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Ministern:  
Det handlar  
om liv och död

Så ska  
vården bli  
mer jämlik
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LEDARE

Den ojämika vården i Sverige uppmärksammas  
alltmer och på såväl nationell som regional nivå görs 
nu satsningar för att komma till rätta med problemet.

Lika bra – inte lika  
dålig – vård för alla  
redan i slutet av upplysningstiden  frodades tankarna om ”égalité”, jämlik-
het, i det då revolutionära Frankrike. Drygt 200 år senare har nog ett 
och annat onekligen förbättrats avseende jämlikhet samtidigt som vi 
fortfarande har en bit kvar till målet.

Vårt samhälle har blivit mer komplext vilket ställer högre individuella 
krav på kunskap, insikt och kontaktnät för att inte bli negativt särbe-
handlad. Gällande vården är det 
mycket tydligt att just kunskaps-
nivån spelar en avgörande roll 
för vilken vård som erhålls och 
hur länge man förväntas leva. 

skillnader i kunskapsnivåer är 
inget som på politisk väg kan 
lösas över en natt. Däremot 
borde det finnas mycket att göra 
för att komma till rätta med de 
regionala skillnaderna. Är det vettigt att det i ett land av Sveriges storlek 
kan skilja sig så mycket mellan olika landsting när det gäller introduk-
tion av nya innovativa behandlingar?  Eller att det finns skillnader i 
behandlingsval mellan enskilda läkare eller olika vårdenheter i ett och 
samma landsting? 

det är med stort intresse vi noterar att den nye ansvarige ministern inom 
området, Gabriel Wikström, verkar ha en mycket hög ambition att göra 
vården mer jämlik. Trots att staten inte kan beordra de mycket självstän-
diga landstingen finns tankar och idéer om hur dagens situation kan 
förbättras. Även på mer regional nivå finns intressanta initiativ. 

Låt oss nu bara hoppas att 
dessa ambitioner omsätts i 
verkligheten och att en ökad 
jämlikhet inte kommer innebära 
lika dålig vård för alla utan lika 
bra vård för alla. 
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Låt oss nu bara  
hoppas att dessa 
ambitioner omsätts  
i verkligheten 

vill du läsa 
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Besök www.boehringer

ingelheim.se



PRIO I VÅRDEN  3

INNEHÅLL

#1 • 2015

6
4

8

13

4 i verkligheten följs inte lagen. 
Vård och behandling kan skilja sig be
roende på vad vi har för bakgrund, var 
vi bor och om vi är man eller kvinna.

6 Sjukvårdsministern: Så ska 
klyftorna minskas. 10 frågor om 
ojämlikheten till Gabriel Wikström.

8 ett gott exempel. Västra Göta
landsregionen har jämnat ut skillna
derna.

12 Prio frågar – tre experter  
svarar. Hur ska vården bli mer jämlik? 

13 Porträtt. Så fick Birgitta Norinder 
bra vård för sitt flimmer.

16 ordnat införande. Så ska hela 
Sverige få samma tillgång till nya 
läkemedel.

18 rapport från SYLf. Var tredje 
underläkare har svårt att ge alla lika 
vård.

20 frågesport. Vad vet du om  
ojämlikheter i vården?
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NÄSTA NummER: SÅ SKA KOLVÅRDEN bLI bÄTTRE
n n KOLpatienter ska följas upp bättre för att förhindra att sjukdomstillståndet förvärras. Det lyfter Socialstyrelsen fram 
i sina nya riktlinjer och ställer krav på fler återbesök. I nästa nummer av Prio söker vi svaren på hur landstingen ska klara 
av att utöka sina KOLmottagningar och hur satsningen kan leda till att sjukvårdens kostnader i slutänden sjunker.
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FAKTA

Lagen säger att alla  
ska få samma vård  
– verkligen visar annat
Trots att det i svensk lagtext står inskrivet att hälso- och sjuk-
vården ska ges på lika villkor för hela befolkningen är det 
många gånger svårt för svensk sjukvård att leva upp till det. 
Urban Janlert, professor vid Institutionen för folkhälsa och 
klinisk medicin på Umeå universitet, förklarar hur vård och 
behandling kan skilja sig beroende på vad vi har för bakgrund, 
var vi bor och om vi är man eller kvinna. 

Professor  
urban Janlert.

Lågutbildade får sämre behandling
Flera studier styrker att de med kort utbildning och låg socioekonomisk 
status blir annorlunda diagnostiserade och får annan behandling än de 
som har lång utbildning. En undersökning bland patienter 
med prostatacancer har bland annat visat att de med 
arbetarbakgrund inte fick lika bra undersökning inför 
beslutet av behandling som de högre tjänstemännen 
fick. Även behandlingen skilde sig åt beroende på 
utbildningsnivå. Tjänstemännen fick i högre utsträck
ning en mer effektiv terapi för sin prostatacancer än de med 
arbetarbakgrund. Statistik visar också att överlevnaden skiljer sig, de 
med lång utbildning lever i snitt fler år längre än de som bara studerat 
en kortare tid. 

medicinsk forskning  
har utgått ifrån män
Vid exempelvis hjärtinfarkt utgick man länge ifrån stu
dier på män och behandlade kvinnor på samma sätt som 

männen trots att det visade sig att kvinnor hade andra 
symtom och krävde en annan typ av behandling än männen. 

Även i andra forskningssammanhang inom medicin har kvin
nor varit underrepresenterade vilket gör att det finns bristfällig 
kunskap om kvinnor inom vissa områden. Könsaspekten kan 
också vara till en nackdel för männen. Undersökningar har visat 
att kvinnor lättare blir diagnostiserade för depression än män. 
Trots att män har haft symtom som tyder på depression har de 
inte fått den diagnosen och därmed inte heller fått ett anpassat 
stöd och behandling för det. 

text anna-karin andersson 
illustrationer jens johansson
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FAKTA

Flera kvalitetsregister styrker det faktum att olika lands
ting och regioner erbjuder olika dyra terapier. Att de alla 
har självstyre och egna politiska idéer om vilka behand
lingar som ska prioriteras och hur mycket läkemedel får 
kosta har gjort att vården och väntetiden på behandlingar 
skiljer sig beroende på var du bor i landet. Det finns också 

skillnader mellan landsbygden och storstäder. Närheten 
och tillgången till vård är större i storstäder vilket kan 
påverka kvaliteten och det finns också större tillgång på ny 
avancerad medicinsk utrustning på storstädernas universi
tetssjukhus jämfört med de mindre sjukhusen i landet som 
inte bedriver forskning. 

Dålig kunskap om äldre 
Ju äldre vi blir desto sjukare blir vi. Ändå har vi dålig kunskap om hur gamla 

ska behandlas på bästa sätt eftersom vi utgår ifrån forskning på yngre. SBU 
har bland annat lyft fram kunskapsbristen kring de gamla inom sjukvården. 
Den rutinmässiga mammografiundersökningen upphör exempelvis vid 75 år 
vilket gör att kvinnor dör i bröstcancer i hög ålder eftersom man inte upp
täckt tumörerna. Fyrkantiga rutiner inom vården kan också göra att äldre 
patienter inte alltid får den tid som de skulle behöva vid sina vårdbesök 
vilket gör att de kan få sämre vård än de yngre patienterna.  Ersättnings
system kan vidare bidra till att snabba och enkla rutinbesök tar läkarnas 
tid från de äldre och kroniskt sjuka patienterna. 

Språksvårigheter kan  
påverka läkemedelsförskrivningen 
Studier inom exempelvis hjärtsjukvården har visat att patienter med 
utländsk bakgrund är en missgynnad grupp. När man undersökt hur 
patienter med hjärtinfarkt behandlats har man exempelvis sett att 
svenskfödda betydligt oftare än patienter som var födda utan
för EU fick behandling med statiner. Även blodförtunnande 
behandling för att minska risken att drabbas av blodpropp 
skiljer sig åt. Patienter födda utanför EU fick oftare mindre 
effektiva behandlingar eftersom språksvårigheter försäm
rade läkarnas möjlighet att förklara hur de nyare och mer 
effektivare behandlingarna skulle tas och följas på rätt sätt. 
Undersökningar visar också att utlandsfödda upplever att de får 
ett sämre bemötande i vården än svenskfödda. 

bostadsorten styr hur dyr medicin du får  
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PRIO fRÅgAR mINIsTERN

OjÄmLIKhETER  
I VÅRDEN ÄR  
EN fRÅgA Om  
LIV Och DöD

Sjukvårdsministern:  

Det är oacceptabelt att vår utbildningsnivå ska avgöra hur 
länge vi lever och att chansen att få behandling i tid på-
verkas av var vi bor. Det menar folkhälso-, sjukvårds- och 
idrottsminister Gabriel Wikström. I Prio svarar han på hur 
han ser på dagens ojämlika vård i sverige och hur han ska 
leda arbetet för att minska klyftorna. 
text anna-karin andersson 

På vilka sätt är vården ojämlik i Sve
rige i dag? 

– Vi kan se det ur ett regionalt 
hänseende. Hur snabbt man kan få 
vård kan exempelvis påverkas av var 
i landet man bor. Vi kan också se 
skillnader i vården mellan olika sam-
hällsgrupper. Ett exempel som belyser 
klasskillnader är att de som endast 
har grundskoleutbildning i högre 
utsträckning än högskoleutbildade 
vårdas inom slutenvården. 

varför är vården ojämlik? 
– De geografiska skillnaderna beror 

att landstingen är olika organise-
rade. Små landsting kan ha svårare 
att leva upp till målet att ge adekvat 
behandling i rimlig tid. Men skillna-
derna kan inte enbart förklaras med 
landstingens storlek. Hur ersättnings-
systemen ser ut kan också påverka. På 
flera håll har de lett till att korta och 

enklare sjukvårdsbesök prioriteras 
vilket missgynnar de svårt sjuka och 
kroniker. Även Riksrevisionen har rik-
tat kritik mot ersättningssystemen. 

Hur kan patienter drabbas av att 
vården är ojämlik? 

– Att det kan ta tre gånger så lång 
tid att få en cancerbehandling i en 
ort jämfört med en annan är oaccep-

tabelt. Det kan naturligtvis påverka 
sjukdomsförloppet och hälsan för 
den som inte får vård i tid. Väntan på 
behandling när man är svårt sjuk är 
också psykiskt påfrestande. Ser vi till 
problemet med klasskillnader visar 
exempelvis studier att den förväntade 
medellivslängden mellan lågutbilda-
de och högutbildade kvinnor skiljer 
fem år. Ojämlikhet är med andra ord 
en fråga om liv och död.

Är det inte landstingens sak att se till 
så att alla vård ges på lika villkor? 

– Jo, landstingen styr, de har ett 
stort ansvar. Statens roll är att stötta 
dem. Öppna jämförelser finns som 
ett verktyg för att se hur den egna 
regionen behöver utvecklas och 
förbättras på olika områden. Med 
hjälp av öppna jämförelser kan varje 
landsting analysera sin verksamhet 
och lära av varandra. 

”Att det kan ta tre 
gånger så lång tid 
att få en cancer
behandling i en  
ort jämfört med  
en annan är  
oacceptabelt.”
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”I Danmark har man lyckats  
korta väntetiderna avsevärt  
inom cancersjukvården.” 

Sjukvårdsministern:  

Hur tycker du att landstingen tar sitt 
ansvar när det gäller att komma till 
rätta med den ojämlika vården? 

– Här får jag ge både ris och ros. 
Vissa gör det men många kan bli 
betydligt bättre. Jag ser positivt på att 
frågan om jämlik vård har kommit 
i fokus nu. Samhället har ett stort 
ansvar för att minska hälsoklyftorna. 
Det är därför regeringen tillsätter 
en nationell kommission för jämlik 
hälsa.

varför är det så viktigt att vården är 
jämlik? 

– Medborgare ska kunna veta att de 
får god vård oberoende av bakgrund 
och bostadsort. Alla har rätt till ett 
bra liv och god hälsa. Det finns också 
ekonomiska argument för att sträva 
efter en mer jämlik vård. Vi kan 
återgå till exemplet att lågutbildade i 
högre utsträckning än högutbildade 

vårdas inom slutenvården. Samhället 
skulle göra stora besparingar om de 
med låg utbildning fick bättre före-
byggande vård.  Att upptäcka sjukdo-
mar tidigt och låta fler patienter få 
den hjälp de behöver inom primärvår-
den gör att samhället skulle minska 
sina utgifter. 

regeringen satsar två miljarder 
kronor för att nå en mer jämlik can
cervård. varför satsar ni särskilt på 
cancer? 

– Cancer är en av samhällets 
största utmaningar, en sjukdom som 
drabbar omkring 60 000 människor 
om året. Det är en sjukdom som är 
väl dokumenterad. Vi utgår från 
den nationella cancerstrategin som 
den förra regeringen tog fram och 
påbörjade. Vi har också Danmark som 
en bra förebild när det gäller det här 
arbetet. I Danmark har man lyckats 
korta väntetiderna avsevärt inom 
cancersjukvården.  Förhoppningen 
är att vi kan dra lärdom av Danmark 
och uppnå samma resultat även här 
i Sverige. Hittar vi ett bra sätt att 
arbeta på inom cancervården är det 
vår förhoppning att samma struktur 
och arbetssätt kan användas även för 
andra diagnoser längre fram. 

Hur ska cancervården bli mer jäm
lik? 

– Genom att ha standardiserade 
vårdförlopp. Vi måste ha en fungeran-
de modell för hur man går till väga 
från det att det finns en misstanke 

om cancer till att patienten får sin 
behandling. Från centralt håll ska det 
slås det fast hur lång tid det ska ta 
för alla nödvändiga steg och tillväga-
gångssättet, mallen för arbetsgången, 
ska sedan vara samma i hela landet. 
I dag har landstingen olika rutiner 
för sina cancerpatienter vilket lett till 
de kraftigt varierade väntetiderna på 
behandling. Även den genomsnittliga 
väntetiden på behandling är för lång 
idag. 

– En av grundstenarna för att lyckas 
med det här är de regionala cancer-
centren. Deras syfte är att samordna 
cancervården. 

när kommer satsningen att ge resul
tat? 

– Det här arbetet påbörjas nu och 
inom ett par år hoppas vi se resultat 
i form av kraftigt minskade ledtider. 
Målet är att nå miniminivåerna för 
väntan på cancerbehandling i hela 
landet. Om vi lyckas på samma sätt 
som i Danmark skulle vi inom något 
år kunna minska väntetiden på 
behandling för vissa cancerdiagnoser 
med två tredjedelar jämfört med 
dagens genomsnittliga väntetid. 

vad krävs för att det ska lyckas?      
– Att alla landsting kommer att 

vilja delta i arbetet för att nå gemen-
samma mål och att de kommer att 
utnyttja de regionala cancercentren. 
Det tror jag att de kommer att göra. 
Det är en bred uppslutning. Jag kän-
ner mig trygg med det här arbetet. l
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REgIONEN  
SOm LycKATS 
jÄmNA uT  
SKILLNADER

Genom att kampanja på torg och i tvättstugor i Angered lyckades 
man locka kvinnor, som tidigare avstått från att undersöka sig 
för livmoderhalscancer, att komma till cellprovtagningen. Det är 
bara ett exempel på hur ett tänk utanför ramarna lyckats göra 
vården mer jämlik i Västra Götalandsregionen. 
text anna-karin andersson | foto sofia sabel
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etab el Metovri, 
doulorna Hawa 
Mahammad och 
nahid ebadi var 
engagerade i 
cellprovskampan
jen i nordöstra 
Göteborg.

fortSÄttninG På nÄSta uPPSLaG
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Kunskapscentrum för Jämlik 
vård i Västra Götalandsre-
gionen jobbar aktivt för att 

minimera ojämlikheter i vården på 
flera plan. Som namnet antyder är ett 
syfte att sprida kunskap i ämnet men 
mest uppmärksamhet har verksam-
heten fått för sitt nytänkande och för 
de konkreta åtgärder som lett till så 
goda resultat. 

– När vi blir inbjudna till andra 
delar av Sverige får vi alltid besvara 
frågor om hur vi gått till väga rent 
praktiskt för att lyckas, säger Sylvia 
Määttä, docent i vårdvetenskap och 
chef på Kunskapscentrum för Jämlik 
vård.    

ett exempel som väckt intresse är 
arbetet med att utjämna skillnaderna 
mellan hur stor andel kvinnor i olika 
bostadsområden som kom på den 
rutinmässiga cellprovtagningen.  I Ang-
ered och andra närbelägna orter i Gö-
teborgs nordöstra del var det betydligt 

färre som valde att göra det gynekolo-
giska testet för att upptäcka livmoder-
halscancer än i andra områden. Till-
sammans med andra organisationer i 
området tänkte Kunskapscentrum för 
Jämlik vård därför ut strategier för att 
vända de siffrorna uppåt.  

– Vi åkte ut med fältmottagningar, 
våra provtagningsbussar, och erbjöd 
kvinnorna i nordöstra Göteborg att 
göra testet i deras hemkvarter när 
det passade dem. Vi annonserade i 
tvättstugor och vid matbutiker på 
olika språk för att förmedla vikten av 
göra cellprovet. Det var en kampanj på 
bred front som gick ut på att söka upp 
kvinnorna som av olika anledningar 
valt bort den livsviktiga förebyggande 
åtgärden, inte förstått innebörden i 
den allmänna kallelsen eller kanske 
inte haft möjlighet att gå på kontrol-
len under sjukvårdens ordinarie öp-
pettider, förklarar Sylvia Määttä.   

På ett år ökade andelen cellprov-
tagningar i nordöstra Göteborg med 

42 procent. Initiativet belönades med 
Guldskalpellen år 2012, en utmärkel-
se som delas ut av tidningen Dagens 
Medicin med syftet att lyfta fram 
goda exempel på hur kvaliteten på 
sjukvården i Sverige kan höjas. 

kunskapscentrum för Jämlik vård star-
tade 2008 och hade i början främst 
fokus på genusfrågor. År 2011 utvid-
gades uppdraget och omfattar numer 
jämlikhet i en vidare bemärkelse. Må-
let för verksamheten är att på olika 
sätt motverka negativ särbehandling 
på grund av genus, ålder, etnicitet, 
funktionsnedsättning, sexuell lägg-
ning, socioekonomisk bakgrund eller 
bostadsort. 

Öppna jämförelser är till stor nytta 
för deras arbete med att upptäcka hur 
vården kan vara ojämlik liksom de 
egna lokala vårddatabaserna. Uppgif-
terna granskas med kritiska ögon och 
när det finns minsta misstanke om 
att skillnader inte kan förklaras med 

VäSTRA gÖTAlANDSRegIONeN

”Vi annonserade i tvättstugor och vid matbutiker på olika språk för att förmedla vikten av göra cellprovet.”

”vi åkte ut med fältmottagningar, våra 
provtagningsbussar, och erbjöd kvinnorna 
i nordöstra Göteborg att göra testet i deras 
hemkvarter när det passade dem,” säger 
Sylvia Määttä, docent i vårdvetenskap och 
chef på kunskapscentrum för Jämlik vård.   



annat än att det beror på ojämlikhe-
ter går man vidare för att undersöka 
det på djupet.  

– Vi upptäckte exempelvis nyligen 
att kvinnor med grå starr fick vänta 
längre än de manliga patienterna 
med samma diagnos på att få en ope-
ration och vi analyserar nu med hjälp 
av läkare och sjuksköterskor om det 
finns skäl till den skillnaden. 

om man vid den här typen av utredning-
ar kan befästa att vården är ojämlik 
utarbetar man en handlingsplan för 

att komma till bukt med det. Alla 
insatser har ett tydligt mål och resul-
taten mäts kontinuerligt. 

Att politiker, chefer och tjänstemän 
inom förvaltningen och personalen 
på det kliniska arbetsgolvet i Västra 
Götalandsregionen har ett gemen-
samt intresse för att minska ojämlik-
heterna har stor betydelse för att kun-
na göra skillnad. Här jobbar alla mot 
samma mål och frågan är integrerad 
i alltifrån övergripande utvecklings-
planer till hur den enskilda patienten 
ska bemötas på läkarbesöket. 

Att man lyckats uppnå resultat är 
naturligtvis glädjande men att vara 
självkritisk kan också skapa obehag. 

– Det är jobbigt att konfronteras 
med att man varit delaktig i att 
vården blivit orättvis. Alla vill patien-
terna väl. Det är ofta ett omedvetet 
handlande som leder till att vissa 
missgynnas inom vården, säger Sylvia 
Määttä. 

som chef för Kunskapscentrum för 
Jämlik vård har Sylvia Määttä all an-
ledning att känna sig stolt över är att 
kunna visa på mätbara förbättringar 
men hon är samtidigt medveten om 
att insatserna lätt kan falla i glömska 
i den tidspressade miljö som alla 
inblandade inom vården befinner sig 
i. Kunskapscentrum för Jämlik vård 
inte kan slå sig till ro. 

– Jag är hoppfull men det krävs att 
vi fortsätter att jobba aktivt för allas 
rätt till god vård och hälsa, säger 
Sylvia Määttä. l
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Kunskaps centrum för jämlik vård 
Kunskapscentrum för Jämlik vård arbetar med verksamhetsutveckling; led
ning, styrning och uppföljning; utbildning och forskning. Målet är att vara med 
och utveckla vården så att patienter erbjuds en god, säker och jämlik vård vid 
varje tillfälle och på varje vårdnivå. Medarbetarna vid Kunskapscentrum för 
Jämlik vård ansvarar för att utbilda, forska och ge kompetensstöd kring jämlik 
vård i Västra Götalandsregionens hälso och sjukvårdsförvaltningar. 

6 exempel på åtgärder som 
minskat ojämlikheterna  
i Västra götalandsregionen 

1 Kampanj för att få kvinnor att undersöka förekomst av 
livmoderhalscancer i områden där få kommit efter att ha 

fått den allmänna kallelsen till cellprovtagningen. 

2 Uppföljning av egna data som kan tyda på ojämlikheter 
och konkreta åtgärdsförslag i de fall då skillnaderna inte 

kunnat förklaras med annat än att det beror på ojämlikheter. 

3 Utbildning och informationsträffar för patienter med 
njursvikt som är i behov av extra stöd, hjälp och förstå

else för hur de ska hantera sin dialysbehandling.  

4 Kontinuerliga möten med vårdens olika verksamhets
utvecklare i regionen för att hålla jämlikhetsfrågan 

ständigt aktuell. 

5 Utgivning av boken ”Håller vi på att förvandla livet till en 
sjukdom” för att uppmärksamma och sprida kunskap om 

kvinnors ökade psykiska ohälsa. 

6 Utbildning och information till vårdpersonal och studen
ter vid vårdutbildningar för att belysa hur bemötande och 

behandling av olika patientgrupper omedvetet kan skilja sig 
och ge verktyg för att uppmärksamma och minska ojämlik
heterna.  

VäSTRA gÖTAlANDSRegIONeN

”Vi annonserade i tvättstugor och vid matbutiker på olika språk för att förmedla vikten av göra cellprovet.”
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3 SVARAR

Prio frågar tre experter om den ojämlika vårdens konsekvenser och vad som 
kan göras för att minska skillnaderna. 
text anna-karin andersson

hur ska vården bli mer jämlik?

2 frågor 
till anders 
Blanck, vd 
i LIF – de 
forskande 
läkemedels
företagen:

1 På vilket sätt och för vem är 
den ojämlika vården ett pro

blem?
– Om sjukvården är ojämlik är det 
ett medicinskt, politiskt, men vikti-
gast: även ett mänskligt och etiskt 
problem. Svenskarna har enats 
om ett skattefinansierat sjukvårds-
system som ska vara jämlikt och 
av god kvalitet. Om det för väljare, 
skattebetalare och patienter blir 
allt tydligare att den vård som 
levereras inte är jämlik undergrävs 
förtroendet för detta system. För 
de patienter som får sämre vård 
och omvårdnad än andra är det en 
källa till frustration och besvikelse 
såväl som till onödigt förlängt eller 
ökat lidande. Även sjukvården som 
sådan drabbas av den ojämlika 
vården: Där man inte kan ge bästa 
tillgängliga vård med de nyaste 
metoderna, där vidareutvecklas inte 
sjukvården lika bra som där man 
ligger på topp. Det blir en negativ 
spiral. 

2 Hur ska vården bli mer jämlik?
– Det första steget är att pro-

blemet erkänns som ett verkligt 
problem. Det har skett de senaste 
tre till fyra åren. Innan dess var 
detta en icke-fråga och ett problem 
som många vägrade se. Nu är alla 
politiska partier och alla sjukvårds-

instanser överens om att detta är en 
viktig fråga. Åtgärderna däremot är 
än så länge ganska splittrade. Jag 
tror att en av de viktigaste åtgärder-
na är att sätta målet att jämlikhet 
ska vi åstadkomma, men på högsta 
möjliga nivå. Det kan låta självklart, 
men krasst uttryckt kan man ju fak-
tiskt åstadkomma ”jämlik vård” ge-
nom att sänka ambitionerna – alla 
får lika halvbra eller halvdålig vård. 
Det är inte många som öppet före-
språkar en sådan lösning, men om 
man inte sätter ett ambitiöst mål 
kommer det inte att bli bra. Ojäm-
likheten måste åtgärdas genom att 
man höjer kvaliteten och tillgången 
där den är bristfällig, inget annat. 
Och detta ställer stora krav på politi-
kerna att våga prioritera frågan så 
att det finns resurser.

2 frågor 
till Hanna 
Wallin, 
projektledare 
för Läran
deprojektet 
Vård på lika 
villkor, Sveri
ges Kom
muner och 
Landsting:

1 På vilket sätt är vården ojämlik?
– En aspekt handlar om den 

ojämlika hälsan. Vi ser att de som 
exempelvis har låg utbildning eller 
är utlandsfödda ofta har ett större 
behov av hälsofrämjande åtgärder 
och förebyggande vård. Trots det 
söker de grupperna upp vården i 
mindre utsträckning än högutbil-
dade och svenskfödda. Inom vården 
har man varit för dålig på att 
anpassa sin verksamhet efter det. 
Man har nöjt sig med att förklara 

skillnaderna med att olika männis-
kor har olika benägenhet att ta del 
av vården istället för att söka svaret 
på varför och försöka ändra på det. 
Det gör att vårdresurserna blivit 
snedfördelade. Vi kan inte leva upp 
till hälso- och sjukvårdslagen om 
att varje individ ska få vård utifrån 
sina behov.    

2 Hur ska vården bli mer jämlik?
– I SKLs Lärandeprojektet 

Vård på lika villkor såg vi hur de 
deltagande verksamheterna inom 
primärvården kunde nå nya grup-
per genom att anpassa vården och 
sitt bemötande efter deras behov. 
De ändrade sitt perspektiv och 
tankesätt. På en barnavårdscentral 
i ett mångkulturellt område hade 
man exempelvis många spontan-
besökare som man tidigare kände 
sig tvungen att neka hjälp eftersom 
systemet byggde på tidsbokningar. 
Med utökade drop-in-tider och ge-
nom att alltid erbjuda alla som kom 
förbi att bli uppringda inom ett 
dygn lyckades man nå grupper som 
man tidigare inte nått och fick ett 
positivt gensvar av besökarna. Det 
visar att vi med ganska enkla medel 
kan göra vården mer tillgänglig för 
alla om vi har viljan, kunskapen, 
verktyg och resurser för att kunna 
göra förändringar.  

2 frågor 
till urban 
Janlert, 
professor vid 
Institutionen 
för folkhälsa 
och klinisk 
medicin på 
Umeå  
universitet.
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PeRSONPORTRäTT

fortSÄttninG På nÄSta uPPSLaG

EgET INITIATIV  
gAV bÄTTRE  
bEhANDLINg
Birgitta Norinder har tack vare sin privata sjukvårds-
försäkring fått bra behandling för sitt förmaksflim-
mer på en klinik i stockholm. När hon pratar med 
sina grannar hemma i Kilafors blir hon bestört över 
att de inte får samma goda vård som hon.
text anna-karin andersson | foto melker dahlstrand

”för mig är det en 
självklarhet att alla 
borde få tillgång till 
samma goda vård,” 

säger Birgitta 
norinder.

”Det första steget 
är att problemet 
erkänns som ett 
verkligt problem.”

1 vad beror ojämlikheterna i 
vården på? 

– Mycket av ojämlikheten kan för-
klaras med strukturella fenomen 
vilket innebär att grunden för 
ojämlikheterna uppstår före mötet 
med själva vården. De med lång 
utbildning har exempelvis större 
benägenhet att tänka på sin hälsa 
i ett längre perspektiv. Man har 
med i beräkningen att kosten och 
livsstilen påverkar välmåendet och 
riskfaktorn för att drabbas av sjuk-
dom längre fram samtidigt som de 
med kort utbildning tenderar att 
vilja se ett tidiga resultat av livs-
stilsåtgärder och är därför inte lika 
benägna att sluta röka, äta rätt och 
röra på sig. Dessutom ställer de so-
cioekonomiskt starka grupperna i 
samhället större krav på vården, är 
pålästa och medvetna om symtom 
och behandlingsalternativ och vet 
var de kan bli hjälpta. Olikheterna 
i hälsa och riskfaktorerna för sjuk-
dom mellan olika samhällsgrupper 
ökar snarare än minskar. 

2 Hur kan vården minska  
skillnaderna? 

– Förhoppningen är att vården 
kan kompensera för en del av de 
olikheter vi ser och möter. Genom 
att vara patienttillvänd, noggrann 
och anpassa vården efter de olika 
behoven så att följsamheten ökar 
bland de grupper som har min-
dre benägenhet att ta till sig av 
behandlingarna kan skillnaderna 
minska. Patienter som har bristfäl-
liga språkkunskaper eller är gamla 
och multisjuka ska få ta mer tid 
i anspråk än den rutinmässiga 
besökstiden. Allmänt kan vi inom 
sjukvården bli bättre på att sätta 
oss in i olika patienters behov och 
anpassa oss efter det. Sjukvården 
ska naturligtvis inte diskriminera 
någon.  
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PeRSONPORTRäTT

b irgitta Norinder har alltid sett 
sig själv som en frisk person. 
Hon motionerar regelbundet, 

lever sunt och sover gott om nat-
ten. Därför blev hon överrumplad av 
frågan ”hur mår du egentligen?” från 
läkaren på en allmän hälsokontroll i 
hemorten i Kilafors för sju år sedan.  
EKG:et visade att hennes hjärta slog 
hej vilt, helt i otakt, och efter att hon 
direkt blivit remitterad till sjukhuset 
i Bollnäs kunde man konstatera att 
Birgitta var drabbad av förmaksflim-
mer. 

– Jag tog inte beskedet så allvarligt 
då. Det är först i efterhand som jag 
förstått faran i att ha obehandlat flim-
mer. Det känns förfärligt nu när jag 
tittar i backspegeln och funderar på 

vad som skulle kunna ha hänt, säger 
Birgitta Norinder. 

Den främsta anledningen till att ta 
problemet på allvar är att förmaks-
flimmer påtagligt ökar risken för 
hjärtsvikt och stroke. Den som lider 
av förmaksflimmer löper dubbelt så 
stor risk att dö i förtid jämfört med 
de utan flimmer. 

Genom att behandla med blodför-
tunnande medicin kan man före-
bygga proppbildning och därmed 
undkomma stroke.

efter att birgitta norinder blev diag-
nostiserad med flimmer har hon be-
handlats med olika preparat. Hon har 
själv varit aktiv i diskussionen kring 
sin medicinering vilket lett fram till 

att hon i dag känner sig trygg och 
nöjd. Men vägen dit har inte varit 
spikrak. 

Inledningsvis, 2008, fick hon 
läkemedlet trombyl som visserligen 
är blodförtunnande men som inte 
skyddar flimmerpatienter mot stroke. 
Birgitta Norinder som vid det laget 
inte kände till så mycket om vare sig 
sjukdomen eller behandlingsmöjlig-
heterna bestämde sig för att få ett 
utlåtande från ännu en läkare för att 
kunna känna sig säker. 

Genom sitt eget företag har Birgitta 
Norinder en privat sjukvårdsförsäk-
ring och tack vare den kom hon i kon-
takt med en hjärtklinik i Stockholm. 
Där bedömde man att hon dels skulle 
göra en el-konvertering för att bli av 

Namn:  
Birgitta Norinder. 

Ålder: 71 år. 

Yrke: Revisor och 
halvtids pensionär. 

Bor: I Kilafors.

Familj: Maken 
Patrik, vuxna barn 
och barnbarn. 
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PeRSONPORTRäTT

med obehaget som hjärtflimret kunde 
orsaka och dels att hon skulle gå över 
till att behandlas med det blodförtun-
nande läkemedlet Waran. Den medici-
neringen innebar att hon var tvungen 
att göra täta blodprovskontroller och 
förde med sig vissa restriktioner kring 
vad hon fick äta och inte. 

efter el-konverteringen fattade man 
på hjärtkliniken beslutet att Bir-
gitta Norinder skulle gå över till en 
läkemedelsbehandling som hör till 
gruppen nya antikoagulantia. 

Birgitta Norinder hade uppskattat 
att få veta att den här valmöjligheten 
fanns redan vid sin första kontakt 
med vården.

När Birgitta Norinder träffar gran-

nar och bekanta hemma i Kilafors, 
som liksom hon drabbats av flimmer, 
blir det tydligt att de inte ens känner 
till att det finns alternativa behand-
lingar som skulle kunna passa bättre 
än den de fått utskriven.  

– Det är en annan mentalitet på 
landsbygden jämfört med i storsta-
den. Det är som att man lider mer i 
tysthet och nöjer sig. I storstäderna 
ställer man högre krav och får där-
med bättre vård. 

nyfikenhet och engagemang har gjort 
att Birgitta Norinder sökt svaret på 
varför hennes behandling, genom 
hjärtkliniken i Stockholm, skiljer 
sig från den som de flesta tycks bli 
erbjudna i hemorten Kilafors. Av en 

läkare fick hon höra att det var av 
kostnadsskäl som man inte skriver ut 
det nyare läkemedlet. Det gör henne 
upprörd. 

– Det är hemskt att ekonomin ska 
styra och att den som skriker högst och 
stöter på själv får bättre vård än andra. 

genom mejl till politiker har Birgitta 
Norinder försökt att trycka på och 
ifrågasätta den bristfälliga tillgången 
på nya antikoagulantia i sitt lands-
ting. Och när hon springer på folk i 
matbutiken driver hon som en egen 
liten kampanj. 

– Jag vill gärna upplysa andra om 
att det här alternativet finns. För mig 
är det en självklarhet att alla borde få 
tillgång till samma goda vård. l

”Det är en annan mentalitet 
på landsbygden jämfört med 
i storstaden. Det är som att 
man lider mer i tysthet och 
nöjer sig.”
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NATIONellT ORDNAT INfÖRANDe

varför har det blivit så att vissa 
landsting kan erbjuda nya behand
lingar och andra inte?

– Landstingen 
skiljer mycket i 
storlek och har 
därför helt olika 
förutsättningar 
för att kunna 
utvärdera och 
implementera 
nya läkemedel. 
Nya medicinska 
metoder och lä-
kemedel utveck-
las i dag i snabb 
takt och vissa 
landsting har 
helt enkelt svårt att hinna med att ta 
ställning till vilka man ska tillämpa. 
Landstingen är också politiskt styrda 
organisationer och de finansiella 
möjligheterna skiljer sig. På vissa håll 
har man till exempel årligen budgete-
rat för att kunna ta in nya läkemedel, 
andra har inte gjort så. 

vad får det för konsekvenser att 
vården kan skilja sig beroende på 
bostadsort? 

– Att patienter kan känna sig 
osäkra på om de får korrekt behand-
ling. Och så ska det inte vara. Alla ska 
känna sig trygga med att de får rätt 
vård, anpassat efter sitt behov, oavsett 
var de bor. 

från och med i år, 2015, ska alla 
landets regioner samarbeta och fatta 
gemensamma beslut om vilka nya lä
kemedel som ska användas, varför? 

– Syftet med ett nationellt ordnat 
införande är att åstadkomma en 
kostnadseffektiv och ändamålsenlig 
användning av nya läkemedel, för alla 

patienter, i hela landet. Istället för att 
varje landsting ska bedöma hur bra 
en ny medicin är, vilket behov den 
kan fylla och om den är prisvärd, görs 
en landstingsgemensam bedömning 
och en rekommendation som ska 
gälla för alla. 

Hur ska det gå till i praktiken? 
– Genom samarbete och genom 

att dela på resurserna. En stor del av 
förberedelsearbetet görs till exempel 
av de stora regionerna som har god 
kapacitet för att klara av det och där-
med avlasta de mindre. 

vad krävs för att ett nationellt ordnat 
införande ska fungera? 

– Att alla landsting är med och 
stöttar det och att arbetssättet och de 
fattade besluten når ut och efterföljs 
i den kliniska verksamheten. Jag tror 
det har goda chanser att lyckas. På 
landstingsnivå har den här samord-
ningen ett starkt stöd. Alla vill jobba 
för en jämlik vård. l

Landstingssamarbete och konsensus kring vilka nya  
medicinska metoder och läkemedel som ska användas  
ska minska glappet mellan hur patienter behandlas i olika 
delar av sverige. sofie Alverlind, projektkoordinator på  
sveriges Kommuner och landsting, sKL, reder ut hur ett  
nationellt ordnat införande leder till ett mer jämlikt sverige.  
text anna-karin andersson

Så här ska 
hela Sverige få  
samma tillgång 
på nya läkemedel

Sofie alverlind är 
projektkoordinator 
på Sveriges kom
muner och landsting, 
SkL.

”Alla ska känna sig 
trygga med att de får 
rätt vård, anpassat  
efter sitt behov,  
oavsett var de bor.”
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NATIONellT ORDNAT INfÖRANDe

1. Spaning
Vilka nya läkemedel är på 
gång? Information sam
las in, dokumenteras och 
värderas i god tid innan de 
eventuellt ska godkännas 
och kliva in på marknaden. 

2. urval 
Utifrån spaningen väljs vissa 
av terapierna ut för att gå 
vidare i processen förutsatt 
att företagen ansöker om 
godkännande. För urvalet 
har det betydelse på vilket 
sätt det nya läkemedlet 
innebär en förändring i be
handlingen av ett tillstånd, 
om en hög kostnad förvän

tas och så vägs nyttan in, 
exempelvis om den förvän
tas kunna behandla en svår 
sjukdom. 

3. införande
Ett införande
protokoll tas 
fram som 
ska använ
das som ett 
praktiskt 
verktyg för 
landstingen vid 
införande och 
uppföljning av läke
medlet. Det ska bidra till 
att läkemedlet införs på ett 
jämlikt sätt i landet.

4. Godkännande
När de kliniska studierna är 
avslutade, kan läkemedels

företagen  ansöka 
om att få en te

rapi godkänd 
för mark
naden, 
oftast via 
den eu
ropeiska 
läkeme
delsmyn

digheten 
EMA. 

5. Hälso
ekonomisk värdering
Tandvårds och läkemedels

förmånsverket (TLV) ge
nomför en hälsoekonomisk 
värdering för alla läkemedel 
som omfattas av nationellt 
ordnat införande.

6. rekommendation 
Baserat på det som fram
kommit om den nya terapin 
ger NTrådet en rekommen
dation till landstingen om 
hur den ska användas.

7. uppföljning
Har läkemedlet använts 
enligt rekommendation? 
Behöver införandeprotokol
let revideras? Uppföljning av 
resultat. 

Så här ska 
hela Sverige få  
samma tillgång 
på nya läkemedel

Så fungerar det – steg för steg
Nationellt ordnat införande av nya läkemedel handlar om att landsting, myndigheter och företag samverkar kring introduk-
tion av nya läkemedel. Många av stegen sker parallellt vilket gör att tiden tills en ny behandling kan nå patienten kortas. 
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SYlf gRANSKAR OjäMlIKheTeN

f ör många läkare är det påtag-
ligt att alla patienter inte kan 
få vård efter sina behov i dag. 

– Läkare kan exempelvis märka 
att de inte alltid kan ge det bästa 
omhändertagandet till patienter som 
är gamla, behöver tolk eller av annan 
anledning kräver mer tid. Det kan 
även handla om att man känner till 
läkemedel eller andra behandlingar 
som tillhandahålls av andra landsting 
men inte det egna. Det här skapar 
en frustration, säger Emma Spak, 
ordförande för Sveriges Yngre Läkares 
Förening, SYLF. 

Nästan en av tre underläkare upple-
ver att de saknar förutsättningar för 

att kunna ge jämlik vård visar en ny 
rapport från SYLF som bygger på data 
från enkätundersökningar som be-
svarats av omkring 3 500 underläkare 
runtom i landet. Enligt Emma Spak 
drivs läkare av att kunna ge bästa möj-
liga vård och ojämlikheter leder därför 
till ett missnöje som påverkar motiva-
tionen och den allmänna inställningen 
till yrket på ett negativt sätt.  

– Andelen underläkare som över-
väger att lämna läkaryrket är nästan 
dubbelt så hög bland de som upplever 
sig sakna förutsättningar att erbjuda 
jämlik vård jämfört med de som an-
ser sig kunna ge lika god vård till alla, 
säger Emma Spak. 

Unga läkare  
frustrerade över  
ojämlikheter  
För läkare blir det många gånger tydligt att vården inte kan ges på lika 
villkor idag. Det skapar frustration inom kåren och yngre läkare höjer 
nu sina röster för att få till en förändring.   
text anna-karin andersson

DET VISAR RAppORTEN SVERIgES yNgRE LÄKARES föRENINg
l  Nästan en av tre underläkare uppger att 

de saknar förutsättningar för att ge alla 
sina patienter jämlik vård. 

l  Störst hinder upplevs i vården av per
soner med olika etnisk härkomst. Hela 
20 procent av de svarande upplever sig 
sakna möjlighet att ge vård av lika god 
kvalitet oavsett patientens etnicitet. 

Främsta orsaken är språkförbistringen 
som leder till en sämre kommunikation. 

l  De läkare som upplever sig ha möjlig
het att påverka sin arbetsmiljö upplever 
också att de har större möjlighet att 
erbjuda jämlik vård vilket indikerar 
att arbetsgivare som lyssnar på sin 
personal också lyssnar på vad som kan 

göras för att anpassa verksamheten för 
patienternas bästa. 

l  Många underläkare riktar kritik mot hur 
vården är organiserad eftersom den i 
många avseenden styrs utifrån formell 
jämlikhet, det vill säga att alla patienter 
ska erbjudas samma sak. Eftersom 
patienter har så olika förutsättningar 

emma Spak är ordförande för Sveriges 
Yngre Läkares förening, SYLf. 
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l  Bättre möjlighet att individanpassa 
besökstiden efter patientens behov. 
Det är särskilt viktigt inom primär
vården eftersom det många gånger 
är patientens första kontakt med 
hälso och sjukvården och kan vara 
avgörande för både vidare be
handlingsinriktning och patientens 
fortsatta förtroende för vården. 

l  Öka tillgången och säkra kvaliteten 
på tolkar inom vården. 

l  Höjd likarättskompetens hos läkare 
och annan vårdpersonal så att alla 
har grundläggande kunskap om 
vårdbehoven och förutsättning
arna för patienter som avviker från 
normen. 

sylf har under ett års tid fokuserat 
extra på frågan om ojämlikheter i 
vården och lyfter fram förslag om 
förändringar på flera plan. 

Större nationell samordning kring 
införande och användning av nya 
behandlingsmetoder skulle kunna 
jämna ut några av de geografiska 
skillnaderna. Inom regionerna skulle 
organisatoriska förändringar behöva 
utvärderas utifrån hur de påverkar 
olika patientgrupper. Och lokalt, på 
den egna arbetsplatsen, kan läkare 
själva bidra till att minska ojämlik-
heter. 

– Vi kan påtala de skillnader vi 
ser. När resultat utvärderas kan vi 

förklara på vilket sätt patienter kan 
missgynnas och vilka förbättringar 
som skulle kunna göras. De som 
styr vårdorganisationer och håller i 
ekonomin behöver återkoppling från 
oss läkare. 

SYLFs rapport kan lätt ge en dyster 
bild av svensk sjukvård och läkares 
minskade frihet att utöva sitt yrke 
på ett tillfredsställande sätt. Men det 
finns något gott i allt detta, menar 
Emma Spak. 

– det har ökat vår medvetenhet för 
de här frågorna. Genom att diskutera 
diskriminering och möjligheten till 
att ge bästa vård utifrån varje indi-
vids behov drivs frågan framåt. Det 
finns ett stort engagemang och vilja 
att förändra. Jag är hoppfull. l

Rapporten heter ”Jämlik vård ur underläkarperspek
tiv – Om underläkares upplevda förutsättningar att 
erbjuda jämlik vård”. 

och behov passar standardbemötan
det inte alla lika bra, vilket leder till 
ojämlikhet. 

l  Ett stort praktiskt hinder för att 
kunna tillhandahålla jämlik vård är 
enligt underläkarna den bristande 
möjligheten att anpassa patientens 
besökstid efter behov. 

Underläkarnas åtgärdsförslag: 

”De som styr vård 
organisationer och 
håller i ekonomin 
behöver åter 
koppling från  
oss läkare.”

Så kan vården bli mer jämlik 

”andelen underläkare 
som överväger att lämna 

läkaryrket är nästan 
dubbelt så hög bland de 
som upplever sig sakna 

förutsättningar att erbjuda 
jämlik vård jämfört med 
de som anser sig kunna 

ge lika god vård till alla,” 
säger emma Spak. 
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NÄSTA NummER: SOcIALSTyRELSENS NyA RIKTLINjER VID KOL

1 En rapport från LIF visar att 
Västra Götaland använder 23 av 

26 nya läkemedel som rekommen-
deras av Sveriges Kommuner och 
landsting, SKL. Det gör att de hamnar 
i topp. Gotland ligger sist på listan 
över användningen av nya läkemedel. 
Hur många av de rekommenderade 
nya läkemedlen används där? 

 1. 20 
 X. 15 
 2. 12 

2 I en avhandling från Sahlgrenska 
akademin vid Göteborgs univer-

sitet har man studerat hur män och 
kvinnor behandlas för högt blodtryck 
inom primärvården. Totalt ingick 40 
825 patienter i undersökningen. Vad 
visar resultatet? 

 1.  Att män och kvinnor får samma 
behandling och når samma blod
trycksmål. 

 X.  Att kvinnor och män får olika lä
kemedel men att båda grupperna 
når målet om ett blodtryck lägre 
än 140/90 mm Hg.

 2.  Kvinnor får oftare vattendrivande 
läkemedel förskrivna, medan män 
får blodtryckssänkande ACE
hämmare. Männen når i högre 
utsträckning än kvinnorna den re
kommenderade blodtrycksnivån. 

3 Socialstyrelsen rekommende-
rar att alla cancerpatienter ska 

bedömas vid en multidisciplinär 
konferens där flera experter gemen-

samt avgör vilken behandling som är 
lämpligast före och efter operation. 
Hur stor kan skillnaderna mellan två 
landsting vara i det här avseendet vid 
tjocktarmscancer? 

 1.   I ett landsting bedöms 99 
procent vid en multidisciplinär 
konferens efter operation för 
tjocktarmscancer, i ett annat 
landsting är siffran 10 procent. 

 X.  Det är ingen skillnad. Alla lands
ting erbjuder multidisciplinär 
konferens i samma utsträckning 
vid tjocktarmscancer. 

 2.  Som mest skiljer det 20 procent 
mellan det landsting som i högst 
grad har en multidisciplinär kon
ferens vid bedömning av behand
ling vid tjocktarmscancer och 
det landsting som har den lägsta 
andelen patienter som bedöms 
vid en multidisciplinär konferens 
vid tjocktarmscancer. 

4 Studier har pekat på att HBTQ-
personer kan känna sig sämre 

bemötta i vården och därför riskera 
att missgynnas. Vad visar RFSL:s  
studie av bemötandet på olika test-
ningsmottagningar i landet?  

 1.  Att många av testpersonerna i 
studien känner sig dåligt bemötta 
och därför aldrig vill gå tillbaka 
till samma mottagning igen. 

 X.  Att en stor majoritet, 87,5 procent 
av testpersonerna, skulle kunna 
tänka sig att gå till samma mot
tagning igen. 

 2.  Att omkring hälften skulle kunna 
tänka sig att gå till samma mot
tagning igen. 

5 Sedan avgiften för mammo-
grafi togs bort vid årsskiftet 

2011/2012 i Stockholms län har fler 
kvinnor i socioekonomiskt svaga om-
råden deltagit i screeningprogram-
met för tidig upptäckt av bröstcancer. 
Hur stor effekt har slopandet av 
avgiften haft? 

 1.  Ökningen i deltagande motsvarar 
mer än 6 000 kvinnor, vilket i sin 
tur motsvarar cirka 30 upptäck
bara fall av bröstcancer.

 X.  Ökningen motsvarar 1000 kvinnor 
och cirka 5 upptäckbara fall av 
bröstcancer. 

 2.  Endast ett fåtal fler kom för att 
göra testet, inget ökat antal upp
täckbara fall av bröstcancer.  

6 Inte bara statistiken visar att 
vården är ojämlik, det kan också 

bli märkbart på det kliniska arbets-
golvet. Vad visar Sveriges Yngre 
Läkares rapport? 

 1.  Att nästan en av tre underläkare 
uppger att de saknar förutsätt
ningar för att ge alla sina patien
ter jämlik vård. 

 X.  Att cirka en av tio underläkare 
uppger att de saknar förutsätt
ningar för att ge alla sina patien
ter jämlik vård. 

 2.  Att alla underläkare anser att de 
har svårt att kunna ge jämlik vård.  

rÄtt Svar: 1. Svar: 2 (12 st). Källa: Rapport – Användning av läkemedel som ingått i klinikläkemedelsprojektet, 2014.  
2. Svar: 2 Källa: Avhandlingen Treatment of hypertension in women and men, vid Sahlgrenska akademien, 2014.  

3. Svar: 1 Källa: Göran Zetterström, projektledare Socialstyrelsen, 2014. 4. Svar: X Källa: Vi ringer om det är nåt, rapport  
från RFSL bemötande och vård av hbtqpersoner. 5. Svar: 1: Källa: Läkartidningen 07/2014.  

6. Svar: 1 Källa SYLFs rapport Jämlik vård ur underläkarperspektiv, 2015.

svaren hittar du på längre ner och upp och ner på sidan.

Vad vet du om ojämlikheter i vården? Gör Prios frågesport. 
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