBasens och HSAN:sprocent ersättaav
material cirka l 1 ärendena för kvinnor problem inomprocentavser av
gynekologi och obstetrik, allmänmedicin och tandvård exkluderasom
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från beräkningen. siffra i materialMotsvarande Förtroendenänmdens
lägre,är ännu procent.sex

Jämförelsen mellan procentuella andelar ärenden och specialiteter-av
andelar vårdutnyttjande innebär uppenbar svaghet, i och mednas av en

statistiken inte omfattar vårdutnyttjandet inom den värden.öppnaatt
Därför har inte kunnat någon jämförelse beträffandegörat.ex.
allmänmedicin. När det gäller specialiteter allmänkimrgi, ortopedi,som
intemmedicin försvåras jämförelsema slutenvårds-attmm. av
utnyttjandet generellt står för krympande andel det totalasett en av
vårdutbudet. Detta påverkar dock jämförelsen bara den mån andeleni
öppenvård varierar mellan de olika specialitetema.

Om i stället för fördelningen skador, tillbud klagomålochman av
analyserar andelen kvinnor och olika specialiteter, åter-män inom
kommer med några få kvinnorundantag med 60mönstret procent- -
och naturligtvis40 Inom gynekologi och obstetrik demän. ärprocent
flesta kvinnor, sannoliktnågra få ärenden bokförts påäven män,om
gossebam skadats i samband Likaså det,med förlossning. är motsom
bakgrund könsspecifik sjuklighet och vårdutnyttjandemönster,av
naturligt majoriteten ärenden inom urologi män.att t.ex. av avser

Skillnaderna mellan och kvinnor inte lika entydiga inommän är
ortopedi. Patientförsäloingens kvinnorI material står för 58 procent av
sådana ärenden, i RiskDataBasens material för 51 Förprocent.men
allmänkimrgin motsvarande andelar hos Patientförsäk-58är procent
ringen och 54 i RiskDataBasen. ärenden inom intern-Avprocent
medicin 55 kvinnor hos ochPatientförsäkringen 49procentavser

i RiskDataBasen. förklaringEn till kvinnodorninansen ärprocent att
i RiskDataBasens i Patientförsäkringens material kanänsvagare vara

skilda anmälningsrutiner, då anmälan till Patientförsäkringen görs av
patienten eller hennes anhöriga medan ärenden till RiskDataBasen
aktualiseras anmälan från vårdgivarens sida.genom

Medicinska7.5 problem drabbar kvinnorsom

respektive män

I Patientförsälcringens material det möjligt skade-analyseraär att
orsaker, dvs. vilken medicinsk åtgärd tilleller olycka letttyp av som
den aktuella skadans uppkomst. Tidigare analyser har visat att



SOU Rapporterade brister...1996: 133 263

behandlingsskador relaterade till operation, anestesi, förlossning etc.,
där behandlingsåtgärden direkt orsak till skadan, den till antaletär är

För ersättning skall lämnas krävs detstörsta att att rentgruppen.
objektivt hade varit möjligt undvika skadan andra liknandeatt utan att
risker uppkommit. Diagnosskada, vanligen fördröjd diagnos, ersätts om

iakttagbart borde ha uppmärksammats och därmed lett tillett symptom
andra slutsatser så skadan kunnat undvikas. Både det gälleratt när
diagnos- och behandlinsskador relateras bedömningen till praxisen
motsvarande den erfarna läkarens. Tabell redovisas de vanligasteI 5-
skadeorsakema i Patientförsäkringens material tioårspe-under de båda
riodema.

PATIENTFÖRSÄKRINGEN:Tabell De vanligaste skadeorsakerna per
kön. Perioder 1975-84 och 1985-94.

Period 1975-1984 Period 1985-1994

Skadeorsak Kvinnor Män Kvinnor Män
n proc n proc n proc n proc

Operation 3920 40.0 2360 45.4 4792 53.9 2703 50.1

Diagnostik 1134 11.6 837 16.1 1462 16.5 1119 20.7

Olycksfall 2058 21.0 658 12.7 640 7.2 256 4.7

Anestesi 983 10.0 560 10.8 735 8.3 446 8.3

Tand/bettsj. 504 5.1 63 1.2 218 2.5 115 2.1

injektion 314 3.2 152 2.9 201 2.3 111 2.1
/punkt/vaccin.

Infusion 205 2.1 144 2.8 150 1.7 129 2.4
/transfusion

Gips, bandage 117 1.2 86 1.7 161 1.8 100 1.9

Drygt hälften alla skador har uppstått i samband medersattaav opera-
tion. Det har skett ökning operationsskador både i absoluta ochen av
relativa tal från den första till den andra perioden. Samtidigt har skador
relaterade till anestesi minskat från omkring till10 8procent procent
hos både kvinnor och Detsamma gäller andelen skador till följdmän.

olycksfall där det skett minskning med procentenheter från10-14av en
den första perioden till den andra. Den minskningen har skettstörsta
hos kvinnor gått ned från till kan21 7 Tyvärrprocent procent.som
minskningen inte i samband med minskad skaderisk, berorsättas utan
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fallolyckorändrad försäknngspraxis, innebär vissaistället på attsom
ochberäknade riskeni vården ligga inom för dennumera anses ramen

därmed inte försäkringen.ersätts av

har ökat.skador relaterade till diagnostik EnBåde antal och andel
diagnostikhos kvinnor har bristfällighögre andel skador hos män änav

tioårs-jämfört under denorsak, med 1621 procent senasteprocentsom
kvinnorgenomgång ärenden berörperioden. detaljeradEn av sommer

viddiagnostiska skadorna uppkommervisar drygt hälften deatt av
ålders-dessa ligger inomklinisk diagnostik. andelenDen största av

Narkos med intubationår. gäller anestesi.20-64 Detsammagruppen
kategorinanestesiskadoma. Under70än procentgenererar mer av
genitalia,operation på kvinnligaoperation deutgörs största posterna av
cirka lloperation leder och mjukdelar,cirka och17 procent,
till 1994.skadorna siffror hela perioden 1975Dessaprocent avserav

Även diagnostikenden kliniskahos domineras diagnostikenmän av
mednarkoshälften alla ärenden. Anestesinmed än toppas avmer av

Operationanestesiskadoma.intubation, står för 74nmt procentsom av
operationsskadomapå leder och mjukleder cirka 15utgör procent av
Även häroch skador på skelett vid sjukdom cirka l 1 procent. genereras

till år.den andelen skadorna i ålderskategorin 20 64största av

varje uppgiftPatientforsälcringens material ingår också för skadaI om
konsekvenser förskadeejfekt. skadans medicinskaMed detta avses

ochhänvisar till skadans etiologipatienten. Vissa skadeeffekter pato-
lokalisa-orsaksmekanismer, andra till den slutgiltiga skadansgenes

vanligastePatientförsälcringens material på detion. Fördelningen av
påframgår skadaskadeeffektema redovisas i Tabell Av denna att

skade-CNS den vanligasteeller centrala ärnervsystemetnerver
tioårs-effekten för både och kvinnor, särskilt under denmän senaste

centralaperioden. kvinnor skador på ellerFör utgör nerv-nerver
samtliga skador och fördå cirka 20 män ettsystemet procent parav

förklarasprocentenheter mindre. markanta ökningen kan eventuelltDen
s.k.skador punktioner, skopier och andrasamband med frakturer,av

minimalt invasiva ingrepp.

båda könen under perioden 1975-vanligaste skadeeffekten hosDen
ochminskat i antal,sårinfektion. Sårinfektioner har sedermera1984 var

sjunkit.framförallt har infektioners andel ersättningsbara skadorav
deUnder den perioden står sår-infektioner för 12 procent avsenare

harskadorna hos kvinnor och hos Det16 män.ersatta procent
denvisserligen förekommit vissa regeländringar tiden,över men gynn-



Rapporterade brister...SOU 2651996: 133

trenden kan också från aktivt kvalitets-avspegla resultatsamma
säkringsarbete inom specialitetema.de opererande

PATIENTFÖRSÄKRINGEN:Tabell skadeeffektema6. De vanligaste per
kön. Perioder 1975-84 och 1985-94.

Period Period 1985-19941975-1984

Skadeelfekt KvinnorKvinnor Män Män
proc n procn proc n proc n

Skadapånerv 20.6 1380 18.91330 13.6 896 15.2 2556
/CNS

Sárinfektion 1151 15.81553 15.8 1302 22.1 1504 12.1

Skadapåske- 512 7.01458 14.9 615 10.4 1057 8.5
lett och leder

Tandskada 587 8.11323 13.5 783 13.3 905 7.3

Försämrad 11.0 931 12.8449 4.6 343 5.8 1367
grundsjukd.

Andra betydande skadeeffekter för både och kvinnor skada påmän är
någotskelett och leder skada på tänder. skadetyperDessa ärsamt

kvinnor ungefär likavanligare hos hos och de har minskatän män
mycket båda könen. grundsjukdom däremotför Försämrad är en
skadeeffekt hos båda mycket kraftigt från den förstakönen ökatsom
tioårsperioden den förtill andra perioden. kategori stårDenna numera

skadorna.11-13 procent av

Jämfört med ovanstående kategorier, övriga skadeeffekterstora avser
enbart mycket små andelar skadorna. några de mindreIav av
kategorierna finns dock intressanta skillnader mellan och kvinnor.män
En sådan skadeeffekt stårsmärttillstånd, för drygtär procentsom en av
skadorna och kvinnordär de drabbade. Ett70utgör över procent av

exempel överrepresentation kvinnor finns inom kategorinextremt av
psykisk skada, där de totalt skadorna kvinnor.48 54 ersattaav avser

Exempel skadeeffekter med manlig dominans kategoriernautgörs av
sepsis blodförgiftning, med och övrig smitta, 5359 män,procent

I den mycket lilla kategorin HIV/AIDS smitta, hälftenmän. ärprocent
de 82 patienterna kvinnor, hälften flesta dessa skadorDemän.av av

inträffade under perioden 1975-84.
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7.6 Konsekvenser brister i vårdenav

I Patientförsäkringens material kan analysera de ersättningsbaraman
skadornas konsekvenser för berörda patienter på skador-attgenom se

allvarlighetsgrad, reservtyp varje skada. För registreras uppgiftnas
tidigt under skaderegleringen för informationreservtyp attom ge om

skadans svårighetsgrad och hur belopp skallstora monetära som av-
reserveras för ersättning. Eftersom detsättas handlar prognostiskom

information kan uppgift ändras allt efter handläggaren fårreservtypom
uppgifter skadan. De slutgiltiga uppgifterna finns i registretnya om

först efter skadans slutreglering, vilket i vissa fall kan ske flera år efter
ersåttningsbeslutet.

TabellI 7 redovisas fördelningen skador på de reservtypema,av sex av
vilka lindrigast1 övergående skada lett till kortärreservtyp som-
sjukskrivning och allvarligast6 skada lett till döden.reservtyp som- -

PATIENTFÖRSÄKRINGEN:Tabell Antal ärenden ochreservtypper
kön. Perioder 1975-84 och 1985-94.

Period 1975-1984 Period 1985-1994

Reservtyp Kvinnor Män Kvinnor Män
n proc n proc n proc procn

sjukskrivning 2637 26.9 1519 25.7 1083 8.7 607 8.3
3 mån.

sjukskrivning 3620 36.9 1963 33.3 6008 48.4 3209 44.0
3 mån.3

Invaliditet 2398 24.5 1539 26.1 4240 34.2 2534 34.8
1-15 procent

Invaliditet 621 6.3 430 7.3 553 4.5 454 6.2
16-30 procent

Invaliditet 329 3.4 236 4.0 309 2.5 3.4248
30 procent

Dödsfall 197 2.0 215 3.6 173 2.91.4 208

De flesta skador hos såväl kvinnor leder till övergående skadamänsom
med sjukskrivning. jämförelseEn mellan den förra och den senare
perioden visar emellertid andelen skador med övergående kon-att
sekvenser har minskat, för kvinnor från till64 57 och för mänprocent
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från till59 52 Man bör dock beakta sjukskrivningspraxisprocent. att
inte nödvändigtvis varit enhetlig tiden.över

En något högre andel de skadorna hos kvinnor än män ärersattaav av
övergående medan något fler skadorna hos leder tillmännatur, av

invaliditet eller död.permanent

Detta avspeglas i könsfördelningen inom de olika Tillreservtypema.
skillnad från den allmänna procentuella fördelningen 60/40 mellan
kvinnor och 65 de övergående skadornamän, procentavser av
kvinnliga patienter, medan 51 skador till allvarliglettprocent av som
invaliditet eller död drabbat kvinnor. det gäller skadorNär lett tillsom
dödsfall 55 skadefallen manliga patienter.procentavser av

I RiskDataBasen beskrivs skadans /tillbudets allvarlighetsgrad med
uppgift risknivå . Risknivån hur handläggarna värderarom avser
risken för patienten likartad händelse, den anmälts,om en som som
skulle inträffa på allvarligasteDe risknivåema livsfarlig skadanytt. är
eller svår bestående invaliditet bestående försämring livs-samt av
kvaliteten. De lindrigare kategorierna inga konsekvenser förär:tre
patienten; konsekvenser kan bedömas i praktiken lindriga och därför
svårbedömda skador /tillbud; övergående obehag.samt

Tabell risknivåRISKDATABASEN: Antal ärenden kön.ochper
1/1 1992-27/2 1996.

Kvinnor Män
Risknivâ4 n proc n proc

konsekvenserInga 357 8.2 218 7.7

bedömasKan 2202 50.8 1296 46.0

Övergående obehag 1039 24.0 692 24.6

Bestående försämring 145 3.4 90 3.2

Livsfarlig skada el. 588 13.6 520 18 5
best. invaliditetsvår

Även i RiskDataBasens material högre andel skador /tillbud hosär en
hos kvinnor förknippade allvarligamed konsekvenser. 22män än pro-
skador /tillbud hos manliga patienter jämfört med 17cent procentav

hos kvinnliga patienter livsfarliga konsekvenser, beståendeavser
invaliditet eller bestående försämring patientens livskvalitet.av
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Diskussion7.7 och slutsatser

All hälso- och sjukvårdsverksamhet förknippad med risker. Antalär
rapporterade skador och klagomål bör bakgrund antaletmot attses av
intagningar på sjukhus årligen överstiger miljoner1.5 och antalet
läkarbesök miljoner.20 Den ökning i antal anmälningar till t.ex.
Patientförsälcringen, skett på år, har oftast inte tolkatssom senare som

uttryck för försämringar vårdens kvalitet, avspeglarett utanav
åtminstone delvis ökad medvetenhet hos allmänheten möjligheternaom

få stöd, hjälp och ersättning något vårdeni inte fungerat enligtatt när
förväntningarna. Studier fördelningen klagomål påoch skadorav av
olika verksamheter kan emellertid meningsfull informationge om
trender i problem och brister, förskjutningar i anmälnings-oavsett
benägenhet.-

samtligaI fyra dehnaterial står kvinnor för cirka 60 och mänprocent
för 40 anmälningarna. Könsfördelningen i totalmaterialenprocent av
förklaras enbart könsspecifika verksamheter, såsom gynekologiav
/obstetrik, procentuell fördelning förekommer i de flestautan samma
verksamheter. Detta torde hänga ihop med kvinnor utnyttjaratt mera
vård inom de flesta specialitetema, öppenvårdsutnyttj andetnär även tas
med i beräkningen.

Såsom beskrivits i Kapitel har könsskillnader i värdutnyttj ande å sin
sida antal underliggande bestämningsfalctorer. Av dessa faktorer harett

kvinnors längre livslängd samband med det oftare kvinnort.ex. äratt
drabbas skador och tillbud inom sjukvård i särskilda boende-som av

former. I RiskDataBasen särskilt hög andel, 66 procent,avser en av
ärenden inom denna verksamhet kvinnliga patienter. Vår samman-
ställning emellertid få hållpunkter för det skulle finnasattger opropor-
tionerligt många skador och klagomål i vården äldre i relation till deav
äldres vårdutnyttjande. börHär dock beakta det kan lättareattman vara
för medelålders yrkesverksamma individer initiera anmälan till olikaatt
instanser vad det for äldre, kanske långvarigt sjuka patienter.än Detär

därför angeläget dessa frågor belysesär statligadenatt närmare t.ex. av
utredningen bemötandet äldre i vård ochom av omsorg.

De kirurgiska specialitetema flest patientskador i relation tillgenererar
vårdutnyttjandet både hos kvinnor och Särskilt inom ortopedimän.
registreras många skador. Man får dock hänsyn till delarta att stora av
ortopedisk verksamhet bedrivs inom öppenvård. Vid operativastora
ingrepp leder misslyckanden ofta till lättdefinierade konsekvenser och



brister... 269RapporteradeSOU 1996: 133

ocksådethöftledsplastik, finnsmedi sambandskador,för vissa t.ex.
förvänt-orealistiskakanersättningsrutin. Därutöverväletableraden

tillbidraoch lindrabotamöjlighetersjukvårdensavseendeningar att
emellertid vårdensharanmälningar. Här representanterdet antaletstora

förmed patienten,samrådaochinformeraskyldighet att enatt ge
behandlingsval.olikavidsjukdomsprognosenrealistisk bild av

blandprocentenheternågraärendenandel störrerelativaKvinnors ärav
Patientförsäkringenersättning fråntill påföljderlettde ärenden som -

ärendena.anmäldabland deHSANdisciplinpåföljd fråneller än-
emellertidvisarmaterialoch RiskDataBasensPatientförsäkringens att

tilllettkvinnorhoshosandel skadorhögrenågot män änaven
dödsfall.ellerinvaliditetbeståendesvårsåsomkonsekvenser,allvarliga

°högriskingrepp,kirurgiskavissaförklaraseventuelltDetta kan attav
hosvanligarethoraxkirurgi,inom män.ärt.ex.

situationer därmissförstånd ikänslig förinteraktionmänskligAll är
iunderlägesig ibefinnerpatienteni sjukvårdenden partenena --

kvinnansDärtill kanpåverkansmöjligheter.ochkimskaptermer av
patientmellanrelationenställning i samhälletunderordnade göra att

bemötandetgäller justkänslig detsärskiltoch vårdare närär av
bemötandeproblem utgörKlagomålpatienter.kvinnliga avser renasom

Förtroendenämnden.ochHSANanmälningar tillallal l-l5 procent av
klagomålmaterialFörtroendenämndensnioDärutöver procent avavser

det allmännadelbetraktasockså kanpå information, avsom ensom
hos För-bemötandeärendenblanddominerarbemötandet. Kvinnor
material.HSAN:simedan dominansentroendenänmden, är svagare

såledeskanbemötandekönsskillnader islutsatserNågra entydiga om
inte dras.

verksam-allmänmedicinskinombemötandeärendenAndelen är störst
kirurgiska ingreppmed riskablasamband ärhet. kan haDetta att m.m.

välfungerande, oftamedanallmänmedicin,inommindre vanliga en
resultat.vårdensförbetydelsepatientkontakt kan halångvarig, stor

ärendenFörtroendenämndensmångadet i ärGenerellt gäller att av
frånbemötandeallmäntoch brister iproblemskilja mellansvårt att

tidigareomhändertagande. Sommedicinskt utgörbrister i nämnt en
inklusivevårdgivare,patient ochrelation mellanfungerande gottväl ett

lyckatförförutsättningarnödvändigabemötandebekräftandeoch ett
i deKvalitetenbehandlingsbeslut.och riktigaomhändertagande

hurockså påverkapatient kanenskildfattaskliniska beslut som om en
ibemötandetuppfattarpatienten stort.
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En del exempel från Förtroendenämndens material visar emellertid att
det förekommer allvarliga bemötandefel i vården. Andra exempel tyder

det från vårdarens sida kan förefallaatt okompliceratettsom vara
händelseförlopp, kan patienten uppfattas annorlunda, särskiltav om en
och patient drabbas upprepade brister i bemötandet. Detsamma ärav
också möjligt tidsbrist och hos personalen kanatt ligga bakomstress
det patienten uppfattar nonchalant bemötande.som som

Vår genomgång material från de fyra datakälloma visar det härav att
finns värdefull information hämta med tanke på återföringatt av
erfarenheter från misslyckanden i vården till vårdpersonal och de verk-
samhetsansvariga. Den aktuella sammanställningen illustrerar nyttan

kombinera information från de olikaatt registren kring ochav en
ñågeställning, för få allsidig bild problemens karaktärattsamma en av

och omfattning.

Det angeläget de fyraär instansema har möjlighetatt utvecklaatt
strategier för återrapportering missnöje, skador ochgemensamma av

tillbud i vården. Som del detta bör återkommande redovisningen av en
könsspecifika trender ingå. En strategi värd utvecklaav ärattannan

kvalitativa redovisningar typfall det gäller missnöje, skadornärav
och tillbud hos kvinnor respektive män.
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iskillnaderbakomFaktorer8

behandlingochbemötande

bemötandepåverkarfaktorerSammanfattning; ochFenomen som
samhälle ochkapitelredovisas i dettaochbehandlingoch ärsom

sjuk-kommunikationochkön, språkkultur, patientens/läkarens samt
uppbyggnad.organisatoriskavårdens

enkät.på utredningensbyggermed avsnittKapitlet inleds ett som
vadpåverkarkön,utsträckningdär, ifaktorerDe änstörresom

uppleverålder, hur devård, derasbemötande ochpatienter äranser om
patientensFaktorerutbildningsnivå.och derassitt hälsotillstånd som

personalkategorimottagning ochbesöktcivilstånd, samttyp av
både inomåsikteri patienternasuppvisar skillnadervårdgivarens ålder

avsevärda ochskillnadernaIblandmellan könen.dessa och ärgrupper
åtgärder.analys ochtillmanar

betraktaviktigt dethurredovisning framgår detvårAv är att
lidande kanUppkomstenkulturellt sammanhang.sjukdom i ett av

sker oftauttrycketdet legitimalivssituationen,finnas i genommen
sjukvårdenmedutgångspunkt kanMed dennakroppens språk. mötet

Svarenmöjligt läkande.frånleder bortbli tolkningsprocess ettsomen
"utanföroch inteprovtagningarsökerpå lidandet etc.man genom

kroppen".
betraktasoch patient kanmellan läkareKommunikationen som

hardenasymrnetrisk, villstarkt det närövertagsäga parten ettatt ena
Interaktionenpåverkansmöjligheter.expertkunskap ochdet gäller

maktförhållandendärför deoch vårdare återspeglarmellan patient som
riskerarunderordningoch kvinnorsi samhälletråder mellan könen att
aktivt del-fonnvård och denförutsättningar förleda till sämre av
sjukvårds-hälso- ochbehandlingendentagande i beslut somom egna

lagen föreskriver.
Även medicinskdominerarspråketbiomedicinskadet veten-som

vårdsamman-i praktiskakommunikationsig dåligt förskap lämpar
praktikeni den kliniskaderas hälsahang. med människorSamtal om

erfarenheterpersonligt grundadeifrån derasriskerar hamna långtatt
i beslutdeltamöjligheternaförståelse och därmed försämraoch att om

avseendei dettatyder påvården. Forskningenden ävenattegna
beskriva ochderasmissgynnasriskerar kvinnor sätt attattatt genom
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uppleva ohälsa i många fall har svårare vinna iatt snävacceptans en
biomedicinsk förståelse hälsa/ohälsa.av

Manliga och kvinnliga läkare använder olika kommunikativa
strategier, vilket påverkar bemötandet och behandlingen. Manliga och
kvinnliga läkare fattar olika beslut i jämförbara situationer. Avsnittets
exempel visar kvinnor och i viss utsträckning får olikaatt män
läkemedelsförskrivning, vilket kan få oönskade konsekvenser.
Interaktionen i vården behöver ökad uppmärksamhet såägnas att
förståelsen härför fördjupas. Därmed kan vårdpersonal motiveras för

vid behov ändra sitt beteende så jämlikhet i bemötande ochatt att
vård främjas. Den svenska forskningen vårdsamtal ringa ochärom

främst kommunikation mellan patient och läkare. kanDettaavser ses
uttryck för klar hierarki inte könsmässigt neutral.ärsom en som

Sista avsnittet beskriver teorier kring hur personalens köns-
sammansättning och makthierarkin i hälso- och sjukvården kan bygga

mellan arbetskamrater olika positioner och olika kön.murar av
Konsekvensen för sjukvårdsorganisation kan bl.a. bli energiatt tasen
från verksamheten. En hypotes mindre hierarki kan kanaliseraär att
energi från konflikter mellan personalgrupper till ökad kapacitet hos
personalen bemöta patienterna.att

Flera olika fenomen och faktorer kan inverka skillnader i bemö-att
tande och behandling uppstår generellt och visavi kvinnor och män.
Kapitlet inleds med avsnitt hur patienter upplever hälso- ochett om
sjukvården och hur olika patient- och vårdgivarkaralcteristika kön,som
ålder, besökt personalkategori inverkar på synpunktema. Avsnittetetc.

baserat utredningens enkätstudie.är Därefter refereras frånresultat
olika discipliners forskning beträffande faktorer har betydelse försom
utfallet vård och bemötande. I delbetänkande komplette-ett separatav

de här redovisade studierna med forskningsteoretiska utgångs-ras
punkter bl.a. från antropologisk och sociologisk forskning med
inriktning könsteoretisk forskning genusforskning forskningmot samt

bekräftande bemötande i vården J ämställd vård. i vårdenMötenom
tvärvetenskapligt perspektiv, SOU 1996:134.ettur
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Betydelsen patient-8.1 ochav

vårdgivarkarakteristika

Sammanfattning: Utredningens enkätundersökning hur kvinnorom
och upplever besök vid mottagningar i hälso- och sjukvården harmän

studerat patientsynpunktema utifrån olika andra variabler kön.även än
Beträffande kön likheterna skillnaderna ifråga kvinnorsär större än om
och bedömning behandling och bemötande. Hälsa och åldermäns av

förspelar roll hur bedömer behandling och bemötande. Justörre man
Ävenbättre kön.bedömer sin hälsa nöjdare är oavsettman man

åldern spelar roll för och kvinnorvad Yngremän mänstoren anser.
och kvinnor negativa äldre.är änmer

akutmottagningar,missnöjda besöktDe är är mänmestsom som
ensamboende och besökt vårdgivare. utlands-Demän män som unga
födda, särskilt kvinnorna, nöjda.också mindreär

Gynekologer de får bästa omdömet jämfört med de övrigaär som
studerade personalkategoriema och det skiljer sig signifikant från
kvinnornas omdöme hela läkargruppen.om

väsentligt fortsätta studera skillnaderna mellan könenDet är att att
och hur ålder, hälsa kan dessa skillnader. Enkätmetodenpåverkam.m.
för fånga måste med olika kvalitati-brett problem kompletterasatt upp

studier där problemens kan analyseras djupare. ocksåDet ärartva
viktigt ansvariga i hälso- och sjukvården blir uppmärksamma påatt
vilka missnöjda med behandling och bemötandeär mestgrupper som
så förbättringar kan vidtas.att

Här redovisas, patientens synvinkel, hur olika patient- och vårdgivar-ur
karakteristika påverkar deras upplevelse bemötande och vård.av
Resultaten baseras på utredningens enkät. kortFörst resuméges en av
de huvudsakliga resultaten från enkätstudien totalt se avsnitt 6.3.sett

Kort resultaten totaltresumé settav
Det få statistiskt signifikanta skillnader mellan kvinnors och mänsär

kvinnorsynpunkter på medicinsk behandling och bemötande. Både
och det allra betydelsefullt få diagnos,män är rätt attatt mest attanser
bli bemött med respekt och bli på allvar, få bästa möjligatagen att
medicinska uppriktigabehandling, få ärliga och samt attatt svar

kvalitetsaspekter harmottagningen har nödvändig utrustning. Studiens
genomgående kvinnorna vad de har föraningen betydelse förstörre än
männen.
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Både och kvinnor tycker positivt bemötande viktigtlikamän äratt ett
i alla åldrar i den äldsta för kvinnor och i den äldsta förnästutom män,
där bemötandet något viktigare. denDe tyckeräratt attman anser som
medicinska behandlingen allra viktigast både och ikvinnorär är män
åldersgruppen 35-49 år.

Samma kvalitetsaspekter bedöms både kvinnor och ha lägremanav
kvalitet jämfört med hur viktiga de Det främst fåär attanses vara.
tillfredsställande information vilka alternativ till behandlingom som
finns, möjlighet diskutera och delta i beslut val behandling.att om av

Den skillnaden mellan vad betydelsefullt och upplevdstörsta som anses
kvalitet finns bland kvinnor i den åldersgruppen och gälleryngsta

Äveninformation och beslutsdeltagande i medicinsk behandling.
i den åldersgruppen uppvisar skillnadmännen häryngsta större än

bland de äldre. I den äldsta åldersgruppen skillnaden både mellanär
könen och mellan betydelsefullhet och faktisk kvalitet ellerliten
obefmtlig.

Knappt 20 har blivit eller besvikna vid besöket ungefärprocent arga -
lika för kvinnor och i genomsnitt och huvudsakligen påmän samma
saker, nämligen bemötandet, väntetiden och sådant har med densom
medcinska behandlingen klagar dockMän någotgöra. änatt mer
kvinnor på väntetiden. Det skillnader mellan åldersgruppema,storavar
drygt fjärdedel bland de hade blivit och besviknayngsta moten arga
endast bland de äldsta.procentsex

Många likheter mellan könen skillnader mellanmen
åldersgrupper och andra undergrupper
Som framgår redovisningen tyder resultaten på likheternaattav ovan
mellan könen skillnaderna. medicinskaBåde denär större än
behandlingen och bemötandet får för båda könen lägst betyg i den

åldersgruppen och högst i den äldsta åldersgruppen. Undantagyngsta
bedömning den medicinska kvaliteten sigär männens skiljerav som

mindre mellan åldersgruppema. Speciellt frågan blivit positivtom man
bemött har starkt samband åldern,med äldre positivare, medanett
inga könsskillnader finns inom någon åldersgrupp.

Skillnader kan mellan andra undergrupper. undergrupperäven Deses
studerats förutom ålder älvskattad hälsa, civilstånd, besöks-ärsom

anledning, mottagning besökts, besökt personalkategori,typ av som
vårdgivarens kön och ålder besökamas etnicitet, utbildning ochsamt
sysselsättning.
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olika frågeställ-Samma framträder i relation till fleraundergrupper
omfattning kvinnor ochkan börja med studera i vilkenningar. Vi att

och besvikna vid besöket.blivitmän arga

ordningoch besvikna i nämndDe mänärär mest somargasom
ochbesökt vårdgivarebesökt akutmottagningar, mänmän yngresom

mellan och drygt 30hälsa. Det sig 36har procentsämst rör omsom
både jämförtförstnämnda skiljer sig signifikantbådaDemän.arga

med, i det härundergrupper och jämförtkvinnorna i motsvarandemed
medelålders/mottagningar och vårdgivarefallet, andra ärtyper av som

medelålders/äldrefinns i kritikenäldre. könsskillnaderInga mot
Skillnaden i andelenvårdgivare till skillnad för demot argayngre.

inteoch mellan könenmed och bäst hälsamellan ärmän sämst
signifikant.

omfattning ii något mindrebesökt vårdcentraler klagadeMän som
besökt så kallade övrigaförhållande till kvinnorna. Kvinnor typersom

privat-övriga mottagningar ingårmottagningar klagar allra minst. Iav
mottagning.läkarpralctik, företagshälsovård och För mäntyp avarman

klagomålenmottagningar liggeroch kvinnor besökt andra runtsom
medelvärdet på knappt 20 procent.

och högskoleutbildadeUtlandsfödda kvinnor, ensamstående mänmän
utlandsföddaklagar i omfattning 26 procent. Förde störreäven

utländskakvinnor skillnaderna mindre i jämförelse med män änär
lika mycketjämfört svenska kvinnor. Ensamstående klagarmed män

Skillnadenkönet jämfört med samboende män.än motsattamer som
klarthögskoleutbildade och grundskoleutbildademellan änär större
genomsnittet.könen där kvinnorna klagar någotmellan änäven mer

könsskillnader.klagade minst alla och det finns ingaPensionärer av
besökt sjuk-Andra klagar i lägre grad medelvärdet deän ärsom som

Övriga och besvikna, detsköterska. ligger medelvärdet förrunt arga
vill knappt för båda könen.20säga procent

relation till de båda översikts-Vi har vidare studerat undergruppema i
medicinska behandling ochfrågoma fick bästa möjliga omom man-

besökte. Analysenbemöttes den främstpå positivt sättettman av man
svarsaltemativet på denhar gjorts på det bästa och det sämsta

avvikelsema finns där. Av nedan-fyrgradiga skalan eftersom de största
det gällerstående tabell framgår de framträdande resultaten närmest

medicininstämmande i påståendet ha fått bästa möjligagraden attav
ska behandling såvitt den tillfrågade älv kan bedöma.
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Tabell Andel patienter instämmer påståendethelt eller inte alls isom
"Fick bästa möjliga medicinska behandling".

Stämmer Stämmer Medelvärde av
precis inte alls den fyrgradiga

°/o % °/o °/o skalan

Män Kvin- Män Kvin- Män Kvin-
nor nor nor

TOTALT 48 56 6 5 3,2 3,4

CIVILSTÅND

Ensamboende 33 55 6 6 2,9 3,3

Samboende 52 56 6 5 3,3 3,4

HÄLSA

Mycket bra 63 69 4 3 3,5 3,6

Ganskabra 46 55 7 6 3,2 3,3

Någorlunda 42 52 5 6 3,1 3,3

Mycket dåligt 36 31 12 9 2,9 3,0

MOTTAGNING

Vårdcentral 53 5l 5 4 3 3,2

Akutmottagning 42 59 7 3 3,2 3,5

Tidsbeställd/ sjukh. 42 67 5 3 3,2 3,5

Övriga 55 46 5 2 3,3 2,9

PERSONAL-
KATEGORI

Läkare 49 58 6 5 3,2 3,4

Gynekolog 71 4 3- - -
Sjuksköterska 68 44 3 4 3,5 3,2

Övriga 37 69 15 0 2,9 3.7

De bådamellerstasvarsalternativen"stämmerganskabra" och "stämmer sånågot
" utelämnadeeftersom awikelsemanär minst där.är är
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"stämmersvarsaltemativetvärdena ide flestakonstateraMan kan att
alternativet. lägstaDemedelvärdet förellerprecis" ligger omkring över

självskattad hälsa,och medkvinnorvärdena både män sämstavser
personal-kallade övrigabesökt såensamboende och mänmän som

homeopat,kiropraktor/naprapat,kategorier arbetsterapeut, zonterapeut
medhållerbetydligt färredetannan. Bland demeller attär om,som
behandling.medicinskamöjligaprecis" de fått bästadet "stämmer att

både isignifikantskillnadenensamboendedet gällerNär män är
Skillna-samboendeochensamboende kvinnortillförhållande män.

bådesignifikantadålig hälsabra ochbedömning mellanderna i är
bland kvinnor.bland ochmän

demblandförekommerförstnämndaDe två även somgmppema ovan
mellansambanddär detbesvikna. Liksomochblivit är ettmest arga

vilketsynpunkter,positivaeller mindredålig hälsa ochbra och mer
medoch kvinnorrespektive 9båda könen. 12gäller mänprocent av

fått bästaalls" dedet "intedessutomhälsa stämmer attsämst attsvarar
behandling.möjliga

olikarelation tillbehandling imedicinsksynpunkter pågällerNär det
fått denpersonalkategoriersåledes övrigapersonalkategorier har

signi-Skillnadenochbedömningenförhållandevis lägsta ärmän.av
ochkategorierbesökt dessakvinnorförhållande tillfikant både i som
fårdeGynekologernabesökt.kategoriertill andra ärmännen somsom

kvinnornasfrånsig signifikantoch det skiljeromdömeabsolut bästa
ingår.gynekologematotalt därläkargnippenomdöme ävensettom

medicinsktbeträffandesjuksköterskornaomdömebättreMännens om
omdömefrån kvinnornasskiljer sig signifikantinriktade åtgärder om

har blivitbetydligt färrebörsjuksköterskorna. Det mänattnoteras
procentsjuksköterska 34frånmedicinsk åtgärdföremål för någon

procent.60jämfört med kvinnorna

specialist-tidsbeställdaochbesökt alcutmottagningarMännen som
mindre benägnade någotvid sjukhusmottagningar attär även svaraav

behandling.medicinska Demöjligade fått bästadet precisstämmer att
mottagningarandraskillnaderuppvisar inte lika gentemotstora som

Skillnadenmottagningar.motsvarandevidkvinnornagentemot
specialislmottagningar vidtidsbestämdabesöktkvinnorgentemot som

bedömningkvinnornasskillnaden mellanliksomsjukhus signifikant,är
vårdcentraler.medjämförtmottagningar bättredessa ärsomav
mellan könensignifikant skillnaduppvissarVårdcentralema ingen

obetydligavården.medicinska Densynpunkter denbeträffande
fördel.tillskillnad finns männensär snararesom
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Bemötande
Påståendet ha blivit bemött visar liknandeatt positivt resultatom
beträffande undergruppema i de föregående jämförelsema. Nivånsom
på de instämmer precis högre för bemötandetär för denänsom
medicinska kvaliteten 6l-67 procent. De skiljer sig signifikantutsom

främst på akutmottagningar,är männen ensamboende ochmän män
besökt vårdgivare. De instämmer betydligt mindre isom yngre att

bemötandet positivt. Förutom det skillnader mellan under-ärattvar
uppstår också skillnad kvinnorna i motsvarandegruppema genemoten

undergmpper.

Män och kvinnor lika nöjda med bemötandetär på vårdcentralema och
med bemötandet ñån medelålders/äldre läkare. Resultaten ligger i båda
fallen medelvärdet för påståendetrunt det precis.att stämmer
Bemötandet från sjuksköterskor bedöms något bättre medel-änvara
värdet för båda könen och i synnerhet kvinnorna. För kvinnornas delav

detta mycket bättreär resultat jämfört medett deras omdöme deom
medicinskt inriktade åtgärderna från sjuksköterskorna.

Kvinnor och har grundskoleutbildningmän något nöjdaär änsom mer
gymnasieutbildade och skillnaden signifikant för kvinnorna.är

Diskussion och slutsatser

Kön enligt utredningens enkätär det väsentliga patientkarakte-mest
ristika Ålder,för hur patienterna uppfattar hälso- och sjukvården. älv-
uppskattad hälsa med flera faktorer har inverkan skillnader istörre
i nöjdhet med medicinsk behandling och bemötande. Skillnaderna är
således mellan andra undergrupperstörre mellan könen. När detän
gäller patientens skattning sitt hälsotillstånd finns klartettegen av
samband såtillvida bättre bedömer sin hälsaatt nöjd ärman mer

med vård och bemötande oberoende kön.man av

Åldern spelar roll för vad både och kvinnorstor mänen anser om
vårdenYngre och kvinnor, främstmän betydligt negativamän, är mer

Åldersskillnadematill det bemötande och den vård fått. kanman ses
i många studier och brukar tolkas har anspråkatt störresom yngre
och/eller inte drar sig för klaga. Resultaten skall därför inte tolkasatt
så inga kvalitetsförbättringar behövsatt för äldre Bådepersoner.
kvinnor och har grundskoleutbildningmän något nöjdaär änsom mer
gymnasieutbildade.
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kvinnorna ochbåde frånskiljer sigmissnöjda ochDe mestär mestsom
besökt akut-undergrupperfrån motsvarandeandra mänär som

vårdgivare.besöktensamboende ochmottagningar, mänmän ungasom
eller någonskillnadendet könetsvårtHär det görärär vetaatt om som

meddelas. Debemötande och vårdmed hurfaktor harannat som
mindreocksåsärskilt kvinnorna,utlandsfödda, ärär somen grupp

kankulturella skillnadernasig denöjd. kan tänkaHär att vara enman
olikasamband mellanorsaker ochanalyserdelförklaring. Djupare av

här studeradefaktorer behövs beträffande de grupperna.

ochpå vårdcentralemabemötandetlika nöjda medMän och kvinnor är
Gynekologeräldre läkare.inklusivebemötandet från medelåldersmed

signifikant frånskiljer sigoch detfår bästa omdömedeär som
totalt.läkargnippenkvinnornas omdöme om

bakomkan liggavadsåledes upphov till frågorResultaten somomger
kommerSådana faktorermellan olikade funna skillnaderna grupper.

finns delkapitel.ande avsnitten i detta Därdiskuteras i de följatt en
kanske andra. Detdet finnsresultat vi här,förklaringar till de sett men

ochkönenskillnader mellanfortsätta studeradärför väsentligtär att
dessapåverkarhälsafaktorer ålder,hur olika andra m.m.som

problem måstekan fångaEnkätmetoden där brettskillnader. uppman
problemens kanstudier därmed olika kvalitativakompletteras art

vården bliransvariga iangelägetdjupare.analyseras Det är även att
medmissnöjdavilkauppmärksamma är mestgrupper som

till analys ochkan ledabemötande, så problemenbehandling och att
föraktuellaolika åtgärderkvalitetsförbättringar. Lokalt kan vara

analysen resulterarberoende vadliknande problem
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8.2 Kulturella och sociala aspekter
interaktionpå i vården

Sammanfattning." Vår kartläggning visar litteraturenatt som
behandlar hälso- och sjukvården genusperspektiv och frånettur en
kulturell och social aspekt mycket begränsad. Det gäller särskilt förär
studier inom Norden, där forskningsbehov finns.ett stort

Sjukdom kan betraktas skapad i kulturellt sammanhang,ettsom
måste förstås för kunna utgångspunkt för läkande. Fleraattsom ge en

sjukdomstillstånd uppvisar lidande sjuklighet. människorNärutan
söker sjukvården där kan bekräfta någon strukturellutan att man
förändring uppstår problem för den somatiskt inriktade läkaren.

Medicinskt antropologiska studier visar till bättringvägenatt
påbörjas människor hjälps söka lösningar på konflikteratt attgenom
i det dagliga livets komplexitet. mellanMötet patient och läkare är en
komponent i den läkande kanDet dock bara liten delprocessen. vara en
i patients livssituation eller fortsatta sjukdom.en

Under historiens gång har kvinnor tillskrivitsän mänsnarare
tillstånd hysteri och neurasteni och under nutiden kroniskt trött-som
hetssyndrom och fibromyalgi. vårI samtid finns också beskrivningar

liknande tillstånd i samhällen utanför Sådanavästvärlden. be-av
skrivningar speglar och belysning våra näraliggandeger ny mera
problem.

Utredningens kartläggning har visat litteraturen inom antropologiskatt
forskning behandlar relationen kultur-vård interaktion-gender intesom

särskilt omfattande. Särskilt gäller dettaär studier inom Norden, vilket
pekar på forskningsbehov. förhållandeDetta har medförtett stort att
avsnittet istället utformat diskussion hur kulturella ochär som en om
sociala aspekter blir synliga i vårdorganisationen.

Antropologin jämför samhällen och kulturer
När antropologer studerar sjukdom studerar de framförallt människors
livsförhållanden med inriktning på det kulturellt skapade samman-
hanget. Begreppet kultur syftar här det medvetandegemensamma
och underrnedvetande människor visar på olika sättattsom genom
kommunicera med varandra.

Makrokulturen definierar hur kvinnor och får bete sigmän mot
varandra och hustrur, föräldrar och barn,män på mikro-som som men
planet utformas vilket de får i förhållande till varandra ochutrymme
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innehåll.människornas kultur dessden interaktionendagliga ger
harslaginstitutioner skildainomgäller rollerDetsamma som enav

tolkas, leverkonventionersocialt föreskrivnaideal karaktäri men som
Kulturinteraktion sker där.och med denförändras i ärvidare och som

samhälle. Vadinomeller enhetligtnågot statisktdärmed inte ettens
samhälle tillskiljer sig frånräknas sjukdom ett annatett mensom som

och professionella.mellan lekmänockså

kvinnors liv och hälsafrämstGenusforskningen rör
i olikapå kvinnorkommit fokuseraframföralltGenusforskning har att

sketthar detdecenniernaUnder dedelar världen. senaste enav
historiskt ochhälsa ikvinnors liv ochgäller studierexplosion vad av

mänskligaallaligger i det faktumperspektiv. Tyngdpunktennutida att
skapadekulturelltinbegripna,och köngenderfenomen, begrepp ärsom

handlingarmänniskorsuppfattningarna influeratochi tid och attrum
och andra.får sig självde erfarenheteroch man av

uppleverkvinnorhur olika ochdokumenteratfinns idagDet män
i länder ioch kvinnorsjuklighet mellanisjukdom. Olikhetema män

kallarupplever vadvisa kvinnorvästvärlden tycks än mänatt manmer
gårinte alltidsjukdomarsjukdomar, dvs.icke-livshotande attsom

sökeroch deförändringar i kroppen,sjukligabekräfta attsom
frånsjukdomstillstånd oftare Manläkarhj älp för dessa män.än ser

någotutgångspunkter detta faktumepidemiologiska ettavsom
mysterium.

ochstudier kvinnorssig i sinaantropologer ställerFrågan vissa avsom
icke-upplevelserkvinnorssjuklighet därför "Varför ärrörmäns av

inte deträcker dockmäns"livshotande sjukdomar Det attstörre än se
människors existensmåste påutgångspunkt.från biologisk Man seen

kulturella ochsociala,Utgångspunkten i deti samhället.och deras plats
Kvinnors ochidentifiera.sjukdom måsteexistentiella rör attsom

behovfamiljestruktur, från barnensfrånhälsa kan inte isolerasmäns
sammanhanget elleroch kulturellafrån socialautgångspunkter, detoch

sjukdom.uppbyggd förståelseideologier eller kulturelltñån gender av

bekräfta någondär kansjukvårdenmänniskor sökerNär attutan man
somatiske läkaren.för denförändring uppstår problemstrukturell

lidande. Menvisar starktNågonting måste det när ettpersonvara en
förändringar ikroppensoftastbiomedicinsk kimskap inriktas mot

uppvisar lidandesjukdomstillståndsjuklighet. Flera utantermer av
tillskrivitshistoriens gång har kvinnorsjuklighet. Under än mänsnarare

kronisktnutidenoch neurasteni och undertillstånd hysterisom
ocksåvår samtid finnsoch fibromyalgi m.fl. Itrötthetssyndrom
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beskrivningar liknande tillstånd i samhällen utanför västvärlden.av
Sådana beskrivningar speglar och belysning våra nära-ger ny mera
liggande problem.

Sjukdom skapas i kulturellt sammanhangett
En studie fokuserar på kulturella och sociala aspekter på inter-som
aktionen i samband med sjukvårdsmöten Kaja Finklers ingåendeär
beskrivningar sjukdomsorsaker och behandlingssituationer i Mexicoav
1991, 1994. Kanske viktigast allt beskrivningarna relationenärav av
mellan könen egentligen talar samhällets sociala relationersom om
överhuvudtaget och kvinnornas och liv,rör upplevelsermännenssom
och existens i visst sammanhang.ett

Finklers studie visar sjukdom skapad i kulturellt sammanhangatt är ett
måste förstås för skall kunna utgångspunkt förattsom man ge en

läkande. Hon talar livsupplevande och livserfarenhet basen förom som
lidandet. Hon därmed avstånd från psykosomatisk modell därtar en
vilken upplevd sjuklighet helst, där fysiska producerassymptomsom

det undermedvetna, definieras bevis på det föreliggerattav som en
organisk sjukdom måste söka medicinsk hjälp för. Enligtsom man
denna psykosomatisk medicinsk förståelseär sjukdom starktsyn av
förankrad i den dualistiska modellen delar kropp och själ ochsom upp
där själen farlig för kroppen. Finklerär för förståatt attmenar man
sjukdom och dess uppkomst och utveckling måste undvika dikotomier
mellan biologi och tänkande, och kultur och studera liv i sittnatur ett
totala sammanhang och den mening och betydelse frågaisom personen

lidandet.ger

Kvinnorna i inklersF mexikanska etnografi upplever outredden
ambivalens i sina liv. Förutom landets historiska, politiska ochatt
ekonomiska situation dem beroende ekonomiskt,gör har demännenav

på och längtan efter liv skiljer sig från Ietten syn männens.en som
samhällets ideologi finns uttalade moraliska koder säger attsom
äktenskapen skall och bygga på romantisk kärlek, ochmonogamtvara

familjefadem skall försörja sinatt familj och sig den. Förägna
den moraliska koden ocksåär han skall visa hanattmannen äratt man,
de starkaste och kunna konkurrera med andra både i sittmänvara en av

arbete och vad gäller andra kvinnor. Dessa olika ideologier i detmöts
verkliga livet på mikroplanet. Män inte männensmotsvararsom
outtalade bevis kraft fysiskt starka, kunna dricka ochattgenom vara
slåss med sina bröder och ha flera kvinnor och många bam inteanses

verkliga Att har fler familjmän. försörja därföränvara äratten man en
inte ovanligt. För kvinnorna innebär detta de inte fåratt attpengarna
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och det riktigaräcka och deras föreställningar kärlekentill att om
familjelivet infrias.inte

sjuklighetMotsättningar ideologi verklighetmellan och ger
Finkler starkast upplever motsättningarnavisar de kvinnoratt som

får illamående, trötthet och andramellan ideologi och verklighet värk,
medvetnakroniska visar hur kvinnorna inte alltidHon ärsymptom. om

deras beskrivningarvad det är attsymptomen avsom ger men
mellanlivserfarenheter innehåller motsättningaroch upplevelser stora

ochdet livet skall och den verklighet demde tror omger somvara som
några beskriver fängelse. framgår klartdem Det attett upp-somav

och ständigakomsten lidandet finns i kvinnornas livssituationav
besvikelse legitima uttryckinte några änannat genomgessom
kroppens språk.

sjukdomsorsakemaoch antropologen Kaja Finkler förankrarI med att
lederi själva blir med sjukvården tolkningsprocesslivet mötet somen

med sittbort från möjligt läkande. ögonblick kvinnanIett samma som
honlidande till medicinskt utbildad somatisk läkarekommer taren

läkaren fokuserar sittockså sitt första bort från bot eftersomsteg en
intresse kropp liv. bara de kvinnorpå hennes och inte på hennes Det är

bearbetaupppsöker sin kvinnliga healer möjlighet attsom som ges en
sin uppmärksamhet livet ochinstängdhet. Healem riktar deras hur är

börja hjälps blanddem kraft något det. Kvinnornagöraatt annatger
tillråd utföra vissa aktiva handlingar i sin ledertur attattgenom som

vardagsliv.de sin kropp och mår därigenom allt bättre i sittglömmer
råd långsammaDetaljerade beskrivningar healems visa och någraav

läkningsprocesser lärorika och rekommenderas till läsning.är

Somatisk inriktning begränsar
idag och fler människor söker för kroniska tillståndNär flerser som

sjukligavärk och trötthet läkare kan bekräfta någraattutansom
kroppsliga måste utgångspunkt i något liggertaprocesser som

älva sjukvårdsmötet vidare den komplexitetutanför och fundera
Finklers och andra studier synlig. Antropologisk forskning hargörsom

hittills varit outvecklad inom område i Sverige.detta

Kroniska tillstånd där finns någon logisk tolkning in i dendet inte
biomedicinska modellen blir problematiska för sjukvården. Fleraallrner
symptombilder kronisk utvecklats 1900-talet;karaktär har underav
fibromyalgi, och kronisktelallergi, amalgamförgiftning, teknostress
trötthetssyndrom. Både läkare och patient invävda i kulturella ochär
sociala förväntningar tolka dede för Denär möts symptomen.att nya
har olika kunskaper och upplevelser kring det derasärsom gemen-
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problem. Om världantropologiska studier giltiga också i vårärsamma
bör bättring kunna påbörjas det människor hjälpsvägen mot attgenom

söka lösa konfliker och motsättningar i det dagliga livets komplex-att
itet. den somatiske läkaren fångadMen i olika dilemmanär som
begränsar möjligheterna hantera Byråkratiskukdomsmönster.att nya
struktur och bakomliggande ochideologi kring vilken utbildning
erfarenhet uppbyggd två sådana dilemman.är är

Orsaker till lidande ikommer bakgrunden
En upplevelse otillräcklighet och misslyckande kan leda till attav
läkare remitterar människor med viss form lidande till den enaen av
specialisten efter den andra. och koncentrationMer symptomenmer
blir resultatet för den lidande människan kommer förskansa sigattsom

sitt kroppsligai lidande och söka hjälp med det. Orsaksfrågan kommer
i bakgrunden allt eftersom livet levs de kroppsliga symptomen,genom

språk inte kan förstås dem inte varit med i just det livet.ett som av som

Under på den detta vill beskriva finns outtaladytan process som en
misstro ömsesidig. Läkaren kan inte säker på vad patientenärsom vara
egentligen känner och vill uttrycka och patienten kan komma att
betvivla läkarens förmåga och vilja hjälpa. här reaktionsmönst-Detatt

kan kallas för 1987onda cirkel, Sachs Uddenbergmisstronsret
eftersom misstro hos båda kanväsentlig komponentärparter en som
komma och förstärka behovet bekräftelse hosatt permanenta att
patienten därmed förstärker beroende sjukvårdensittsom av .

Kroniskt trötthetssyndrom exempel tillstånd där,är ett ett som
beskrivs somatik kulturella och sociala aspekter kan kommasamtovan,
på kollisionskurs. Här beskrivs syndromet helt kort och med utgångs-
punkt från studier gjorda ñamforallt medicinska antropologer i USAav
och vad pågår Sverige, några framtidai inriktningar påsom nu ge
studier och insatser ochdet gäller de sjukdomarnas problematiknär nya
interaktionen i vården.

Kroniskt trötthetssyndrom eller myalgiskt encephalomyelitsyndrom
ME det också kallas har varit känt neurasteni på 1800-talet,som som
kronisk mononukleos på och på1960- l970-talen, yuppiesjuka 1980-
talet och idag kroniskt trötthetssyndrom. har först under detDetsom

decenniet tilllett systematisk forskning och riktadsenaste en mer
klinisk verksamhet. Successivt identi-har i västvärlden kommit attman
fiera människor tycks lida likartad konstellationen grupp som av en
besvär, där trötthet ingår hömsten.som en
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jämförelser fastställdesFör forskningsresultat skall kunna görasatt av
de Centersymptomkriterier används internationellt år 1988som nu av
for Disease Control i Atlanta, USA. kriterier i något justeradDessa är
version från följer. kroniskt trötthetssyndrom kan1994 Diagnosensom
således ställas det står under och uppfyllt.1a lb ärom som

Patienten har kliniskt oförklarlig, ihållande eller1a. bedömd,en
återkommande trötthet eller flera månader i följd är:somsex

något för patientennytt-
inte resultatet pågående ansträngningär av en-
inte går vila bortatt-

aktiviteterorsakar rejält minskad möjlighet tidigareutövaatt-
på arbete eller fritid.

Samtidig förekomst fyra fler följ ande1b. eller symptom,av av som
måste ha varit ihållande återkommande under ellereller sex

haflera månader i följd ohälsa. Symptomen skall inteav
funnits trötthetsdebuten.innan

egenuppgift försämring korttidsminne eller koncentra-om av-
tionstörmåga sådan grad det finns tydlig försämringattav en

tidigare aktiviteterav
halsont-

lymfkörtlar på halsen eller i axillerömma-
muskelvärk-
ledvärk i flera leder rodnad eller svullnadutan-
huvudvärk eller svårighetsgradmönstertyp,av ny-
patienten vaknar outsövd-
sjukdomskänsla timmar kommer efter24änsom varar mer-
ansträngning.

Sedan finns vid infektionskliniken, Huddinge sjukhus, s.k.1992 en
ME-mottagning dit människor med kronisk trötthet kan vända sig.
Under många hade vid infektionskliniken människordessamöttman

vad skulle med deras svåra lidande. liderDegörautan att veta man av
multisystemsjukdom och frånkan ha såväl centralasymptomen nerv-

immunsystemet och ofta muskler och skelett. Idagävensystemet,
arbetar med rehabilitering och forskning kringmottagning,ett team

Åsbring,dessa patienter Engqvist Vårdfacket 1996;

och kvinnor, enligt hittillsvarande kvinnorMän forskning flera än
med eller tillmän, flera dessa söker sig först oftastett symptomav

sina husläkare eller vårdcentraler tolkar vardag-symptomensom som
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liga och föreskriver olika vitaminer, behandlingar med antibiotika eller
värktabletter, sjukskrivning Det förmodligen under in-dennaärosv,
ledande period och misstro hur den fortsatta sjukdoms-avgörsom oro
historien kommer gestaltas. nyligenI genomförd utvärderingatt en av

Åsbringverksamheten vid Huddinge sjukhus 1994 framgår det att
i genomsnitt varit sjuka i månader och sökt sig38 inomruntpersonerna

olika delar hälso- och sjukvårdssystemet under genomsnitt 17iav
månader innan de kom i kontakt med mottagningen för kroniskt trött-
hetssyndrom. framföralltDet denna period då människor söker botär
och lindring problem vad gäller interaktionen iutgör ett stortsom
vården.

Man har alltså i Sverige i andra delar västvärlden inrättatnu som av
mottagningar där dessa människor kan bli hörda, undersökta och tagna
på allvar i sin situation inte från medicinskt håll löstännutrots att man
gåtan med orsakerna till det lidandet. välNär dessa människorstora
kommer till mottagning särskilt sig kroniskt blirägnar tröttaen som
de ofta lättade, kärmer sig förstådda och får sitt lidandeen ny syn

tala med andra har problem. Bekräftelsenatt attgenom som samma
deras lidande verkligt för någon blirför dem självaär änannan
stärkande och positivt.

Är det diagnosen vill haman
ÄrMen för andra uppstår också problem slag. det verkligenett nyttav

diagnosen kroniskt trötthetssyndrom vill ha Om intesom man man
kan något med diagnosen få sitt lidande bekräftat,göra annat än äratt
det då inte hoppfyllt fortsätta leta Kanske finns det ändåattmera en
kroppslig förklaring möjlighet till behandling. Patienterna ärsom ger
lika influerade sina läkare det gäller leta efter något sjukligt.när attsom
Den kulturellt formade inställningen till orsakerna till sjukdom harsom
sina i upplysningstidens filosofiska diskussioner har tilllettrötter en
uppdelning psyke och begränsar såväl läkares derasav soma som som
patienters möjligheter söka utanför kroppen. gällerDettaatt svaren

vid med kliniker/forskare vid de speciella mottagningamaäven möten
envist söker finna något på upptänkligallatt tasom genom

provtagning. Kroniskt trötthetssyndrom diagnos gårdär alltär annaten
Ännuutesluta. vågar medicinarna inte uttala sig någon helstatt om som

säker orsak.

fysiskaDet lidandet blir huvudsaken
Flera studier där antropologer följt diagnosen kronisktmedpersoner
trötthetssyndrom i USA visar dock hur upplevelser och livserfarenheter
utlöser kroniskt lidande. Dessutom visar dessa studier i USA att
patienter med diagnosen i utsträckning isitt lidandestor vägrar se
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depression eller psykiska problem. innebär ocksåDettenner attav
diagnosen fokuserar på det kroppsliga legitimeraroch detta lidande

just fråga kroppen. och patienternaI med kommer iattsom en om
kontakt med infektionsläkare eller andra somatiska läkare blirrent
inriktningen fysiskaderas lidande huvudsaken. Såsom de mexikans-
ka kvirmorna får patienterna här allt svårare komma i kontaktäven att
med orsaksfrågor kan ligga bortom den verklighet konstruerassom som
i den medicinska konsultationen.

Kritisk medicinsk antropologi
Den medicinska konsultationen förser med där kan fåoss en scen en
multidimensionell insikt i biomedicin i aktion, hur diagnoser skapas och
hur behandling introduceras. asymmetri implicit i varjeDen ärsom
sjukvårdsmöte mikrobelysning samhällets sociala ochger en av
kulturella stniktur. antropologin har vuxit fram kritisk medi-Inom en
cinsk antropologi där vill peka på hur det sker på mikro- ochman som
makronivå i samhället speglar varandra och hur därför makt-är av
frågoma oundvikliga det gäller analys interaktionen i vården.är när av
Det framgår ändå hur bör försiktig gäller fördet dranär attman vara

slutsatser vad sker i relationen mellan läkare och patientstora om som
det gäller älva läkandet och sjukdomsprocessen i sin helhet. Mannär

måste mellan läkare och patient komponent i läkandemötetse som en
där de sig i drama kan litenengagerar baraettprocesser som vara en

del i patients livssituation och fortsatta hälsa eller sjukdom. Läkareen
inte utbildade till hantera mikrohändelser socio-kulturella,är att som

kognitiva eller emotionella uttryck befinner sig ändå i dessamen
situationer där sådan fönnåga behövs.

Diskussion och slutsatser

Här har försök gjorts beskriva hur värdefullt det inkluderaärett att att
samhälle och kultur i definitionen sjukdom där sammanlänkarav man
livserfarenheter med lidande och vilka inte alltid gårsymtom att
observera kliniska standarder eller laboratorietester. Motsätt-genom
ningar händelseroch i människors liv upplevs i kroppen genom en
uppsättning relaterade mekanismer vårdens företrädare kansom nu

med och identifiera och beskriva. Denna formulering tar ettvara oss
bortom explicit biologisk förklaring, kropp-själ dualism ochsteg

traditionell psykosomatik modell på allvar sin utgångs-mot taren som
punkt i komplex uppsättning samverkande faktorer i människors liv.en
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Forskningen ligger grund för de sammanfattande kommen-som som
pekar människorsflertal vad gäller erfarenhetertarerna mot ett teman

utmattning livsstil, livsupplevelser och svårigheter,negativagenom-
sociala och kulturella motsättningar mellan ideologi och livets

medverklighet. Allt detta sjukvårdspersonal i deras interaktionmöter
kanpatienter. folkhälsoproblem kroniskt trötthetssyndromEtt som

aspekter gällerstrålkastaren på flera kulturella och sociala vadsätta
vården.interaktionen i

tillståndBemötande och outreddamänniskor med diffusaa. av
oklar osäkerhet,med medicinsk orsak och etiologi skaparen

och misstro.oro

Svårighetema människors skapade ib. ettatt symptomse som
socialt och kulturellt sammanhang leder till fortsatt sökande
efter å sidan somatiska den andra psykiska förklaringaråena

här också inbegripet psykosomatiska besvär.-

sjukdomarna tenderar skapas benämningar förDe ettc. nya som
kategorier.lidande inte går klassificera i befintligaattsom

innebär samhället sanktionerar lidandeDetta att ett utan
behandling och människor möjligheter att motsvarager
lcriteriema for legitimering sin situation iatt termer aven av
sjukdom. kulturellt perspektiv blir sjukdom blandUr annatett
till på detta den skapas och bekräftas i och med inter-sätt;
aktionen mellan upplevda och detta får idet ettsvaret som
medicinskt sammanhang.

olika ochDet sker i interaktionen mellan märmiskor med rollersom
kultur i vården bara i pågående livsprocesser där medicinensdelär en

medicinskabudskap kan få eller mindre kraftfull betydelse. Denmer
institutionen tagit detoch dess företrädare har i utsträckning överstor
stöd kyrka med sambandoch familj tidigare försåg människor isom

tillmed existentiella problem. innebär i sin begränsandeDet tur att ett
vadantingen kropp eller själ i vården otillfredsställande, särskiltär

gäller de folkhälsofrågoma, exempelvis kroniskt trötthets-stora som
syndrom, där lidande få några medicinskainte kan över-ett stort svar
huvudtaget. Interaktionen i vården måste vidareöppna mot ettupp

såperspektiv där hänsyn till sociala och kulturella aspektertarman
långt möjligt.
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8.3 Kommunikation, maktkön och i

patient-läkarkonsultationer

Sammanfattning: Vår litteraturöversikt belägg för kommunika-attger
tionen inom vården påverkas såväl könet på patienten påav som
vårdaren. Manliga läkare har till exempel kommunikativannorlundaen
strategi kvinnliga. kommunikativa strategin central, eftersomDenän är
den bland bestämmer patientens hurför medverkan,annat utrymme
patientens problem skall förstås Kvinnliga läkare inriktadeäretc. mer
på försäkra sig patientens aktiva medverkan i samtal och strävaratt om
också efter bredare förståelse patientens problem.en av

Kvinnliga patienter visar tendens föredra kvinnliga läkareatten
speciellt det fråga könsspecifilca hälsoproblem. Litteraturenärnär om

dock ingen entydig bild kvinnors och förväntningar påmänsger av
manliga respektive kvinnliga läkare.

framgår också det biomedicinskaDet språket, exempelvis vidatt
gynekologisk rådgivning och preventivmedelslörslcrivning, kan tillleda

samtalen hamnar långt ifrån kvinnors erfarenheter och beslutenatt att
därför i realiteten andra kvinnorna själva.änstyrs av

Litteraturen vårdkommunikation utgår till del frånstorom
amerikanska studier. Den svenska forskningen på området ochringaär

främst kommunikation mellan ochpatient läkare. kan i sigDettaavser
uttryck för klar hierarki inte könsmässigt neutral.ärses som en som

Denna litteraturöversikt sammanfattar kunskapsläget inom det breda
och snabbt expanderande forskningsfält kommunikation irörsom
vården. uppmärksammasHär särskilt de studier tagit fastasom
kvinnors och agerande och attityder i vårdsammanhangmäns -
antingen uppträder patient eller vårdgivare i detman som som senare
fallet i allmänhet läkare, då patient-läkarrelationen denär röntsom som

uppmärksamhet i forskningen. Vård till avgörande delarärmest en
kommunikativ verksamhet i alla led bedrivs med språk och samtalsom

viktiga Frankel 1993, Mishler 1984. Att vård innebärsom resurser ge
bland information till ochpatienter ibland anhörigaannat att ge om
behandlingsaltemativ, och tänkbar för tillstånd,symptom ett attgenes

och träffa överenskommelser, diskutera levnads-övertyga, trösta att
förhållanden och livsstil.

Samtalet i den kliniska miljön mellan patient och läkare eller andra
vårdgivare dock långt ifrån den enda situation där språket harär en
avgörande betydelse för kvaliteten i vården. Vårdkonferenser, journal-

lO l6-l235
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skrivning och liknande institutionella aktiviteter likaså språkligaär
verksamheter, och följer vårdpersonal under dag, kanom man manen
helt säkert konstatera ansenlig del tiden telefonsamtalatt ägnasen av
med patienter och kolleger, dokumentation verksamheten, beställ-av
ning undersökningar och laboratorieprover kan hävdaMan attav osv.
i modern vård bedrivs med betoning på människors delaktighetsom
och på förebyggande arbete blir samspelet mellan ochpatienter
vårdgivare alltmer nyckel till framgång.en

Vård, kommunikation och kön forskningsresultat-

Ett studera kön och kommunikation i hälso- och sjukvårdensätt att är
behandla biologiskt kön variabel med två värden. Dennaatt typsom en
forskning har ofta inneburit gjort jämförelser mellanattav man

vårdsituationer tänkta eller verkliga och frågat patienter deom- ä
föredrar manliga eller kvinnliga läkare liksom ibland motiven för
angiven preferens.

I forskning har ställt frågor eller gjorttypen annan av man om,
observationer hur manliga respektive kvinnliga läkare bemöter sinaav,
patienter, vad tid och hur "kön påverkar bedrivaägnar sättet attman
klinisk praktik" Bertakis, Helms, Callahan, Azari Robbins 1995
meri allmänhet.

En tredje studier utgår explicit ochfrån könsperspektivtyp ettav mer
till övervägande delen intensivstudier kvalitativ byggerär natur samtav

problematisering forskningsområdet kommunikation i vården.en av
Detta innebär inte längre inskränker sig till betrakta könatt attman

variabel kan två värden, intresserar siganta utansom en som man
framförallt för hur föreställningar och kvinnor, liksommänom om
manliga och kvinnliga egenskaper, reproduceras i vården. Kön
uppfattas således i dessa studier grundläggande princip försom en
social ordning och knutet till makt och maktutövning.som

Patientperspektiv på vårdkommunikation och vård

med utgångspunkt i läkarens kön

dennaI första studier har således intresserat sig förgrupp av man om
patienter föredrar manliga eller kvinnliga läkare. ganskaDenna
omfattande litteratur har oftast sin utgångspunkt i det ökande antalet
kvinnliga läkare. Den miljö de flesta studier primärvårdenårsom avser
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family practice, arnbula-och general practitioners,
practice.tory

forskningSammanfattningsvis utmärkande för dennakan säga attman
till kvinnor föredrarden visar det finns tendensär attatt attatt en

i synnerhet har kvinnligabehandlas kvinnliga läkare och då när manav
hälsoproblem. Några studier också denna tendensantyder är mestatt

kvinnor det i litteraturen indikationer påtydligt uttalad hos finnsyngre
hargenerationseffekt innebärallmän mestatt personeren som yngre
kankritiska på den vård de erbjuds. Samtidigtsynpunkter man

bemötandekonstatera forskningen vanligtvis behandlar fråganatt om
undersökningaroch kön på tämligen trubbigt De flestasätt.ett

motiven till varförinnehåller inte någon övertygande analys av man
könsspecifi-kön. fallet medföredrar eller inte föredrar läkare Iegetav

detvarför föredrar läkareka sjukdomar det kanske uppenbartär man av
entydig bild ochkönet, litteraturen ingen mänattegna ger avmen

läkarekvinnor förväntningar kvinnliga respektive manligahar olika på
behandla patienter se exempelvisvad gäller deras och bemötasätt att

Owen Delgado, Lopez-West 1993, Fennema, Meyer 1990,
fårFernandez de Dios 1993. Vid del studiernaLuna manen av

otvivelaktigt känslan de speglar den kända devisen attatt om somav
undersökningar,frågar får Nästa ägnatsomman man svar. grupp av

respektive kvinnliga läkare praktiseraruppmärksamhet hur manliga
könsskillnader-hälsovård, ingående och upplysande bild avger en mer

och bakgrund.naturnas

kommunikativa hosKliniskt arbetssätt och mönster

läkarekvinnliga respektive manliga

Sammanfattningsvis resultaten från forskning vadkan säga attman
kvinnliga sin kliniska verksam-manliga och läkares sätt utövaattavser

helthet i förhållande till manliga respektive kvinnliga patienter inte är
flesta studier dessutom utförda i USA medentydiga. De är ett annor-

hos såväl med-lunda hälsovårdssystem och med andra värderingar
borgare undersökningarvårdpersonal. övervägande antaletDetsom

kvinnligaredovisa resultat pekar på manliga ochdock attsynes som
Ävenläkare har delvis olika strategier i det kliniska samtalet. en

kvantitativt avseendepatienteffekt framträda i de flesta fall. Isynes
yttranden, med sinatalar kvinnliga läkare längre, i tid och antalmätt

tillpatienter. har stöttande kommunicera lederMan sätt attett sommer
patienten bidrar aktivt till samtalet. Majoriteten undersök-att mer av

ningarna tycks också peka kvinnliga läkare har benägenhet attatt en
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fästa uppmärksamhet psykosociala faktorer och på patientenspåmer
al.formulering Hallallmänna situation. något drastiskaDen etsom

drarpåstår "vi1994 väljer slutsats sin studie denär attsom av
sökande ochslutsatsen stark bias i urvalet avatt trots enen

socialiseringseñekt i läkarutbildningen så lyckades inte mängöraman
våra kvinnliga läkare" vår översättning bekräftas i sås 39 l mottoav , kliniski bedrivadet finns relativt tydliga könsskillnader sättetatt att

praktik. skillnader innebär "medicin i kanOm dessa sigatt inneanses
ochmachodomineradi förändringsprocess till mindre konsten en
ochkvinnorsvetenskap" ibid. funktion ökande närvarosom en av

utgångspunkt i undersökningen.kan inte besvaras med Däremotansvar
tematik bearbetats iföregriper detta formulera frågan densätt att som

nedan.den tredje studier karaktäriserasgrupp av som

kvinnliga/manligaVårdkommunikation, makt och
erfarenheter

pårelationen kön och interaktion kan formulerasFrågan mellanom
kommunikation exempelvis läkarkon-olika Om uppfattarsätt. man

människor skaparsultationen for handling vilkenarena genomsom en
raduppkommermöjligheter för samtalspartners och delta,att enagera

kommuni-förintressanta frågor; hur fungerar dominerande mönster
kation institutionella miljöer vad gäller villkoren för olikai attgrupper

institutionellaKommunikationen i densina erfarenheter hördagöra
denmiljön skolan, sjukvården, banken osv. innebär dominans fören

expertis,vanligen någon formparten, representerar somena som av
Somden medborgaren beroende Säljö, 1992.andra ärparten av- -

kvantitativtLinell 1990 har påpekat denna dominans märkbarär
ocksådenexperter har tendens dominera talutrymmet, äratten men

siginteraktionell genom den andres möjligheteratt att yttrastyrman
om.liksom innehållslig dvs. starkare vad talarden parten styr man
talarItillägg kan också påstå dominansen sig i huratt yttrarman man

och perspektivdet talar och erfarenheter somom man om som sesvems
relevanta. innebär miljöer berörDetta samtalssituationer i de vi häratt

denasymmetriska Linell, 1990 och kan delär ses som en av
olikaoffentliga maktutövningen. följdfråga då hurEn intressant blir

möjligheter harerfarenheter speglas i samtalen och vilkagruppers man
sina intressen gällande.göraatt

Med sådant maktperspektiv blir jämförelserpå kommunikationett
mellan och kvinnors liten delåsikter bara vadmäns ärav somen
intressant i sammanhanget. Istället blir central tematik den rörsomen
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vilka möjligheter och kvinnor beskriva ochmän möta sättatt attges
förstå sin situation deras erfarenheter och intressen. Detmotsom svarar
slags ojämlikhet upphov avhängigt hurtill ärgenussystemetsom ger av
föreställningar manligt och kvinnligt skapas i samspelet mellanom
vårdgivare och vårdtagare, och dessa förs vidare språket. Degenom

reproducerar dominanssystem behöver självfallet inteettsom vara
medvetna de bidrar till upprätthålla sådan ojämlikhetatt attom en

sitt bemöta människor i verketandra självasätt ärattgenom man
sällan det, jñ Waitzkin speciellt kap. och 6.1991, 5

Denna bakgrund försök tydliggöra premissema för delär ett att en av
den växande forskning tagit fasta på och inspireratssom av en
könsteoretisk utgångspunkt och således har kritisktettsom mer
perspektiv. Om således sig kunna utgå ifrån mångaattman menar
sociala innebär underordning kvinnor, och därmedprocesser en av
kvinnliga perspektiv och intressen, blir den intressanta forsknings-
frågan hur detta går till i konkret sammanhang. studierDeett som
skall exempel på denna forskningsstrategi har således ställtange som
frågor kring hur kan synliggöra kvinnliga och manliga sätt attman

och hur kan iförstå dem ljuset könsteoretiskagera man av en
betraktelse manligt/kvinnligt.av

West 1993 anlägger könsteoretiskt perspektiv på deett mesten av
utforskade ñågorna inom hälsokommunikation, patientersden rörsom
följsamhet complicance. sammanfattning innebär resultatenI att
manliga läkare direkta instruktioner, formulerade närmastgav som

"taorder varje tablett fyra gånger dagen"; "sätt dig här".en av om
I till detta använde kvinnliga läkare förofta strategimotsats atten
förmedla direktiv innebar arbetade med förslag. Genomattsom man
strategin använda förslag istället för order förändras balansenatt
mellan i samtalet och blir mer Förslag kan ochparterna man,
förväntas till och med, och ställning till. En order kantaman reagera

mycket svår för underordnad diskutera, eftersom dettapart attvara en
fordrar ifrågasätter beslut fattat kunskap ochatt ett partman av en vars
hjälp beroende dessa skillnader avspeglarWestär attman av. menar

generella antaganden och ideal i amerikansk kultur hur ochmänmer om
kvinnor skall Att direktiv i form förknippatorder medäragera. ge av

manligt förhållningssätt och detta naturlig ordning också förett är en
patienter. skapaAtt samförstånd och åtagandengemensamma
uppfattas kvinnligt tillnärmande beslut. studie illustrerarWestsettsom
också tydligt hur jämlikhet eller ojämlikhet i kommunikation skapas

förhålla sig. sigDen order, sigsätt rättenatt tar att targenom som ge
också underordna den andre.rätten att
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I artikel från bygger på material går1990 West ännuen som samma
djupare in i fråga vilka villkor läkaren skapar församma om som

kommunicera. visar hur skillnadernaWestpatienten sitt sätt attgenom
i direktiv och instruktioner till patienter också innebarsätten attatt ge
de kvinnliga läkarna tämligen systematiskt efter skapasträvade att en
kommunikationssituation förbild ett gemensamtsom gav en av ansvar
vårdbeslut. West kommer också i detta arbete på den flitigt
beforskade frågan patienters följsamhet eller compliance demotom
råd/anvisningar får Larsson Kjellgren, Ahlner Säljö1989,man

Även1995. West inom för den studien genomförts inteom ramen som
kan sig studienuttala compliance i långtidsperspektiv eftersomettom
inte innehöll någon uppföljning patientens agerande, menarav senare
hon inom för konsultationen kan urskilja vissa mönsteratt man ramen

vilketvad gäller direktiv/skapa överenskommelsersätt att somge
förefaller framgångsrika s hur patienter106ff. kan nämligenMan se

de olika klar skillnad idirektiv. Det fannssätten attreagerar ge en
den mening det men uteslutande deframförallt intesättatt som
kvinnliga läkama på, jämlikagerade med förslag som gav en
utgångspunkt i samtalet och innehöll utgångspunkter somsom
formulerats så båda skulle sig ansvariga, såatt parter se som gav
patienterna betydligt fler explicita bekräftade derasresponser som
avsikt följa överenskommelsen. strategi ledde tillDennaatt att
patienterna i fallen indikerade sådan67 procent av gav svar som en
avsikt. fickRena imperativer som framförallt manliga läkaregavs av
sådana bekräñande fallen.från patienterna i endast 47 procentsvar av
Principen i detta avseende förfaller imperativ formattvara mer av
direktivet hade, desto lägre frekvens bekräftelse från patienter somav
signalerade hade förför avsikt följa rådet. gälldeDetta ävenatt attman
kvinnliga läkare, de hadeden skillnaden påpekat,stora attmen var, som

litet antal dennaett typ utsaga.av av

språkBiomedicinskt kommunikationlämpar sig inte för med
patienten

litteraturen finnsI generell diskussion den ojämlikheten mer somav
uppkommer i institutionella samtal och ansenlig del dennaen av
forskning har inom för hälso- och sjukvården. Problemetägt rum ramen

principiellt intressant eftersom det finns innebärär mönster ettett som
ökande inslag professionell expertis inom olika fältmångaav som
tenderar beröva människor inflytande situationer sederasöveratt egna
bl.a. Melander 1995. kritisktEn hållen diskussion med könsmässiga-
implikationer exemplifieras Mishlers 1984 arbete detav om-
biomedicinska språket och dess roll i vården. Mishlers kortär,tes
uttryckt, måste skarp åtskillnad mellan vård ochgöraatt man en
medicinsk vetenskap. Vård innebär aktiva ingrepp i människors
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livsvärld och i jämförelse med den medicinska vetenskapen,är en,
praktisk och i utsträckning också moralisk verksamhet. Detstor
biomedicinska språk dominerar vården utvecklat för fungeraär attsom

effektivt och precist kommunikationsmedel i första handettsom som
fungerar inåt i organisationen och med vetenskapliga ideal som
utgångspunkt. lämpar sigDet däremot flera skäl illa för kommu-av
nikation med patienter. vanliga fall kommunikationsproblemetI tolkas
i sammanhang detta slag också fråga terminologi,rörav som en som

detta förefaller enligt studiersamstämmiga knappast någotmen vara
problem. I studier inom bl.a. primärvård farms inte några teckenstörre

på läkare särskilt ofta introducerar teknisk terminologiatt numera som
patienter inte förstår Johanson i tryck. Istället förefaller1995;et
det ibland patienter kommer med övervägande delen bidragsom av
detta slag jfr studie på medicinpoliklinik, Aronsson, SäljöLarsson
1995

En intressant kritik går istället på det biomedicinsktut attmer
förankrade språket beskriver sjukdomar och hälsoproblem på sättett

fjärmar dessa från människors upplevelser sin kropp och desom av
problem upplever sitt dagliga liv. Mishler 1984 talar dennaman om
konflikt spänning mellan "den medicinska rösten" vårsom en
översättning å sidan och "livsvärldens röst"vår översättning åena
den andra. Flera forskare har framfört liknande analyser dessaav
problem i könsperspektiv.ett

språketDet medicinska distanserar: gynekologi kvinnorsoch
livsvärld

serieEn intressanta arbeten hur kvinnors liv och behovom
kontextualiseras i medicinskt språk i USA Fisherrapporteras av
1993, Fisher och Todd 1986 Todd 1984. situation detDensamt
handlar i dessa studier gynekologisk rådgivning ochärom
preventivmedelsförskrivning. På allmän nivå kan säga atten man
analyserna konsultationema visar hur frågan hur kvinnornasav om
behov ha tillfredsställande skydd oönskad graviditetatt ett motav
teknifieras och fjärmas från deras livsvärld. Fisher och Todd 1986
illustrerar hur den kunskapsproduktion knuten till preventiv-ärsom
medel, liksom hela informationsflodden kommer via läkemedels-som
industrin, leder till argumentation i konsultationen ensidigten som
kopplar preventivmedelsanvändandet till frågan kvinnokroppensom
reproduktiva funktion och inte till kvinnan social varelse. Vadsom en

visar specifikt hur läkare använder sigär argumentman mer av
beträffande p-pillers fönnenta ofarlighet på indirekt ellersättett som -
till och med direkt innebär övertalande kvinnor användaett attav-
denna form skydd. Kvinnors frågor och i relation till p-pillerav oro
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mindreellerhänvisning till hämtade frånavfärdas med argument mer
läkemedels-och/ellerkällor vetenskapliga tidskrifterauktoritativa som

innebäraktörer beskriver utvecklingen ireklam. Dessa atttermer som
deninnebär riskmedel ofarliga och inte någonär typ somavnya

hämtadargumentationfunnits tidigare. Genom läkarnas beroende av
patient-risk för självakällor finns det likasåfrån sådana atten

rationellapåverkas. P-piller framstår detläkarrelationen sättet attsom
behöver inte planerasäkert, det fungerar alltid,skydda sig det är man

behovvilketmekaniska skydd osv.vid användande oavsettsom av
skyddformskydd. inte välja dennakvinnan upplever sig ha Att avav

förhar förtroendeframstå intekommer därmed attatt som man
läkarens bedömning.

åtgärd sociala situationfärgas kvinnansBeslut avom
hysterectomiervarför1993 utgår i studie från fråganFisher en

frågai USA.har blivit så vanliga Denborttagande livmodernav
går tillsådant ingreppFisher ställer sig hur beslutenär göraatt ettom

beslutetrelevantargumentation betraktasoch vilken närsomsom
ochdeltagande observationfattas. insamladesData engenomgenom
följdesvid två olika klinikerlongitudinell procedur där kvinnor genom

beslutcellförändringar tillbeskedolika från provtagning viasteg: om
givetvisoperation. Situationen häringrepp och sedermera ärom

ochkvinnanpersonlig innebörd förmångfacetterad och har djupen
denförlustinnebär oåterkallelighennes Ingreppetnärmaste. aven

medicinteknisktreduceras tillreproduktiva förmågan och kan inte ett
förmenthur frågan behandlasproblem. Vad Fisher illustrerar är ettsom

andrahur det ändå lättbiomedicinskt problem, är att attsemen
pågenomfördes ingreppetöverväganden kommer in. Exempelvis

hälsovårdenkliniken i denhälften de kvinnor kom till öppnaav som
patientermyndigheter, medan ingen deofta med stöd från sociala av

via denrekryteradesvid universitetsklinik, dit patienternaföljdeman en
behandladesoperation. Iställetprivata sjukvården, genomgick sådanen

islumpmässigt ochförefaller intede på alternativa utfallDettasätt.
beslutetFisher bland huranlaysen samtalen visar annat omav

Fattigasociala situation.ingreppet kommer färgas patientensatt av
därmedopererade ochmed många bam tenderade blikvinnor att

patientgrupper. Detsteriliserade, medan detta inte fallet för andravar
bedömningamaförstå utfallomöjligt detta sätt änär annat attatt

biomedicinska.elementfrån klinikemas sida innehöll andra än rent

USA vidgynekologer, iFisher illustrerar också hur blivande varav
ochbild livmodernkan fådenna tid 90över män,procent avvar en

biomedicinskthar ensidig utgångspunkt idess funktion ettsom en
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ienda intressantadetframhävsreproduktionendärperspektiv som
sammanhanget.

uttryckerGynecologyandObstetricsspecialnummeriI artikel ett aven
funktion:endast"Livmodem harföljandeutgivarensig sätt: en

livmodernblirgraviditetenplaneradesistaEfter denreproduktion. en
cancerbärandepotientielltsymptomproducerande,blödande,värdelös,

citerad i199,Lamed 1977,bort"skall denoch därför tas sorgan
medFishersöversättning.Vår poäng ärFischer 1993, 178. atts

sådanaspråk medbiomedicinsktförexponeringstuderandes ett
gynekologer,i kårenmanlig dominanssåoch medantaganden, aven

ocherfarenheterkvinnorslångt ifrånhamnasamtalenkommer att
älva.kvinnornaandrarealitetendärför ibesluten änatt styras avav

och slutsatserDiskussion

ochvårdsituationerflestainslag i deavgörandeKommunikation är ett
vårdgivaremellaninteraktionenförutsätterframgångsrik behandling att

itillfredsställande. Bristerfungerari kliniska miljöervårdtagareoch
förekom-vanligastdeocksåoch informationkommunikation är en av

avsnittvården. dettaklagomål Itillanledningarnamande enges
kommu-behandlar detforskninginternationellaöversikt denöver som

eftersom detläkare,handvårdgivare i förstasamspelet mellannikativa
vetenskapligaiuppmärksammatsframföralltläkarsamtaletär som

frågortonviktläggsgenomgångenmedborgare. Istudier och om
medborgare och detsåvälvårdgivarekön hossamspelet mellan som

förlopp.ochutfominingkliniska samtalets

kommunikationtydliga teckendet finnsvisarGenomgången attatt
resultat-kön,vården påverkasi klinisk praktik i ävenparternas omav

handenvidresultatenaxplock blandentydig.bilden inte Ett attär ger
annorlundasig hastudier visari de flestakvinnliga läkare en

strategi innebärmanliga kollegor. Dennakommunikativ strategi attän
medverkanaktivapatientensförsäkra siginriktad påär att ommerman

förståelsebredarelikaså efterochi samtalet strävar avenman
till patientensknytaexempelvispatientens problem att angenom

patienten.ocksåsituation. lämnarpsykosociala Man större utrymme
särskiltkvinnor,blandvårdtagarsidan framgårPå attannat yngre,

preferensvårdbesök och dennavidkvinnliga läkareföredrar mötaatt
könsspecifika hälso-uppfattarvid vadblir tydligareän somman

forskningenhuvuddelenkonstaterasSamtidigt kanproblem. att omav
armorlundaUSA medvården utförts ipatientbemötande i ett
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hälsovårdssystem och med andra attityder till frågor hälsa ochrörsom
hälsovård. Forskningen i Europa föga omfattande och i Skandinavienär
/ Sverige finns mycket systematiska studier hur patientbemötandetav
faktiskt ut.ser

Genom bearbeta autentiska data från konsultationer,att och attgenom
välja medvetet könsperspektiv, kanett synliggöra de mekanismerman
i vårdsamtal innebär makt och dominans och isom som ogynnsarmna
fall leder till människor diskutera sin hälsa sittatt möter ochsättett att
liv de inte känner igen eller kan hävda sig Förändringsarbetesom mot.
i dessa frågor måste enligt vår mening bedrivas debattöppengenom en
och den forskning vi här redovisat exempel hur sådanutgör en
debatt kan stimuleras forskningsresultat.av

Litteraturfloran vårdkommunikation befinner sig under starkom
utveckling. Den domineras kraftigt amerikanska aktörer ochav
perspektiv. Den svenska forskning hur vårdsamtal bedrivs och hurom
vårdbeslut går till mycket ringa och främst kommunikationär avser
mellan patienter och läkare. kanDetta uttryck för klarses som en
hierarki inte könsmässigt neutral. Tämligenär omfattande vård-som
forskning i landet har relativt litet intresse vårdkommunikationägnat
och mindre könsdimensionen.än
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påverkar klinisktFaktorer8.4 som

läkemedels-exempletbeslutsfattande -

förskrivning

behandlingföregår valbeslutsprocessSammanfattning: I den avsom
kimskapsnivå, sinaerfarenhet ochsinpåverkas läkaren avav egen

situationella faktorer.och uppfattningarattityder, värderingar samt av
få upplys-användas förbedömningsanalys kanKlinisk närmareatt

beslut.information inför Enanvändningningar läkarens ettavom
kvinnligamanliga respektivepåvisa skillnader isådan studie kimde

läkemedelsbehandling.och derasbedömning patienternaläkares av
läkemedelsförskriv-olikautsträckningoch får i vissKvinnor män

kvinnligaManliga ochkonsekvenser.vilket kan få oönskadening,
i vårdenInteraktioneni jämförbara situationer.läkare olika beslutfattar

fördjupas.förståelsen härföruppmärksamhet såbehöver ökadägnas att
sittvid behov ändramotiveras förvårdpersonalDärmed kan att

vård främjas.jämlikhet i bemötande ochbeteende så att
meka-viktig del degrundutbildningenmedicinskaDen är aven

betydelseavseende könetsläkarnas förhållningssättnismer formarsom
väsentligtdärföroch patienterna. Detför behandling bemötande ärav

ochattityder, värderingarkunskaperutbildningen behandlaratt om
ochläkar-patientkontaktenkön iavseende betydelsenuppfattningar av

vid behandlingen.

exempel denläkemedelsförskrivning fått bildaavsnitt harI detta
medicinska åtgärder. Iläkarens valbeslutsprocess föregår avsom

erfarenhet ochsinpåverkas läkaren bl.a.beslutsprocessen egenav
samverkandeflerakunskapsnivå. Kunskapsnivån påverkas i sin tur av

informationfortbildning,inkluderande grundutbildning,faktorer, av
medi-källor och frånprofessionella och akademiskaolika slag från
källorfrån oberoendekommer ocksåcinska tidskrifter. Infonnationen

Apoteks-läkemedelskomrnittéer ochLäkemedelsverket,t.ex.som
infonnation från läke-muntlig eller skriftligbolaget eller i form av

Påverkanolika slag.och reklammedelsindustrin, inklusive annonser av
Alla dessa faktorerockså visats ha betydelse.kollegor har storav

ytterligareuppfattningar, vilkavärderingar ochinverkar på attityder,
befolkningen,medharpåverkas situationella faktorer, göraattsomav

1991.och patienten Clarksjukvården

ekonomiskagäller regler ochPåverkansfaktorer på befolkningsnivån
till hälsovård. Inomläkemedelsförskrivning tillgångaspekter på samt
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sjukvården organisationen mottagningsverksamheten betydelseär av av
liksom patientunderlagets storlek och tillgängligheten. Läkarens för-
måga få relevanta upplysningar och förståelse för patientensatt av
sjukdomssymptom har betydelse, liksom patientens före-stor egna
ställningar sjukdomen och behandlingsmöjligheter, inklusive denom
specifika inställningen till läkemedelsbehandling.

Vidare inverkar läkarens attityder och värderingar avseende sjukdomen
i fråga liksom uppfattningar värdet den aktuella läkemedels-om av
behandlingen. Beträffande läkemedlet kan flera faktorer inspela som

elfektgrad, biverkningsproñl, kostnad, läkarens tidigare erfarenhett.ex.
läkemedlet Värderingen information läkemedlets effek-av m.m. av om

det gäller behandling kvinnor försvåras läkemedels-närter attav av
prövningar ofta utförs med endast manliga försökspersoner Council
Report 1991. Patientens ålder, kön, sociala klasstillhörighet, upp-
trädande, förväntningar, föreställningar, behov och förmåga över-att
huvudtaget beskriva sina besvär har också visats ha betydelse beslutför

läkemedelsbehandling. Dessutom påverkas läkaren allmärmadenom av
kulturen kring läkemedel traditioner och uppfattningarsamt av om
hälsa och sjukdom. Inte minst påverkas läkaren den medicinskaav
utbildningen sådan och det fortlöpande deltagandet i den medi-som
cinska kulturen. Läkar-patientkommunikationens karaktär innehålloch

i synnerhet beträffande den grad delaktighet patienten har vidav-
beslutsfattandet- har slutligen avgörande inflytande på såväl älvaett
förskrivningen patientens villighet och motivation följaattsom
läkarens råd och ordinationer.

Läkemedelsförskrivning och läkemedelsanvändande olika förär män
och kvinnor. En del dessa skillnader kan förklaras ochmänattav av
kvinnor har könsbundet olika behov läkemedel. Vissa läkemedel ärav

specifika för det könet. En del förklaringen till den generelltt.ex. ena av
högre förskrivningen till kvinnor i reproduktiv ålder har hänförts till de
specifika behov förutom ovanstående endast uppvisas kvinnorsom av
i dessa åldrar. Trots dessa uppenbara orsaker till kvinnor haratt en
högre läkemedelsiörslqivning och högre läkemedelsanvändande,även

det inte tillräckligt för förklara de skillnader finns, vadär att t.ex.som
gäller läkemedel för behandling psykiska åkommor.av

Kliniskt beslutsfattande vid läkemedelsförskrivning

Rationell läkemedelsanvändning kan från åtminstone perspektiv:treses
biomedicinskt-farmakologiskt-ekonomiskt perspektiv, läkarensett
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läkemedel1994. EttDenigperspektivoch patientensperspektiv som
billigtsäkert,effektivt,synpunktfarmakologisk-ekonomiskstriktur

medkontaktienskilde läkarenändå för denkanrationella valetdetär
rationelltmindreframstå änpatienten ett annatindividuelladen som

bedömaskan iställetvaletindividuellaunikaläkemedelsval. Det vara
faktoreralla desammanvägning ärrationellt vid sommest aven

haförväntasskall kunnadelsläkemedletforväsentliga gynnsamatt en
patienten.användasöverhuvudtaget kommaeffekt, dels att av

förskriva visstbeslutvid läkarenssamverkar ettFlera faktorer att
beroendevarierakanbeslutsvägamasituation ochvissläkemedel i en

kan denSammanfattningsvisfrågeställningen.aktuelladen process
behandla medintebehandla ellerbesluttillframleder attett omsom

patientLäkarenföljandepåbeskrivas möterläkemedel sätt. somen
samförståndgradvarierandeiläkaren,problemett avpresenterar som

läkemedel.medbehandlamöjligtuppfattarpatienten,med attvara
farmakologiska ellertänkbaravisst antalredandå oftaLäkaren har ett

på-dessamellanValeti åtanke.behandlingaricke-farmakologiska
dessförväntningarochterapinvärderingarläkarensverkas avav
fråninflytandebyggtsförväntningar hareffekter. Dessa genomupp

kollegorsbehandlingen,kunskapinkluderande direktkällor,flera om
läkemedletmedbehandlingartidigareerfarenhetuppfattningar samt av

ochfördelarläkarenanalytisk beslutsprocess övervägeri fråga. I en
tillhänsynstagandemedkommer,behandlingen ochmednackdelar

läkemedelsförskrivning.besluttillönskemål, frampatientens ett om
fallalltid. I vissadock inteanvändsbeslutsmodellanalytiskaDenna

förekommerundersökningarvissafall enligtfjärdeåtminstone vart
formnågonanvänder sigdär läkarenbeslutsprocesseraltemativa avav

utifrånelleröverväganden,följd tidigareantingentumregler, avsom en
behandlingsrekommendationerövertagits frånbehandlingsrutin somen

kollegor.andraeller från

inflytandefrämstde faktorerSammanfattningsvis utövarutgörs som
metoderdirektaläkemedelsförskrivningbeslutpå läkarens avom

förskrivningsrestrik-läkemedelskommittéer,frånrekommendationer
påverkanmarknadsföring,fortbildning,metoderindirektationer etc,

verk-kliniskasituation denpraktiskaläkarensetc.kollegor samtav
all dennabearbetninginrem.m. Läkarensorganisationsamhetens av

beskrivnadet sättetoch påverkan bestäms attinformation ovanav
ochattityderläkarenssjukvårdenbeslutssituationer ihantera samt av

Dennamed patienten.dialogibeslutetSlutligen formasvärderingar.
direktiv,frånkaraktär,olika överha mycketdockdialog kan rena

önskemål.patientensutifrånhandlande helttillsamforståndslösningar
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För förstå bakgrund och orsaker till könsspecfika skillnaderatt av-
seende beslut läkemedel, det nödvändigt på fördjupatär att sättettom
belysa de faktorer främst påverkar läkarens beslutsprocess vidsom
läkemedelsforskrivning respektive patientens användande läkemed-av
let. Klinisk bedömningsanalys kan användas för analysera läkarensatt
användande information inför beslut. Denna metod utnyttjarettav
standardiserade fallpresentationer där fallbeskrivningama varieras i
bestämda avseenden, allt i syfte den enskilda läkarensutrönaatt sätt att
använda de olika variablema underlag för sina bedömningar.som
Nedan exempel från forskningsprojekt där dennapresenteras ett ett
metod kommit till användning.

Kvinnliga och manliga läkares behandlingsbeslut gällande
standardiserade papperspatienter vid behandling ochastmaav
urinvägsinfektion
En förklaring till variationer mellan kvinnliga och manliga läkare
avseende läkemedelsbehandling kan olika läkare har olikaattvara
patienter och olika läkares förskrivningsmönster därmed medatt
nödvändighet skiljer sig åt. För belysa förekomsten eventuellaatt av
verkliga skillnader måste någon form Standardiseringgöraman av av
patienten, vilket kan i experimentell situation med hjälpgöras en av
klinisk bedömningsanalys.

I studie vid Institutionen för folkhälsovetenskap Avdelningen fören
internationell hälso- och sjukvårdsforskning, IHCAR vid Karolinska
institutet har s.k. papperspatienter för belysa sådanaanvänts att
variationer i behandling standardiserade patienter. Två fallserierav
utformades 26 fall serie, gällande behandling vid försämringper en
hos manlig astmapatient och gällande val antibiotika tillen en av en
kvinna med urinvägsinfektion. Fallen konstruerade medär en gemen-

bakgrundsbeskrivning inom varje fallserie, antal faktorersam ett som
varierar på olika nivåer och sedan likalydande frågor avseende varje
fall.

Analysen har fokuserat på eventuella skillnader mellan de 42 kvinnliga
och 57 manliga allmänläkare från Mellansverige deltog i under-som
sökningen. Läkarna hade jämförbar ålder, formell kompetens och
erfarenhet. Könet på patienten inom varje fallserie har inte varierats,

för specifikt kunna studera denna frågeställningatt skulle dettamen
kunna i framtida undersökning.göras en

I resultaten från astmaserien ingår 2.574 patientbedömningar. Första
frågan gällde eventuell förskrivning kort peroral kortisonkur ochav en
där framkom ingen skillnad mellan de kvinnliga och de manliga läkarna
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och i 55kortisonkur ikvinnorna skrev 56 männenprocentut pro-en
de kvinn-antibiotikaförskrivning bedömdefallen. Beträffandecent av

antibiotika-manliga läkarnasignifikant fler fall deliga läkarna i än att
fallenskrev inödvändig kvinnorna 50behandling ut procent avvar
olikabeträffande deanalys gjordesprocent.och i 45 Närmännen en

andningsfunktion kundebl.a. ålder,bedömningsfaktorema symptom,
skillnaderna.de påvisadefaktorer förklarainte någon dessaav

fall.urinvägsinfektioner förelåg 2.487från serienresultatenI om
norfloxacin,kvinnliga läkare skrevSignifikant fler manliga ettän ut

tillförstahandsvalrekommenderasinteantibiotikum ensomsom
rekommenderadeurinvägsinfektion. Avmed okompliceradpatient en
signifikant högreläkareförstahandsläkemedel skrev kvinnliga ut en

manliga läkarna åmedan dede manliga läkarnaandel trimetoprim än
pivmecillinam sinaandelsignifikant högreandra sidan skrev änut en

kvinnliga kollegor.

papperspatienter föreliggerstandardiseradeVid bedörrming av
läkare behandlaroch manligamellan hur kvinnligasåledes skillnader

ändå ha betydelsetal kanSkillnaderna små i absolutadessa. är men
förekommande.mycket vanligtsjukdomstillståndeneftersom båda är
patienter måstekringläkare besvarat frågorEftersom alla samma

attityder,läkarnas kunskaper,skillnaderna finnasorsaken till i
i deneller förhållningssättföreställningarvärderingar, normer,

experimentella situationen.

antibiotikaskrivavisar sig benägnakvinnliga läkareAtt utattvara
för viljauttryckmanliga läkarna kannågot oftare de attän ett envara

säkerhetstänkande ikan ocksåtillmötesgå patienten. Det ettvara
manlig ochdetta fallPatienten isamarbete med patienten. envar

tycker det bästde kvinnliga läkarnamöjlig förklaring kan är attattvara
då eventuelltför avvakta,behandla patienten söker iställetnär att man

skulle förlorad.kan misstänka kontaktenatt armars

urinvägsinfektionantibiotikum okompliceradBeträffande val för enav
norfloxacin.utsträckning Dettamanliga läkarna i högreskriver de ärut

fåttverkningsmekanism,läkemedel, medrelativt ettett nytt somen ny
försvenska marknadengenomslag på denmycket ävenstort

förstahands-inte klassatsokomplicerad infektion, det etttrots att som
behandlingsrekommendationer. Detillgängligamedel i de flesta

på dettalyssnakvinnliga läkarna kan ha varit benägna attmer
varitiställetde manliga läkarnarestriktiva budskap medan mer

första-läkemedlet. Beträffande de tvådetbenägna prövaatt nyare
trimetoprim. Dettade kvinnliga läkarna oftarehandsmedlen valde
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antibiotikum har enklare dosering och kortare behandlingstid,en en
undersökningens data kan inte visa just detta den under-att ärmen

liggande orsaken till skillnaden i val läkemedel.av

Tidigare studier har visat det kan förutses läkares bedömningaratt att
och beslut vad gäller papperspatienter framträder på liknande vidsätt
beslut behandling patienter i läkarens praktiska verksam-om av egen
het. Om resultaten den aktuella undersökningen överförs tillav en
verklig situation skulle det innebära tionde manlig astmapatientatt var

behandlas kvinnig läkare skulle få behandlingskur medsom av en en
antibiotikum troligen inte nödvändig. Dessutom skulle antalsom ettvar
kvinnor med urinvägsinfektion, träffar manliga läkare, i onödansom

behandling med läkemedel kan tänkas bidra till uppkomstett som av
problem med antibiotikaresistents.

Läkares uppfattningar läkemedelsförskrivningom
I nationell studie istörre svensk primärvård Wahlström 1995,en
Diwan 1995 registrerades cirka primärvårdsläkares600 förskrivning

lipidsänkande läkemedel under månader.22 förskrivandeDe läkarnaav
ñck också besvara skriftlig enkät där frågorna gällde mänen en av om
och kvinnor behandlades lika. I enkäten 55 läkarnaprocent attangav av
de restriktiva förskriva lipidsänkande läkemedel till kvinnorattvar mer
med höga blodfetter till Förskrivningsregistreringenän visademän.
dock kvinnor fick läkemedel i lika högatt grad Dettanästan män.som
bekräftades också vid genomgång journaler gällande omkr 2.900en av
patienter i åldern 30-65 år med förhöjda blodfetter.

Ien telefonintervjustudie i södra Sverige Troein 1995 tillfrågades 236
allmänläkare hur de skulle behandla 65-årig kvinna respektiveen man
med förhöjt blodtryck. l flertalet läkare de i förstaattsvaren angav
hand skulle förskriva diuretikum 27 till kvinnan,ett 20procent procent
till mannen eller betablockerare 52 till kvinnan, 57procenten procent
till mannen. Färre lO läkarnaän förskrivningprocent av angav av
antingen ACE-hämmare eller kalciumblockerare förstahands-som
medel. Det läkarna uppgivna förskrivningsmönstret inte iär över-av
ensstämmelse med de förskrivningsuppgifter har framkommit vidsom
diagnosreceptundersökningen där det visats kvinnor i högreatt ut-
sträckning får äldre och billigare läkemedel medan fårmännen nyare
och dyrare läkemedel se avsnitt 2.3.

Hittills har inga studier publicerats direkt försökt förklara vadsom
denna specifik könsskillnad i läkemedelsbehandlingentyp kan ha förav
orsaker. Tillsvidare får förmoda det har med deatt göraattman
allmänna skillnader i läkarnas attityder kvinnor ochgentemot män som
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har framkommit i olika studier. det här aktuella fallet med skillnaderl
i val läkemedel vid blodnycksbehandling skulle kunna tänka sigav man

flertalet läkare, huvudsakligen grund sin i medicinskadenatt av
kulturen formade könsrollskaraktär, i första hand skulle uppfatta

viktigare samhällelig nyttosynpunkt och därförmännen som ur en vara
benägna behandla med de och dyrare läkemedlen.männenattmer nyare

Detta förutsätter läkarna har underliggandedenattresonemang
uppfattningen de läkemedlen effektivare och bättre ägnadeäratt nyare

tillgodose behandlingsmålen, vilket inte har fått stöd i översiktligaatt
sammanställningar effekten olika slags blodtrycksbehandling.av av
Det finns inga undersökningar direkt visar ochmanligasom om
kvinnliga läkare skiljer sig i dessa avseenden, kommandedenmen
redovisningen det troligt det föreligger skillnader.sådanagör att

När brittiska allmänläkare ñck redogöra för tillfällen känt obehagdå de
i samband förskrivningmed läkemedel Bradley visade det1992,av
sig det framförallt uppkom vid förskrivning antibiotika, psyko-att av
farmaka sedativa och hypnotika och olika symptomlindrandetyper av
droger te.x. hostmedicin. Läkarna patientens förväntningarangav som
främsta skäl till förskrivningsbesluten, också det kunde gällaattmen

upprätthålla god patient-låkarrelation eller det berodde påatt att atten
liknande förskrivning skett tidigare. Läkarna bedömdes behöva lära sig

nej till förskrivning läkemedel och istället utveckla bättresägaatt av
förmåga patienten icke-farmakologisk be-prövaatt uppmuntra att
handling. metod lära kanEn sig detta just studeranärmareatt attvara

erfarenheter läkemedelsförskrivning inger obehagskänslor.näregna av
Undersökningen inriktades inte speciellt på skillnader mellan ochmän
kvinnor allmänt intresse för förstå de variationerär attmen av som
finns mellan olika läkare och för den förslag till åtgärder föratt anger

förbättra läkemedelsanvändandet.att

Läkemedelsförskrivning i allmänhet
Vid studier totalförskrivningen läkemedel har det i flera länderav av
visat sig förskrivningen vanligtvis något högre för kvinnor,att är men

kvinnorna också något äldre i befolkningen, vilket kan förklaraatt är
del skillnaderna. Vid registerstudie i USAstor störreen av en

Ferguson 1990 undersöktes bl.a. förekomsten potentiellt olämpligav
förskrivning. Man kunde inte påvisa några skillnader kundesom
hänföras till patientens kön.

Det har formulerats flera tänkbara förklaringar till kvinnoratt synes
använda läkemedel Efter litteraturgenomgång Lisanskyän män.mer en
Gomberg 1982 beskrevs fyra förhållanden sannolikt särskiltsom
betydelsefulla: a inverkan händelser i kvinnors liv, relateradeärav som
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till reproduktiva förhållanden; b kvinnor har oftare akuta sjukdomar;
kvinnor oftast hälsostatus; kvinnor har fler läkar-rapporterar sämre
besök; c kvinnor har tendens tillgodose beroendebehov istörre att ett
sjukrollen; kvinnor ofta vårdande bam, föräldrar etc. och därförär
oftare i kontakt med läkemedelsbehandling; d socialt dubbelbestämd
standard vad gäller läkemedelsanvändande; oftast kvinnor i reklamt.ex.
för antidepressiva.

Kvinnor har högre livslängd har samtidigt högreän män,en men
sjukdomsförekomst i jämförbara åldrar Stephenson 1993.än män
Några tänkbara skäl till denna könsdifferens kan i sjukdoms-vara:
beteende, ii beteende i förhållande till riskfaktorer, iii förmåga att
uppfatta från den kroppen, iv förmåga beskrivasymptom attegna
och berätta från den kroppen, v inflytande frånsymptomom egna
biologiska skillnader, händelser hänförs till kvinnanst.ex. som repro-
duktivitet, vi skilda sociala roller, vii olika exposition för miljö-
eller yrkesbetingade riskfaktorer i omgivningen, viii påverkan på
hälsan betingad och brist sociala stödsystem.stressav

välkäntDet patientens följsamhet till föreslagen medicineringär inteatt
sällan mycket låg. harDet också visats läkarens uppfattningär att om
de patienternas medicinering visar dålig överensstämmelse medegna
vad patienten själv uppgivit Hulka 1975. det gälldeNär psykotropa
läkemedel, antibiotika, antihistaminer och medel för sjukdomar i mag-
tarmkanalen, patienternas användande i högre grad avvikande frånvar
läkarnas ordination, medan användandet hjärt-kärlmedel och anti-av
diabetika visade överensstämmelse genomsnittet för allastörre än
läkemedelsgnipper. Kvinnliga patienter hade lägre grad avbry-en av
tande behandling och högre grad tillägg medicineringav av av annan
bl.a. från läkare. Författarna studerade anledningen tillannan
avvikelse från ordinationen och fann det i allmänhet inte rörde sigatt

direkt ovilja följa den föreslagna behandlingen oftareatt utanom om
missförstånd på grund bristfällig kommunikation och/eller högtav
antal läkemedel patient.per

studieI i USA Svarstad 1987 utgjordes undersökningsgnippenen av
862 54 kvinnor slumpvis befolkningvaltsprocentpersoner som enur

54.000 invånare. De 862 undersöktes undernoggrantpersonerna en
tvåårsperiod avseende registrerade läkemedelsinköp och besök hos
läkare joumaldata. Kvinnor erhöll något fler läkemedel medän män

under fertil ålder. signifikantaDen skillnaden upphävdestopp nären
kvinnospeciñka läkemedel t.ex. p-piller undantogs från analysen, men
det kvarstod ändå något högre förskrivning. Författarna kommen-en

deras data inte kan användas för bekräfta kvinnor fårterar att att att en
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medicinskt korrekt för läkemedel ellereller hög förskrivning attensav
läkemedlen skrivs inte hellerpå helt riktiga indikationer. Det kanut
uteslutas särskilt i åldrar, har medicinska problemmän,att yngre som

uppmärksammade.skulle behöva behandlas med läkemedel de blevom

Läkar-patientinteraktionen och betydelsekönets

översiktsartikel inverkan läkarens kön läkar-I rörande aven
patientrelationen till hur könsskill-beskrivs den teoretiska bakgrunden

könsspecifikanader kan uppstå Weisman 1985. kan sigDet röra om
förhållningssätt hos läkaren där den kvinnliga läkaren kan förväntas
inta interpersonellt, empatiskt förhållningssätt den manligeänett mer
läkaren. köns-kvinnliga läkaren skulle också med sin annorlundaDen

kvinnligarollsutveckling ha förståelse både för den patientensstörre
kapacitet och hjälp. tilloch den manlige patientens behov stöd Dettaav
skillnad från den manlige läkaren istället oftare skulle kunnasom
förväntas betrakta den kvinnliga patienten osj älvständig ochmersom
den manlige patienten och beslutsfönnögen. Följdenkompetentsom

kvinnligaskulle bli den kvinnliga läkaren oftare så bådeatt attagerar
konsul-och manliga patienter får möjlighet aktiv del istörre att ta

tationen och de beslut behandling. Patienten har ocksåfattassom om
förväntningar på könsöverensstämmelse iläkaren och betydelsen av
läkar-patientmötet måste därför beaktas. Enkelt uttryckt fungerar i
allmänhet läkar-patientpar kön bättre Dettaän tvärtom. ärav samma
särskilt viktigt könsspeciñka sjukdomstillstånd ellerdet gällerom
frågor med personlig och känslomässig innebörd.stor

metaanalys Hall mellan ochI 1988 studier utförda 196741en av
studerades samband och viktiga bak-1986 mellan läkarens beteende

grunds- och utfallsvariabler. Läkarens beteende kategoriserades av
undersökarna i olika infonnationsförmedling allmänt,sex grupper:
läkemedel och behandling, undersökningar, sjukdomsrelaterat, sättet

fråga allmänt, slutna frågor, frågor, uppföljningöppnaatt av
compliance; kunnande tekniskt, kommunikativt; partnerskaps-
byggande; socioemotionellt beteende kroppsspråk, social interak-
tion, positivt tal, negativt ta1; totalt för kommunikationenutrymme
mellan vårdgivare och patient. vanligast förekommande utfalls-De
variablema patienttillfredsställelse, patientens hågkomst/för-var:
ståelse, compliance följsamhet till ordinationer och behandings-
förslag. vanligast förekommande bakgrundsvariablemaDe tre var
patientens kön, ålder och sociala klasstillhörighet.
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Genomgången de 41 studierna visade omfattande förmedlingattav mer
information sjukdom och behandling patienttillfreds-störreav om gav

ställelse, bättre compliance och bättre hågkomst och förståelse vadav
förmedlades under besöket. Att ställa frågor negativ effekt påsom gav

compliance förutom frågorna handlade just compliance, dåom om
effekten positiv. Om vårdgivaren visade sig kompetentvar mer gav
detta högre grad patienttillfredsställelse, liksom vid högre gradav av
förmåga bygga partnerskap kring behandlingen. Detatt ettupp senare
resulterade också i bättre förståelse från patientens sida. Mer
kontaktskapande icke-verbalt beteende patienttillfreds-störregav
ställelse liksom kommunikation överhuvudtaget. Kvinnor fickmer mer
kommunikationstid och äldre patienter fick kommunika-än män mer
tionstid patienter. Kvinnliga patienter fick infonnationän änyngre mer
manliga och de blev också oftare delaktiga i behandlingsbesluten
partnerskapsbyggande och positiva uttalanden frånmötte mer
läkarens sida. Detta skulle kunna förklaras kvinnor aktivaärattav mer

söka information och kvinnor också oftare utlöser positivtatt att ettav
från läkarens sida, vilket har visats i andra studier.gensvar

Med utgångspunkt och istöd analysmaterialet formulerar författarna
teori reciprociteten växelverkan mellan den instrumentellaen om

delen infonnationsfönnedling, kompetens etc. och den socioemo-
tionella delen partnerskapsbyggande, icke-verbal kommunikation,
positivt tal etc. interaktionen och motsvarande aspekter vad gällerav
utfallet konsultationen, där compliance och förståelse betraktasav som
instrumentella, mälrelaterade variabler medan patientens tillfreds-
ställelse med läkarbesöket ligger inom den emotionella sfären. För-
fattamahävdar, med stöd i analysresultaten, förbättringar i vård-att
givarens instrumentella funktioner medför förbättringar avseende såväl
instrumentella socioemotionella aspekter hos patienten, attsom men
detta inte beträffande det omvända förhållandet. Förbättringarär sant
avseende det socioemotionella innehållet i interaktionen ledde således
endast till ökad patienttillfredsställelse och inte till ökad compliance
eller bättre förståelse.

Den slutsatsen överraskande med tanke studierärsenare senare
t.ex. Lassen 1991, Arborelius 1992, Henbest 1992 visat attsom
patienter tillfredsställda också följsamma. En för-är ärsom mer mer
klaring till denna kanoöverensstämmelse i deattvara man senare
studierna inte skilt på de beskrivna förhållningssätten orsakovan som
till ökad patienttillfredsställelse. Kanske har god patientkontakten
förekommit samtidigt med god instrumentell funktion, vilket enligten

har betydelse för båda utfallsdimensionema. Förklaringen kanovan
dock också den forskningen faktiskt visaratt att ettvara senare



bemötande...skillnader 309bakomFaktorer iSOU 1996: 133

förståelseoch bättreföljsamhetökadarbetssättpatientcentrerat ger
konsultationen hardelarnade instrumentellaoberoende avomav

förbättrats.

inflytandet såvälundersöktes1995USA Bertakisstudie iI aven
studie-förhållningssätt. Iläkarnasläkarens kön påpatientens som

män söktekvinnor och 118ingick patienter 132250 somgruppen
Patienternaprimärvårdsmottagning.nybesök på sjukhusbaseradsom

kvinnor.och 33läkare 48slumpmässigt tillfördes 81 mänen av
Innehållet ikön.välja läkarenssåledes inte självakundePatienterna

videoinspelningflertal bl.a.analyserades påbesöken sätt,ett avgenom
fickpatienternaochupplevelser efterfrågadessamtalen. Patientemas

till flerafann, ihälsotillstånd. Mani enkätockså fylla motsatsen om
ochmanligalika långa hosbesökenundersökningar,tidigare att var

medresultat förklarasskillnad ikvinnliga läkare. Denna att man
under-läkarval i tidigareslurnpmässighet iantagligen inte tillgodosett

sig iengageradekvinnliga läkareVidare fannsökningar. att merman
samtalademer och deaktiviteter 36förebyggande attprocent mer om

i sinsociala aspekterfamiljeförhållanden och männen, turän som
sjukdomshistorien. Patien-upplysningartid för fåanvände att ommer

kvinnliga läkarna,hos demed besökettillfredsställdaterna var mer
förhållningssätt.skillnaderna iberoendetolkadesvilket vara av

såvälkaraktär frånpreventivfler åtgärderKvinnliga patienter erhöll av
iläkare.kvinnliga manligasom

kvinnligaRoter 1991funniti andra studierMan har tvärtom att
samtalstid. Jämförtkonsultationer med betydligtläkare hade längre mer

i positivtkvinnliga läkareengagerade sigmanliga läkaremed mer
inforrnationsfönnedlingpartnerskapsbyggande ochsamtalsinnehåll,

psykosocialabiomedicinskarörande såväl ämnen.som mer

könsskillnader iexempelläkemedel påPsykotropa -
förskrivning

teoretisk modellBakgrund och
läkemedelläkemedel allapsykotropaMed ärtermen sommenas

lugnandesedativafunktioner,påverka psykiskaavsedda t.ex.att
medel och medelantidepressivahypnotika sömmnedel,medel, mot

Bensodiazepinerpsykofarmaka.psykoser. En ärärterm enannan
blandsärställninghar fåttsedativa läkemedelspeciell typ som enav

ochförskrivningsvolymläkemedel grundpsykotropa på storav
beroendeproblematik.samtidig risk för
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Från undersökningar i Storbritannien Ashton 1991, har visats att av
patienter registrerade hos allmänpraktiker får 20 kvinnornaprocent av
och 10 på psykotropa läkemedel. Detmännenprocent receptav
förefaller del dessa kvinnors och i mindrestor ut-som om en av
sträckning mäns användning denna läkemedel inte adekvattyp ärav av
och inte heller tydligt relaterad till eller sjukdomstillstånd.symptom
Författarna kandet hänga med vårkvinnor iatt attanser samman
västerländska kultur i högre grad tillåts känsloruttryckaän män att

och ängslan, uppmärksamma emotionella problem ochatt attav oro
använda sjukvården för lindra dessa problem. detTroligen finnsatt
såväl överförskrivning överdiagnostik psykisk sjukdomen som en av
hos kvinnor vilket i sig innebär kvinnor förskrivs psykotropaatt mer
läkemedel. Samtidigt talar data för det sannolikt finns under-att en
diagnostik och underbehandling hos män.

förskrivningsstudierI från flera länder bl.a. Sverige, Danmark,
Österrike, Schweiz och Nederländerna har det konstant påvisats att
majoriteten sedativa och hypnotiska läkemedel inkluderandeav
bensodiazepiner förskrivs i betydligt utsträckning till kvinnorstörre

till cirka 55-100 högreän förskrivning.män Man harprocent
dessutom visat förskrivningen ökar stigandemed ålder. FinlandIatt
föreligger däremot avvikande förskrivningsmönster såtillvidaett att
förskrivningen till kvinnor och i lika. Förskrivningenmän är stort sett
for finska ligger nivå nivån förmän i Norge,motsvarar mänen som
Danmark och Sverige. Dessa data talar alltså för den annorlundaatt
könsfördelningen i Finland beror på förskrivningen finskatillatt
kvinnor lägre i de övriga nordiska länderna.är än

Sociologiska teorier kring användandet psykotropa läkemedel harav
sammanfattats i från Nordiska alkohol- och drogforsknings-rapporten
rådet Riska 1993. I redogörs också för enkätstudier i derapporten
nordiska länderna och hur resultaten från dessa studier kan understödja
eller ifrågasätta olika hypoteser kring användandet psykotropaav
droger. Riska beskriver förklaringsmodeller utgående från olikatre
perspektiv: funktionalistiskt, strukturell ojämlikhet, ochett ett ettom
socialkonstmktivistiskt.

Det fimktionalistiska perspektivet utgår från traditionell könsrolls-en
uppdelning, vilken också återspeglas i på hälsa sjuk-ochsättet att se
dom. Mannen står för det friska och aktiva medan kvinnan lättare kan
beskrivas i sjukdom. Den kvinnliga könsrollen uppfattastermer av
således i överensstämmelse med sjukrollen. dettaI sätt attvara mer
beskriva könsrollema ligger också kvinnor har expressivtatt ett mer
uttryckssätt och både upplever och kan beskriva känslomässiga
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på då sjuk-problem lättare Detta uppfattas läkarensätt.ett av som
domsliknande vilkabesvär kan behandlas med psykotropa läkemedel.
I övergripande könsrollsperspektiv förekommer också teorisamma en

visserligen kan ha emotionella problem dessa intemänatt attom men
dämpas med lugnande medel med alkohol utbytbarhets-utan
hypotesen. stödjer dock inte denna hypotes.Rapporten Det är snarare
så med alkoholproblem använder psykotropa läkemedelmän ävenatt
i hög utsträckning.

Perspektivet kring den ojämlikhetens betydelse för köns-strukturella
skillnader vad gäller användande psykotropa läkemedel innehållerav
förklaringsmodeller underordnade ställningutgår från kvinnanssom
och Begränsad socialläkemedlen används för vidmakthålla detta.att att
integration, bristande socialt och dåligt fungerande eller ickestöd
existerande nätverk bidrar till den användningen psykotropahögre av
läkemedel kvinnor. konver-hos Ur detta perspektiv har hypotesen om

utvecklats. innebär sin socialaDen kvinnor förändrarnärattgens
position de ocksåbli etablerade i yrkeslivet, så kommerattgenom mer

minskaändra sitt beteende avseende lugnande medel och därigenomatt
alkoholanvän-användningen psykotropa läkemedel samtidigtav som

dandet skulle öka. får visst stöd i eftersomDetta rapporten, en av
förklaringama avseendetill det annorlunda könsmönstret i Finland
psykotropa läkemedel tidigare ochskulle kunna finska kvinnorattvara
i högre utsträckning kvinnor haft arbetsfrekvensandra nordiska högän
och alltid i form heltidsarbete.nästan av

den socialkonstruktivistiska,I tredje, förklaringsmodellen betonas att
användande psykotropa läkemedel inte enbart kan etturav ses
biologiskt eller biomedicinskt ocksåperspektiv. De utgör typen av
sociala fenomen, kan beskrivas produkter socialasom processersom av
där de olika aktörema tillsammans tillvaron meningsfull ochgör
definierad. sociala relationerna för hur könsrollsrela-De avgörandeär
terade förhållanden vidmakthålls och Stereotypaförändras.upprättas,
uppfattningar kvinnor kan få betydelse både förväntningarförom om
förskrivning lugnande medel läkarens verkligenoch benägenhet attav
förskriva psykotropt upprätthållaläkemedel. Läkemedelsreklam kanett

sådant könsrollstänkande också bidra förändringartillett ommen
annonseringen könsneutral.görs mer

Några forskningsresultat
I studie i USA Cafferata 1990 inkluderande cirka 15.000storen
kvinnor och cirka 13.000 fann den högre förskrivningenmän, attman
till kvinnor kunde förklaras de oftare uppmärksammade psykiskaattav
sjukdornssymptom och/eller muskuloskelettala oftare söktebesvär samt
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läkare för detta. Vid båda dessa tillstånd förekom förskrivning av
psykotropa läkemedel och de utgjorde tillsammans hälftenänmer av

förskiivningar.alla ansåg sigMan däremot inte kunna visa kvinnoratt
fick psykofarmaka oftare också vid likartade sjukdoms-än män
symptom.

I Finland Ettore 1994 undersöktes speciellt vilka faktorer harsom
betydelse for börja psykotropa läkemedel,använda för fortsättaatt att
behandlingen och för avsluta läkemedelsintaget. 57 kvinnor och 43att

fick besvara enkät och dessa utvaldes sju kvinnor ochmän treen av
för intervjuer. Man fann kvinnor oftare hänvisade tillmän att egen

sjukdom eller familjerelationsproblem orsak till de börjadeattsom
använda psykotropa droger, medan oftare rapporterade högmän
arbetsbelastning och ekonomiska bekymmer utlösande faktorer.som
Kvinnornas oftast tydliga och distinkta sig kringoch rördesvar var mer
områden hade med känslolivet och det emotionella välbefinnandetsom

kånslodimensionen°. ambivalenta ochMännensgöraatt svar var mer
handlade deras arbetskapacitet och kravet upprätthållamest attom en
daglig arbetsdimensionen. Omkring och35 männenrytm procent av

kvinnorna20 hade haft första kontakten med något dessaprocent av av
läkemedel via någon anhörig, varvid oftast introduceradeblevmännen

kvinnor.av

len studie i USA Hohmann 1989 användes datamaterial från 1985ett
bestående drygt 70.000 journaler från läkare2.900av varur man
selekterade knappt besöksjournaler20.000 från läkare i primärvård.
Dessa journaler undersöktes för kön harnärmare avgöraatt enom
oberoende inverkan läkarens beslut förskriva läke-psykotropaatt
medel. fannMan kvinnor fick högre förskrivning anxiolytiskaatt av
ångestdämpande och antidepressiva läkemedel, medan det inte förelåg
någon könsskillnad beträffande hypnotiska och läke-antipsykotiska
medel. Kvinnor fick oftare diagnosen depression haoch beskrevs oftare
besvär trötthet och medan oftare fick diagnosermänav oro, som
alkoholism eller alkoholmissbruk. Läkarna visade bättre fönnåga att
uppmärksamma psykisk ohälsa hos kvinnor hossymptom än män.
Olika förklaringar till könsskillnadema avseende förskrivning av
psykotropa läkemedel prövades. Förklaringen inte kvinnor hadeattvar
fler besök Däremot kunde orsaken kvinnor efterfrågarän män. attvara

läkemedel och/eller i högre grad avstår från före-än män mänattmer
slagen läkemedelsbehandling. Denna förklaring kimde dock inte
bekräftas undersökningsmaterialet eftersom väsentliga uppgifterav
saknades. För få helt säker uppfattning läkare förskriveratt en om
dessa läkemedel könsdifferentierat måste försätta läkareett sätt man
i experimentell situation där information psykisk ohälsaen samma om
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skulleundersökningsådanolika kön. Enpatienterföreligger hos av
med simu-ellerbedömningsanalyskliniskhjälpmedkunna göras av

leringspatienter.

forskningFortsatt

kvinnor ökarandelenfortfarandeläkareFlertalet män, ävenär om
manligaochkvinnligaförolikaspecialitetValetsuccessivt. ärav

läkemedels-ochbeslutsfattandepåverkai sig kanläkare, vilket
läke-grundinte enbartpåverkan skerförskrivning. Denna attav

grundockså påspecialiteterinom vissa attförskrivsmedel utan avmer
förbetydelsevilket harolika,blirpatientmötenerfarenheterläkarens av

inverkankompliceras fråganSomförskrivningen. även antytts omovan
företeelsebiologiskinte enbart ärkön kön utanläkarens äratt enavav

rollerolikaisocialiseringutbildning ochdenföljd bl.a. ensomen av
dominerademanligthittillsminst denhar integenomgår. Härperson

Läkarrolleninverkan.betydelsefullmedicinamtbildningen somen
Samtidigtkulturer.mångavarit manlig itraditionocksåsådan har av

människortill andrarollen i relationarbetesittutför läkaren somen
ocksåskapasinteraktionkönsrelaterad roll. dennaIi intarsin tur en

betydelse.fårsituationer där könet

varandra harin igriperförhållandeninsikt hur dessaökadfåFör att om
betydelsekönsskillnadersavseendestudier börföreslagitsdet görasatt

kommunikation, för-positivskapaintervjustil, förmågaför attt.ex.
och djupetmängdenproblematikpatientensfå frammåga samtatt av

patient-inverka påkanoch hur dettapatienten,tillinformationen
sådanhälsotillstånd. Islutligencompliance ochtillfredsställelse, en

läkarkonsultationervanligavideofilmades1993intensivstudie West
skillnaderklarafannallmänläkare. Manoch manligakvinnligahos

förhöllallmänhetiläkarnarespektive manligakvinnligamellan hur de
hurochpatientenpåverkaavseendetill patientensig sättet att

reagerade på detta.patienterna

behandlingsanvisningarutformade sinaläkarnamanligaDe som
läkarna ikvinnligamedan deförstärktes,vid behovbefallningar, som

behovvidförslag,anvisningarutformade sinastället sommera som
patienternafrånReaktionenförstärktes.mildrades än var mersnarare

frånbehandlingsanvisningamade överenskomnadet gälldeföljsam när
studienresultatviktigtde manliga. Ettkvinnliga läkarnade än varav
situationeri allakvinnliga läkarnamanliga ellersig deingenatt vareav

förhållningssättet.könsspecifikabeskrivnaenligt det härfungerade
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Detta belyser könsrollen till del skapas i denatt sociala inter-stor
aktionen och det fullt möjligt för läkareatt är förändra ocht.ex. atten
utveckla sin könsrollsfunktion i riktning kan optimalen som vara mer
för välfungerande patient-läkairelation.en

Ytterligare forskning skulle kunna utformas för klargöra vilkenatt typ
norrnativa föreställningar påverkar interaktionen i specifikaav som

situationer. Detta skulle kunna bidra till förståelse hur för-en av
ändringar den situationella vårdstnikturen kan främja optimalaav
förhållanden för både kvinnliga och manliga patienter i kontakt med
såväl kvinnliga manliga läkare. kompletterandeEn forsknings-som
inriktning den studier kringär klinisk bedömningsanalystyp av som
redovisats tidigare i detta avsnitt. Dessutom skulle kvalitativt inriktade
studier med läkare och patienter kunna ytterligare värdefullge
infonnation attityder, värderingar och uppfattningar rörandeom
könsrelaterade förhållanden betydelse för kliniskt beslutsfattandeav
och läkemedelsförskrivning. Eftersom den medicinska grundutbild-
ningen viktig del de mekanismerutgör formar läkarnasen av som
förhållningssätt avseende könets betydelse, det väsentligtär att man
under utbildningen behandlar kunskaper de här beskrivna för-om
hållandena och deras betydelse för välgrundat och medvetetett sätt att
fungera iläkar-patientrelationen.

Diskussion och slutsatser

I den beslutsprocess föregår val läkemedel påverkas läkarensom av av
sin erfarenhet och kunskapsnivå, sina attityder, värderingar ochegen av
uppfattningar situationella faktorer. De faktorersamt främstav som

inflytande på läkarensutövar beslut läkemedelsförskrivning kanom
indelas i direkta metoder förskrivningsrestriktioner, bindande rekom-
mendationer från läkemedelskommittéer etc., indirekta metoder fort-
bildning, marknadsföring, påverkan kollegor etc. läkarenssamtav
praktiska situation den kliniska verksamhetens organisation m.m..
Besluten grundar sig inte alltid på rationella överväganden kan hautan
sin utgångspunkt i enklare turnregler.

Klinisk bedömningsanalys kan användas för få upplys-närmareatt
ningar läkarens användande infonnation inför beslut. Dennaom ettav
metod utnyttjar standardiserade fallpresentationer där fallbesknv-
ningarna varieras i bestämda avseenden. En sådan studie kunde påvisa
skillnader i manliga respektive kvinnliga läkares bedömning av
patienterna och deras läkemedelsbehandling. Av läkare uppgiven
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med de förskrivningsupp-förskrivning ofta inte i överensstämmelseär
beskriver läkarnavid direkt observation. Oftastgifter framkommersom

liknar befintliga allmännaälva förskrivningspraxis meren som
receptdata.praktiska handlande enligtrekommendationer derasän t.ex.

mellan läkarnas uppfattningBakgrunden till denna skillnadertyp av
finns till exempelpraxis ofullständigt undersökt. Detoch deras äregen

svenska läkare haringa direkt har försökt förklara varförstudier som
till vidförskrivningsmönster till kvinnorannorlunda än mänett

blodtryck.behandling högtav

till kvinnor igenerellt något högre förskrivningDet föreligger en
specifikakan hänföras tillreproduktiv ålder, vilket till delenstörre

föreligger dock skill-i åldrar. dettabehov hos kvinnor dessa Utöver
förskrivning ochkvinnor och både vad gällernader mellan använ-män

teoretiska förklaringsmodellerdande läkemedel. finns olikaDetav
uppkomsten dessa könsdifferenser.avseende av

för förståelsenLäkarens könsrollsutveckling har betydelse avegen
kvinnliga läkare isituation. Undersökningar tyder påpatienternas att
kapacitet och denhögre kvinnliga patientensutsträckning uppfattar den

från denoch hjälp. till skillnadmanlige patientens behov stöd Dettaav
kvinn-istället oftare kan förväntas betrakta denmanlige läkaren som

patientenliga osjälvständig och den manligepatienten somsom mer
på skillnaderkompetent och beslutsförmögen. Studier har också visat

uppfatta och beskriva sitti läkares uppfattningar kvinnors sätt attom
allmänhet hahälsotillstånd jämfört Kvinnor förefaller imed mäns.
problem ochbättre förmåga få läkaren uppmärksamma derasatt att

känner själva delaktiga i vården vadsig också gör.än mänmer

majoritetenflertalet västerländska har det visatsI nationer att av
och sönmmedelpsykotropa läkemedel framförallt lugnande medel

till cirkaförskrivs i betydligt utsträckning till kvinnor än mänstörre
högre förskrivning. har dessutom visat55-100 Man attprocent

Samtidigt talar data för detforskiivningen ökar med stigande ålder. att
underbehandling hossannolikt finns underdiagnostik och män.en

Kvinnor diagnosen och beskrivs oftare ha besvärfår oftare depression
alkoholismtrötthet och medan oftare får diagnosermän somav oro,

användandeeller alkoholmissbruk. har framförts kvinnors högreDet att
alko-lugnande medel högre användandemännensmotsvarasav avav

hol. har dock inte kunnatenkätstudie i de nordiska ländernaI en man
verifiera detta fallet.äratt
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Vår genomgång publicerade vetenskapliga undersökningar har visatav
det finns belägg för kvinnor ochatt i viss utsträckning behand-att män

las olika i samband med läkemedelsförskrivning och dessutomatt
manliga och kvinnliga läkare i jämförbara situationer fattar olika
beslut. Några säkra förklaringar till påvisade skillnader finns däremot
inte redovisade.

Ökad uppmärksamhet på hur interaktionen utformas mellan ochmän
kvinnor i vården kan tänkas påverka såväl läkare patienter attsom
förändra sitt beteendemönster på sådant jämlik kontaktett sätt att mer
och behandling ñämj Vidgad förståelse för hur detta skall åstadkom-as.

kan erhållas fortsatta studier kring interaktionen mellanmas genom
läkare och patient, vilka kan kompletteras med andra kvalitativt in-
riktade studier eller studier kring klinisk bedömningsanalys. Den
medicinska grundutbildningen viktig del de mekanismerutgör en av

formar läkarnas förhållningssätt avseende könets betydelse försom
behandling och bemötande patienterna. Det därför väsentligtär attav

under utbildningen behandlar klmskaper läkares och patientersman om
attityder, tankar, värderingar och uppfattningar avseende betydelsen av
kön i läkar-patientkontakten och vid läkemedelsförskrivning samt
dessutom belyser vad detta betyder för utvecklingen välgrundatettav
och medvetet fungera i läkar-patientrelationen.sätt att
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och maktrelationer i8.5 Köns-

vårdorganisationen

Sammanfattning: här avsnittet teoretisk beskrivningDet är en
baserad kvalitativa studier hur könsordningen verkar på organisa-av
tionsnivån inom hälso- och sjukvården. Syftet synliggöra centralaär att

därfördrag i motsägelsefullt och kontroversiellt fenomen ochytterstett
har här teoretiska dragits till sin konsekvens.de ytterstaresonemangen

kan försiggå maktkamp mellan personalgrupperDet sägas sortsen
Samtidigtmed olika position i hälso- och sjukvårdens organisation.

utvecklar olikaförekommer centrering denmot egna gruppen, som
kulturer sig, i vilken söker bekräftelse för sina kompetenser.inom man
Båda pågår samtidigt och bekräftelse måsteprocesserna mer som
hämtas starkare blir gränskonflilden.i den destoegna gruppen

könssammansättning och makthierarkin i hälso- ochPersonalens
sjukvården kan bygga mellan arbetskamrater på olika positionermurar

bl.a.och olika kön. Konsekvensen för sjukvårdsorganisation kanav en
bli energi från verksamheten. Teorin pekar mindremot attatt tas
hierarki kan kanalisera energi från konflikter mellan personalgrupper
till ökad kapacitet hos bemöta patienterna.personalen att

här avsnittet teoretisk och helt igenom kvalitativ beskrivningDet är en
hur könsordningen verkar på organisationsnivån inom hälso- ochav

sjukvården. teoretiska här be-Den äransats presenterassom en
ocharbetning precisering den teori genusordningen som merav om

övergripande presenterades i Maktutredningens huvudbetänkande
SOU 1990:44.

Den teoretiska framställningen sker i så kallad idealtypisk fonn.
Komplicerade vilka spelar spratt i den vardag-processer genom genus
liga sjukvårdspraktiken någon kontrahentema medvetetutan att av-
eller avsiktligt vill eller önskar detta beskrivs renodlade och där-som-

kraftigt förenklade alltsåmed typhändelser. Idealtypema inte be-är
skrivningar faktiska verkliga skeenden, teoretiska illustrationerutanav

ha motsvarigheter framställning ii denna verklighet. Enantassom
denna form blir lätt generalistisk och i viss mån provocerande. Men
syftet synliggöra centrala drag i på motsägelsefulltär att ett ytan ytterst
och kontroversiellt fenomen och därför har här de teoretiska

dragits till sin konsekvens.ytterstaresonemangen
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Maktförhållanden och samspel
utmejslade maktförhållanden och dessaSamhället präglas historisktav

för ibildar tillsammans väsentlig del den fundamentalaav ramenen
alla mänskliga Två centrala maktbasersamspel.stort sett typer av

framträder tydligt och det de kulturellt kommit förknippasär attsom
Genusordningen fimda-med köns- och klasstillhörighet. denär mest

grund-dessa. generellt kan beskriva denmentala Rentav som en
respektiveläggande bestämning vad betraktas manligtav som som

kvinnligt i bestämt kulturellt/historiskt sammanhang. Det råderett en
bred enighet bland forskare genusordningens två logiska principer:om
l könen hålls isär eller har olika platser,tendensen att genom
segregering, arbetsdelning och 2 tendensen det manliga ärattetc.

vadvärdeprimärt och vad har högre änutgör män görnormen -
kvinnor då saker Hirdman och 1990,de 1988görgör, även samma
Lindgren 1993.1992, Holmberg

kan övergripande struktur, ellerGenusordningen studeras ettsom en
inom vilket och kvinnors och relativa positionerplatsermönster mäns

i olika hierarkier beskrivs eller den kan här undersökas mersom
och Då kannärgånget den verkar i samspelen bland kvinnor.mänsom

Haavindistället tala i standardkontrakt mellan könentermer ettav
Holmberg 1993. Standardkontraktet inte något1982 och 1987, är

medvetet överenskommet mellan likvärdiga är ettparter utan snarare
begrepp för den uppsättning handlingsdispositioner osökt brukassom
i samspelet mellan könen därför det faller sig naturligt eller upplevsatt

självklart. Standardkontraktets oskrivna regler blir därför synligasom
först någon bryter dem de sanktioner då brukarnär mot genom som
komma till uttryck.

påMan kan också tala genusordningen på olika analytiska nivåer;om
isamhällelig/historisk, på institutionell och på individuell nivå. Det är

första hand den andra dessa nivåer avsnittet framledes kommerav som
beröra. Standardkontrakt konkretiseraanvänds således föratt att

genusordningen på betydligtarbetsplatsnivå, eller detsättett attsom se
vidare historiska ochbegreppet genusordning i samspelsrelationer här

nu.

För hur Standardkontraktet inramar samspelet mellan könen äratt se
det lämpligt utgångspunkt i parrelationen. Om undersökeratt ta man
vad bestämmer tillfredsställelse i förhållande, och hurparternas ettsom
de relaterar till varandra för upprätthålla tvåsamheten så finneratt man

regel de flesta äktenskap bådeupplevs ganska braattsom som -
och kvinnan tycker de f°ar ungefär lika mycket deatt utmannen gersom

i relationen. Forskning visar dock bakom denna föreställning finnsatt
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asymmetrisk utgångspunkt just standardkontraktet. Detären som
innebär i korthet följande: "För den kvinnliga gäller hennesparten att
handlingar i relationen till honom värderas i förhållande till de ärom
överordnade hennes handlingar i övriga relationer hon ingår Försom
honom gäller det omvända. Hans handlingar i relationen till henne
värderas utifrån alla hans övriga relationer överordnadeatt är
parrelationen" Haavind 158.1982 inteDetta beskrivningärs en av
hur det utgångspunkt sigarbetar bortär utan paretsnarare en som
ifrån. Om han i någon situation låter förhållandet till hennet.ex. vara
överordnat, så upplevs det helt enligt standardkontraktet hansom om
ger henne något. Om hon å andra sidan arbetar för han skallatt ta

hänsyn till hennes övriga åtaganden så verkar det honstörre som om
får någonting han går med på det, alternativt maktutövar motom
honom han sig det. standardkontraktet med andra ordmotsätter ärom
mansvänligt och han erbjuder henne kontraktet utlovar sånär änmer
tolkas det personlig eftergift till henne. Partemas upplevelsesom en av
kärleken följer det outtalade standardkontraktets regler.

Omgivningens tolkning också den kontraktsenlig: "För utanför-är
stående blir delar lika lätt förstådda Han väldigtparet äratt:som som
lite karriärupptagen, och hänsynsfull, intresserad barnen, duktigöm av
i hushållsarbetet medan hon tämligen äregirig, relativt kylig ochärosv.,
sval i förhållande till barnen, opraktisk, ointresserad hushållssysslorav

osv." Haavind 1982 159. När upplever de får igenparterna attosv. s
i vad de så betyder det oftast de sinastort sett att normeratger
förväntningar i relation till just standardkontraktet, dvs. det nonnala.

Uppväxtmiljön och dess sociala villkor livslångt avtryck igör ett oss.
Den präglar vår självbild djupet och följer livetoss genom som en

beredskap och disposition till handlande i olika situationer. Dennasorts
intemaliserade handlingsbenägenhet kallas fortsättningsvis habitus
Broady 1986. De har liknande habitus attraheras och dras tillsom
varandra. förstår,De gillar och identifierar sig med varandra, medan de
misskärmer de andra olika annorlunda, främmande ochsätt ärsom
ibland kanske skrämmande. Det vilket människor kommunicerarsätt
med varandra därför omedvetet reglerat också efter dennaär princip.
Resultatet sarnhandlandet ofta det föregåttsutav ser som om av
målmedvetna val.

Men förutom på något själva bär med och upprätthålleratt sätt oss
köns- och habitusordningama så befasts de också i de samhälleliga
institutionerna. De tillhör vissa habitusgrupper dominerarsom orga-
nisationerna och de dessutom oftast Det betyderär detmän. att
utvecklas ledarbestänmingar skräddade för just medt.ex. är mänsom



skillnader bemötande... SOU 133Faktorer bakom 1996:320 i

fårsociala skiktWahl 1994. Kvinnor och från lägreviss habitus män
samhällspyramiden. De saknarsvårigheter nå den delenövreatt av

disponerade.och intekontakterna, språket, och symbolerna rättanses
sidan oftastyrkeskategorier andratradition kvinnodominerade åAv är

Oftaattraktiva förkönsmärkta underordnade och därmed inte män.som
eller neråt eller andratekniska, statusmässiga uppåtbehövs det

habitusmärkt verksamhet förförändringar i köns- ochpåtagliga atten
kategorier Florin 1987.för andraden skall attrahera eller öppnas

ochordnade efter klasssjukhusvården också dePersonalgruppema i är
hierarkin finns före-dessa principer. ikön i enlighet med Längst upp

ochhögstatuspositionema, dessapå de medicinskaträdesvis ärmän
mitten finns mellan-samhällskiktet.rekryterade från det Ivanligen övre

sjuksköterskor-övervägande delen kvinnorskiktet tillrepresenterat, -
under-övervägande kvinnornivån finns ocksåoch på den lägstana, -

mellanskikt, arbetar- eller småbrukar-från lägresköterskor rekryterade
bådesjukhusvården alltså olikainommiljöer. De huvudgruppema ärtre

könsdominans Lindgren 1996.ifråga habitus- och 1992,om

gränskonflikterPositionsmakt och
rollställninghierarkin och denPositionsmakt knutet till älvaär en
ocholika positioner/rollerintar i denna. gränslandet mellanI tangerar

baravarandra. de intedock innehavama ständigt Men nötsnöts mot
olikapositionsinnehavare också bärarevarandra utanmot som avsom

1994.Bourdieuhabitus och 1989, Brantegenus

anställdasjukhusklinik/avdelning kan vi allaPå hypotetisk attantaen
till andrasin maktposition i förhållandeinförstådda medär grupper.

olika arbetsuppgifter,medför förutom olika lön ocksåPositionema
kring patienterna.inflytande och i verksamhetenbefogenheter, status

rangordnad vanligenpositionsmakten på detta olika ochAtt ärsätt är
inte något ifrågasätts.öppetsom

försiggår makt-granskning detVid kan sägasnärmare sortsatt enen
gränskonflikt kommermellan positionerna.kamp i nötningen Denna

under-samtalen/småpratet Detill uttryck i inom årsomgrupperna.
position i syfteundersöka kring sinordnade tycks och gränsernatesta

i ochsig själva de ståruppvärdera närmast statusatt gentemot som
inflytande.

och energi den kräverHela problematiken kring gränskonflikter den av
struktur. deinblandade bottnar i den vertikala hierarkin Närde som

områden finns alltidhar rangordnade och olika värderadeinblandade
eller projekt-oenighet och risk för kränkning Team-gränser.om, av
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konflikter,verksamhet till eliminera sådanaorganiserad syftar att men
för smitta ochhierarkiska strukturer blir dessa öar lätt offerinom

då i praktiken minihierarkier.fungerar som

idealtypiska könskonstruktionerTvå

hierarkiska organisationenPå sidor gränskonflikterna i denbåda om
samtidigt centreringar denförekommer t.ex. attmot egna gruppen,

sjuksköterskornaundersköterskoma utvecklar kultur och annanenen
Bådai söker bekräftelse för sina kompetenser.vilka de processerna

bekräftelsevarandrapågår samtidigt och tycks förstärka men mer
blir gränskon-desto starkaremåste hämtas i den egna gruppensom

fliktema och tvärt om.

relativt stabilautvecklar också yrkeskategoriemaPå sin arbetsplats
upprätthållandedefinition det och förkulturer för avav gemensamma

och självbild. föryrkesmässiga område, Inomstatus ramengruppens
olika genuskontrakt. Dekonstrueras också arbetsplatsensdessa kulturer

illu-manliga läkarnas kulturerkvinnliga undersköterskornas och de
könskontinium7ganska poler ettstrerar extrema sorts

Underordningstablån
kollektivistiskautvecklas tendenser tillBland undersköterskor ofta

till"vi lika", och samspelssituationer syftarvärderingar: allaär attsom
bekräfta och reproducera denna likhet Lindgren 1992.

undersköterskor-i kulturen kan härledas tillkollektivistiska dragetDet
deraslikartade levnadsomständigheter och livsstilar,relativt m.a.o.nas

också derashabitus och klassbakgrund. kulturen reproducerarMen
likheten också ingår förstärk-kontrakt i parrelationen det iattgenom

och medlemmarnas uppfattningarning och bekräftelse kvinnlighetav
riktig samspelsprocesser kom-vad en kvinna. Dessa ärärom som

avseende.plexa fenomen i än ettmer

underförståddMedlemmarna interagerar inom ärram som enen
samhörigheten.förutsättning för bekräftelse och deltagande i

någon deFörekomsten denna blir därför endast tydlig när avav ram
ellerinblandade missuppfattar den, dvs. berättar fel historia. Någon

försökernågot faller då utanför och de andra deltagarnaramen
sanktioner utstötning.korrigera misstaget eller till kraftigaretar t.ex.

bekräftad ochVid dessa tillfällen blir felsägaren inte av gruppen,
kvar i deltagarnas kollektiva minne.kunskapen detta lever sedanom

ll 16-1235
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detMen konstrueras i medlemmarnas kollektiva minne. Iär mer som
dessa ritualsamspel, Gerd Lindgren undersökt, framgår ocksåsom
tydligt deltagarna inom ramen synkroniserar sigatt mot sortsen
konstruerad kvinnlighet alla kan sluta omkring. Men det ärsom upp
samtidigt ingen de inblandade i praktiken leverstereotypen som av upp
till eller kan eller vill leva till. Stereotypen för ikvinnlighet ärens upp
ramberättelsen i samklang med traditionell kvinnlighet ärmer en som
underordnad i äktenskapskontraktet, hon den givande ständigtochär
reproducerande motiveras andras sina behov.änsom mer av av egna
Det förefaller undersköterskoma konstruerarsom om som grupp en
kvinnlighet, de kan få bekräftelse och karma sigsom genom
fömöjsamma med asymmetrisk parrelation. Här kärmer igentrots en
standardkontraktet och dess kärleksgrund.

Om vi betraktar de enskilda gruppmedlemmama och derasnu par-
relationer så finner de alla i realiteten har distanserat sig från dettaatt
standardkontrakt. Deras deltar ofta i hushållsarbetet och kvinnornamän
verkar individuellt för självasig och sina intressen.större utrymme
De deras arbete viktigt för familjens försörjning och deärvet att
påverkar sina döttrar i riktning självständighet. för-Destörremot

Ävenhandlar sig succesivt till starkare ställning i familjen. deen om
inte lyckats rubba standardkontraktet så det ingen tvekannämnvärt är

förhandlingar pågår och någotde villatt att annat.om

finnsDet alltså bristande samstämmighet mellan det lilla livetsen
verklighet och det kollektiva talet denna verklighet, där familje-om
praktiken förefaller varierad dess presentation på arbets-änvara mer
platsen. kan detta kommaHur sig En trolig tolkning kollektivetär att
och likhetsorienteringen eliminerar variation. Medlemmarna sluter upp
kring något de alla de andra Inom sociologintror representerar.som
kallas fenomenet pluralistisk ignorans. Gerd Lindgren bedömer detatt

den belönande och positiva sidan den underordnade kvinnlighetenär av
i undersköterskomas samspel. De negativa ochutgörsom ram mer

vanmäktiga konsekvenserna kvinnlighet förtigs ellerav samma
undviks.

I samspelet på arbetsplatsen värderas och initieras således deltagarna
via underordningstablåer standardkontraktetmot trots attsom svarar
alla har andra erfarenheter. betyderDetta för organisationens hierarki

undersköterskoma håller sig själva på plats inom för denatt ramen
kvinnlighet idealiseras. får ocksåDe uppskattning för dennasom
kvinnlighet från patienterna. Och sjuksköterskor och läkare talarnär

de "fina flickor de har på avdelningen" så det dennaärom nog
kvinnlighet de har i tankarna Lindgren 1992.
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teoriteorin könsordning DenEn fråga hur generaliserbarär somom
undersöknings-till förståelse liknandetillämpats här kan bidra av

ochfenomen beskrivits,sarnhandlingar. De ärsomgruppers som
ocksåhämtade kvalitativa studier, kan finnasfrån antalett antas

också finnas skillnader i arbetsorga-andra platser. det kommerMen att
nisation, klassbakgrund, etnicitet mellan de olika platsernaetc. som

förhållandemedför konstrueras andra varianter på kvinnlighet idetatt
kommer dock allerstädestill standardkontraktet. sistnämndaDet att

de ramarutgångspunkt och riktmärke förnärvarande ettvara som en
till.tänkas synkronisera sig i förhållandekansom gruppen

Överordningstablån
beskrivs härkönskonstruktionerSom kontrast till undersköterskomas

motsvarande arbets-läkarna ide motsvarigheter finns blandsom
Gerd Lindgrenorganisationer. avdelningar/ldiniker studeratsDe som av

har läkarnahar haft mansdominerad läkarstab. Likaledes genom-en
betyderfrån medelklass eller däröver.gående rekryterats Detövre att

Somvårdorganisationen.de den vanligaste ordningen inommotsvarar
arbetsplatsen.könssegregering bland läkarna påregel finns också en

kvinnorvarandra och minoritetenDe manliga doktorerna samlas kring
arbetsplatser.bildar till kollegor på andraeller relaterargruppen egen

stark.attraherar varandra i homosocialaTendensen ärmänatt grupper
först i andra hand. DettaKvinnorna å andra sidan tycks välja varandra

förstås ifenomen har diskuterats flera andra forskare och kanav
och maktförhållande till standardkontraktet. överordnadeDvs. män är

också kvinnor föredrarattraherar, alltså attraherar de varandra, men
med makt och inflytande.de vill komma i kontakt Detmän är enom

och kvinnor kanicke desto mindre verksam dynamik i dettagemen men
inte sig manliga Lindgrensärskilda stategier i deutan ta rummen

WitzCockbum Clegg 1986,1985, Ferguson 1984, 1985, 1985,
Kanter mfl. Som för det underordnade könet1977 representanter
hotar positionsmässig likhet.de maktbas de sigmännens när närmar

här låta manlig konspiration GerdDet kan det fannssom om en men
Lindgren viktigt antagande för förståelsen vaddet äratt ett avmenar

sker organisationen. finns ingen manlig konspiration i detta,i Detsom
det förväntningarna kring genusordningen aktiverar deärutan som

undersköter-manliga läkarna. lika mycket offer för dettaDe är som
skorna deras utgångsvärde annorlunda och så också derasärmen

klassordningenmöjligheter plats inom den rådande ochatt ta genus-
Connell 1995.

Huvudtendensen sig till varandras sällskap. samlassöker Deär mänatt
kring och samtal deras liv på olika Holter 1994.berör sättteman som

påAven kvinnliga kollegor finns med i tenderar de tala sinanär rummet
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villkor. Det betyder kvinnor oftast reduceras och reducerar sigegna
själva till publik eller lyssnerskor i dessa sammanhang. Till skillnad
från undersköterskomas tablåer uppför överordningstablåermännen

framställer dem överordnade vad i sinde individuellaänsom som mer
praktik kan och vill När det finns kvinnlig publik, vilket intevara. en
alls nödvändigt, får den indirekt bekräftelseär på kvinnor har lägreatt
värde Gcindgren 1985. Om de manliga läkama talar familjen,t.ex. om
så synkroniserar de sig kring uppskrivning manligheten.en av
Argument, biologiska såväl sociala blandas och världsordningensom
tillskrivs naturliga orsaker. Att den dominerande denmän är parten,

och den därför bör ha förmånligt kontrakt isort styr ettsom som
relation till hustrun, normalt, och därför ingenting de kan någotär göra

eller måste för. Att kvinnor helt enkelt annorlunda tycksta äransvar
den vanligaste uppfattningen bland manliga läkare i Gerdvara

Lindgrens studier, kan de föredrar framför likhet.säga särartattman
Likhet mellan könen uppfattning många läkarna principiär en som av
omfattar den kvinnliga framhålls ändå oftast i desärartenmen
homosociala manliga sammanhangen. De manliga läkare dessaisom
sammanhang tänker annorlunda uttrycker i fall inte detta. Ochvart
därmed kan denna uppskrivning manlighetav

privata kontrakt tycksmännens
heller inte särskilt bland läkama. lite äldreDestortvara av av
dem har regel hustru inrättat sitt liv efter krav ochsom en som mannens

"trivs" med det enligt Gerd Lindgrens studier. Sjuksköterskan ärsom
enligt SCB den vanligaste hustrun till läkare. Bland de läkarnaen yngre
finns dock flertal gifta med kvinnlig läkare eller kvinnaett ärsom en
med jämförbara yrkesambitioner dem själva. det privataHär ärsom
kontraktet jämställt. dettaMen hindrar dem inte delta i över-mer
ordningstablåema på jobbet. Dels det dem känsla gemenskapger en av
och delaktighet i makten och dels de inte i den positionen deär att

de äldre kollegorna. läkaregärna Yngre står i beroende-motsäger
ställning till de äldre och erfarna.mer

Överordningstablåerbland förekommer vid sittronder,männen möten,
fika- och lunchpauser och i fritidsumgänget. Kvinnliga kollegor oftaär
inte med i dessa sammanhang, och de det förblir de regelnär är som

åhörare i huvudet letar efter gångbara individuellatysta strategiersom
för överlevnad och respekt. lärDe sig deras chanser förändraatt att
gnippsammanhanget små, också de enskilda kanär att männenmen

trevliga och stödjande på hand. flestaDe dåtu män ärvara man
med avstånd från jargongen, ochgenerösa betona denatt ta att

ingenting betyder. Men den könskonstruktion skapar imännensom
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tablåema f°ar betydelse i organisationens verklighet. Talet leder dels till
kvinnliga undviker ochläkare konkurrens förlorar självförtroende,att

dels till faktiskt sig bättre och väljer varandra imänatt anser vara
första ochhand. Samtalen stärker dem dominerande kategori gersom

självförtroendedem söka de ledande positionerna. Talet upphovatt ger
till självuppiyllande profetior. Sjuksköterskoma har också betydelse
för på olikastyrkan i dessa överordningstablåer de sättattgenom
förstärker kvinnlighet konstruerar. kvinnligaden tablåema Desom
läkarna direktkan berätta åtskilliga situationer där de känner sigom
motarbetade sjuksköterskornas bekräftelse den manliga jargong-av av

Sjuksköterskoma kan ibland skillnad från kvinnliga läkarnatill deen.
ha viss fördel särarthållningar. Kvinnors kan vissasärarten av ge
fördelar för den underordnad.ärsom

Bland läkarna förekommer ofta kaniärkultur relaterad tillären som
ellerden synkroniserade övcrordningen. hierarkisk strukturI en

organisation alltid önskvärt få kontrolldet for medlemmarnaär överatt
sin detposition och möjligheter förbättra den de andra. Iatt gentemot
vardagliga samhandlandet på arbetsplatsen försöker alla ellermer
mindre medvetet investera för framtiden. Vid studierna av sam-
handlandet bland på arbetsplatsen i syfte skymtasdettamän ett
investeringsmönster baseras på parvisa kontakter mellan ochöver-som
underordnade positioner Whyte 1955. kontakter påDessa äger rum
olika platser i och utanför organisationen. Sammanträffandena tycks
karaktäriseras underordnade ger något tillden den överordnade.attav

praktiken betyder detta det pågår förtroenden,I strömatt en av
kompetens, lojalitet, smicker och idéer nerifrån och uppåt i hierarkin
Lindgren 1994.1992,

underordnade sig gåvoma för deDe attraktivagör över-genom
ordnade. sistnämnda kan i sin transformera vad de får vidareDe tur
uppåt i hierarkin de finner gåvan investerbar och värdefull förävenom

vidkommande. kan lansera gåvan sin eller väljaDeeget attsom egen
dela med upphovsmannen. från begynnelsen givareHanäran som var
har dock inget inflytande istället medvalet, bör räknaöver utan att ge

serie gåvor i på utdelningen. centralt härYtterstväntan är atten
gåvogivandet på hand. Endast under dessa villkor fåräger turum man
händelsen alitetsstatus för den överordnade därmed blirsom
förpliktigad den underordnade. Lojaliteten innebär blandgentemot

kan bruka gåvan fritt riski syfte förannat att mottagaren eget utan
upptäcktÄ Närvaron andra vid överlåtelsen gåvan förtar heltav av
värdet den i detta avseende. Gåvan förvandlas publiken tillinför ettav
allmängods, och ingen särskild lojalitet förpliktelsefrån eller mot
gåvogivaren behöver då etableras. givit på handDen gåvan tusom man
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kan dock räkna med sikt få belöning för detta. harMen gåvoratt
olika värde och ibland vill inte tilltänkteden Härmottagaren ta emot.
kommer bl.a. betydelsen synkroniserade manligheten idenav
bilden Lindgren 1996. har lärt sig konkurrensmassigaMän gåvoratt

sådana tillerkärmer hans maktposition ochär gärnamottagarensom
förstärken den. i framgångsrik gåvoprocess givaren fårTemat är atten

iframstå allt bättre dager.mottagaren att

Kvinnliga läkare har problem sig in i parvisadessa transaktioner.att ta
Dels de kvinnor, dvs. givare lägre värderade inne-Delsär än män.som
bär gåvor från underordnade kvinnor till särskildaöverordnade män
problem. finns negativa sanktioner i luften. Omgivningen betraktarHär
paret med misstänksamhet, vilket kan misskreditera båda.dem
"Försöker hon gåva inte kan man" sigDet visarge en som ges av en

har ord och uttryck för regelbrotten i detta gåvor,att system av men
ingen teori systemet sig Kanter 1977. Men de negativa uttryckenom
för regelbrotten ledtrådar till investeringsmodellen i sin idealtypiskaär
form. Kvinnliga läkare undviker stämplingsrisk just väljaattgenom
allmängodsüspridning istället, dvs. de försöker bidra med sin
kompetens och duglighet i gruppsammanhanget, och då i handförsta
på officiella platser vid personalmöten och sammanträden. Detsom

för de där sig undslippa den synkroniserade manlighetenatt trorsenare
Lindgren vilket1994, inte alla givet, då också dessa sammanhangår
kan iniluerade manliga ritualer.vara av

Diskussion och slutsatser

Ovan beskrivs kringteorier hur själva organisationen iarbetetav
hierarkiska och könssegregerade former bidrar till byggaatt murar
mellan arbetskamrater på olika positioner och olika kön. Det ärav en
delförklaring till ibland blir diskriminerande eller olyckligamötenatt
for endera Naturligtvis ligger andra förklaringar hos aktörernaparten.

älva, i deras professionalism, sociala kompetens, erfarenhet och
kunskap. I skuggan de överordningstablåer finnsmest extrema trotsav
allt många läkare får energi och klarar såvälöver mötaattsom av
kvinnliga kamrater patienter under helt likvärdiga premisser. Detsom

aldrig omöjligt, organisationsfonnema dålig grund förär trots att ger
personlig utveckling i dessa avseenden.

Någon tablå för mellangruppen sjuksköterskor har inte illustrerats. Det
kommer sig den rörlig och mångfasetterad.äratt mestav gruppen
Huvudorsaken till detta ligger i det faktiska förhållandet sjuk-att
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sköterskoma inte så klasshomogena de andraär som grupperna.
Mellanskiktet heterogent och innehåller många olika och för-är
änderliga livsstilar Lindgren Bland1992. sjuksköterskorna bildas
därför olika smågrupper utvecklar motstridiga konstruktionersom av
kvinnlighet. Gruppen helhet med andra 0rd dynamisk ochärsom
spännande i segregeringsperspektivet. Om detta förhållande kan det
ställas hypoteserdel enligt nedan.en

Hypotesen manligheter och kvinnligheter i första handär att
utmejslas och förstärks respektive kvinnor interagerar inär män
enkönade, habitushomogena sammanhang. de båda könen dåNär möts
kan de könsmässigt fonnaterade med dessa idealaäranta att
nonnativa könsuppfattningar. varje sådantMen faktiskt möte öppnar
alltid för förhandlingsmöjligheter just därför könsfonnateringenattnya
på arbetsplatsen gmppbaserad konstruktion och sällanär en en
individuell praktiki

mellanMöten könen sker på hand på arbetsplatsen kantusom man
erbjuda relativt utgångsläge därför dessa skerantas öppetett att utan

publik. Dvs. de inte kontrollerade de enkönadeär av gruppemas
synkroniserade idealkonstruktionerÅ På helgerna förekommer därför
ofta gränsöverskridande vid fikaborden och i arbetsuppgifterna.möten
Man och samtalar i såväl könsmässigt positionsmässigtagerar som
blandade grupper.

kännetecknarVad då sammanfattningsvis arbetsplatser där personalen
olika skäl inte medvetet uppmärksammar sociala maktförhållandenav

och där kunskaper kön saknas, felaktiga eller tradition inteärom av
synliggjorts. När risken för kön spelar medär störst att sprattsom
kontrahentema Svaret bli följdriktigt sådana arbetsplatseratt av
tradition hierarkier med enkönade positionsnivåer dessutom iär som
huvudsak härbergerar innehavare med likartad uppväxtmiljö och
klasstillhörighet. Av detta följer antal hypoteser:ett

På i huvudsak enkönad positionsnivå tenderar i enlighet meden
standardkontraktet synkroniserade idealkonstruktioner manlighetom
respektive kvinnlighet utvecklas och förstärkas. Dessa för givnaatt tas

personalen, vilket kan leda till negativa reaktioner avvikelsermotav
såväl inom personalgruppen i relationen till patienterna.som

När positionsnivån manligt dominerad så tenderar detta ledaär att
till överbetoning den manliga primat.en av normens
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När arbetsplatsen dominerad kvinnor lägre positionerär ärav
hypotesen den detta leder till överbetoning den traditionelltatt en av
underordnade kvinnligheten.

När positionsnivån köns- och/eller klassheterogen utvecklas inteär
likriktade konstruktioner kön varierande sådana vilka blirutanav
föremål för omförhandling, konflikt och förändring.

Avsegregering och avhierarkisering förutsättningar föröppnar
omförhandlingar standardkontraktet bland personalen.av

Detta försök förmedla hurteori könssamman-är vissaett att en om
sättningar får konsekvenser för organisationer huroch den vanligast
förekommande makthierarkien vid sjukhusen drar social energi från den
egentliga verksamheten. Teorin pekar mindre hierarkiska ochmot att
avsegregerade organisationsfonner kan kanalisera den energi som nu
rinner i strategier och gränskontlikter till ökad kapacitet och bered-ut
skap hos personalen bemöta varandra och patienterna Kvandeatt
Rasmussen Blomquist1990, 1994.
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förändringarKonsekvenser9 av

makrostruktursjukvårdensi

makro-sjukvårdensochi hälso-förändringarSammanfattning: De
1990-taletbörjanoch1980-taleti slutetgenomförtsstruktur avavsom

sjukvårdenochför hälso-situation därivuxit framhar resursernaen
präglatsgradhar i högFörändringarnatidigare. ettökatinte avsom

olikamellanrelationerpå skapagåttsystemtänkande attut nyasom
delenenskildadenförskapa incitamentochsjukvårdssystemetdelar av

harreformerdearbetet. Aveffektiviseraorganisationen attav
påverkar huromedelbartvårdgarantin den enda,studerat är som

bemöts.patienten
riktadeuttryckligenvaritsålunda intehar mot attFörändringarna

depåfokuseratheller har deintehälsoproblemen,demöta stora
ochhurFråganhälsa.befolkningens mänklyftorna iväxande om

Deti reformema.diskuteratshar inte görvårdeninomkvinnor bemöts
respektivehuruppföljningfinns någonheller inte mändetatt av

anledningdockfinnsförändringarna. Detpåverkats att trokvinnor av
ochnegativbåde iolikapåverkats påharochkvinnor sätt,mänatt

positiv riktning.
början tydligtfrånredanrefonnarbeteframtidaviktigt iDet är att

olikaförkonsekvenseroch analyseramålsättningardefiniera gruppers
i vårdensförändringarutvärderingochUppföljningvård.hälsa och av

könsspecifika analyserinbegripaorganisation börstruktur och av
genomförda reformer.effekter av

påvårdpersonalochpatienterhandlade hur mötskapitletFörra om
påi vårdeninteraktionenpåverkarfaktorerhur olikagolvet och

sjukvårdenssig hurfrågaockså anledningfinnsindividnivå. Det att
förändringarårsoch vadbemötandetmakrostruktur påverkar avsenare

kvinnor ochför vårdenmakrostruktur betytt män.denna av

uppgifternahurmakrosmiktur fonnassjukvårdensHälso- och somav
fördelas. Detkontrollantochvårdgivaretillhandahållare,finansiär,

delandstingen förenatpåbyggttraditionelltharsvenska attsystemet
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första rollerna, medan haft huvudansvarettre för kontrollen.staten
Finansieringen handlar enkelt uttryckt hur finansiären får sinaom

skatt, offentlig försäkring eller privat försäkring.pengar genom
Styrningen relationerna mellan finansiär /tillhandahållare ochavser
vårdgivare. Organisationen reglerar hur vårdgivarens tjänster når
patienten.

Patienten har relationer till alla aktörer i makrostrukturen. Den mest
konkreta och påtagliga självfallet den med vårdgivaren.är Hur och på
vilka villkor patienten kan söka och erhålla vård på sjukhus och vård-
centraler för bemötandet på mikroplanet. Med fmansiärenger ramen
/tillhandahållaren har patienten synligt eller osynligt kontrakt. Förett
den enskilde kan detta kontrakt eller mindre möjligt attvara mer
påverka. I privat försäkringssystem går detett påverka via valt.ex. att

försäkring. I offentligt sker påverkan främstett densystemav genom
politiska processen.

Refonner i hälso- och sjukvården kan inriktade förändraattvara
finansiering, styrning och /eller organisation. Sverige,I liksom för
övrigt i andra OECD-länder, har tonvikten i årens vård-senaste
reformer legat på i första hand organisation och i andra hand styrning.
Finansieringen har endast i ringa grad berörts refonnema. Deav
förändringar i sjukvårdens makrostruktur här följ-tas rörsom upp
aktligen styrning och organisation:

Ökad valfrihet-
Husläkarreformen-
Vårdgarantin°
Beställarstyrning °modeller° i vissa landsting-
Förändrad utbudsstruktur-

Den förändrade utbudsstrukturen ingen reform i egentligär mening.
Den har ändå tagits med eftersom den kan har direkt betydelse för hur
och patienten söker och får vård. Den för kommuner och landstingvar

ÄDEL-refonnenmycket betydelsefulla har däremot inte inkluderats i
analysen, eftersom statlig utredare arbetar med kartläggningen annan
och analys bemötande äldre i vård ochav av omsorg.

I följande fem avsnitt varje refonn för sig. Därefterpresenteras
diskuteras de verkningsmekanismer kan tänkas påverka hursom
patienten bemöts och speciellt det finns anledning tänka sigatt attom
kvinnor och bemöts på olikamän sätt.
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utvärderingarvetenskapligadet finns fåviktigtDet är attatt notera av
Därför harperspektiv.vårdens makrostruktur dettaförändringar i ur

antal antaganden. Ettutgå ifråndet varit nödvändigt i analyserna ettatt
haft ambitionenutredningenviktigt påpekande är att -trots attannat

vården så inseraktivt reforrnarbete ianalysera konsekvenseratt av -
totala dynamikenliten del denförändringar enbartdessa utgöratt en av

befolkningsutvecklingen,Många andra faktorerinom vårdsektom. -
samhällsekonomiskaoch denmedicintekniska innovationstaktenden

den ständigabetydelse förutvecklingen har störreavsevärt-
och sjukvården.utvecklingen inom hälso-

har inteförändringar härorganistoriska och strukturellaDe tas uppsom
ellerkonsekvenser för kvinnoravsikt leda till skildahaft för män.att

påverkar skildareformema på olikakan det såDäremot sättattvara
sjukdomar ochsocioekonomiska,åldersmässiga, typer avgrupper

indirekt hur och kvinnor bemöts. Enoch därigenompatienter etc. män
delverkningar bygger tillindirektadiskussion dessa storom

ikvinnor ochbetydelse skillnader mellanantaganden vilken mänom
attitydervårdkonsumtionohälsa, vårdbehov,fråga bland samtannatom

tänkastill sjukvården kan ha.

kapitel lever kvinnor längreSom redovisats i tidigare än män, men en
Kvinnliga har haftsig sjuka. arbetareökad andel kvinnor känner en

socialatjänstemän, vilket ökat dehälsoutveckling kvinnligasämre än
Framförallt ökade värk från rörelseorganenskillnaderna bland kvinnor.

ökningl980-talet, dennapåtagligt bland kvinnor under även om
1980-talet ökade sjukfrånvaronåren. Underde senastestannat mer

kvinnor blandbland än män.

utredningenssjukvården AvKvinnor besöker också oftare än män.
husläkar- ochvårdcentraler inklusiveenkätundersökning framgår att

vanligastekvinnor och dendisuiktsläkarmottagningar för både mänär
sexmånadersperiod.undermottagning besöktstyp enav som

ålders-i deSkillnaden mellan könens besöksmönster är störst yngre
andelåldersgruppen år deti 50-64 störreäven är engrupperna, men

Stockholmsbesökt vårdcentraler. Av studie ikvinnor än män ensom
hadeåldersintervallet 30-40läns lands-tings framgick i 20-70att

kvinnor besökt specialistläkare under den 12-senasteprocent av
låg påmotsvarande siffra för 20-25månadersperioden, medan män

och kvinnor i ålders-Speciellt skillnaden mellan mänprocent. stor var
år.40-60gruppen
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9.1 Valfrihet

Vid Landstingsförbundets kongress 1989 fick förbundets istyrelse
uppdrag verka för förbättringar den generella valfriheten iatt av
vården. Ett på 1990-talet hade samtliga huvudmän infört frittpar
val vårdcentral. I landsting17 det dessutom fritt val tillav var
länssjukhus krav på remiss, och i frittövriga val med remiss.utan De
skilda näringsgeografiska förhållandena och för boende ochmönstren
pendlande gjorde valfriheten länsgränsema kom aktualise-att över att

på del håll i landet, Skåne och Västsverige.t.ex.ras en

Sammantaget har valfriheten under det decenniet ökat i sådansenaste
utsträckning det befogat tala reform. Sverigeär har idagatt att om en
den valfriheten alla skattefmansieradestörsta Det finnssystem.av
emellertid tecken på vissa begränsningar införsatt t.ex.nu genom
remisstvång. De praktiska konsekvenserna detta idag svåraär attav
överblicka.

Det dock inte så många patienterär utnyttjar valfriheten. Enligtsom
Dahlström Ramström 1994 har det inte skettt.ex. några för-stora

ändingar i folk konsumerar sin vård, kanske på grund infor-var attav
mationen valfriheten varit dålig. vårdorganisationenFör däremotom
har valfriheten kombinerad med prestationsersättning lett till stora
förändringar. Systemeffektema uppkom redan med kännedom denom
teoretiska valmöjligheten, den faktiskt endast utnyttjasäven om av en
liten andel det totala antalet patienter.av

För få uppfattning valfrihetens effekter på längreatt sikt detären om
intresse studera attitydema tilläven valfrihet i vården.att Avav en

nyligen publicerad studie Anell Rosén framgår två tredjedelarattav
allmänheten instämmer helt i de älva vill välja allmänläkare ochattav

sjukhus, tveksam till val läkareär till sjukhus. Detänmen man mer av
framförallt de äldreär vill välja distriktsläkare /husläkare Desom

det lika viktigt kunna välja sjukhus. farmsDet inte någraattyngre anser
skillnader mellan och kvinnor i dessa avseenden.män Av utredningens

enkätundersökning framgår emellertid kvinnor tillmäteregen att
möjligheten välja läkare betydelse Könsskillnadenatt istörre än män.
detta avseende utpräglad i åldersgruppenär 35-49år.mest När det
gällde de faktiska möjligheterna välja läkare, lämnade kvinnornaatt en
något positiv bedömning valmöjlighetema än männen.mer av
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påinflytandeförintressetstudieRosens övaAnells och attI var
/sjukhus Härläkareväljaförbehandlingsaltemativen mindre än att av-

mindreinställning ochkritiskhadedevek dock varmersom enyngre,
vilkaocksåStudientill läkare.avgörandetöverlåtabenägna tog uppatt

vårdcentral ellerbesök påviktiga vidkvalitetsegenskaper ettsom anses
ansågsvårdgivarenhoskompetensUtbildning ochsjukhusvistelse.vid

egenskapermedan näraegenskapen,viktigastedengenerellt somvara
sällanmedicinochmedfrikostighetoch sattsmottagningentill recept

ochmellanskillnadernågrahär finns mänhellerhand. Intei första
skaffaintresseradekvinnor män attänkvinnor. Däremot avmervar

/husläkaredistriktsläkareväljakunnaförinformationytterligare att

bedömerkvinnorochenkättmdersökning framgår mänAv vår att
nämligenöppenvårdsbesök,samband mediviktigastsaker somsamma

medbli bemöttbehandling,möjligafå bästadiagnos,få atträtt attatt
kvalitetsaspekterDessauppriktigaärliga ochfårespekt och att svar.

väljamöjlighetenbetydelsefulla attbåda könen änbedöms mersomav
betydelsenågotaspekter ändessatillmäter alla störreKvinnorläkare.

man.

bemötandetbetydelse förVerlmingsmekanismer avav
ochkvinnor män

ochställningstarkarepatiententillValfriheten syftar attytterst enge
valfriheten kanbehandlingen. Menochvårdeninflytande överstörreett

kanDenpatienter.för olikaangelägeneller mindre grupper avvara mer
fråganrelevantaföralla. Denutnyttjasvidare inte sätt osssamma av

ochhurinverkarsystematiskt mänskillnaderdessanågonär avom
vården.ikvinnor bemöts

mellan akutskillnaddetangelägenhet finnsgradendet gällerNär enav
kompliceradeden mellanskillnadvård. Enoch planerad ärannan

skillnadenliggersjukdomstillstånd, densammansatta och enkla nära
kortvarigaochenklaVid akuta,kortvarig vård.vård ochkroniskmellan

Dåeftersträvas.snabbhetenhandi förstasjukdomstillstånd detär som
harvalfrihetdvs. dengäller,valfrihetenlogistiskadet denär somsom

sidaläkarensföljsamhet fråntidgivning,med frågor samtgöraatt om
Även kroniska/ellerochvidtillgänglighet.vårdens sammansattamer

logistiskadenutnyttjakunnaviktigtdetkanvårdbehov attvara
och vidplatsvårdgivaren påbesökaför kunnavalfriheten, attt.ex. en

likaminstMenförhållande till arbetet.ibratidpunkt som passaren
/honmetoder hanoch devårdgivarenförförtroendeviktigt kännaär att
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står för. Den kliniska valfriheten träder därför i förgrunden; den som
handlar kunna påverka vilken vård ochatt behandling jagom som
patient vill ha.

Kvinnor söker vården oftare Det kan bl.a.än män. uttryck förettvara
lyssnar lyhört på signaleratt ohälsa och förtänk-man ärmer om mer

Det skulle i sin kunna innebära kantur planera vårdensam. att man
bättre och därmed intresserad valfrihet. Vid enkla och kort-vara mer av
variga vårdbehov kvinnor och sarmoliktär lika angelägnamän att
snabbt kunna utnyttja den logistiska valfriheten. Men vi ocksåvet att
kvinnors behov ofta är och de därförsammansatta att änmer mer

kan tänkas viljamännen utnyttja den kliniska valfriheten.

Enligt Saltman tillhör kvinnorna den fått tillsägaattgrupp, som mer
blandning logistiska och kliniska aspekter på denom genom en av

behandling de får. Valfriheten till BB-avdelningama i Stockholm
utnyttjades de första åren så ungefär 15sätt kvinnornaatt procent av
valde sjukhus det de tillhördeÄannat Sjukhusenän anpassade också
sina erbjudanden till de blivande mödrama. Ett exempel är att ett
sjukhus byggde sina förlossningsrum för bättre för ABC-attom passa
förlossningar.

Det finns olika former hinder vissa patienter har svårtgör attav som
utnyttja valfriheten andra. hinderatt Ett kanän svårigheterutgöras av
förflytta sig för faktiskt haatt något väljaatt mellan.rent Enatt annan

dimension möjligheterna tillrör sig och värdera infonnationatt ta som
Återigengrund för välja. kan skillnadatt mellan logistisk ochse en

klinisk valfrihet. infonnationDen behövs för de logisktiska valensom
enklare och lättare bearbeta. För den kliniska valfriheten fordras en mer
omfattande information sådant behandlingsmetoder, kvalitetom som
och resultat. Det informationär krävertyp kunskaperen storaav som
och svårare bedöma.är dagensI läge dennaatt informationär typ av
ofta bristfällig eller saknas.

Spelar kommunikationshindren olika roll för kvinnor och män
Troligen. Männen arbetar utanför hemmet och längre från hemmet.mer

oftareharDe kvinnorna tillgång tillän bil och sig därigenom lättare.rör
Som redan diskuterats relativtär intresserademännen densett mer av
logisktiska valfriheten kvirmorna. Informationenän den valfrihetenom

lättare sprida ochär värdera. Svårighetema för kvinnorna utnyttjaatt
den kliniska valfriheten kan större.vara
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Huslakarrefonnen9.2

följ andehuvudsakhade ii maj 1993fattaderiksdagenbeslutDet som
innehåll:

förutsätt-underför husläkamaetableringsrättråda fridet skulleatt-
speciellhadeellerallmänmedicinspecialister ining deatt var

Socialstyrelsenfråndispens
producentneutralitet, dvs.ochkonkurrens-skulle råda attdetatt-

skulle haregioffentligi privat ochhusläkarverksamhet samma
ekonomiska villkor

kapiteringsavgiftbestå fastskullehusläkarersätüiingenatt perav en-
till antaletrelateradprestationsersättningindividlistad samt en

debestämmasersättningsnivåema skullefaktiskabesök. De av
föråtgärdstaxanbestämdastatligtdenlandstingen förutomenskilda

undersökningar.ochbehandlingarvissa
husläkar-förgrundåtagandebestämdeihusläkarlagen ettatt staten-

husläkamaåläggalandstingenenskildakunde dedettaUtöverna.
patientererbjudaskulle kunnadetilläggsåtaganden,vissa attt.ex.

bamavård.ochmödra-

i fler-husläkarsystemetinfördeshalvåret 1994under förstaSuccessivt
svenskadenhade 77september 1994talet landsting. I procent av

uppgifteringahusläkare. finnsvalt Detsig, dvs.befolkningen listat
i dettaoch kvinnormellanskillnaderdet föreliggervisar mänomsom

olikavarierar mellanvårdkonsumtionenavseende. Eftersom grupper
kapita-individersättningpåbyggerersättningssystem,bör ett som

tagitharsamtliga landstingvariationer.till dessa Ition, hänsynta man
Östergötland, användelandsting,ålder. Ihänsyn till patienternas ett

olika vikter förocksåindelningenåldersrelateradeförutom denman
kvinnor och män.

primärvården. Deläkare tilltillströmningskeddeUnder 1994 nyaaven
specialisterocksåallmänläkareutgjordes inte baraläkarna utan avav

invånaredock målet 2.000klaradefått dispens. landstingInget persom
allmänläkare,finns flerGenom dethusläkare i början 1995. att omav

tillgänglighet ochförförutsättningarnaspridda, harojämntän
Å marginaliseringreformenmedfördeökat. andra sidankontinuitet en

kontinuitet ochstått förpatienterför mångadistiiktssköterskor, somav
påSverigeocksåTillgängligheten försvagasi vården.helhetssyn attav

bilden densamhälle, därdethelt annorlunda1990-talet änut avser
borta förHusläkareformades.husläkaren gångalltid beredde ären

barnledighet.ochjourkompensationutbildning,sådant semester,som
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Allt fler besök patienten icke bokade i förväg. De därmedär ärav
svårare visadeslussa till den läkaren. En studie i Tierpatt ocksåegna

läkarsituationen förbättrats så kontinuitetenatt trots att fortfarandevar
dålig, för vissa selekterade Winbladutom 1995.grupper

En studiei Stockholms läns landsting 1995 visar två tredjedelaratt av
husläkarpatientema kvinnor. Majoriteten tyckte husläkar-attvar
reformen bra och nöjda med sin husläkare. Nio patienter tiovar var av
hade träffat sin husläkare. En klar majoritet svarade det hadeattegen
blivit lättare alltid träffa läkare. Undersökningenatt redovisadesamma
inte några påtagliga skillnader mellan och kvinnor, bortsett från imän

avseende; dubbelt så många kvinnorett sökte akutmottagningmän som
på sjukhus inte fått tid hos sin husläkare inom rimlig tid.om man

Verkningsmekanismer betydelse för bemötandetav av
kvinnor och män

inslagDe i reformen vi skall kontinuitet i vården ochärta upp
konkurrensen patienterna. Båda dessa uppfattas omedelbartom som
positiva för bemötandet, kan i praktiken falla olika för olikautmen

Kontinuitet definitionsmässigt angelägenär nästan vidgrupper. mer
kronisk vård vid kortvarig vård.än Det just vid långvarigaär
vårdepisoder det angeläget fårär träffaatt veta attsom man samma
doktor och derme har tillräcklig kimskap patienten föratt kunnaattom
värdera förändringar i sjukdomen. På kontinuitetensätt ärsamma
viktigare vid enkla sjukdomstillstånd. Ser på de häränsammansatta
dimensionerna det, allt lika, kvinnornaär har vinnaannat mest attsom

kontinuiteten. Många de besvär, kvinnor oftareav rapporterarav som
ångest, huvudvärk etc.än män tillhör rimligtvis deoro, typer av

problem där angelägen varaktigaär relationer med sin vård-man om
givare. Detta förstärks det slaget kanske framståratt symptomav av

och svåra klart Fler kvinnor lider ocksåatt avgränsa.som vaga av
kroniska sjukdomar.

Men medaljen har baksida. Kvinnosjukvården intar hos kvinnoren en
särställning och för många kvinnor den fastautgör medicinska punkten

livet. På grund reproduktionens och sexualitetens särskildagenom av
laddning gynekologisk kompetens, kombineradär med kontinuitet, av
särskild betydelse för kvinnor. Av utredningens enkätundersökning
framgår kvinnor besökt gynekologimottagningatt densom var grupp

nöjda med den medicinska behandlingen.mest De ocksåsom var var
bland de nöjda det gällde det allmäima bemötandetmest när i samband



Konsekvenser förändringar.SOU 3 3 7996: 31 13 av . .

naturligt kvinnor i fertil ålder vill hamed besöket. delDet är att en
allmänläkare, åtminstone i demöjlighet välja specialist änatt annan

delar där kan ske långalandet detta utan resor.av

Sammantaget har vinnakan uttrycka det kvinnor mest attattman som
kontinuiteten i sig, de relativt missgynnas de begräns-medan sett av

ningar ligger husläkarsystemet. politiskt tagiti Trots att mansom
kvinnor gynekolog, och i många lands-beslut har träffarättatt attom

ting avgiften till hos allmänläkaren, går detnivå attsatt samma som
utesluta de organisatoriska förändringarna kan ha lett till kvinnorattatt

problematik illustrerarfått tillgång till gynekologisk vård. Dennasämre
enskild refonn,också det svårt renodla konsekvensernaäratt att av en

makrostruktur kan till-och flera parallella förändringar i vårdensatt
få svårdeñnierade konsekvenser.sammans

grunden leder tillKonkurrensen inte enbart positiv, den iär även om
tillgodosedoktorn lyhörd patienten och försökerär änatt motmer mer

också möjligpatientens önskemål. i detta tillgodoseende liggerJust en
på tillgodosenackdel, nämligen konkurrensen inriktasatt att enmer

framståefterfrågan reella behov. Det kan ocksåän möta ettatt som
bättre konkurrensmedel för doktorn servicen bättre och triv-göraatt

utveckla själva vården. Med det blir det ocksåän synsättetattsammare
attraherar kangivande lägga vården så dem,att attmer upp man som

förflytta sig dem i praktiken bundna geografiska skäl. Enän ärsom av
efterfrågandelvis aspekt handlar formulerar sinannan om vem som

på ochsådant vårdgivaren enkelt kan densätt mötaett att annonsera
den. Sett detta perspektiv kunna bli för-i verkar återigen kvinnorna
lorare. sittlättare ändra sina mottagningstiderDet är än sättatt att
bemöta patienterna.

En fråga kring konkurrens hur kvinnliga respektive manligarörannan
patienter väljer kvinnliga manliga läkare. Om kvinnligarespektive
patienter tenderar välja kvinnliga läkare och dessa patienter äratt om

vårdtunga manliga kan detta leda till ojämn arbetslastning ochänmer
möjligen vård. Från huslåkarförsöken i Trondheim ochäven sämre
Tromsö rapporterade de kvinnliga läkarna i högre grad manligaän
ökad arbetsbelastning och försämrad arbetssituation missnöjesamt
med listornas storlek och könssammansättning. Senare presenterat

frånmaterial visar kvinnliga husläkare visserligen har flerNorge att
kvinnliga patienter och fler besök, besöken inte ärattmen mer
tidskrävande. Uppenbarligen finns dock här verkningsmekanismen

det finns anledning uppmärksamma.attsom
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9.3 Vårdgarantin

Socialdepartementet och Landstingsförbundet träffade 1991 över-en
enskommelse införande vårdgaranti för korta väntetidemaattom av en
inom vissa specialiteter. Innebörden patient, omfattasär att en som av
garantin, skall få behandling inom månader från den dag besluttre om
operation eller insats fattas. Patient, inte kan bli behandladannan som
inom månader, skall erbjudas vård vid klinik inom sjuk-tre annan
vårdsområdet, inom landsting eller hos privat vårdgivareannat

.

Under hösten 1995 har och landstingen successivtstaten enats attom
från förändra1996 vårdgarantins inriktning. Den ursprungliga garantin
fortsätter gälla under övergångstid, skall sikt slopas.att en men
Garantin utvidgas till gälla patienter söker primärvård vidävenatt som
icke akuta tillstånd. Man skall då få kontakt med sjukvårdspersonal

dag söker vård. Om kontakten med änläkareärsamma man annan
skall erbjudas tid hos läkare inom åtta dagar. Patient klarutanman
diagnos, remitteras från primärvården till specialistsjukvård, skallsom

tid inom fyra veckor. En principiell förändring i vårdgarantin ärmer
patienter med svåra kroniska sjukdomar skallatt garanteras en

fastställd vårdstandard. Genom vårdkontrakt mellan patienten ochett
vårdgivaren klargörs såväl rättigheter skyldigheter för både patientsom
och vårdgivare. Den första tilltänkt omfattasär attgruppen som av
denna del vårdgarantin diabetiker.ärav

Under 1992 förkortades köer och väntetider inom samtliga vårdgaranti-
områden. På alla håll kunde hålla väntetiden undernästan treman
månader. valetI mellan längre eller få sin behandling påväntaatt annat
sjukhus valde de flesta patienter vid det egna sjukhuset.väntaatt
Under ökade1993 de sammanlagda köerna till de aktuella områdena.
Denna utveckling med fler köande och längre väntetid har i stort sett
fortsatt under 1994 och 1995.

För kirurgisk inkontinensbehandling kvinnor produktionen underav var
1993 i oförändrad, medan antalet köande ökade kraftigtstort sett
grund ökad efterfrågan. Trots antalet operationer under 1994attav
ökade med 20 ökade patienterna pånästan väntelistan ochprocent

Åttaväntetiden. klinikema vid årsskiftet 1994/95procent av uppgav
de inte klarade vårdgarantin på detta område. Den ökade efterfråganatt

beror troligen på med öppenhet nalkas urininkontinens,att störreman
problem tidigare ofta dolts och förtigits.ett som
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operation inkontinensbörjan 1990-talet köerna långa tillI av var av
de två förstaoch prolaps till sterilisering. Vårdgarantin omfattarsamt

vårdgarantins effekterdessa diagnoser. undersökningEnav av
kvinnosjukvården ikösituationen i sluten gynekologisk vård inom

kunde uppfyllas redanGöteborgsregionen visade villkoren näratt
heller inga vårdköer betydelse.vårdgarantin infördes. fanns dåDet av

utveckling låg inte i första hand ökning antaletBakom denna en av
ledde vårdgarantin tillingrepp; den endast marginell. Däremotvar

medförde skärptintresse för de aktuella diagnoserna. Detstörre
organisatoriskarensning väntelistor,bevakning och kontinuerlig av

förändrademetoder ochkapacitetsökande förändringar samt nya
Andrakliniker fick tillfälliga resurstillskott.behandlingsrutiner. Några

och dagkimrgibidragande orsaker kan ha varit ökad poliklinisering
tidsbeställd vård.införande remisstvång till öppensamt av

bemötandetVerkningsmekanismer betydelse för avav
kvinnor och män

ochVårdgarantin stärker den enskildes ställning. Bemötandet mänav
detta. liksom ikvinnor bör rimligtvis i lika mån förbättras Menav

mellanövriga finns det implikationer kan skillnaderrefonner som ge
praktikenpatienter intresse för och möjligheter utnyttja refonnen.i Iatt

väntetiderna olika. Somkan olika värderapatientergrupper
sjuklighet ochdiskuterat tidigare verkar det troligt kvinnors hälsa,att

intresseradevårdkonsumtion de relativt mindre än männengör sett av
tänkas gälla den delfå behandling snabbt. Speciellt kan detatt av

vård-vårdgarantin, handlar möjligheten vända sig tillatt annansom om
sjukhuset klarar tids-givare även landsting inte detannat om egna av

På det gäller valfriheten vård-gränsen. sätt när gynnarsamma som
garantin de har lättast förflytta sig, dvs. i praktiken männen.attsom

utformningen vårdgarantin innehåller två element, gårDen nya av som
i riktningar här diskuterar. innebärolika i de avseenden Det ena en

med läkare, detytterligare betoning snabbt skall få kontaktattav man
andra patienter svåra kroniska sjukdomar skallmed garanterasatt en
fastställd vårdstandard. Snabbheten troligen relativt be-är störstsettav
tydelse medan möjligheterna få kontrakt med vård-för männen, ettatt

vården kan förväntas kvinnorna.givaren den främstom egna gynna

stark ellerGynnar reform vårdgarantin främst meden som grupper
både denposition går finna för hävdaDet att argument att enasvag

Åoch den andra linjen. sidan kan hävda vårdgarantinattena man
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främst skydd för dem, har svårt komma iframär ett attsom armars
vården. Ibland brukar tala de grå folksjukdomama, inteman om som
framstår spännande och intressanta och där patienternasom som en
följd detta kan tänkas åt sidan. Flera områdena inom vård-sättasav av
garantin ligger detta hållet, operation vid godartad prostataför-t.ex.
stoiing, kirurgisk behandling urininkontinens hos kvinnor, kirurgiskav
behandling prolaps framfall utprovning hörapparat.samtav av

Å andra sidan kan det finnas tendens det de, högstäratten som ropar
och har starkast har möjlighet in sinastörst attresurser, som
områden. Vårdgarantins utformning kom i hög grad påverkas denatt av
aktuella situationen för köer och väntetider inom några specialiteter i
början 1990-talet uppmärksammade områden. Det områden,ärav som

utnyttjar prioriteringsutredningens systematiska över-om man mer
väganden hanmar i den högst prioriteradeinte En nära-gruppen.
liggande aspekt gäller den effekt det har instrumentatt ett som
vårdgarantin bygger på och förstärker det existerande vårdmönstret.
Om det finns systematiska skevheter mellan olika såsomgrupper,
kvinnor och bibehålls de.män,

9.4 Beställarstynuing i hälso- och sjukvården

Knappt hälften landstingen har under förändrat sina styr-av senare
s.k. modeller, där rollerna beställare och utföraresystem genom som av

hälso- och sjukvård skilts åt. Två grundläggande principer är genom-
gående i modellerna:

uppdelningen mellan beställare och utförare, upprättarsom-
kontrakt med varandra
vårdgivaren f°ar betalt det område där patienten bor;av pengarna-
följer patienten och knutna till utförd prestationär en

Beställama har befolkningsansvar och förfogar förett över resurserna
befolkningens samlade vårdkonsumtion. Resurser fördelas efter behov.
Beställarstyrningen har under implementeringen successivt förskj utits
enligt vad förenklat skulle kunna betecknas från teknisksom som
upphandling till stöd för utveckla vårdprocessen. Från fonnelltatt ett
anbudsinfordrande, förhandling och tecknande detaljrika avtal medav
ersättning prestation går sammanhållna avtal /över-mermotper man
enskommelser.
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patienterna bemöts ochpå hurEffekterna de styrsystemennyaav
och beteendenpå personalens attityderbehandlas beror samtytterst

och Calltorp 1994Forsberghur medicinska handlandet förändras.det
funnitmedicinska handlandet och 17har undersökt det procentatt av

patienterskriverbåde medicin och kirurgi deläkarna inom utattanser
kostnadernahänsyn tillför tidigt. vidare vanligt läkareDet närär att tar

avstårkan detta leda tillställning till utredning. Ytterstde atttar man
det ovanligtkostnadsskäl.ñån diagnostisk åtgärd Däremot är attaven

behandling detta skäl.avstår från avman

utvärderings-genomgångoch efterDahlström Ramström en avanser
finns några klaraStockholmsmodellen det intetill attrapporterna

följdha försämratsindikationer på vården skulle attatt en avsom
vårdens kvalitet påklinikchefer tillfrågadesmodellen införts. När om

värdetkan dock ifrågasättasin klinik ansåg den hög. Manatt varman
utvärderingsmetodik.denna typav av

läkare ochpå växande problem. Andelenfinns också indikationerDet
ochökar. Vid de kirurgiskaoroliga for kvalitetensjuksköterskor ärsom
förläkarna vårdtidenklinikerna ansåg tredjedelurologiska äratten av

utvärderingsrapportemakort. Bäck och Gröjer hävdar i atten av
vårdensbedömning stöderskadeutveckling och medborgarnas atttesen

Stockholms-följd införandetkvalitet har minskat aven avsom
modellen.

beställarstyrningen kan ha haft påvilka effektersvårt värderaDet är att
iDiderichsen och Fredlund harjämlikhet i vården.rättvisa och en

förändring-utvärdering Stockholmsmodellenkompletterande settav
modellen medförtvårdkonsumtionen. fråga har därvid variti En omar

olikatotalt och /eller förukhusvårdens tillgänglighet förändratsatt
medelvårdtidemabefolkningsgrupper. fråga har gälltEn omannan

Diagnosismed det s.k. DRGförändrats för de vårdgrenar ersättssom
olikaförändring varit olika förGroups-systemet och dennaRelated om

Sammanfattningsvis resultatet denbefolkningsgrupper. innebär att
till del och intehögre vårdkonsumtionen har kommit alla större grupper

jämlikhetsmålen. Medelvärd-prioritering kan hotainneburit någon som
kraftibåde och relativa minskattiden har däremot i absoluta gasttermer

innan refonnemabland äldre och ensamboende, dvs. de grupper som
och kvinnorshade medelvårdtider. Studien intelängst mänstar upp om

konsumtion påverkats olika.

och jämlikhetspåra problem med rättvisaEtt ärsätt attannat att se
incitament. Någrahur producenterna på styrsystemets avreagerar

Stockholmsmodellen berör dessai utvärderingenrapporterna per-av
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spektiv. De inte stöd för uppfattningen modellen haft negativaattger
effekter i detta avseende. Sjukhusen inte, åtminstoneattupppger man
vid det sjukhuset, aktivt söker undvika och vårdkrävandetungaegna
fall. Trots detta förberedelser för förebyggagör sådanaattman
tendenser. Antalet vårdtillfallen för äldre patienter har ökat och även
antalet behandlade patienter i denna grupp.

Verkningsmekanismer betydelse för bemötandetav av
kvinnor och män

Avtals- och ersättningssystemen kan påverka hur och kvinnormän
bemöts i vården på åtminstone olika nivåer. För det första kantre
uppdelningen vårdeni avgränsade delar per styck ledaersättsav som
till fragmentisering vården. Varje åtgärd regleras för sig i avtalenen av
och för sig. Den pågående utvecklingenersätts vilja knyta avtalmot att
och ersättningar till vårdkedjor och vårdprogram tecken påär ett att
fragmentiseringen upplevs problem måste motverkas.ettsom som

För det andra kan med beställare och utförareett system samt presta-
tionsbaserat för ersättningar leda till vårdgivare harsystem att en
intresse undvika med hälsoproblem ochatt patienter störst störstav

Ävenvårdtyngd. vårdgivaren får betalt fall kan det olön-om per vara
med vissa patienter med kostnader överstigersamt ersättning.som

Dessa frågor har aktualiserats efter införandet prospektivt.ex. av
betalning baserat DRG-systemet i USA. Vid individrelaterad
ersättning ökar incitamenten för välja bort vissa patienter. Patienteratt

uppfattas svårbehandlade eller i övrigt tidskrävande riskerarsom som
särskilt bli för välj bort vårdgivaren.att De medutsatta att as av

och komplicerade sjukdomar liksomsammansatta med svår-
diagnosticerade och diffusa tillhör den patienter.symptom gruppen av
Detta kan tala för kvinnor blir lidande diskrimineringenatt änmer av

Samtidigt det tänkbartmän. är blandöverrepresenterademännenatt är
andra vårdgivama inte så intresserade haär attgrupper som av som
patienter. sådanEn kan missbrukare.grupp vara

För det tredje bygger ersättningar DRG på histo-ett system ettav av
riskt material. Det riskerar därför konservera gamla vårdmönsteratt
och också de traditionellt starkaste i vården.att Dennagynna grupperna
aspekt sällan till diskussion.tas upp
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Alla dessa mekanismer får olika återverkningar på olikatyper av
Fragmentisering negativt för med långvarigaär mestgrupper. grupper

och vårdbehov och därmed sannolikt för kvinnorna. Somsammansatta
tidigare besöker också vårdgivare Kvinnorkvinnor fler män.änsett

med svårdiagnosticerade diffusa kan riskera blioch att mestsymptom
harför diskriminering i vårdgivarnas val. Eftersom männenutsatta

utgjort normen i vården riskerar bygger påersättningssystem,ett som
historiska kostnader för olika sjukdomar också bli °manligt°.

Förändringar utbudsstrukturen9.5 av

Strukturförändringar uppfattas ofta lika med lägga sjukhus.som ner
besluten handlar knappast bort hela sjukhus. SnarareMen röratt taom

strukturdebatten hur uppgiñema skall sjukhusen påfördelas mellan ett
sådant fördelaspatienterna får god vård ochsätt att resursernaen
rationellt. Struktur kan med sådant närmastsynsättett ses som

olikamed det bildas relationerna mellansynonymt mönster som av
delar sjukvårdssystemet.av

Förändringarna utbudsstrukturen följd förutsättningarnaär attav en av
för hälso- och sjukvården, såväl de interna, förändras. Detexterna som
gäller sådana grundläggande faktorer befolkning och vårdbehov,som
där ökningen antalet äldre den lång sikt dominerande ñågan.ärav
Faktorer bättre bostadsstandard, i vid mening, betyder också andrasom
förutsättningar för vård i hemmet. Den medicinska och tekniska

ocksåutvecklingen viktig faktor. har betydelse förDenär storen
strukturen, särskilt i kombination med kravet begränsa den totalaatt
kostnadsutvecklingen. Ny teknik det möjligt sprida vissa under-gör att
söknings- och behandlingsformer. Möjligheter driva kvalificeradatt
vård och behandling utanför sjukhus ökar. fall kräver denI andra att
dyrbar och speciell kompetens koncentreras.apparatur

Utvecklingen leder till den organisationen sjukhuseninreatt av
förändras. Organisationen behovbyggs utifrån patienternasupp av
mångfacetterade insatser; verksamhetsområdengamla mellangränser
betyder mindre. Samma faktorer påverkar också den strukturen.yttre

Iden enklaste meningen finns det kvantitativt samband mellanett rent
det och sjukvårdens Allt vården skerstmktur. delnämnt störrenu av

patienterna behöver läggas in på sjukhus. minskarDettautan att
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väsentligt behovet slutenvårdsplatser. En konsekvens är attav
organisationen den kvarvarande slutna vården måste övervägas.av

lika intressantMen vad kanske skulle kunna benämnasär ettsom
kvalitativt samband. harDet med vårdens intensifiering,göraatt
differentiering och specialisering. går inteDet längre splittra sinaatt
insatser alltför fält. En profilering och renodling bliröver ett stort
nödvändig.

Antalet vårdplatser i somatisk korttidsvård under förstastörstvar som
hälften 1970-talet. Därefter påbörjades reducering, blevav en som
kraftigare från 1990 och framåt. fanns1990 33.500 vårdplatser inom
korttidsvården, hade antalet sjunkit1993 till Under27.300. 1994
fortsatte denna utveckling; tioende kirurgplats och tjugoendevar var
medicinplats lades och antalet platser sjönk till Antalet25.400.ner

Årlasarett har inte minskat relativt lika snabbt. antalet1979sett var
100 och farms1990 94 lasarett, sedan dess har ingen reell förändring
skett sjukhusantal organisatoriskt slagits Antaletäven ettom samman.
vårdplatser sjukhus har alltså sjunkit.per

Vad härutöver framför allt präglat utvecklingen under år ärsom senare
uppgiftsfördelningen mellan sjukhus förändrats och sjukhusenatt att

samverkar harDetta lett till sjukhusantal fått differen-att ettmer. mer
tierade funktioner:

Sjukhus slutenvårdutan-
Sjukhus med öppenvård och planerad slutenvård-
Sjukhus sluten kirurgisk verksamhetutan-
Sjukhus med begränsad sluten kirurgisk verksamhet-
Sjukhus med begränsad sluten intemmedicinsk verksamhet-

Samverkan betonas idag starkare konkurrens. Gamlaän gränser
uppfattas ofta hinder i denna utveckling och bryts därförettsom upp.

såvälDet gäller professionella administrativa Föränd-gränser.som
ringarna sker därför både inom sjukhus och mellan sjukhus.
Relationema mellan sjukhusen och vården utanför sjukhus berörs
också. Administrativa landstingsgränser inte heller någotses som
hinder för samverkan. Samverkan mellan landsting och kommuner är

ÄDEL-reformenockså del i denna utveckling. 1992 viktig delären en
förutsättningarna för strukturförändringama i vården i och med attav

många s.k. klinikfärdiga patienter försvann från sjukhusen.

Inom för Landstingsförbundets strukturprogram har konsekven-ramen
gjorda strukturförändringar på antal Härnösand,ett orterserna av
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NågraFalköping följtsLudvika, KristinehamnochAvesta samt upp.
patienterna:bemötandetsärskild relevans förresultaten är avavav

avslutadeellerpågåendepåverkas inteKvalitetsutvecklingen av-
strukturförändringar.

behandlingmedicinskvidvid val sjukhusviktigaste skälet ärDet av-
skicklighet.kunskap ochoperation tillit tillnärhet och vid

ellervårdköerlångagenerellt inteFörändringarna har gett-
väntetider.

för vårdenförtroendefortfarandebefolkningen harmajoritetEn av-
tillminskat någotförtroendedettarespektive sjukhus,på även om

stmkturförändringama.följd av

bemötandetbetydelse förVerkningsmekanismer avav
kvinnor och män

sakerFåbekant oftastrukturforändringarMotståndet stort.ärmot som
detfötter hotethel bygd påbokstavligt talat fåkan mot egnasomen
sjukhusuppgifterna förändrasjukhuset. Argumenten ettmot att

för deneffekternegativai vad uppfattasbottnar främst ortsomsom
infrastruktur. Mersysselsättning ochminskadsjukhuset ligger sämre

skulleeller kvalitetensäkerhetenden medicinskasällan hävdas att vara
i fara.

mekanismerpå vilkaintressantdiskussion detFör vår är attmest se
avstånd ochFörändringarbemötande.påverka patientenskan avsom
vid vissverksamhetenkan då relevanta. Närlokal kännedom ettvara

finns detkunskapblir det längre Densjukhus förändras somresor.
också upplevasVården kansjukhuset minskar.lokala mersom

motverkaskonsekvensernegativaTill viss del kan dessaopersonlig. av
och differen-samverkanSpecialistvård. Genomutbyggdväl öppenen
vård påspecialiseradmöjligt fåblitiering kan det närarent att merav

i mindredessutom endaststrukturförändringamahåll. Hittills har
kraven på närhetinvärtesmedicinen, därutsträckning är störst.rört

kanpå och kvinnorolika ochPåverkan män av sammavaragrupper
söker förkvinnorOm de besvärdiskuterat tidigare.slag de ärsom

kännedomenlokalanärheten och denoch långvarigakomplexa ärmer
påverkarPå motsvarandeviktigare förrelativt sätt attän männen.sett

söker fler läkare.och dekvinnorna söker läkare oftare att
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9.6 Diskussion och slutsatser

De reformer, genomförts inom hälso- och sjukvården i slutetsom av
1980-talet och början 1990-talet har vuxit fram i situation därav en

för hälso- och sjukvården inte ökat tidigare. Kritikernaresurserna som
har hävdat den svenska hälso- och sjukvården har dåligtatt ett resurs-
utnyttjande avsevärda brister i service och omhändertagandesamt av
den enskilde patienten. Denna kritik har inte på något varit unik försätt
hälso- och sjukvården eller for Sverige. Den har omfattat den offentliga
sektorn i i vårt land liksom i övriga OECD-länder.stort, Refonnema
har omfattat främst styrning och organisation och haft tydligt inslagett

marknadsliknande mekanismer. Samtidigt har regleringarna bestått,av
med ändrad inriktning. Efterhandän har graden marknadsinslagom av

avtagit och behovet samverkan betonas starkare.av nu

Det påtagligt reforrnema i högär grad domineratsatt ett system-av
tänkande. Förändringarna har gått på skapa relationer mellanut att nya
olika delar och skapa incitament för den enskilda delensystemetav av
organisationen Självfallet har reforrnemagöra rätt. i sig haftatt syftet

patienterna bästa vård, de haratt inte har inte innehållit direktage men
visioner eller föreställningar i dessa avseenden. Av de reformer här
studerat vårdgarantin den enda,är omedelbart påverkar hursom
patienten bemöts. Detta skall inte uppfattas kritik övrigamotsom en
reformer, det viktigt medvetenär denna systeminrikt-attmen vara om
ning för tolka och förstå refonnema. Dettaatt skall illustreras tvåmed
olika punkter.

Den första gäller förändringarna inte varit uttryckligen riktadeatt mot
de hälsoproblemen.möta I inledningenatt harstora pekat på detatt
positiv utveckling hälsantrots i finns tydliga tecken påstorten av

växande problem för vissa inte minst bland kvinnorna. Trotsgrupper,
detta saknar reforrnema strategi för hur de skall bidra till positiven en
hälsoutveckling. harDe heller inte fokuserat de växande klyftorna
i befolkningens hälsa.

Den andra gäller frågan hur och kvinnoratt bemöts inommänom
vården inte diskuterats i refonnema. Det det heller inte finnsgör att
någon uppföljning hur respektive kvinnor påverkatsmänav av
reformen. Det viktigt framtidaär reformer i dessa avseenden bliratt
tydliga på heltett sätt.annat
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kan tänkas haFrågan hur bemötandet kvinnor och mänavom
valfriheten,påverkats entydigt. enkla logistiskakan inte besvaras Den

angelägenvälja läkare eller sjukhus,handlar äratt t.ex. mestsom om
snabbt vill ha hjälp. Den krävervid okomplicerade problem där man

avanceradförflytta däremot inte särskiltmöjligheter sigatt men
såväl kvinnorstår i och för sig förinformation. Den män.öppen som

kvinnornabetyder den relativt för medanTroligen män, ärmestsett
kliniska valfriheten, dvs. möjligheternaangelägna den attommer

val och behandling.påverka vårdav

logistisk valfrihet har kvinnor påGenom kombinationen klinisk ochav
bröstcancer kunnat öka sittåtminstone några områden förlossningar,

kvinnor harinflytande vården. Samtidigt kanöver samman-som mer
diskrimerade följdproblem riskera bli negativt attsatta att som en av

också vårdgivaren möjlighetpatientens valfrihet i praktiken ger en
selektera patienter.

troligenHusläkarreformen tveeggad. Själva kontinuiteten årär av
Samtidigt begränsningen tillvärde för kvinnor för kanstörre än män.

för kvinnor.allmänläkare innebära inskränkningstörreen en
i kombination med listningen och konkurrensenErsättningssystemet

kvinnorna.patienter riskerar också missgynnaom

Vårdgarantin påverkar troligen och kvinnor olika. Vissa delarmän
relativtsnabbheten och De framtidabetonar främst märmen.settgynnar

betydelsekontrakten viss vårdstandard kan däremot störstom vara av
innebära i vårdenför kvinnorna. Vårdgarantin kan vidare att grupper

hög får fler områden. dettamed med sina Motröst attgenom ropa av
viktigt fåstår återigen det for eftersatta kan änatt attgrupper vara mer

garantier.

potentiellt kanBeställarstjørningen innehåller element, åtminstonesom
vården.missgynna kvinnorna. Ersättning styck fragmentiserar Detper

risk vårdgivaren fallen.framför allt söker de lättare Ettär att
ocksåersättningssystem bygger på historiska kostnadersom gynnar

dem, historiskt haft den ställningen.starkastesettsom

förändrade utbudsstrukturen patienterna i vissa fallDen innebär att
får till opersonlig.längre vården och vården kan upplevasatt mersom

möjligt i nackdel för kvinnornaDet detta högre gradär äratt moten
bakgrund dock kompenseras medbesvär och vårdmönster. kanDettaav

väl utbyggd och differentierad Specialistvård.öppenen
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överväganden och förslag10

Hälso- och sjukvårdens förmåga bemötande och behandlingatt anpassa
efter kvinnors och specifika behov och förutsättningar har bristermän
i många avseenden. Detta hänger delvis med de köns-attsamman
specifika behoven otillräckligt studerade och dokumenterade.är
Därutöver saknas könsuppdelade kimskaper effekter olika vård-om av
åtgärder.

Avsaknaden könsspeciñk kunskap, bemötande och behandlingav
påverkar hälso- och sjukvårdens möjligheter goda resultat.att prestera
Det inte tillfredsställande kvinnor blir behandlade efter manligär att en

Vår kartläggning visar dock det finns exempelävenatt attnorm.
erbjuds behandling utformats enligt kvinnlig Våramännen som nonn.

förslag till åtgärder vilar på hälso- och sjukvården skullesynsättet att
förbättras patientsynpunkt de könsspecifika kunskapemaur om om
behov, efterfrågan och vårdåtgärder ökar och kimskaperdessaom
integreras i vårdarbetet. Sjukvården skulle bli effektivare.sammantaget

väl fungerandeEn relation mellan patient och vårdare grunden förutgör
omhändertagandelyckat och riktiga behandlingsbeslut. Den snabbaett

medicinteknologiska utvecklingen under de decennierna harsenaste
medfört hälso- och sjukvårdens möjligheter bota, lindra ochatt att

i hög grad kommit sammankopplas med vårdens teknologiskatrösta att
standard. De tekniska framgångarna i fråga behandlingstora om av
många sjukdomar har lett till alltför betoning på teknik.tyvärr stor
Patienten människa har i viss mån försvunnit bakom intressantsom en
diagnos. Samtidigt har betydelsen bemötande för patientensett gottav
tillfrisknande och fortsatta hälsa liten uppmärksamhet.ägnats

Interaktionen mellan patient och vårdare kan betraktas asymrnet-som
risk så den patienten befinner sig i underlägesätt att partenena - -
i kunskap och påverkansmöjligheter. maktobalansDennatenner av
måste uppmärksammas och beaktas i kontakten med patienten. Inter-
aktionen mellan patient och vårdare återspeglar de maktförhål-även
landen råder mellan könen i samhället. Därför riskerar relationensom
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vårdenpatient-vårdare bli särskilt asyrnrnetrisk det gällernär av
kvinnliga patienter. Vid sidan könsfaktom kan andraävenom

socio-karakteristika hos patienten, såsom ålder, utbildning och
patient-vårdareförhållandet och fåekonomisk dynamiken istatus, styra

konsekvenser för vårdens innehåll och resultat.

Vi bemötande och hög bemötandekompetens hosatt ett gottanser en
hälso- och sjukvårdens personal väsentliga förutsättningar förär att

det all anledningvården skall kunna goda resultat. Därför finnsprestera
frågor både i praktisk vård-fokusera på patientbemötande,att om

verksamhet, inom forskning och i utbildning.

kvalitet ochSom vi har visat har uppföljningen sjukvårdensav
epidemiologiska bevakningen, oftaeffektivitet, till skillnad från den

analyser patienttillñeds-saknat könsperspektiv. Detta har gällt t.ex. av
vårdens medicinskaställelse utifrån patientenkäter, redovisningar av

kvalitet utifrån s.k. kvalitets- och produktkontrollregister, samman-
ställningar uppgifter från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämndav

Bristen könsspecifika uppgifter har komplicerat utredningensm.m.
köns-arbete och försvårat analyser vissa vårdverksamheter etturav

perspektiv. Vi således det finns behov etableraatt ett att nyaanser
kvalitetssäkring,rutiner för löpande Verksamhetsuppföljning och som

kan fortsatt positiv utveckling i vården både kvinnorgarantera en av
och män.

olikaantal konkreta förslag till åtgärder berör vårdverksam-Ett som
i enskilda kapitel ochheter har lämnats anknytning till betänkandets

avsnitt. det följande vi de principiellt viktiga förslagenI större,tar upp
och exemplifierar deras innehåll med hjälp några deav merav
detaljerade förslagen. förslag inte finns med här återfinns i deDe som
sammanfattande faktarutoma i början betänkandets olika kapitel.av

Åtgärdsförslagen rubriker: patientens ställning;under fempresenteras
forskning; utbildning; uppföljning och utvärdering;tillsyn, samt

kategoriseringsjukvårdshuvudmännens ansvarsområden. Denna
vår uppfattning medan lagstiftningen denutgörmotsvarar att -

detsjälvklara grunden för hälso- och sjukvårdsverksarnheten så är-
nödvändigt forskningen får förutsättningar köns-att att generera
specifika kunskaper vård och behandling.bemötande, Främstom

utbildning, via andra kanaler, sprids sedan dessaävengenom men
kunskaper till de olika yrkesgnippema i vården. kunskapenFörst när
har nått fram kan förvandlas till vårdpraxis och komma deden
kvinnliga och manliga patienterna till godo.
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Förslagen avseende sjukvårdshuvudmärmens ansvarsområden har
samlats under rubrik. Vi medvetna denna indelning innebärär atten om
vissa överlappningar, då huvudmännen vid sidan direkt vård-av
produktion har omfattande beträffande utbildningäven ett t.ex.ansvar

olika personalgrupper. Grupperingen har dock gjorts för under-attav
lätta för de olika instansema identifiera de relevanta åtgärderna ochatt
förverkliga deras innehåll.

Förslagen har direktiven offentliga åtagandenprövats ochmot om
direktiven angående utredningsförslagens inriktning med beaktande av
EG-aspekter.

10.1 Patientens ställning

Ett centralt problem för bemötande och behandling i vården denär
underordnade ställning i vilken patienten lätt hamnar i medmötet
vårdens Denna underordning beror dels på kunskaps-representanter. ett
mässigt underläge, dels på vårdaren besitter unik makt medatt
avseende beslut patientens framtida vård. beslut harDessa oftaom
återverkningar för patientens hela livssituation, patientens självkänsla
och självbestämmande, möjligheter till fortsatt yrkesarbete, tillrätt
sociala förmåner kvinnligaFör patienter påverkar också, i olikaetc.
utsträckning, de maktförhållanden råder mellan könen i samhälletsom
interaktionen med vårdgivaren.

Den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen inte uppbyggd påär ett
sådant den patientens rättsställningsätt till utgångspunkt.att tar
Patientens rättigheter framgår istället de skyldigheter åvilarav som
hälso- och sjukvården och dess personal. Medan rättigheterna i och för
sig finns definierade på olika håll i lagstiftningen, kan det svårt förvara
patienterna få samlad bild vad gäller. Ett lösaatt sätt atten av som
problemet kan skapa särskild lag patientens rättigheter.attvara en om

Vi har i vårt arbete föreslå förändringar i lagstiftningen,övervägt att
främst komplettering Hälso- och sjukvårdslagens 1982:763av
inledande paragrafer med fokus på genusperspektiv. Vi avstår dock
från lämna sådant förslag. Vår bedömning det i dagensatt ett är att som
läge främst behövs ytterligare forskning och utbildningär hurom
hälso- och sjukvården skall bemöta kvinnor respektive män.
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effektivalagstiftning detvidare tveksamtDet är mestär om
kvinnligaförstärkningåstadkomma reellförinstrumentet att aven

har hellerUtredningenställning.manliga patientersrespektive
könsskillnaderbeaktarlagförslag endastför lämnaunderlag ettatt som

säkerhet kaneftersom inte medoch vårdbehov,i livsvillkor säga om
beaktasockså skallbakgrund etc.ålder, etniskskillnadernågra andra

likavård påför måletsjukvårdslagensärskilt i Hälso- och att om
kart-framgått vårauppnås. Sombefolkningen skallvillkor för av

skillnader mellanpåockså fokuserafinns det anledningläggningar att
åldersgrupper. I detochsocioekonomiskaolikat.ex. senaregrupper

bemötande äldreutredningenkan den pågåendehänseendet avom
framtida förslag.betydelse förfaktaunderlagkomma med av

aktualiseras. Desslagstiftningsåledes behovframtiden kanI genom-av
bemötandetkimskapsmassadåslagskralt bygger störreatt uromen

Exempelvisi dagsläget.vad finnskönsperspektiv änett somgenereras
möjlighet lämnaHSUSjukvårdsutredningen 2000Hälso- ochhar att

ställning.förstärka patientensstrategier förförslag till attnya

och deraspatienteremellertid angelägetDet representanterär att
spridningochsina rättigheteruppmärksammas på att avgenomman

förutsättningar förkonkretaskaparpatientinformationeffektiv
föreslårbeslutsfattandet. Vimedicinskapatienter delta i detatt

följande:

sjukvårdshuvudmännenmedskall samarbeteSocialstyrelsen i
derasochtillsprida informationutveckla och patienter

bak-grundläggande rättigheter motpatientensrepresentanter om
1982:763,sjukvårdslagenHälso- ochvadgrund står iav som

och sjuk-hälso-för personal1994:953 åliggandenLagen inomom
ochhälso-disciplinpåföhd på1994:954vården och Lagen m.m.om

område.sjukvårdens

kontinuerligtskallrättigheterallmännaInformationen patientensom
stårde alternativtillgänglig informationkompletteras med somom

sjuk-och rehabiliteringbehandlingtill till buds vid diagnostik, av
innehålla köns-grad möjligtskall högdomar. Informationen såi som

uppgifter.specifka
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10.2 Forskning

Utredningens förslag avseende forskning har enligt följ ande.grupperats

Allmänna förslag avseende forskning inom omvårdnadmedicin,
sjukvårdsforskningoch hälso- och

Här föreslås åtgärder syftar till stödja forskningattsom som genererar
könsspeciñka kunskaper vårdbehov, effekter olika vårdåtgärderom av
och vårdorganisationens kvalitet och effektivitet.om

Stöd till könsteoretisk forskning genusforskning inom medicin,
omvårdnad och hälso- sjukvårdsforskningoch
Här betonas ökad integrering genusperspektivet i forskningenen av
inom nämnda områden och diskuteras hur särskilt stöd till genusforsk-
ning bör organiseras.

Prioritering forskning någrainom viktiga områdenav
I avsnittet specifika forskningsområden, där utredningenpresenteras
identifierat behov särskilt stöd och därför föreslås få högav som
prioritet vid tilldelningen forskningmedel.av

Allmänna förslag avseende forskning inom medicin,
omvårdnad och hälso- och sjukvårdsforskning

En viktig fråga idag handlar samhällsrelevansen medicinskom av
forskning. Ett centralt kriterium för samhällsrelevans enligt vår mening

forskningenär kunskap för förbättra hälsan hosatt attgenererar
samtliga samhällsmedborgare, med hänsyn till skillnader mellantagen
olika behov och förutsättningar.gruppers

Det först under år kommit tillär insikt att nyttan,senare som man om
riskerna och kostnads-effektiviteten olika medicinska insatser kanav
skilja mellan könen. Detta gäller inte minst inom läkemedelsområdet,
där bakgrunden till sådana skillnader kan både metabola,utgöras av
hormonella och andra faktorer. Mycket den medicinska forskningenav
har dock tradition bedrivits på manliga eller medelåldersav yngre

Ävenpopulationer. kvinnor inkluderats i studier, har resultatennär ofta
redovisats för både och kvinnor, vilket gjortgemensamt män att
eventuella könsskillnader inte kunnat upptäckas. å sinDetta sida har i
vissa fall berott antalet kvinnor i studier varit så lågtatt att
statistiskt säkerställda resultat för deras del inte kunnat beräknas. Trots

l2 16-1235
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dylika brister i forskningen, olika medicinskahar tillämpningen av
i praktisk ochmetoder sjukvård regel både äldre kvinnoravsettsom

kvinnor i fertil ålder.

Vi situation där forskningens resultat ensidigtatt gagnaranser en
kunskapsframväxt avseende vissa i samhället på bekostnad avgrupper
andra problematisk både rättvisesynpunkt och etiksynpunkt.är ur ur
ämlikhet och jämställdhet inom kimskapsframväxten förutsätter deJ att

istudiepopulationer ingår i forskningsprojekt representativaärsom
relation till befolkningen i eller till den patientgrupp årstort som
föremål för studie.

studierpraktiken innebär detta kvinnor bör inkluderas i medicinskaI att
sådan utvecklingi omfattning tidigare. stödjaFörstörre än att en

tillskapade mani USA specifik lagstiftning innebar1993 atten som
inklu-National Institutes of Health N IH skulle etablera riktlinjer för

sion forskning. dekvinnor och etniska minoriteter i klinisk I nuav
kontinuerlig inklusiongällande amerikanska riktlinjerna krävs av

påkvinnor etniska minoriteter NIH-finansierad forskningoch i all
människor, avseende såväl biomedicinska denden rent mersom
beteendevetenskapligt inriktade forskningen. Eventuella avvikelser från

huvudprincip skall särskilt motiveras. projektkostnaderdenna Höga
frånkan dock inte godkännas ursäkt för exklusion någon gruppsom av
i allstudierna. NIH skall följa könssarmnansättningenäven upp

stödjaforskning instituten finansierar och aktivt ochuppmuntrasom
rekrytering kvinnor och etniska minoriteter till kliniska studier.av

forsk-I Sverige kan för god representativitet båda könen iansvaret av
ningen tänkas forskningsprojekt,ligga olika nivåer: varje enskilttre
forskningsetikkommittéer och forskningsråden. Vi föreslår följ ande:

omvårdnadProjekt söker medel för forskning medicin,inomsom
eller och Medicinska forskningsrådethälso- sjukvårdsforskning hos
AHR, Socialvetenskapliga forskningsrådet SFR eller Forsknings-
rådsnämnden FRN skall redovisa studiepopulationensansökansini
könsfördelning befolkningen denrelation till fördelningen elleri ii
aktuella Forskaren skall ansökan redovisapatientgruppen. i sin

för könssammansättningen studien och eftermotiven i sträva en
möjliggör redovisning statistiskt säker-sammansättning, som av

ställda resultat för båda könen.

etiska kommittéerna för forskning skall bedömningarDe i sina av
ansökningar granska forskaren vid val studiepopulationäven att av
följt beskrivna principer.ovan
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För säkerställa forskningen kan könsspecijikaatt att generera
kunskaper, skall råden sammanställa och årligen redovisa statistik

könsfördelningen projektens studiepopulationer. Det kaniom vara
lämpligt ha redovisning för forskning med kvalitativatt separaten
metodik där populationerna oftast små respektive kvantitativär
forskning där populationer fördel.stora är en

De berörda forskningsråden skall det finns behovpröva ett attom
utarbeta riktlinjer för inklusion kvinnor den forskningiav som
finansieras råden. I detta arbete skall råden särskilt detprövaav om
regelverk gäller för klinisk forsknin finansierad NIHsom numera g av

USA helt eller delvis kan tillämpasi svenska förhållanden.på

När det gäller tillstånd påbörja klinisk läkemedel,att prövning av
föreslås Läkemedelsverket bör ställa krav inklusionpåatt samma av
kvinnor föreslås för forskningsråden.som

Även den del forskning finansierasi olika stiftelser,av som av ex.
Vårdalstiftelsen, och sjukvårdshuvudmännens FoU-medel börgenom

ställa motsvarande krav på inklusion kvinnorman av som ovan .

Stöd till könsteoretisk forskning genusforskning inom
medicin, omvårdnad och hälso- och sjukvårdsforskning

Inom medicinsk forskning, omvårdnadsforskning och hälso- och sjuk-
vårdsforskning råder det brist på studier sinäven utgångspunkttarsom
i genusperspektiv. Med det kulturellt skapadeett genus menas
beteendet hos kvinnor och till skillnad från biologiskt betingademän,
skillnader mellan könen. Genusforskning, så den lanserats påsom
1970- och 80-talet har främst studerat könsskillnader sociala ochsom
kulturella fenomen. På tid har dock återigen uppmärk-senare man

vikten samspelet mellan kön biologisk enhet ochsammat av som genus
i social och kulturell mening.

FRN Kommitté för Kvinno- och Jämställdhetsforskning har bland:s
sina projekt finansierat några studier kvinnors hälsa och livsvillkorav

könsperspektiv. Generellt bör dock stödet tillett genusforskningsettur
öka för möjliggöra studier interaktionatt patient-vårdaret.ex. av ur
detta perspektiv. Vi förutsätter denna omprioritering kan inomatt göras
respektive forskningsråds budgetram och föreslår följande:
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SFR och skall medelstilldelning aktivt stödjaWR, FRN vid integre-
forskning.könsperspektivet tillämpliga delarring siniav av

finns det fortfarande behov särskilt stöd förDärutöver ett av genus-
forskning med tonvikt och metodutveckling. kanpå Detteori- vara

har medel.lämpligt attFRN fortsättningen för dessaiäven ansvaret

bakgrund ovanstående ställer tveksamma till inrättandetMot av oss
särskilt kvinnoforskningsråd eller särskilt kvinnoforslcnings-ett ettav

institut. Vi det bättre verka för integreraäratt att atttror genus-
perspektivet i samtlig forskning för forskningen skall få denatt
samhällsrelevans vi eftersträvar.som

Prioriteiing inom viktiga områdenforskning någraav

Under arbetets gång har utredningen identifierat antal principielltett
viktiga områden, där kunskaper behövs för skapa förut-attnya

kvinnor ochsättningar för bättre bemötande och omhändertagande av
i vården. Följande områden föreslås få hög prioritet vid tilldelningmän

forskningsmedel:av

Hälso- och sjukvårdsforskning med inriktning på interaktion
mellan patient och vårdare
Resultaten från utredningsarbetet tyder kvalitativa studierpå att av
interaktion och vård-kommunikation mellan patient-vårdare olikai

saknas. studier social-Desituationer i sigstort använtsett som av
antropologiska, etnografiska och samtalsanalytiska metoder visar att
mycket det sker mellan och vårdare skapasi ipatientmötenav som
stunden och lätt glöms bort, ejterhand.omtolkas eller förvrängs i
Mycket det sker vid undersökning eller beskedav som omex.
diagnos sker dessutom omedvetet plan. Därför det angelägetpå ärett

forskare utbildats för studier med hjälpkvalitativaatt som av
deltagande och observation möjlighet lägga ochattges upp genom-
föra studier interaktion och bemötande könsperspektiv.ettav ur

Hälso- och sjukvårdsforskning med inriktning på faktorer som
bestämmer vårdutnyttjande och läkemedelskonsumtion
Mot bakgrund redovisade könsskillnader vårdutnyttjande ochiav
läkemedelsanvändning, ochbör studier faktorer styrav som
påverkar utnyttjandet och läkemedelvård användningenav av

Hittills har forskningen ofta fokuserat sambandpåprioriteras.
mellan olika demografiska karakteristika och nivån vårdutnytt-av
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jande. finnsDäremot det kunskap faktorer detringa styrom som
kliniska beslutsfattandet och möjligheter deltapatientens iattom
besluten. finns behov analyser fokuserarDet påett stort av som
aj/namiken kliniskt beslutsfattande och betydelsen könsroller ochi av
beteende sammanhanget.i

Hälso- och sjukvårdsforskning med inriktning på analys kon-av
sekvenser reformer och förändringar i vårdens makrostrukturav
De reformer, genomförts hälso- och sjukvården slutetinom isom av
1980-talet och början 1990-talet har fram därvuxit situationiav en

för hälso- och sjukvården ökat tidigare. Fråganinteresurserna som
hur vården kvinnor respektive påverkas reformernamänom av av

har regel diskuterats. har hellerDet någrainte inte gjortssom
uppföljningar hur kvinnor respektive påverkats dessamänav av
reformer. Utredningens dockgenomgång antal reformer visarettav

det jinns anledning reformerna könsneutrala,inte varitatt att tro att
påverkat kvinnor och olika finns exempelDet bådepåmän sätt.utan

och påverkan.på positiv negativ

Det viktigt reformarbetet beaktar eventuella sådana kon-är att
sekvenser. En nödvändig förutsättning för detta hälso- ochär att
sjukvårdsforskningen får möjlighet genomföra vetenskapligaatt
analyser konsekvenser kvinnorför och olika reformermänav av som
påverkar vårdens makrostruktur.

Hälso- och sjukvårdsforskning med inriktning på utvärdering av
alternativa organisatoriska lösningar för bättre bemötande av
kvinnor och i vårdenmän
Under har antal försöksverksamheter syfteår inletts iett attsenare

förbättra bemötandet och omhändertagandet framförallt vissaav
kvinnor. För kunna dra slutsatserutsatta att nyttangrupper av av

och kostnads-ejfektiviteten sådana verksamheter, behövsav
utvärderingsprojekt håller god vetenskaplig standard. Utvärde-som

alternativa organisatoriska lösningar vårdenring iav ex.-
särskilda enkönade vårdenheter för enbart kvinnor förutsattssom
våld eller för kvinnor drabbats depression bör genomföras.som av -

Epidemiologiska studier samspel mellan kön, socioekonomi ochav
etnisk bakgrund inklusive fördjupade studier könsspecifikaav
trender i åtgärdbar dödlighet

förefallerDet famstegen behandlingen sjukdomari vissasom om av
medfört den överdödlighet, tidigare funnits för jämförtatt mänsom
med kvinnor, minskat och fall, för bakteriellsåsomvissai astma,
hjärnhinneinflammation och tuberkulos helt försvunnit. lung-För
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redovisas emellertid alarmerande ökning dödstalen hoscancer en av
kvinnorna. För diabetes och utsträckning för hypertoni-i viss även
relaterade sjukdomar gäller dödstalen minskat kraftigare föratt
kvinnor och skillnader dödlighet mellan och kvinnor därmedi män

Ävenökat. del dessa fynd eventuellt förklaras ändradeom en av av
for dödsorsaker, resultaten anledningrutiner registrering attav ger

studera hur vården utformats för kroniska sjukdomar och hurvissa
bättre kan bedriva bl. tobaksbruk blandprevention motman a. yngre

kvinnor.

Forskning sociala faktorers betydelse för vårdens resultatav
också de skillnader fnns åtgärdbarmotiveras istoraav som

dödlighet mellan dem yrkesverksamma och dem stårärsom som
utan/ör arbetsmarknaden. Därvid det angeläget analysera hurär att
kön och olika socioekonomiska faktorer samspelar, då analyser av

dödlighet diabetes tyder det kan finnas starkarepåit.ex. att en
klassgradient detta avseende för kvinnor föri än män.

Klinisk forskning fyller specifika kunskapsluckor avseendesom
omhändertagandet vissa kvinnliga och manliga patientgrupperav
Utöver det framförts tidigarei avsnitt genereringsom om av
könsspecifika kunskaper allmänhet, det finns särskildai vi attanser
områden där bör jâzlla kunskapsluckorna det gällernärman
framförallt vård för kvinnor. Som exempel kan studiernämnas av
ejfekter för minskat tobaksbruk, analyserpreventivaav program av
träjñsäkerheten kardiologisk diagnostik bröstsmärtor, forskningi av
kring effekter blodtryckssänkande medel studiervissa samtav av
kostnads-ejjektiviteten för rehabiliteringochavvänjningav program

alkohol- och läkemedelsmissbrukare. det gäller vårdenNärav av
manliga behövs studier hur behovpatienter männenst.ex. av av
psykosocialt stöd vid cancersjukdomar kan tillgodoses.

Patienter med etablerade bio-intesymptom motsvarassom av
medicinska koncept och diagnoser har ofta högt vårdutnyttjande,
samtidigt de kan känna missförstådda och illa bemöttasigsom av
.yukvården Majoriteten dessa kvinnor. Detpatienter är ärav ange-
läget stödja studier dels belyser problematiken bakom dessaatt som
kvinnors jor vården oklara dels kan bidra till förbättrasymptom, att
omhändertagandet dem.av

En kvinnodominerad uppmärksammats förstpatientgrupp,stor som
under år, med fibromyalgi. kroniskaDettaär patientersenare
smärttillstånd innebär mycket lidande för den enskilda ochpatienten

ekonomiska kostnader för samhället. kunna förbättraFörstora att
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omhändertagandet dessa det angeläget stödjapatienter är attav
forskning de patogenetiska mekanismerna bakom fibromyalgi. Detav
finns också behov studier effekter olika behand-ett stort av av av
lingar, med fler och längre behandlingstider hittills.patienter än

Omvårdnadsforskning könsperspektivettur
Omvårdnadsforskningen har länge utsträckning fokuserat påi viss
interaktionen mellan och vårdare. Såväl och modellerpatient teorier

omvårdnadsforskningen konkreta studier områdetinom inomsom
har dock vanligen saknat könsperspektiv. Omvårdnadsrelationens
betydelse faktor mobilisering hälso-i patientens sinasom en av

vårdpersonalens bemötandetpå viktensamt attresurser, egen syn av
relatera bemötandet till graden sårbarhet frågorpatientens ärav

har belysts tillräcklig omfattning.inte isom

Det angeläget och metodutveckling bemötande-teori-är inomatt
forskning får tillräckligt stöd. Metodutveckling och studier kansom
bidra till skapa könsspecifika kunskaper dessa områden börinomatt

medel för omvårdnadsforskning tilldelasprioriteras när av
forskningsråden, olika stiftelser m.m.

Utbildning10.3 hälso- och sjukvårds-av

personal

När forskningen könsspecifika hälsakunskaper och vård,genererar om
det viktigt dessa dröjsmål integreras i utbildningen läkareär att utan av

och vårdpersonal. I samband med Högskoleverkets utvärdering av
innehållet och kvaliteten i landets sjuksköterskeutbildningar har det
framgått könsperspektivet så totalt saknas i kursplanerna.att gott som

detNär gäller läkarutbildningen pågår för närvarande motsvarandeen
heltäckande inventering utbildningarna. Vi följande:föreslårav

Högskoleverket skall, pågående utvärdering läkarutbildning-isin av
granska vad könsperspektivetmån olika faseräven i itasar, upp av

utbildningen.

Aktiv integrering könsperspektivet i läkarutbildningen och de övrigaav
vårdutbildningama svårt och kvantitativt omfattande uppdrag.utgör ett
Regeringen har tidigare tilldelat projektmedel för utveckling kurserav
i kvinnors hälsa. Bland med stöd dessa medel har deannat av
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falcultetemamedicinska initierat riktad utbildning till både medicin-
studerande och lärarkåren vid universiteten. angeläget dennaDet är att
positiva utveckling fortsätter. Vi att:anser

Ytterligare särskilda behövs för utveckla innehålletinsatser iatt
utbildningen olika hälso- och sjukvårdspersonal så attav grupper av
den könsspecifika kunskap klinisk forskning,inomsom genereras
hälso- och sjukvårdsforskning, omvårdnadsforskning får ettm.m.
snabbt genomslag kursplanerna. För öka kunskapernai att om
könsteoretisk forskning valdakan det lämpligt utbildaävenattvara
delar lärarkåren dessa frågor. Högskoleverket bör uppdragi iav

koordinera detta utvecklingsarbete.att

följa hälsa vård blirFör vad frågor kvinnors ochmåniatt upp om
belysta grundutbildningarna och högskolornabörinom universiteten

förekomsten könsperspektivet kvalitetskriterium vidta ettupp av som
den kursinnehållet.utvärderingenrutinmässiga av

Relationen har påmellan patient-läkare respektive patient-omvårdare
år viss uppmärksamhet. arbetenAktuella tyder påägnats attsenare

grundutbildningama bör gäller interaktionen patient-förstärkas detnär
vårdare. stiinnnai redan finns definierad inomDenna typ av som
utbildningen på olika håll, bör innehålla konkreta övningsmomentäven

det gäller psykosociala aspekter vården. Vinär att:anser

Grundutbildningen olika hälso- och sjukvårdspersonalav grupper av
bör utvecklas med fokus patient-vårdarerelation. viktigtpå Det är att
möjligheter diskutera, analysera och interaktion itränaattges
praktiken och del undervisningen inriktas betydelsenpåatt en av av

/maktsystemet.genus

Nationell tillsyn,10.4 verksamhets-

uppföljning och utvärdering

sjukvårdensUppföljningen kvalitet och effektivitet har, till skillnadav
från den epidemiologiska bevakningen, ofta saknat könsperspektiv.
Det angeläget Socialstyrelsen påpekar vikten iär ävenatt attav
verksamhetsuppföljningen och kvalitetssäkringen så långt möjligtsom
arbeta med könsspecifika strategier. Socialstyrelsens Kvalitets--
säkringsföreslcrift SOSFS 1993:9 dokument många hållpåär ett som
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kvalitetsarbetet.praktiskaviktig utgångspunkt för detanvänds som en
Vi föreslår följande:

Kvalitetssäkringsföreskrwen medskall kompletteraSocialstyrelsens
verksamhetsupp-förvikten könsspecifikaslå fast strategieratt av

databaser förvården. det gälleroch kvalitetssäkring Närföljning i
dessa skeskall frånkvalitetsuppföljning vården rapporteringi per

kön.

Patientför-RiskDataBasen, HSAN,material frånVår genomgång av
det härlän visarFörtroendenämnden i Stockholmssäkringen och att

återföringtanke påinfonnation hämta medfinns värdefull att av
behandling tillochmisslyckanden i bemötandeerfarenheter från

följande:Vi föreslårverksamhetsansvariga.vårdpersonal och de

samarbete för åter-fortlöpandeSocialstyrelsen skall koordinera ett
utifrån Risk-skador och tillbud vårdenirapportering missnöje,av

och Förtroende-Patient/försäkringensHSANDataBasens, Js,
återkommandeSocialstyrelsensmaterial. Som delnämndernas en av

sjukvården bör redo-hälso- ochförhållandenrapportering inomav
källortrender utifrån dessa ingå. Enkönsspecifikavisning annanav

typfallredovisningar närbör kvalitativastrategi prövas är avsom
kvinnor respektiveskador och tillbud hosdet gäller män.missnöje,

läkemedel ochgodkännerLäkemedelsverket den myndighetär nyasom
tillsyns-säkerhet. Socialstyrelsenföljer deras användning och ärupp

Vi föreslårmedicintekniska produkter.myndighet föransvarig
följande:

läkemedelgodkännandeLäkemedelsverket skall underlaget föri av
säkerhet ochkönsspecifik dokumentation läkemedlenskräva av

effektivitet.

skall regelbundna biverkningsrapporteringLäkemedelsverket i sin
uppgifter risker med medicinering.redovisa könsspecifika om

produkter skallSom myndighet för medicintekniskatillsynsansvarig
medicin-eventuella könsskillnader deSocialstyrelsen beakta i

fram-ejfektivitet och främjatekniska produkternas säkerhet och
dokumentation avseende dessatagandet könsspecifikav .

olika medicinska metoder isamlad bild värdetFör att av avge en
Utvärdering medicinskvården arbetar Statens Beredning för av

underlaget avseendemetodik, SBU, med det vetenskapligasynteser av
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metoder för prevention, diagnostik, behandling och rehabilitering.
Spri,MFR, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket producerar andra

kimskapssammanställningar, rekommendationer, konsensus-typer av
uttalanden, riktlinjer och vårdprogram Vi föreslår följ ande:m.m.

SB Uzs skall långtså möjligt redovisa könsspecijikarapporter som
uppgifter medicinska metoders risker och kostnader. detInytta,om
internationella s.k. Cochrane-samarbetet, syftar till systematisksom

uppgifter från vetenskapliga studier,aggregering skall SBUav
medverka till för könsspecifikpooling data skapas.strategiatt en av

SBU:s vetenskapliga faktasammanställningar, Läkemedelsverkets
rekommendationer, MFRzs och Spris konsensusuttalanden samt
Socialstyrelsens State of the dokument,Art riktlinjer, vårdprogram

skall långtså möjligt klargöra huruvida det ochmöjligtärm.m. som
framgångsrikt tillämpa könsspecifikaatt strategier i prevention,
utredning, behandling och rehabilitering sjukdomar.av

viktigtDet både forskare och vårdansvariga harär tillgång tillatt
uppdaterad och könsspeciñk information kvinnors och hälsamänsom
och vård. Idag innebär det emellertid svårigheter söka könsspecifikatt
information i de elektroniska databaserna. saknas oftastT.ex. gender
och genus sökord. Följande formulering kan tänkas gällasom
Spriline, Faktadatabas MARS och SBU:s hemsida. Samma bör även
gälla för databaser skall sprida infonnation vård och hälsa tillsom om
patienterna. Dessutom det angeläget kunna påverka deävenattvore

internationella databasproducenterna, såsom Nationalstora Library of
Medicine. Vi att:anser

Vid spridning elektronisk information vetenskapliga studier,av om
State of the Art, riktlinjer, rekommendationer till forskare,osv.
vårdpersonal och skall de svenska databasproducenternapatienter
utveckla underlättar sökning och framtagningstrategier som av
könsspecifika uppgifter.

I såväl nationellt internationellt utvecklingsarbete avseendesom
hälso- och sjukvårdsinjbrmatik skall behov konsspecifik informa-av

olikapå nivåer hälso- ochtion sjukvården beaktas.inom
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sjukvårdshuvudmännensHälso- och10.5

ansvarsområden

sjukvårdshuvudmärmenberör hälso- ochVårt motiv till förslagen som
och likheter mellanredan finns skillnaderde kunskaperär att som om
sjukvården i olikapatienter i hälso- ochkvinnliga och manliga
och spridas blanduppmärksammas, fördjupasavseenden behöver

vårdverksamheti praktisksjukvårdspersonal. Därmed kan de integreras
motivtillgodo. ytterligarepatienter båda könen Ettoch komma av

i vissa fallkönsperspektivbakom förslagen kunskaper ärär ettatt ur
saknas helt.bristfälliga eller

både ifrågakönsskillnader saknasDokumenterade kunskaper omom
och behand-omvårdnad och effekter vårdteorier och praxis inom av

och organisa-effekter strukturellaling. gäller beträffandeDetsamma av
från kvalitets-och vårdreforrner resultattoriska förändringar samt

Följden detlokalt sjukvårdshuvudmännen.uppföljningar hos av senare
mellan köneneventuella skillnaderblir hänsyn inte heller kan tillatt tas

förbättringar genomförs.när

sjukvårds-hälso- ochgenerella åtgärdsförslagHär rörpresenteras som
behandlas iolika verksamheterhuvudmännen, medan förslag inom

respektive avsnitt.

Åtgärder landsting och kommuneri

patienter olikaJämställdhet i behandling, vård och bemötande av av
vårdpersonalen och integreras i denkön behöver uppmärksammas av

och människosynen.värdegrundengemensammma

målformuleringar börföreslår övergripande policys ochVi att
jämställdhetinnehålla uttalanden vikten uppmärksammaattom av

mellan bemötande, vård och behandling.könen i

ochoch epidemiologiska studiernaDe regionala nationella mänsom
förbefolkningsstudier viktiga underlagkvinnors hälsa andra ärsamt

med syfteanalys, diskussion och beslut behovsinriktade åtgärder attom
tillfredsställelsefrämja i och kvinnors hälsa ochjämställdheten mäns

med behandling, vård och bemötande.
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föreslår hälso- och sjukvårdshuvudmännen vid behovatt utformar
konkreta handlingsplaner med för förbättra jämställd-strategier att
heten mellan ifråga hälsa,patientgrupper vårdutbud. behand-om
lingsmetoder, behandlingspraxis, bemötande Sådana strategierm.m.
bör uppmärksamma behov hos kvinnligaäven respektive manliga

med olikapatienter socioekonomisk bakgrund, ålder, kulturell bak-
grund eftersom skillnaderna mellan könen kanetc., könvariera när
studeras kombination med andra faktorer.i

Vi föreslår könsperspektivet beaktas föräven befolkning ochatt
vid utvärderingpatienter och uppföljning effekter organisa-av av

toriska och strukturella förändringar och vårdreformer ärsom
kommun- och landstingsövergripande. Om resultaten utvärde-av

jämställdhetenringarna visar mellan könen behandling, vårdatt i
och bemötande behöver förbättras skall de underlag förutgöra
förändringar.

I avsnitt 10.2 har utredningens forslag avseende forskning presenterats.
När det gäller för fördelningprinciper medel för forskningav
föreslår hänsyn tillvi könsaspekten belysesatt där dettas att är
relevant vid fördelning medel för forskning och utveckling hosav
hälso- och sjukvårdshuvudmännen.

Information till befolkningen grundläggande rättigheter till vårdom
enligt hälso- och sjukvårdslagen kan öka kvinnligasättett attses som
och manliga patienters inflytande sin vård. Vi föreslår sådanöver att
information kvinnors och likaäven rättigheter till godtar mänsupp
vård och behandling till bemötande.samt ett gott

Fortbildning anställda i landsting och kommunerav

Fortbildning och infonnation till personalen spridaär ett sätt att
kunskaper befrämjar jämställdhet mellan könen.som

Vi föreslår kunskaper könsperspektivet kontinuerligtatt om
uppdateras och med kunskaperintegreras om:

epidemiologi, vårdbehov, vårdkonsumtion, kulturellt och-
socialt betingade levnadsvillkor och beteenden
diagnostik, behandling, rehabilitering och omvårdnad-
kommunikation, information och bemötande-
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avseenden,olikavårdensynpunkter på iochkvinnors mänsv handikapporganisationerochfrånsynpunkter patient-inklusive
hossamlasmaterialutifrånvårdenproblemochbrister i som- RiskData-ochPatientförsäkringenHSAN,förtroendenämnder,

Basen

tillkontinuerligtkunskapertillhandahålla dessakunnaFör att
hosförstärksområdedettainomkompetensenkrävspersonalen att

mil.kvalitetsansvarigaklinikledningar,utbildningsledare,vårdlärare,

vidkönsperspektivmedkunskaper genererasföreslår ettVi att nya
föreslår ansvarigaVidare vioch FoU-centra. attkunskaps-regionala

könsaspektensjukvårdenochhälso- integrerarkvalitetsarbetetför i
Etikkommittéerattitydpåverkan.ochutbildningkvalitetsarbetet viai

roll här.ocksåharmfl. en

vårdverksamhetPraktisk

erfarenheterochkunskapermyckettroligenfinns ompraktikenI
intuitiva.del ärreaktionerochbehovochkvinnors mäns envarav

fördjupasdokumenteras,uppmärksammas,behöverkunskaperDessa
iintegrerasdesjukvårdspersonal såochhälso- attblandspridasoch

tillgodo.båda könenpatienteroch kommervårdverksamhetpraktisk av
kvinnorsdiskussiontillunderlagoch fåuppmärksammaEtt omsätt att

könsupp-och studeraframavseendenolikabehov i är att taoch mäns
lokalt.sjukvårdsverksamhetenfråndatadelade

kvalitetsupp-ochverksamhets-löpandefrån dendataföreslårVi att
möjligskallforskningkliniskoch frånkliniknivåföljningen på vara

kvalitetsaspekterdeocksåföreslårVikön. att somanalyserasatt per
verksamhetviktigaste vissde allra ityckerochkvinnor ärmän en

könsperspektiv.följs etturupp

icentralvårdareochpatient ärmellaniKommunikationen mötet
lyssnad till,bekräftande bemött,blivillPatientenvårdsammanhang.
få infonna-behovirespekterad attochallvar är stortsamt avtagen
möjlighetenochskedenallasjukdomensmedhängertion sammansom

medtillsammanssamtalet,samspelet iochspråketAttityden,till bot.
information-modernhjälpmedochinformationen,skriftligaden av

hälso-patientensmobiliseraförbetydelsedärförhar attsteknik, stor
sininflytandedelaktighet ochpatientensforminstInte attresurser.

sjukvård.ochhälso-moderniinslagväsentligtvård är ettegen
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Vi föreslår ökad uppmärksamhet riktasatt på interaktionen med
kvinnliga och manliga Därmed kanpatienter. tänkas vård-att
personalen blir medvetna kompetenssin det gällermer närom egen
bemötande och blir villiga förändra beteendeatt sitt så jämställd-att
het mellan kvinnliga och manliga främjas. Olikapatienter strategier
för information och patientutbildning kan behöva tillämpas för nåatt
och tilltala könen beroende på vad informationen Kunskaperavser.

kommunikation könsperspektiv därförom ett viktigtur ettsyns som
och områdeintressant uppmärksamma hela hälso-att i och sjuk-
vården.

Resultaten från utredningens enkätundersökning tyder påegen att
kvaliteten behöver förbättras generellt det gäller patienternasnär
ställning och beslutsdeltagande i sin vård. Resultaten tyder ocksåegen
på vissa kvinnligaatt respektive manliga patienter upplevergrupper av

vårdkvalitet sesämre avsnitt 8.1. Vi föreslåren kvalitets-att
förbättringar, med föregående analys orsaker, riktas dessamotav
grupper.

Verksamhetschefema har speciellt enligt Socialstyrelsensett ansvar
föreskrift Kvalitetssäkring i hälso- och sjukvård inklusive tandvård
SOSFS 1993:9. "En förutsättning för framgångsrikt kvalitets-ett
arbete de för hälso-är och sjukvårdenatt ansvariga medvetnaär om
vikten denna aktivitet och betydelsen stimulera medarbetarnaav attav
till kvalitetstänkande i det dagliga arbetet". föreslårVi dettaatt

bör omfatta könsaspektenäven behandling,ansvar i vård och
bemötande.

Alternativa organisatoriska lösningar i landetprövas förrunt attom
tillgodose omhändertagandet vissa patientgmpper. Mångaav rör
kvinnor; smärtmottagningar, kvinnor med depression, kvinnor utsatta
för våld aktiviteter riktade till olikasamt patientgmpper inom gyneko-
login. Sådana projekt finns förtecknade i Landstingsförbundets och

olkhälsoinstitutetsF sammanställningar. Att ha personal endast detav
könet i delprövas projekten. För det främstena män utbildningären av

till blivande på fleraprövas ställen i landet. Utredningenpappor som
kan inte förorda någon speciell lösning på grund projektenatt ännuav
inte utvärderade.är Vi vill dock till alternativauppmuntra att pröva
modeller för tillgodose olikaatt manliga och kvinnligagrupper av
patienter.

Vi föreslår också sådana pågåendeatt projekt utvärderas så att
kunskaper kommer fram effekter behandling, vård och bemö-om av
tande ändamålsenlighetensamt ochi bemanning.organisationom
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medlösningarframgångsrikadokumenteratocksåföreslårVi att
manligarespektivekvinnligahosbehovspeciellapåinriktning

tillfälligablirendastdeså intebör attpermanentaspatienter
projekt.

ochvårdutvärderingochutvecklingibeaktasbörKönsperspektivet av
utveck-ochforsknings-lokalastödmedskekanbemötande. Detta av

Landstings-Socialstyrelsen,medsamarbeteilingsresurser ävenmen
Kommunförbundet.ochförbundet
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande sakkunnigaav

ÅseskogBirgitta och FredrikssonIngwor
Anne Hammarströmsamt experten

Jämställdhet mellan kvinnor och fråga berör alla delarmän är en som
samhället. Inom viktiga områden, bl.a. i utbildningen, på arbets-av

marknaden och i barn och hem, råder alltjämt olikaomsorgen om
villkor för kvinnor respektive Maktbalansen könenmellanmän. är
ojämn både mellan kvinnor och och mellan enskildamän som grupper
kvinnor och Män har generellt överordnad ställning och kvinnormän.
underordnad.

Målet for jämställdhetspolitiken kvinnor och skall haär mänatt samma
rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden
i livet. Arbetet med införliva jämställdhetsperspektiv i allaatt ett
politikområden och rikta särskild uppmärksamhet de struktureratt

både formella och informella upprätthåller eller t.o.m.som- -
förstärker könssegregeringen och den ojämna maktbalansen mellan
kvinnor och högt prioriterat regeringen.män är av

Den svenska jämställdhetslagen har till ändamål åstadkommaatt
jämställdhet mellan kvinnor och i arbetslivet och siktar påmän
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. denDet endaär
särskilda lagen jämställdhetsområdet. För övriga delar samhälletav
regleras jämställdhetsfrågor inom för den lagstiftning gällerramen som
för det aktuella området. Exempel där jämställdhetsaspekten beaktas

skollagen, högskolelagen, föräldraledighetslagenär och lagen om
allmän försäkring.

Hälso- och sjukvårdslagen HSL saknar uttalat genusperspektiv.ett
Den inte heller jämställdhet mellan kvinnor och män ettanger som
övergripande mål för sjukvården. bakgrundMot den forskning ochav
de undersökningsresultat i denna utredningpresenterassom om
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könsskillnader inom hälso- och sjukvården bör HSL kompletteras för
tydliggöra kravet kvinnor och inompå lika villkor för hälso-mänatt

och sjukvården.

Vi föreslå spridningdärför utredningen förutomatt attmenar av
information till patienter rättigheter enligtderas grundläggandeom
HSL borde ha lämnat HSL.förslag komplettering 2 Det§av aom en

viktigt i lika godlagtexten tydliggöra kvinnors och tillär mäns rättatt
vård, samtidigt påpeka vården skalloch detta ingalunda betyderatt att

identiskt utfonnad för kvinnor och män.vara

Genom förtydligande lagtexten ökar möjligheterna följaett att uppav
hur järnställdhetsaspekten beaktas i vården. Förutsättningarna för att

ocksåinformationssatsning får genomslag ökar därigenom avsevärt.en

Förslag till komplettering HSL:2 §av a

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

sjukvården Hälso- och sjukvården skall2 § Hälso- och skall §2a a
bedrivas uppfyller bedrivas den uppfyller kravenså den kraven så påpå.att att

innebär innebär den skallgod Vård.Detta den skall god vård. Dettaatt atten en
särskilt särskilt

tillgodosegod kvalitet och tillgodose god kvalitet ochvara av vara av
patientens ibehov trygghet vården medpatientens behov trygghet,av av
och behandlingen, livsvill-beaktande könsskillnader iav

lätt tillgänglig, hälsa och dokumenterade efekterkor,vara
bygga respekt för patientens3. på och behandling,vårdav

självbestämmande integritet,och tillgänglig,lättvara
främja goda kontakter mellan4. bygga respekt för patientenspå

patienten och hälso- och sjukvårds- integritet,självbestämmande och
personalen. främja goda kontakter mellan

patienten och hälso- och sjukvårds-
personalen.
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Särskilt yttrande expertenav

Anne Hammarström

Detta yttrande utredningens utgångspunkter, innehåll ochavser
slutsatser. Vad gäller utgångspunktema har glidning maktper-en av
spektiven skett på från proposition "Delad makt, delat ansvar"vägen
1993/94:l47 till kommittédirektiv och därefter till utredningen. 1
propositionen skrivs bl.a:

Maktstrukturer hälso- och sjukvården har betydelse förinom stor
hur kvinnors olhälsa och de den upphov till uppfattassymptom ger
och bemöts. På andra områden samhälletsätt inom isamma som
dominerar besluts- och maktpositioner sjukvården."imännen inom

Tyvärr har denna utredning inte gått vidare ifrån propositionens
slutsatser och analyserat vilka konsekvenser ärnlika maktförhållanden
mellan könen får för bemötandet. Utredningens brister vill jag
sammanfatta i följ ande huvudpunkter:

1 Felaktig diffusoch användning könsrelaterade begreppav

Det sig märkligt genomföra utredning könsskillnaderter att utanen om
gå djupare in på begreppet kön. Vad med könsspecifik,att menas

könsperspektiv och alla närbesläktade begrepp används Somsom
ideal for sitt s.k. könsperspektiv lyfter utredningen fram epidemiologisk
bevakning. Könsbegreppen verkar handla få statistikmest attom om
både kvinnor och något krävdes redan i propositionen.män, som
Därmed osynliggörs också delar den forskning bemötandestora av om

hälsaoch nationellt vid framförallt Kvinnovetenskapliga fora ochsom
internationellt har utvecklat begrepp, metoder och teorier om genus-
perspektiv Punktema och2 3 nedan kopplade till denna bristär
genusperspektiv.

Biologisering och psykologisering könsskillnader utred-gör attav
ningen för genusperspektivet tillbaka. återkommerManett steg
ständigt till det "könsspecifika" och framhäver behovet ktmskapav mer

kvinnors och olika biologi. Fibromyalgins tänkbara orsakermänsom
delas i neurohonnonella förändringar, retning ochsmärtreceptorerav

likhet medbl.a. FRNs genuskommitteväljer jag användabegreppetatt
Detta begrepp inkluderar makt och underordning relationerär i mellanettgenus. som

kvinnor och konstituerasGenus hela tiden det icke urskiljbara samspeletmän. genom
mellan biologiskt och socialt/kulturellt kön.
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påverkan på centrala mekanismer för smärtupplevelser psykiat-samt
riska aspekter. Utredningen visar inget intresse för studera huratt
livsvillkor, såsom dubbelarbete, stressiga jobb påverknings-utan
möjligheter och sexualiserat våld kan bidra till ohälsa bland kvinnor.
Istället föreslås ökad satsning på forskning fibromyalgins pato-om
genetiska mekanismer. viktig skiljelinjeDet såväl teoretisktär en som
politiskt mellan betrakta könsskillnader oföränderligt biolo-att som
giska jämfört med betrakta ochbiologi pâverkbart socialaatt som av
kulturella faktorer.

Utredningen återkommer ofta till könsskillnader beror påatt
människors beteenden och s.k. könsroller. heller här har tagitInte man
del expertunderlag och den teoretiska utvecklingen från 60-taletsav
könsrollsforskning till dagens genusforskning. har visat sigDet
betydligt utvecklingsbart till människors livsvillkor, tillänattmer se
deras beteende.

finns andra bestämningsfaktorer tillDet underordning i samhället än
kön. Till könsskillnader etniskadderas bl.a. socioekonomisk och
tillhörighet och ålder. äldre invandrarkvinna medDet betyder att en
arbetarbakgrund riskerar få position i vårdenunderordnad änatt en mer

välutbildad kvinna.en ung

på2 Brist maktperspektiv

Utredningen kom till för studier visar kvinnor jämfört med mänatt att
missgynnas inom vården grund ojämlika maktförhållanden. Ettav

uppdragen föreslå åtgärder "som kan bidra till utjämnaatt attav var
skillnader mellan hur kvinnor och bemöts och behandlas". Menmän
utredningen avstånd ifrån "kvinnocentrerat perspektiv", vilket fårtar ett

ideologiskt avståndstagande vetenskapligtänett ettses som snarare
eftersom genusperspektivet fokuserar relationer och maktstrulcturer
mellan kvinnor och På flera ställen konstaterar utredningenmän. att
kvinnor missgynnas inom vården ex. avsnitten hjärt-kärl-i om
sjukdomar, diabetes, sexologi, farmakologi, det föreslåstrotsmen
åtgärder för både kvinnors och situation skall förbättras. Imänsatt
åtgärdsförslagen föreslår exempelvis forskare skall eftersträvaattman

undersökningsgmpp "möjliggör redovisning statistiskten som av
säkerställda resultat för båda könen". Vidare utredningen detattanser
finns behov rutiner "för fortsatt positivatt garanteraav nya en
utveckling i vården både kvinnor och män". När utredningenav
konstaterar kvinnor förfördelade det saknas kunskapäratt samt att om
kvinnor behöver åtgärder för och forskningen kvinnor prioriterasom
och intensifieras
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patient-visserligenmeningar konstaterar utredningennågraI att
maktförhâllandenasymrnetrisk i frågaläkarrelationen blir särskilt om

insikt dras ingadennagäller vård kvirmor. Mendetnär trotsav
med patientinforma-åtgärdsförslagen. sambanddetta i Islutsatser av
viktigt infonneradet inte baration hade kunnat betona är attattman

underlägeiockså stärka patienter, särskilt kvinnor är mestattutan som
förpatienter bliKvinnor riskerarbehandlare. utsattaattgentemot som

Därför måsteskuldbeläggning.passivisering, medikalisering och
"empowerment"utsträckning arbeta förvården i mycket större

ochsjälvkänslai syfte öka derasmaktmobilisering kvinnor, attav
tillgodosedda.behov adekvatkrav för få sinaderas mod ställaatt att

vidbehov och bemötandekönsskillnader iavsnitt jämförsI ett cancer.
tycks hamed bröstcancerutredningen orsak till kvinnorEnligt är atten

bidragit tillkvinnogmpper"engageradepsykosociala problemstora att
för bättrekvinnors kampsjukdomen. Utredningensynliggöra"att ser

mår dåligt. Härkvinnor med bröstcancervård orsak till attsom en
sig ocksåaktivitet.nedvärdering kvinnors Detmärks tydlig teraven

medvid bröstcancerbehov psykosocialt stödmärkligt jämföraatt av
begripligti ålder och förlopp detOlikheter gör attprostatacancer.

utredningenkonstaterarbehov stöd.kvinnor har Dessutomstörre av
avsnittheltbättre stöd hemifrån. Trots dethar ägnas attmän ettatt

kanhierarkiska strukturer,karakteriseradeföreslå stödformer, somav
insats förmanliga läkare kunna"Särskilt skulle göra stormän. enpassa

och auktoriteter". Tvärtemotledarehjälpa manliga patienter,att som
skulle ha mycketgenusteoretiska forskaredetta manliga mänattanser

förmåga,sin relaterandevinna än etttränaattatt snarareupp
prestationsinriktat beteende.

exempelkartläggningen visaravsnitt slår utredningen fastI attsamma
normer". slutsats baserasbehandlas enligt "kvinnliga Dennamänatt

referenser påstår någotsannolikhet därpå uttalande utanett om man
genusforskning inomomfattande internationellgår tvärtemotsom

psykologiska teorierGenusforskning har visat traditionellaområdet. att
kvinnor medFrågan hur bemötandetutgår ifrån avmannen som norm.

studierförbättras överhuvudtaget intekan trots atttas upp,cancer
missnöjda.mår ochrefereras visar kvinnor sämre äratt mersom

kvinnor medpsykiatriavsnittet framförs hypotesenI tungaatt
Som stöd förjämfört medpsykiatriska sjukdomar män.gynnas

öppenvårdsstudie ifrån SPRI, därhypotesen okritisktanammar man en
därför de fårifrågasättas. Kvinnorslutsatserna kan attuppges gynnas

sigi och förpsykofarmaka i mindre utsträckning än män, upp-en
kvinnor totalt står för denseendeväckande slutsats med tanke att sett
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psykofarmakakonsumtionen. Samtidigtstörsta visar studien att
kvinnorna har högre ñinktionsförmåga En rimlig tolkningän män. är

dessa kvinnors högre fimktionsfönnåga, i kombination medatt
kvinnors i allmänhet relaterande fönnåga, kan medförastörre att
kvinnorna i utsträckning vill och kan tillgodogörastörre sig verbala
terapier. En anledning till kvinnoratt ärannan uppges gynnas
påståendet de jämfört med har skyddsnät ingriperatt män större som
och till de får psykiatrisk vård, medan i utsträckningatt män störreser
själva söker denna vård. Påståendet förefaller märkligt bakgrundmot

det faktum det oftast kvinnorna älva skyddsnätetatt är utgörav som
i familjen. En alternativ tolkning omgivningen i mindre utsträck-är att
ning tolererar svårare fonner psykisk ohälsa bland kvinnor.av

I avsnittet missbruk uttalandet "det finns hel deltas attom en
psykosocial litteratur kvinnor" intäkt för föreslå särskildattom som en
satsning på forskning manliga missbrukare. Den alkoholpolitiskaav
kommissionen särskild delrapport SOUägnar 1994:28 tilltvärtom en

slå fast kvinnliga alkoholister försummade såväl klinisktatt att är som
forskningsmässigt och därför behöver särskild uppmärksamhet.

Utredningen visar brist på viljeinriktning skriva böratt mestgenom
istället för skallÃ Ett exempel på minimikrav kvinnor skallett är att
inte bör inkluderas i medicinska studier i omfattningstörre än
tidigare. Ett exempel uttalandet forskningsråden "skallannat är att

det finns behov utarbeta riktlinjer för inklusionpröva ett attom av
kvinnor i den forskning finansieras råden". Utredningen bordesom av
ha slagit fast forskningsråd skall ha sådana riktlinjer.att

3 Dominerande positivistisk kunskapssyn

Utredningen domineras positivistisk kimskapssyn. Detta medförav en
delar verkligheten blir osynliggjorda, eftersomatt stora de inte kanav

belysas med de använda metoderna. Förslag till förbättraatt
bemötandet kvinnor söker för sjukvårdensymptomav som som
uppfattar diffusa kimde ha inhämtats från nordisk genusforskning.som

Inget finns skrivet de Ortopediska problemen exempelvisstoraom
långvariga i nacke och axlar och ledgångsreumatismsmärtsymptom

framförallt drabbar kvinnor. Här handlar det hur ochsom om resurser
uppmärksamhet i utredningen fördelas på övergripande plan, vilketett
återspeglar de knappa till behandling ochavsättsresurser som av
forskning kvinnor drabbas. Utredningen har istället valt attom som
lyfta fram begränsat ortopedkirurgiskt avsnitt, inte handlarett som om
de vanligaste Ortopediska sjukdomarna.
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hur kvinnor blivitUtredningen har valt inte lyfta fram utsattaatt som
blir osynligtvåldför våldtäkt, misshandel, incest bemöts. Dettam.m.

förtroendefullanvänds, eftersom det krävskvantitativa metodernär en
berätta sinarelation för kvinnor skalloch stärkande utsattaatt om

ha uppmärksammatvåld. Utredningen borde åtminstoneerfarenheter av
1995:60.förslag i frågan SOUKvinnovåldskommissionens

och speciellt i den gyneko-kvinnor inom gynekologiBemötandet av
i andraockså med tystnad. Detlogiska undersökningen förbigås

integrerautvecklingsarbetet medsammanhang uppmärksammade att
och lyftskonsultation borde ha funnits medgenusperspektiv i dennaett

fram.

fögateoretisk referensramKunskap bara samlas ärutan ensom
enkätstudie blevanledning till utredningensanvändbart. Det är atten

ickebemötandefrågorintetsägande. Utredningen borde ha förståttså att
kvantitativickeanonymlåter sig studeras i snabbt åstadkommen,en

enkätresultatensig meningslöst utifråntvärsnittsstudie. Det attter
varför vissasärskild forskning kan förståföreslå satsning på somen

söktakutmottagningen,bl.a. söktmän män som yngregrupper som
ensamboende män framstodvårdgivare, högskoleutbildade, som arga

och missnöjda.

traditionell kunskapssyn baraEtt exempel är tron att genomen
kunskap "nåttforskning får "könsspecifik" kunskap och dennamer

allHärvid osynliggörsfram" kan den förvandlas till vårdpraxis.
så kalladekunskap inhämtas praktiken, den ibland tystasom ur

kan tänkas vårdgivarenkunskapen. sedan skriver detNär att attman
därefter blir villig sitt beteende så förbises det faktumändra attatt
könsskillnader upprätthålls i vårt samhälle i utsträckningstor genom

på symboliskt plan,värderingar manligt och kvinnligt görett somom
kunskap.dem svåra förändra med bara teoretiskatt

så fort detYtterligare den begränsade kunskapssynenexempel är att
något de försök pågår i landet förnämns attrimtom nya som om

mångaförbättra kvinnors så det utvärdering.hälsa, talas Hurom
åratalmanligt orienterade verksamheter har fått fortgå i utan ut-

behandlings-värdering princip allt skrivs i utredningenI som om
kvinnor behovet utvärdering.mottagningar för handlar Däremotavom

skrivs långt för både kvinnor ochsexologiskt män,ett centrumom men
utvärdering.här inte behovet Denmed ordnämner ettman av

dominerande diskursen, behandling inte lyfter fram kvinnor,dvs. som
ifrågasätts inte
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Sammanfattning

Utredningens innehåll blir helhet motsägelsefullt, fragmentarisktsom
och helhetsperspektiv. Utredningen framstårutan oengagerad, tunnsom
och uddlös samtidigt den tillbakaär vadett stegsom avser
maktperspektiv och kunskapssyn. En bättre utgångspunkt hade varit att
utifån genusteoretiskt maktperspektiv försökaett få helhetsgreppett

framförallt konsultationen,över väsentliga folkhälsoproblem samt
kvinnligt och manligt inom vården.synen

Det hade varit angeläget den här utredningen tagit framåtatt ett steg
på kompensera kvinnoratt satsa för brister i kunskapatt ochgenom

bemötande hänger med kvinnors underordnade positionsom samman
inom vården. Möjligheterna fanns utredning analy-göraatt en som
serade vilka konsekvenser ojämlika maktförhållanden mellansom
könen får for bemötandet inom hälso- och sjukvården. Det beklagligtär

den möjligheten valdes bort.att
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Kommittédirektiv

ochkvinnorbemötandetUtredningen avom
sjukvårdenochhalso-man mom

nu. 1994:95

1994septemberregeringssammanträde den 8Beslut vid

Sammanfattning uppdragetav

frågor hurutredauppgifttillkallas medsärskild utredareEn att om
sjukvården.ochinom hälso-bemötskvinnor och män

skallUtredaren

hjälpråd ochsökerbemöts deochhur kvinnorkartlägga närmän-
sjukvården,hälso- ochinom

påverkar hurkönstillhörighet i sigutsträckningundersöka i vilken- sjuk-ochinom hälso-och behandlasrespektive bemötskvinnor män
vården,

området,inomoch kunskapererfarenheterinternationellabelysa-
sjukvårdspersonalenshälso- ochpåverkarvadanalysera som- itill skillnaderorsakerliksommed patienterbeteende i mötet

könstillhörighet hosföljdbehandlingbemötande och vid som av
personal,patientsåväl som

och vidbemötandeskillnader ivilka effekteroch redovisaanalysera-
folkhälsoperspektiv,kan haoch behandlingvård ettur

mellan hurskillnaderutjämnakan bidra tillföreslå åtgärder attsom-
och sjukvårdenhälso-behandlas inomochoch bemötskvinnor män

könstillhörighet och intesin grund iskillnader hari mån dessaden
vårdbehov.ochsjukdomsbildför aktuellrelevantaär

vad gällerkunskapslägetredovisaochskall kartläggaUtredaren även
också Duchennesfibromyalgi,sjukdomen primäri första hand men

ochforsknings-bakgrund analyseradennamuskeldystrofi och mot
resursbehov.andra
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Målen för hälso- sjukvårdenoch

Till hälso- och sjukvårdens uppgifter hör förebygga ohälsa och åter-att
fall i tidigare sjukdom, efter utredning och diagnos behandla ochatt
bota sjukdom och habilitering/rehabilitering, omvårdnadatt ochgenom
smärtlindring lindra effekterna sjukdom och stödja dem drabbasav som

sjukdom.av

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården god hälsa ochär en
vård lika villkor för hela befolkningen. Detta mål omfattar alltså alla

kön, ålder, sociala förhållanden, inkomstoavsett och bostadsort.

Bemötande, vård och behandling i könsperspektivett

Den svenska hälso- och sjukvården har i internationellt perspektivett
god kvalitet och till sitt förfogande. Undersökningar visarstora resurser
också mycket del befolkningen har förtroendeatt förstor storten av
hälso- och sjukvården. De älva har erfarenhet patientattsom av vara

i regel positivaär de inte har personlig erfarenhetänmer som av
vården Personalens kunnighet, tjänstvillighet, varsamhet och omtanke
vid vård och behandling framhålls oña.

Det förtroende allmänheten generellt har för hälso-stora och sjuk-som
vården i vårt land innebär självfallet inte det i vissa delar saknasatt

förgrund kritik eller önskemål den skall förbättras. delEnattom av
kritiken har gällt brister i det bemötande vårdsökande fårman som

det medicinska innehålletän i behandlingen sedan diagnosrentsnarare
ställts. Människor har ibland upplevt det varit svårt få kontaktatt att
med läkare eller, de fåttväl det, deras problem intenär tagits riktigtatt
på allvar eller tillfredsställande.utretts

Systematiserad dokumentation saknas i princip vad gäller hur
människor bemöts inom hälso- och sjukvården och därmed också

uppgifter könsskillnadernämnare i dessa avseenden. Men vissaom
studier kvinnors hälsa visar kvinnor bemöts och behandlas påattom

Kvinnor sökersätt ocksåän män. vård oftareannat och förän män
Ävenandra kvinnors beskriva sitt hälsotillståndsymtom. sätt ochatt

sina skiljer sig ñån Detta får effektersymtom på hurmärmens. läkaren
bedömer hälsotillståndet och sjukdomsbilden.

Effektema förstärks den medicinska forskningen oftast har haftattav
utgångspunkt och lcroppsfunktion grund.mannen som marmens som

Men kvinnors och fysik skiljer sig åt, de harmäns olika biologiska
och sociala villkor vilketrytmer bl.a. kan få följd denattm.m., som
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symtombild kvinnor respektive uppvisar vid sjukdom intemän samma
likartad. Kvinnors vid kärlkramp inteär stämmer överenssymtom t.ex.

med vad läkaren lärt sig "typisk angina pectoris". Kvinnor medvara en
på hjärtinfarkt eller kärlkramp har heller inte lika starka ochsymtom

tydliga EKG-förändringar förändringar i den elektriska aktiviteten- -
i hjärtmuskeln Sådana skillnader kan bl.a. leda tillmännen. attsom
kvinnors sjukdomar underdiagnostiseras.

överdiagnostik kan också förekomma. Om detta bi-Motsatsen är en- -
dragande orsak till såväl kvinnliga manliga läkare oftareatt t.ex. som

psykiatrisk manligaställer diagnos på kvinnliga patienter påän veten
inte, det kan ifrågasättas det alltid finns medicinskarentman men om

skäl till dessa skillnader eller faktorer spelar in. Kvinnorandraom
behandlas också oftare med psykofarmaka än män.

delen sjukvårdspersonalen kvinnor. EndastDen övervägande är närav
det gäller läkarna finns det fler kvinnor verksamma. Om detmän än
finns skillnader i bemötande och vid diagnos och behandling harsom
samband med läkaren inte detkvinna eller Menär äratt utrett.en man
finns vissa indikationer kvinnliga manliga patienterpå såvälatt som
ibland tycks föredra kvinnliga andel läkarkåren ökarläkare. Deras av
också för varje år.

Huvuddelen den forskning bedrivs och den statistik produ-av som som
inom hälso- och sjukvården könsperspektiv. Epide-saknarceras

miologiska studier befolkningens hälsa sällan könsuppdelad ochärav
bygger ibland populationer undersökningarmed enbart män, t.ex. av
värnpliktiga. vetenskapen iDetta innebär det inom den medicinskaatt

finnsdag föga kunskap de faktorer skiljer kvinnors och mänsom som
hälsa. Kvinnor har ihögre ohälsotal samtidigt deän männenett som

Ävengenomsnitt lever högre ohälsotallängre. kvinnorsom -
åtminstone delvis kan sjukdom,förklaras andra faktorer än t.ex.av-
frånvaro på grund vård sjukt bam eller äldre anhöriga, finnsav av av
det anledning fråga sig i vilken mån forskningsresultat baserasatt som
huvudsakligen på relevanta också för kvinnor.män är

Fibromyalgi muskeldystrofioch

Riksdagen har givit regeringen till känna bet. l988/89:SoU2, rskr.
8/89:8198 det angeläget öka kunskaperna såväl primäräratt att om

fibromyalgi och muskeldystrofi muskelsjuk-andra skelett- ochsom
domar och det finns anledning forsknings- och andraanalyseraatt att
resursbehov.



Bilagor380 SOU 1996: 133

Fibromyalgi och muskeldystrofi hör hemma inom den stora gruppen
sjukdomar i rörelseorganen, omfattar både skelett- och muskel-som
sjukdomar. Under år har allt uppmärksamhetstörre ägnatssenare
sjukdomar detta slag. Statens beredning för utvärderingav av
medicinsk metodik SBU presenterade i februari 1991t.ex. rapporten

problemkomplexet "Ont i ryggen", där dels vetenskapligom en
kunskapssammanställning, dels denna kunskapssam-syntesen av
manställning redovisades.

Fibromyalgi enligt kunskapssammanställningen inte vetenskapligtär en
bekräftad diagnos i nacke och De kriteriersmärtor arm. som numera
huvudsakligen tillämpas för ställa diagnosen fibromyalgi diffustatt är
lokaliserad kronisk värk, eller stelhet involverar alla fyrasmärta som
kroppskvadrantema frånvaro sjukdom, ledgångs-samt t.ex.av annan
reumatism. Huvudkiiteriet ömhet i minst 11 18 specificerade s.k.är av
tenderpoints.

Smärttillstånd dessa slag mycket vanliga och tillhör de sjukdoms-ärav
ökar i Sverige för närvarande. Sedan år har1990mestgrupper som

Riksförsäkringsverkets sjukhus i Tranås specialiserat sig på patienter
med diagnosen fibromyalgi. Forsknings- och utvecklingsarbete om
denna sjukdom pågår också vid regionsjukhuset i Linköping och vid
Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Duchennes muskeldystrofi helt klarlagd genetisk sjukdom. I vårtär en
land känner sannolikt till alla de familjer där det finns risk för
nedärvning sjukdomen. harDen svårartade följder med omfattandeav
funktionshinder. Sjukdomen kan i dag inte botas, varför vården är
inriktad på stödja och lindra Sedan lång tid tillbakaatt symtomen.
arbetar med denna sjukdom vid de medicinska institutionerna,man
särskilt vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och vid Sahlgrenska
sjukhuset i Göteborg.

Uppdraget

Frågor kvinnors och hälsa i könsperspektiv uppmärksam-mäns ettom
och diskuteras i allt utsträckning. Regeringenstörremas numera

behandlade frågan bl.a. i sin proposition l993/94:l47 jämställd-om
hetspolitiken Delad makt delat och berördaansvar agerar genom-
myndigheter, främst Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen, för ökaatt
kunskaperna vad gäller kvinnors hälsa. Forsknings- och utveck-
lingsarbetet har också intensifierats och inom vissa områdenär
omfattande. Det gäller hjärt- och kärlsjukdomama, ocksåt.ex. årsom
de dominerande dödsorsakerna i vårt land. Trots detta finns det
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kvinnors ochfaktorer skiljergenerellt föga kunskaper desett somom
behandling och ivid vård ochhälsa, vilka effekter detta har ettmäns

folkhälsoperspektiv.

skall kartlägga hur kvinnor och bemötssärskild utredare därförEn män
undersöka vilketbehandlas inom hälso- och sjukvården ochoch sätt

Utredareni sig kan ha betydelse i dessa avseenden.könstillhörigheten
vad påverkarutifrån könsperspektiv analyseraskall ett som

effekterpatienter och vilkasjukvårdspersonalens beteende i medmötet
folkhälsoperspektiv.få vid vård och behandling ochdetta kan ettur

utredarens arbete börUtgångspunkten för en noggrannvara
dels sådanakunskapsläget vad gällergenomgång det aktuellaav
dels faktorerpatienter beror på kön,skillnader i bemötasättet att som
arbete delhälsa. Utredaren bör i dettaskiljer kvinnors och mäns tasom

inhemsktforsknings- och utvecklingsarbete, såvältillgängligt somav
kan dras.och analysera vilka slutsatserinternationellt, som

kartläggning och föreslå sådana åt-utifrån sin analysUtredaren skall
och sjukvårds-för uppnå hälso-kan motiveradegärder attsom vara
villkor för helagod hälsa och vård på likalagens 1982:763 mål enom

befolkningen.

vad gällerockså och redovisa kimskapslägetUtredaren skall kartlägga
muskeldystrofi. dettafibromyalgi och Duchennes Isjukdomarna primär

fibromyalgi,främst uppmärksammasammanhang skall utredaren som
omdebatterad diagnos. Uti-strikt vetenskapligt hänseende ärännu enur

utredaren analysera forsknings- och andrafrån sin kartläggning bör
resursbehov.

till kommittéer ochutredarens arbete gäller kommittédirektiven allaFör
offentliga åtaganden dir.särskilda utredare dels prövaattom

dir.beakta utredningsverksamheten1994:23, dels EG-aspekter i
8:43.l 98

årUtredningsarbetet skall avslutat före utgången 1995.avvara

Socialdepartementet
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Reserapport Bilaga
1996-03-18
Pia M Jonsson
Göran Tomson

FÖRNATIONAL INSTITUTES OF HEALTH RIKTLINJER
INKLUSION KVINNOR OCH ETNISKAAV MINORITETER I
KLINISK FORSKNING

Workshop Office of Womensarranged Research Health vid NIH denav on
22 februari 1996

den lagstiftningI sedanjuni reglerar National Institutes1993 of Health NIH isom
USA, förpliktigades etablera riktlinjer för inklusionNIH kvinnor och etniskaatt av
minoriteter i klinisk forskning. Sedan hade föregångare till denna1990 policytyp av
funnits för representation könen respektive minoriteter i forskningen.separat av

Guidelines i korthet

publiceradeI 1994 de gällande riktlinjemaJDessa innebärNIH skärpning ochmars nu en
förtydligande alltsåde tidigare riktlinjerna. krävs kontinuerligNu inklusionett av en av

kvinnor och etniska minoriteter i NIH-finansieradall forskning människor, avseende
såväl den biomedicinska den beteendevetenskapligt inriktade forskningen.rent som mer
Enligt riktlinjerna skall NIH:

försäkra kvinnor och minoriteter och deras subpopulationer inkluderas i allatt
forskning människor

försäkra kvinnor och minoriteter och deras subpopulationer inkluderas i Fas IIIatt
kliniska sådanförsök i omfattning valida analyser skillnader i interventionersatt av
effekter kan genomföras

inte godta kostnader ursäkt för exklusion nämndasom av grupper

initiera stödåtgärderoch för rekrytering nämnda till kliniskaprogram av grupper
studier

frånAvvikelser inklusionhuvudregeln kvinnor och minoriteter kan dock motive-om av
inklusionen:ras om

l olämplig med hänsyntill studieindividemas hälsaär

2 olämplig med hänsyntill syftet med forskningen; ellerär

3 förhållandenolämplig med hänvisning till andra direktören för NIH, efterär som
rekommendation från direktören för det aktuella institutet inom godkänner.NH-I,
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inte användasför forskning kanpåpekas kostnader förSarskilt ett argumentatt som ex-
aktuellastudien den subpopulationendär den aktuellaklusion, i situationerförutom

påpekas särskiltLikaså kvinnorexisterande kunskap. iskulle duplicera redan fertilatt
från klinisk forskning.ålder föremål för rutinmässig exklusioninte skall bli

finns vederhäñgtfråga kliniska krävs inte inklusion, det vetenskapligtförsökI omom
skillnader isignifikantafaktaunderlag visar det inte finnsattsom

respektive minoritetsgrupperhos kvinnori effekter de studeradevariablernaav

studiepopulationen inldusionii effekter variablerna hos de individer utgörsom omav
inte krävs

från studier inklusive djurförsök,tidigarepraktiken innebär detta resultatI att om -
aktuella sjukdomensfarmakologiska studier denmetaboliska, genetiska och natura-av

icke-experimentella studier starkt tyderepidemiologiska data eller andraförlopp, att-
folkhälsomässig betydelse i interventio-kliniskdet finns signifikanta skillnader ellerav

forskningsfrågan och försöketsprimäraeffekt mellan subgruppema, skall den upp-nens
kvinnor förväntas olikatill detta. ochläggning formuleras med hänsyn Om män svara

tvåsåså kliniska försöket läggas det besvararbehandling, skall det attmot uppen
den andra hos kvinnor.primärfrågor, behandlingenseffekt hosden avseende män,ena

material.utifrån statistiskt tillräckligt omfattandeBåda frågorna skall belysas settett

signifikanta och klinisktå från studier klart tydersidan resultat tidigareOm andra att
mellan subgruppema, krävs inte/folkhälsomässigt betydelsefulla skillnader saknas

studiepopulation. Docktillhörighet vid selektionhänsynstagandetill kön eller etnisk av
båda och olika etniska sub-situation inklusion köneni dennaNIH ävenuppmuntrar av

grupper.

motbevisar förekomsten skillna-från studier varken bevisar ellerresultat tidigareOm av
fallet, dåsubgruppema vilket ofta läri interventionens effekt mellan de olikader vara

bådaindivider könen och med olika etniskförsöket inkluderarkräver NIH Fas IIIatt av
så valida analyser interventionens effekt ii tillräckligt omfattning,bakgrund attstor av

statistisk styrka i varjeEmellertid inte lika högsubgruppema möjliggörs, krävs separat
situationen.subgrupp, i den först beskrivnasom

Implementering

NIH-finansieradreglera allRiktlinjerna trädde i kraft med omedelbar verkan och kom att
budgetåret ansökningar kommitforskning människor dvs1995 som o mo m

tidigare söktövergångsregler gällt för projekt ochjuni 1994. Vissa har1 startatsom
finansiering.fortsatt

sprida information regelverket till forskarsam-själv fick förNIH attett stort omansvar
forskningens inriktning i Oñice of Researchhället och bevaka utvecklingen stort. omav

MinorityOffice of Researchof Health fickHealth ORWH ochWomens ansvaret att
regelverket.följa och utvecklaupp
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Fyra övriga nyckelgrupper implementeringenoch deras roll i regelverket definierades iav
riktlinjerna; ansvariga Boards IRBforskare; Institutional Review vid universitet och
högskolor motsvarande ungefär våra kommittéer; prioriteringskommittéernaetiska Peer
Review Groups vid Advisory vid varje institut.NIH; Council NIH

detNär gäller de ansvariga forskarna påpekades det naturligtvis deras uppgiftatt är att ta
fram och frånsammanställaresultat tidigare forskning för skapa uppfattningatt en om,
behov inklusion/exklusion kvinnor och minoriteter. Forskarnaav uppmuntrasav att
aktivt rekrytera så mångsidig studiepopulation möjligt, och skapaatt ömse-en som en
sidigt fruktbar dialog med det samhälle studiepopulationen Dettarepresenterar.som

försöketskulle också de individer ingår i studie inte lämnargarantera att medansom en
pågår.det

åEtt andra sidanIRB har lokalt implementera den policy kommer tillattansvar som
i hänsynuttryck guidelines. sin bedömningI projekt skall IRB till etiska ochäven taav

andra aspekter handlar individens skydd i klinisk forskning överhuvudtaget.som om
Vid NIH prioriteringskorrunittéema värdering ansökningarnagör och skall ävenen av
bedöma måni vad inklusion/exklusion kvinnor och minoriteter enl forskningsansökanav

rimlig. Advisory Council vid gårvarje institut igenom sådanaär ansökningar där
prioriteringskommittéema frågorhañ avseendeninklusion/exldusion kvinnor ochav
minoriteter. Därutöver skall de sistnämnda varje halvår lämna tillrapportorganen en

ledningNII-Izs avseendetöljsamheten till riktlinjerna.

Värt regelverket för inklusion kvinnor gäller NIH-finansieradäratt notera att ävenav
forskning bedrivs utomlands. det gäller inklusionNär etniska minoritetersom tarav man
dock hänsyn till skillnader i etnisk sammansättning befolkningen i USA.gentemot

frånNytt workshopen

aktuellaDen workshopen den februariNIH 22 arrangerades1996 ORWHcampus av
i samarbetemed andra institut och byråer vid HuvudsyftetNIH. med mötet attvar ana-
lysera och redovisa hur rilctlinjema fallit och hur de skulle kunna utvecklas i framtiden.ut

Till hade inbjudits, förutom for olika institut byråermötet och vid NIH,representanter
for andra federala såsomFood and AdministrationDrug FDArepresentanter organ,

och forCenters Disease Control CDC. deltogDärutöver antalett stort representanter
från vid universitet hållIRBs olika i USA. Undertecknade de enda utländskavar
observatörema bland de totalt mötesdeltagarna.100ca

Efter ORWH:s direktör Vivian Pinn innehålletW och i riktlinjernaatt öppnat mötet
sammanfattats, presenteradeEugene Hayunga ORWH:s erfarenheter och synpunkter
tillämpningen dessa.Alla berörda hadevid tidpunkten for publiceringparterav av
riktlinjerna inbjudits inom år skicka sina synpunkter till Office of Research ofatt ett

HealthWomens ORWH eller till Office of Researchof Minority Health.

Kommentarer hade inkommit från totalt olika instanser,18 vilket betraktadeHayunga
mycket lågt. Eventuellt kan lågadet antalet avspegla inte har såattsom storaman

invändningar riktlinjerna. mångaI kommentarerna ville allmänt stödjamot av man
riktlinjerna. Behovet inklusion kvinnor hade inte ifrågasatts någoniav en av av
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kommentarerna. gällde inklusion minoriteter hadeNär det tagit antalettav man upp
problem, vissa minoriteter överhuvudtaget inte finns representeradei befolk-t attex
ningen inom vissa geografiska regioner i och det inteUSA heller alltid möjligtatt är att
samarbeta frånmed forskare regioner forandra komma detta problem.att runt

hade ocksåMan kritiserat riktlinjerna för de, ökade kostnader for enskildaatt genom
projekt, riskerade begränsabredden framtida forskning, särskilt det gälleratt närav
grundforskning. allmänt kritiska somAndra synpunkter handlade de definitionera om
används i riktlinjerna avseende begreppet "klinisk forskning" "clinical research".t ex

ocksåKritik har riktats riktlinjerna smågäller for pilotstudier och foräven studiermot att
enbart omfattar vävnadsmaterial.som

hade ocksåMan framfört synpunkten utgår frånpolicy finnaNHfs skillnaderatt att
mellan könen sådanaoch etniska subgrupper redan innan har demonstrerats och därför i
onödan komplicerat uppläggningen kliniska studier. kommentarI menadeav en annan

några riktlinjer inte behövdes,eftersom forskarsanthället redan blivit känsligt förattman
frågordessa och kommer därmed sannolikt till snedrekryteringen tillspontant rättaatt

studiepopulationer.

System för bevakning

Under det tidiga 90-talet hade kritik riktats det omöjligt skapa sigmot närmastatt attvar
uppfattning hur studiepopulationema i NH-I-ñnansierade projekt såg demogra-en utom

ñskt. ORWH etablerades det iNär fick uppdrag utveckla for bevakaatt ett system att
inklusionen kvinnor och minoriteter i kliniska försök. detta uppdragFör skapadesav en
kommitté med for varje institut/center vid NIH.representanten

Hyuangai presenteradepreliminär statistik från den databasen.Insamlingen datanya av
aktuella projekt påbörjatshade i oktober då varje projekt1994, skulle beskriva sinom

studiepopulation hjälp följande faktablad:med av

Årsrapport fylls projekti varjeav

American Asian Black, Hispani White, Other Totalor or
Indian Pacific af of Unknownnal notar
A lxlander Hispanic Hispanic
Native Origin Origin

Female

Male

Unknown

Total

13 16-1235
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året med data forforsta heladet NlH:avseendetillgängliginformationFöljande var nu

budgetår 1994underñnanssieradeIII försökFas
19969februariPreliminära data per

91kvinnormed enbartProtokoll
14Protokoll enbart mänmed
400både mänkvinnor ochProtokoll med

8rapporteratsharKönsfördelning

iTotalt 513
nyaprotokollldärinklusionsdaiaännu isaknasExkl

behandlinginkontinens,kvinnlighandladeinkluderatskvinnorenbartStudier där t omex
graviditets-omhändertagandevidbehandling bröstcancerprimär samtosteoporos, avav

bentäthetochavsåg studieringårProtokoll där enbart testosterondiabetes. män t avex
prostataförstoring.benignbehandlingfrågorhos äldre män samt avom

preliminäraenligtengick ORWH:srepresenteradebåda könenprotokoll därdeI 400 var
kvinnorcirka 67000,l. dessa 42individer Av procent,uppgifter totalt 159.904 var

forsaknades 1-2Uppgift kön procent90.500och 57 män. avprocent, omca
individerna.

regelverketinnanstudiernågra äldrevarit oklar ihar startatKönsfördelningen som
medkönetexklusionen detharsituationerkraft. vissaträdde i I accepterat enaavman

respektivestödsstudierandradetta kompenseratshänvisning till som avatt genom
vidinstitut NIH.

relateraförsökaanalysenfortsättatänkteframgick ORWH attdiskussionenI att genom
i ställetrespektive sjukdom.fallenprelvalentabland dekönsfördelningentillsiffroma av

befolkningen.ikönsfordelningentillför relateraatt

varierarkommittéernas arbetssättDe lokala

hadehögskoloruniversitet ochvidhandla hur RBSdiskussionen komMycket att omav
någraforriktlinjerna.implementering Representantergälldesin roll detuppfattat när av
vidSubjectsofProtection Humanfor theCommitteeKnudson,universitet, Paulaex.

aktivberättade mycketScienceCenter,HealthofUniversity HoustonTexas enom
lokalbefolkningen.forskarsarnhället ochbådeinformation tillspridningstrategi för av

länksin rollför utvecklahel delkommitté hadeKnudsons attanvänt ensomresurseren
samhällsmedborgare.forskning ochmedicinskmellan

Många kommittéernamycket berätta.inte likahadeflesta attIRB-representanterDe av
rikt-strideruppenbartuppläggning,medprojektaktiv roll först motnär ett somtar en
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linjerna kommittén. sådanahamnar hos falll det vanligt kontaktarär respektiveatt man
forskare innan ansökanblir föremål for formell behandling. Aven denna strategi leder
småningom till färre studier med olämplig design söker godkännande.att

tekniska bedömningenDen ansökningarna diskuterades inte särskilt Någramycket.av av
IRB-representantema påpekade kommittéernas arbetsinriktning ändrats till följdatt av
riktlinjerna och de hade behov kompetensutveckling. Man enigaatt ettnu av attvar om
det behövdes samarbetemellan olika ochIRBs ORWH för någorlundaatt garantera en
enhetlig tillämpning riktlinjerna nivå.lokalav

Inldusion kvinnor ålderi fertil frågabesvärligav en

Karen Rithenberg, jurist vid ORWH, höll föredrag inklusion gravida ochett om av
kvinnor ålderi fertil i klinisk forskning, Eñersom det vanligt rutinmässigtattvar
exkludera kvinnor i ålder frånfertil klinisk forskning, råder det brist kliniskstor
kunskap olika interventioners effekter hos dem.om

septemberI etablerade1992 Institute of Medicine, IOM, uppdrag ORWHav en
särskild kommitté, Committee the Ethical and Legal RelatingIssues Inclusion oftoon

ClinicalWomen Studies, skulle granska etiska och legala aspekter tillämp-som av
ningen riktlinjerna. Många kommitténs ledamöter ansåg utgångspunkten iattav av
nonnalfallet borde kvinnor ålderi fertil kan inkluderas i studierna.ävenatt Manvara
ansåg inga tidigare studier tyder risk for skada foster elleratt börom mamma,
kvinnan själv ñJllt kapabel välja hon vill delta ellerattvara om

hadeDet emellertid svårtvarit for kommittén hitta formuleringatt en gemensam som
dels hänsyn till den enskilda kvinnans val, dels skyddar hennetar och fostretsuveräna
från oacceptabel risk. Arbetet ledde så småningom till de formuleringar finns isom
dagensriktlinjer. harTyvärr ORWH inga uppgifter i månvad kvinnor i ålderfertil deom
facto inkluderats i pågåendeforskning,

Diskussionen efter föredraget handlade ansvarsforhållanden och risk for skadeståndom
vid eventuella fosterskador. Både enskilda projektansvariga, lokala IRBs och NIHäven
skulle åtminstone teoretiskt kunna bli ansvariga for skador uppstått i sambandmedsom
NIH-finansierade Någrastudier. konkreta exempel detta skulle ha inträffat fannsatt

Äveninte. i frågadenna ansåg det viktigt koordinerarORWH effektivtatt är att ettman
infonnationsutbyte mellan de olika aktörerna.
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Bilaga 3l99S-l0-tl5bemötandetUtredningen om
inomkvinnor och mänav

sjukvårdenliåilso- och
S 1994:08

Deltagare vid informationsmöte för patientföreningarmed representanter

1995-10-05

Kerstin Schizofreni,Arenhag, Riksförbundet Intresseföreningar for Riks-IFSav
Solveig Riksförbundet Tarmsjuka,Johansson, för Mag- och RMT
Sven-Åke EpilepsiförbundetKarlsson,

Ann-Marie Hälsa,Momqvist, Riksförbundet för Social och Mental RSMH

Månsson, Hjän- och Lungsjukas RiksförbundBo

Margareta Nilsson, Diabetesförbundet

Monica Paulin, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR

Sylvia Cancerfonden RiksföreningenSauter, Cancermot-
RiksförbundetJanneBagge, Reumatism, RMRmot

JanneWallgren, Astma-Allergiförbundet

Från utredningen:

Fredriksson, HandikappförbundensIngvor samarbetsorgan,sakkunnig

Werkö, SBU, sakkunnigLars

Pia Maria huvudsekreterareJonsson,

Birgit Rosén, sekreterare

7
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ttttttttttttsttntnttt November 1995 Bilaga 4

DuVad tycker bemötan-om
sjukvårdeni hälso- ochdet

sjukvården såFör kunna hälso- bra möjligHur ochbemöts göraatt somman
sjukvårdsbesök har regeringen tillsatt särskild utredning hur kvinnorvid en om

rådoch bemöts de söker hjälp och inom hälso- ochmän när
sjukvården. Den Statistiskautredningen har bettnu
centralbyrån SCB undersökning kring detta.göraatt en

000 förDu Nära 5 har slumpmässigt valts besvaraär utvald ut attpersoner
enkät, och Du dessaären en av personer.

Vi säkra förDina synpunkter Du har synpunkter viktigaär äratt som oss
få både sådantoch vi Din hjälpviktiga kanär att genom om somgrepp

sådantbra och mindre bra besökerär är närsom man
sjukvården för olika ärenden. Naturligtvis Din medverkanär

vårafrvillig vi hoppas Du kan ställa ochattmen upp svara
frågor. flerJu blir undersökningen.bättresom svarar

dinaMissa möjligheter påverkainte att

Gå frågorna såigenom försökFyll sänd här i enkäten och besvara demi och
mycket möjligt. bifogade svarskuvert duin enkäten Använd närsom
skickar tillbaka enkäten till SCB. Helst inom lO dagar.

Även någonOm Du haftDu haft inte kontakt med hälso- ellerinte om
sjukvården påkontakt sjuk- tid vi ändåmed angelägna Duär attsenare om

hälsovårdeneller besvarar enkätensjära första frågor och skickar det till SCB.

fåttResultat Namn och identitetsuppgifter ini tabeller andra bort vinärtas
frånenkäten. Svaren ochenkäterna sammanställs SCBav

utredningen i statistiska tabeller sedan kan utgörasom en
förgrund utredningens förbättra inomarbete bemötandetatt

hälsovården.sjuk- och

Frågor frågaOm vill någotDu så ring Olle Johanssongärnaom
SCB, tel 08-783 49 40 Birgit Rosén utredningeneller om
bemötandet i sjukvården,hälso- telefon 08-405 49.och 41

Med vänlig hälsning
CENTRALBYRÅNIS iäløøw/JámlSl§A

Olle Johansson

14 16-1235
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PÅBESÖKANGÅENDEFRÅGOR MOTTAGNING

HÃLSO- SJUKVARDENOCHI

någonpå nzottagrzizririd besökbehandladha blivit bemött ochsigFrågorna tycker typgäller hur avman
sjukhus.alltså varit inlagdöppenvården inte när man-

någotOm du har gjort1995 räknat.månad årfrån medoch maj ibesökFrågorna Dittgäller senaste
behandlad läkare, sjuksköterskochDu blev bemöttdu kännerhursådant vill vibesök avgärna attveta

undersökningar ochfickDuinformationenDutycktepersonal. Hureller omvar somannan
för Dig.viktigtvård och vaddenhade Du hainflytandebehandlingar, vilket vargavs,som

den årmaj itiden sedannågon härmottagning underbesökfleraOm du gjort
besöket.vid det sistaefter hur detförsök varsvara

för Dig.gälleralternativfråga för defråga för och kryssaGå enkätenigenom som

Du änd.angelägnaviÄven sjukvården här tidennågot under den ärbesök i attgjortharDu inteObs. om
i svarskuvertet..till SCBtillbaka denoch skickarfrågorna i enkätenfyra förstadebesvarar

Är kvinnaFråga ellerDu1 man

2DiEl KvinnaMan

Fråga Dugammal2 Hur är

El år18-34l
El år35-492
EI år50-643
El 65- och däröver4

Ärhälsotillstånd det....Ditt allmännaråga, bedömer Du3 HurF

1D Mycket bra
2D Ganska bra
al Någorlunda
4D dåligtGanska
5C dåligtMycket
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Fråga 4 Har Du för Din del ej anhörig någonbesökt mottagning i hälso- ochegen som
sjukvården från och med maj 1995

1D Ja, Var fortsättvänlig frågornabesvara fråga 5att resten av 0 rn

2D Nej, Du skall inte besvara frågorna Du inte besökt mottagningresten sedanmaj 1995.av om en
ändåDet viktigt Du sänder in påär fyra frågornade första i bifogadeatt kuvert.svaren

Tack Dinför medverkan

Fråga 5 Vilken mottagning i hälso- sjukvårdenochtyp besökte Du senastav
från och med maj 1995

D Vårdcentral, husläkarmottagning, distriktsläkarmottagningl
ü Privatläkarpraktik2
ü Företagshälsovården3
D Akutmottagning vid sjukhus4
E Tidsbeställd specialistrnottagning vid sjukhus5
U Annan mottagningtyp6 av

Fråga 6 Vilken avsågpersonalkategori Ditt besök främstsenaste

E Gynekologl
E Psykiater2
E Läkare i övrigt3
El Sjuksköterska/distriktssköterska4
El Barnmorskas
E Sjukgymnast6
U Arbetsterapeut7
D Kiropraktor/naprapats
E Homeopat, eller alternativ behandling9 zonterapeut annan

10D Annan personalkategori

Fråga 7 Vad den främsta anledningen till Ditt påbesök dennasenastevar
mottagning

D Jag hade blivit hastigt sjuk eller skadadl
E Sjukdom/besvär jag haft kortare tid2 som en
E Sjukdom/besvär jag haft längre tid/kronisk sjukdom3 som en
D Annat skälz
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många gånger delFråga det Du lör8 inkl. aktuella besöket harHur egen
åretunderdenna mottagningen detbesökt senaste

U gångll
U gånger2-32
U gångerFler 3än3

något på alternativFråga Sätt efter varjeStämmer följande Dig kryss9 av

VetJam Neja ej3Fick Du
U UUgenomgå någon i besöketprovtagning samband medtyp av-

UUUultraljud i samband besöketDig eller medröntga ta-

UUUmedicinrecept-

UU Uläkare/mottagningremiss till annan-

till sjukgymnastremiss behandling hos-
eller arbetsterapeut

utanförremiss mottagningentill provtagning-

utanförremiss till ultraljud mottagningenellerröntgen

läkarintyg-

genomgå någon behandling/terapityp av-

för återbesöktid-

ovanståendeinget av-

blev inlagd akut-
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NEDANSTÃENDE PÄSTÅENDENHÄR STÄLLNINGBER VI DIG TA TILL
BÄSTGENOM RINGAATT IN DET SVARSALTERNATIV SOM PASSAR

BÅDEFÖR OCHA B

A :Hur Du tycker Du faktiskt blev bemött den Du främst träffade vidatt det senasteav som
mottagningsbesöket

B påståendena:Hur betydelsefullt det i nedan för Digtassom upp var

Jag fick SåA Faktisk bedömning B här betydelsefullt
fördet migvar

Dtillfredsställande DFråga10 Stämmer precis Av allra betydelsestörsta4 4information undersökningarom D DStämmer ganska bra betydelseAv stor3 3och såprovtagningar jagatt D Dnågot såStämmer litenAv betydelsenär2 2förstod varför dessa skulle
D Dgenomföras hur Stämmer inteoch de skulle alls ingenAv betydelse1 l.gå till D Daktuellt aktuellt9 9

möjlighet diskuteraatt D DFrågau Stämmer precis allraAv betydelsestörsta4 4och delta i beslut om D DStämmer ganska bra betydelseAv stor3 3vilken/vilka undersökningar/
D DnågotStämmer så litenAv betydelsenärprovtagningar skulle göras 2 2som
D DStämmer inte alls ingenAv betydelsel l
D Daktuellt aktuellt9 9

Dmöjligabästa DFråga12 Stämmer precis allraAv betydelsestörsta4 4såundersökning jag självgott D DStämmer ganska bra Av betydelsestor3 3kan bedöma detta D DStämmer något så litenAv betydelsenär2 2
D DStämmer inte alls ingenAv betydelsel l
D Daktuellt aktuellt9 9

Dtillfredsställande DFraga13 Stämmer precis Av allra betydelsestörsta4 4information resultatetom av D DStämmer ganska bra betydelseAv stor3 3undersökningar och prov- D DnågotStämmer så liten betydelseAvnär2tagningar 2
D DStämmer inte alls ingenAv betydelse1 l
D Daktuellt aktuellt9 9

Ddiagnos fastställd DrättFråga14 Stämmer precis allraAv betydelsestörsta4 4så jag själv kan bedömagott D DStämmer ganska bra Av betydelsestor3 3detta D DnågotStämmer så liten betydelseAvnär2 2
D DStämmer inte ingenalls Av betydelsel l
D Daktuellt aktuellt9 9
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Så betydelsefullthärBFaktisk bedömningJag fick A
för migdetvar

DDtillfredsställande betydelseallra störstaStämmer precis Av15fråga 44
information vilka alternativ Dom D betydelseStämmer ganska bra Av stor33behandling fannstill soln DD så liten betydelsenågot AvStämmer när 22

DD betydelseingenalls AvStämmer inte ll
DD aktuelltaktuellt 99

DDdiskuteramöjlighet att allra betydelseAvStämmer precis störstaFråga6 44
i beslut valoch delta Davom D betydelseAvStämmer ganska bra stor33behandling DD något så liten betydelseAvStämmer när 22

DD ingen betydelseAvinte allsStämmer ll
DD aktuelltaktuellt 99

17...Tillfredsställande DDFråga betydelseallraAvStämmer precis största44jagläkemedelinformation om DD betydelseAvStämmer ganska bra stor33så förstodjagi behov attvar av, DD liten betydelsenågot så AvStämmer närvilken effekt läkemed- 22
DDintaslet och hur det skullehade ingen betydelseinte alls AvStämmer 1l
DD aktuelltaktuellt 99
DDmöjligabästa betydelseallraAvprecis störstaStämmerFrågars 44

såbehandlingmedicinska gott DD betydelseAvganska braStämmer stor33dettajag själv kan bedöma DD betydelsenågot så litenAvStämmer när 22
DD ingen betydelsealls AvStämmer inte ll
DD aktuelltaktuellt 99

DDundersökningar, betydelseallraAvprecis störstaFråga Stämmer19 44
medicinskaprovtagningar och DD betydelsebra AvStämmer ganska stor33utfördabehandlingar utan DD något så liten betydelseAvStämmer när 22dröjsmål så jag kangott som DD ingen betydelseAvStämmer inte allsbedöma detta ll

DD aktuelltaktuellt 99

DDsmärtlindringeffektiv betydelseallraAvStämmer precis störstaFråga20 44
vid behov DD betydelseganska bra AvStämmer stor33

DD något så liten betydelseAvStämmer när 22
DD ingen betydelseAvStämmer inte alls 1l
DD aktuelltaktuellt 99

DDFråga möjlighet21 att betydelseallraAvStämmer precis största44
i densamtala i DDenrum betydelseAvStämmer ganska bra stor33önskadeutsträckning jagsom DD något så liten betydelseAvStämmer när 22

DD ingen betydelseAvStämmer inte alls ll
DD aktuelltaktuellt 99
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betydelsefulltSåB härbedömningFaktiskAJag lick
för migdetvar

DDställamöjlighet betydelseallraAv störstaprecisatt Stämmerl-raga2: 44
frågor utsträckningi den Dsom D betydelseAvganska braStämmer stor33önskadejag DD betydelseså litennågot AvStämmer när 22

DD betydelseingenAvinte allsStämmer ll
DD aktuelltaktuellt 99
DDattjag fickkänslan betydelseallraAv störstaprecisStämmeravFraga23 44

ärliga och uppriktiga Dsvar D betydelseAvganska braStämmer stor33frågormina DD betydelselitenså AvnågotStämmer när 22
DD betydelseingenAvinte allsStämmer l1
DD aktuelltaktuellt 99
DDminauppleva betydelseallraatt Av störstaStämmer precisFråga24 44

erfarenheterkunskaper och Dav D betydelseAvganska braStämmer stor33min sjukdom tilltogs vara DD liten betydelsenågot så AvStämmer när 22
DD betydelseingenAvinte allsStämmer 1l
DD aktuelltaktuellt 99
DDminuppleva betydelseallraatt Av störstaprecisStämmerFråga25 44

vidintegritet skyddad, t.ex. DDvar betydelseAvbraStämmer ganska stor33minhandläggningsamtal, av DD liten betydelsenågot så AvStämmer när 22journal
DD ingen betydelseAvinte allsStämmer ll
DD aktuelltaktuellt 99

DDjaguppleva betydelseatt allraAvprecis störstaStämmerFråga25 44
respekt och blevbemöttes med DD betydelseAvbraStämmer ganska stor33allvartagen DD liten betydelsenågot så AvStämmer när 22

DD ingen betydelseinte AvStämmer alls ll
DD aktuelltaktuellt 99

DDdenuppleva betydelseallraatt Avprecissom Stämmer störstaFraga27 44
jag främst besökte visade DD betydelseAvganska braStämmer stor33medkänsla jag hade detnär DD liten betydelsenågot så AvStämmer när 22ellerbesvärligt t.ex. vid oro DD ingen betydelseinte alls AvStämmersmärta ll

DD aktuelltaktuellt 99
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SåJag ñck B här betydelsefulltFaktisk bedömningA
det för migvar

DDuppleva jag;illl-rlfg.:2x Stämlnel allraprecis Av betydelsestörsta4 4
bemöttes positivt sättett av DD Stämmer betydelseganska bra Av stor3 3den jag främst besöktesom D Dnågot såStämmer liten betydelseAvnär2 2

D DStämmer inte ingen betydelsealls Avl l
D Daktuellt aktuellt9 9

D Duppleva attjagFråga29 Stämmer allraprecis betydelseAv största4 4
bemöttes positivt sättett av D DStämmer betydelseganska bra Av stor3 3mottagningssköterskan eller D Dnågot såStämmer liten betydelseAvnär2 2mottagnlngspersonalannan D DStämmer ingen betydelseinte alls Avden jag främstutöver l 1som

D Dbesökte aktuellt aktuellt9 9

DDminasomuppleva attFråga Stämmer allra betydelseprecis Av största4 4
anhöriga och bemöttesvänner DD Stämmer ganska bra betydelseAv stor3 3positivt sättett D Dnågot så litenStämmer Av betydelsenär2 2

D DStämmer ingen betydelseinte alls Avl l
D Daktuellt aktuellt9 9

D Dintrycket attFråga31 Stämmer precis allra betydelseAv största4 4
mottagningen hade den D DStämmer betydelseganska bra Av stor3 3utrustning nödvändigsom var D Dnågot såStämmer Av liten betydelsenär2 2vård såför min jag självgott

D DStämmer ingen betydelsekan inte alls Avbedöma detta l l
D Daktuellt aktuellt9 9

D D...uppleva det godattFråga var32 Stämmer precis allra betydelseAv största4 4
ordning mottagningen D DStämmer betydelseganska bra Av stor3 3

D DStämmer något så liten betydelseAvnär2 2
D DStämmer inte alls ingen betydelseAvl l
D Daktuellt aktuellt9 9

D Duppleva jag fickattFråga33... Stämmer precis Av allra betydelsestörsta4 4
välja vilken D DStämmer betydelseganska bra Av stor3 3läkare/motsvarande jag ville D Dnågot såStämmer litenAv betydelsenär2 2besöka

D DStämmer inte ingen betydelsealls Avl l
D Daktuellt aktuellt9 9
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besvikenFråga något besöket giordeVar vid eller34 det Digsom arg

El vad:Nej Beskriv kan.la ................................................................................ .. .

någonFråga Förekom under besöket Dig35 situation Du kände besväradnär
generadeller

1D :ElNej Ja, Beskriv kort vilken situation: ............................................................................. ..

Fråga ålderVilken Du den Du36 främst besökte hadetror att

1D å:Ung, 35t.o.m ca
2D Medelålders, år36-55ca
3D Äldre. 56 och därutöverca -

Fråga 37 Var Duden främst besökte eller kvinnaen man en

DMan Kvinna2I

Fråga någon38 Hade det betydelse för Dig den Du besökte eller kvinnaom var man

1D Av allra betydelsestörsta
2D Av betydelsestor
3D Av liten betydelse
4D Av ingen betydelse

råga 39 någonOm hadedet betydelse hade Du föredragit eller kvinnaen man en-

D ElMan Kvinna2

råga några svårigheter40 Var det förstå språkligtvarandraatt rent

D :El.la Nej
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endast alternativsysselsättning VäljVilken DinFråga är huvudsakliga el41

:El Hcludsarlwcmndc
:El Dcludsarbeuanrlc
:El Arbetslös/arbetssökande
4D Sjukskriven
5D Pensionerad
6D Studerande
7D Annat

DuFråga Vilken utbildning har42

:D folkhögskolaellergrund-, real-F0lk-
2D eller gymnasiumyrkesskolaFack,
3D universitetsutbildningellerHögskole-

familjeförhållandenFråga Hur Dina43 är

1D Ensamboende
2D med maka/make/samboSammanboende
3D föräldrarBor med bam,Lex.annan,

Fråga Var Du född44 är

ilj Sverige
2D Norden
:El Nordamerika eller AustralienEuropa,
4D landAnnat

medverkanTack för Din
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