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Jämlik hälsa

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jämlik och jämställd
hälso- och sjukvård och tillkännager detta för regeringen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten
till att prostatacancerkontrollen blir avgiftsfri eller ingår i högkostnadsskyddet och
tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Sveriges hälso- och sjukvård ska vara tillgänglig för svenska befolkningen där kvalité
och likvärdighet prioriteras. Det finns mycket arbete kvar för att utveckla sjukvården
där omotiverade köns- och klasskillnader sker och män och kvinnor behandlas olika.
Strävan efter jämlik hälsa skall gälla för både könen. Prostatacancer är Sveriges
vanligaste cancerform och drabbar ca 10 000 män per år. Enligt olika undersökningar
har antalet diagnostiserade fall kraftigt ökat. Ca 9 000 diagnoser ställdes år 2012.
Prostatacancer står för en tredjedel av cancerformer för män.
I dag lever 85 000 män i Sverige som har eller haft prostatacancer. Vid tidig
prostatacancer där läkaren bedömt att sjukdomen inte har spridit sig till andra organ
finns det goda möjligheter att bli helt botad. Tidig behandling och undersökning ska
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vara frikortsgrundad för att stoppa ökningen av prostatacancer. Många som drabbas av
prostatacancer eller andra sjukdomar med långvarig behandling får sämre ekonomi på
grund av att de tvingas ta tjänsteledig eller säga upp sig från sina jobb.
Långtidssjukskrivningar påverkar patientens ekonomi negativt. Oron över hur man
klarar sin ekonomiska situation kan för en del kännas värre än själva sjukdomen.
Högkostnadsskyddet täcker inte alla avgifter och behandlingar. Avgiftsbefriad
prostatacancer-kontroll kommer att leda till färre drabbade samt mindre oroande för
patienter med sämre ekonomi. Regelbundna kontroller som mammografi vid viss ålder
för att upptäcka cancer i god tid samt minska antalet dödsfall och lidandet av
prostatacancer är målet.
Sveriges sjukvård ska vara jämställd, därför måste regeringen investera i både män
och kvinnors hälsa.
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