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Denna rapport utgör andra delen i en rapportserie om tre som behandlar jämlikhet inom hälso- och sjukvård 
med inriktning på Skåne. Rapporterna tar avstamp i internationell lagstiftning som rör hälsa, redogör kortfattat 
för Sveriges lagar på området samt Region Skånes och, till viss del, enskilda kommuners åtaganden. Centrala 
begreppsdefinitioner och forskningsmetoder redovisas i inledande delar.

Den första rapporten i serien behandlar frågor om jämställdhet inom vården och den tredje behandlar  
socioekonomiska skillnader (klasskillnader) i relation till hälso- och sjukvård. 

När analys hämtas från forskningsunderlag är detta följt av hänvisning i texten.

Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasis-
tiskt parti på ekologisk grund. 
 
Vi är ett parti som arbetar för rättvisa, jämlikhet och ett bättre arbetsliv. Vi finns i hela Skåne och arbetar för att 
uppnå våra mål på många olika sätt: på arbetsplatsen, i bostadsområdena, i kommunen och regionen. Vi vill inte 
bara se en bättre värld – vi gör något för att komma dit också. 

I Region Skåne vill vi satsa på den krisande sjukvården och ta bort de privata vinsterna i välfärden, bygga ut 
kollektivtrafiken och göra kulturen mer tillgänglig. 

Vill du veta mer gå in på www.vskane.se eller hör av dig till vansterpartiet@skane.se.

Rättvisa, jämlika och jämställda samhällen är bättre samhällen att leva i för 
samtliga medborgare (Wilkingson & Picket, 2009).

Pssst! Scanna här för att läsa den första rapporten
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Ordlista

BVC: Barnavårdscentral.

Funktionsvariation: En person med psykisk eller fysisk variation, avvikande från det 
som ses som normen. Kan ställas i relation till begreppet funktionshinder, som snarare bör 
beteckna något som förhindrar tillgänglighet för en person med funktionsvariation än som 
en beteckning för personen i sig. 

HBTQ (från RFSL): Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och 
personer med queera uttryck och identiteter. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, 
alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man 
definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, 
relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt 
till rådande normer.

Normsystem: De samlade idéer och utföranden som finns kring vad som utgör normalitet.

Intersektionell: (I detta sammanhang) Forskning som sträcker sig över flera discipliner 
(ämnen) så som medicin, sociologi, ekonomi och samhällsvetenskap i kombination.

Könsuttryck (från RFSL): Hur en person uttrycker sitt kön genom attribut till exempel 
kläder, kroppsspråk, frisyr, röst med mera. 

Socioekonomisk ställning: Ett mått som anger en person eller grupps kombinerade sociala 
och ekonomiska ställning i samhället.

Transperson (från RFSL): En transperson är en person som inte alls eller delvis inte 
identifierar sig med det kön en har fått tilldelat vid födseln. Att vara transperson kan också 
innebära att en inte följer rådande normer för hur en person med ett visst juridiskt kön ska 
vara, förutsatt att personen själv identifierar sig som transperson. Ordet trans är latin för 
”överskridande”. Transperson är ett paraplybegrepp med många undergrupper och det går 
att vara transperson på många olika sätt. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och 
har ingenting med sexuell läggning att göra.
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Bakgrund  
Våra föreställningar om varandra färgar hälso- och sjukvården 

Den svenska sjukvården är tänkt att ges lika till alla som söker den. Genom ett bra 
bemötande, medicinskt och socialt, kan vi ge god vård efter behov till alla. Generellt 
sett har vi nämligen en mycket god sjukvård i Sverige och Skåne idag. Vi står oss väl i 
internationella och nationella undersökningar, speciellt vad gäller högspecialiserad vård.

Dessvärre lever vi inte upp till målet om jämlik tillgång. Denna rapport studerar tre 
diskrimineringsgrunder som kan påverka vilken vård man är i behov av och vilken vård 
man får – om man utsätts för eller riskeras att utsättas för rasism, är HBTQ-person, och/
eller har en funktionsvariation. Diskriminering utifrån olika positioner ser ofta väldigt olika 
ut, och detta häfte bör därför hellre ses som ”tre-rapporter-i-en” än ett och samma tema. 

Vem man är påverkar vilken vård man får. Hög- eller lågutbildad, kvinna eller man, vilken 
sexualitet du har, var du är född eller om du har en funktionsvariation är faktorer som 
kan påverka hur du behandlas och bemöts i vården. Det syns i de skillnader som finns i 
tillgänglighet, mottagande, medicinsk behandling och medicinering. Personer med utländsk 
bakgrund får sämre mediciner än personer med svensk bakgrund. Bland transpersoner 
har nästan 40 % försökt ta sitt liv under de senaste tolv månaderna. Av personer med 
funktionsvariation upplever 48 % sig diskriminerade i kontakt med sjukvården. Exemplen 
är många och inte särskilt upplyftande.

Vilka tillgångar vi har, ekonomiska och sociala, har tillsammans med samhällets 
maktfördelning direkta följder för vår hälsa och ohälsa. 

Vänsterpartiet tycker inte om orättvisa. Vi är socialister, feminister och antirasister. Det 
genomsyrar vår politik och det genomsyrar vår analys. För oss är frågan om jämlik vård 
oerhört viktig. Vi vill bygga ett samhälle utan klasskillnader, ett jämställt samhälle utan 
diskriminering, men hur bygger vi ett sjukvårdssystem som i högsta möjliga mån utjämnar 
de skillnader vi ser idag?

Som Sveriges kommuner och Landsting uttrycker saken: ”Sjukvården har ett stort ansvar 
(…) inte bara behandla sjukdomar, åkommor och ohälsa utan också helst utjämna de 
skillnader i ohälsa som finns för att uppnå målet om en god hälsa för alla.” (författarens 
kursivering) (SKL, 2009).
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Under varje ämne presenteras Vänsterpartiets politiska program för att hantera problemen 
med diskriminering inom vården i Region Skåne. Vad ska vi göra åt det här? Hur ser vi till 
att förbättra vårt utförande av sjukvård så att ingen diskrimineras, oavsett ursprung, sexuellt 
läggning, könsidentitet eller funktionsvariation? (Eller: hur ser vi till att vi faktiskt följer de 
lagar och förordningar vi har sagt att vi ska följa?).  

Våra mål beskriver vad Vänsterpartiet vill driva och kommer att driva för att förbättra 
jämlik tillgång till vård för alla skåningar. För att det är en mänsklig rättighet, för att det är 
rättvist. 

För att ett jämlikt samhälle är ett bra samhälle för alla. 
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Introduktion och ämnesgenomgång

Det finns många olika sorters diskriminering. Strukturell diskriminering är ett begrepp som 
används för att beskriva diskriminering inom samhällets regelverk och normsystem, t.ex. 
inom sjukvården. Strukturell diskriminering kan uppstå genom vanemässiga handlingar 
som utgår från förutfattade meningar om en uppfattad olikhet hos personen man möter. 
Då upprätthålls kategoriseringar genom att göra skillnad på människor. Diskriminering 
kan också ske när människors handlingar baseras på regler inom verksamheten, regler 
som i sig är grundade i generaliserande förutfattade meningar om personer eller grupper 
som uppfattas som avvikande från normen. Då skapas ojämlikhet genom att uppmana 
personal eller handläggare till generaliseringar och påföra samma regelverk på människor 
som kan ha helt olika förutsättningar. Utredningen om makt, integration och strukturell 
diskriminering konstaterade att bägge typerna var vanligt förekommande i svenska 
välfärdsinstitutioner (SOU 2006:76).

Att strukturell diskriminering existerar och verkar innebär att vissa personer alltid riskerar 
att bli undantagna de rättigheter som ska gälla för alla medborgare. De los Reyes kallar 
detta villkorat medborgarskap. Det skiljer sig från det ”vanliga” medborgarskapet på så vis 
att människor inte inlemmas i samhället till fullo utan ständigt befinner sig i en situation 
där det är osäkert huruvida regler innefattar en själv eller inte. Existerande regler kan hela 
tiden ändras eller förbises av handläggare, sjukvårdpersonal eller myndighetspersoner. 
Rättigheter i det svenska samhället knyts då inte till medborgarskap utan till vilken identitet 
medborgaren har utöver detta. (de los Reyes 2006 genom SOU 2006b). 

Den svenska välfärdsmodellen där samhället ger social service till invånarna med hjälp av 
skattefinansiering har historiskt varit ett viktigt verktyg för att skapa social och ekonomisk 
jämlikhet. Man har under ca 50 år kombinerat vad man kallar ett rättighetsbaserat 
medborgarskap med stöd till medborgarna som utgår från deras behov. Detta system har 
varit en förutsättning för aktivt deltagande i samhället för många – en tanke grundad i idén 
att när man är stark är man med och bär, när man är svag finns det ett nät som fångar upp, 
hjälper och lindrar. Sjukvården har varit en stark och viktig del av detta nät. Samtidigt har 
det hela tiden funnits ett exkluderande som har drabbat olika grupper under hela 1900-talet.

Att invånare vet om att det sociala skyddsnätet finns har enligt Integrationens svarta 
bok inte bara varit viktig för sammanhållningen, men också hjälpt till att undvika 
skuldbeläggning av de som är i behov av den hjälp nätet kan ge. Samtidigt har själva 
idén om ett socialt skyddsnät präglats av en ojämn tillämpning – alla har och får inte del 
av hjälp som finns på samma sätt och i samma utsträckning. En stark koppling mellan 
arbetsmarknadspolitik och socialpolitik har byggt en retorik där full sysselsättning blivit 
mindre viktigt än ekonomisk tillväxt – det är viktigare att ekonomin fungerar så effektivt 
som möjligt än att människor mår så bra som möjligt i det ekonomiska systemet (Lindberg, 
1999; Andersson, 2003 genom SOU 2006a). Denna prioritetsordning har slagit hårt mot 
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och försämrat hälsan för de som har otrygga anställningar, tillfälliga jobb eller aldrig varit 
en del av arbetsmarknaden (SOU 2006b).  Inbyggt i välfärdspolitiken finns det och har det 
hela tiden funnits särbehandling och diskriminering av personer som avviker från normen. 
Dessutom har det genom sin utformning upprätthållit ett ”vi” och utestängt ett ”dem” (SOU 
2006a).

Förtryck samverkar. När man ser på diskriminering som övergripande fråga står det ganska 
snabbt klart att olika sorters diskriminering kan gå samman i mindre doser och skapa stark 
utsatthet för människor. Det finns därför inte ett självklart facit på exakt hur diskriminering 
inom vården ser ut, men den kan upplevas och mätas på många och olika sätt. Utredningen 
om makt, integration och strukturell diskriminering bedömer att kunskap om kopplingen 
mellan ojämlikhet och utsatthet för diskriminering är nödvändig för alla som arbetar inom 
den gemensamma sektorn och planerar eller utför arbete inom välfärden. (SOU 2006a).

Lagstiftning och riktlinjer
Region Skåne har en rad nationella och internationella lagar och riktlinjer att följa vad 
gäller sjukvård. I många fall uppmuntras det direkt till en jämlik fördelning av vårdens 
resurser och ett uttalat arbete mot diskriminering. Nedan följer en kort genomgång av några 
allmänna och några specifika riktlinjer som styr sjukvårdsverksamheten i Sverige och 
Skåne. 

Internationellt – FN och EU
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs 1948 av FN:s generalförsamling. 
Sverige röstade tillsammans med 48 andra länder för deklarationens antagande, och förband 
sig därigenom att stötta dess genomförande. 

Artikel 25, del ett lyder:
”Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa 
och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala 
tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas 
eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter 
utanför hans eller hennes kontroll.” (FN 1948). 

Detta innebär i korthet att alla människor har rätt till god hälsa och tillräckliga medel för att 
uppehålla den genom livet, rätt till hälsovård och rätt till försörjning om hen skulle bli sjuk. 
Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet.

Skydd mot diskriminering är en hörnsten bland de mänskliga rättigheterna och specifika 
konventioner finns både för avskaffande av alla former av rasdiskriminering* och om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

*Formulering i översättning, original från 1966.
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FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions-nedsättning belägger 
exempelvis:

”Konventionsstaterna erkänner att personer att personer med funktionsnedsättning har 
rätt att åtnjuta bästa möjliga hälsa och utan diskriminering på grund av funktionsned-
sättning. Konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerstäl-
la tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster för personer med funktionedsättning med 
beaktande av jämställdhetsperspektivet, däribland hälsorelaterad rehabilitering.” (FN 
2008). 

Inom EU är icke-diskriminering en grundläggande del inom både Europakonventionen och 
EU-stadgan (Europarådet 1950, Europaparlamentet et al 2000). 

Nationellt – Svensk lagstiftning
Sveriges grundlag består av fyra delar, varav en är Regeringsformen. Den beskriver i sin 
andra paragraf målen för offentlig verksamhet:

”Särskilt ska det allmänna (…) verka för social omsorg och trygghet och för goda 
förutsättningar för hälsa” (Regeringskansliet 1974).

Det är alltså svenska statens ansvar att ge goda förutsättningar för hälsa. Regeringen bär 
därmed det övergripande ansvaret, men i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är 
arbetet med att bedriva hälso- och sjukvård delegerat till landsting och kommuner. Målet 
med hälso- och sjukvårdsverksamhet så som formulerat i HSL lyder (…) en god hälsa och 
vård på lika villkor för hela befolkningen. (SKL 2009; Regeringskansliet 2017). Vård ska 
ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 
Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.
 
Vård som inte lyckas vara jämlik går emot HSL. 1992 fastställde Socialdepartementet 
direktiv för en utredning, Prioriteringsutredningen, för att utreda hur man skulle kunna 
förbättra arbetet med att jämställa vården. Dess slutbetänkande, Vårdens svåra val, 
publicerades 1995. I slutbetänkandet föreslog tre principer för sjukvården att rätta sig efter 
för att uppfylla HSL vilka antogs av Riksdagen 1997. (SOU 1995:5, SKL 2009).

SKL sammanfattar de tre principerna:

1. Människovärdesprincipen
Alla människor har lika värde och samma rätt, oberoende av personliga egenskaper 
och funktioner i samhället. Människovärdesprincipen är grundläggande men inte ensam 
tillräcklig grund för prioriteringar. Om resurserna är begränsade kan inte alla få vad 
de egentligen har rätt till. 

2. Behovs- och solidaritetsprincipen
Resurserna bör satsas på de områden (verksamheter vid den politisk/administrativa pri-
oriteringen, individer i den kliniska vardagen) där behoven är störst. Solidaritet innebär 
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också att särskilt beakta behoven hos de grupper som har mindre möjligheter än andra 
att göra sina röster hörda eller utnyttja sina rättigheter. 

3. Kostnadseffektivitetsprincipen
Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör en rimlig relation mellan 
kostnader och effekt eftersträvas, mätt i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet. Kostnads-
effektivitetsprincipen bör endast tillämpas vid jämförelse av metoder för behandling av 
samma sjukdom. Vid olika sjukdomar går effekterna inte att jämföra på ett rättvisande 
sätt. (SKL, 2009).

Viktigt att understryka är att principerna som ska styra vårdval inom verksamheten även är 
prioritetsordnade, d.v.s. går människovärdesprincipen före behovs- och solidaritetsprincipen 
samtidigt som kostnadseffektivitetsprincipen inte kan gå före varken människovärde eller 
behov. 

Tio år efter riksdagens antagande av principerna konstaterade Prioriteringscentrum att 
sjukvårdspersonal i mycket låg grad var medvetna om de tre principerna för vårdutövande. 
(SKL, 2009).

För att förhindra diskriminering finns även diskrimineringslagen (Regeringskansliet 
2008). Den förbjuder både direkt och indirekt diskriminering samt bristande tillgänglighet. 
De diskrimineringsgrunder som lagen täcker innefattar diskriminering på grund 
av könstillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. I den etiska koden för sjuksköterskor, som 
utgör en stor grupp anställda inom sjukvården, konstateras vidare att:

”I vårdens natur ligger respekt för mänskliga rättigheter, inklusive kulturella rättigheter, 
rätten till liv och egna val, till värdighet och att bli bemött med respekt. Omvårdnad 
ska ges respektfullt, oberoende av ålder, hudfärg, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, 
funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet, politiska åsikter 
eller social ställning.” (Svensk sjuksköterskeförening 2012).

Lokalt – bestämmelser och riktlinjer i Region Skåne

Region Skåne är naturligtvis underställd både FN, EU och svensk lag vad gäller både 
regeringsformen, diskrimineringslagen och hälso- sjukvårdslagen. Dessutom har Region 
Skåne, som har sjukvårdsverksamheten inom sitt ansvarsområde, specifika styrdokument 
som rör antidiskrimineringsarbete inom hälso- och sjukvård. 

Region Skånes regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030 beskriver en ljus 
framtid:

”Skåne har potential att bli världsledande inom bland annat jämställdhet, jämlikhet, 
öppenhet, pluralism och tolerans, antidiskriminering, god hälsa, stadsutveckling, 
hållbarhet och god miljö samt skola, utbildning och forskning i världsklass.” (Region 
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Skåne 2014).

I tillägg till den allmänna utvecklingsstrategin finns Strategi för jämlik vård 2016-2018. Där 
konstateras att:

”en god hälsa ger bättre förutsättningar för ett gott liv för den enskilde, och en god 
och jämlik hälsa är också en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling i stort.” 
(Region Skåne, 2015).

Målsättningen för en jämlik hälso- och sjukvård formuleras: ”En hälso- och sjukvård 
som bidrar till minskade skillnader i hälsa genom att erbjuda alla en vård på lika villkor 
anpassat efter individuella behov och förutsättningar” (förf. kursivering) (Region Skåne, 
2015). 

De delar av Skånes regionala handlingsplaner och analyser som rör HBTQ-personers hälsa 
diskuteras vidare i avsnitt nedan.
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Diskriminering på grund av etnicitet

Att uppfattas som avvikande från normen ökar risken för att utsättas för diskriminering. 
Detta kan påverka människor som har utländsk bakgrund. Samtidigt utgör andelen personer 
som är födda utomlands eller som har en eller två utrikes födda föräldrar för varje år en 
ökande del av befolkningen. Vid slutet av 2017 fanns det drygt 2,4 miljoner personer 
med utländsk bakgrund (utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar)i 
Sverige - 24 % av hela befolkningen (SCB 2017). I Skåne är 2018 motsvarande siffra 28 %, 
och i Skånes största stad Malmö 45 % (SCB 2018).  2016 var det vanligaste födelselandet 
bland föräldrarna Finland men i framtiden kommer en allt större andel av denna grupp ha 
föräldrar som är födda utanför Norden (SCB 2016a).

Rent statistiskt syns tydliga skillnader i ojämn fördelning av resurser och tillgångar likväl 
som i hälsa och sjukdom för människor som är födda i Sverige, människor som är födda 
utanför Sverige eller vars bägge föräldrar är födda utanför Sverige. Människor som själva 
invandrat befinner sig till exempel oftare inom den del av arbetsmarknaden där riskerna för 
ohälsa är som störst. Personer med utländsk bakgrund har oftare underordnade positioner 
på arbetet och gruppen är överrepresenterad på jobb med låga löner och låg status jämfört 
med de som är födda i Sverige. På grund av att jobben ses som mindre viktiga avsätts inte 
pengar från arbetsgivare till friskvård eller vikarier om någon blir sjuk. (Akhavan & Bildt 
2004 genom Ignes&Stenberg 2008).

Generellt arbetar människor i gruppen utrikes födda i lägre utsträckning än inrikes födda. 
Personer som är födda i Sverige av utrikes födda föräldrar arbetar också i lägre grad 
än personer med två inrikes födda föräldrar. Förklaringar pekar på att den utsträckning 
ens föräldrar arbetar i även påverkar ens egen arbetsgrad. Föräldrarnas anknytning till 
arbetsmarknaden påverkar barnens egna förutsättningar och möjligheter senare i livet. Om 
föräldrarna har en stark anknytning till arbetsmarknaden har vanligtvis också deras barn 
det, medan det omvända gäller om föräldrarna har en svag anknytning till arbetsmarknaden. 
(SCB 2016b). Arbete har starka kopplingar till hälsa och grupper som står långt från 
arbetsmarknaden mår ofta sämre psykiskt och/eller fysiskt.
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I tillägg till att löpa högre risk att stå utanför arbetsmarknaden är risken för inrikes födda 
med två utrikes födda föräldrar att dö tidigare högre än för gruppen med inrikes födda med 
inrikes födda föräldrar. Dödligheten för gruppen av personer med utrikes födda föräldrar 
var 2016 20 % högre för kvinnor och 35 % högre för män. (SCB 2016a).

Förväntade dödstal efter riksmedelvärde för befolkning 20-89 år. Data sorterad efter urpsrungsland/föräldrars 
ursprungland. Förväntad riskmedelvärde = 1. Värden överstigande 1 innebär högre dödlighet än snittet 
(Standardised mortality ratios (SMR)). (SCB 2016a)

Exemplen nedan är hämtade från forskning inom olika ämnen så som sociologi, medicin, 
ekonomi och hälsovetenskap. De utgör exempel från olika verksamheter kopplade till 
hälsans bestämmelsefaktorer och till sjukvård. De är inte heltäckande och bör enbart ses 
som delar av en komplex helhet.

Undantag från lagar och riktlinjer blir möjliga genom att särskilja människor
När man tittar på diskriminering utifrån etnicitet kan det vara praktiskt att liksom i 
inledningen titta på förklaringsmodeller. Att människor behandlas olika beroende på var 
de kommer ifrån är del av samhällets maktstruktur där bl.a. rasism och sexism präglat och 
präglar människors sätt att tänka och agera. Inom vården finns exempel både på den sortens 
strukturella diskriminering som utgår från enskilda människors handlingar och den sort som 
utgår från ett diskriminerande regelverk. 

Integrationens svarta bok - Agenda för jämlikhet och social sammanhållning är ett 
slutbetänkande av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering som 
tittar på hur vi kan arbeta för ett mer inkluderande och jämlikt samhälle. Där konstateras att 
myndigheters sätt att utforma sina arbetssätt och instruktioner, sina policys, har präglats och 
präglas av kulturrasistiska antaganden av särskilda gruppers egenskaper. Dessa egenskaper 
antas vara fasta och kan innehålla fara som samhället behöver skyddas från. Som exempel 
pekar de på myndigheters hantering av HIV och sexuellt överförbara sjukdomar och policys 
kring detta. Att spridning av sjukdomarna skulle utgöra en risk för befolkningen som helhet 
gör att det ses som rimligt att vidta åtgärder där man separerar olika befolkningsgrupper 
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och skapar kategorier och identiteter som ses som särskilt farliga, eller potentiellt farliga, 
och som därför får lov att utsättas för kontroll och tvång trots att de inte nödvändigtvis bär 
på någon smitta. (Bredström 2006 genom SOU 2006a).

Ytterligare ett exempel på när ”de vanliga” reglerna inte gäller är när människor 
migrerat till Sverige utan myndigheters tillstånd. Man risker då att hamn i ett rumsligt 
undantagstillstånd där svenska lagar och internationella konventioner om alla människors 
rättigheter sätts ur spel och rätt till hälsa och tillgång till hälsovård inte längre är giltiga. 
(SOU 2006b). 

Skillnader i tillgång till välfärdstjänster
Forskning stärker bilden av ett inbyggt rasistiskt tänkande inom regelverk och 
omsorgsutförande på fler plan. Idéer om invandrades ”omsorgskultur” påverkar 
institutioners sätt att agera kring olika grupper, t.ex. vid bedömning av omsorgsbehov där 
uppfattningar om femininitet, maskulinitet och egenskaper kopplade till ursprung spelar in 
och påverkar människors tillgång till omsorg. Hårdast drabbade blir invandrade äldre och 
äldre kvinnor från arbetarklassen. Vad gäller forskning på området är det belagt att det inte 
finns någon skillnad i behov eller uppfattning om omsorg kopplat till ursprung (Sand 2013). 
Idén om att det skulle vara så påverkar ändå praktiken och de anhöriga: vissa kommuner 
har regelverk där man som anhörig bara kan få ersättning för omsorg om äldre släktingar 
om man kan redovisa förlorad arbetsinkomst. Är man arbetslös får man alltså ingen 
ersättning alls för att vårda sina anhöriga. Ojämlikheten i arbetslivet gör att detta främst 
drabbar de grupper som står utanför arbetsmarknaden. (Brodin 2006 genom SOU 2006b). 
Samma typ av antaganden kan ses inom barnomsorg där invandrade (främst kvinnor) 
antas vara hemarbetande och bärare av samma ”omsorgskultur” som de som vårdar äldre 
släktingar. I myndigheters beslutsprocesser kopplas dessa idéer till antaganden om att 
människor tillhör en särskild ”behovsstruktur” där välfärdstjänsterna anpassas efter det 
man tror är invandrades behov och traditioner (SOU 2006b). Detta minskar tillgången till 
samhällsservice i de områden det gäller.

1990 var ca 9 % av Sveriges befolkning anhöriga till en äldre person med utländskt 
ursprung. 2006 var motsvarande andel 70 % av befolkningen. Kvinnor med 
invandrarbakgrund ser ut att utsättas för högst förväntningar vad gäller egen anhörigvård 
- människor med annan etnisk bakgrund än svensk antas ett annat ansvar för familj och 
anhöriga än vad man gör i majoritetsbefolkningen. Äldre personer med utländsk, och 
framför allt utomeuropeisk bakgrund, får nämligen mer sällan offentlig vård och omsorg 
jämfört med äldre som är födda i Sverige. Forskning pekar på att bland annat avsaknad av 
information och språksvårigheter kan vara skäl till att inte få eller själv avstå från offentlig 
omsorg. (Sand 2013).
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Ojämlik fördelning av hälsa – och vård 
 
Ohälsa är en företeelse som har komplexa orsaker. Social utsatthet är dock alltid förknippad 
med risk för ohälsa. Att nyligen ha flyttat till Sverige eller ha bott i landet i många år 
men ändå ses som avvikande kan påverka ens hälsa negativt. En uppföljningsstudie med 
kvinnliga iranska invandrade visade att de sex år efter sin ankomst upplevde negativ 
hälsopåverkan på grund av känslan att bli behandlad som en ”andra klassens medborgare”. 
De kunde inte få de arbeten de sökte eller själva välja var de skulle bosätta sig. (Akhavan, 
Bildt och Wamala 2006 genom Ignes&Stenberg, 2008). Sett ur ett livsperspektiv är 
upplevelser av social exkludering och exkludering från arbetsmarknaden mycket 
problematiskt ur ett hälsoperspektiv – att länge leva under stress och oro kan leda från 
ohälsa till direkt sjukdom.  

 Ser man till människor som flytt sina hemländer på grund av konflikt och hot finns 
det ofta inte bara ett direkt behov av stöd på grund av traumatiska upplevelser utan 
också en risk att livet i Sverige bidrar till stress. Intervjuer har visat att oro över vänner 
och familjemedlemmar som fortsatt befinner sig i hemlandet eller på flykt har stark 
inverkan på människors hälsa och att möjlighet att känna glädje, kreativitet, motivation 
och framtidstro blir väldigt begränsad eller försvinner helt. (Samarasinghe&Arvidsson 
2002 genom Ignes&Stenberg, 2008). Psykisk ohälsa är vanligare bland människor som 
immigrerat till Sverige, och många delar av förklaringar till varför finns i det svenska 
systemet. Språkbarriärer, svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, upplevelser av 
utanförskap och diskriminering, brist på socialt stöd, brist på information om det svenska 
sjukvårdssystemet och våld i nära relationer var bland de högst rankade orsakerna till 
psykisk ohälsa bland nyanlända. (Akhavan, Bildt och Wamala 2006).

Dagens sjukvårdssystem där det finns många ingångar och sätt att söka vård kan skapa 
förvirring hos de flesta, och om du dessutom inte har svenska som modersmål kan det rent 
av helt förhindra att du söker vård trots att du behöver det. Systemet med telefonkontakt 
som första steget för att kunna boka en tid har visat sig ge utslaget att många som bor i 
områden med hög andel invandrade inte förstår systemet eller inte alls vet hur det är tänkt 
att man ska ta kontakt. (Unnasdóttir 2017 genom Kristenson 2017). Detta kan då leda till att 
man inte söker vård.

Behandling av bröstcancer
Deltagande i barnhälsovårdsprogram är heller inte jämlikt. Andelen barn med föräldrar med 
utländsk härkomst som inte deltar har ökat de senaste åren. Resultaten samvarierar med 
utsatt ekonomisk ställning (Kunskapscentrum barnhälsovård 2017). 

Exempel på brister inom vården kan bland annat ses inom cancerbehandling. Bröstcancer 
är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor och drabbar ca 9000 personer årligen. En 
av de viktigaste delarna i arbetet mot bröstcancer är mammografi, s.k. screening. Tidig 
upptänkt förbättrar chansen för överlevnad betydligt. Flera studier visar dock att deltagande 
i screening är lägre för kvinnor med längre socioekonomisk status och för utlandsfödda 
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kvinnor (Zachrisson 2012 genom Kristenson 2017). En svensk studie, som omfattade 4 645 
kvinnor, visade sämre överlevnad för kvinnor med bröstcancer i socioekonomiskt svaga 
grupper. 19 % fler kvinnor med god socioekonomisk ställning levde efter tio år. Forskarna 
slutsats var att det finns belägg för direkta skillnader i vården. (Bröstcancerförbundet 2010). 
Att det finns så pass stora observerade ojämlikheter i insjuknande och dödlighet bland 
kvinnor relaterade till socioekonomisk position, ålder, födelseland och bosättningens längd, 
eller ålder vid invandring bland utlandsfödda kvinnor pekar på att det behövs noggrann 
översyn av vården vid insjuknande i bröstcancer. Forskare från Karolinska Institutet har 
pekat på skillnaderna och kommer till slutsatsen att de ”motiverar genomförande av aktiva 
åtgärder för att minska insjuknande och framför allt dödlighet hos utsatta undergrupper av 
den kvinnliga befolkningen” (Moradi&Beiki 2011).  
 
Förlossningsskador 

Ett område där man också kan se tydliga skillnader mellan inrikes och utrikes födda 
är inom förlossningsvården. 2014 var mer än var femte kvinna som söker vård 
inom mödrahälsovården född i ett annat land än Sverige (Esscher 2014). Risken för 
förlossningsskador för kvinnor som föder sitt första barn är 23 % högre om de är födda 
utanför norden än om de är födda inom norden, och risken för komplikationer av 
behandling vid förlossning är också högre (Socialstyrelsen 2015 genom Kristenson 2017). 
De senaste decennierna har mödradödligheten minskat över hela Europa, men på senare 
år har antalet stigit något igen. Kvinnor som invandrat från Afrikanska länder har som 
grupp visat sig löpa högre risk för mödradödlighet än grupper födda inom Europa, även när 
man räknar bort socioekonomisk utsatthet eller ”vanliga” risker inom förlossningsvården. 
Det genomfördes en studie 2014 som tittade på just risker för mödradödlighet och 
förlossningsskador inom den svenska vården med fokus på kvinnor som var födda 
utomlands. Denna grupp var klart överrepresenterad över landet vad gällde dödsrisk i en 
ålder då man har möjlighet att skaffa barn.  Kvinnor som var födda i låginkomstländer 
visade sig ha högst risk för mödradödlighet – nästan sju gånger högre än för svenskfödda 
kvinnor, och det var fem gånger vanligare att barnet avled under graviditeten, förlossningen 
eller under tiden som nyfödd. Orsaker till detta har härletts till att man inte sökt vård, att 
man inte har varit del av förebyggande insatser för god hälsa, språkbarriärer; att man inte 
förstår vad som sägs eller vad som menas, och att man inte fått god nog vård. (Esscher 
2014).  
 
Utrikes födda kvinnor utgör en högriskgrupp inom förlossningsvården som är i behov av 
extra resurser för att få en så god graviditet och förlossning som möjligt. 
Enligt Förvaltningslagen har alla människor som inte pratar svenska rätt till tolk inom 
sjukvården, men det händer ändå att man inte får den hjälp med översättning som är grun-
dläggande för att få upplysningar, känna sig trygg och kunna vara delaktig i sin egen vård 
(Lindman, 2016). Utebliven tolkning kan leda till felbehandling, utebliven diagnosticering 
och riskerar patientsäkerheten. Detta gäller inte bara inom förlossningsvården utan inom 
vården generellt.   



18

Ser man till deltagande i föräldrastöd i Skåne hos förstföderskor som haft besök med tolk 
respektive utan tolk syns en stor skillnad i deltagande: 68,4% deltog i gruppaktivitet utan 
tolk och enbart 22,6 % med (Kunskapscentrum barnhälsovård 2017).

Läkemedel och medicinering  
När det kommer till läkemedel och medicinering syns det även här skillnader mellan 
människor födda i eller utanför Sverige. Det var betydligt vanligare för personer födda 
utanför Norden att avstå från att hämta ut sina förskrivna mediciner i större utsträckning 
än för individer födda i Sverige eller övriga Norden. Bland kvinnor födda utanför Europa 
uppgick andelen som avstod att hämta ut mediciner till 22 % 2007, jämfört med 6 % för 
kvinnor födda i Sverige. 

 

Andel personer (i procent) som avstod att jämta ut förskriven medicin. Data fördelad efter ursprung.  

(Statens folkhälsoinstitut 2006 via Andersson 2007).

Kvinnor födda utanför Europa angav mindre ofta ekonomiska skäl till att avstå från 
läkemedel än övriga kvinnor framför allt födda i Sverige och övriga Norden. Bland männen 
var det vanligast bland födda i övriga Europa att ange bristande ekonomi som orsak till att 
inte hämta ut. Det var vanligare att både kvinnor och män födda utanför Europa angav att 
de inte trodde läkemedlet skulle hjälpa och därför inte hämtade ut sin medicin. (Andersson 
2007).

Att inte känna tillit till människor och/eller sjukvården är också ofta kopplat till ålder, 
kön och/eller utländsk bakgrund (Wollebaek et al. 2012 genom Kristenson 2017). Ju 
sämre upplevelser du har fått av sjukvården, desto mindre troligt är det att du kommer 
att söka dig till den eller följa de rekommendationer du får. Människor med förgymnasial 
utbildning, äldre kvinnor och patienter födda utanför EU har visats få sämre mediciner 
än andra patientgrupper. Vid stroke och behandling av psykisk ohälsa får människor med 
eftergymnasial utbildning och yngre personer födda i Sverige läkemedelsbehandling av 
högre kvalitet (Socialstyrelsen 2011). Det är i sig inte bara direkt fel utifrån de lagar som 
finns utan riskerar också att ytterligare marginalisera grupper som har högt behov av vård.      
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Sjukvårdspersonal och kompetens att möta människor 
Tillit är en viktig del av sjukvårdens uppdrag. Om patienter inte känner sig trygga i den 
utsatta situation som ofta kan uppstå vid sjukdom är risken stor att behandlingen inte blir 
så effektiv som den kunnat vara. Ser man på strukturell diskriminering inom vården är 
bemötande och tillit två begrepp som ofta hamnar i motsättning till varandra. 

Det problem med utebliven tolkning som nämns i relation till förlossning ovan är en 
hörnsten i bemötandet av patienter som inte pratar svenska. Närvaro av en professionell 
tolk är grundläggande för att man ska förstå vårdförloppet, sina symtom, sin sjukdom 
och sin behandling. Man har som patient rätt att vara delaktig i sin egen behandling, 
en rätt som åsidosätts om man inte kan få information kring förloppet på ett språk man 
förstår. Kommissionen för jämlik hälsa pekar ut betydelsen av kompetent tolkning som en 
patientsäkerhetsfråga (Kristenson 2017).

De mål som finns för bemötande hos sjukvårdspersonal formuleras ofta genom en tanke 
på att ”behandla alla lika”, vilket naturligtvis inte är en missriktad tanke i grunden. Det 
finns dock problem med att förbise skillnader: att osynliggöra etniskt grundad ojämlikhet 
kan också avproblematisera sjukvårdspersonalens och läkarkårens ”vithet”. Behovet att 
skaffa ”kulturkompetens” till arbetsplatsen tolkas som ett behov av ökad kunskap om ”den 
andra” istället för ett behov av utredare och samtalsledare med utländsk bakgrund (Statens 
offentliga utredningar 2006b).

Det demokratiska ideal som finns formulerat inom hälso- och sjukvårdslagen om 
god hälsa och lika rätt för alla till hälso- och sjukvård är inte uppfyllt enbart för att 
det finns formulerat. Tillgång till och utförande av vård villkoras av den strukturella 
diskrimineringens konsekvenser för personer med utländsk bakgrund. Det innebär att man 
måste titta på diskrimineringens grundsatser, former och uttryckssätt – annars finns det 
mycket små möjligheter att uppnå målet om jämlikt bemötande. (SOU 2006:27). Vi måste 
anpassa vården efter behov och se till att alla som har behov av vård också har faktisk 
möjlighet att söka och ta del av den. 

Vänsterpartiets mål för en Skånsk vård fri från 
diskriminering på grund av etnisk tillhörighet 

• Att regionens rekryteringsprocesser är fria från diskriminering och stimulerar en 
rekrytering som präglas av mångfald samt att språkkompetens och kunskap om 
andra kulturer ses som meriterande vid anställning;

• Att Region Skåne storsatsar på primärvårdens uppsökande och hälsoförebyggan-
de arbete för att nå grupper som man vet söker vård i för liten utsträckning;

• Att tolkar anställs på regionens akutsjukhus;
• Att tolkar anställs på regionens förlossningsavdelningar;
• Att tolkverksamheten bedrivs i egen kvalitet för att garantera hög kvalitet, garan-

tera tolkarna en god arbetsmiljö och säkerställa alla patienters vård efter behov; 
• Att etablera vårdcentraler där förebyggande och uppsökande arbetssätt lyfts 

fram;
• Att införa ambulerande screeningverksamhet i Region Skåne. 
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Diskriminering på grund av 
HBTQ-tillhörighet
 
Det finns en starka normer kring vad som utgör en ”normal” sexualitet och vad som 
uppfattas som ”avvikande”. Ibland är det ”avvikande” direkt förknippat med ogillande 
eller till och med hat, men vanligare är att sexuell läggning ses som befäst med specifika 
egenskaper kopplade till femininitet eller maskulinitet. Att vara homosexuell, bisexuell 
eller pansexuell, transsexuell eller transgender, queer, intersexuell eller asexuell kan utgöra 
grund för avvikande behandling och diskriminering. Det är vanligare för HBTQ-personer 
i Sverige att på grund av stress drabbas av psykisk ohälsa, ligga i riskzonen för missbruk 
av alkohol, ha kortare livslängd och som grupp vara i riskzonen för suicid/självmord. 
Stressen i sig ser ut att vara kopplad till diskriminering i samhället. (Socialstyrelsen 2016). 

HBTQ-personer utgör en väldigt blandad grupp av människor från flera sexuella 
minoriteter och könsminoriteter som kan ha väldigt olika hälsobehov. Gemensamt för 
alla människor är dock att den sociala miljön spelar stor roll för goda förutsättningar för 
hälsa. Detta gäller både direkt och indirekt genom utsatthet för våld, diskriminering och 
begränsad tillgång till kompetent och anpassad sjukvård. Skillnader i hälsa mellan HBTQ-
personer och heterosexuella har generellt förklarats via teorin om minoritetsstress. Den 
ökade stress och påfrestning som HBTQ-personer lever med på grund av fördomar, stigma 
och diskriminering i kombination med allmän livsstress har negativa effekter på både 
psykisk och fysisk hälsa. (Folkhälsomyndigeten 2015)

Nedan följer exempel på problem med ohälsa och diskriminering inom några skilda 
grupper.   

HBTQ-föräldrar och barnavårdscentralen
Antalet barn som lever med samkönade föräldrar har mer än tiodubblats sedan slutet av 
1990-talet. Samtidigt visar forskning att många HBTQ-föräldrar är motvilliga att berätta 
om sin sexuella läggning av rädsla för att bli utsatta för diskriminering, och att detta i 
förlängningen kan leda till att man undviker kontakt med sjukvården för sin egen eller 
sina barns skull. En svensk studie har undersökt HBTQ-föräldrars upplevelser av ett antal 
olika barnavårdscentraler (BVC) i Skåne. I undersökningen deltog homosexuella par av 
både kvinnor och män som levde i antingen tvåsamhet eller tresamhet både i stad och 
landsbygd över regionen. (Andersen et al 2017).

Studien fokuserar på bemötandet från sjuksköterskor på BVC och finner att föräldrars 
upplevelser kan delas in i två olika kategorier: direkt negativa upplevelser av 
diskriminering och/eller osynliggörande, och positiva upplevelser av personal som 
verkligen anstränger sig för att vara inkluderande ”trots” att familjen avviker från normen 
mamma-pappa-barn. Det går i stort i linje med internationell forskning som pekar på 



22

att den diskriminering mot HBTQ-personer som förekommer inom vården oftare beror 
på att personalen individuellt agerar utifrån uppfattningar om ”det normala” snarare 
än att regelverken styr verksamheten genom planerade särskiljanden. Vem du möter på 
vårdcentralen verkar därför ha större betydelse eller potentiellt kunna leda till större 
problem än de riktlinjer som finns för vårdutförande. 

Intervjuerna visade vidare att det informationsmaterial som delas ut kritiseras för att vara 
heteronormativt – alla får samma bok med fakta om hälsa under graviditeten och barnets 
första tid som nyfödd. Ett flertal föräldrar uppfattade informationen som klart riktad mot 
en familjeform som de själva inte tillhörde.

Slutligen kritiseras bvcs verksamheter för generell brist på kunskap om icke-normativa 
föräldraskap. Det blir tydligt att det skulle behövas en generell kompetensutveckling hos 
personalen – det bör inte vara godtyckligt vilken kunskap yrkespersonen du möter besitter 
om familjebildningar som inte faller inom en konventionell norm. Sett utifrån målet att 
arbeta med hela familjen och ge jämlik vård är detta en förutsättning för att uppfylla de 
grundläggande målen för verksamheten. (Andersen et al 2017). Inte minst är det av enorm 
vikt för de som söker råd och stöd. 

Transpersoners hälsa
Folkhälsomyndigeten tog 2015 fram en rapport som undersökte hälsa och hälsans 
bestämmelsefaktorer hos transpersoner i Sverige. Som bakgrund till undersökningen 
visar de bland på en studie som visade att transpersoner rapporterade sämre hälsa än både 
homo- och bisexuella samt befolkningen i allmänhet. Den visade också att transpersoner 
hade ett sämre allmänt hälsotillstånd, sämre psykiskt välbefinnande, mindre tillit till andra 
människor och lägre tillgång till emotionellt och praktiskt stöd i jämförelse med övriga 
grupper (Roth, Boström&Nykvist 2006 genom Folkhälsomyndigheten 2015a).
Majoriteten av de som deltog i studien uppgav ett gott allmänt hälsotillstånd, samtidigt 
som enbart en minoritet upplevde att de helt kunde leva i enlighet med sin könsidentitet. 
Många uppgav psykisk ohälsa i form av tankar på självmord och självmordsförsök, och 
över hälften av respondenterna angav att deras arbetsförmåga eller vardag är begränsad i 
någon grad på grund av en fysisk eller psykisk sjukdom. 36 % av respondenterna svarade 
att de minst en gång under de senaste 12 månaderna allvarligt övervägt att ta sitt liv. Cirka 
en tredjedel rapporterade att de någon gång försökt att ta sitt liv. 

Enligt undersökningen är det främst livsvillkor som påverkar förutsättningarna för hälsan 
bland transpersoner: kränkande behandling, diskriminering, våld och lågt förtroende för 
samhällsinstitutioner. Undersökningen rekommenderade i sin slutsats samhällsinsatser 
som bidrar till ett tryggt livsutrymme för transpersoner och främjande av psykosocial 
hälsa. Förekomst av trakasserier, diskriminering och våld måste förhindras med hjälp av 
förebyggande arbete. (Folkhälsomyndigheten 2015a)
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RFSU gjorde 2017 en uppföljning av regionala handlingsplaner rörande HBTQ-personers 
psykiska hälsa. Regions Skåne är med i granskningen med handlingsplanerna från 2016 och 
2017. Regionen beskriver i handlingsplanerna att det finns behov av att höja kunskapen om 
villkor och levnadsförhållanden och att arbeta med preventiva insatser för att öka HBTQ-
personers hälsa. För att göra detta har man satsat på att stärka kompetensen inom barn- och 
ungdomspsykiatrin för att möta vad man upplever är ”ett ökat antal barn med tankar kring 
sin könsidentitet” (RFSU 2018). 

Nyanlända HBTQ-personer nämns som en särskilt sårbar grupp vilket överensstämmer väl 
med förklaringsmodellerna som pekar på samverkande ohälsoorsaker. 

Region Skånes egen analys innefattar en text om att antalet personer som söker vård och 
får diagnosen könsdysfori har ökat i Sverige och i Skåne de senaste åren, och att personer 
som söker vård behöver bli utredda och omhändertagna inom en rimlig tid. Trots denna 
målsättning kommer det fortsatt rapporter om att köerna för utredning av könsidentitet 
växer (Sveriges Radio 2018). Mottagningen i Lund tar emot patienter både från Skåne och 
angränsande län, och antalet ansökningar ökade mellan 2016 och 2017 från 118 personer 
till 167 personer. Långa väntetider sätter stor press på en grupp människor, ofta unga, som 
redan är i riskzonen för psykisk ohälsa och suicid. (Sveriges Radio 2018). Målsättningen att 
öka resurserna till verksamheten måste tas på allvar.  

I utvärderingen av de regionala handlingsplanerna kritiserade RFSU slutligen att det i viss 
utsträckning saknas konkreta insatser kopplade till målen om ökad kunskap om psykisk 
ohälsa hos HBTQ-personer med hänvisning till målet om jämlik vård i Skåne. (RFSU 
2018).

Att ge blod – en fråga om sexuell läggning?
Att ge blod är idag inte tillåtet på samma villkor för alla människor. Det har tidigare inte 
alls varit tillåtet att ge blod om du är en man som har sex med män – detta är nu ändrat till 
att det är tillåtet men med kravet att personen lever i sexuell avhållsamhet i ett år innan 
han ger blod, oavsett om personen lever i ett fast monogamt förhållande eller inte (GeBlod 
2018). Trots att hela blodgivarsystemet för samtliga givare bygger på tillit – att man fyller i 
blanketterna sanningsenligt för att mina risken för smittspridning av blodburna sjukdomar 
– sträcker sig denna tillit inte till alla. Allt blod som kommer in till blodcentralen testas, och 
HIV kan synas på tester efter tre månader. Personer som ger blod kan också göra ett HIV-
test på blodcentralen och få svar på 20 minuter. 
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Rätt att skaffa barn

Sverige har en familjelagstiftning som härstammar från 1950-talet. Ett flertal tillägg har 
gjorts sedan dess, bland annat har man infört lika rätt för samkönade par och ensamstående 
till behandling för ofrivillig barnlöshet. Detta görs vanligen genom provrörsbefruktning 
(IVF) eller insemination. Idag är dock köerna till behandling långa och många löper risk att 
hamna över den åldersgräns som är satt för inledande av behandling. Problemen med långa 
köer drabbar alla människor som söker behandlingen, men i praktiken drabbar det många 
HBTQ-familjer. Par som inte är i behov av donerad sperma till inseminering kan gå till en 
privat klinik, men lagen förbjuder donationsinseminiering utanför den regionala vården. 
Alternativet blir ofta att söka behandlingen utomlands, men då har man inte tillgång till de 
hälsokontroller som är nödvändiga vid hormonbehandling. (RFSL 2018) I förlängningen 
utgör de långa köerna en källa till stress och kan riskera både psykisk och fysisk hälsa för 
samkönade par. 

Vänsterpartiets mål för en Skånsk vård fri från diskrimine-
ring på grund av sexuell läggning eller könsöverskridande 
identitet
• Att HBTQ-certifiera Region Skånes verksamheter;
• Att stärka Region Skånes uppsökande och förebyggande hälso- och sjukvård; 
• Att korta köerna till reproduktionsmedicinskt centrum;
• Att korta köerna till utredningar som rör könsdysfori och tillför en långsiktig 

trygg finansiering av verksamheten;
• Att satsa på träffpunkter för HBTQ-ungdomar inom ramen 

ungdomsmottagningarnas arbete;
• Att låta människor ge blod på lika villkor.
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Diskriminering på grund av 
funktionsvariation
Att leva med funktionsvariation ska inte innebära att man tvingas stå utanför samhället. 
Funktionshinder kan innebära oerhört olika saker men innefattar psykiska eller fysiska 
variationer från det som uppfattas som den samhälleliga normen. Att sammanfatta vilken 
diskriminering som kan drabba dig som funktionshindrad är därför inte helt enkelt. 
Gemensamt för alla är dock att man har rätt till vård utifrån behov. Enligt konventionen 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har alla rätt att leva ett självständigt 
liv och delta i samhället på lika villkor (Förenta Nationerna 2008). Myndigheten för 
delaktighet konstaterar också att man har samma rätt till hälsa som alla andra. Rätten 
till hälsa handlar då inte bara om frånvaro av sjukdom utan också om att i förhållande 
till övriga befolkningen ha jämlika möjligheter till god hälsa, allt i enlighet med den 
lagstiftning som finns. En rad faktorer som diskriminering, ekonomisk otrygghet och brist 
på delaktighet och inflytande spelar en viktig roll för hälsan. Hälsa omfattar också kontroll 
över sin egen hälsa och kropp, inkluderande sexuella och reproduktiva rättigheter. (MFD 
2018).

Nedan följer exempel som rör sjukvård, men som inte inkluderar färdtjänst eller 
sjuktransport. För mer information om färdtjänst eller sjuktransport, se Vänsterpartiets 
regionpolitiska program för 2018-2022 (tillgängligt via hemsida vars adress finns på insidan 
av pärmen i denna rapport). 

Hälsa hos personer med funktionsvariation
2017 gjordes en enkätundersökning, Rivkraft, genom en panel och Myndigheten för 
deltagande där strax över 2000 personer deltog. Frågor inkluderade vanliga hälsoindikatorer 
och erfarenheter av vården. Därtill läggs SCB:s undersökning om levnadsvillkor och 
självskattad hälsa där resultaten kan ses i tabellen på nästa sida. 
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Andel (i procent) personer över 16 år som skattar sin hälsa som god. Data hämtad från SCBs undersökning om 
levnadsvillkor 2014/15. Genom MFD 2018.  

Att ha en funktionsvariation är oftare kopplat till lägre deltagande på arbetsmarknaden, 
avsaknad av socialt och praktiskt stöd och utsatthet för kränkande behandling och 
diskriminering än vad det är för andra grupper. Generellt inom gruppen är det också 
vanligare med psykisk ohälsa och symptom så som värk, trötthet, stress, oro och ångest 
som inte är relaterade till funktionsvariationen i sig. Personer inom gruppen deltar 
mindre ofta i sociala aktiviteter och är oftare utsatt för våld och hot om våld än andra. 
(Folkhälsomyndigheten 2015b).

I enkätundersökningen rapporterade en ca en tredjedel av de deltagande att de upplever sin 
hälsa som dålig. En större del av dem var kvinnor – fyra av tio, jämfört med för män där det 
är tre av tio. Tre av tio motionerade aldrig eller mer sällan än en gång i veckan; orsakerna 
var oftast ekonomiska eller att man inte kände att man hade ork. Samtidigt ville 75 % 
motionera mer än vad de gjorde. (MFD 2017).

Erfarenheter av kontakt med sjukvården
I Rivkraftundersökningen ställdes även frågor om personers erfarenheter av kontakt med 
sjukvården. 48 % av de deltagande uppgav att de någon gång känt sig diskriminerade i 
kontakt med vården. 4 % uppgav att de alltid upplever sig diskriminerade i kontakt med 
vården. Vanliga anledningar var otillgängliga bokningssystem och bristande tillgänglighet 
i lokalerna, och att personalens i sitt bemötande inte förstått personen som söker vård eller 
personen inte blivit tagen på allvar. En av tio svarade att vårdpersonalen inte förstått vad 
det var de sökte vård för. Kränkningar på grund av sin funktionsnedsättning rapporterades 
också, och att man inte förstår läkare, annan personal eller informationsmaterial som man 
blir tilldelad. Totalt hade 54 % av kvinnorna och 33 % av männen upplevt diskriminering i 
möte med sjukvården. En deltagare berättar att hen på grund av stamning, autism och ADD 
ofta bemöts som ett barn eller missbrukare. En annan berättar att hen alltid blir avkrävd att 
boka en telefontid – ”men det går ju inte när jag är döv”. (MFD 2017).
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Sett över samtliga åldersgrupper är det mer än dubbelt så hög andel personer med 
funktionsvariation som uppger att de har avstått från läkarvård trots att de behövt det 
jämfört med övrig befolkning. Samstämmigt med resultaten från Rivkraft visas att kvinnor 
tycks mindre benägna än män att söka läkarvård trots behov. En högre andel yngre kvinnor 
än män med funktionsvariation, 16-29 år, har låtit bli att söka vård trots behov. I jämförelse 
med kvinnor i övrig befolkning är skillnaderna ännu högre: nästan tre gånger så hög andel 
kvinnor med funktionsvariation uppger att de inte har sökt vård trots behov jämfört med 
kvinnor i övrig befolkning. (MFD 2016).

Samma mönster kan ses för sökande till tandläkarvård där fler personer med 
funktionsvariation avstår från att söka vård trots behov. I högst utsträckning gäller detta 
kvinnor med funktionsvariation i åldrarna 16-29 år där 24 % angett att de avstått, jämfört 
med 13 % av kvinnor i övrig befolkning. Ekonomiska förhinder uppges vara en vanlig 
anledning. 

Vänsterpartiets mål för en Skånsk vård fri från diskrimine-
ring på grund av funktionsvariation

• Att samtliga lokaler där Region Skåne bedriver verksamhet ska vara tillgängliga 
för alla;

• Att Region Skåne tillsätter en tillgänglighetskartläggare som tar fram en 
tillgänglighetsguide, efter Västra Götalands modell;

• Att Region Skåne tar fram ett högkostnadsskydd för hjälpmedel. Vänsterpartiets 
målsättning är att finansieringen i så hög grad som möjligt ska vara solidariskt 
via skattsedeln. Det får inte vara en klassfråga om har råd till rätt hjälpmedel 
eller inte;

• Att Region Skåne arbetar med uppsökande verksamhet så att alla garanteras 
tillgång på förebyggande hälso- och sjukvård, detta gäller också för boende enligt 
LSS;

• Att Region Skåne tillhandahåller ledsagare och tolkar vid alla stora sjukhus och 
hälsomottagningar;

• Att Region Skåne kräver att alla vårdgivare som bedriver skattefinansierade vård 
ska vara tillgänglig för alla, även de privata aktörerna; 

• Att Region Skåne storsatsar på primärvårdens uppsökande och 
hälsoförebyggande arbete för att nå grupper som man vet söker vård i för liten 
utsträckning;

• Att brukarinflytandet stärks i Region Skåne; 
• Att regionens rekryteringsprocesser är fria från diskriminering och stimuleras en 

rekrytering som präglas av mångfald.
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Vänsterpartiet i Region Skåne

I Sverige ska all vård ges efter behov oavsett vem du är. Tyvärr är det inte alltid så. Det finns 
skillnader i vem som får vilken vård och hur den ges. Samhällets maktstrukturer och normer 
präglar vilket mottagande du får som människa och som patient.

Diskrimineringslagen finns till för att skydda mot diskriminering i samhället. I denna rapport 
ser vi närmare på tre olika diskrimineringsgrunder och dess följder inom hälso- och 
sjukvården i tre separata delar: diskriminering på grund av etnicitet; sexuell läggning eller 
könsöverskridande uttryck och diskriminering på grund av funktionsvariation. 

Det går att forma en vård fri från diskriminering - om den politiska viljan finns. 
Hos Vänsterpartiet finns den. Utifrån aktuell statistik och undersökningar om hälsa och 
ohälsa presenterar vi våra krav för en sjukvård som ska vara till för alla. 

En vård fri från diskriminering utgör andra delen i en rapportserie om tre från Vänsterpar-
tiet i Skåne som behandlar jämlikhet inom hälso- och sjukvård. Den första rapporten, 
Jämställdhet inom vården, finner ni på htttp://vskane.se.

Scanna här för att komma till den digitala rapporten


