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Vård på lika villkor – hur jämlik är vården?

Sammanfattning
Hälso-och sjukvården behöver utveckla strategier 
för att minska de skillnader som finns i hälsa och 
vård mellan olika grupper av medborgare. 

Jämlik vård innebär att alla medborgare ska 
ha samma möjligheter att få vård och att alla blir 
likvärdigt behandlade oavsett faktorer som ålder, 
kön, sexuell läggning, funktionshinder, bostads-
ort, utbildning, social ställning, födelseland eller 
religiös tillhörighet.

Det är förhållandevis stora skillnader i vårdkon-
takter mellan de som bor i glesbygd och de som bor 
i tätort, och skillnaderna har dessutom ökat över 
tid. Också när det gäller utbildningsnivå finns ten-
denser till skillnader – trots högre grad av ohälsa 
avstår personer med grundskoleutbildning oftare 
från läkarbesök än de med högskoleutbildning. 

Ojämlikheten i hälsa visar sig i sjukvården 
bland annat genom att dödstalen i så kallad åtgärd-
bar dödlighet är betydligt högre för utlandsfödda 
och lågutbildade än för svenskfödda och högutbil-
dade. Med åtgärdbar dödlighet menas dödlighet i 
sjukdomar som kan påverkas med insatser inom 
hälso- och sjukvården och genom folkhälsopoli-
tiken. Dessa skillnader verkar i vissa avseenden 
öka för dödsfall som har bedömts särskilt påver-
kas av folkhälsopolitiska insatser (t.ex. sjukdomar 
som är relaterade till alkohol och tobak). Personer 
med låg utbildning vårdas också betydligt oftare 
än högutbildade på sjukhus för tillstånd som hade 
kunnat behandlas i öppna vårdformer – inklusive 
primärvård och närvård. 

Vidare är läkemedelsbehandlingen vid flera stora 
folkhälsosjukdomar mindre ändamålsenlig för låg-
utbildade och utlandsfödda, än för högutbildade och 
svenskfödda. Detta gäller till exempel behandling 
vid hjärtinfarkt, hjärtsvikt, och stroke. Högutbil-
dade ordineras oftare nyare och därmed dyrare 
läkemedel. Också vid läkemedelsbehandling av 
schizofreni finns påtagliga skillnader – till lågut-
bildades nackdel. 

Analyser av äldres läkemedelsanvändning 
visar också att lågutbildade personer har en mer 
riskfylld läkemedelsanvändning, både när det gäl-
ler olämpliga läkemedel och olika kombinationer 
av läkemedel.

Inledning
”Vård på lika villkor” innebär att alla medbor-
gare har lika rätt till vård och behandling. Detta 
har varit ett centralt mål ända sedan det moderna 
hälso- och sjukvårdssystemet började byggas upp 
i Sverige. Målet uttrycks också i den så kallade 
portalparagrafen (§ 2) i hälso- och sjukvårds-
lagen. Med en jämlik vård menas att vård och 
behandling ska erbjudas på lika villkor oavsett 
ålder, kön, sexuell läggning, funktionshinder, bo-
stadsort, utbildning, social ställning, födelseland 
eller religiös tillhörighet. En jämlik vård förutsät-
ter att behovet av vård är grunden för priorite-
ringar mellan personer och grupper av medbor-
gare. Eftersom hälsan inte är jämlikt fördelad bör 
en sjukvård som strävar efter att uppnå god hälsa 
och en vård på lika villkor för hela befolkningen 
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prioritera dem som har störst behov, samt också 
prioritera hälsoinriktade och hälsofrämjande in-
satser.

Frågan om huruvida vården ges på lika villkor 
är komplex och måste analyseras från flera per-
spektiv. Ett av dessa perspektiv innebär att man 
jämför olika befolkningsgruppers tillgång till 
vård. För att kunna bedöma om vården ges på lika 
villkor måste man ta hänsyn till de skillnader i 
behov som finns mellan olika grupper. Ett annat 
perspektiv på vårdens jämlikhet utgår från grup-
per med samma vårdbehov. Frågan gäller då om 
patienter med samma vårdbehov får en likvärdig 
behandling och omvårdnad. 

I analyser av jämlikhetsaspekter i hälso- och 
sjukvården har de senaste åren särskilt regionala 
skillnader uppmärksammats. Det finns stora regi-
onala variationer både i vårdutnyttjande och i vår-
dens kvalitet och resultat. Dessa variationer beror 
på en mängd faktorer som demografiska skillna-
der, skillnader i sjuklighet, skillnader i hur vården 
är organiserad och skillnader i behandlingskultur. 
I Socialstyrelsens analyser inom ramen för arbe-
tet med Öppna jämförelser jämförs medicinska 
resultat och olika kvalitetsindikatorer mellan 
landstingen och i vissa fall även för sjukhus [1]. 
Det framgår att regionala skillnader förekom-
mer i alla de avseenden som studeras. Det finns 
dock inga uppenbart systematiska skillnader mel-
lan landstingen i den mening att vissa landsting 
visar ett sämre eller bättre resultat i samtliga eller 
flertalet indikatorer. Det är snarare påfallande hur 
varierande resultaten är för olika indikatorer.

Också skillnader mellan kvinnor och män när 
det gäller hälsa, vård och behandling har under 
det senaste decenniet varit föremål för forskning, 
analys och uppföljning. Numera är det också när-
mast självklart att så långt det är möjligt redovisa 

och analysera uppgifter om hälsa, vård och och 
behandling fördelade på kvinnor och män. 

Skillnader mellan socioekonomiska grupper 
har inte följts upp systematiskt i motsvarande om-
fattning. Orsaken kan dels vara att sådana jäm-
förelser inte har efterfrågats i någon högre grad, 
dels att socioekonomi till skillnad från kön och 
bostadsort kan tolkas och definieras på flera sätt. 
Det kan också bero på att de register som konti-
nuerligt samlar uppgifter om befolkningens vård-
utnyttjande inte regelmässigt innehåller uppgifter 
om socioekonomi.

Underlag, mått och indikatorer
Redovisningen i detta avsnitt syftar till att analy-
sera några viktiga aspekter av vårdens jämlikhet. 
De jämförelser som vi presenterar baseras huvud-
sakligen på Socialstyrelsens olika hälsodatare-
gister samt på Statistiska centralbyråns (SCB:s) 
register och aktuell forskning inom området [2]. 
Här redovisas
•	 uppgifter om befolkningens kontakter med vår-

den, t.ex. läkarbesök i olika socioekonomiska 
grupper

•	 andel personer i olika grupper som avstår från 
vård trots behov

•	 skillnader mellan grupper i upplevd respekt och 
bemötande

•	 åtgärdbar dödlighet – jämförelser mellan grup-
per med olika utbildningsnivå och födelseland 
– utveckling över tid 

•	 undvikbara vårdtillfällen – jämförelser mellan 
grupper med olika utbildningsnivå och födelse-
land – utveckling över tid 

•	 skillnader i läkemedelsbehandling vid olika 
sjukdomstillstånd.
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Kommentarer till analys och metod
En viktig bakgrundsfaktor när det gäller att följa 
ojämlikhet i vården är social position, speciellt 
eftersom det är väl känt att ohälsan och därmed 
vårdbehoven varierar i olika socialgrupper. Det 
finns i princip tre olika sätt att beskriva socioeko-
nomiska förhållanden: utifrån utbildning, yrke 
eller inkomst. Ingen av dessa tre indelningsgrun-
der är invändningsfria. 

Ett problem med att använda utbildning är till 
exempel att det är svårt att jämföra olika åld-
rar, eftersom utbildningssystemet har genomgått 
stora förändringar över åren. Som exempel kan 
nämnas att en gymnasieexamen i dag inte är 
jämförbar med en studentexamen från mitten av 
1900-talet när det gäller vilka yrken och socio-
ekonomisk ställning som dessa utbildningar kan 
leda till. Också yrkesindelningar är problematis-
ka på grund av förändringar över tid. Inte heller 
personens inkomst är en problemfri indelnings-
grund, eftersom det ofta är hushållets inkomst – i 
förhållande till försörjningsbördan – och inte den 
individuella inkomsten – som är avgörande för 
ekonomisk status. 

I detta avsnitt har vi huvudsakligen använt ut-
bildningsbakgrund för att spegla social position, 
det vill säga om man har en kort (folkskola eller 
grundskola), medellång (gymnasium) eller lång 
(eftergymnasial) utbildning. 

Medborgarnas kontakter med vården 
– skillnader mellan olika grupper
Ända sedan SCB:s undersökningar av levnads-
förhållanden (ULF-undersökningarna) introdu-
cerades i mitten av 1970-talet har det varit möjligt 
att följa olika befolkningsgruppers kontakter med 
sjukvården. Det är i första hand uppgifter om lä-

karbesök, det vill säga vårdutnyttjande i öppen-
vården, som har studerats. Vanligen studerar man 
om det finns skillnader mellan olika befolknings-
grupper beträffande hur många som har gjort 
minst ett läkarbesök.

I början av 2000-talet hade i genomsnitt 35 pro-
cent av männen och 42 procent av kvinnorna i ål-
dern 25–74 år besökt läkare minst en gång under 
den senaste tremånadersperioden. Det är vanli-
gare med läkarbesök bland äldre, bland dem med 
försämrat hälsotillstånd och bland dem med flera 
långvariga sjukdomar (tabell 2:10). Dessa uppgif-
ter stämmer alltså i stort relativt väl med vad vi 
vet om hälsoläge och vårdbehov i olika grupper. 
Uppgifterna svarar emellertid inte fullt ut på frå-
gan om vården ges efter behov – skillnaderna i 
ohälsa mellan olika grupper kan fortfarande vara 
större än  skillnaderna i vårdutnyttjandet.  

Tabell 2:10. Läkarbesök
Andel med minst ett läkarbesök under den senaste 
tremånadersperioden. Åren 2001–2005.  

Män Kvinnor

Ålder
15–44 29,3 37,7
45–64 35,8 44,3
65–74 47,1 50,6
Självskattat hälsotillstånd
Gott 27,4 32,8
Medel 54,3 65,3
Dåligt 78,8 83,5
Långvariga sjukdomar
Inga sjd 18,8 23,5
Högst 2 sjd 49,3 56,3
Minst 3 sjd 66,1 75,5
Utbildning
Grundskola 37,5 47,9
Gymnasium 35,5 43,3
Post gymn 33,2 38,9
Totalt 34,8 42,4

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållandena (ULF), SCB  
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I figur 2:30 visar vi antalet öppenvårdsbesök i den 
somatiska specialistvården år 2006, uppdelat på 
kön, ålder och utbildningsbakgrund. Som fram-
går av figuren gjorde högutbildade i den äldsta 
åldersgruppen fler läkarbesök än lågutbildade. 
Detta stämmer inte med vad som är känt om de 
olika gruppernas hälsoförhållanden. En möjlig 
förklaring kan vara att de lägst utbildade i stäl-
let oftare får slutenvård än övriga grupper (figur 
2:31). Vi kan dock inte avgöra om det samlade 
vårdutnyttjande därmed är jämlikt i den mening 
att den avspeglar skillnaderna mellan gruppernas 
vårdbehov. 

Samma mönster som gäller för den somatiska 
vården gäller även för den psykiatriska vården. 
Kontakterna med den öppna psykiatriska vården 

är i den yngre gruppen mer omfattande ju kor-
tare utbildning man har, medan det råder ett om-
vänt förhållande i den äldre gruppen [3]. I sluten 
psykiatrisk vård är mönstret detsamma i båda 
åldersgrupperna, det vill säga ju kortare utbild-
ning desto större vårdutnyttjande. Särskilt bland 
männen i åldrarna 45–59 år är skillnaderna när 
det gäller vårdutnyttjande stora. Om skillnaderna 
motsvarar vårdbehoven i dessa grupper kan inte 
avgöras utifrån enbart dessa uppgifter.

Äldre utlandsfödda gör färre besök  
i vården än andra grupper

Personer som är födda utanför Norden har i större 
utsträckning sämre hälsa än personer födda i Sve-
rige. I de yngre åldersgrupperna är skillnaderna 

Figur 2:30. Besök i öppenvård vid sjukhus
Antal besök i somatisk specialistvård vid sjukhus 
per 10 000 invånare år 2006, efter utbildningsnivå.

�
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Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen och utbildningsregistret, SCB
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Figur 2:31. Vårdtillfällen i slutenvård
Antal vårdtillfällen inom somatisk slutenvård per 
10 000 invånare år 2006, efter utbildningsnivå.
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i vårdutnyttjande mellan grupperna små, men ett 
visst mönster framträder: de som är födda utanför 
Norden nyttjar mer vård än de som är födda i Sve-
rige och i övriga Norden. I åldrarna över 85 år har 
emellertid de som är födda utanför Europa ett mar-
kant lägre vårdutnyttjande än övriga grupper.

När det gäller antal vårdtillfällen i den slutna 
somatiska vården är skillnaderna mellan grup-
perna små, utom i den äldsta åldersgruppen. I den 
äldsta åldersgruppen nyttjar personer födda utan-
för Norden mindre vård än andra. Vad som kan 
ligga bakom detta är okänt, men möjligen kan det 
bero på skillnader i familjetradition som innebär 
att de anhöriga tar hand om de äldre. En annan 
förklaring kan vara att äldre personer återvänder 
till sitt födelseland utan att detta syns i den svens-
ka befolkningsstatistiken [4]. Sammantaget visar 
uppgifterna att vårdutnyttjandet inte motsvarar de 
skillnader i hälsotillstånd som finns mellan dem 
som är födda i Sverige och dem som kommer från 
länder utanför Norden.

Skillnaderna i kontakter med den öppna psyki-
atriska vården är stora mellan dem som är födda 
i Sverige och olika grupper av utlandsfödda [3]. 
Personer födda i Finland och i utomeuropeiska 
länder har mer omfattande kontakter med psykia-
trin jämfört med svenskfödda och personer födda 
i de andra nordiska länderna. Bakom dessa skill-
nader ligger bland annat skillnader i sjukdomsfö-
rekomst. 

Läkarbesök och behov av vård  
– bostadsort och utbildning
Många andra faktorer än vårdbehov påverkar be-
folkningens kontakter med vården. För att det ska 
vara möjligt att bedöma i vilken mån skillnader 
mellan olika gruppers vårdkontakter kan anses 
vara rimliga ur ett jämlikhetsperspektiv måste 
de skillnader som framkommer relateras till vad 
som är känt om hälsotillstånd och vårdbehov i 
olika delar av befolkningen. Genom att analysera 
vårdutnyttjande i förhållande till vårdbehovet har 
man visat att personer med högre inkomst hade 
tillgång till mer vård än personer med låg inkomst 
på 1960-talet [5]. Under 1980-talet utjämnades de 
här skillnaderna, vilket sannolikt skulle kunna 
förklaras av en allmän resurstillväxt och att det 
infördes låga och enhetliga egenavgifter för öp-
penvård [6].

Vid 1990-talets början kunde man – främst 
för män – inte heller påvisa någon ojämlikhet i 
utnyttjandet av läkarvård. Men 1993–1994 fram-
trädde åter ett mönster av ojämlikhet, främst med 
avseende på utbildning. I förhållande till sitt vård-
behov utnyttjade lågutbildade den öppna sjuk-
vården i mindre utsträckning än dem med högre 
utbildning. Även glesbygdsbor utnyttjade läkar-
vården i mindre utsträckning än stadsbor under 
dessa år [7, 8].

Utvecklingen av olika befolkningsgruppers 
kontakt med vården under perioden 1990–2005 
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illustreras i figur 2:32. Här jämförs lågutbildade 
med högutbildade och stad med glesbygd. 

För att jämna ut kurvorna baseras varje års 
uppgifter på tre år, det vill säga det som i figuren 
anges för 1990 avser år 1989–1991 och så vidare 
fram till 2005 som avser 2004–2006. Oddskvot 
= 1 innebär att det inte är någon skillnad i vård-
utnyttjande mellan den grupp som redovisas och 
jämförelsegruppen. De två referenslinjerna nära 1 
anger ett område inom vilket det inte finns några 
statistiskt signifikanta skillnader. 

Socioekonomisk ställning representeras här av  
utbildningsnivå. I figuren 2:32 illustreras att det 
under åren 2003–2005 återigen är mindre vanligt 
bland lågutbildade att ha gjort ett läkarbesök då 
hänsyn också tagits till vårdbehov. 

Befolkningen i glesbygd besöker vården i be-
tydligt mindre omfattning än de som bor i stor-
stad – även då hänsyn tagits till skillnader i vård-

behov. Skillnaden i läkarbesök mellan landsbygd 
och stad har också ökat under senare år.

En jämförelse av svenska data från 2002 och 
data från olika OECD-länder visar att personer 
med högre inkomst står för en större andel av 
läkarbesöken i Sverige. Detta mönster skiljer sig 
från de flesta andra länder som ingick i analysen, 
där fler specialistläkarbesök bland höginkomstta-
gare balanserades av fler allmänläkarbesök bland 
låginkomsttagare. Resultaten bör dock tolkas med 
viss försiktighet då det är svårt att jämföra län-
derna, bland annat på grund av att vården är olika 
organiserad [9]. Andra studier visar emellertid på 
resultat i samma riktning: befolkningen i Sverige 
bedömer inte tillgången till primärvård och när-
vård som lika god som befolkningen i flera andra 
länder gör [10]. En lättillgänglig närvård och pri-
märvård är särskilt betydelsefull för grupper med 
stora vårdbehov.

Oddskvot

År
Källa: ULF-undersökningarna, SCB 
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Figur 2:32. Läkarbesök efter utbildningsnivå och tätortsgrad 
Jämförelse av sannolikhet (odds) för läkarbesök under de senaste tre månaderna. 
Åren 1990–2005.
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Var tionde söker inte vård  
trots behov
Befolkningens kontakter med vården utgår från 
upplevda hälsoproblem och vårdbehov. De upp-
levda behoven leder dock inte alltid till att perso-
ner söker vård. Vården kan upplevas som mer eller 
mindre tillgänglig genom att man inte får svar 
när man ringer eller för att väntetiderna är långa. 
Kanske har man inte råd, eller så är det inte öppet 
när man har tid. Det kan också vara långt att åka, 
och man kanske inte känner förtroende för vården 
och dess personal. Huruvida man söker vård eller 
inte har naturligtvis också att göra med hur sjuk 
man är. Ju allvarligare sjukdom desto större san-
nolikhet att man söker vård. Att människor inte 
söker vård har bland annat sociala och kulturella 
orsaker. Uppgifter om ej tillgodosedda vårdbehov 
i olika befolkningsgrupper är därför en indikator 
på vårdens jämlikhet. 

Det är relativt vanligt att man inte söker vård 
trots att man tycker sig behöva det. I SCB:s ULF-
undersökningar ingår en fråga om den intervjuade 
har upplevt ett vårdbehov utan att söka vård. Av 
samtliga intervjuade under år 2001–2005 hade i 
genomsnitt 12 procent av männen och 14 procent 
av kvinnorna avstått från att söka vård under de 
senaste tre månaderna, trots att de upplevt ett så-
dant behov. Bland personer med allvarligt nedsatt 
hälsa uppgav sig en av tre ha haft behov av vård 
utan att söka det. Andelen som avstått från att 
söka vård minskar med åldern. Även de som har 
ett sämre hälsotillstånd uppger i betydligt högre 
grad att de har avstått från att söka vård än de som  
inte har någon långvarig sjukdom eller skattar sitt 
hälsotillstånd som gott.

Personer med högre utbildning har i mindre ut-
sträckning än lågutbildade avstått från att söka 
vård trots behov. I figur 2:33 illustreras utveck-
lingen över tid för män och kvinnor med hög res-
pektive låg utbildning. Detta har tidigare delvis 
förklarats av att högutbildade i större utsträck-
ning än lågutbildade har en egen läkare att vända 
sig till [11]. Samtidigt är sjukligheten lägre bland 
högutbildade, vilket gör att skillnaderna troligen 
även speglar skillnader i sjuklighet mellan grup-
perna.

Figur 2:33. Avstått från vård trots behov 
Andel som avstått vård trots behov i olika utbildnings-
grupper* åren 1996–2006, 25–84 år.      
  

Procent

År
*Låg/medel motsvarar grundskola och gymnasium, hög motsvarar 
eftergymnasial utbildning 
Källa: ULF-undersökningarna, SCB 
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I en tidigare studie jämfördes andelen i befolk-
ningen som inte sökt vård trots ett upplevt vård-
behov åren 1988–89  med förhållandena 1996–97 
och man kunde då konstatera att det inte skett 
några omfattande förändringar [12]. Samtidigt har 
andra studier visat att skillnaderna mellan olika 
inkomstgrupper ökade under 1990-talet [13]. I en 
studie där befolkningen indelats efter efter huru-
vida de arbetade, var arbetslösa eller långtids-
sjukskrivna har man också visat på omfattande 
skillnader. 42 procent av de arbetslösa hade av-
stått från att söka vård, medan motsvarande andel 
var 37 procent bland de långtidssjukskrivna res-
pektive 22 procent bland dem som hade ett arbete 
[14]. Sammanfattningsvis konstateras i en utred-
ning från år 2000 att det endast är två grupper 
som signifikant avviker, då hänsyn tas till skill-
nader i hälsotillstånd: yngre som i högre grad än 
äldre sagt sig avstå från att söka vård samt utrikes 
födda som i långt större utsträckning avstår från 
att söka vård än inrikes födda [12].

Skälen till att inte söka vård trots ett upplevt 
behov varierar. ULF-undersökningarna från 2005 
och 2006 visar att det vanligaste skälet var att man 
ville vänta ett tag (45 procent). Bland de skäl som 
var relaterade till sjukvården var långa väntetider 
vanligast (13 procent). Att inte ha råd (3 procent) 
eller att det var för långt att resa (1 procent) visade 
sig vara ovanligare skäl.

Andra undersökningar visar dock att ekono-
min kan vara en anledning till att inte söka vård. 
I en studie uppgav var femte person bland dem 
som inte sökt vård ekonomiska problem som skäl. 
Bland dem som avstått från vård på grund av att 
de inte hade råd var en stor andel ensamstående, 

utrikes födda och lågutbildade [15]. En senare 
studie visar att många kvinnor, utrikes födda och 
lågutbildade inte har sökt vård trots ett upplevt 
behov [16]. I denna studie angavs misstro mot 
sjukvårdssystemet som en viktig orsak.

I en jämförelse med andra länder i Europa av 
”ej tillgodosedda vårdbehov” utmärker sig sven-
skarna genom att en hög andel säger sig ha avstått 
från att söka vård på grund av att de inte hade tid, 
att de var rädda eller att de inte kände till någon 
bra läkare. De angav också andra skäl som inte 
direkt var relaterade till vårdens tillgänglighet 
(figur 2:34). 

Figur 2:34. Andel i olika länder som 
avstått söka vård trots behov  
Andel i de nordiska länderna samt EU25 som avstått 
vård trots behov.
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Utlandsfödda har lägre  
förtroende för vården
När det gäller förtroende för vården visar uppgif-
ter från Vårdbarometern att det inte finns några 
markanta skillnader avseende socioekonomi eller 
familjesituation. I motsats till dessa uppgifter, re-
dovisas i en svensk studie från 2007, att personer 
med enbart folkskole- eller grundskoleutbildning 
och personer med lägre inkomst har något högre 
förtroende för vården jämfört med dem med 
högre inkomst och längre utbildning [16].

Enligt Vårdbarometern går det inte att finna 
några större skillnader mellan hur kvinnor och män 
betygsätter vården. Skillnaderna är större mellan 
olika åldersgrupper än mellan olika socialgrupper. 
Personer över 65 år är mer positiva till bemötandet 
i vården än vad yngre personer är [17].

Personer som är födda utanför Norden har i ge-
nomsnitt sämre hälsa än infödda svenskar. De upp-
lever också att tillgängligheten till vården är sämre, 
och de har ett lägre förtroende för hälso- och sjuk-
vården än infödda svenskar. Data från Vårdba-
rometern visar att personer som är födda utanför 
Sverige upplever att det är svårare att komma fram 
på telefon till primärvården jämfört med personer 
födda i Sverige (figur 2:35). Ju längre bort från 
Sverige man är född, desto svårare tycker man att 
det är att få kontakt med vården.

Även när det gäller information och respekt 
tycker man att informationen kring diagnos och 
behandling är sämre ju längre från Sverige man 
är född, och desto mindre respekt upplever man 
att vårdgivaren visar. Detta kan ha flera förkla-
ringar. Både språk och kulturella skillnader i för-
väntningar och syn på vård och behandling kan 
spela en roll. Kommunikationen i mötet mellan 
patient och vårdare är central. Attityden, språ-

ket och samspelet vid samtalet, tillsammans med 
skriftlig information, kan ha avgörande betydelse 
för resultatet av behandlingen.

Positiv utveckling av jämställdheten  
i vården 

En fråga som uppmärksammats mycket under se-
nare år är om män och kvinnor får tillgång till 
samma vård och om de blir bemötta på samma 
sätt i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen har 
vid några tillfällen gjort analyser av vårdens jäm-
ställdhet [18, 19]. 

I Socialstyrelsens rapport från 2008 framgick 
att det fortfarande förekommer vissa systematis-
ka skillnader i bemötande och omhändertagande 

Figur 2:35. Nöjda med vården 
Andel patienter som är nöjda med olika aspekter 
av vården fördelade på födelseregion, 2008. 
18 år och äldre.
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av kvinnor jämfört med män. Såväl inom hälso- 
och sjukvården som inom socialtjänsten har 
man dock genomfört flera olika insatser i syfte 
att öka jämställdheten mellan män och kvinnor. 
Det gäller exempelvis arbetet med att ta fram 
könsuppdelad statistik på olika områden, liksom 
utveckling av analyser av resultat från de natio-
nella kvalitetsregistren. Många landsting har de 
senaste åren genomfört utbildningsinsatser för att 
öka kunskaperna om jämställdhet i vården, och 
samtliga landsting har omfattande ambitioner för 
jämställdhet i olika styr- och policydokument. 
Sveriges Kommuner och Landsting har också ak-
tivt verkat för en utveckling mot ökad jämställd-
het inom hälso- och sjukvården [20]. 

Hjärtsjukvården har länge varit ett omdisku-
terat område, och senare års forskning har ökat 
kunskaperna i vården om mäns och kvinnors del-
vis olika symtom och sjukdomsutveckling, vilket 
sannolikt förbättrat behandlingen för kvinnor. 
Fortfarande finns det dock kunskapsluckor på 
detta område, och det är angeläget med fortsatt 
forskning och analys av skillnader mellan män 
och kvinnor i vården. 

Erfarenheterna av att införa en mer regelmäs-
sig uppdelning efter kön när man följer upp hälso- 
och sjukvården har visat att förändringar är möj-
liga att åstadkomma enbart genom att synliggöra 
rådande förhållanden. För att komma till rätta 
med och minska omotiverade skillnader mellan 
olika grupper är det också väsentligt att förstå de 
bakomliggande orsakerna. Därför är det viktigt 
att bygga vidare på den forskning som finns på 
området och även fortsättningsvis analysera olika 
aspekter på ojämlikhet i vården. Resultatet från 
sådana studier kan sedan vara vägledande för hur 

vården kan utforma ett mer aktivt och verksam-
hetsnära förändringsarbete för att åtgärda orätt-
visa skillnader i vården.

Åtgärdbar dödlighet – skillnaderna 
mellan låg- och högutbildade kvarstår

Ett ofta använt mått för att spegla vårdens insatser 
för bättre hälsa är den så kallade åtgärdbara död-
ligheten [21]. Denna kan studeras för olika grup-
per i befolkningen. Tanken bakom att skilja ut 
vissa dödsorsaker som åtgärdbara är att förutsätt-
ningarna för sjukvården att påverka förekomsten 
av och dödligheten i olika sjukdomar varierar. En 
aktiv förebyggande sjukvård kan förhindra att 
sjukdomar uppkommer. Genom att sjukvården 
arbetar kunskapsbaserat och är tillgänglig borde 
det också vara möjligt att förhindra dödsfall i 
vissa andra sjukdomar. Eventuella skillnader i åt-
gärdbar dödlighet mellan olika socioekonomiska 
grupper indikerar att sjukvården inte ges på lika 
villkor. 

För att markera skillnaden mellan förebyggan-
de och behandlande insatser har två olika mått 
definierats: hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet res-
pektive sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet. 
I den hälsopolitiskt åtgärdbara dödligheten står 
lungcancer och trafikolyckor för en stor del av 
dödsfallen. I den sjukvårdsrelaterade åtgärdbara 
dödligheten är stroke, diabetes och livmoderhals-
cancer de största dödsorsakerna.

Den sammanlagda åtgärdbara dödligheten skil-
jer sig stort mellan olika utbildningsgrupper. För 
män med låg utbildning var den åtgärdbara död-
ligheten 284 dödsfall per 100 000, och för dem 
med hög utbildning var den 88 per 100 000. Bland 
kvinnorna var skillnaderna lika omfattande: 206 
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för dem med låg utbildning och 63 för dem med 
hög utbildning. I Öppna jämförelser för 2008 stu-
derades åtgärdbar dödlighet för de låg- respektive 
högutbildade i samtliga landsting [1]. Jämförelsen 
visar att skillnaderna mellan grupperna finns i 
alla landsting. 

Bakom dessa skillnader ligger naturligtvis 
olikheter i hälsoförhållanden, vilket också säger 
något om vilka skillnader i vårdbehov som finns 
mellan grupperna. Att utjämna dessa skillnader 
är en stor utmaning för hälso- och sjukvården. 

Under de senaste 15 åren har det inte skett 
några förbättringar i den del av den åtgärdbara 
dödligheten som har ett samband med hälsopo-

litiska insatser, undantaget män med hög respek-
tive medellång utbildning (figur 2:36). För män 
med låg utbildning och för kvinnor i samtliga 
utbildningsgrupper tycks trenden tvärtom vara 
en försämring. Mot bakgrund av vad som är känt 
kring olika riskfaktorer kan man dra slutsatsen att 
försämringen bland kvinnorna till största delen 
förklaras av en ökad dödlighet i sjukdomar som 
är relaterade till rökning [22].

Någon större utjämning har inte skett mellan 
grupperna vad gäller männen. För kvinnor är 
tendensen att skillnaderna ökat något. Den del 
av den åtgärdbara dödligheten som kan anses vara 
mer relaterad till direkt sjukvårdande insatser har 
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haft en mer positiv utveckling (figur 2:37). Inte 
minst gäller detta bland lågutbildade män. Även 
för kvinnor med kort utbildning har det skett en 
tydlig förbättring. Såväl för män som för kvin-
nor tenderar skillnaderna mellan grupperna att ha 
minskat något under perioden.

I en tidigare studie av åtgärdbar dödlighet där 
man jämförde arbetare och tjänstemän kunde en-
dast små skillnader konstateras. Betydande skill-
nader fanns däremot mellan dem som arbetade 
och dem som var arbetslösa [23]. 

I en annan studie tittade man på den åtgärdbara 
dödligheten bland grupper födda i olika länder 
[24]. Studien byggde på data från slutet av 1980-
talet, och visade att det fanns vissa skillnader när 
det gällde den delen av åtgärdbar dödlighet som 
är hälsopolitisk. 

Figur 2:38 visar åtgärdbar dödlighet – såväl 
sjukvårdsrelaterad som hälsopolitisk – relaterad 

Figur 2:38. Åtgärdbar dödlighet
Hälsopolitisk och sjukvårdsrelaterad åtgärdbar 
dödlighet efter födelseland 1–74 år, år 2001–2005, 
(åldersstandardiserat). 
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till födelseland. Uppgifterna visar att det finns re-
lativt stora skillnader mellan grupperna. 

Undvikbara vårdtillfällen  
– skillnaderna är stora 

Undvikbar slutenvård är ett mått som avser att 
mäta effektivitet, tillgänglighet och adekvat om-
händertagande för vissa specificerade sjukdoms-
tillstånd inom icke sjukhusbunden vård. Man 
antar att dessa sjukdomstillstånd i princip kan tas 
om hand och behandlas inom öppna vårdformer 
och att man därigenom förhindrar ”onödig” in-
tagning på sjukhus. Bland de diagnoser som ingår 
finns sådana som främst har bedömts belysa hur 
väl den öppna vården behandlar kroniska och mer 

långvariga åkommor. Utöver detta ingår även en 
del mer akuta tillstånd där adekvat behandling 
given inom rimlig tid har bedömts kunna förhin-
dra att personer skrivs in på sjukhus. 

Av figur 2:39 framgår att det finns ett starkt 
samband mellan utbildningsnivå och undvikbar 
slutenvård. Personer med hög utbildning vårdas 
betydligt mer sällan i den slutna vården för dessa 
orsaker jämfört med personer med gymnasie- 
eller enbart grundskoleutbildning. Mellan år 2001 
och 2006 har antalet undvikbara inskrivningar 
per 100 000 vårdtillfällen minskat. Skillnaderna 
mellan utbildningsgrupperna kvarstår däremot. 
Vid en regional jämförelse visades att dessa för-
hållanden gäller i samtliga landsting [1].

Figur 2:39. Undvikbara vårdtillfällen i slutenvård 
Undvikbara vårdtillfällen i slutenvård fördelade på utbildningsnivå och kön 45–74 år, år 2001 och 2006. 
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En uppdelning efter födelseland visar också på 
skillnader (figur 2:40). Personer födda i Sverige 
har en lägre andel undvikbar slutenvård än den in-
vandrade befolkningen. Högst andel har personer 
födda i Finland. För kvinnorna är dock skillnaden 
liten, medan de män som är födda i Finland har en 
påtagligt högre andel än andra män.  

Skillnader i läkemedelsbehandling 
Intervjuundersökningar har visat att patienter  
ibland avstår från att hämta ut receptförskrivna 
läkemedel av ekonomiska skäl – trots det högkost-
nadsskydd som innebär att patienten maximalt 
betalar 1 800 kronor under ett år [25]. År 2005 
uppgav 3 procent i den vuxna befolkningen (3,5 
procent av kvinnorna och 2,5 procent av männen) 
att de låtit bli att hämta ut förskrivna läkemedel. 

Av dessa uppgav nästan 40 procent av kvinnorna 
och drygt 30 procent av männen som främsta skäl 
att de inte hade råd. Att inte ha råd var vanliga-
re bland ensamstående med barn, personer med 
sjukersättning, förtidspensionärer och personer 
med socialbidrag samt arbetslösa [26].

Det finns skillnader i läkemedelsförskrivning  
mellan grupper med olika utbildningsbakgrund. 
Dessa skillnader återspeglar i stort sett skillnader 
i sjuklighet [27]. Vissa undantag finns dock, till 
exempel när det gäller antibiotika, antimigränme-
del och angiotensinreceptorblockerare mot högt 
blodtryck (till exempel ACE-hämmare). Dessa 
typer av läkemedel används i högre grad av hög-
utbildade än av dem med lägre utbildning, och 
skillnaderna motsvaras inte av skillnader i sjuk-
lighet. Högutbildade män använder också oftare 
medel mot erektionsstörningar än andra, och hög-
utbildade kvinnor använder oftare hormonmedel 
[27]. Skillnader som inte kan motiveras av ett 
större behandlingsbehov.

Äldre med lägre utbildning  
får sämre läkemedelsbehandling

Knappt nio procent av befolkningen är äldre än 
75 år. Ändå har denna grupp ordinerats mer än 
en fjärdedel av alla förskrivna läkemedel. Äldre 
använder alltmer läkemedel – år 2007 var genom-
snittet 5,8 läkemedel per person. Ökningen häng-
er naturligtvis samman med nya behandlingsmöj-
ligheter och nya typer av läkemedel [28]. Vi tar 
också upp detta i avsnittet om Säker vård samt i 
avsnittet om Vård av äldre med omfattande vård-
behov i rapportens tredje del.

När man använder mycket läkemedel ökar ris-
ken för biverkningar och läkemedelsinteraktio-
ner. Äldre är dessutom känsligare för biverkning-

Figur 2:40. Undvikbara vårdtillfällen 
i slutenvård
Undvikbara vårdtillfällen i slutenvård efter födelseland 
alla åldrar, år 1998–2006. 
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ar än yngre, och vissa läkemedel kan vara direkt 
olämpliga [29]. Figur 2:41 visar några indikatorer 
på kvaliteten i läkemedelsanvändningen bland 
dem som är 75 år och äldre, uppdelat på olika ut-
bildningsbakgrund. 

Att använda fler än fem läkemedel samtidigt 
benämns polyfarmaci. Om tio eller fler läkemedel 
används samtidigt sägs polyfarmacin vara omfat-
tande. Polyfarmaci är vanligare bland kvinnor 
än bland män, liksom bland lågutbildade jämfört 
med medel- och högutbildade (figur 2:41). Samma 
sak gäller för det som vi här klassificerar som 
olämplig läkemedelsbehandling (vissa kombina-
tioner av läkemedel som kan vara särskilt risk-
fyllda) [30]. 

Som framgått använder lågutbildade personer 
läkemedel i högre utsträckning än högutbildade. 
Men figur 2:41 visar också att lågutbildade inte be-

handlas med de nya läkemedel som finns på mark-
naden i lika stor utsträckning som högutbildade.

Skillnaderna mellan män och kvinnor, respek-
tive mellan låg- och högutbildade, kvarstår även 
då vi tar hänsyn till åldersfördelning och typ av 
boendeort samt till att sjukligheten ser olika ut i 
de studerade grupperna [30, 31]. 

Samma sjukdom – olika behandling
Det finns skillnader när det gäller läkemedels-
behandlingar för olika specifika diagnosgrupper 
[32, 33]. Socialstyrelsens lägesrapport om hälso- 
och sjukvården från 2007 [32] visade till exem-
pel att lågutbildade personer och personer med 
utländsk bakgrund får en mindre ändamålsenlig 
läkemedelsbehandling vid hjärtinfarkt, hjärtsvikt 
och stroke. Nedan sammanfattas resultaten från 
dessa analyser. De bygger på uppgifter om läke-
medelsanvändningen i juli–oktober år 2005 för 
personer över 39 år, som legat på sjukhus någon 
gång under perioden 2003–2004.

Hjärt- och kärlsjukdomar – utbildning och  
födelseland har betydelse för behandlingen

I stort visar olika analyser att rekommendationer-
na för läkemedelsbehandling vid olika hjärtkärl-
sjukdomar tillämpas i hög grad [34]. 

Rekommenderad läkemedelsbehandling 
efter hjärtinfarkt 
•	 blodproppsförebyggande	medel	(ASA)	

•	 läkemedel	som	underlättar	hjärtats	arbete	(betareceptor- 
 blockerare) 

•	 läkemedel	som	minskar	belastningen	på	hjärtat	(ACE-häm- 
 mare eller angiotensin II-hämmare, s.k. ARB). ARB är ett  
 dyrare alternativ till ACE-hämmare. Läkemedelssubvention- 
 en har numera begränsats på grund av att dessa läkemedel 
  bedömts vara för dyra. 

•	 blodfettssänkande	medel

Figur 2:41. Läkemedelsbehandling av äldre
Läkemedelsanvändningen enligt olika mått efter 
utbildningsnivå, bland 75 år och äldre i Sverige, år 2005. 
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Vid analys av läkemedelsbehandlingen för olika 
grupper i befolkningen ses dock systematiska 
skillnader i behandlingen efter hjärtinfarkt: 
•	 Män använder ACE-hämmare i högre grad än 

kvinnor (41 jämfört med 36 procent).
•	 Män använder blodfettssänkande medel i högre 

grad än kvinnor (70 jämfört med 61 procent).
•	 Kvinnor använder de mer moderna antiotensin-

II-antagonisterna (ARB) i högre grad än män, 
som alternativ till ACE-hämmare (15 jämfört 
med 12 procent).

•	 Högutbildade använder blodfettssänkande 
medel i högre grad än lågutbildade (71 jämfört 
med 62 procent).

•	 Svenskfödda hjärtinfarktpatienter använder 
ASA i högre grad än hjärtinfarktpatienter födda 
utanför EU (78 jämfört med 75 procent).

•	 Svenskfödda hjärtinfarktpatienter använder 
betareceptorblockerare i högre grad än hjärt-
infarktpatienter födda utanför EU (77 jämfört 
med 72 procent).

•	 Svenskfödda hjärtinfarktpatienter använder 
ARB i högre grad än hjärtinfarktpatienter födda 
utanför EU (13 jämfört med 9 procent). 

Vidare skiljer sig hjärtsviktsbehandling även 
mellan låg- och högutbildade. Lågutbildade be-
handlas i högre utsträckning med loop-diuretika 
och ACE-hämmare och i lägre utsträckning med 
ARB. Detta visar att högutbildade med större 
sannolikhet behandlas med nya, dyrare läkeme-
del. Dessutom behandlas patienter som är födda 
utanför EU i lägre grad med betareceptorblock-
erare och ARB än svenskfödda och de som är 
födda i Europa (tabell 2:11).

Tabell 2:11. Läkemedelsanvändning vid hjärtsvikt   
Jämförelse av sannolikhet (odds) för att använda olika läkemedel vid hjärtsvikt med avseende på utbildning och födelseland. 
Kvinnor och män 40 år och äldre. Odds Ratio (OR). Lågutbildade respektive svenskfödda är referensgrupper OR=1.

Urindrivande medel 
(Loop-diuretika)

Betablockerare ACE-hämmare ARB

OR (95% CI) OR (95% CI) OR (95% CI) OR (95% CI)
Utbildning Låg 1,0 (ref ) 1,0 1,0 1,0

Medel 0,88 * 0,96 0,92 * 1,12*
Hög 0,71 * 1,02 0,90 * 1,29*

Födelseregion Sverige 1,0 (ref ) 1,0 1,0 1,0
Övr. Norden 1,04 0,91 * 1,02 1,04
EU25 1,05 0,88 * 1,0 0,98
Övr. världen 0,92 0,78 * 1,04 0,83 *

*Värdet är statistiskt signifikant     
Källa: Analyserna baseras på Läkemedelsregistret och Patientregistret, Socialstyrelsen och utbildningsregistret, SCB    
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Vid stroke som orsakats av hjärtinfarkt bör be-
handling med blodproppsförebyggande medel 
vara rutin [35]. Enligt Socialstyrelsens analy-
ser behandlas 85 procent av dessa patienter med 
någon form av blodförtunnande preparat. Även 
här förekommer skillnader mellan befolknings-
grupper när det gäller val av läkemedel. Till ex-
empel behandlas lågutbildade strokepatienter mer 
sällan med warfarin och dipyridamol än högut-
bildade (figur 2:42). Även patienter födda utanför 
EU använder warfarin och dipyridamol i mindre 
omfattning 

Högutbildade får oftare läkemedelsbehandling 
vid demens
Demens är en av de vanligaste sjukdomarna bland 
äldre. Under 1990-talet introducerades flera läke-
medel mot Alzheimers sjukdom, som är en av 
demensdiagnoserna. Behandlingens nytta anses 
dock vara begränsad [36]. Att dessa läkemedel 
ändå används motiveras delvis av att det saknas 
andra effektiva behandlingar och att vissa perso-
ner ändå kan få positiva effekter trots begränsade 
resultat på gruppnivå i studier. År 2005 använde 
drygt 3 procent i åldern 75–89 år demensläkeme-

Figur 2:42. Jämförelser av sannolikheten (oddsen) för att använda olika läkemedel vid stroke 
Jämförelse av sannolikhet (odds) för att använda olika läkemedel vid stroke med avseende på utbildning och födelseland. 
Kvinnor och män 40 år och äldre. Oddsratio (OR). Lågutbildade respektive svenskfödda är referensgrupp, oddsratio=1. 
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Källa: Läkemedelsregistret och patientregistret, Socialstyrelsen och utbildningsregistret, SCB 
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del. Trots att demens är vanligare bland lågutbil-
dade så använde högutbildade oftare demensläke-
medel än lågutbildade (tabell 2:12) [37, 38].

Tabell 2:12. Demensläkemedel  
Demensläkemedel bland äldre, 75–89 år, efter utbildning  
i Sverige år 2005. Oddskvoter justerade för ålder, kön, 
boendeort, antal uttagna läkemedel. De lägst utbildade 
utgör referensgrupp (OR=1). N=645 973

Utbildningslängd i år Oddskvoter CI  
   (Konfidensintervall)

 ≤ 9 1 Jämförelsegrupp
 11 1,09 1,05–1,13
 12 1,18 1,11–1,25
 14 1,20 1,12–1,28
 ≥ 15 1,26 1,19–1,34

Källa: Analyserna baseras bland annat på läkemedelsregistret, Socialstyrelsen  

Schizofreni – lågutbildade  
får sämre läkemedelsbehandling

Schizofreni är den allvarligaste formen av psy-
kossjukdomar. Schizofreni har sämre prognos 
än andra psykossjukdomar, och de drabbade får 
i många fall stora svårigheter att klara det dag-
liga livet. Risken att insjukna i schizofreni under 
en livstid är omkring 0,8 procent. I dag finns i 
Sverige drygt 30 000 personer med schizofreni 
som behöver någon form av samhällsstöd [39]. 
Läkemedel är en viktig del i behandlingen och 
välbehandlade patienter kan ofta leva ett liv med 
bibehållen livskvalitet. I första hand rekommen-
deras antipsykotiska läkemedel, och generellt re-
kommenderas behandling med endast ett antipsy-
kotiskt läkemedel (så kallad monoterapi) [39]. 

Här redovisas resultatet av en analys som inklu-
derar 14 000 schizofrenipatienter som var 30–59 
år 2005 och fanns i livet den 31 december 2006. 
De som vårdats i slutenvård med diagnosen schi-

zofreni någon gång under år 1964–2005 och som 
vid det första vårdtillfället var 18–41 år ingick i 
analysen. Socialstyrelsen har tidigare utvecklat 
indikatorer som i denna studie användes för att 
bedöma kvaliteten på behandlingen [40]:
•	 andel patienter med minst två olika antipsyko-

tiska läkemedel samtidigt
•	 andel patienter med äldre antipsykotiska läke-

medel
•	 andel patienter med minst tre olika psykofar-

maka (det vill säga antipsykotiska, antidepres-
siva eller lugnande medel)

•	 andel patienter som kontinuerligt behandlades 
med lugnande medel.

Analysen avsåg de läkemedel som hämtats ut 
från apotek år 2006. 68 procent av patienterna i 
studien var ordinerade antipsykotiska läkemedel. 
32 procent av männen och 31 procent av kvin-
norna använde minst två sorter samtidigt. Vidare 
behandlades 48 procent av männen och 52 pro-
cent av kvinnorna med äldre preparat. I samman-
hanget kan nämnas att fördelarna med de nyare 
antipsykotiska läkemedlen inte är fullständigt 
klarlagda. Biverkningarna tycks vara färre, men 
detta kan möjligen bero på doseringen [39]. Av 
dem som behandlades med något slags psyko-
farmaka använde 39 procent av männen och 43 
procent av kvinnorna minst tre olika preparat. I 
hela gruppen använde 20 procent av männen och 
23 procent av kvinnorna kontinuerligt lugnande 
medel under år 2006. 

I denna relativt unga grupp verkade patienter-
nas ålder ha betydelse framför allt när det gällde 
om de använde äldre antipsykotiska läkemedel – 
användningen ökade med stigande ålder. Enligt 
analysen behandlades lågutbildade patienter med 
schizofreni mindre ändamålsenligt än medel- och 
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högutbildade patienter. Störst var skillnaden när 
det gällde användning av två eller fler antipsyko-
tiska läkemedel, men lågutbildade låg klart högre 
för samliga indikatorer (figur 2:43).  Skillnaderna 
mellan utbildningsgrupperna kvarstår även efter 
justeringar för kön, ålder, ålder vid inskrivning 
på sjukhus, tidsrymd mellan första inskrivning 
och läkemedelsuttag samt födelseregion och bo-
stadsort.

Figur 2:43. Läkemedelsbehandling vid 
schizofreni  
Läkemedelsanvändning bland schizofrenipatienter 
30–59 år enligt olika mått, år 2006.
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Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen och utbildningsregistret, SCB 
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Skillnaden mellan låg- och högutbildade avseen-
de kvaliteten i läkemedelsbehandlingen var större 
bland männen än bland kvinnorna. En viss del av 
skillnaderna skulle kunna förklaras av att de med 
lägre utbildning har insjuknat tidigare och har fler 
och äldre antipsykotiska läkemedel ordinerade. 
Till stor del förklaras skillnaderna troligen också 

av att de med högre utbildning kan ha större möj-
ligheter att påverka sin behandling enligt samma 
mönster som visats för övriga sjukdomar och be-
handlingar.

Avslutande reflektioner
Svensk sjukvård visar brister när det gäller att 
uppfylla målet att ge vård på lika villkor. Det finns 
skillnader mellan befolkningsgrupper såväl när 
det gäller vårdutnyttjande som när det gäller be-
handling. Orsakerna till dessa skillnader varierar, 
och sambanden är komplexa. Vård utnyttjandet 
är resultatet av en process där den professionella 
bedömningen möter patientens, samt hans eller 
hennes kunskaper om och förtroende för vården. 
Huruvida vården ges på lika villkor påverkas där-
för av vårdutbudets omfattning och organisation. 
En grundläggande förutsättning är också att till-
gången till god vård inte påverkas av patienter-
nas ålder, kön och socioekonomiska status dvs. 
vården ska ges utifrån varje patients individuella 
vårdbehov.

Vårdbehov är ett relativt begrepp som inte går 
att fånga med något enkelt mått. Det är därför 
svårt att uppskatta hur ojämlik vården är i mer 
exakta termer eftersom man måste ta hänsyn till 
vad som är känt om både sjukligheten i olika be-
folkningsgrupper och befolkningens kontakter 
med vården. Genom att studera utvecklingen över 
tid är det emellertid möjligt att bedöma om skill-
nader mellan olika grupper ökar eller minskar.

Analyser av vårdutnyttjandet i olika sociala 
grupper visar oftast att det finns ett samband mel-
lan social position och omfattningen av kontak-
terna med vården. När man i analyser justerar för 
vårdbehov besöker högutbildade vården i högre 
grad än lågutbildade. När det gäller vårdtillfällen 
i sluten vård är förhållandet det omvända – perso-



Socialstyrelsen – Hälso- och sjukvårdsrapport 2009202

God vård – Vård på lika villkor – hur jämlik är vården?

och intervjuundersökningar. Likaså behöver vi 
bättre kunskaper om huruvida funktionshindrade 
får tillgång till vård efter behov, vilket inte all-
tid verkar vara fallet enligt rapportens avsnitt 
om Tillgänglig vård, där det bland annat framgår 
att psykiskt funktionshindrade kan vara särskilt 
missgynnade. 

Slutligen kan vi konstatera att ojämlikheten är 
stor mellan olika grupper på det förebyggande 
och det folkhälsoinriktade området. Enligt de 
nationella folkhälsomålen från år 2003 och 2008 
ska hälso- och sjukvården arbeta mer hälsoin-
riktat samt samarbeta med andra aktörer när det 
gäller att påverka hälsan. Det finns också stöd i 
hälso- och sjukvårdslagen för en sådan bredare 
syn på hälso- och sjukvårdens uppgift. Erfaren-
heterna av de mer avgränsade sjukvårdsindikato-
rerna inom måttet åtgärdbar dödlighet visar att de 
uttalade skillnader som tidigare fanns har mins-
kat. Det blir därför en utmaning för hälso- och 
sjukvården att uppnå motsvarande positiva resul-
tat även på det bredare förebyggande fältet. Ett 
aktivt jämlikhetsarbete kräver medvetenhet och 
kunskap om de skillnader i hälsa som finns mel-
lan olika grupper när det gäller såväl hälsoförhål-
landen som vårdbehov. Vården måste utformas så 
att den så långt som möjligt är likvärdig och lika 
tillgänglig för alla. 

ner med låg utbildning är till exempel inskrivna i 
slutenvården i högre grad än högutbildade. Denna 
grupp har också den största andelen ”undvikbar 
slutenvård”. Det är oklart vad detta beror på och i 
vilken mån det ”samlade vårdutnyttjandet” speg-
lar vårdbehoven i de olika grupperna. De stora 
skillnaderna mellan hög och lågutbildade när det 
gäller ”undvikbar sluten vård” talar dock för att 
låg utbildning utgör en risk för ett mindre ända-
målsenligt omhändertagande i vården. Delar av 
slutenvården skulle ha kunnat undvikas med ett 
mer adekvat omhändertagande i öppna vårdfor-
mer, inklusive närvård och primärvård.  

Vårdens jämlikhet har studerats och analyse-
rats sedan länge. Forskare har utvecklat olika mo-
deller för sambanden mellan hälsa, vårdbehov och 
vårdutnyttjande. Mot bakgrund av att jämlikhets-
frågan är central i det svenska hälso- och sjuk-
vårdssystemet är det förvånande att uppgifter om 
till exempel social position inte ingår mer regel-
mässigt när vården följs upp. För att vi bättre ska 
kunna följa upp vårdens jämlikhet – med syfte att 
minska de skillnader som finns – är det viktigt att 
överväga hur jämlikhetsaspekten ska inkluderas 
när nya register för att följa vård- och omsorgs-
verksamheterna utvecklas. Det är också angeläget 
att se över hur befintliga register kan komplette-
ras så att det blir lättare att beskriva vården ur ett 
jämlikhetsperspektiv. Det bör även vara naturligt 
att belysa jämlikhetsaspekter i vården vid till ex-
empel regelbunden verksamhetsuppföljning på 
olika nivåer. 

Vidare är det angeläget att särskilt undersöka 
hemlösas och asylsökandes vårdbehov och vård-
kontakter. Dessa gruppers förhållanden är svåra 
att fånga med hjälp av de befolkningsregister 
som finns, och de har inte heller samma möjlig-
heter som övriga medborgare att delta i enkäter 
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