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En jämställd och likvärdig vård

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en jämställd och likvärdig vård.

Motivering
Utvärderingar och uppföljningar gjorda av Socialstyrelsen visar att kvinnor i
betydligt större omfattning än män uppsöker läkare. Kostnaderna för kvinnors
läkarbesök är även, totalt sett, cirka 16 procent högre än för män. Trots detta
får män ofta nyare och därmed dyrare läkemedel än kvinnor. Samtidigt rapporterar kvinnor oftare biverkningar och läkemedelsrelaterad sjuklighet än
män.
Dessa exempel är bara några få i raden som pekar på att den svenska vården är sämre anpassad till kvinnors behov och förutsättningar än till mäns.
Det är för mig oacceptabelt att könet ska styra och i slutänden avgöra kvaliteten och träffsäkerheten på den vård som erbjuds landets sjuka. Det kan
antagas att kvinnors mer frekventa vårdnyttjande speglar en frustration över
bristande omhändertagande och en mindre effektiv vård. Ett exempel på detta
är hur kvinnor med kroniska smärttillstånd upprepat vänder sig till den öppna
vården.
Jag anser att vi måste uppmärksamma skillnader mellan könen i vårdens
bemötande. Kvinnor och män ska erbjudas och ges jämställd och likvärdig
vård. En viktig del i detta är att utprovning av läkemedel ska ske på både
kvinnor och män. I dagsläget är män föremål för en stor majoritet av all läkemedelsutprovning, trots att kvinnor och män ofta uppvisar olika symtom
vid samma sjukdom. I slutänden innebär det minskad träffsäkerhet och sämre
resultat vid läkemedelsbehandling av kvinnor. Vidare anser jag att nya behandlingsmetoder, läkemedel och diagnostik också ska anpassas utifrån kvinnors villkor, någonting som sker allt för sällan idag. Kort sagt efterlyser jag
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att genusperspektivet ska genomsyra vården på ett naturligt sätt. I allt ifrån

O k ä n t n a m n p å vård och omsorg till forskning och medicinsk utveckling bör man i större
d o k u m e n t e g e n s k utsträckning
ap.
ta hänsyn till både mäns och kvinnors behov och förutsättningar.

Stockholm den 29 september 2009
Gustav Nilsson (m)
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