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Sammanfattning

I bakgrunden ges en överblick av på vilka sätt män och kvinnor behandlas olika inom
hälso och sjukvården. Även Hirdmans teori om genussystemet, samt lagar och riktlinjer
som rör rätten till vård på lika villkor tas upp. Syftet med denna studie är att ytterligare
tydliggöra och beskriva på vilket sätt köns och genustillhörighet påverkar den vård
patienter erhåller vid kontakt med hälso och sjukvården. Studien är en systematisk
litteraturstudie som bygger på Axelssons modell. Både kvantitativa och kvalitativa
vetenskapliga artiklar har analyserats. Artiklarna har sökts i databaserna Cinahl, Pubmed
och Psycinfo. Efter gemensam analys och diskussion identifierades fyra teman som
beskriver olika sätt att särbehandla män och kvinnor på, dessa fyra teman var följande:
Utebliven eller ojämställd behandling, Olika förklaringar till symptom på sjukdom och
ohälsa, Att misstros och antas vara icke trovärdig, Att kategoriseras i enlighet med
genusstereotypa föreställningar. Det första temat var den mest vanligen förekommande
sortens särbehandling. Genusbias som är en av de bakomliggande orsakerna till
ojämställd vård kan leda till felbehandlingar och vårdlidande. Inom vårdvetenskapen
betraktas patienter i första hand som könsneutrala individer, ett fokus som kan göra att
genusbetonade skillnader i vård och behandling förbises. Ökad kunskap om hur
genusbias uppstår, motverkas och formar vårdrelationen är därför viktig både inom
vårdvetenskapen och i praktiken.
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INLEDNING

Genusfrågor debatteras flitigt inom många områden i samhället, dock ej ofta specifikt
relaterade till hälso och sjukvård. Särskilt saknas ett vårdvetenskapligt perspektiv i
debatten, då patienten inom vårdvetenskaplig forskning ofta betraktas som könsneutral.
I en studie som presenterades år 2015 (Hakimnia, Carlsson, Höglund & Holmström)
framkom det att män och kvinnor fick olika typer av råd då de vände sig till 1177
(sjukvårdsrådgivningen) med liknande symptom. Skillnaden var särskilt tydlig då de
ringde för sina barns räkning. Detta väckte vår nyfikenhet gällande genusbetonade
skillnader i bemötande och behandling av patienter inom hälso och sjukvården. Hur
påverkar våra föreställningar gällande kön och genus den vård som ges? Kan dessa i
förlängningen leda till att patienter får fördröjd och felaktig behandling på grund av
genusbias? Genusfrågor och möjliga konsekvenser av samhällelig särbehandling på
grund av köns och genustillhörighet är intressanta också på en övergripande nivå.
Inom hälso och sjukvården kan dock effekterna av sådan särbehandling komma att
påverka människors liv och hälsa. På grund av ovanstående kände vi att det här är en
fråga som är både viktig och intressant för vårdvetenskapen att belysa ytterligare.

BAKGRUND

I bakgrunden ges en överblick av på vilka sätt män och kvinnor behandlas olika
beroende på köns och genustillhörighet inom hälso och sjukvården. Relevanta begrepp
såsom genus och kön tas upp och förklaras. För att beskriva tydligare hur genus hela
tiden skapas i relationer mellan män och kvinnor och också utmynnar i en slags
maktstruktur används Hirdmans teori om genussystemet. Att män och kvinnor
behandlas olika då de söker vård strider emot lagar och riktlinjer som är ämnade att
reglera sjukvårdens verksamhetsområden och därför ges några exempel på detta.

Skillnader i vård och behandling
Forskning har visat att män och kvinnor erhåller olika bemötande och behandling vid
kontakt med sjukvården. Till exempel ger läkare råd om viktnedgång till kvinnor vid ett
BMI på 25 medan män får motsvarande råd först vid ett BMI på över 30 (Risberg 2004,
s. 98). Detta kanske bidrar till det faktum att män i större utsträckning än kvinnor lider
av övervikt och övriga riskfaktorer till hjärt och kärlsjukdom, såsom högt blodtryck och
diabetes typ 2 (Socialstyrelsen (SoS) 2009, ss. 207, 213, 217, 226). Trots att
könsskillnaderna vid hjärt och kärlsjukdom har minskat får kvinnor fortfarande en
mindre del av de behandlingar som har getts hög prioritet i de nationella riktlinjerna för
hjärtsjukvård (Smirthwaite 2014, s. 69). Vid hjärtsvikt erbjuds kvinnor exempelvis i
mindre utsträckning de läkemedel och den smärtlindring som rekommenderas (SoS.
2008, s. 51). I en genusanalys av Lex Maria anmälningar som gjorts på uppdrag av
Socialstyrelsen, beskrivs hur en man och en kvinna har utsatts för felbehandling och
avlidit till följd av antaganden om könstillhörighet och hjärtsjukdom: En kvinnlig
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patient med bröstsmärtor skickades hem med diagnosen muskelbristning då hon
egentligen hade en brusten aorta. En manlig patient fick å sin sida diagnosen hjärtinfarkt
efter att ha ramlat och brutit några revben vilket förorsakade bröstsmärtor. Mannen
behandlades omgående med antikoagulantia. I samband med fallet hade han även
ådragit sig en hjärnblödning, varpå den medicinska behandlingen förvärrade blödningen
och ledde till att mannen senare avled (Smirthwaite 2007, s. 52).

Vid besvär från magen utförs fler prover och diagnostiska undersökningar på män,
medan kvinnor oftare får livsstilsbaserade råd samt rekommendationer om
psykofarmaka. Kvinnor får i mindre utsträckning tillgång till dialysbehandling och
njurtransplantation än män med samma sjukdomsproblematik. Vad gäller rökare får
kvinnor vänta längre på bronkoskopi trots att risken för lungcancer är lika stor oavsett
könstillhörighet. Även vid KOL tar det längre tid för kvinnor att få en diagnos än för
män (Risberg 2004, s. 99).

Att bortse från ett genusperspektiv inom hälso och sjukvården är inte bara till kvinnors
nackdel. Även män kan drabbas av fördomar som leder till sämre vård och
omhändertagande. Ett sådant exempel är depression hos män, där det har ifrågasatts om
män får fördröjd och otillräcklig vård på grund av att depression anses vara en ”
kvinnligt kodad ” sjukdom med diagnoskriterier som är utformade efter en kvinnlig
norm. Detta skulle kunna förklara det högre antalet fullbordade suicid hos män då deras
symptom på depression kanske inte upptäcks i tid. För ADHD och autism gäller dock
det motsatta då fler pojkar än flickor får diagnos och behandling, möjligtvis på grund av
att dessa tillstånd istället är manligt kodade sjukdomar (Smirthwaite 2014, s. 53). Stora
skillnader syns också mellan kvinnor och män vad gäller hälsoförebyggande åtgärder,
här är det ofta männen som drabbas negativt av ojämlikheter (SoS 2008, s .57). Till
exempel är andelen så kallade ” undvikbara vårdtillfällen ” inom slutenvården högre
bland män, något som kan bero på att hälsoförebyggande insatser ifrån den öppna
vården varit otillräckliga (SoS 2008, s. 42).

Fler kvinnor än män rapporterar att de drabbas av läkemedelsbiverkningar. Kvinnor
ordineras oftare läkemedel än män och risken är därför större för kvinnor att drabbas av
negativa effekter av s.k. polyfarmaci (SoS 2004, s. 10). Detta är tydligast vid
förskrivning av antidepressiva och smärtstillande läkemedel (SoS 2008, s. 38). En annan
skillnad gällande förskrivningar av läkemedel är att de läkemedel som skrivs ut till män
oftare är både dyrare och nyare (Smirthwaite 2014, s. 73).

Missnöje med vården
Enligt en norsk studie baserad på en undersökning om hur nöjda patienter som vårdats
inneliggande var med vården framkommer det att kvinnor kände sig mindre lyssnade till
och var mindre nöjda än män med den vård de fått av de ansvariga sjuksköterskorna
(Foss 2002, s. 25) Att fler kvinnor än män är missnöjda med vården bekräftas också av
analyser gjorda av ärenden hos Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN),
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Socialstyrelsen, patientförsäkringen och patientnämnder ( SoS 2004, s. 10).

Genus inom vårdvetenskapen
Inom vårdvetenskapen har frågor om genus i relation till diagnos och behandling inte
diskuterats särskilt flitigt. Patienten behandlas istället som genusneutral.
Omvårdnadsforskare framställer hälso och sjukvården som en ”genusneutral arena” ,
begrepp som används inom den vårdvetenskapliga forskningen är istället exempelvis
individ, person, människa, sjuka och lidande (Öhman 2009, s. 30; Jorfeldt 2010, s. 32).
Även Socialstyrelsens rapport ” Jämställd vård – Könsperspektiv på hälso och
sjukvården ” (2004, s. 12) tar upp bristen på forskning angående frågor om kön och
genus i relation till och hälso och sjukvård ur ett kulturellt och socialt perspektiv samt
ur ett omvårdnadsperspektiv. Dock finns undantag, ett exempel på ett sådant är en studie
gjord av Foss och Sundby (2003, ss. 4749) där sjukhuspersonal frågats om de anser att
det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga patienter. Samtliga yrkesgrupper som
deltog i studien (läkare, sjuksköterskor och undersköterskor) svarade att kvinnor var mer
krävande och att de upptog mer tid. Sjuksköterskor och undersköterskor ombads också
uppskatta hur lång tid de spenderat i kvinnliga respektive manliga flerbäddsrum. Tiden
spenderad i de manliga rummen uppskattades någorlunda korrekt, medan tiden
spenderad i de kvinnliga rummen uppfattades som längre än den faktiskt var. Kvinnors
sätt att kommunicera beskrevs också som mer ” diffust ” . Under konsultationer sades
kvinnorna slösa på läkarnas tid genom att tala om ” ovidkommande och irrelevanta ”
saker. Frågor om hur vårdrelationen påverkas av patienters köns och genustillhörighet,
samt vilken effekt detta har på patientens hälsotillstånd är alltså inte ett så väl utforskat
område. Istället har den genusforskning som gjorts inom omvårdnadsforskningen
inriktat sig på relationen mellan personalgrupper inom sjukvården, t.ex. mellan
manliga/kvinnliga läkare och sjuksköterskor eller på själva sjuksköterskerollen (SoS
2004, ss. 9293).

Lagar och riktlinjer
Skillnader i bemötande och behandling på grund av genusbias inom hälso och
sjukvården innebär inte bara en hälsorisk för individen, det strider också emot lagar som
reglerar verksamheten. I både Hälso och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) och
Patientlagen (2014:821, 1 kap. 6 §) står att läsa följande:

”2 § Målet för hälso och sjukvården är en god hälsa och en
vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården skall ges med respekt för alla människors lika
värden och för den enskilda människans värdighet. Den som
har det största behovet av hälso och sjukvård skall ges
företräde till vården. Lag (1997:142)”
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(1982:763).

I den prioritetsutredning som genomfördes av Socialdepartementet år 1995
formulerades tre grundläggande principer för prioriteringar inom hälso och sjukvård.
Dessa principer är människovärdesprincipen, behovssolidaritetsprincipen och
kostnadseffektivitetprincipen. De tre principerna är rangordnade så att
människovärdesprincipen alltid skall ges företräde. Genusbias inom hälso och
sjukvården kan sägas strida emot samtliga tre principer, och då särskilt emot
människovärdesprincipen som innebär att egenskaper såsom kön, ålder, social ställning
och inkomst inte får inverka på de prioriteringar som. Felaktig vård på grund av
genusbias kan också leda till ökad ohälsa och därmed till större kostnader för sjukvården
vilket strider emot kostandseffektivitetsprincipen görs (Broqvist, Branting Elgstrand,
Carlsson, Eklund och Jakobsson 2011, ss. 1314).

Begrepp
Kön och Genus

Begreppet Kön delar in människor i grupperna kvinnor och män. Kön innefattar flera
olika delar: Det biologiska könet som definierar yttre och inre könsorgan. Könsidentitet
som talar om vilket kön individen identifierar sig med och könsuttryck som beskriver
hur personen uttrycker sitt kön genom sitt kroppsspråk, socialt beteende, frisyr, klädsel
etcetera. Det juridiska könet talar om vilket kön personen är folkbokförd i. Vid födseln
tilldelas alla barn ett juridiskt kön och personnummer som baserar sig på dess
biologiska kön (Nationella Sekretariatet för Genusforskning 2014). När kön används i
denna uppsats avses det biologiska könet.

Begreppet Genus har uppstått för att särskilja det biologiska könet från den sociala och
konstruerade aspekten av könstillhörighet. Genus är den sociala dimensionen av att vara
man, kvinna flicka eller pojke (Öhman 2009, s. 13). Genus formas och internaliseras i
vår uppfostran samt i relationer med andra människor vilket kommer att påverka hur vi
tänker och uttrycker oss. Våra attityder, uppfattningar och värderingar om manlighet
och kvinnlighet skapas således i vår sociala gemenskap. En persons genustillhörighet är
starkt förknippad med dennes identitet och livsvärld (Öhman 2009, s. 13; Hirdman
1988, s. 52). Genus är inte ett statiskt tillstånd utan varierar ständigt tillsammans med
den sociokulturella kontext en individ befinner sig i (Öhman 2009, s. 13). Hirdman
(1988 s. 51) talar om det hon kallar ”genussystemet”, detta system har två komponenter:
Dikotomi och hierarki. Dikotomin håller isär det som anses vara manligt och kvinnligt
och hierarkin gör mannen till norm. Männen betraktas som det normala och kvinnor
som det avvikande. Enligt Hirdman (1988, ss. 52,54) är detta på ett sätt en naturlig
uppdelning då den blir meningsskapande. Den hjälper oss som människor att förstå och
tolka vår omvärld. Den leder dock också till ett maktskapande som utmynnar i ett så
kallat ” genuskontrakt ” . Genuskontraktet är ett ” osynligt ” kontrakt mellan män och
kvinnor men skall enligt Hirdman inte förstås som ” ett köpslående mellan två
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jämnstarka kumpaner”, utan utgörs snarare av föreställningar om hur män och kvinnor
bör bete sig då de interagerar med varandra. Dessa föreställningar är i huvudsak
definierade av den part i dikotomin som är överordnad den andra. Hirdman (1988, s. 54)
menar således att där finns ett genussystem som skapar en maktordning mellan könen. I
maktordningen är männen som grupp överordnade kvinnor (Öhman 2009, s. 17). Om vi
förbiser denna genusordning kommer den nuvarande ojämställdheten mellan könen
fortsätta att upprätthållas. Med en medvetenhet om hur genusrelationer skapas har vi
istället möjlighet att finna förutsättningar till omförhandling och förändring (Danielsson
2010, s. 10). Det är viktigt att påpeka att genusordningen där män utgör den
överordnade gruppen inte innebär att män aldrig drabbas negativt av genusbias.

Andronormativitet

HolgeHazelton och Malterud (2009, s. 141) skriver om att göra mannen till norm just
inom det medicinska området och talar om andronormativitet, ett tillstånd där manliga
värden gjorts till det normala. Kvinnliga värden blir då osynliga eller behöver påpekas
kraftigt för att uppmärksammas. Normalitet handlar enligt författarna inte om att vara i
majoritet utan snarare om tolkningar, meningsskapande, makt och värderingar. Vår
uppfattning om det normala styr också hur vi tolkar saker och vad vi väljer att fokusera
på. Inom medicinen har normalitet ofta betraktats som genusneutral och det har till
exempel hävdats att läkare inte ser sina patienter som män eller kvinnor utan som
individer. Så är dock inte fallet enligt HolgeHazelton och Malterud (2009, s. 142), som
menar att andronormativitet har ett starkt inflytande inom den medicinska kulturen och
påverkar både kunskap och praktik inom sjukvården. Att bortse från hur genus påverkar
olika verksamhetsområden är också enligt författarna ett sätt att ”göra genus”. Genom
att eliminera frågor om genus behöver man inte heller hantera de effekter som kan
tänkas uppstå på grund av genusbias. Att dela upp kön i biologiska och sociala
kategorier kan samtidigt vara problematiskt inom just det medicinska området då
biologiska och sociala könsfaktorer kan vara tätt sammanvävda vid sjukdomstillstånd.
Ett helhetsperspektiv förordas därför där en samverkan mellan biologiskt och
sociokulturellt kön beaktas (SoS. 2004, ss. 19, 21).

Genusbias

Ordet Bias betyder fördom eller snedvridning (Smirthwaite 2007, s. 55). Genusbias
handlar således om förutfattade meningar, omedvetna som medvetna gällande genus och
kön. Genusbias kan uppstå både på grund av att skillnader inte ses mellan könen där de
faktiskt finns, eller på grund av att skillnader tros finnas då det inte egentligen föreligger
några. Genusbias kan påverka behandling, utredning och diagnos både hos män och
kvinnor vilket kan leda till felbehandling (ibid., s. 9).

Jämlikhet eller Jämställdhet?

Begreppet Jämlikhet avser lika rättigheter, lika villkor och lika möjligheter exempelvis
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gällande tillgång till vård oberoende av klass, kön, etnicitet och sexuell läggning.
Jämlikhet innefattar därmed alla variabler som medvetet eller omedvetet kan komma att
påverka dessa rättigheter, villkor och möjligheter. I begreppet Jämställdhet ingår endast
variabeln kön, det vill säga tillgång till lika rättigheter, möjligheter och villkor för både
män och kvinnor. Jämställd vård handlar således om att män och kvinnor får adekvat
vård vid lika tillstånd oberoende av könstillhörighet (Smirthwaite 2007, ss. 1516).

Vårdvetenskapliga begrepp

Vårdrelation  Vårdrelationen är i första hand en mellanmänsklig relation och kan
förekomma även utanför vårdsammanhang. En professionell vårdrelation handlar om att
den som vårdar sätter patientens behov i första hand. För att en professionell
vårdrelation skall vara välfungerande krävs att vårdaren reflekterar över sina handlingar
genom att granska den egna förförståelsen (Dahlberg 2010, ss. 190191). Exempelvis
kan sådan förförståelse handla just om genusbias. I vårdrelationen skapas vårdande
möten som har som syfte att stödja patientens egna hälsoprocesser (Dahlberg 2010, s.
192).

Vårdlidande  Vårdlidande innebär att den drabbade individen bemöts på ett sätt som
gör att denne känner sig åsidosatt och icke uppmärksammad. En viktig del av
vårdlidande är maktlöshet, något som kan upplevas extra starkt i vårdrelationen där
patienten redan från början är sårbar (Dahlberg 2010, ss. 215216). Enligt Wiklund
(2003, s. 105) handlar vårdlidande om brister i vården som påverkar patienters
upplevelser av lidande. Till exempel kan utebliven eller felaktig vård göra att patienters
ursprungliga tillstånd försämras. Det kan handla om sådant som otillräcklig eller
utebliven smärtlindring och att inte känna sig lyssnad till. Vårdlidande uppstår främst då
vårdrelationen inte fungerar och därmed inte främjar patientens hälsa och välbefinnande
(Dahlberg 2010, s. 215).

Livsvärld  En människas livsvärld utgörs av världen såsom den erfars av varje unik
individ. Det är med hjälp av vår egen livsvärld vi tolkar och förstår både oss själva och
andra i vår omgivning. Att vårda med hänsyn till patientens livsvärld kräver ett öppet
förhållningssätt med patientens egna upplevelser av hälsa och sjukdom i fokus
(Dahlberg 2010, s.128). Då en vårdare kategoriserar en patient utifrån den egna
förförståelsen, till exempel angående genus, förenklas patientens livsvärld och detta kan
skapa vårdlidande.

PROBLEMFORMULERING

Studier har visat att patienter behandlas och bemöts olika inom hälso och sjukvården på
grund av könstillhörighet. Bland annat erhåller män och kvinnor inte smärtlindring i
samma utsträckning vid liknande symptombilder. Män och kvinnor får också olika
farmakologisk behandling även då de lider av samma sjukdomar. Orsaken till detta är
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inte helt klarlagd, men ofta ges genusbias som en tänkbar förklaring. Inom
vårdvetenskapen har denna särbehandling av män och kvinnor inte diskuterats särskilt
mycket. Fokus ligger istället på patienten som individ snarare än tillhörande ett visst
genus/kön. Att vårdvetenskapen också innefattar ett köns och genusperspektiv är
viktigt då brist på kunskap om särbehandling som sker på grund av köns och
genusbetonade antaganden hos vårdpersonal kan leda till att patienter riskerar att erhålla
felaktig vård, vilket i sin tur kan få förödande konsekvenser för människors hälsa och
välmående. I förlängningen kan detta också leda till onödiga och undvikbara kostnader
för sjukvården, då patienter som exempelvis fått försenad behandling på grund av
genusbias kommer att vara mer sjuka och vårdkrävande då de väl får behandling.
Genom att undersöka mer noggrant samt tydliggöra hur könsbetingad särbehandling tar
sig uttryck i patienters möten med hälso och sjukvården kan ökad kunskap om ämnet
ges och förhoppningsvis göra att patienter i större utsträckning erhåller den vård de
behöver oavsett könstillhörighet.

SYFTE

Syftet är att tydliggöra och beskriva på vilket sätt köns och genustillhörighet påverkar
den vård patienter erhåller vid kontakt med hälso och sjukvården.

METOD

Vi har valt att göra en systematisk litteraturstudie enligt Axelssons (2012) modell. En
systematisk litteraturstudie bygger på vetenskapliga artiklar och det material som
granskas utgörs bara av primärkällor, något som gör studien mer tillförlitlig (Axelsson
2012, s. 203). Studien har kvalitetsgranskats med hjälp av en bedömningsmall för
kvalitetsgranskning av artiklar (ibid. s. 204). I mallen har artiklarnas syfte, metod, urval
och resultat noterats.
En litteraturstudie bedömdes vara lämplig för att granska den forskning som finns
angående det problem som formulerats i syftet. Detta för att få ökad kunskap om hur
genus och könstillhörighet påverkar den behandling och det bemötande patienter
erhåller vid kontakt med vården. Dagens krav på evidensbaserad vård gör att det är
värdefullt med litteraturstudier som sammanfattar aktuell forskning, då detta ger
lättillgänglig kunskap om olika områden inom hälsooch sjukvård (ibid. s. 205). Genom
att använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar ges både ett inre och ett yttre
perspektiv och därmed ökar förutsättningarna för att få en god överblick över det valda
området (ibid. s. 204).

Datainsamling
Artiklar har sökts i databaserna Cinahl, Pubmed och Psycinfo. Manuella sökningar har
också gjorts genom att granska referenser som givits i de utvalda artiklarna (Axelsson
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2012, s. 211). Tidsperioden för våra sökningar avgränsades till 10 år (20052015).
Denna tidsperiod behövdes för att kunna hitta tillräckligt med relevant material. En del
artiklar var således inte helt nya. Detta behöver inte utgöra ett problem då resultaten
som presenteras i dessa vid jämförelse med resultaten i nyare artiklar inte skiljer sig åt i
någon större utsträckning. Något som tyder på att köns och genusbetonade skillnader i
behandling av patienter inte har förändrats nämnvärt de senaste åren. De
inklusionskriterier som använts är, förutom tidsbegränsningen, att artiklarna skall vara
relevanta för syftet samt vara skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna som valts
berör också en kulturell kontext som liknar vår egen i fråga om utformningen av
sjukvård och genuskonstruktion. Vi har uteslutit artiklar som förutom genus berör andra
kontextbundna orsaksförklaringar till särbehandling, såsom ålder, etnicitet och
socioekonomisk status. Ännu en avgränsning som gjordes var att enbart välja artiklar
som handlade om smärta, hjärt och kärlsjukdom, psykisk ohälsa och kommunikation då
dessa områden var de mest välbeforskade. Detta gjorde också att resultatet på grund av
arbetets omfattning blev lättare att strukturera.

Sökord som använts är: gender, bias, nursing, healthcare, nursing care, caring science,
inequality, treatment, depression, pain, men, women, diagnosis, differences, gendered,
och patient i olika kombinationer, såsom t.ex. gender AND bias AND treatment.
Manuella sökningar har också gjorts med hjälp av referenslistor i artiklar som bedömts
vara relevanta för studien. Först gjordes en ”pilotsökning” (Axelsson 2012, s. 208) utan
begränsningar . Resultatet av pilotsökningen granskades och därefter gjordes snävare
sökningar genom att kombinera flera sökord i samma sökning för att bättre svara mot
syftet. Sammanlagt valdes 19 artiklar ut, av dessa var 14 kvantitativa och 5 kvalitativa
(se Bilaga 1).

Dataanalys
De artiklar som efter sökningarna bedömdes vara relevanta för studien lästes först
noggrant igenom av båda författarna var och en för sig. Anteckningar togs vid denna
första genomläsning i enlighet med Axelssons modell (2012, s. 212). Efter gemensam
diskussion och analys gjordes en första sammanställning av de resultat som framkom i
artiklarna utifrån de hälsoproblem de handlade om. Dessa problemområden var hjärt
kärlsjukdom, smärta, psykisk ohälsa och kommunikation. Därefter lästes resultaten än
en gång noggrant igenom av båda författarna för att finna de olika sätt köns och
genustillhörighet påverkade patienters kontakt med sjukvården på. Efter att återigen ha
diskuterat artiklarna gemensamt identifierades fyra olika teman vilka framträdde i
materialet, dessa kom sedan att utgöra de rubriker under vilka resultatet redovisas. De
olika artiklarna färgkodades under arbetets gång för att lättare kunna strukturera
materialet. I vissa artiklar återfanns mer än ett tema, dessa artiklars resultat presenteras
under det tema som var det mest tydligt framträdande.

RESULTAT
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Under analysen av det material vi valt att studera närmare identifierades fyra olika
teman som alla handlar om på vilka sätt män och kvinnor särbehandlas vid samma eller
liknande sjukdomstillstånd. Dessa fyra teman är: Utebliven eller ojämställd behandling,
Olika förklaringar till symptom på sjukdom och ohälsa, Att misstros och antas vara icke
trovärdig, Att kategoriseras i enlighet med genusstereotypa föreställningar.

Utebliven eller ojämställd behandling
Under det här temat återfinns situationer där patienter vid kontakt med sjukvården fått
behandling som skiljer sig åt mellan könen trots att det inte fanns någon medicinskt
grundad orsak till detta.

Män och kvinnor behandlas olika inom många områden då de söker vård, det gäller till
exempel både vid medicinsk behandling och vid hälsorådgivning par telefon. Hakimnia,
Carlsson, Höglund och Holmström (2015, ss. 2627) analyserade autentiska samtal till
sjukvårdsupplysningen med fokus på orsaken till kontakt samt utfallet av samtalet.
Studien visade att utfallet skiljer sig åt mellan manliga och kvinnliga patienter på så sätt
att män oftare än kvinnor får tid hos läkare bokad. Detta gäller inte enbart då män ringer
för egen räkning utan även då de vänder sig till sjukvårdupplysningen för att få råd
angående sina barn. Vid de här tillfällena är det mer än dubbelt så troligt att fäder får en
läkartid. Mödrar får å andra sidan i större utsträckning råd om egenvård. Denna skillnad
föreföll vara oberoende av barnets kön (Kaminsky, Carlsson, Höglund & Holmström
2010, s. 456).

Även synen på vilken behandling som är att föredra vad gäller psykisk ohälsa varierar
beroende på patientens kön. I en studie om behandling av patienter med bipolär
sjukdom visade det sig att män och kvinnor får olika farmakologisk behandling utan
påvisbara medicinska bakgrundsorsaker. Kvinnor får oftare behandling med
antidepressiva läkemedel, lamotrigin, ECT, bensodiazepiner och psykoterapi, medan
män oftare behandlas med litium (Karanti, Bobeck, Osterman, Kardell, Tidemalm,
Runeson, Lichtenstein & Landén 2015, s. 305). Det har också framkommit att kvinnor
med depression som söker vård på akutmottagning mer sällan än män läggs in på
avdelning för behandling. Detta gäller dock inte då patienter söker akut vård på grund
av depressiva symptom och samtidigt har skadat sig själva (Rost, Hsieh, Xu & Harman
2011, ss.721722).

I en studie som handlar om hjärt och kärlsjukdom fick läkare inom primärvården titta
på korta videoinspelningar där patienter uppgav att de led av symptom typiska för
hjärtsjukdom. Det visade sig att patientens kön i hög utsträckning påverkade läkarens
val av undersökningar och behandling. Läkarna ställde färre frågor till kvinnor än till
män och kvinnorna undersöktes också i mindre utsträckning, samt erhöll färre
diagnostiska prover. Medicin för hjärtsjukdom skrevs oftare ut till män än till kvinnor
(Arber, McKinlay, Adams, Marceau, Link & O´Donnell 2006, ss. 108109). De kvinnor
som enligt studien drabbades värst av den ojämställda behandlingen och på grund av



10

detta inte blev diagnostiserade och/eller fick tillräckligt kraftfull behandling var
medelålders kvinnor. Medelålders män å andra sidan var den grupp som oftast både blev
diagnostiserade samt erhöll kraftfull farmakologisk behandling för sin hjärtsjukdom
(ss.110111). En svensk studie som undersökt skillnader mellan män och kvinnor vad
gäller tidig behandling av bröstsmärtor visar att kvinnor i mindre utsträckning läggs in
på sjukhus. I de fall då kvinnor faktiskt läggs in på sjukhus är tiden från det att de
ankommer till sjukhuset tills dess att de läggs in på avdelning längre än för män. Mer tid
förflyter också mellan första fysiska kontakt till första dos acetylsalicylsyra för kvinnor.
Kvinnor får även vänta längre på koronarangiografi mätt ifrån ankomsttid till sjukhuset
(RavnFischer, Karlsson, Santos, Bergman, Herlitz & Johansson 2012, s. 1518).
Liknande resultat har också framkommit i studier från andra europeiska länder där det
visat sig att ett signifikant antal färre kvinnor än män får acetylsalicylsyra, clopidrogel,
GPIIb/IIIa antagonister, betablockerare och ACEhämmare. Kvinnor genomgår inte lika
ofta som män PCIbehandling vid hjärtinfarkt, trots att utfallet efter PCI är liknande
eller till och med bättre än för män (Radovanovic, Erne, Urban, Bertel, Rickli & Gaspoz
2007, ss. 13711372).

I en studie från Australien där en jämförelse gjorts angående i vilken utsträckning
patienter erhåller smärtlindring i det prehospitala skedet visar resultatet att män oftare än
kvinnor får smärtlindring med opioder. Den här typen av smärtlindring ges oftare till
män oavsett kön på den behandlande sjuksköterskan (Lord, Bendall & Reinten 2014,
s.197). Då män och kvinnor söker vård för akut buksmärta är situationen densamma.
Män får oftare än kvinnor smärtlindring med opioder. Ickeopiod smärtlindring
administreras dock lika ofta till både män och kvinnor (Chen, Shofer, Dean, Hollander,
Baxt, Robey, Sease & Mills 2008, s. 415). Skillnaden i smärtlindring kan inte förklaras
med att kvinnor upplevde mindre smärta då de rapporterat liknande poäng på en
smärtskala från 1 till 10 (ibid. s. 418).

Olika förklaringar till symptom på sjukdom och ohälsa
Det här temat handlar om att olika förklaringsmodeller ges till vad som antas vara
orsaken bakom uppvisande av samma eller liknande symptom hos män och kvinnor.
Detta sker framförallt då kvinnliga patienter uppvisar samtidiga symptom på stress och
oro.

I en kvalitativ studie där telefonsamtal till sjukvårdsrådgivningen analyserades
identifierades ett antal olika typer av samtal, bland annat ” ett samtal med röster från
livsvärlden ” . Ett exempel på den här typen av samtal utgörs av en ung kvinna som
ringer då hon upplever neurologiska symptom i form av känselbortfall. Under samtalets
gång framkommer det att kvinnan är nybliven förälder och att hon känt sig stressad.
Sjuksköterskan menar då att detta kan vara en förklaring till kvinnans symptom. Trots
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att de datoriserade riktlinjer som används ger henne direktivet att patienter med den här
typen av symptom skall hänvisas till akutmottagningen tvekar sjuksköterskan att göra
så. (Hakimnia, Holmström, Carlsson & Höglund 2014, s. 5).

Att närvaro av stress i samband med uppvisande av fysiska symptom kan påverka den
tolkning som görs angående bakomliggande orsaker till symptomen visar också andra
studier. Läkare och sjuksköterskor vid ett stort amerikanskt sjukhus fick granska 16
patientprofiler som innehöll information om patienternas medicinska och psykosociala
status. Det beskrevs att patienterna hade kronisk smärta i ländryggen som uppkommit
efter ett tungt lyft. I hälften av profilerna rapporterades också symptom på depression
(lika många kvinnor som män). Studiedeltagarna ombads bestämma vilken typ av
behandling: Smärtlindring, antidepressiv medicinering, remiss till psykosociala insatser
eller remiss till smärtspecialist som var lämpligast i de olika fallen. Kvinnliga patienter
blev oftare rekommenderade antidepressiv behandling och antogs också oftare behöva
andra typer av psykosociala insatser (Hirsh, Hollingshead, Matthias, Bair & Kroenke
2014, s. 504). Liknande resultat återfinns även i en studie som undersökte hur
ursprunget till mäns respektive kvinnors symptom typiska för hjärtsjukdom
(bröstsmärta, tryck över bröstet, trötthet, andfåddhet, svettningar, och oregelbunden
puls) tolkades. Då män och kvinnor beskrevs erfara enbart de ovan nämnda fysiska
symptomen tolkades ursprunget i stort sett vara detsamma. Då symptom på stress och
oro lades till de fysiska symptomen tolkades ursprunget till männens symptom
fortfarande vara detsamma som då de enbart uppvisade fysiska symptom. Kvinnor som
uppgavs ha både fysiska och psykiska symptom antogs dock i större utsträckning lida av
psykogena åkommor snarare än fysiska. Skillnaderna mellan hur många män respektive
kvinnor som misstänktes lida av hjärtsjukdom då både fysiska och psykiska faktorer
(stress och oro) fanns med i symptombilden var stora. Av studiedeltagarna ville 75% ge
männen en diagnos på hjärtsjukdom, medan enbart 17% ville ge kvinnorna samma
diagnos (Chiaramonte & Friend, 2006, ss. 260261).

Att misstros och antas vara icke trovärdig
I denna kategori bedöms de besvär och symptom patienten uppvisar som icke
trovärdiga. Patienten misstros och dennes förmåga att själv bedöma och korrekt
beskriva den egna upplevelsen av sjukdom ifrågasätts.

I en studie där sjuksköterskor som arbetade på sjukvårdsrådgivningen intervjuades
angående sina upplevelser av genusaspekter i samtalen med patienter identifierades fem
olika teman. Ett av de teman som framkom handlar om att misstro fäders förmåga att
adekvat kommunicera sina barns behov vid kontakt med sjukvårdsrådgivningen. Till
exempel beskrivs en del fäder som ”hopplösa” och en sjuksköterska uttrycker att det är
lättare att tala med modern om barnets hälsa. Denna uppfattning föreföll även ibland
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delas av fäderna själva som bad mödrarna ta över samtalet. Sjuksköterskorna berättade
också att de kunde ge fadern råd om självhjälp för att sedan ombes av honom att
återupprepa råden för modern (Höglund & Holmström 2008, ss. 29822983).

Att inte bli trodd handlar om att inte bli lyssnad till och kan skapa en upplevelse av
vårdlidande för patienten, men det kan också innebära att en individ får inadekvat
behandling. Det är viktigt att poängtera att detta inte enbart drabbar kvinnor, även män
drabbas av de genusgrundade antaganden vårdpersonal gör. Då ett antal sjuksköterskor
gavs en kort skriftlig beskrivning av en patient med kronisk ländryggssmärta och
ombads bedöma bland annat dennes trovärdighet, skiljde sig bedömningarna åt
beroende på om patienten beskrevs som man eller kvinna. Kvinnors smärta antogs
oftare vara mindre trovärdig, orsaka mindre funktionsnedsättning och ha sitt ursprung i
psykiska faktorer då inga diagnostiska bevis för patologi fanns tillgängliga. I samma
studie bedömdes männens smärta som mindre trovärdig och funktionsnedsättande om
där fanns bevis på patologi, något som också kan leda till underbehandling (Bernandes
& Lima 2011, ss. 16491650).

Misstro gentemot patienternas berättelser och upplevelser av den egna ohälsan kan
också ta sig uttryck i sättet på vilket vårdpersonal samtalar med patienterna. En
kvalitativ studie som utforskat kommunikationen mellan patienter som diagnostiserats
med förmaksflimmer och vårdpersonal (läkare och sjuksköterskor) ur ett
genusperspektiv, visar att vårdpersonalen tenderade att undertolka männens frågor och
yttranden medan de uttryckte oro för de kvinnliga patienterna. I samspel med
patienterna ledde detta till att män konstruerades såsom varandes kompetenta och
kvinnor som ömtåliga. Vårdpersonalen använde då de talade med främst kvinnliga
patienter en diskurs som författarna kallar ”the Assurance Discourse”. Här upprepades
frågor som var ämnade att upptäcka oroväckande symptom men som redan en gång
svarats nekande på av patienten. Till exempel frågades en patient en extra gång om hon
inte kände sig deprimerad trots att patienten redan en gång svarat nej på frågan.
Vårdpersonalen upprepade också frågor för att upptäcka symptom trots att patienten
från början berättat att hon mådde bra. I samtal med män använde vårdpersonalen ofta
en annan diskurs, ”the Carefree Discourse”. Här kunde en patient börja med att tala om
sin hälsa med viss oro för att sedan uppmuntras av personal att istället fokusera på
positiva aspekter av hälsotillståndet. Detta ledde till att patienterna själva bytte fokus
och kände sig mindre bekymrade. Denna diskurs ger uttryck för en föreställning om att
män med förmaksflimmer inte är i behov av vidare och/eller specialiserad behandling
(Hedegaard, RovioJohansson & Siouta 2014, ss. 520521).

Att kategoriseras i enlighet med genusstereotypa föreställningar.
Det sista och fjärde temat handlar om att på förhand kategoriseras och tillskrivas
egenskaper på grund av könstillhörighet och inte på grund av hur man som individ
upplever och uttrycker sin egen ohälsa.
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Att på förhand kategorisera människors beteende utifrån vilket kön de tillhör kan göra
att beteendet tolkas i enlighet med genusstereotypa föreställningar snarare än utifrån de
symptom en patient faktiskt har. I en studie med syftet att undersöka vuxnas explicita
och implicita genusbias vad gäller barns smärta visades en film där ett femårigt barn
genomgår ett ”stick i fingret”. Barnet som deltar i filmen är i själva verket en flicka men
uppges vid hälften av visningarna vara en pojke. Det går inte att utifrån det som syns på
filmen avgöra barnets kön. Filmen visades för psykolog och sjuksköterskestudenter
som sedan ombads uppskatta barnets smärta i enlighet med VAS skalan. Studien fann
signifikanta skillnader i hur studiedeltagarna skattade flickors respektive pojkars smärta.
Det uttrycktes allmänt att flickor är mer känsliga för smärta (dock mestadels utav de
manliga studiedeltagarna). Flickor tolkades också uppvisa tecken på smärta i större
utsträckning än pojkar. Trots att det smärtbeteende som syntes i filmen var identiskt
oberoende av huruvida studiedeltagarna trodde att barnet var en flicka eller pojke
uppfattades ”pojken” ha mer ont på riktigt än ”flickan” (Cohen, Cobb & Martin 2014,
ss. 9192).

De genusstereotypa kategoriseringar som görs av vårdpersonal överensstämmer oftast
med samhällets allmänna föreställningar om genus och beteende. För att påvisa detta
utfördes en studie där syftet var att undersöka om patienters kön kunde bestämmas
enbart utifrån brev där de beskrivit sina upplevelser av att ha fått en cancerdiagnos.
Fakta om könstillhörighet eller som kunde ge tydliga ledtrådar om könstillhörighet togs
bort ur berättelserna. Genusberoende skillnader i antagandena om vilken
könstillhörighet den författande patienten hade framkom i analysen. Då en manlig
patient antogs ha skrivit ett brev, hänvisade studiedeltagarna till ett kort, distanserat och
formellt språkbruk samt till redovisningar av fakta och brist på känslor. Om en kvinnlig
patient antogs ha skrivit togs följande faktorer upp som pekade mot en författare av
kvinnligt kön: Långa brev, levande språk, känslobetonade berättelser, avslöjanden om
känslor av svaghet och rädsla samt beskrivningar av relationer till andra människor. Just
beskrivningar av oro och svaghet utgjorde det vanligaste motivet bakom
studiedeltagarnas antaganden om att en kvinna författat brevet. Det visade sig också att
användandet av samma uttryck tolkades olika beroende på om författaren troddes vara
en man eller kvinna (Andersson, Salander, BrandstetterHiltunen, Knutsson & Hamberg
2008).

Att bli bedömd utifrån föreställningar om kön och genus påverkar inte bara den vård en
patient erhåller utan även dennes livsvärld och det sätt på vilket han/hon betraktas som
individ i relation till andra. Män som lider av kronisk ryggsmärta (KRS) bedöms i
jämförelse med den ” typiske ” mannen vara mer feminin, hjälpberoende och mindre
dominant av både sjuksköterskor och andra medmänniskor. Kvinnor som lider av
samma problem betraktas som mindre feminina än den ” typiska” kvinnan. Män med
KRS anses vara mindre stoiska än både män i allmänhet och än kvinnor med KRS, som
å sin sida anses vara mer stoiska än andra kvinnor. Dessa antaganden om patienter med
KRS gjordes trots att män i allmänhet, alltså män utan KRS, betraktades som mer
stoiska och dominanta än kvinnor i allmänhet. Här framkommer alltså att
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genusstereotypa föreställningar påverkar både mäns och kvinnors genusroller i relation
till andra människor i samhället (Bernardes & Lima 2010, ss. 196197). Patienter med
KRS förlorar en del av den könsidentitet de tidigare haft på grund av sin
smärtproblematik (ibid. s. 198).

Kategoriseringar utifrån könstillhörighet inom vården följer dock inte alltid samma
mönster som allmänna föreställningar utan är också kontextbundna. Personal inom
psykiatrin beskriver i en studie det beteende manliga och kvinnliga patienter uppvisar då
de är inlagda på en psykiatrisk vårdavdelning olika. De kvinnliga patienterna beskrivs
som mer utåtriktade, aktiva, högljudda, krävande och sexuellt aggressiva medan
manliga patienter beskrivs som tysta, blygsamma, isolerade och lata. En manlig
sjusköterska beskriver hur han är rädd att de kvinnliga patienterna skall utsätta honom
för sexuellt ofredande. Kvinnliga patienter troddes inte heller vara fysiskt svagare än de
manliga patienterna under vredesutbrott (Krumm, Kilian & Becker 2006, ss.
15321533).

DISKUSSION

Metoddiskussion
En relativt lång tidsperiod valdes för artikelsökningen för att kunna hitta tillräckligt
många relevanta artiklar och på det sättet kunna nå ett tillfredsställande resultat. Att en
del artiklar inte var högaktuella kan förstås påverka resultatet, men vid en jämförelse
mellan äldre och nyare artiklar skilde sig de resultat som framkom inte åt nämnvärt.
Endast artiklar på svenska och engelska med ursprung i Europeiska länder eller andra
delar av världen med en kulturell kontext som liknar vår egen valdes. Detta utgör på ett
sätt en begränsning av resultatet men gör det samtidigt mer relevant med tanke på
tillämpning i den svenska vårdmiljön. Artiklar som berör andra orsaksförklaringar till
särbehandling såsom ålder, etnicitet och socioekonomisk status har uteslutits från
resultatet. Dels på grund av arbetets omfattning och dels för att syftet var att tydliggöra
just hur köns och genustillhörighet påverkar den vård som ges. Det bör ändå påpekas
att även dessa faktorer har en inverkan på hur individer behandlas och bemöts inom
vården, samt att det ibland kan vara svårt att exakt bestämma vilken variabel, inklusive
genus, som har störst inverkan i en given situation (Myndigheten för vårdanalys 2014,
ss. 3839). I resultatet redovisas endast studier som berör särbehandling på grund av
köns och genustillhörighet vid hjärt och kärlsjukdom, psykisk ohälsa, smärta samt
kommunikation med sjuksköterskor vid sjukvårdsrådgivningen. Detta urval gjordes för
att begränsa mängden material att analysera inom ramen för den här uppsatsen. I en
större studie hade det varit intressant att se om liknande resultat framkom även vid
inklusion av andra sjukdomstillstånd. I en litteraturstudie sker alltid ett urval och trots
att detta sker så objektivt som möjligt färgas det av författarnas förförståelse och beslut,
vilket påverkar det färdiga resultatet. En medvetenhet om detta kan dock motverka ett
alltför personligt färgat urval (Augustinsson 2012, ss. 1718). Allt som allt valdes 19
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artiklar ut för analys. Vid de tillfällen då det fanns många artiklar som behandlade
samma ämnen har ett representativt urval försökt göras. Genus och vård är ett svårt
ämne att skriva om då dess delar är tätt sammanvävda och påverkar vården som ges på
många olika sätt. Både patienter och vårdpersonal är ständigt involverade i ett samspel
där genusroller hela tiden skapas. Denna sammanvävning framträder i de teman som
återfanns under analysen av materialet på så vis att de delvis går in i varandra. De
skillnader som fanns kunde ändå motivera den uppdelning som gjorts. Denna studie kan
bidra till att tydliggöra på vilket sätt köns och genustillhörighet påverkar den vård
patienter erhåller vid kontakt med sjukvården. Därmed kan den också ge ökad kunskap
om hur stereotypa föreställningar hos vårdpersonal angående kön och genus påverkar
vården och dess utfall.

Resultatsammanfattning
Fyra olika sätt att särbehandla patienter på relaterade till kön och genus identifierades
under analysen av materialet och dessa resulterade i följande teman: Utebliven eller
ojämställd behandling, Olika förklaringar till symptom på sjukdom och ohälsa, Att
misstros och antas vara icke trovärdig, Att kategoriseras i enlighet med genusstereotypa
föreställningar. Utebliven eller ojämställd behandling kan handla om skillnader i
medicinering, vidare utredningar och undersökningar som inte har några egentliga
medicinska bakgrundsorsaker. Oftast, men långtifrån enbart, är det kvinnor som drabbas
av negativa konsekvenser till följd av ojämställd behandling. Kvinnor får oftare än män
alternativa förklaringar till sin ohälsa, smärta kan exempelvis förklaras som psykogen
istället för rent fysisk. Detta är särskilt tydligt då kvinnor i samband med fysiska
symptom uppvisar tecken på stress och oro. Patienter av båda könen misstros av
sjukvårdpersonal på grund av genusgrundade antaganden. Fäder som vänt sig till
sjukvårdsupplysningen tros inte kunna kommunicera sina barns hälsotillstånd på ett
adekvat vis och kvinnliga patienter frågas upprepade gånger om samma saker trots att
de redan svarat. Den behandling och det bemötande patienter får beror också på
vårdpersonalens förutfattade uppfattningar om kön och genus. Vårdpersonalen kan till
exempel ta med sig en bild av hur flickor som har ont brukar bete sig in i vårdrelationen
vilket påverkar deras tolkning och behandling av smärtan.

Resultatdiskussion
I resultatdiskussionen nedan bearbetas frågor om varför genusbias inom vården kan
tänkas uppstå relaterade till de resultat som framkommit i denna studie. Detta för att
ytterligare tydliggöra vad det är som egentligen händer då genusbias uppstår. Vi vill
genom att ta upp dessa frågor belysa vikten av att vårdpersonal tillägnar sig ökad
kunskap angående köns och genustillhörighet samt dessas påverkan på både
vårdrelationen och dess resultat. Det är även viktigt att påpeka, anser vi, att genusbias i
vårdrelationen inte bara påverkar patienters fysiska hälsa utan också andra delar av
livsvärlden och identiteten. Vårdvetenskapens fokus på patienten som individ i relation
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till köns och genustillhörighet tas också upp och diskuteras.

Att kvinnor och män behandlas olika inom vården bekräftas av resultatet i vår studie.
Det mest vanligen förekommande sättet detta visade sig på var att kvinnor och män
erhåller ojämställd behandling vid samma eller likartade tillstånd och symptom. Det
framgår dock inte helt klart varför det förhåller sig så. Handlar det alltid enbart om
genusbias, eller finns där biologiska skillnader som inte är resultat av förutfattade
meningar och som också påverkar? Det är alltid svårt att avgöra vad som är biologiska
och vad som är sociala bakgrundsorsaker då det gäller köns och genusfrågor. Kanske är
det särskilt svårt inom hälso och sjukvård då både biologiska och sociala faktorer är tätt
sammanvävda vid sjukdom (Sos 2004, s. 21). Det är inte bara genusbias som påverkar
den behandling patienter får i kontakt med sjukvården, utan även andra typer av bias
såsom ålder och etnicitet (Wandner, Scipio, Hirsh, Torres & Robinson 2012, ss.
224225). Kort sagt, skillnader i behandling beror troligtvis inte enbart på genusbias.
Den forskning vi granskat visar dock att föreställningar om kön och genus är viktiga
faktorer att ta hänsyn till som en bidragande orsak till ojämlik behandling. Genusbias
kan ses som ett resultat av ett samspel mellan vårdare och patient där både tolkningar
och genuskonstruktioner hela tiden sker under interaktionen (Hedegaard et.al 2015, s.
522). Genusbias inom vården bör alltså inte endast ses som ett resultat av
vårdpersonalens tolkningar och beteenden, utan också av sätten på vilka kvinnor och
män kommunicerar sina symptom och sjukdomsbilder. De olika sätt män och kvinnor
talar om sin hälsa på kan även de förstås som ett uttryck för genusstereotypt beteende.
Män och kvinnor uttrycker exempelvis smärta på olika sätt verbalt. Kvinnor använder
fler ord, ett mer målande språk och använder fler metaforer då de berättar om sina
upplevelser av smärta. Män använder å sin sida färre ord, ett mer faktabaserat språk och
berättar i större utsträckning om specifika händelser och känslor relaterade till dessa
(Strong, Mathews, Sussex, New, Hoey & Mitchell 2009, ss. 8992).

Då patienter beskriver sin ohälsa i enlighet med stereotypa förväntningar kan det sätt
vårdpersonalen bemöter detta på komma att ytterligare förstärka de stereotypa beteendet
(Hedegaard et.al. 2015, s. 523). I resultatet framkommer att att män som vänder sig till
sjukvårdsrådgivningen blir ifrågasatta i sin föräldraroll av sjuksköterskorna, något som
kan ha sitt ursprung i att vårdande inte ses som en maskulin aktivitet. Denna uppfattning
förefaller också delas av föräldrarna själva som ger uttryck för att ha internaliserat
förställningen om att kvinnan är den som bär det huvudsakliga ansvaret för vården av de
gemensamma barnen. Detta tar sig bland annat uttryck i att mödrarna är de som oftast
ringer. När fäderna väl ringer ber de ibland modern om hjälp med att svara på frågor och
ger telefonen till modern som tar över samtalet (Höglund & Holmström 2008, s. 2984).
I det här sammanhanget kan frågan ställas om samtliga inblandade, sjuksköterskor och
föräldrar, tillsammans bidrar till att befästa ett genusstereotypt beteende?

Ett annat exempel på genusstereotypt beteende är mäns tendens att ibland inte vilja söka
vård och tala om sin hälsa. Detta kan tänkas bero på att samhällets bild av vad som är
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manligt föreskriver att män inte bör visa sig sårbara och söka hjälp ifrån andra utan bör
lösa sina problem på egen hand (Charles & Walters 2008, s. 130). En effekt av detta
skulle till exempel kunna vara att män som lider av depression inte i lika stor
utsträckning som kvinnor söker hjälp på grund av att de följer en slags ”tuffhetsnorm”
(O´Loughlin, Duberstein, Veazie, Rochlen, Garcia & Kravitz 2011, ss. 742743). Om så
är fallet kan förklaringen till att män mer sällan än kvinnor diagnosticeras med
depression delvis stå att finna i det undvikande beteendet och inte bara i genusgrundade
antaganden hos vårdpersonal. Alla skillnader i symptombild är dock inte resultat av
genusstereotypa beteenden. Vad gäller en del tillstånd skiljer sig de fysiska symptomen
också åt rent biologiskt, till exempel kan hjärtinfarkt yttra sig olika hos män och
kvinnor. Kvinnor upplever till exempel mer sällan än män direkta bröstsmärtor och
rapporterar oftare kräkningar som första symptom (Coventry, Bremner, Jacobs & Finn
2013, s. 195).

Något som också framkommer i resultatet är att kvinnor som uppvisar stress och oro i
samband med fysiska symptom oftare än män ges psykosociala förklaringar till sitt
tillstånd. Ett exempel på detta är att kvinnor i mindre utsträckning diagnosticeras med
hjärtsjukdom och mer sällan erhåller vidare utredning av sina symptom om de visar
samtidiga tecken på oro och stress. I och med detta kan frågan ställas om huruvida
genusbias förstärks eller uppstår som en produkt av mer än en samverkande
genusbetonad variabel (Chiaramonte & Friend 2006, s. 264). En sådan samverkande
variabel kan till exempel vara en stereotyp uppfattning om att kvinnor oftare än män
lider av psykisk ohälsa och psykogena smärttillstånd (Hirsh et. al. 2014, s. 556). Ännu
ett exempel på sådan samverkan utgörs av den nyblivna modern som ringer
sjukvårdsrådgivningen på grund av känselbortfall. Sjuksköterskan bör i detta fall enligt
de riktlinjer som finns hänvisa patienten till akutvårdsmottagning. Sjuksköterskan gör
detta men förklarar samtidigt på grund av kontexten (stressad nybliven mamma) att
symptomen nog har en psykisk orsak. Liksom Hakimnia et.al. (2014) ställer vi oss
frågan om en man med samma symptom hade behandlats likadant eller om
sjuksköterskan då varit mindre snabb att dra samma slutsatser.

Genusbias kan vara kontextbundet på mer än ett sätt, den omgivning en individ befinner
sig i kan sanktionera vissa typer av beteenden som inte accepteras i andra situationer.
Ett intressant exempel på detta ges i en av de studier som tagits upp i resultatet där
attityder hos vårdpersonal inom den slutna psykiatriska vården angående genus
undersökts. Författarna till studien noterade att de beskrivningar som gavs av
patienterna var omvända beskrivningar av kvinnors och mäns antagna egenskaper i
samhället i allmänhet. Detta kan tänkas bero på den kontext en psykiatrisk diagnos utgör
och att denna sanktionerar utlevandet av ett ickestereotypt genusbeteende (Krumm,
Kilian & Becker 2005, s.1536). Trots de omvända genusrollerna kan vårdpersonalens
kategoriseringar innebära att patienter av såväl kvinnligt som manligt kön felbehandlas.
På grund av detta är det viktigt att vara medveten om den inverkan kontexten kan ha på
genusgrundade antaganden.
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Genusbias inom vården ger inte bara upphov till vårdlidande utan påverkar också
patienters livsvärld på andra sätt. Genusbias kan leda till att patienters könsidentitet
förändras, både i egna och andras ögon. I resultatet påvisas att män med kronisk
ryggsmärta betraktas som mindre maskulina än andra män av både sjuksköterskor och
andra människor i omgivningen. Männen betraktas på grund av smärtan som mer
feminina i det att de antas vara mer hjälpberoende och sårbara. Detta gör att det blir
svårt för män med kroniska sjukdomar att behålla sin manlighet (Bernardes & Lima
2010, s. 198). Män med kronisk smärta upplever ett behov av att följa samhällets
genusnormer angående maskulinitet genom att uppvisa självkontroll och rationalisera
orsakerna till smärtan. På samma gång finns där också det allmänmänskliga behovet av
att få lov att delge sina subjektiva upplevelser av smärta och sårbarhet. Vårdpersonalen
behöver vara medveten om hur den här typen av genusnormer påverkar patienters
beteende för att kunna uppmuntra män med kronisk smärta att berätta om sina
subjektiva upplevelser av smärtan, inte minst för att kunna ge bästa möjliga vård
(Ahlsen, Mengshoel & Solbraekke 2012, s. 1772).

De olikheter som faktiskt finns, sociala som biologiska, i mäns och kvinnors
sjukdomsbild är viktiga för vårdpersonal att ha kunskap om för att undvika
felbehandling och vårdlidande hos patienterna. Om olika behandling ges till män och
kvinnor bör detta vara medicinskt motiverat och innebära att den särskilda behandlingen
faktiskt är adekvat. Det är också viktigt att som vårdpersonal vara medveten om den
egna förförståelsen gällande kön och genus och den effekt denna har på tolkningar av
symptom och på interaktionerna med patienterna. Då det enligt den forskning vi studerat
oftast är kvinnor som råkar ut för de negativa konsekvenserna av felbehandling på grund
av genusbias, är det också värt att notera den andronormativitet (eller androcentrism)
som ofta återkommer inom hälso och sjukvården. Både inom den medicinska
forskningen och utbildningen används mannen som norm (HolgeHazelton & Malterud
2009, ss. 139145). Forskning inom det farmakologiska området har exempelvis
koncentrerats på manliga forskningsobjekt, något som kan leda till att kvinnor erbjuds
farmakologisk behandling utprovad på män (Risberg 2004, ss. 100102).
Andronormatitvitet är också en tänkbar delförklaring till genusbias inom vården. Om
genusspecifika skillnader inte tas upp inom utbildning och forskning är det svårt att
tolka symptom som presenteras på olika sätt hos män och kvinnor på rätt sätt.
Genusspecifik forskning är ett eget forskningsområde och har uppstått som svar på, och
för att motverka andronormativitet (McGregor & Choo 2012, ss. 861865;
HolgeHazelton & Malterud 2009, ss. 139145). Sådan forskning är viktig och kan vara
till stor hjälp för att undvika genusbias. Vi anser dock det viktigt att vara vaksam på att
genusspecifik forskning inte samtidigt förstärker den manliga/kvinnliga dikotomin
genom att upprätthålla och förstärka uppdelningen av könen som fundamentalt olika
varandra och därmed istället öka risken för vissa typer av genusbias.

Inom vårdvetenskapen understryks ofta vikten av att betrakta varje patient som en unik
och ”genusneutral” individ (Öhman 2010, s. 30). På grund av detta har frågor om genus
och vård inte fått så mycket uppmärksamhet inom disciplinen (Sos 2004, s. 12). Ett
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fokus på patienter enbart som individer är på ett sätt viktigt för att undvika genusbias.
Varje patients behov uppskattas då genom att utvärdera en individuell situation och
sjukdomsbild för att sedan i möjligaste mån anpassa vården utefter dessa. Det är en god
grundläggande etisk ansats att betrakta människor som individer men det innebär också
vissa förenklingar och svårigheter. Människors identiteter och livsvärldar skapas hela
tiden i relationer med andra människor, detta påverkar vårt beteende och våra
förväntningar både på oss själva och andra. Att enbart se en människa som en isolerad
individ riskerar att skala bort en del av det som utgör en människas ” jag ” samt att
därmed rationalisera bort en del av de förklaringar som finns bakom vissa beteenden.
Om kvinnor och män beter sig i enlighet med stereotypa genusnormer då de exempelvis
berättar om sina symptom, kan ett fokus på patienten som individ göra att det är lättare
att felbedöma tillståndet eftersom vårdpersonalen då inte ser bortom den efterlevda
genusrollen. I det här fallet glöms en del av patientens livsvärld bort, nämligen den som
utgörs av vad och hur det faktiskt är att vara man eller kvinna och patient inom dagens
sjukvård. Även vad gäller biologiska skillnader i till exempel symptom på hjärtinfarkt
riskerar en individbaserad utgångspunkt att leda till felbehandlingar. Omedvetenheten
om att män och kvinnor (som grupper) faktiskt ofta uppvisar olika symptom gör det mer
troligt att vårdpersonal utgår ifrån en given mall om vilka typer av symptom alla
individer uppvisar vid en hjärtinfarkt. Det finns på det här sättet en motsägelsefullhet i
vårdvetenskapens individfokusering: Den kan komma att leda till en vård som i själva
verket är mindre individanpassad än om människor betraktas även som sociala varelser
vilka skapas i interaktioner med andra och där grupptillhörighet utgör en del av
människors ” jag ” . En vårdvetenskap som önskar visa verklig hänsyn till individen
behöver hela tiden gå balansgång mellan fokus på individen och fokus på människor
som sociala varelser vilka hela tiden ”gör” varandra. Människor gör genus och genus
gör människor i ett ständigt växlande samspel, såväl inom vården som i det övriga
samhället.

SLUTSATSER

Män och kvinnor erhåller olika behandling vid kontakt med hälso och sjukvården.
Genusbias som är en av de bakomliggande orsakerna till detta kan uppstå på grund av
olika faktorer. Det kan handla om vårdpersonalens förförståelse och patienternas sätt att
kommunicera och uppvisa sina symptom. Det vanligaste sättet på vilket vårdpersonal
särbehandlar män och kvinnor är att ge ojämställd vård. Det vill säga beroende på
könstillhörighet ges olika medicinska behandlingar och undersökningar. Denna
ojämställdhet kan i förlängningen leda till felbehandlingar och vårdlidande för
patienterna. Genusbias inom vården drabbar båda könen, det är dock kvinnor som oftast
särbehandlas på ett sätt vilket leder till negativa konsekvenser för hälsa och välmående.
Denna studie hjälper till att tydliggöra på vilka sätt ojämställd behandling påverkar den
vård patienter erhåller vid kontakt med hälso och sjukvården. Detta kan bidra till att
öka kunskapen bland vårdpersonal både om hur genusbias uppstår och hur det kan
motverkas. Att vara medveten om den egna förförståelsen gällande kön och genus i
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vårdrelationen är viktigt för att undvika felbehandling, vårdlidande och onödiga
ekonomiska kostnader som uppstår vid fördröjd diagnos och behandling.
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Bilaga 1. Översikt över analyserad litteratur

Författare:
Andersson, J.,
Salander, P.,
BrandstetterHiltune
n, M., Knutsson, E.
& Hamberg, K.
Årtal: 2008
Titel:
Is it possible to
identify patient's sex
when reading
blinded illness
narratives? An
experimental study
about gender bias.
Tidskrift:
International Journal
for Equity in Health

Syfte:
Att undersöka i
vilken utsträckning
det är möjligt att
identifiera en
patients
könstillhörighet
genom att läsa brev
där könet på
brevskrivaren ej
framgår.

Metod och urval:
81 autentiska brev
om hur det är att ha
cancer avkönades
och lästes utav 130
studenter vilka läste
antingen medicin
eller psykologi.
Studiedeltagarna
ombads att för varje
brev berätta om de
trodde att
brevskrivaren var
man eller kvinna,
samt att förklara
varför. Antalet
korrekta gissningar
analyserades
kvantitativt och
förklaringarna till
varför deltagarna
valt som de gjort
analyserades
kvalitativt.

Resultat:
Könstillhörigheten
uppskattades korrekt
i 61 procent av
fallen, med fler rätt
vid manliga
författare. I de fall då
en manlig författare
troddes ha skrivit
förklarades detta
med hänvisningar
till korta brev,
formellt språk, fokus
på fakta och
avsaknad av känslor.
Kvinnor troddes
skriva längre brev,
använda ett levande
språk och antogs
oftare nämna känslor
och relationer till
andra.
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Författare:
Arber, S.,
McKinley, J.,
Adams, A.,
Marceau, L., Link,
C. & O'Donell, A.
Årtal: 2005
Titel: Patient
Characteristics and
inqequalities in
doctors' diagnostic
and management
strategies realating
to CHD: A
videosimulation
experiment.
Tidskrift: Social
Science & Medicine

Syfte:
Att undersöka i
vilken utsträckning
patienters
egenskaper som kön,
ålder, klass och
etnicitet påverkar
primärvårdsläkares
diagnos och beslut
om patienter med
identiska symptom
på
kranskärlssjukdom,
samt om det finns
någon skillnad i
bedömningen
mellan
primärvårdsläkare i
Storbritannien och
USA.

Metod och Urval:
Randomiserad
experimentell design
där primär
vårdsläkare får se
korta video
inspelningar med
patienter som visar
symptom på
kranskärlssjukdom.
Videofilmerna var
identiska bortsett
från patienternas
kön, ålder, klass och
etnicitet. 256
primärvårdsläkare,
från Storbritannien
och USA deltog. Ett
slumpmässigt urval
användes.

Resultat:
Patientens kön
påverkade läkarnas
diagnos och
behandlingsbeslut.
Ingen påverkan
fanns beträffande
social klass och
etnicitet. Kvinnor
fick färre frågor och
undersökningar,
samt färre
diagnostiska tester
beställdes för
kranskärlssjukdom.
Medelålders kvinnor
var den grupp som
fick minst antal
frågor och
ordinerades minst
medicinering för
kranskärlssjukdom.

Författare:
Bernardes, S. F. &
Lima, M. L.
Årtal: 2011
Titel: A contextual
approach on
sexrelated biases in
pain judgments: The
moderator effects of
evidence of
pathology and
patients' distress
cues on nurses'
judgement of
chronic low back
pain.
Tidskrift:
Psychology &
Health

Syfte:
Att utforska den roll
två olika kliniskt
relevanta variabler
spelar i ett scenario
som involverar
kronisk ryggsmärta:
bevis på patologi
och tecken på stress
vad gäller
sjuksköterskors
bedömningar av
smärtan.

Metod och urval:
126 kvinnliga
sjuksköterskor
deltog i den
kvantitativa studien
som har en
experimentell
design. De variabler
som manipulerades i
studien var:
patientens kön,
bevis/icke bevis på
patologi och ett
beteende som
förmedlade
stress/inte
förmedlade stress.
Variablerna
manipulerades med
hjälp av en
beskrivning av en

Resultat:
Resultatet visade att
bedömningar om
kvinnors smärta
påverkades av
närvaron/icke
närvaron av
diagnostiska bevis
på patologi.
Sjuksköterskor
uppvisade bias
gentemot män, men
enbart om där fanns
bevis på patologi.
Det inflytande
tecken på stress hade
var inte lika tydligt.
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patient med kronisk
ryggsmärta. De
olika manipulerade
variablerna
fördelades slumpvis
mellan de olika
studiedeltagarna.

Författare:
Bernandes, S. F. &
Lima, M. L.
Årtal: 2010
Titlel: Being less a
man or less of a
woman: Perceptions
of chronic pain
patients' gender
identities.
Tidskrift:
European Journal of
Pain

Syfte:
Att utforska
sjuksköterskors och
ickesjuksköterskors
uppfattningar om
kvinnor/män med
kronisk
ländryggssmärta i
jämförelse med
deras uppfattningar
om den typiska
mannen/kvinnan.

Metod och urval: En
kvasiexperimentell
studie innehållande
två manipulerade
variabler: Kön och
smärta/inte smärta.
Sammanlagt 477
personer deltog i
studien, av dessa var
161 sjusköterskor
och 316
ickesjuksköterskor.
Hälften av
studiedeltagarna i
varje grupp fick läsa
igenom en kort
beskrivning av en

Resultat:
Båda grupperna som
deltog i studien
uppfattade män med
kronisk ryggsmärta
som mindre
maskulina och
kvinnor med
ryggsmärta som
mindre feminina i
jämförelse med den
typiska
mannen/kvinnan
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patient med kronisk
ländryggssmärta. De
ombads sedan
berätta i vilken
utsträckning de
ansåg att vissa
personlighetsdrag
passade ihop med
deras personliga
uppfattning om
patienten. Resten av
studiedeltagarna i
varje grupp fick
berätta om vilka
personlighetsdrag de
trodde att människor
i allmänhet tyckte
hörde ihop med män
respektive kvinnor.

Författare:
Chen, E. H., Shofer,
F. S., Dean, A. J.,
Hollander, J. E.,
Baxt, W. G., Robey,
J. L., Sease, K. L. &
Mills, A. M.
Årtal: 2008
Titel: Gender
disparity in
analgesic treatment
of emergency
department patients
with acute

Syfte:
Att undersöka
huruvida
könsskillnader
förekommer vid
administrering av
läkemedel vid akut
buksmärta.

Metod och urval:
Detta var del av en
prospektiv
kohortstudie
gällande
ickegravida vuxna
med akuta icke
traumatiska
buksmärtor som
uppkommit på
mindre än 72
timmar och som
söker vård på en
akutvårdsavdelning.

Resulat:
Män och kvinnor
hade liknande poäng
på smärtskalan. Efter
kontroll för ålder,
ras, triage, klass, och
smärtpoäng fick
kvinnor i mindre
utsträckning än män
opioidanalgetika.
Det fanns dock
ingen skillnad i
administreringen av
analgesi av
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abdominal pain.
Tidskrift: Academic
Emergency
Medicine

De viktigaste måtten
som registrerades
var: Typ av
smärtlindring som
administreras och
tiden som förflöt
innan den
smärtstillande
behandlingen
påbörjades.

ickeopiattyp mellan
könen. Kvinnor fick
vänta längre på att få
sin smärtlindring.

Författare:
Chiaramonte, G. &
Friend, R.
Årtal: 2006
Titel:Medical
students' and
residents' gender
bias in diagnosis,
treatment, and
interpretation of
coronary heart
disease symptoms.
Tidskrift:
Health Psychology

Syfte:
Att utforska de
psykologiska
processer som ligger
bakom genus bias
genom att undersöka
studiedeltagarnas
tolkningar av
symptom på
hjärtsjukdom.

Metod och urval:
82 medicinstudenter
rekryterades till
studien och fick en
beskrivning
av en patient med
typiska symptom på
hjärtsjukdom. Två
oberoende variabler
manipulerades:
Patientens kön och
symptomkontext i
form av närvaro av
stress och oro. De
olika variablerna
fördelades slumpvis
mellan deltagarna.
Studiedeltagarna
fick sedan svara på
frågor om vilken
diagnos och
behandling de ansåg
att patienterna som
beskrevs skulle få.

Resultat:
Resultatet visar ett
tydligt genusbias
vad gäller diagnos
och behandling av
patienter med
symptom på
hjärtsjukdom som
samtidigt visar
tecken på stress och
oro. Kvinnor i det
här scenariot
diagnosticerades
mindre ofta med
hjärtsjukdom och
fick mer sällan
remiss till kardiolog
för vidare utredning
av symptomen.

Författare:
Cohen, L. L., Cobb,
J., & Martin, S. R.
Årtal: 2014
Titel: Gender biases
in adult ratings of
pediatric pain.

Syfte:
Att mäta vuxnas
genusbias i relation
till barns smärta.

Metod och urval:
En kvantitativ
randomiserad studie
där 183 vuxna
psykolog och
sjuksköterskestudent
er fick uppskatta

Resultat:
Deltagarna trodde att
pojken hade mer ont
och att flickor är mer
känsliga och
reaktiva vad gäller
smärta.
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Tidskrift: Children's
Health care

smärtan hos ett barn
som fick ett stick i
fingret med hjälp av
VAS skalan.
Studiedeltagarna
fick göra detta efter
att ha tittat på en
videofilm där
barnets kön inte
framgick. Hälften av
studiedeltagarna fick
veta att barnet var en
flicka och den andra
hälften att det var en
pojke.

Författare:
Hakimnia, R.,
Carlsson, M.,
Höglund, A. T. &
Holmström, I. K.
Årtal: 2015
Titel: Doing gender
in the context of
telenursing:
Analyses of
authentic calls to a
telenursingsite in
Sweden.
Tidskrift:Clinical
Nursing Studies,

Syfte:
Att analysera
autentiska samtal till
sjukvårdsrådgivning
en i Sverige ur ett
genusperspektiv och
med fokus på
kontaktorsak och
utfall av samtalet.

Metod och urval:
En kvalitativ studie
med deskriptiv och
jämförande design.
800 autentiska
samtal till
sjukvårdsrådgivning
en analyserades.
Samtalen valdes
slumpvis ut från
totalt 5000 samtal
under en
11månaders period.
11 sjusköterskor
deltog i studien.
Samtalen spelades in
och analyserades
med hjälp av en
matris.

Resultat:
Resultatet visade att
män, och särskilt
fäder, oftare än
kvinnor fick remiss
till läkare. Den
vanligaste
uppringaren var en
kvinna som talade
flytande svenska
(64%), och den
minst vanliga
uppringaren var en
man som inte talar
flytande svenska
(3%). 70 % av alla
samtal kom från
kvinnor.

Författare: Syfte: Metod och urval: Resultat:
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Hakimnia, R.,
Holmström, I. K.,
Carlsson, M. &
Höglund, A. T.
Årtal: 2014
Titel: Exploring the
communication
between telenurse
and caller – A
critical discourse
analysis
Tidskrift:
International Journal
of Qualitative
Studies on Health
and WellBeing,

Att utforska
kommunikationen
mellan
sjuksköterskor vid
sjukvårdsrådgivning
en och patienter i
autentiska samtal.

En kvalitativ studie
som använder sig av
kritisk diskursanalys
som metod. 20
samtal av totalt 1000
stycken valdes
strategiskt ut för att
vara med i studien.
11 sjuksköterskor
deltog. En deduktiv
ansats användes då
analysen gjordes
med hjälp av en på
förhand bestämd
teoretisk ram.
Samtalen skrevs ned
ordagrant innan
analys.

Fem sorters samtal
framträdde under
analysen: ”A
gatekeeping call”, ”
A gendered call”, ”A
call marked by
impersonal traits”, ”
A call with voices of
the lifeworld”, ”A
counter discourse
call”. Mönster av
den samhälleliga
genusordningen
återfanns med
representationer av
den motvilliga
mannen som ringer
och den ideala
kvinnliga
uppringaren.

Författare:
Hedegaard, J., Ahl,
H.,
RovioJohansson, A.
& Siota, E.
Årtal: 2014
Titel: Gender
communicative
construction of
patient in
consultation
settings.
Tidskrift:
Women & Health

Syfte:
Att utforska
kommunikation
mellan patienter och
vårdpersonal ur ett
genusperspektiv.

Metod och urval:
23 inspelade samtal
mellan patienter
med
förmaksflimmer,
fem sjuksköterskor
och fem läkare på
hjärtmottagningar i
Sverige studerades.
Samtalen
analyserades
kvalitativt med
utgångspunkt i
diskursanalys.

Resultat:
Vårdpersonal tonade
ned de manliga
patienternas frågor
och yttranden medan
de uttryckte oro för
de kvinnliga
patienternas.
Männen
konstruerades som
kompetenta och
kvinnorna som
ömtåliga genom
genusstereotypisk
kommunikation
mellan vårdare och
patienter.
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Författare:
Hirsh, A. T.,
Hollingshead, N.A.,
Bair, M. J.,
Matthias, M. S. &
Kroenke, K.
Årtal: 2014
Titel: Preferences,
experience, and
attitudes in the
management of
chronic pain and
depression: a
comparison of
physicians and
medical students.
Tidskrift:
The Clinical Journal
of Pain

Syfte:
Att undersöka om
könsskillnader finns
i smärtbehandling
gällande både
patienter och
vårdpersonal, samt i
vilken utsträckning
vårdpersonalens
sexistiskt färgade
attityder hörde
samman med dessa
skillnader.

Metod och urval:
En kvantitativ studie
där 98 stycken
individer som arbetade
som vårdpersonal
(bland annat läkare
och sjusköterskor)
först fick fylla i ett
formulär ämnat att
mäta köns och
genusattityder. Efter
detta fick de göra
bedömningar
angående
behandlingsval utifrån
16 stycken
datoranimerade
patientprofiler (hälften
kvinnor, hälften män)
där patienten hade
ryggsmärta. Uppgifter
om patientens
medicinska och
socioekonomiska
status framkom också.
Hälften av patienterna
uppgavs lida av
symptom på
depression.

Resultat:
Resultaten visade att
kvinnliga patienter
oftare än män
rekommenderades
behandling med
antidepressiva
preparat, samt oftare
fick remiss till
psykiatrisk vård. Detta
gällde dock endast då
kvinnlig vårdpersonal
ordinerade behandling.
Vårdpersonalens
sexistiskt färgade
attityder verkade inte
spela någon roll i
sammanhanget.
Kvinnlig vårdpersonal
är alltså mer benägen
att rekommendera
psykosociala insatser,
men detta förefaller
inte bero på deras
sexistiskt färgade
attityder.

Författare:
Höglund, A. T. &
Holmström, I. Årtal:
2008
Titel: It's easier to
talk to a woman.
Aspects of gender in
Swedish telenursing.
Tidskrift:
Journal of Clinical
Nursing

Syfte:
Att beskriva och
utforska
genusaspekter inom
telefonrådgivning
såsom de upplevs av
svenska
sjuksköterskor som
arbetar på
sjukvårdsrådgivning
en.

Metod och urval:
En deskriptiv och
explorativ kvalitativ
studie. Ett selektivt
urval gjordes där 12
sjuksköterskor
deltog i två olika
djupintervjuer. De
transkriberade
intervjuerna
analyserades
induktivt och med

Resultat:
Fem teman framkom
under intervjuerna:
Kvinnlig
underordning i
familjen,
Respektlöshet vid
dialog med kvinnliga
sjuksköterskor,
Misstro vad gäller
fäders kompetens,
Ovilliga manliga



32

hjälp av en stegvis
tematisk metod där
meningsbärande
enheter
identifierades.

patienter och
Samförstånd “kvinna
till kvinna”.

Författare:
Kaminsky, E.,
Carlsson, M.,
Höglund A. T., &
Holmström, I. Årtal:
2010
Titel: Paediatric
health calls to
Swedish telenurses:
a descriptive study
of content and
outcome.
Tidskrift:
Journal of
Telemedicine and
Telecare

Syfte:
Att beskriva
autentiska
pediatriska samtal
mellan svenska
föräldrar och
sjukvårdrådgivninge
ns sjuksköterskor.

Metod och urval:
Studien är gjord
med jämförande och
deskriptiv design.
Data samlades in
från samtal rörande
barn till
sjukvårdsrådgivnin
gen. Samtalen
transkriberades och
analyserades
angående : Antalet
ord, orsak till
samtal, utfall av
samtal, ålder och
barnets kön samt
förälders kön. 110
samtal spelades in
under en period av
11 månader.
Samtalens utfall
kategoriserades
enligt:
Sjuksköterskerådgi
vning eller
hänvisning till annan
vårdinrättning
11 sjuksköterskor
deltog i studien.

Resultat:
Mediansamtalslängd
var 4,4 minuter och
barnets medianålder
var 3,5 år. Mödrar
utgjorde 73% av
samtalen, men ingen
skillnad sågs mellan
mödrar och fäder
beträffande barnets
kön eller ålder. De
vanligaste orsakerna
till samtal var
öronproblem,
utslag/sår eller feber.
I nästan hälften av
samtalen, gav
sjuksköterskan råd
om egenvård.
Samtalslängd och
antal ord varierade
inte beroende på
varken föräldrars
eller barns kön.
Mödrar gavs oftare
egenvårdsråd medan
fäder oftare
hänvisades till andra
vårdinrättningar.

Författare: Karanti,
A., Bobeck, C.,
Osterman M.,
Kardell, M.,
Tidermalm, D.,
Runeson, B.,

Syfte:
Att utvärdera
potentiella
könsskillnader vad
gäller behandling av
bipolär sjukdom.

Metod och urval:
Data samlades in
från det svenska
nationella registret
för kvalitetssäkring
av bipolär sjukdom

Resultat:
Kvinnor behandlas
oftare behandlas
antidepressiva
läkemedel,
lamotrigin,
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Lichtenstein, P. &
Landén, M. Årtal:
2015 Titel:
Gender differences
in the treatment of
patients with bipolar
disorder: A study of
7354 patients.
Tidskrift: Journal
of Affective
Disorders

(BipoläR). Data från
perioden 20042011
angående 7354
patienter
analyserades.
Multipel logistisk
regressionsanalys
användes.

elektrokonvulsiv
behandling,
bensodiazepiner och
psykoterapi. Män
behandlas oftare
med litium. 

Författare: Krumm,
S., Kilian, R. &
Becker, T.
Årtal: 2006 Titel:
Attitudes towards
patient gender
among psychiatric
hospital staff:
Results of case
study with focus
groups. Tidskrift:
Social Science &
Medicine

Syfte:
Att undersöka
personalens
uppfattningar om
patienters kön inom
rutinmässig
psykiatrisk vård och
i relation till bland
respektive enkönade
avdelningar.

Metod och urval:
En kvalitativ studie
som utfördes genom
intervjuer med
fokusgrupper. En
öppen intervjuguide
användes. Fyra olika
fokusgrupper
bestående av
sjuksköterskor,
socionomer och
psykiatriker
intervjuades.
Deltagarantalet i de
olika grupperna
varierade från 5 till
13 stycken.
Samtalen spelades in
och skrevs ned
ordagrant för att
sedan analyseras
med hjälp av ”
rekonstruktion”.

Resultat:
Kvinnliga patienter
beskrevs som mer
utåtriktade,
motiverande,
krävande och
sexuellt aggressiva.
Manliga patienter
beskrevs som
tystlåtna,
blygsamma och lata.
Personalen ansåg att
blandavdelningar
var bra och att det
inte fanns någon
orsak att ha
enkönade
avdelningar.

Författare: Lord,
B., Bendall, J. &
Reinten, T. Årtal:
2014 Titel: The
Influence of
Paramedic and

Syfte:
Att undersöka om
administrationen av
smärtlindring
påverkas av
patientens och/eller

Metod och urval:
En retrospektiv
kohortstudie av
patientvårdsregister
som pågick under
två år. Studien

Resultat:
Könet på
sjuksköterskan
påverkade inte
huruvida
smärtstillande
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Patient Gender on
the Administration
of Analgesics in the
OutofHospital
Setting. Tidskrift:
Prehospital
Emergency Care

sjuksköterskans kön
i det prehospitala
skedet.

undersökte vuxna
patienter
(> 15 år) med
måttlig till svår
smärta som
behandlats av
ambulanspersonal.
De primära variabler
som mättes var
sjuksköterskans och
patientens kön i en
situation där
smärtlindring
administrerades.

läkemedel gavs eller
ej. Kvinnliga
patienter
smärtlindrades i
mindre utsträckning
med opioder än män
vilket inte föreföll
vara en effekt av
sjukvårdarens
könstillhörighet.

Författare:
Radovanovic, D.,
Erne, P., Urban, U.,
Bertel, O., Rickli, H.
& Gaspoz, J.M.
Årtal:2007
Titel:Gender
differences in
management and
outcomes in patients
with acute coronary
syndromes: results
on 20 290 patients
from the AMIS Plus
Registry. Tidskrift:
Heart

Syfte:
Att utvärdera
utfallen av
behandling och
utfall av akut
hjärtinfarkt hos
kvinnliga respektive
manliga patienter
med hjälp av data i
ett Schweiziskt
nationellt
kvalitetsregister
(AMIS).

Metod och urval:
20 290 patienter
med akut
hjärtinfarkt
inskrivna i AMIS
Plusregistret mellan
januari 1997 och
mars 2006 på 68
olika sjukhus ingick
i en prospektiv
observationsstudie.
Uppgifter om
patienters
egenskaper,
diagnoser,
behandling,
komplikationer och
utfall registrerades.
Oddsen att avlida
som patient vårdad
på sjukhus
beräknades med
hjälp av logistiska
regressionsmodeller.

Resultat:
Visade att kvinnor
med akut hjärtinfarkt
ofta inte behandlas
med samma ingrepp
som män. Detta trots
att kvinnor hade
liknande eller till
och med bättre
resultat efter en
PCIbehandling.
Kvinnor hade också
en något högre i
sjukhusdödlighet i
åldersgruppen 5160
år.

Författare:
RavnFischer, A.,

Syfte:
Att identifiera

Metod och Urval:
En retrospektiv

Resultat:
Kvinnligt kön
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Karlsson, T., Santos,
M., Bergman, B.,
Herlitz, J., &
Johanson, P. Årtal:
2012 Titel:
Inequalities in the
early treatment of
woman and men
with acute
chestpain?
Tidskrift: The
American Journal of
Emergency
Medicine,

könsskillnader i
omhändertagandet
av patienter med
bröstsmärta i den
tidiga vårdkedjan.

studie som
innefattade tre
akutmottagningar i
Göteborgsområdet.
Alla patienter som
ankom till
akutmottagningarna
med bröstsmärtor
under en
tremånadersperiod
under 2008
inkluderades i
studien. Studien
hade inga
exklusionskriterier.
Data inhämtades
från ambulans och
vårdjournaler.
Totalt 2588 besök
på
akutmottagningarna
studerades. 1248
patienter var kvinnor
och 1340 män.

uppvisade en
signifikant
samvariation med
förlängd tid mellan
a.) ankomst till
sjukhus och
inskrivning på
avdelning, b.) första
fysiska kontakt och
första dos aspirin,
samt c.) ankomst till
sjukhus och
koronarangiografi.

Författare:
Rost, K., Hsieh,
Y.P., Xu, S. &
Harman, J.
Årtal: 2011
Titel: Gender
Differences in
Hospitalization
After Emergency
Room Visits for
Depressive
Symptoms.
Tidskrift:
Journal of Women's
Health

Syfte:
Kvinnor som lider
av depression har
mer än tre gånger så
stor chans att skrivas
in på avdelning för
vård jämfört med
män som lider av
samma sjukdom.
Syftet med den här
studien var att
försöka förstå om
denna könsskillnad
beror på de beslut
om inläggning som
fattas på
akutmottagningen
då deprimerade
människor söker

Metod och Urval:
Multivariata
logistiska
regressionsanalyser
användes för att
undersöka
könsskillnader i
beslut om
inläggning på
avdelning efter 6266
besök på
akutmottagningar
för depressiva
symptom mellan
1998 och 2007.

Resultat:
Vid besök på
akutmottagningar
för depressiva
symptom är det
mindre troligt att
kvinnor skrivs in på
avdelning för vård i
jämförelse med män
som uppvisar
samma symptom.
Denna skillnad syns
dock ej då patienter
söker vård med
depressiva symptom
och samtidigt har
skadat sig själva.
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vård där.


