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Kunskapscentrum för Jämlik vård arbetar med verksamhetsutveckling,
forskning, ledning, styrning och uppföljning samt kunskapsspridning med
fokus på att göra vården jämställd och jämlik för patienter och närstående.
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De ﬂesta pratar inte heller om kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och jämlik vård i samma mening.
Det gör vi eftersom jämlik vård är en kvalitetsfråga!
I det här magasinet beskriver vi hur vi, genom att ta
avstamp i vårt uppdrag, på olika sätt arbetat med att
göra vården mer jämlik. Ni som läser kanske är kliniker, politiker eller tjänstemän. Vi vänder oss till er som
arbetar på alla nivåer inom hälso- och sjukvården eftersom vi vet att ni är nyﬁkna på HUR. Hur kan vi
arbeta för att göra hälso- och sjukvården jämlik? Hur
blir vården en vård för alla?
Foto: Sofia Sabel | Sylvia Määttä

Det är det vi kan berätta för er. Givetvis har vi inte
alla svaren men vi vet faktiskt en hel del vid det här
laget. Medarbetarna på KJV har arbetat med verksamhetsutveckling, forskning, styrning och ledning, jämlikhet och jämställdhet i många år – också långt innan
centret startade. Nu har vi börjat nå resultat.

Vi har något att
berätta

Ni kommer kunna läsa både om verksamhetsnära utvecklingsarbeten på avdelningar och kliniker, hur vi
arbetar med de system som styr och leder hälso- och
sjukvården och hur forskningen spelar roll. Ni kommer att få exempel på varför det är så viktigt med ett
normkritiskt perspektiv inom hälso- och sjukvården
och vad det egentligen innebär att ha det.

2009 tog politikerna i Västra Götalandsregionen beslutet att starta Kunskapscentrum för Jämställd vård (KJV).
Sveriges första!

Flera av de exempel som vi berättar om i det här
magasinet ingick i SKL:s satsning Hållbar Jämställdhet
(HåJ) då KJV drev program Gör det Jämt. Under det
samarbetet utvecklade vi Gör det Jämt-metoden som
utmärks av att utvecklingsarbetet är verksamhetsnära,
underifrånstyrt och öppet för att prova nya arbetssätt.
Andra exempel i magasinet har blivit lyckade tack vare
nära samarbeten med andra instanser inom VGR.

2012 togs ett nytt beslut. KJV skulle nu bli Kunskapscentrum för Jämlik vård. Uppdraget växte och vi blev
större men egentligen var det inte några stora kliv vi
tog – vi hade hela tiden jobbat med ett ﬂerdimensionellt synsätt när vi jobbade med jämställdhet. Fast
det är klart, lite mer att göra blev det förstås.

Vår tanke med det här magasinet är alltså att ni som
läsare ska få svar på frågan: Hur kan vi arbeta för att
göra vården jämlik? Vi vill att ni ska kunna starta
arbetet omedelbart där ni beﬁnner er, efter att ha fått
inspiration och idéer här.

Vårt uppdrag omfattar kunskapsbildning, kunskapsförmedling, integrering av jämlik vård i beﬁntliga
ledningssystem, uppföljning, forskning och verksamhetsutveckling avseende de olika dimensionerna av
jämlik hälso- och sjukvård.

God läsning önskar jag er!

VGR är – hittills – ensamma i Sverige om att ha ett
Kunskapscentrum för Jämlik vård. Tyvärr. Okunskapen om ojämlik vård är stor och många vet inte
heller vad jämlik vård i praktiken innebär.
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Sylvia Määttä
Chef Kunskapscentrum för Jämlik vård
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Det gör inte lika ont längre
– alla erbjuds smärtlindring
Inga barn fick smärtlindring. Färre män än kvinnor fick smärtlindring vid misstänkt fraktur på axelled, armbågsled eller
handled. Det upptäcktes under ett utvecklingsarbete på
Alingsås lasarett. Nu erbjuds alla patienter smärtlindring.
- Vi har visat att det inte ska göra ont, säger Lena Lindgren som var en av de ansvariga för utvecklingsarbetet som ﬁck namnet Gör det Ont?. Vi har väckt tankar
kring smärtlindring och synliggjort problemet. Det handlar egentligen om brist
på kunskap och erfarenhet. Nu har vi fått råd och hjälp av Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus när det gäller smärtlindring. Eftersom vi tar emot barn
måste vi självklart kunna ge dem smärtlindring på ett korrekt sätt.
När en patient kommer till akutmottagningen med misstänkt fraktur på axelled, armbågsled eller handled undersöks patienten och därefter remitteras han
eller hon vidare för en röntgenundersökning.
- Jag märkte att när patienterna kom tillbaka från röntgen hade de ofta ont, särskilt barnen,
säger Lena. Vi var helt enkelt dåliga på att smärtlindra. Det glömdes bort. Men jag ville
undersöka om det vara så hela tiden eller om det bara var en tillfällighet.
Lenas kollega Lena Trei-Ågren, som arbetade på röntgenavdelningen då,
tyckte att patienterna ofta hade ont under röntgenundersökningen. Då
måste patienten kunna vrida och vända på armen för att bilderna ska bli
tydliga och kunna bedömas på ett korrekt sätt. Det blir mycket svårare utan
smärtlindring.
I samarbete med KJV:s program Gör det Jämt bestämde de sig för att undersöka
om patienterna ﬁck smärtlindring på ett jämställt sätt. De samlade in data från alla
patienter som under en månad kom till akuten med misstänkt fraktur på axelled,
armbågsled eller handled.

Upplevelser av smärta
Undersökningen visade att 75 procent av patienterna inte fått någon smärtlindring
alls. I undersökningen ingick 15 barn. Inte ett enda av barnen ﬁck smärtlindring.
- Det är fruktansvärt, säger Lena. Vi var alla mycket överraskade över resultatet.
Fast vi hade märkt att barnen ofta var ledsna och ibland var man tvungen att ta
om röntgenbilderna på de äldre patienterna eftersom de inte blev bra. Från början
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Foto: Sofia Sabel | Anders Dahlqvist, avdelningschef, Lena Trei-Ågren, sjuksköterska,
Lena Lindgren, sjuksköterska, Inga-Lill Wepplinger, avdelningschef

var vår tanke att undersöka om det var jämställt mellan
kvinnor och män, men det blev ett arbete som till stor
del handlade om jämlikhet mellan barn och vuxen. Vi
bemötte inte patienter på ett likvärdigt sätt och det vill
vi absolut göra.

- Att kvinnor och män har olika biologisk uppbyggnad
och hur det inverkar på deras upplevelse av smärta har
diskuterats mycket i forskningen. Vi problematiserade
det här tillsammans med personalen på våra utvecklingsdagar.

Undersökningen visade också att det fanns en skillnad
mellan kvinnor och män. Av kvinnorna hade 33 procent fått smärtlindring, motsvarande siffra för männen
var 14 procent. Resultatet ﬁck de båda mottagningarna
att fundera över hur de bemöter kvinnor respektive
män och om det kan vara så att män har en högre
smärttröskel. De gick till forskningen för att söka svar.

Förstår varandras arbete
Ytterligare en förklaring till att så många patienter inte
ﬁck smärtlindring kan vara att de ofta håller den skadade armen i ett bekvämt läge och då gör det inte lika
ont som när de måste röra på den. Tidsbrist uppges som
ett annat skäl.
- Vi på akuten visste inte heller vad som skulle hända
med patienten när han eller hon kom till röntgen, säger
Lena. Det var som en sluten värld. Vi skötte vårt och
de skötte sitt. I dag har vi lärt oss om varandras arbete och kan förklara varför patienterna kan behöva
smärtlindring, att de måste vrida på armen för att röntgenbilderna ska bli bra.

- Forskning visar att män har lättare för att uttrycka
smärta till män än till kvinnor, förklarar Lena. Alla
kvinnor som jobbar här måste vara medvetna om det.
Som sjuksköterska är det rent generellt viktigt att ha
förståelse för smärta som fenomen och känna till genusperspektivets påverkan.

Lena menar också att sjukvårdspersonal är van vid
mycket kraftig smärta och svåra skador och därför
erbjöds kanske patienter med något slags medelsmärta
inte smärtlindring i lika stor utsträckning som de borde.

Det ﬁnns även studier som visar att män verkar ha
högre smärttröskel än kvinnor och att de skattar sin
smärta lägre än kvinnor.
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- Men det är mycket illa om man blir blasé, säger Lena.
Självklart ska patienterna få den smärtlindring de behöver. Det är också viktigt att röntgenbilderna och
gipsningen blir bra. Dessutom blir hela upplevelsen
av omhändertagandet under sjukhusvistelsen bättre
och patienten känner sig mindre rädd och otrygg om
han eller hon får smärtlindring.
Lena menar att det här utvecklingsarbetet till stor del
handlar om bemötande och att lära sig hur människor
uttrycker smärta. Hon säger också att det är mycket lättare att bryta smärta om det görs tidigt. Därför är det
viktigt att patienten får smärtlindring direkt på akuten
och att man inte väntar till efter röntgenundersökningen då patienten har mycket ont.

Inställning till smärtlindring
När arbetsgruppen gjort undersökningen presenterades
resultatet under en utvecklingsdag för all personal på
röntgenavdelningen och akutmottagningen. Då diskuterades inställningen till smärtlindring, om det ﬁnns
någon skillnad när det gäller kvinnor och män, gammal och ung, svensk och ickesvensk och hur avdelningarna kan bli bättre på smärtlindring.
Ett annat problem var att sjuksköterskorna på akuten
inte ﬁck ge smärtlindring utan en läkares utlåtande.
Utvecklingsarbetet ledde till att sjuksköterskorna på
akuten nu får ge smärtlindring till patienterna – både
till barn och vuxna – enligt en generell delegation.

samla all personal på akutmottagningen och röntgenavdelningen till en middag.
- Vi har alla varit delaktiga i det här förbättringsarbetet,
säger Lena. Det krävs att alla sluter upp för att det ska
bli riktigt bra.

- Förut ﬁck vi inte ens ge en Alvedon, förklarar Lena.
När jag tog emot en patient som kom med ambulans
och hade mycket ont hände det att jag bad ambulanspersonalen ge smärtlindrig innan de lämnade patienten på akuten, för det kan ju dröja länge innan det
kommer en läkare.

- Jag har insett hur intressant och viktigt det är med
förbättringsarbete. Personalen tar fram lösningsförslag
som förankras hos cheferna som sedan fattar beslut.
Om förändringen är bra blir den en rutin, annars provas nya förslag. Fokus ligger alltid på att förbättra för
patienten.

Lena jobbar i dag som förbättringsledare på sjukhuset,
men i hennes tjänst ingår fortfarande att vara ett stöd
och en diskussionspartner till akutmottagningen och
röntgenavdelningen.
- Det känns väldigt bra att fortfarande ha en fot kvar i
det utvecklingsarbetet, säger hon. Men snart kommer
de att klara sig själva.
Lena och hennes kollegor ﬁck ta emot sjukhusets
kvalitetspris för sitt arbete. Pengarna användes till att
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Text: Ulrika Jannert Kallenberg

Lena framhåller att hon genom arbetet med Gör
det Jämt fått ett tänk som hon hela tiden har nytta av.

Fakta: Gör det ont?

Fakta: Alingsås lasarett

Hur det började:

Röntgenavdelningen och akutmottagningen är två
av enheterna vid Akutkliniken på Alingsås lasarett.
Årligen tar akutmottagningen emot cirka 27 000
patientbesök och röntgenavdelningen utför cirka
37 000 undersökningar.

Personalen på både akutmottagningen och röntgenavdelningen lade märke till att patienter med misstanke
om fraktur i axelled, armbågsled eller handled ofta hade
ont. Det blev upprinnelsen till att undersöka om patienterna
fick likvärdig smärtlindring.

Detta har hänt:
I den första kartläggningen 2009 ingick 90 patienter som
under en månad kom till akutmottagningen med misstanke om fraktur i axelled, armbågsled eller handled.
Kartläggningen visade att:
75 procent av patienterna fick ingen smärtlindring alls.
33 procent av kvinnorna fick smärtlindring och 14 procent
av männen.
Av de 15 barn som ingick i kartläggningen fick 0 barn
smärtlindring.
I uppföljningen 2011 ingick 68 patienter. Den visade att:
84 procent av patienterna hade fått smärtlindring.
88 procent av kvinnorna och 79 procent av männen fick
smärtlindring.
Av de 11 barn som ingick i undersökningen fick 8
smärtlindring. Ett barn hade tagit preparat hemma, ett
fick ej mer för föräldrarna och ett barn blev ej erbjudet.
Trenden att det var färre män i förhållande till kvinnor
som fått smärtlindring höll i sig. Det ingick mer än dubbelt
så många kvinnor i undersökningen än män. Orsaken till
detta är att armfrakturer är vanligare hos kvinnor.

Arbetet fortsätter:
En smärtgrupp har startats som sammanställer riktlinjer för
hela sjukhuset när det gäller både akut och långvarig smärta.
Målet är att alla patienter ska behandlas lika oavsett vilken
avdelning de kommer till och vilken läkare de möter.
Alla patienter med misstanke om fraktur i arm eller ben
erbjuds smärtlindring.
VAS-skalan har införts på hela sjukhuset. Personalen på
akutmottagningen och röntgenavdelningen har auskulterat
hos varandra. En föreläsning om smärta och smärtlindring
har genomförts.

Kontaktpersoner
Lena Lindgren
Förbättringsledare

En informationsbroschyr till patienterna om hur en
röntgenundersökning går till har tagits fram och finns i
väntrummen.

lena.k.lindgren@vgregion.se

Vårdpersonalen informerar alla patienter om hur röntgenundersökning går till.

Anders Dahlqvist
Avdelningschef på akutmottagningen
anders.n.dahlqvist@vgregion.se

Alla instruktioner som gäller smärtlindring följs upp varje år.
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Foto: Sofia Sabel | Jonathan Hilmersson och sonen Valter

Varför ska vi se pappan
när vi vårdar mamman?
Under förlossningen ser mannen sig som en del av ett födande par.
Personalen ser honom som en stödperson. På BB känner pappan
att han inbegrips i ett gemensamt projekt. Personalen tycker han är
i vägen när de ska vårda mamman. Ett utvecklingsarbete på Norra
Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) har ändrat på det.
Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!
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- Förr kunde vi skratta lite när en man ringde och sa ”vårt vatten har gått” men
i dag tänker vi annorlunda, säger barnmorskan Stina Wolme som arbetar på förlossningsavdelningen. Det borde vara självklart att det är ett par som får barn,
inte en kvinna med en coach.

Om pappor knyter an tidigt till sitt barn
kan det leda till att de tar ut mer föräldraledighet
och blir mer aktiva föräldrar.
- Det är oerhört viktigt att pappan blir sedd, säger Jonathan Hilmersson som blev
pappa till en liten pojke på NÄL i oktober. Emotionellt sett är det lika omvälvande
för pappan som för mamman att få barn. Om pappan klappar ihop får man ju
dessutom ytterligare ett problem att lösa.
Intervjuer som gjordes med pappor i början av utvecklingsarbetet visade att
de ofta upplevde sig som undanskuffade och i vägen, de kände sig hjälplösa och
personalen brydde sig inte om att lyssna på dem. Papporna kände inte heller att
personalen hade förtroende för dem.
- Vi trodde att vi tog hand om papporna på ett bra sätt, säger Zab Franklin, barnmorska på BB-enheten. Vi blev förvånade när det visade sig att de här problemen
fanns.
- Just för förstagångspappor är det viktigt att bli sedda, säger Per Johansson som
fått en dotter på NÄL. Att man får hjälp med hur man tar hand om ett barn, hur
man byter blöja och klär på barnet. Jag kände att jag ﬁxade det där praktiska, men
det var skönt att jag hela tiden visste att jag kunde fråga om jag ville.

Många missuppfattningar
Både Stina och Zab tackade ja till att vara med i ett utvecklingsarbete inom program Gör det Jämt utan att veta vilken fråga de skulle jobba med. Ingen av dem
kunde föreställa sig att det skulle handla om papporna men det ville deras chefer.
- Först var jag tveksam, säger Stina. Men jag köpte idén på ett informationsmöte
i Göteborg. Där diskuterades frågor som föräldraledighet, vård av sjukt barn och
vikten av att barn har två aktiva föräldrar om det skulle bli en separation. Då insåg
jag att det här är bra för mammorna, för att inte tala om barnen.
På förlossningsavdelningen och BB-enheten blev många förvånade när papporna
skulle hamna i fokus under utvecklingsarbetet.
Det kom uttalanden som ”ska vi börja vårda papporna nu också”, ”ska
papporna få ta ännu mer plats” och ”men det är ju ändå kvinnan som
ska föda”.
Det bildades en arbetsgrupp med personal från både förlossning och BB.
Samtidigt som det gjordes intervjuer med pappor och personal vände sig gruppen
till forskningen och fördjupade sig i studier gjorda kring pappors delaktighet.

Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!
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Under intervjuerna blev det tydligt att det fanns en
mängd missuppfattningar. När männen till exempel
svarade i kvinnans ställe väcktes tankar hos personalen på att dessa män hade behov av att kontrollera kvinnan.
- Då var det många i personalen som vände sig bort från
mannen och gav kvinnan all uppmärksamhet, berättar
Stina. Självklart upplevde sig mannen undanskuffad.
- Nu vet vi bättre, inﬂikar Zab. Männen vill göra ett slags
sammanfattning när kvinnan har ont. Det är ett sätt för
honom att vara till hjälp och känna sig mindre hjälplös.

Foto: Sofia Sabel | Stina Wolme och Zab Franklin, barnmorskor på NÄL.

När intervjumaterialet analyserades bekräftades resultaten i tidigare forskning.

gemensam förståelse för männens upplevelse och deras
betydelse vid förlossningen och under BB-tiden.

Låg tolerans ibland
- Jag har ingen negativ bild alls, säger Jonathan. Personalen pratade jättemycket med mig under förlossningen. Det var jag som klädde på barnet första
gången. Det kändes naturligt. På BB vände sig personalen mer till min fru, men det kändes bra, för då hade
hon ju inte ont längre.

Medvind i utvecklingsarbetet
Trots att det funnits visst motstånd och rädsla för ökad
arbetsbelastning på avdelningarna har Stina och Zab
ändå haft medvind i utvecklingsarbetet. Personalen är
nu mer medveten om pappornas behov och de har ett
stort stöd från ledningen.

Tidigare blev personalen ofta provocerad
av att männen inte alltid gav kvinnan det
stöd som de förväntade sig.

- Fler övernattande pappor på BB har lett till en ökad
arbetsbelastning rent organisatoriskt, men att ha papporna med i vården har varit mycket tillfredställande
för personalen, säger Zab. Om papporna känner sig
sedda och trygga i sin roll ringer de inte på klockorna och är oroliga, utan blir ett bra stöd för mamman.

Trots att personalen anade att det bristande engagemanget ofta berodde på rädsla var toleransen ibland
låg. Tidigare fanns det också praktiska problem på
avdelningarna som gjorde att man inte kunde erbjuda paren enkelrum eller pappan mat och vila. Det
mesta har genom ombyggnad och nytänk eliminerats.

Både Stina och Zab tycker att det har blivit mycket
bättre på båda avdelningarna och den uppfattningen
bekräftas av intervjuer som nyligen gjorts med nyblivna
pappor. Zab berättar att papporna är nöjda med bemötandet och att de verkligen känner sig sedda.

- Vi har förstått att männen ser barnafödandet som ett
gemensamt projekt, säger Stina. De vill vara delaktiga.
Men de är också rädda. Det kan hindra dem från att
hjälpa till och stötta. Vi förstod inte heller varför männen inte ville gå ifrån och äta. I intervjuerna blev det
tydligt att de oroar sig för att värsta operationen kan
sätta igång just när de är borta. Reslutatet var då att de
satt på en stol utan mat i många timmar.

- En del var till och med överraskade över att de blev
inkluderade, säger Zab. De blev förvånade över att det
fanns så mycket de kunde hjälpa till med och göra för
att stötta mamman. De kände sig sedda och lyssnade på
och tyckte att informationen från personalen var samstämmig.

Under utvecklingsdagar ﬁck hela personalgruppen
konfronteras med sina föreställningar om pappor
och pappors delaktighet. Interaktiv teater skapade

Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!

Både Jonathan och Per tyckte att det var väldigt bra att
de erbjöds övernatta på BB.
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Foto: Sofia Sabel | Jonathan HIlmersson och Valter

- Det är viktigt att man blir en familj direkt, säger Per. Det hade varit mycket svårare
om jag hade tvingats åka hem.
Zab berättar hur jobbigt det kändes för personalen tidigare när det inte fanns så
många enkelrum och de var tvungna att välja vilka pappor som skulle få sova över
och vilka som skulle åka hem.
- Jag tycker att allt det riktigt viktiga var bra på både förlossningsavdelningen och
BB-enheten, säger Jonathan. Sedan hade jag förstås inte haft något emot att sova
i en bekvämare säng, även om jag förstår att det är svårt att ordna och kanske inte
heller ska prioriteras.

En ständigt pågående process
Jonathan tycker också att det hade varit bra om man kunde ordna så att papporna
kunde köpa lunch och middag och äta samtidigt med mammorna.

Zab

framhåller att det här utvecklingsarbetet är
en ständigt pågående process.

- Vi på avdelningarna behöver hela tiden arbeta med våra attityder och värderingar, säger hon. Vi måste reﬂektera över vad vi säger och hur vi använder vårt
kroppsspråk. Det är mycket roligare att jobba nu. Jag skulle inte vilja vrida tillbaka
klockan. Det är givande att se hur pappan stärks i sin roll. Han vet hur han ska
hålla i sin bebis.
Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!
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Text: Ulrika Jannert Kallenberg

- Men om det inte går att ordna på ett logistiskt sätt tycker jag det är bra om papporna påminns om att de ska äta, säger han. Att få ett barn är en sådan stor händelse att man inte tänker på det vardagliga. Och det gjorde verkligen personalen.
De frågade ﬂera gånger om jag hade ätit. Det är det näst bästa alternativet.

Fakta: Pappans delaktighet under

Fakta: Kvinnokliniken på NÄL

förlossning och på BB

Hur det började:

Kvinnokliniken på NÄL har ungefär 3300 förlossningar
per år. Upptagningsområdet sträcker sig från Götaälvdalen
i söder till Strömstad och Åmål i norr. Förlossningsavdelningen består av 10 förlossningsrum och 5 övriga
vårdplatser. Inom förlossningsenhetens verksamhet ingår
neonatalavdelning och samtliga mottagningar för gravida.
På förlossningsenheten jobbar 47 barnmorskor och 17
undersköterskor samt ett antal vikarier. BB-enheten består
av 33 vårdplatser, varav 23 enkelrum och 5 dubbelrum.
På BB enheten jobbar 21 barnmorskor/sjuksköterskor och
22 undersköterskor/barnsköterskor samt ett antal vikarier.
Inom BB-enhetens verksamhet ingår BB- och amningsmottagning. Det finns även ett resursteam på 6 barnmorskor som jobbar på alla enheter.

Under 2010 och 2011 genomfördes ett utvecklingsarbete vid förlossningsavdelningen och BB-enheten på
Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL). Arbetet handlade
om att öka mannens delaktighet under förlossning och
första tid på BB för att på så sätt ge förutsättningar för
en optimal start på föräldraskapet för både man och
kvinna. Det var ledningen för avdelningarna som beslutade
att det var den frågan personalen skulle arbeta med
under program Gör det Jämt.
Den aktuella undersökningen gjordes på svenskfödda,
heterosexuella par. Framöver hoppas man kunna kartlägga och analysera hur bemötandet och delaktigheten
är för par och/eller pappor med annan etnicitet, samt för
andra föräldrakonstellationer som kanske omfattar två
pappor eller två mammor.

Detta har hänt:
Förlossningsenheten har byggts om. Det finns en vilosäng,
en fåtölj och en stol i alla förlossningsrum så att partnern
kan vila.
Det finns dryck som pappan kan hämta på avdelningen.
BB-avdelningen har byggts om och det finns ett stort
antal enkelrum som har extrasäng för pappan/partnern.
Pappan får frukost och kvällsmat när han övernattar på
BB. (Av rent logistiska skäl har man hittills inte kunnat lösa
lunch och middag till papporna.)
Pappan/partnerns behov finns med i diskussioner kring
arbetsrutiner och arbetssätt.
Man arbetar med en ny hemsida som även ska belysa
pappans roll vid förlossning och tid på BB.

Arbetet fortsätter:
Personalen på BB-enheten och förlossningsavdelningen
har blivit medvetna om hur de bemöter papporna och
ser honom som en del i ett par som får barn. Det gäller
även kroppsspråket; att personalen vänder sig till både
mamman och pappan när de förklarar någonting kring
barnet eller ger allmän information. De bjuder även aktivt
in papporna att delta kring vården av barnet.

Kontaktpersoner
Zab Franklin
Barnmorska BB
elizabeth.franklin@vgregion.se
Stina Wolme
Barnmorska förlossning
kristina.wolme@vgregion.se

Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!

17

Kunskapscentrum för Jämlik vård

Om konsten att få in jämlikhetsperspektivet i de system som styr
och leder vården
För att hälso- och sjukvården ska bli jämlik1 behöver det jobbas
på flera fronter samtidigt. Förutom att beforska vården och driva
konkreta verksamhetsutvecklande insatser arbetar KJV målmedvetet
med att påverka de system som styr och leder hälso- och sjukvården
i Västra Götalandsregionen.
Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!
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- Generellt tror jag inte på sidospår. Det viktigaste
är att försöka ha koll på vem som skriver de styrdokument och övergripande riktlinjer som styr hälsooch sjukvården i regionen. Det är bättre att samarbeta
med dem än att vi skulle hitta på egna styrdokument.

- Vi vet idag att det ﬁnns behandlingar som kvinnor
inte får i samma utsträckning som män. Då skulle det
kunna stå ”kvinnor och män med samma sjukdom eller symptom ska behandlas lika”. Efter att ha läst alla
dokumenten tog Anke kontakt med de personer som
är ansvariga för dem.

Det säger Anke Samulowitz, utvecklingsledare på
KJV, som arbetar med att integrera jämlikhetsperspektivet i olika styr- och ledningssystem i regionen.

- De ﬂesta blev väldigt intresserade och ville gärna
träffa mig för att prata om hur de kan förbättra dokumenten genom att tillföra jämlikhetsperspektiven. Alla
har ju en gemensam uppgift; att göra vården bättre.

- Det första vi gjorde när vi började arbeta med styrsystemen var att göra ett urval. Det ﬁnns otroligt
många dokument som styr vården och vi kan inte
göra allt på en gång.

Bedöma relevans
Det viktigaste resultatet av arbetet är att KJV nu inleder ett samarbete med Program- och prioriteringsrådet
och Cancercentrum Väst som är huvudansvariga för att
skriva medicinska riktlinjer och vårdprogram i VGR.
När ett nytt program eller en riktlinje ska skrivas ska
jämlikhetsperspektivet tillföras där det är relevant.

Det bestämdes att alla medicinska riktlinjer och vårdprogram2 skulle granskas för att se var det redan fanns
jämlikhetsperspektiv och var det skulle kunna vara
adekvat att tillföra det. Anke satte sig ner och läste 21
medicinska riktlinjer, 35 vårdprogram och ytterligare
16 vårdprogram för tumörsjukdomar.

- Det är förstås viktigt att bedöma var det är relevant
att ha med jämlikhet, det handlar om att bedöma den
medicinska relevansen men också hur språket används, säger Anke.

Omedvetet språkbruk
- Det fanns en hel del skillnader i hur man beaktat
jämlikhet, medvetenheten varierade, säger Anke.

För att kunna göra ändringar behövs medicinsk kunskap kopplat till ojämlikheter i hälso- och sjukvården.
Det ﬁnns ingen samlad bild över ojämlikheter i vården
men att gå till forskningen, använda Öppna Jämförelser och hålla sig ajour med olika myndigheters rapporter kan ge en bra grund. Socialstyrelsens rapporter
är ofta bra källor att ösa ur.

Ett exempel som imponerade på henne var skrivningen i ett vårdprogram kring en typ av gynekologisk
cancer. Där stod att det är viktigt att föra samtal med
patienten om sexualitet och hur den kan påverkas av
sjukdomen.
- Det var beskrivet som att det inte är så smart att prata
om ”sex med din make” eftersom patienten kanske inte
har någon make. Hon kanske är singel eller bara har
en tillfällig förbindelse eller har sex med en kvinna.
Istället rekommenderade man att öppna upp samtalet
genom neutrala ord, så som partners, och att personalen bör vara medveten om sin egen inställning till
sexualitet för att inte omdevetet styra samtalet utifrån
sina egna föreställningar.

- Dessutom är det viktigt att utveckla ett normkritiskt
perspektiv. Då måste du gå till dig själv, du kan inte
bara läsa dig till ett sådant perspektiv utan du behöver jobba med dina egna föreställningar. Du måste
ställa frågor till dig själv och dokumentet. Vilka ord
använder du? Vilka inkluderar och exkluderar olika
grupper av människor?
KJV kan bidra med kunskap om var ojämlikheterna
ﬁnns men också stöd i att göra en fördjupad analys
kring ojämlikheter. Att vården ska vara jämlik betyder inte alltid att den ska ges på samma sätt till exempel till kvinnor och män eller personer i olika åldrar.
Ibland är det rätta att det ska vara olika behandlingar.

De brister som noterades handlade till viss del om ett
omedvetet språkbruk. Ett exempel var användningen
av ”handikappade barn” eller ”förståndshandikappade föräldrar”. Handikappad kan vara ett stigmatiserande ord och istället bör man tala om ”barn med
funktionsnedsättning” eller ”föräldrar med utvecklingsstörning”. En annan brist handlar om risken för
ojämlik vård.
Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!

- Men om skillnaderna är omotiverade ska vi rätta till
dem, säger Anke.
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ställdhet och ojämlikhet ser ut. Ålder, kön och bostadsort är givna att ha med men vi vill också börja med
utbildningsgrad och födelseland efter som vi vet att det
ﬁnns ojämlikheter utifrån de kategorierna.

Vårddataanlayser
Att ha medicinsk kunskap kring ojämlikheter i vården
kanske kan låta enkelt i teorin men i praktiken är det
lite svårare. En del av KJV:s arbete med styr- och ledningssystem har därför handlat om att ta reda på hur
Västra Götalandsregionen mäter ojämlikhet idag.

Styrkort för jämlik vård
Västra Götalandsregionen har ett styrkort för jämställd
och jämlik vård som gäller för hela regionen. Styrkortet
har nu följts upp och mycket tyder på att det inte har
fått någon större spridning.

- Vi började med att titta på alla källor för statistik och
vårddata som VGR har tillgång till för att se vad och
hur vi mäter. Vilka kategorier av
jämlikhet mäter vi? Vi har sett att
ålder, kön och bostadsort nästan
alltid ﬁnns med.

010010010101100011
111001010010101110 - Vi kommer föreslå att vi inte
ha ett eget styrkort för de här
010010011111001011 ska
frågorna. Styrkortet består ju av en
Det är bra, tycker Anke, men 100100100111001010 samling mål som vi vill att verksäger i nästa andetag att följdfråsamheterna ska nå. Men istället för
gan ändå blir hur resultaten av 010101001010100101 att samla dem i ett relativt okänt
mätningarna används. Hur anavill vi lyfta vissa av målen
010100100101010010 styrkort
lyseras till exempel könsskillnader
och kommunicera dem direkt till
och vad händer sedan?
101001111110101010 dem det berör.
- Men kön går åtminstone att ta 101010010101001010 Ett sådant exempel är väntetider
fram. När det gäller utbildning,
höftfrakturoperation. När
101010010100001111 inför
social ställning och etnisk tillen patient kommer in med en
hörighet så behöver medicinsk data 111110000101010101 höftfraktur är målet att han elkombineras med fakta från andra
ler hon ska vänta så kort tid som
databaser. Till exempel med be- 010101010101000001 möjligt på operation. De ﬂesta
folkningsregister som SCB. Vi tror
jobbar med att korta
111010101010101010 verksamheter
att det ska vara möjligt men det är
ner väntetiden. Om vissa grupper
lite krångligt just nu, det kostar, tar 010101010101010100 får vänta särskilt länge, till exemtid och innebär en del juridiska utpel män, kan verksamheten satsa
maningar. En större utmaning är 101000000111001010 särskilt på att få ned väntetiderna
de kategorier som av etiska skäl inte
dem. Det gynnar deras slutmål
100100101010010101 för
får fångas upp av vårdens vanliga
att minska genomsnittsväntetiden
system, till exempel sexuell lägg- 000001111110101010 och samtidigt har vården gjorts
ning, funktionsnedsättning eller
mer jämlik.
101010010010001010
religiös tillhörighet.
- Då kompletterar vi det beﬁntliga målet med att fram101001011111000011
- För att fånga upp de här patientgruppernas villkor i
förallt andelen män ska öka, så målet blir mer riktat
hälso- och sjukvården behöver vi gå
andra vägar, till
men ändå stödjer det ursprungliga. Det ﬂätar in sig. Det
110101010101000110
exempel genom invånardialoger, fokusgrupper eller
är det jag gör hela tiden, jag försöker ﬂäta in jämlikhet110101110010100001
enkäter.
sperspektivet, säger Anke.
100101001011011000
Idag ﬁnns ingen samlad bild över var de största ojämÅrsredovisningarna

likheterna ﬁnns. I VGR ﬁnns Verksamhetsanalysen, en
årlig rapport som beskriver hälso- och sjukvården.

Varje år måste alla VGR:s förvaltningar svara på ett
antal frågor som kommer från den högsta ledningen.
Bland annat frågar ledningen efter hur man arbetat
med God Vård3. En del av God Vård är jämlik vård.

- Den rapporten vill vi gärna komplettera med de ojämlikheter som vår vårddataanalys kommer att visa. Där
behöver vi ge en mer sammanhållen bild av hur ojämIngen kvalitet i vården utan jämlikhet!
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-Vi tror att det inte är så lätt för förvaltningarna att
veta vad de ska svara där. Därför har vi förtydligat
anvisningarna inför årsredovisningen så det blir mer
konkreta frågor. Till exempel: ”Har information och
kommunikation till era patienter blivit mer tillgänglig för personer med olika funktionsförmågor, olika
språkliga förmågor, olika åldrar?” och så vidare. Och
så rekommenderar vi dem att ta hjälp av verktyget
”Skrivhjälp för jämlik text”4.

utifrån ålder, födelseland och utbildningsrad. Även det
kan bidra till att HSNK gör mer jämlika beställningar.

Perspektivträngsel
Viktigt att tänka på när jämlikhetsperspektiven ska
integreras i styr- och ledningssystemen är att det som
görs måste kunna omsättas i praktiken.
- Det ﬁnns så många svepande policys och riktlinjer
om hur det borde vara. Men vi måste fokusera på vad
som konkret kan göras. Då kan verksamheterna uppleva att vi erbjuder stöd, inte lägger på ytterligare krav.

De detaljerade anvisningarna är inte tvingande men
det är det däremot att rapportera om jämlik vård. Anke
tror därför att de ﬂesta kommer använda anvisningarna
som ett stöd, en hjälp att få struktur och också få syn på
vad jämlik vård kan vara.

Beställning av vård
Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli (HSNK) är
beställare av vården. För att kunna göra rätt beställningar måste HSNK ha kunskap om befolkningens
behov av sjukvård. De gör regionövergripande insatser.
KJV och HSNK har nu ett samarbetsavtal. Det innebär bland annat att KJV har fått ta del av en sammanställning av vilka krav HSNK ställer till alla utförare i
vårdöverenskommelserna och kan på så vis bidra med
jämlikhetskompetens där det behövs.

- Många verksamheter dignar redan under allt de ska
göra. Jämlikhetsperspektiven är inte de enda viktiga
här i världen och det råder en viss perspektivträngsel.
Vi vill visa att det kan vara både roligt och rätt så enkelt
att förbättra verksamhetens kvalitet med ganska enkla
medel.

Om HSNK fördjupar sig i någon speciﬁk sjukvårdsgrupp, till exempel personer som har levt med en cancerdiagnos en längre tid, så försöker de ta reda på vad
gruppen har för behov och hur vården uppfyller dem.

Se ordlistan på sidan 52.
Medicinska riktlinjer är kortare och mer läkemedelsbundna och handlar mer om
medicinsk behandling än vårdprogram.
3
God Vård är ett nationellt begrepp som består av sex områden: Säker vård,
Patientfokuserad vård, Kunskapsbaserad vård, Jämlik vård, Vård i rimlig tid och
Effektiv vård. Dessa bygger på Socialstyrelsens handbok om ledningssystemet för
kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.
4
Se artikel om det normkritiska verktyget på sidan 46.
1
2

- Då kan vi kan komma in med vår jämlikhetskunskap,
till exempel kring forskning om olika människors behov
Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!
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Text: Lena Gunnarsson

I KJV:s uppdrag ingår att ge verktyg och stöd till
hälso- och sjukvården, så att den kan bli ännu mer jämlik. Anke understryker igen att det är en framgångsfaktor att inte starta några separata spår utan ﬂäta in
perspektiven där det redan görs något.

Nu får kvinnor med ljumskbråck

rätt behandling

SoS
Nationella riktlinjer

Forskare
och praktiker
ser & formulerar
problemet.

VGR

KJV ser

SKL
Öppna jämförelser (ÖJ)

Program- och
Prioriteringsrådet
arbetar fram
förslag på
lokala riktlinjer

Förslag på
riktlinjer

Medicinska
sektorsrådet i kirurgi
gör en konsekvensanalys av riktlinjerna och
godkänner rapporten

Jämställd eller jämlik vård betyder inte att den medicinska behandlingen måste vara lika för
alla – det kan lika gärna betyda
att den SKA vara olika. Så är det
med operationer av ljumskbråck.

Medicinska
sektorsrådet
sprider genom
sina kanaler

KJV i samarbete med dem som är ansvariga för medicinska
riktlinjer och indikatorer i VGR föra in indikatorerna i den
regionala styrningen. Snart ska det göras uppföljningar av regional statistik för att se hur väl indikatorerna har omsatts i
praktiken.
Ljumskbråck är en av de vanligaste kirurgiska åtgärderna för
vuxna män i Sverige med omkring 16 000 operationer per
år. Drygt 90 procent av dem som drabbas av ljumskbråck är
män. Ljumskbråck omfattar inguinala1 och femorala2 bråck.
Inguinala bråck är vanligast hos båda könen men cirka 25 procent av alla bråck hos kvinnor är femorala bråck. Motsvarande
siffra för män är 1 procent.

Bilden här ovan visar processen kring hur upptäckterna av
könsskillnader kring operation av ljumskbråck ledde till att
de nationella indikationerna ändrades. KJV fick upp ögonen
för skillnaderna när dessa uppmärksammades av kliniker och
forskare. Så fort de nationella indikationerna formulerats
startade arbetet med att kontrollera om VGR:s statistik på
området beskrev samma problem som den nationella statistiken. När vi konstaterat att det i stort sett förhöll sig så kunde

Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!

Hälso- och
sjukvårdsdirektör
Ann Söderström
beslutar att de
ska följas

Fler kvinnor än män tvingas genomgå akuta operationer.
Skälet är att kvinnor i större utsträckning drabbas av femorala
bråck och därmed större risk för inklämning3 och akut operation. Ljumskbråck kan vara livshotande men dödligheten är
låg för båda kön vid planerade operationer. Mellan 2006 och
2010 var andelen akutopererade kvinnor i VGR i genomsnitt
17,9 procent och akutopererade män 4,7 procent.
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Hälso- och
sjukvårdsavdelningen
(HSA)

Analysenheten
Medicinsk
expertis
konsulteras

Kunskapscentrum för Jämlik
vård (KJV)

Tar kontakt med
Hur ser det ut i VGR?

HSA
publicerar på
VÅRDAKTÖRSPORTALEN

Det är alla
verksamhetschefers
ansvar att
tillförskanska
sig info och
sprida!

Rapport
som visar att
det ser ut i VGR
som i riket

Nu får kvinnor
med ljumskbråck rätt
behandling

1 år senare:
KJV följer upp
resultatet i Öppna
Jämförelser.
Har det
förändrats?

Referenser:
Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet
och effektivitet – Jämförelser mellan landsting 2011,
Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen
2011

Den högre andelen akuta operationer bland kvinnor gör att
kvinnor löper fyra gånger så hög risk som män att dö inom
30 dagar efter en operation. Kvinnor löper även större risk
för omoperationer än män. Den relativa risken att behöva
genomgå ytterligare en operation är 29 procent större för en
kvinna än för en man. Det kan antingen bero på att ett femoralt bråck förbisetts vid den första operationen, att diagnosen
varit fel eller att kvinnor efter operation av ett inguinalt bråck
löper större risk att utveckla ett femoralt bråck.

Indikationer för operation av Ljumskbråck (2011:07),
Nationella medicinska indikatorer
Svenskt Bråckregister (SBR), http://www.svensktbrackregister.se/

Under 2011 kom nationella indikationer som säger att kvinnor
alltid bör erbjudas operation för sina ljumskbråck eftersom det
är svårt att avgöra vilket typ av bråck de har. Eftersom femorala bråck har hög risk för inklämning, vilket ökar risken för
akut operation, bör de opereras med förtur.

Könsskillnader vid operation av ljumskbråck, Kjerfve,
Eliasson 2012, Kunskapscentrum för Jämlik vård
Ljumskbråck
Lårbråck
3
Innehållet i bråcket kan komma i kläm. Då kan blodcirkulationen till innehållet i bråcksäcken stoppas och
tarm och fettvävnad riskerar att dö.
1
2

Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!
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Foto: Sofia Sabel | Etab El Metowri, Hawa Mahamed och Nahid Ebadi doulor från Födelsehuset

”Ta med en vän”
får kvinnor att ta cellprov
Det bästa skyddet mot livmoderhalscancer är att
ta cellprov regelbundet. 80 procent av kvinnorna
i Västra Götaland utnyttjar den möjligheten, fast
bara 60 procent av kvinnorna i Göteborgs nordöstra
stadsdelar. Under kampanjen ”Ta med en vän”
ökade cellprovstagningen med 42 procent.

Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!
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- Det är livsviktigt säger jag till dem som inte vill
lyssna, berättar Etab El Metowri, en av de arabisktalande doulorna1 som arbetat med kampanjen. Du
vill väl leva länge för dina barn skull? Du måste ta
cellprov för att få veta om du är frisk. Det är du skyldig dina barn. Jag skrämmer dem lite. Det brukar
hjälpa.

spridas i området ställs därför särskilda krav på att
överbrygga både kulturella och språkliga barriärer. Att
översätta skriftligt material är en viktig del i att nå ut
med information till utlandsfödda, men det har inte
varit tillräckligt för att få ﬂer kvinnor att ta cellprov.

Doulorna nyckelpersoner
- Vi studerade den forskning som fanns inom området
och vad som gjorts nationellt och internationellt, säger
Erik Olsson, doktorand på Chalmers och tillsammans
med Malena projektledare för kampanjen.

Doulan Nahid Ebadi, som talar persiska, dari och
turkiska, använder ett annat argument.
- När dina barn får en kallelse till tandvården är det en
självklarhet att de går dit, säger hon. När du får en kallelse till cellprov borde det vara lika självklart att du går
dit. Då brukar de tänka om.

Malena och Erik hittade ett intressant exempel i USA där
man lyckats sprida information och motivera kvinnor att
delta i mammograﬁundersökningar. Där hade de satsat
mycket på muntlig information.

Nahid berättar att hon under kampanjen träffade en hel
del kvinnor som inte ville veta om de var sjuka.

- Vi kartlade aktörer och resurser i Angered och Bergsjön eftersom vi ville använda de lokala styrkorna
som fanns, säger Malena som i dag arbetar som utvecklingsledare på Kunskapscentrum för Jämlik vård.

- Många kvinnor tänker att cancer eller cellförändringar alltid måste vara en dödsdom, säger hon.
Jag förklarade att cellförändringar kan vara ett
förstadium till livmoderhalscancer. Därför är det
viktigt att ta provet, för om man får veta det tidigt kan
man göra en enkel operation och förhindra cancer.

En betydande roll ﬁck de doulor som i nordöstra Göteborg ﬁnns tillgängliga för nyanlända gravida kvinnor
sedan ett par år tillbaka. En doula är en kvinna som
stödjer en annan kvinna under graviditet och förlossning. De tjugo doulorna i området talar nio olika språk
och fungerar även som kulturtolkar. De har egna
mammagrupper och bidrar i föräldrautbildningarna på
barnmorskemottagningarna.

- Många tror att provet gör jätteont, inﬂikar Etab. De
tror man knipsar av en bit av livmodern och att det
blöder jättemycket. Jag förklarade att man tar sekret
med lösa celler från livmoderhalsen med en liten träspatel och att det inte alls gör ont.

- Doulorna framstod tidigt som nyckelpersoner för kampanjen, säger Erik. De har jättestort förtroende bland
andra kvinnor och är väl förtrogna med de olika kulturerna. Dessutom har de ett mycket stort kontaktnät.

Vikten av kunskap
Tanken med kampanjnamnet ”Ta med en vän” är att
budskapet om vikten av att ta cellprov sprids från vän
till vän och att det kan var bra att ta med en vän till första
besöket om man känner sig osäker eller rädd. Vänner
kan också hjälpas åt för att göra det praktiskt möjligt att
gå och ta provet genom att till exempel hjälpa varandra
med barnpassning eller undanröja språksvårigheter.

Malena poängterar att varenda människa som nås
är viktig.
- Ju längre det dröjer innan en kvinna tar cellprov desto
större risk löper hon att drabbas av livmoderhalscancer.
Det är inte alltid så lätt att förstå förebyggande vård; att
man ska gå till läkare för provtagning och kontroller när
man inte är sjuk.

- Målet är att kvinnor ska få så mycket kunskap om
cellprov att de kan göra ett aktivt val, säger Malena Lau,
initiativtagare till kampanjen. De ska veta vad de tackar
nej till.

Cellprovsbuss på torget
Doulan Hawa Mahamed som talar somaliska tror att
de kvinnor som under kampanjen tagit cellprov kommer att fortsätta göra det när nästa kallelse kommer.

Muntlig information är viktig i nordöstra Göteborg,
för där bor människor med ursprung från olika länder
och det talas många olika språk. När information ska

Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!
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Foto: Daniel Stiller | Erik Olsson och Malena Lau, utvecklingsledare KJV

Etab, Nahid och Hawa menar att de till största delen
fått ett positivt bemötande, bara vid något enstaka tillfälle har de fått kommentarer om att de inte borde stå
på torget och prata om så privata saker som kvinnors
underliv.
- För oss har det blivit helt naturligt, säger Hawa. Om
man själv pratar om det på ett naturligt sätt uppfattar de
ﬂesta det också helt naturligt.

Bred samverkan
”Ta med en vän” ﬁck redan under kampanjens gång
uppmärksamhet från olika delar i landet och våren 2013
belönades det med Dagens Medicins prestigefyllda pris
Guldskalpellen som socialministern Göran Hägglund
delade ut.
– Att få utmärkelsen kändes jätteroligt och det är ett
erkännande till alla fantastiska människor som varit involverade i arbetet. Det känns också bra att det är just
insatser för en ökad jämlikhet i vården som uppmärksammas, säger Malena.

- Nu vet de hur lätt det är och att det inte gör ont, säger
hon. Etab och Nahid nickar instämmande.
- Det kommer förstås hela tiden nya kvinnor som har
fördomar och är rädda att ta provet, tillägger Etab. Men
jag hoppas vi kan hjälpas åt att påverka våra medsystrar
att ta cellprov.
Under de två månader som en specialbuss fanns på
olika torg i området för att kvinnor skulle kunna ta
cellprov på plats hjälpte doulorna till att informera
förbipasserande kvinnor.

- Det är en självklarhet för oss att hjälpa till även vid
nästa kampanj, säger Etab. Att vara doula är att vara
medmänniska.

- Jag kände mig som en bättre människa när jag stod
där i kylan på Kortedala torg och berättade om cancer,
säger Hawa. Jag blev jätteglad varje gång jag lyckades
påverka en kvinna att gå in och ta cellprov.

Malena understryker samverkan som den stora
framgångsfaktorn bakom kampanjen. Dels mellan
olika professioner men också mellan olika organisationer, inte bara från vården utan även många ideella
organisationer och patientföreningar var inblandade.

- Det blev nästan som en sport, menar Etab. Vi tävlade
lite på skoj om att få ﬂest kvinnor att ta cellprov. Vi
uppmuntrade varandra.

- Vid sidan av den medicinska kompetensen från barnmorskor och gynekologer har kommunikationskompetensen hos våra informatörer varit ovärderlig, säger
hon. Att nå ut till rätt målgrupp har varit en nyckel för
hela kampanjen.

Etab berättar att ibland kom nyﬁkna män fram till dem
och då informerades de om cellprovet och hur viktigt
det är att ta det för att veta om man är frisk.
- Ofta kom männen tillbaka senare med sina fruar,
säger hon. Då kände jag verkligen att jag lyckats förmedla budskapet.

Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!

Ordet doula kommer från grekiskan och betyder fritt översatt ”kvinna som ger
omvårdnad”. Att kvinnor med erfarenhet från barnafödande hjälper andra kvinnor
som föder barn är en urgammal företeelse.

1
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Text: Lena Gunnarsson

Erik och Malena tror att kampanjsättet kan användas
även inom andra områden än cellprovstagning. Just nu
planeras en liknande kampanj gällande mammograﬁ.

ställdes upp på olika torg runt om i området, bemannades
dels med barnmorskor från de olika barnmorskemottagningarna i nordöstra Göteborg och dels med doulor som
pratade med kvinnor och uppmanade dem att komma
och ta provet. Över 400 kvinnor tog cellprov i bussen
under de åtta veckor den användes. En tredjedel av dessa
kvinnor hade aldrig tagit provet tidigare.

Arbetet fortsätter:
Under det år kampanjen ”Ta med en vän” pågick togs
totalt 5 900 cellprov, en ökning med 42 procent jämfört
med föregående år.
För att fortsätta sprida kunskapen om cellprov efter
kampanjen har filmen ”Finns det någon ursäkt?” tagits
fram tillsammans med organisationen Ung Cancer. Filmen
går att se på www.cellprov.nu/film och finns på svenska,
arabiska och somaliska. Filmen sprids via nätet och sociala
medier och finns även tillgänglig på ungdomsmottagningar runt om i landet.

Fakta: Ta med en vän
”Ta med en vän” är ett samarbete mellan Angereds Närsjukhus, barnmorskemottagningarna i Angered, Gamlestaden och Bergsjön, Föreningen Födelsehuset, Kunskapscentrum för Jämlik vård, Regionalt Cancercentrum Väst samt
Västra Götalandsregionen. Följande organisationer har också bidragit: Centre
for Healthcare Improvement vid Chalmers, Sveriges Kommuner och Landsting
samt organisationen Ung Cancer.

1

Hur det började:
I samband med att den gynekologiska mottagningen
på Angereds Närsjukhus öppnade under våren 2010
upptäcktes det att andelen kvinnor som deltog i cellprovskontroller var väldigt låg. Malena Lau, som då
arbetade som kvalitetsansvarig på Angereds Närsjukhus,
tog kontakt med Kunskapscentrum för Jämlik vård (KJV)
och tillsammans med Erik Olsson, som då arbetade som
utvecklingsledare på KJV, drogs arbetet med att öka
delaktigheten i livmoderhalsscreening igång1.

Fakta: Angereds Närsjukhus
Angereds Närsjukhus är ett specialistsjukhus i nordöstra
Göteborg. Av de närmare 100 000 människorna som bor
i sjukhusets upptagningsområde är ungefär hälften
utlandsfödda. Det generella hälsoläget är sämre än i
övriga Göteborg.

Detta har hänt:
Kampanjen ”Ta med en vän” startade i april 2011 och
under det år som den pågick genomfördes en mängd
olika aktiviteter:
Särskilda träffar om kvinnohälsa på arabiska och
somaliska anordnades.
En telefontjänst där information om cellprovstagning
lästes upp på olika språk inrättades.
En facebookkampanj genomfördes.
En särskild cellprovsvecka med extra öppettider arrangerades.
Information på olika språk spreds i lokalradio och
i lokaltidningar.

Kontaktpersoner

Ett specialutskick gjordes till alla kvinnor i Angereds
församling som inte tagit cellprov på fem år. Utskicket
lockade 90 kvinnor att ta provet.

Malena Lau
Utvecklingsledare
malena.lau@vgregion.se

Doulor och hälso- och sjukvårdspersonal deltog i lokala
event och informerade föreningar.

Erik Olsson
Doktorand
erik.olsson@vgregion.se

Under två månader använde man sig av en särskilt
utrustad buss där kvinnor kunde ta cellprov. Bussen

Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!

27

Kunskapscentrum för Jämlik vård

Foto: Sofia Sabel

Ungdomsmottagningen ska vara
både killarnas och tjejernas arena
Fler killar till ungdomsmottagningarna – det är målet. Endast 13
procent av besökarna på ungdomsmottagningarna i Fyrbodal är killar.
- Ungdomsmottagningen är en självklar del av många
tjejers liv, säger Ragnhild Eikemo, barnmorska på
ungdomsmottagningen i Munkedal. De kommer för
att få p-piller och då pratar vi med dem om andra hälsofrågor också. Det är samtal som killarna inte får.

- Vi märkte att de som jobbar på ungdomsmottagningarna ibland kände sig osäkra i mötet med killar och
att personal som vidareutbildat sig kring killars kropp
och sexualitet blev mycket tryggare, säger Caroline.
Ragnhild, som även gått en kurs i andrologi1, tycker
att utbildningarna har gjort att hon känner sig säkrare
i mötet med killar.

Ragnhild har nyligen avslutat utbildningen ”Unga
män och maskulinitet i förändring”. Utbildningen
kom till efter ett utvecklingsarbete som drevs av
Caroline Oskarsson och Jörgen Hansson, planeringsledare på hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli.

Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!

- De här båda kurserna har gjort stor skillnad, säger
hon. I barnmorskeutbildningen lär du dig inte så mycket om killar och deras behov.
28

Kunskapscentrum för Jämlik vård

Intervjuer med ungdomar

Foto: Sofia Sabel | Ragnhild Eikemo, barnmorska

Under utvecklingsarbetet, som ledde fram till utbildningen ”Unga män och maskulinitet i förändring,”
genomfördes enkäter och gruppintervjuer med killar
och tjejer i högstadiet och på gymnasiet. Även personal
på ungdomsmottagningarna intervjuades. Syftet var
att ta reda på hur ungdomar uppfattar ungdomsmottagningen och vilka behov och önskemål de hade. Intervjuerna med killarna visade att de ville prata med en
vuxen om relationer, om hur de mår och om sexualitet.
Det framkom också att en majoritet av både killarna
och tjejerna ansåg att ungdomsmottagningen är till
för tjejer, vilket Caroline och Jörgen tyckte var överraskande.

Utbildningen ”Unga män och maskulinitet i förändring” har bland annat handlat om ungt föräldraskap, unga män och risktagande samt unga män
och kroppen. Kursen avslutades med ett examinationsseminarium där deltagarna presenterade projektplaner som på olika sätt ska göra att ﬂer killar
känner att ungdomsmottagningen är en plats för
dem.

- Killar ”kör på” medan tjejer har lättare för att prata,
säger Caroline. Det är killarnas egen förklaring till att
de inte kommer till ungdomsmottagningen. De menar
att tjejer är mer komplicerade än killar. Men egentligen
är det ingen skillnad när det gäller själva måendet. Det
handlar egentligen om att det är mer okej för tjejer att
prata om hur de mår.

Under utvecklingsarbetet upptäcktes att ungdomar inte
riktigt vet när de kan vända sig till ungdomsmottagningen och att ansvaret för sexualiteten främst läggs
på tjejer. Ragnhild tycker det är viktigt att fånga upp
de killar som kommer till ungdomsmottagningarna för
att hämta kondomer så att de känner att det är tillåtet
att ställa frågor och berätta om problem eller önskemål.

- Killarna ﬁnns på nätet. Därför måste även vi ﬁnnas där, säger Mia Öster från ungdomsmottagningen
i Strömstad som tillsammans med Pia Augustsson
planerar att starta en facebooksida som bland annat
ska ge information om ungdomsmottagningarna i
norra Bohuslän och innehålla artiklar och länkar som
handlar om hur det är att vara ung i dag.

- När killarna kommer kan vi passa på att informera
dem om att ungdomsmottagningen också är till för
dem, säger Ragnhild.

Sömn, stress och kärlek

- Den utåtriktade verksamheten är jätteviktig för att
få dit killarna, säger Jörgen. Ungdomsmottagningarna
ska vara både killarnas och tjejernas arena.

- En förklaring som ofta lyfts vid diskussioner om varför killar inte besöker ungdomsmottagningen lika ofta
som tjejer är att personalen så gott som uteslutande
är kvinnor och att det är ett hinder för killar, säger
Caroline. Men intervjuerna visade att det inte spelar
någon roll för killarna om de träffar en man eller en
kvinna. Det viktiga är att de bemöts på ett professionellt
sätt. Men de vill inte undersökas av en ung, snygg tjej.

Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!

1
Andrologi är läran om mannen som biologisk varelse. Kunskapen om
mannens sjukdomar används inom det medicinska området för att behandla
speciﬁ ka sjukdomstillstånd i mannens könsorgan, sexuella funktion eller
hormonproduktion.
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Text: Ulrika Jannert Kallenberg

Nu ska exempelvis personalen på ungdomsmottagningen i Trollhättan starta speciella killgrupper med olika
träffar med teman som sömn, stress, kroppsideal, sex
och kärlek. Ungdomsmottagningen i Uddevalla tänker
bjuda in alla killar som går andra året på gymnasiet och
informera dem om det utbud som ﬁnns på ungdomsmottagningen för att på så sätt göra det mer naturligt för
dem att söka sig dit.

- Det är viktigt att det ﬁnns en acceptans i samhället för att killar pratar om sina problem. Det handlar
mycket om attityder och värderingar, säger Jörgen.

Fakta: Ungdomsmottagningarna i Fyrbodal

Fakta: En ungdomsmottagning för alla?
Hur det började

Ungdomsmottagningarna i Fyrbodal

Utifrån hälso- och sjukvårdsnämndernas uppföljningsuppdrag diskuteras årligen ungdomsmottagningarna. En fråga
som varit återkommande är varför förhållandevis få killar
besöker ungdomsmottagningen. Nämnderna beslutade sig
därför för att ta reda på hur killar ser på sina egna behov
och varför de inte besöker ungdomsmottagningen i lika
hög utsträckning som tjejer.

Det finns femton ungdomsmottagningar i Fyrbodal, en
i varje kommun. På mottagningen ska det finnas barnmorska, kurator samt tillgång till läkare. Ungdomsmottagningens huvudområden är psykisk hälsa, relationer,
levnadsvanor, livsvillkor samt sexuell och reproduktiv hälsa.
Ungdomsmottagningen ska ha ett tydligt jämställdhetsoch jämlikhetsperspektiv. Med sin breda kontaktyta mot
ungdomar är ungdomsmottagningen en viktig aktör i det
lokala folkhälsoarbetet.

Detta har hänt
Intervjumaterial och enkätsvar från killar, tjejer och personal
samlades in, analyserades och diskuterades ur ett köns- och
genusperspektiv. Även forskning och tidigare utvecklingsarbeten granskades. Hälso- och sjukvårdskansliet bjöd in
all personal på ungdomsmottagningarna i Fyrbodal till en
konferens. Uppslutningen var stor och på konferensen presenterades och diskuterades arbetet. Medverkade gjorde
Kunskapscentrum för Jämlik vård, Högskolan Väst, Amphi
produktion och MUM – mottagningen för unga män.

Fakta: Hälso- och sjukvårdsnämnderna
De tolv hälso- och sjukvårdsnämnderna i Västra Götalandsregionen är befolkningsföreträdare och ansvarar för att
kartlägga befolkningens behov av hälso- och sjukvård och
prioritera mellan olika behovs- och patientgrupper. Som
stöd till hälso- och sjukvårdsnämnderna finns en tjänstemannaorganisation, hälso- och sjukvårdsnämndernas
kansli. Kunskapen om vilka behov av hälso- och sjukvård
befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal
om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser
och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Arbetet har resulterat i en rapport om hur ungdomsmottagningarna i Fyrbodal kan utvecklas till mer jämställda
verksamheter. I rapporten identifieras ett antal utvecklingsområden:

Utbildningen ”Unga män och maskulinitet i förändring” togs
fram i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna i
norra Bohuslän, Dalsland och Trestad, Högskolan Väst samt
personal från ungdomsmottagningarna i området.

Kompetensutveckling för personalen när det gäller killar
kopplat till kön och genus.
Förbättrad samordning mellan ungdomsmottagningarna.
Att journalföring sköts på ett liknande sätt på
samtliga ungdomsmottagningar.
Att ungdomsmottagningarna drar nytta av varandra när
det gäller den utåtriktade verksamheten.
Att gränsdragning mellan vårdcentralernas och ungdomsmottagningarnas ansvarsområden blir tydligare.
Att sex- och samlevnadsundervisning i skolorna inte motsvarar ungdomarnas förväntningar och behov.

Arbetet fortsätter
För att öka personalens kompetens startade i mars 2012
utbildningen ”Unga män och maskulinitet i förändring” på
Högskolan Väst. Kursen är skräddarsydd för personal på
ungdomsmottagningen. Alla som arbetar på ungdomsmottagningarna i Fyrbodal fick möjlighet att gå kursen.

Kontaktpersoner
Caroline Oskarsson
Planeringsledare, Hälso- och sjukvårdskansliet Uddevalla
caroline.oskarsson@vgregion.se

Hur projektplanerna från utbildningen har implementerats
vid de olika ungdomsmottagningarna kommer enligt
nämndernas avtal med ungdomsmottagningarna för 2013
att följas upp. Avtalen har också skrivits om när det gäller
samordning av journalföring och utåtriktade kampanjer.
De arbetssätt som använts under utvecklingsarbetet kommer att användas vid utvecklingsarbete inom hälso- och
sjukvårdsnämndernas andra områden.

Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!

Jörgen Hansson
Planeringsledare, Hälso- och sjukvårdskansliet Uddevalla
jorgen.d.hansson@vgregion.se
Kristin Eliasson
Utvecklingsledare KJV
kristin.eliasson@vgregion.se
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Bra, säker och jämlik vård.
Alltid. Överallt.
Ibland jämförs sjukvården med en industriproduktion. Men sjukvården är snarare myller av
liv. Här möts och uttrycks alla känslostämningar
en människa kan vara i. Hopp, glädje, sorg och
förtvivlan hos människor vars liv, livsvillkor och
behov ser så olika ut.

Vi ser också skillnader och avvikelser i statistik och
kvalitetsregister som måste analyseras för att i nästa
steg åtgärdas. Dessutom vill vi utmana den rådande
ordningen inom kvalitetsområdet och visa att traditionella normer och värderingar kan påverka både
bemötande och behandling.

Det är en rejäl utmaning att mitt i ögonblicket, i själva
mötet kunna hantera det oförutsägbara och verkligen
se just det den här människan behöver, utan stereotypa
föreställningar eller förutfattade meningar om vem
han eller hon är. För att kunna göra det måste alla professioner givetvis vara kompetenta men också kreativa,
och våga tänka i nya banor. De måste kunna handla
på känn men också använda alla sina kunskaper. Både
hjärta och hjärna måste vara med och så är det också för
oss som arbetar på Kunskapscentrum för Jämlik vård.

Många spännande frågor hänger i luften när vi
arbetar:

•
•
•

Den allra viktigaste frågan för oss varje dag är: Hur kan
vi skapa en ännu bättre hälso- och sjukvård för kvinnor
och män i olika åldrar och med olika bakgrunder? Faktorer som till exempel var du bor, inkomst, funktionsnedsättning, religiös tro eller sexuell läggning ska inte
spela någon roll när det gäller kvaliteten på vården. Den
stora utmaningen är att möta den ökade efterfrågan
av hälso- och sjukvård samtidigt som kostnader
behöver reduceras och kvaliteten måste bibehållas
och utvecklas. För att lyckas med det måste hänsyn
tas till variationen av patienter som söker vård. Vi
behöver också systematiskt kunna redovisa och
undersöka vilka det är som har tillgång till sjukvård
och vilka som inte har det.
Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!

Kan vi göra på ett annat sätt än vi brukar för att ge
en ännu bättre hälso- och sjukvård?
Kan vi ge ojämlikheter i sjukvården ansikten?
Vilka är det som kommer i kläm?
Hur kan patienters kunskaper och erfarenheter av
hälso- och sjukvården verkligen tas tillvara och
leda till förbättringar?
Hur kan vi motivera och inspirera ledare och medarbetare att starta kvalitets- och utvecklingsarbeten
med fokus på jämlik vård?

Kvalitetsarbete är också att ifrågasätta rådande strukturer, normer och värderingar för att kunna tänka nytt
och erbjuda en säker och jämlik hälso- och sjukvård.
Vi behöver fråga oss hur vi kan få till viktiga, kreativa
och varaktiga förändringar i hälso- och sjukvården för
att kunna erbjuda en jämlik vård. För att hitta svaren
måste vi engagera människor, diskutera värderingar
och synsätt, vad vi är stolta över och tror på när vi jobbar och vilka gemensamma mål vi har.

31

Kunskapscentrum för Jämlik vård

Text: Jeanette Bäfverfeldt
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Lena Gunnarsson
Utvecklingsledare KJV

Med den tidsbrist som ofta
råder, hur ska vården klara av att
jobba med jämlik vård?
Det kan verkligen vara en utmaning för många verksamheter att få
tiden att räcka till. Ibland får jag
också uppfattningen att stressen
över tidsbrist är ännu större än
själva tidsbristen. Jag tror att tricket
kan vara att inte alltid starta upp en
massa nya projekt som ska trängas
med allt annat som måste göras.
Istället handlar det om att införliva
jämlikhetsperspektivet i de förbättringsarbeten som redan görs. I
början upplevs det säkert som lite
krångligt men det är en vanesak.
Vad är hälso- och sjukvårdens
viktigaste resurser för att skapa
jämlikhet?
Nu kommer jag låta klyschig men
min första tanke blir förstås vårdpersonalen. De har en fantastisk
kompetens, oftast en stor erfarenhet och ett jätteengagemang för
hälso- och sjukvården. Men sedan
går min tanke till en rätt outnyttjad
resurs – patienten. Patienterna och
deras närstående. Jag tror det var en
kardeolog som sa något i stil med
att ”de senaste tio åren har hjärtforskningen gjort några verkligt
viktiga upptäckter; patienten har

Vilket är ditt favoritsätt att jobba
med utvecklingsarbete?
Det ﬁnns en oerhörd kraft i det verksamhetsnära, underifrånstyrda
utvecklingsarbetet. Det behöver inte
vara så stort – men kan bli knivskarpt och göra viktig skillnad ändå.
Ett citat igen, av en polsk ﬁ losof1:
”Djärvare än att utforska det okända
är att ifrågasätta det kända”. Jag beﬁnner mig helst där, öga mot öga
med vårdpersonalen eller patienten.
Det är där det händer.

Malena Lau

Utvecklingsledare KJV
Är det svårt att få syn på ojämlikhet i vården idag?
Ja, jag tror att det kan vara rätt så
svårt att se de orättvisa skillnader
som ﬁnns i vården. Framför allt om
man tillhör den gruppen som inte
är missgynnad. Därför är det viktigt
att ojämlikhet uppmärksammas, till
exempel via media eller forskning.
Vi i vården behöver bli bättre på att
ha en normkritisk blick för att se
ojämlikhet.

Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!

32

Har vi råd med jämlik vård?
Har vi råd att låta bli att anstränga
oss att göra den jämlik? Om man
tänker att så bra som vården kan bli
när den är som bäst, så bra skulle
den kunna vara för alla – då skulle
vi spara mycket lidande och mycket
pengar. Det låter dyrt men mycket
handlar ju om förebyggande arbete.
Om ﬂer ges bättre tillgänglighet till
vården så kan sjukdom upptäckas
tidigare vilket blir billigare och ger
ett mindre lidande. Ett exempel är
livmoderhalscancerscreening. Men
också hälsofrämjande insatser i
stort, som ju också är vårdens uppdrag.
Vilken är din roligaste upplevelse som utvecklingsledare?
När vi hade hälsomässa i Angered
och en hel SFI-klass med kvinnor
kom och ställde sig i kö för att ta
cellprov i bussen som vi hade placerat på torget. Det blev lite kaos
men det var väldigt härligt.
När jag träffat patienter eller invånare som på olika sätt har blivit
påverkade av något jag har varit
med och gjort så känns det ju också
väldigt bra. Men också i stora sammanhang, till exempel nationella
samarbeten där vi planerar för insatser som kommer göra nytta för
många.

Foto: Sofia Sabel

Foto: Sofia Sabel

ett kön och man kan prata med
patienten”. Det tyckte jag var fantastiskt roligt sagt, sorgligt och bra
på en och samma gång.

1

Watzlavick Paul
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Foto: Sofa Sabel | Ingrid Osika, Susanne Nielsen och Erik Olsson, doktorander knutna till KJV

Ett kunskapscentrum i
forskningens tjänst
I KJV:s uppdrag ingår att stödja, initiera och
implementera forskning kring jämlik vård.
KJV kan bidra med handledning och kunskap kring jämlikhet, vi skriver forskningsartiklar, genomför olika studier och samverkar på olika sätt med lärosäten
i Västra Götaland till exempel genom att bilda ett forskarnätverk. Vi ﬂätar hela
tiden ihop forskning med resten av vårt arbete bland annat genom att göra verksamhetsutvecklande insatser som är baserade på forskningsresultat eller göra
forskning på resultat från verksamhetsutvecklande insatser.
För tillfället har vi tre doktorander knutna till oss. Här kommer en kort presentation av vad deras forskning handlar om och vad målet med den är.

Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!
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Före och efter hjärtinfarkten
Susanne Nielsen, operationssköterska, vårdlärare och doktorand
på Sahlgrenska akademin (institutionen för medicin):
Om du skulle sätta en rubrik på din forskning, hur
skulle den då lyda?
Jag har haft arbetsnamnet “before and after”. Jag tittar på tiden innan en person får en hjärtinfarkt och
prognosen efter infarkten. Studierna är ju inte i hamn
än, en annan rubrik kommer att växa fram när jag ser
resultaten.

risken för sjuklighet och dödlighet. Jag granskar hur
mina informanter bygger upp sitt beslut, hur de resonerar när de börjar får symptom och vad är det som gör
att de till sist fattar beslut att söka vård. Jag har hitintills
intervjuat 19 män på sjukhuset inom två veckor efter
deras infarkt. Många är naturligtvis i chockfas, en del
är ledsna över vad som har hänt. En hjärtinfarkt ställer
stora frågor till livet – hjärtat är så relaterat till livet.

Vad handlar din forskning om just nu?
Jag analyserar hur män fattar beslut att söka vård när de
får symptom på hjärtinfarkt. Vissa patienter väntar ganska länge men ju fortare de kommer in för behandling,
desto färre skador på hjärtat och desto mer minskar
Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!

Jag beﬁnner mig nu i analysfasen. Det innebär att jag
granskar alla intervjuer och försöker hitta mönster som
kan förklara deras beslutsprocess. Jag är nyﬁken på
om deras fostran in i maskulinitet – alltså deras bild av
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manlighet och vad det innebär att vara man – påverkar
deras beslutsprocess. Att inte vilja visa sig vara svag till
exempel, kan det vara en sådan sak som hindrar dem
att söka vård?
Jag har noterat att de inte alltid inser att de är sjuka men
att de så småningom inser att de behöver hjälp. Det är
en stor grej det här varför de tvekar, för det gör de. Det
handlar kanske om beroende och oberoende. Det är
alltså detta jag vill förstå, vad som fördröjer manliga
patienters beslutsprocess. Klinikern i mig vill också att
de ska förstå att de behöver söka vård tidigare.

Min andra studie handlar om prognos vid hjärtinfarkt
och hur dödligheten är för kvinnor och män under
55 år. Då använder jag mig av register. Sverige har ju
väldigt bra register att forska på. Jag studerar prognos
och dödlighet under en period av 20 år och håller just
nu på att analysera resultaten.

Det ﬁnns inte så mycket forskning på män och deras
beslutsprocess. Men man kan ändå se att det ﬁnns en
del mönster när det gäller orsaker till att tveka. Ett
sådant är att mannen inte vill vara till besvär. Det vill
jag gärna granska mer på djupet för jag är inte säker på
att det handlar om det, jag tror det är många faktorer
som spelar in.

Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!

Vad är målet med din forskning?
Jag strävar efter att hitta sociala omständigheter, personliga erfarenheter och attityder som kan leda till att
vården för de här personerna kan förbättras. Att min
forskning kommer till nytta är väldigt viktigt för mig.
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Berättat för Lena Gunnnarsson

Jag använder grounded theory, som används för att
studera sociala processer och handlingar hos människor, som analysmetod. Metoden kommer ursprungligen från sociologin och går ut på att allt sker i en
interaktion med ens omvärld. Mina informanter pratar
kanske om sina besvär med dem i sin närhet, de kanske
läser på nätet och de har sin livserfarenhet och handlar
utifrån det. De är inte oskrivna blad.

Det jämlika medskapandet
Erik Olsson, statsvetare och doktorand på Chalmers:
Om du skulle sätta en rubrik på din forskning hur skulle den då lyda?
- Det är lite svårt att säga och det ändras hela tiden men just nu är samlingsnamnet
jämlikt medskapande. Det kommer från engelskans co-creation och används om
hälso- och sjukvårdstjänster när målgruppen involveras i designen av dem. Det
kan ske genom att vi inom sjukvården sätter oss ner och pratar med dem som vården
berör, till exempel om hindren för en kvinna att gå på cellprovstagning eller vad
som skulle motivera henne att gå. Men det kan också handla om hur olika grupper
lämnar klagomål på vården.

Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!
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Vad handlar din forskning om just nu?
- Jag håller på med tre artiklar just nu. Den första handlar om forskningsmetoder och speciﬁkt om aktionsforskning som en metod att förändra någonting till skillnad från mer traditionell forskning där man ska förhålla sig
distanserad och objektiv. Som exempel på aktionsforskning beskriver jag hur
vi arbetade med “Ta med en vän1”. Jag försöker belysa fördelarna med att lägga sig i och gå in i ett projekt tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal,
föreningar och organisationer. Som jag uppfattar det är kärnan i aktionsforskningen att ”tillsammans är vi starkare”. “Ta med en vän” är ett bra exempel
på det.
Min andra artikel handlar också om “Ta med en vän” men tonvikten ligger på
doulorna och deras roll i medskapandeprocessen. Den är baserad på två fokusgruppsintervjuer med doulorna, en som gjordes innan “Ta med en vän” och en
efter. Vi gjorde dem för att identiﬁera de hinder för att ta cellprov som de trodde
fanns hos kvinnor i nordöstra Göterborg. Och för att få höra deras idéer om vad
som skulle kunna få de här kvinnorna att ta cellprov. En stor del av artikeln handlar om doulornas eget lärande som vi fångade i den andra fokusgruppsintervjun.
De kände att de faktisk gjorde skillnad, det de gjorde spelade roll. Det visade sig
också att de kunde framföra en massa till oss som inte bara handlade om cellprov
utan hur de här kvinnornas behov och önskemål kring hälso-och sjukvården såg ut.

Vad är målet med din forskning?
Jag är inne på andra året av min forskningsresa. Jag tar ett steg i taget. Om ett år,
då jag har kommit halvvägs, hoppas jag att jag kan samla jämlikhet och tjänsteforskning och gifta de här – i mitt tycke – självklara världarna. Sen får vi se hur jag
går vidare. Det är svårt att prata om det, forskningen ändrar sig hela tiden i takt med
att jag lär mig saker. Det är jättekul, förvirrande och spännande på samma gång.

Erik var tillsammans med kollegan Malena Lau projektledare för “Ta med en vän”

1

som du kan läsa mer om på sidan 24.

Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!
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Berättat för Lena Gunnarsson

Tredje artikeln handlar om patientklagomål som kommer till de fyra patientnämnderna i Västra Götalandsregionen. Där ﬁnns ett antal klagomål och just
nu försöker jag bena i dem för att se om det ﬁnns några mönster. Jag använder
teorier från tjänstekvalitetsforskning för att belysa vad män och kvinnor klagar
på i vården. Det tycks som att en större andel av kvinnorna klagar på bemötandefrågor. Jag försöker skilja på själva behandlingen från processen som handlar mer
om interaktion med personalen, miljön och så vidare. Jag vill anpassa en modell
som funnits sedan 80-talet, som heter Grönroosmodellen, till vården. Med hjälp
av den vill jag se vad som händer när den förväntade vården och den vård man
upplever sig få inte matchar och hur det kan vara grunden till ett klagomål. Modellen är jätteenkel och det är en fördel. Den har använts mycket i forskning på andra
områden men efter lite anpassning tycker jag att den kan fungera inom hälso- och
sjukvård också. Den är ett verktyg för att synliggöra skillnader. Men den har inte
någon jämlikhetskoppling så det är mitt bidrag till den.

Vårdkonsumtion ur ett
genusperspektiv
Ingrid Osika, nationalekonom och doktorand på Sahlgrenska
akademin (socialmedicin):
Om du skulle sätta en rubrik på din forskning, hur
skulle den då lyda?
Vårdkonsumtion ur ett genusperspektiv med hälsoekonomisk ingång. Jag vill generalisera Tvättsäcken1
där vi observerade skillnader mellan kvinnor och män
i såväl behandling som kostnader inom hudsjukvården.
Resultatet i den studien visade på ojämställdhet men
det är svårt att avgöra hur mycket detta beror på patienter eller på vårdgivare. Jag ska prova att generalisera resultatet, det vill säga se om vi upptäcker liknande
skillnader på en mer total nivå och inom vissa områden
som vi ska studera djupare. Ett nästa steg är att undersöka var ojämställdheten skapas, är det hos patienten
eller vårdgivaren?
Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!

Vad handlar din forskning om just nu?
Jag tittar på hela vårdkonsumtionen i VGR. Jag har precis fått materialet och ska analysera det. Det innebär
även att jag till exempel tar bort mödrarvård och förlossningsvård och i nästa steg den vård som har att göra
med de reproduktiva organen hos kvinnor och män.
Då blir materialet mer rättvisande eller i alla fall mer
jämförbart. Generellt kan man se att kvinnor konsumerar mer vård jämfört med män fastän män konsumerar
mer specialistvård inom vissa områden. Man har också
sett att äldre kvinnor konsumerar något mer vård men
att äldre mäns vård är betydligt dyrare. I statistiken kan
vi också se att män konsumerar mer undvikbar slutenvård2 .
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”vad skulle du göra om du fick smärtor i
armen eller hjärtat?”
Därefter vill jag vända mig till sjukvårdspersonal med
någon typ av intervju och ställa dem inför några case
för att se hur de ger råd till kvinnor respektive män.
Här kan man också ta in andra perspektiv som ålder
och socioekonomi.

Vad är målet med din forskning?
I första steget vill jag veta hur det ser ut. Sedan vill jag
ju förstå varför det ser ut som det gör. Om vi hittar
skillnader så skulle min forskning kunna bidra till
att omotiverade skillnader avvecklas och bidra till att
det blir mer jämlikt och jämställt vilket också skulle
bli mer kostnadseffektivt. Men sjukvården är ju svår
eftersom det är så många nivåer som berörs – det är ju
biologiska skillnader också. Det är därför vi verkligen
får tänka till sedan när vi får resultatet. Hur det kan bli
till nytta. Men det ligger några år framåt.

I internationella studier framkommer det att män har
större motstånd till att söka vård. Jag tycker att det ska
bli spännande att se hur kvinnor och mäns vårdkonsumtion ser ut och vad den kostar när vi tar bort den
vård som är kopplad till att kvinnor föder barn.
1
Tvättsäcken är en studie gjord av Ingrid Osika, Filippa Nyberg och Birgitta
Evengård 2005 på hudkliniken vid Danderyds sjukhus. Där upptäcktes bland annat
att män ﬁck dyrare och mer personalkrävandeinsatser än kvinnor.
OSIKA, I., EVENGARD, B., WAERNULF, L. & NYBERG, F. 2005.
Tvättsäcksprojektet-genusskillnader in på bara skinnet: Olika behandling för män
och kvinnor vid några vanliga hudsjukdomar. Läkartidningen, 2846-2851.
NYBERG, F., OSIKA, I. & EVENGÅRD, B. 2008. “The Laundry Bag
Project” – unequal distribution of dermatological healthcare resources for male
and female psoriatic patients in Sweden. International journal of dermatology, 47,
144-149.

Nästa steg är att titta på ett antal diagnoser och gå på
djupet med dem. Det gäller till exempel behandlingar,
medicinering, behandlingseffekter och kostnader. Jag
ska samköra vårt material med kvalitetsregister och
statistik och även försöka ta med ﬂer perspektiv som
ålder och socioekonomiska faktorer. Om vi upptäcker
skillnader så måste vi ta reda på vad de beror på. På
patienterna? På vårdgivarna? Jag har planerat att om
ett år vända mig till människor som ännu inte är sjuka
i en intervjustudie. Jag vill ställa dem inför olika scenarier för att se hur de skulle agera, till exempel
Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!

”Undvikbar slutenvård” avspeglar kvalitet och tillgänglighet i öppenvård.
Måttet handlar om att man med förebyggande folkhälsoarbete och primärvård kan
förhindra ”onödiga” inskrivningar på sjukhus.

2
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Berättat för Lena Gunnnarsson

Resultatet tänker jag koppla till genusteorier. Vi skolas
in i att bete oss på olika sätt om vi är män eller kvinnor. I vårt samhälle lär du dig som kvinna att ta hand
om din kropp. Det är ett beteende som män inte får
lära sig och det förväntas inte heller av en man. Så är
det troligen inom andra områden också, till exempel
när det gäller att ge omsorg till andra. Män socialiseras
inte in i vårdsökande på samma sätt.
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det ﬁnns alltid människor som är
emot, förr eller senare kommer de
att följa med om argumenten och
förändringen är bra.

Foto: Sofia Sabel

Humor kan fungera bra om det mer
är en känsla av lite tröghet i rummet, att avdramatisera ämnet. Det
är inte farligt det här! Vi gör det för
att bli ännu bättre, utvecklas och
skapa något nytt.

Mikael Bengtsson

Utvecklingsledare KJV
Hur behåller du din normkritiska
blick i arbetet?
Om man en gång fått en normkritisk
blick så är det svårt att ta bort den,
den är med även när jag går hem
från arbetet. Den är med hela tiden.
Jag hamnar jämt i situationer där jag
ser nya saker, där jag upptäcker att
någoting saknas, en bild som utesluter grupper av människor eller så.

Vad är det bästa med att vara
handledare för ett utvecklingsarbete?
Det är så oerhört spännande att vara
med och se när det händer någonting, i rummet, med personerna
eller i verksamheten. Hur människor växer och hur de förändrar och
i samband med det utvecklas. Att se
deras glädje och tillfredsställelse.
Det ger mig tillfredställelse.

Ibland kan det ändå vara svårt.
Normer inom vården kan vara så
starka att man inte ser dem.

Vad är ditt bästa knep för att
hantera motstånd i grupper som
du möter?
Först försöker jag förstå varför det
är ett motstånd och så försöker jag
att inte visa frustration. Om någon
säger rakt ut att de inte gillar ämnet
kan jag fråga dem varför. Jag lägger
min energi på dem som faktiskt vill
förändra eller förbättra. Jag försöker inte övertyga dem som är emot,

När blev det pannkaka?
När ledare inte på riktigt är intresserade av att diskutera jämlik
vård. När kejsaren är naken…
Tänker på en ledningsgrupp jag höll
föredrag för och hälften halvsov.
Efteråt frågade jag chefen: Hur mycket tjänar ni i månaden? Med den
lönen ska ni vara klarvakna nästa
gång jag kommer, svarade jag.
Det var ett pannkaksläge…
Vad är det roligaste med ditt jobb?
Att pröva nya idéer tillsammans
med kollegor och förverkliga de
som är bra. Just nu är jag upptagen
av cirkus och sjukvård för att träna
mig i att tänka i nya banor. Gemensamt är bland annat att mötet med
publiken och patienterna måste ske
så öppet och fördomsfritt som möjligt för att bli bra.
De måste använda både hjärta och
hjärna för att göra ett bra jobb.

Foto: Sofia Sabel

Det är som att ”så här ska det ju
vara” tills jag börjar fråga ”men varför…?” Det ﬁnns många frågor att
ställa. Vad är det som gör att vissa
kommer till tals och andra inte till
exempel? Vad är det som gör att
några får nya, fräscha dyra läkemedel och andra inte?

och tydligt problem som ska lösas
underlättar det. Det är bra när patienterna får frågan: Hur vill ni ha
det? Svaren brukar bli starka ahaupplevelser för verksamhetsfolk –
patienter tänker inte alltid på samma sätt som de.

Jeanette Bäfverfeldt,

Utvecklingsledare KJV

Vilka är de tre viktigaste framgångsfaktorerna i ett utvecklingsarbete med fokus på
jämlik vård?
Det ﬁnns inga rakar vägar till förändring och utveckling. När vi vågar
pröva oss fram, testa idéer, använder
vår humor och är nyﬁkna så blir det
ofta väldigt bra. Har vi ett konkret

Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!
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Foto: Sofa Sabel

Partners kan stötta den
sjuka allra bäst
- Vi som jobbar på gynavdelning 45 trodde vi var bra på att stötta
partners till kvinnor med gynekologisk cancer, säger kurator Charlotta
Hogsved på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL). Men vi hade fel.
De visade sig att de anhöriga varken kände sig trygga eller delaktiga.

Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!
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Foto: Sofa Sabel | Eva Johansson, onkologisjuksköterska, Charlotta Hogsved, kurator, Barbro Eriksson, enhetschef

De anhörigas nya livssituation präglades ofta av maktlöshet, rädsla och utanförskap. Nu har ﬂera rutiner ändrats på avdelningen för att anhöriga och närstående
ska få ett bättre stöd.
- Just partners kan stötta den sjuka allra bäst. Därför är det så viktigt, säger
Charlotta.

- Tidigare träffade jag ofta partnern mycket sent i processen, säger Charlotta. Men

vi ville ta reda på hur stödet till anhöriga män såg ut direkt från diagnosbeskedet
och framåt. Vi ville också titta på hur vi som arbetar på avdelningen egentligen
uppfattade det stöd vi ger. Onkologisjuksköterska Eva Johansson och Charlotta
intervjuade fyra män var som alla befann sig i samma skede, att partnern just avslutat den första behandlingsperioden.

- Vi använde både enkätfrågor och diskussionsfrågor, berättar Charlotta. Det
visade sig att de inte kände sig särskilt delaktiga, att det var mycket som de inte
fått veta och att de behövde mer emotionellt stöd. Några mådde mycket dåligt och
andra hade mer attityden ”det ﬁxar sig”.

Därefter intervjuades sjuksköterskor,
undersköterskor och läkare på avdelningen.
- Det visade sig att läkarna är mycket empatiska mot de sjuka, men det är olika
hur viktigt de tycker att stödet till anhöriga är, säger Charlotta. De ser inte alltid
att människan beﬁnner sig i ett system och att hela det systemet måste fungera.
I det systemet är förstås partnern en jätteviktig del. De anhöriga behöver mycket
stöd för att kunna stötta kvinnan som blivit sjuk.
Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!
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undersköterskor gått på kurs hos Charlotta och bland
annat tränat samtalsteknik.

Ökad delaktighet
Forskningsrapporter visar att anhöriga löper ökad risk
att drabbas av sjukdomar till följd av den stress och det
kaos de lever i. Att stötta anhöriga är naturligtvis viktigt för den enskilde individens skull, men det är också
bra för samhället.

- De var jättenöjda, berättar Charlotta. Men det blev
tydligt att det behövs mer träning. Vi hoppas kunna ha
kontinuerliga kurser eftersom det stärker sköterskorna
i deras möten med både patient och partner. Jag fortsätter ge dem stöd genom att fråga om och uppmuntra
kontakten med anhöriga.

- Om männen informeras och involveras medför det
ökad delaktighet och en större möjlighet att vara ett
bättre stöd för kvinnan. Det kan minska påfrestningen
på parets relation och bidra till att både kvinnan och
mannen på ett bättre sätt kan hantera cancerdiagnosen
och behandlingen.

- I samband med att vi startade vårt arbete har vi kontinuerligt haft diskussioner bland personalen angående
bemötande och stöd till partnern, säger Eva Johansson
som också är kontaktsjuksköterska. Vår interna utbildning till all personal i kommunikation och bemötande
har gjort oss tryggare i mötena. Detta har bidragit till
att vi nu ”ser” och riktar oss till partnern och effekten
blir att de oftare söker vår kontakt; de känner sig sedda.

Det kan vara tungt att arbeta på gynavdelning 45 eftersom dödligheten när det gäller gynekologisk cancer är
ganska hög, särskilt äggstockscancer. Det ﬁnns även
palliativ vård på avdelningen. Sjuksköterskorna stöttas av personal från sjukhuskyrkan och av Charlotta.
Sedan i början av 1990-talet har det funnits speciella
kontaktsjuksköterskor på avdelningen som patienten
kan vända sig till under hela sjukdomstiden. Kontaktsjuksköterskan är spindeln i nätet. Hon är med vid diagnosbeskedet och överlämnar då ett kort med kontaktuppgifter till kvinnan som drabbats av cancer.

Djupare samtal
Charlotta påpekar att utvecklingsarbetet har gjort det
lättare för personalen att hitta lösningar även på andra
problem. Ett exempel på det är att man under utvecklingsdagen lyckades hitta sätt att samarbeta bättre
kring en viss patient. Under en så kallade teamrond
träffas läkare, sjuksköterskor, kontaktsjuksköterska,
undersköterskor, kurator och sjukgymnast för att diskutera en patient. Det kan handla om en patient med
mycket svår ångest, en ung kvinna som snabbt behöver palliativ vård eller anhöriga som behöver stöd.

Ett resultat av utvecklingsarbetet är att även partnern
nu får ett sådant kort för att han eller hon ska uppleva
det lättare att vända sig till kontaktsjuksköterskan och
ställa frågor. Samtalet efter diagnosbeskedet med kontaktsjuksköterskan har också förändrats, eftersom man
nu riktar sig lika mycket till den cancerdrabbade kvinnan som till partnern. Då blir det också mer naturligt
för partnern att prata med kontaktsjuksköterskan
längre fram.

- Jag tycker att teamronden är mycket bra, säger kontaktsjuksköterskan Yvonne Holmlund. Samarbetet med alla
olika yrkeskategorier kring patienten ger en bättre kontinuitet, säkrare och tryggare vård för både patient och
anhöriga samt personal.

- I dag tänker vi mer på att ge stöd till partnern, säger
kontaktsjuksköterskan Charlotte Eriksson. Jag har
anhöriga i tanken i och med att jag lämnar ett kontaktkort även till partnern. Jag försöker stämma av med
dem hur det går för dem och hur de mår.

- Partnern ställer mycket ﬂer frågor nu, säger Charlotta.
Man får en upplevelse av att samtalen mellan sjuksköterskorna är bättre och har ett annat djup. Jag upplever att personalen ofta pratar om arbetet kring anhöriga och berättar om det är svårt eller om det berör.
Spontana reaktioner från anhöriga själva är att de
känner sig väl bemötta och omhändertagna.

Kurs i samtalsteknik
Utvecklingsarbetet har lett till att kontaktsjuksköterskorna i viss mån fått ett större uppdrag än tidigare
eftersom partnern nu ställer svårare och djupare frågor
än tidigare. Under en utvecklingsdag kom det fram att
personalen på avdelningen känt sig otrygg när det gäller
bemötande av anhöriga. Därför har sjuksköterskor och
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Text: Ulrika Jannert Kallenberg

Charlotta och Eva planerar att längre fram undersöka
hur stor effekt förändringarna haft, fast de menar att
de redan märker en stor skillnad.

Fakta: Stöd till anhöriga partners
Hur det började:

Cancerfondens broschyr Att vara närstående har satts
in under fliken anhöriginformation i pärmen med diverse
skriftlig information som ges till paret vid diagnosbeskedet.

Hela familjen blir påverkad när en kvinna får en gynekologisk cancerdiagnos. Tidigare anpassades stödet efter
kvinnans behov.

Kunskapscentrum för Jämlik vård och Kvinnokliniken
arrangerade en nationell spridningskonferens på temat
Varför ska vi se mannen när vi vårdar kvinnan?

Åtta partners till kvinnor med gynekologisk cancer intervjuades för att undersöka hur de upplevde bemötandet
på avdelningen och hur deras behov av stöd tillgodosågs.
Patienten var vid intervjutillfället i slutet av första behandlingsperioden.

Kurator Charlotta Hogsved höll en internutbildning i
samtalsteknik, kommunikation och bemötande för sjuksköterskorna och undersköterskorna på avdelningen.

Intervjuer med onkologisjuksköterskor, undersköterskor
och läkare på avdelningen gjordes, med fokus på hur de
bemöter patienternas närstående, ser och försöker tillgodose deras behov.

Ett teamrond har utvecklats, där alla yrkeskategorier tidigt
diskuterar partnerns situation och behov av stöd.
På avdelningen planerar man att inom kort starta en
kvällsträff för att informera anhöriga/partners till nydiagnostiserade om kontaktsjuksköterskans och kuratorns roll
och möjlighet att få stöd under behandlingstiden. Där ska
det också ingå information om vad man kan förvänta sig
för reaktioner både hos patienter och anhöriga.

Detta har hänt:
Partners till kvinnor som drabbats av gynekologisk cancer
kände sig inte särskilt delaktiga, de saknade känslomässigt stöd och fick inte den information de ville ha. Det
konstaterades att partnerns nya livssituation ofta präglas
av maktlöshet, rädsla och utanförskap.
Personalen ansåg att de gav partnern chans att ställa
frågor, men tyckte inte att han eller hon skulle ta för
mycket plats eftersom patienten skulle vara i fokus.

Fakta: Gynavdelning 45, NÄL
Nordvästra Götalands Kvinnoklinik är Sveriges sjätte
största kvinnoklinik och verksamheten har sin bas på NÄL
i Trollhättan. Gynavdelning 45 är en del av kliniken och
arbetar med akut och planerad gynekologisk vård som
kräver inläggning. Vårdplatserna delas av patienter med
allmänna gynekologiska problem och patienter med gynekologiska tumörsjukdomar.

Orsaken till att de anhöriga männen inte fick det stöd de
behövde kan bland annat bero på fördomar om män och
mäns behov. Gynekologisk cancer handlar också om intimitet och kan vara ett känsloladdat område, vilket också
kan göra att männen stängs ute.
Det blev tydligt att både personalen och de anhöriga
männen har kvar den traditionella synen på maskuliniteten där män reder sig själva.

Arbetet fortsätter:
Både patienten och partnern får nu var sitt kontaktsjuksköterskekort.

Kontaktpersoner

I början av behandlingen erbjuds partnern möjlighet till
enskilda samtal med kontaktsjuksköterskan. Personalen
har arbetat fram ett förslag på ett antal öppna frågor att
hänga upp samtalet på om partnern inte säger så mycket.

Charlotta Hogsved
Kurator
charlotta.hogsved@vgregion.se

Partnern erbjuds även enskilda samtal eller samtal i grupp
hos kuratorn.

Eva Johansson
Onkologisjuksköterska
eva.akesson@vgregion.se

All skriftlig information riktas till paret. Ett informationsblad till partnern har arbetats fram, där finns information
om krisreaktioner, psykiska och fysiska reaktioner och
boktips att känna igen sig i. Det finns i den pärm som
delas ut vid diagnosbeskedet.
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Anke Samulowitz,
Utvecklingsledare KJV

Vilka dilemman ser du som särskilt utmanande i arbete med
jämlik vård?
Att vi har så många olika perspektiv att förhålla oss till. Till exempel
bostadsort, ålder, utbildning och
kön. Hur gör vi alla rättvisa? Hur
ska vi veta om det är kön eller genus i en fråga som är viktigast och
födelseland i en annan? Hur hänger
de olika perspektiven ihop? Ibland
förstärker exempelvis kön, ålder
och utbildningsgrad varandra men
ibland samverkar de på olika sätt
– upphäver varandra eller modiﬁerar varandra, vi måste lära oss mycket mer om det. Det ﬁnns oftast inte
några enkla svar. Det är i och för
sig inte så konstigt att det är så. Att
arbeta med jämlik vård är ganska
nytt för oss. Vi har inte så många
förebilder i arbete heller, eftersom
ingen har arbetat systematiskt med
den här frågan förut. Det ﬁnns exempel men ingen systematik.
Med den perspektivträngsel som
ofta råder, hur ska hälso- och
sjukvården klara av att arbeta
med jämlik vård?
Jag tänker att jämlikhet måste bli en
självklar del av det dagliga arbetet.
Det behöver gå både uppifrån och

ner, exempelvis genom styrdokument och nerifrån genom att ändra
dagliga rutiner. Vi måste vara ödmjuka inför den belastning av många olika perspektiv som personalen
har. Visst vill vi att alla ska tycka att
jämlikhet är särskilt viktigt. Men vi
måste göra det enkelt för det ﬁnns
andra som tycker att deras perspektiv är det viktigaste. Jämlikhet är
inte det enda rådande, vi måste lobba för det men inte förvänta oss att
personalen prioriterar ned allt annat
utvecklingsarbete.

Vad är du mest stolt över i ditt
arbete?
Varje gång vi kan ge konkreta verktyg och någon säger: ”Det här gör
mitt arbete bättre och lättare och
hjälper mig att lyfta den enskilde
patienten”.
Då blir jag stolt och nöjd.

Foto: Sofia Sabel

Foto: Sofia Sabel
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Kristin Eliasson,

Utvecklingsledare KJV
Vilket är ditt bästa exempel på
när olika aktörer samverkar för
att göra vården jämlik?
Det var häftigt att få vara med när
personalen på ungdomsmottagningarna, beställarna på Hälsooch sjukvårdsnämndernas kansli
och inte minst ungdomarna själva
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tillsammans arbetade för en mer
jämställd ungdomsmottagning.
Att killarna ska se och känna att
ungdomsmottagningen är ett ställe
att vända sig till för att få stöd att
må bra – precis som tjejerna gör.
Det blev sådan kraft i arbetet! Tillsammans kunde vi verkligen ringa
in problemen, vad som behövde
förändras och förändra det.
Gör KJV skillnad?
Vi följer just nu upp arbetet kring
mäns delaktighet på förlossning
och BB. För att få reda på om det
blivit någon förändring frågade vi
på nytt pappor om deras upplevelse och den här gången ﬁck vi
höra fantastiska berättelser! Om
hur personalen har fått dem att
känna sig sedda och hur de tillsammans med mammorna har fått lära
sig att ta hand om sina nyfödda.
De är så nöjda och faktiskt positivt överraskade. De trodde inte att
de skulle uppfattas som så viktiga
av personalen. Så ja, där gjorde vi
verkligen skillnad.
Vad blir du mest överraskad av
i ditt arbete med att handleda
verksamheter?
Att så många vill utvecklas! Visst,
det uppstår alltid olika former av
motstånd under ett utvecklingsarbete men det är ju en förutsättning
för att verkligen förändra. Det är
en del av processen. Men trots att
jag vet det blir jag fortfarande förvånad över hur många olika känslor
som kan uppstå ute i verksamheterna; glädje, ilska, lust, frustration, nyﬁkenhet.
Jag har deﬁnitivt aldrig tråkigt
på jobbet!

Kunskapscentrum för Jämlik vård

Utan normkritik
ingen jämlik vård
I budgeten för Västra Götalandsregionen 2013 står det
att minst 25 procent av allt utvecklingsarbete ska bedrivas
med ett normkritiskt perspektiv. Men vad innebär det att
vara normkritisk? Och hur kan vi omsätta det i praktiken?
Som en hjälp på vägen har KJV tagit fram ett verktyg för normkritisk granskning av
beﬁntliga eller nya texter och bilder1.
- Vi misstänker att folk inte alltid vet vad det innebär att vara normkritisk. Och det saknades ett metodiskt verktyg anpassat för vården, därför tog vi fram ett, säger Ellinor Tengelin, utvecklingsledare på
KJV. Samtidigt kom budgetkravet om att ha ett normkritiskt perspektiv i en fjärdedel av alla utvecklingsarbeten i regionen.
- Det sammanföll väl med vårt arbete, säger Mikael Bengtsson, utvecklingsledare på
KJV som tillsammans med Ellinor hållit i arbetet med verktyget. Vården publicerar stora
mängder dokument till patienter, anhöriga och anställda men är oftast inte medveten om
hur text och bilder inkluderar eller exkluderar olika grupper av människor.
- Vi tänker helt enkelt inte på hur vi skapar normer. Till exempel att vi skriver mamma
och pappa och inte föräldrar. Samhället består inte enbart av kärnfamiljer utan av ﬂera
olika konstellationer, säger Mikael. Verktyget kan användas på två sätt; för att granska
och förbättra beﬁntliga dokument och som ett stöd när nya texter ska produceras.

Exkluderande foton
- Vi tar även upp användningen av bilder. Vad säger en bild? Vem riktar den sig till?
Välkomnar den mig eller exkluderar den mig, säger Mikael.
Enligt Ellinor och Mikael innebär ett normkritiskt förhållningssätt att vara öppen för att
skapa en jämlik vård och då måste man kunna ifrågasätta rådande normer. Att ifrågasätta
normer kan vara utmanande eftersom vi ofta är omedvetna om vilka normer vi skapar.
- Vi ger en del konkreta exempel på material som skapar exkluderande normer. Som till
exempel ett foto som beskriver en verksamhet för barn där det endast ﬁnns bilder på
glada, ljushåriga barn. Alla barn i vården känner inte igen sig i bilden av dessa lintottar.
Och inte deras föräldrar heller, säger Ellinor.
- Det skapar en bild av att det är så här man ska vara och se ut för att få vara med.
Man kanske inte tänker så medvetet men omedvetet är det vad som sker, säger Mikael.

Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!
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Utbildande funktion
Med hjälp av verktyget kan man dels analysera vilka normer
som förmedlas idag, dels få hjälp med att undvika negativa
normerande formuleringar.
- Verktyget har också en utbildande funktion. Det kan fungera
som en checklista för att reﬂektera kring normer. Vi utgår inte
från att det är redan insatta personer som kan massor om jämlikhet som ska använda det utan det går att använda det helt
utan förkunskaper om ämnet, säger Ellinor.
Nu ska verktyget implementeras i VGR. KJV håller fem seminarier om normkritik som riktar sig till alla förvaltningar och
är tänkta som ett stöd för att förvaltningarna ska kunna uppnå budgetmålet kring ett normkritiskt perspektiv.
- Vi har träffat utvecklingscheferna i regionen och de är väldigt intresserade och förväntansfulla. De tyckte inte att 25
procent räckte utan ville höja ambitionen direkt till att alla
utvecklingsarbeten, även pågående, ska ha ett normkritiskt
perspektiv, säger Mikael.

- Om vården ska bli jämlik behöver vi som arbetar i den lära
oss att vara normkritiska, säger Mikael.

Du kan ladda ner verktyget som pdf eller beställa det som trycksak.
Gör det på KJV:s hemsida: www.vgregion.se/jamlikvard

1
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Text: Lena Gunnarsson

Det övergripande målet med att vara normkritisk är att patienterna ska bli fördomsfritt bemötta, diagnostiserade och
behandlade utan stereotypiseringar.

Varför deltar inte kvinnor i hjärtrehabilitering?
En undersökning KJV har gjort tillsammans med NU-sjukvården visar
att 62 procent av männen och 78 procent av kvinnorna inte kommer på
hjärtskolan som de erbjuds efter en hjärtinfarkt. Nu ska det undersökas
varför och hur deltagandet för både kvinnor och män kan öka.

På

Varför lyckas vissa
jämställdhetsarbeten
och inte andra?

Kunskapsöversikter
rapporter kring jämlik vård

och

KJV sammanställer kunskapsöversikter samt publicerar
rapporter på aktuella teman inom jämlik vård. Här är några:

Utvecklingsledare Kristin Eliasson på KJV
har skrivit en mastersuppsats i offentlig
förvaltning (HT 2012 Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, Handledare
Vicki Johansson). Uppsatsen heter
Konsten att implementera jämställdhet – En
fallstudie om varför vissa jämställdhetsarbeten
integreras i svensk sjukvård och andra inte.
Uppsatsen handlar om några av de verksamheter som KJV handledde under program Gör
det Jämt, som var en del av SKL-satsningen
Hållbar jämställdhet (HåJ).
Ladda ner uppsatsen från vår hemsida:
www.vgregion.se/jamlikvard

Äldre och billigare blodtrycksmedicin till kvinnor?
En liten och begränsad förstudie som
gjordes under Gör det Jämt visade att
kvinnor får äldre och billigare läkemedel mot högt blodtryck än vad män får.
För att undersöka det här närmare gör
KJV i samarbete med expertis på området en mer omfattande studie. Får
kvinnor äldre och billigare blodtrycksmedicin – och om så är fallet vilka
effekter får det?

Samtliga rapporter går att ladda ner från vår hemsida:
www.vgregion.se/jamlikvard
Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!
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V

Invånardialog om föräldraskap
KJV har under ﬂera år jobbat kring temat föräldraskapande i mötet med vården tillsammans med några
olika MVC, förlossning, BB och BVC. Det vill säga
hela vårdkedjan kring att bli förälder. Arbetet har
framförallt handlat om partnerns delaktighet i processen graviditet, födande och föräldraskap. En röd tråd
har varit personalens attityder och agerande gentemot
partnern. Allt ﬂer föräldrar vill dela på ansvar för barn
och familj men fortfarande ses ofta kvinnan som den
primära föräldern. Personalen kan i betydligt större utsträckning agera så att ett jämställt föräldraskap understöds. Detta har de olika verksamheterna i vårdkedjan
uppmärksammat och förbättrat.

är välkomna att delta. Redan på hembesöket betonar
barnsjuksköterskorna vikten av att båda föräldrarna är
delaktiga i omsorgen av barnen. Genom att jobba med
sina värderingar och synsätt har barnsjuksköterskorna
nu ett mer öppet förhållningssätt gentemot mammor
och partners vid såväl de individuella besöken som vid
föräldragrupperna. Det har nu blivit allt vanligare att
även pappor kommer till BVC.

Den kunskap som samlats in och omsatts i praktiken
ska nu spridas till invånarna i Västra Götalandsregionen. En utställning med bilder och text som
illustrerar de dilemman och utmaningar som
blivande och nyblivna föräldrar möter i vården
ska turnera i regionen under 2013. Utställningen visar också på de goda exempel som vårdverksamheterna gjort tillsammans med KJV.
Syftet är att få invånarna att reﬂektera över hur
de vill bli bemötta i vården när de ska bli eller
redan är föräldrar.

K

Torslanda vårdcentral
ﬁck pris för sitt
normbrytande arbete

J

Högskolan Väst först
med normkritisk
sjuksköterskeutbildning?

Högskolan Väst ska i samarbete
med KJV integrera ett genusperspektiv och ett normkritiskt
förhållningssätt i sjuksköterskeprogrammet. Det innebär bland
annat att det ska göras en litteraturöversyn för att säkerställa att
genusperspektivet ﬁnns med i de
böcker studenterna ska studera. Det innebär också att
KJV i samarbete med Högskolan Väst ska arbeta fram
ett utbildningsprogram för lärarna på skolan med syftet
att ge dem en fördjupad kunskap i genus och normkritik.

Barnavårdscentralen i Torslanda,
Göteborg, belönades 2012 med
Västra Götalandsregionens jämställdhetspris för arbetet Föräldrar jämt! Arbetet har
inkluderat såväl medarbetares värderingar och synsätt
som behov och möjligheter hos nyblivna föräldrar i
syfte att främja ett jämställt föräldraskap. Dokumentationen av det systematiska arbetssättet (Gör det Jämtmetoden), som bland annat inkluderat omvärldsstudier,
aktuell forskning, intervjuer, uppföljning och analys,
kan bidra både till att sprida kunskap om själva projektet och att sprida en framgångsrik metod inom och
utom Västra Götalandsregionen.

Om du vill ha fortlöpande information om vad som händer på
Kunskapscentrum för Jämlik vård får du gärna prenumerera
på vårt nyhetsbrev. Gå in på vår hemsida och beställ det:
www.vgregion.se/jamlikvard

Arbetet har bland annat resulterat i en ny gemensam inbjudan till föräldragrupperna där BVC tydligt
poängterar att både mammor och pappor eller partners

Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!
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Forskning

Verksamhetsutveckling

KJV
Kunskapsspridning

Hur får vi det att hända?

Ledning,
styrning och
uppföljning

Vi har en helt unik situation. Kunskapscentrum för Jämlik vård (KJV) är
en etablerad enhet inom Västra Götalandsregionen. Vi har ett tydligt
uppdrag och ett tydligt mandat att verka proaktivt och systematiskt
inom hälso- och sjukvården. Med andra ord: Vi integrerar jämställdhet
och jämlikhet. Det är inget sidospår. Vi är i huvudfåran.
Vi är en del av Regionkansliet och Hälso- och sjukvårdsavdelningen vilket innebär att vi tillhör den del i
organisationen som styr vården strategiskt. Placeringen
gör att många dörrar blir lättare att öppna. Vi har tillträde till de arenor där de strategiska besluten tas och
vi samverkar med dem vi behöver för att saker och ting
ska hända. Det ger oss ett handlingsutrymme som är få
förunnat inom hälso- och sjukvården i Sverige och för
alla som jobbar med jämställdhet och jämlikhet.

talar ett tydligt språk. Både kvalitativa berättelser och
kvantitativ data kopplar vi till beﬁntlig forskning.
Eller så får det oss att börja forska! Angreppssättet
väcker engagemang och ger oss kraft och legitimitet.
Vi har märkt att när vi pratar om jämställdhet och
jämlikhet som en kvalitetsfråga blir det enklare för
alla att ta sig an de problem vi ser. Att arbeta med
kvalitet inom hälso- och sjukvården är etablerat
sedan Socialstyrelsen på 1990-talet lanserade idén om
systematiskt kvalitetsarbete. Det KJV tydligt gör (till
exempel i det här magasinet) är att visa på hur det
hänger ihop – det går inte att säga att vården har hög
kvalitet om den är ojämlik.

Så ja, vår position är en stor framgångsfaktor men
den är inte hela svaret på varför och hur vi får det att
hända; hur vi får vården att bli mer jämlik.
Grunden i hela vårt arbete är att vi kombinerar verksamhetsutveckling, forskning, styrning, ledning och
uppföljning, sedan berättar vi om resultaten. För att
levandegöra ojämlik vård använder vi oss dels av bilder
och berättelser som berör, dels av statistik som i sig
Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!

Vi bedriver vårt arbete underifrån tillsammans med
sjuksköterskor, barnmorskor, läkare och annan vårdpersonal, och ovanifrån tillsammans med dem som
styr vården. När vi arbetar tillsammans med chefer
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och medarbetare på sjukhus och inom primärvården
behöver arbetet präglas av nyﬁkenhet. När de har
modet att titta på de brister som ﬁnns och en vilja att
utvecklas hittar vi tillsammans nya lösningar på gamla
problem. När vi arbetar med de av våra kollegor som
drar upp riktlinjerna för hur vården ska bedrivas är
vårt fokus oftast att försöka ﬂäta in jämlikhetsperspektivet i redan beﬁntliga processer.

på många områden i samhället? Varför är den frågan
i så fall så besvärlig?
En annan utmaning är att vi ibland märker att de verksamheter vi möter upplever en perspektivträngsel. Att
de inte har möjlighet att arbeta med alla de frågor,
grupper och perspektiv som olika kunskapscenter,
kanslier och organisationer kontaktar dem om för att
diskutera. Men att arbeta med exempelvis klass, genus
och hbtq står inte i motsatts till varandra. Tvärtom
får vi ofta en mer heltäckande bild av orsaken till de
problem som ﬁnns inom hälso-och sjukvården genom
att till exempel göra en normkritisk analys, där ﬂera
perspektiv tas med. Det är också viktigt att vi med
speciﬁka uppdrag inom hälso- och sjukvården samverkar, att vi integrerar jämställdhet och jämlikhet i
det arbete som redan pågår och att vi är tydliga med
hur olika perspektiv hänger ihop.

Vi vill också säga något om vårt interna arbetsklimat
på KJV. Medarbetarna på KJV har en brokig bakgrund när det gäller utbildning, yrkeserfarenhet, ålder
och kön. Det hjälper oss att inte bli allt för likriktade.
Samtidigt tillhör vi alla en i samhället etablerad grupp
med en priviligierad position så väldigt olika är vi inte.
Vi försöker ändå att vara normkritiska i vårt förhållningssätt, både till oss själva och till omgivningen. Det
är självklart inte alldeles enkelt men i vardagen kan
det innebära att vi ständigt diskuterar och ifrågasätter
strukturer och rutiner kring hur vården bedrivs och
hur vi själva arbetar. Dessutom hjälper det både oss
själva och dem vi arbetar med att vi i möjligaste mån
använder humor som ett sätt att närma oss svåra och
inte sällan komplexa frågor.

Att arbeta med jämlik vård är fortfarande relativt nytt.
Vi har inga färdiga, tydliga svar och mallar på hur
arbetet ska bedrivas, vi måste pröva oss fram. Samtidigt har vi provat en hel del och sett positiva förändringar. Nu står vi inför nästa steg – att sprida dessa
förbättringar i hela vår region så att de goda exemplen
inte blir några enskilda, spännande undantag.

Så långt allt gott. Men är det egentligen inte ännu mer
intressant att titta på när det inte händer? När vi stöter
på problem. Borde inte vården vara ännu mer jämlik
vid det här laget?
Vi vill nämna några svårigheter och utmaningar
som vi stöter på i vårt arbete. Har du märkt en sak?
Av de fem utvecklingsarbeten som vi har beskrivit i
maga-sinet handlar endast ett om kvinnor; projektet
“Ta med en vän”. De andra handlar om anhöriga
män, pappor, unga killar och barn. Det här väcker
onekligen en del frågor. Är det lättare för både oss
och dem vi möter att prata om jämställdhet när det är
andra grupper än vuxna kvinnor som förfördelas? Ja,
det tror vi. Det upplevs som nytt, intressant och spännande av både oss och dem vi möter. Vi får ofta höra
”Kan jämställdhet handla om män? Jag trodde det var
en kvinnofråga.”

Men implementering är svårt. Ofta är man generellt dålig på att ta efter andras goda exempel. En
av vårdens största utmaningar är därför att få verksamheterna att inspireras av och replikera varandras
framgångar i större utsträckning. Och det handlar
inte om utveckling för utvecklingens skull, utan för
patientens. Utvecklingen ska leda till en mer jämlik
vård som innebär att patienten oavsett ålder, kön,
förutsättningar och bakgrund får den behandling
och det bemötande som han eller hon behöver. Vi är
inte där riktigt än, men tillsammans med hälso- och
sjukvårdens patienter, medarbetare, chefer, tjänstemän och politiker får vi alltmer kunskap och allt ﬂer
arbetssätt för att nå dit.

Ojämställd och ojämlik hälso- och sjukvård drabbar
både kvinnor och män. Men här måste vi smyga på
oss själva. Kan det bero på att vi och dem vi möter
tycker att det är jobbigt, tråkigt, svårt eller irrelevant
att hantera maktfrågan, det vill säga att kvinnor som
grupp fortfarande är underordnade män som grupp
Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!
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Text: Kristin Eliasson & Lena Gunnarsson

Därför bjuder vi in chefer och ledningsgrupper till
samtal för att utveckla och sprida dessa arbetssätt.
Givetvis kan det innebära lokal anpassning eftersom förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika
förvaltningar men just på grund av att förvaltningarna
fungerar på olika sätt hoppas vi att arbetssätten
utvecklas med varje verksamhet vi träffar. Nu ﬁnns
arbetssätt som gör det enklare för nästa genomförare.

Kunskapscentrum för Jamlik vård

Ordlista
C

Enligt hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) är målet för
hälso- och sjukvården en god hälsa
och en vård på lika villkor för hela
befolkningen. Vården ska ges
med respekt för alla människors
lika värde och för den enskilda
män-niskans värdighet och ska
bedrivas så att den uppfyller kraven
på en god vård. God vård ska
bland annat vara jämlik.

Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!
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Funktionsnedsättning
Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan till exempel uppstå till följd av sjukdom eller till följd av en
skada som är medfödd eller som har uppstått senare i
livet. Funktionsnedsättningen kan vara bestående eller
övergående.
Utbildning
Med utbildning menas skol-, högskole- och universitetsutbildning. Ibland talas det om låg-, medel- och högutbildade personer eller om kort, mellanlång och lång utbildning. Då menas gymnasial utbildning i högst två år,
eftergymnasial utbildning i mindre än tre år och eftergymnasial utbildning i tre år eller mer.

Jämlik och jämställd
hälso- och sjukvård
Jämlik hälso- och sjukvård (= jämlik vård)
Hälso- och sjukvården är jämlik när vård och behandling erbjuds på lika villkor och med gott bemötande
till alla, oavsett bostadsort, ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös
tillhörighet eller sexuell läggning.

Social ställning
Ett samlingsbegrepp som kan betyda olika saker, till
exempel samhällsklass, utbildningsgrad, social status,
inkomst eller boende.

Jämställd hälso- och sjukvård
(= jämställd vård)
Köns- och genusspeciﬁka förhållanden ska tas hänsyn
till i bemötande, diagnostik och behandling.

Etnisk tillhörighet
Med etnisk tillhörighet menas enligt lagen vanligtvis
en persons nationella och etniska ursprung eller hudfärg. Alla människor kan ha en eller ﬂera etniska tillhörigheter. Det är alltså personen själv som deﬁnierar
sin eller sina etniska tillhörigheter.

Begrepp som ingår
i jämlik hälso- och sjukvård

Religiös tillhörighet
Med tillhörighet brukar man mena olika trosuppfattningar. Där ingår bland annat de sex världsreligionerna: Kristendom, islam, hinduism, buddhism, sikhism
och judendom.

Bostadsort
Adressen där en person är folkbokförd.
Ålder
Uppnådd levnadslängd, gäller både unga och gamla.

Sexuell läggning
Enligt svensk lag ﬁnns det tre sexuella läggningar; homosexuell, bisexuell och heterosexuell läggning. En
sexuell läggning bestäms av olika saker: Vad du gör och
vilka erfarenheter du har, vem du har en relation med
och vem du har sex med, vad du känner dig som och
kallar dig själv och vad du tycker om och föredrar.

Kön
Med kön menas det biologiska kön som registreras för
en person vid födseln eller det kön som senare fastställs
för henne eller honom. Utöver det biologiska könet
ﬁnns också genus som är människans sociala kön. Vi
skapar det som anses vara kvinnligt eller manligt, exempelvis sägs det att ﬂickor gillar att leka med pärlplattor och pojkar med traktorer. Om vi har olika förväntningar på ﬂickor och pojkar är det lätt att de får träna på
olika saker. Om ﬂickorna sedan blir bättre än pojkarna
på att lägga pärlplattor så ses det som ett bevis på att
ﬂickor och pojkar är olika.
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Detta är en kortversion av en ordlista som du hittar på
KJV:s hemsida: www.vgregion.se/jamlikvard
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H ur gör vi vården jämlik?

