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Interpellationssvar
Angående hur jämställd medicinsk behandling är i
Västmanland
Interpellanten Hans Jansson (V), ställer tre frågor angående hur jämställd
medicinsk behandling är i Västmanland:
•

Anser du att det behövs mer genusforskning generellt?

•

Om ja, har du för avsikt att driva på för att utveckla den
västmanländska forskningen enligt ovan?

•

Hur tänker du göra det?

•

Om nej, hur motiverar du det?

Betydelsen av forskning i utvecklandet av ändamålsenlig vård kan inte nog
understrykas. Eftersom det finns brister som förklaras med skillnader mellan
könen är det naturligtvis motiverat med forskning som bidrar till ett
förbättrat kunskapsläge.
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Det är viktigt att skilja mellan kön och genus. Förenklat kan kön sägas vara
ett biologiskt begrepp och genus ett sociologiskt. Genus är därmed en mer
svårfångat vetenskaplig faktor då den ingriper att uppleva sig som man eller
kvinna, och samhället eller kulturens syn på manligt och kvinnligt.
Generellt sett är forskningen i Region Västmanland mycket väl medveten om
de stora könsskillnaderna i dels sjukdomspanorama och dels
behandlingsresultat. Ett flertal avhandlingar alltifrån psykiatri till kirurgi
belyser könsskillnaderna inom hälso- och sjukvård. Det har även belysts
påtagliga skillnader i epidemiologiska studier, exempelvis i vilka
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behandlingar man får och därmed förknippad överlevnad som mer relaterar
till genus.
Utmaningen ligger inte i första hand i att stimulera till nya forskningsprojekt,
utan att främst säkerställa tillämpning av befintlig kunskap. Vi har redan
fungerande strukturer för att initiera sådan ny forskning det finns behov av.
Det är CKF:s ansvar att utarbeta planer och forskningsprojekt som tillgodoser
de behov som finns. Det är den medicinska vetenskapliga kompetensen som
ska avgöra hur forskningen skall bedrivas. Politiken ansvarar för
övergripande riktlinjer.
För mig har det varit självklart, sedan jag trädde till som ansvarigt regionråd
för forskningsfrågorna, att ha en kontinuerlig dialog med CKF om dessa och
andra viktiga forskningsfrågor. Jag deltar aktivt i Centrumrådsmötena för
CKF och kan där direkt lyfta denna typ av frågor. Sedan är det viktigt att vi
inte bara lutar oss på CKF:s höga kompetens, utan även genom CKF arbetar
med samarbete med andra vetenskapliga institutioner inom det medicinska
området i denna och liknande frågor.

Med dessa ord anser jag att interpellationen är besvarad.

Agne Furingsten (L)
Regionråd
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