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Svensk hälso- och sjukvård är inte jämställd

• Forskas inte i lika hög utsträckning på sjukdomar 
som främst drabbar kvinnor och flickor

• Kvinnor upplever sämre hälsa än män

• Kvinnor tvingas i vissa fall överdriva sina symptom 
för att få hjälp
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Tre satsningar för jämställd vård

1. Öka kunskapen om sjukdomar som främst drabbar 
kvinnor och flickor

2. Ökat stöd för bättre vård till personer som utsatts 
för sexuellt våld

3. Förstärkt statlig tillsyn för att stärka 
mödrahälsovården och förlossningsvården
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1: Uppdrag att öka kunskapen om sjukdomar 
som drabbar kvinnor och flickor

• Vården ska utvärderas ur ett jämställdhetsperspektiv 

• Ta fram kunskapsstöd och nationella riktlinjer till 
vården för sjukdomar som främst drabbar kvinnor 
och flickor

• Vården ska anpassas till flickors och kvinnors olika 
förutsättningar och behov
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Vård för personer som utsatts för sexuellt våld 
och övergrepp är inte jämlik i landet
• Regionala skillnader i tillgången till vård i det akuta 

skedet

• Hälso- och sjukvården har bristande kunskaper om 
adekvat behandling vid komplex problematik och 
traumatisering 

• Bemötande av personer som utsatts för sexuella 
övergrepp och sexuellt våld måste bli bättre
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2: Ökat stöd till hälso- och sjukvården för att 
hjälpa personer som utsatts för sexuellt våld och 
övergrepp
• Analys ska göras över hur hälso- och sjukvården tar hand 

om personer som utsatts för sexuellt våld och övergrepp

• Behovet av en nationell stödfunktion som ska fungera som 
kunskapscentrum ska analyseras

• Kunskapsstöd och utbildningsinsatser för hälso- och 
sjukvården ska tas fram
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Stora skillnader i landet för förlossning och 
mödravården
• Den långsiktiga kompetensförsörjningen är en 

utmaning som skapar stora regionala skillnader

• Tillgången till eftervård och rehabilitering är 
otillräcklig och ojämlik

• Alla kvinnor ska känna sig trygga med vården under 
graviditeten; före, under och efter förlossningen
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3: Öka statliga tillsynen för att stärka 
förlossningsvården
• Genomföra en förstärkt nationell tillsyn av 

mödrahälsovården och förlossningsvården genom 
uppdrag till Inspektionen av vård och omsorg

• Verktyg och nödvändig tillgång till data ska tas fram 
för att analysera risker på området
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