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Angående ojämlikvård i Västmanland
Mikael Andersson Elfgren (M) ställer tre frågor om hur stor andel av män och
kvinnor son avlider i covid-19 har avlidit när de vårdats på sjukhus?
1. Hur stor andel av män och kvinnor son avlider i covid-19 har avlidit när de
vårdats på sjukhus?
2. Vad beror eventuella skillnader på?
3. Vad avser du göra för att covid-19 vård ska ges på lika villkor, för både män
och kvinnor i Västmanland.

Covid-19 är en komplex sjukdom som kan ha många olika förlopp. Det stämmer som
interpellanten skriver, att män i högre utsträckning dör på sjukhus, något som bland
annat VLT tagit upp i en ledare den 21 juli. Vad som inte framkommit från den
statistik som är tillgänglig är att kvinnor har bättre prognos än män. Vid covid-19,
hos patienter som är 70 år och äldre i Västmanland, där diagnosen säkerställts med
provtagning, avlider drygt en fjärdedel av kvinnorna (medelålder 88 år) och nästan
fyra av tio av männen (medelålder 84 år). Av betydelse är även att oavsett
sjukhusvård eller ej är dödligheten i covid-19 lägre hos kvinnor än män.
Det är känt sedan tidigare att män har en högre risk för allvarliga komplikationer vid
covid-19, vilket därmed kan ge ett annat förlopp av sjukdomen än hos kvinnor och
antagligen ett ökat behov av sjukvårdens insatser. Ytterligare en förklaring till de
könsskillnader som påvisats kan vara att bland personer på särskilt boende (SÄBO) i
åldersgruppen över 80 år så är över två tredjedelar kvinnor, och vid covid-19 har
denna grupp således bättre möjlighet att vårdas i sin hemmiljö, dvs. på SÄBO.
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Det är viktigt att lyfta fram de skillnader som finns mellan könen när det gäller var
personer med covid-19 avlider. Men att förklara dessa skillnader med att ”gamla
kvinnor diskrimineras i vården” är en förenkling då det är rimligt att misstänka att
både skillnader i sjukdomens förlopp hos män och kvinnor spelar roll - samt att
dominansen av kvinnor på SÄBO kan vara av betydelse.
Medicinsk forskning är ett fält i ständig rörelse och det är viktigt att vi alla som
jobbar med detta är ödmjuka inför det snabbt växande kunskapsfältet. Genom att
analysera data kommer vi att få allt bättre kunskaper om sjukdomen och därmed ha
möjlighet att på ett bättre sätt hantera pandemin. Hälso- och sjukvården och jag som
ansvarigt regionråd kommer göra allt för att de skillnader som inte kan förklaras i så
fall jämnas ut.
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Med det så anser jag interpellationen besvarad.

Kenneth Östberg (S)
Regionråd
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