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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Tidigare studier och kartläggningar har visat på skillnader i sjukvården mellan 

kvinnor och män, skillnader har också skildrats gällande hälsotillstånd. Jämställd vård är en 

förutsättning för rättvis vård vilket definieras i Hälso- och sjukvårdslagen. Studiens syfte var 

att analysera akutmottagningens verksamhet utifrån juridiskt kön.  

 

Metod: Studien var en retrospektiv observationsstudie där beräkningar utfördes baserat på 

patientens juridiska kön samt information om total vistelsetid (TVT), tid till läkare (TTL), 

första triagefärg, kliniktillhörighet, inläggningsfrekvens och ålder. Patientuppgifterna 

inhämtades från Akutklinikens patientadministrativa databas vid Universitetssjukhuset Örebro 

(USÖ). Studiepopulationen utgjordes av 43 515 patientbesök där alla patienter var 18 år eller 

äldre och som besökte akutmottagningen vid USÖ från 1 januari 2014 till och med 31 

december 2014.   

 

Resultat: Statistisk signifikans förelåg för resultaten att patientbesöken utgjordes av något 

fler kvinnor än män, att kvinnor oftare triagerades till gul, grön eller saknade prioritet och att 

män oftare triagerades till röd, orange och blå prioritet. Signifikanta skillnader förelåg i såväl 

TVT samt TTL, där mäns ledtider var generellt kortare.  

 

Slutsats: Signifikanta skillnader i triagering och ledtider föreligger vid USÖs 

akutmottagning. Män har generellt kortare ledtider och triageras oftare till röd, orange och blå 

prioritet och kvinnor triageras oftare till gul och grön prioritet.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: kön, genus, triage, akutsjukvård  



	  

Förkortningar	  

	  

• ABCDE- konceptet - Airways, Breathing. Cirkulation, Disability, Environment, 

strukturerat omhändertagande vid akut situation 

• AKM - Akutmottagning 

• ESS - Emergency Symptoms and Signs, utgör en del i formuläret som används vid 

triagering 

• HSL - Hälso- och sjukvårdslagen 

• IVA - Intensivvårdsavdelning 

• PUK - Patientupplevd kvalitet, från den Nationella Patientenkäten som görs av 

Sveriges Kommuner och Landsting 

• RETTS - Rapid Emergency Triage and Treatment System, triageringsysstem som 

används på akutmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro 

• RETTS-A - Rapid Emergency Triage and Treatment System Adult, RETTS för vuxna 

• RETTS-P - Rapid Emergency Triage and Treatment System Pediatrics, RETTS för 

barn och personer upp till 18 år 

• SKL - Sveriges Kommuner och Landsting 

• TTL - Tid till läkare, tid från ankomst till första läkarkontakt, angivet i minuter  

• TVT - Total vistelsetid, tid från ankomst till utskrivning på akutmottagningen, angivet 

i minuter  

• VP - Vitalparametrar  

• USÖ - Universitetssjukhuset Örebro 

• ÖNH - Öron-näs-halskliniken 
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Bakgrund 

Jämlik vård i Sverige 

Hälso- och sjukvårdslagen 

I Hälso- och sjukvårdslagen definieras rättvis vård på följande sätt: 

 
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 värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård 

skall ges företräde till vården. [1] 

 

Om vården är av samma kvalitet samt om män och kvinnor får vård i samma utsträckning i 

förhållande till behov så kan vården anses jämställd. Detta kan betyda att vården ibland 

behöver vara samma men ibland olika, det centrala är att vården är likvärdig [2].  [3] 

Socialstyrelsens slutsats är att kvalitetsjämförelser och verksamhetsuppföljningar i ökad 

omfattning bör redovisas fördelade på kön. Vidare poängteras vikten av resultatuppföljning 

efter återgärder för att åstadkomma jämlik vård.  [4]  

 

Socialstyrelsen föreslår i en rapport från 2013 ett antal parametrar för att säkerställa 

akutsjukvårdens kvalitetsarbete samt för att redovisa väntetider. Dessa är: (1) total vistelsetid 

(TVT), (2) tid till första beslutsgrundande läkarbedömning (TTL), (3) återkomst inom 72 

timmar, (4) avvikelse efter första läkarbedömning, (5) patientupplevd väntetidsinformation, 

(6) patientupplevd kvalitet och (7) patientupplevd smärtlindring. De sistnämnda tre 

parametrarna inhämtas från den Nationella patientenkäten som görs av Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL).  [5] 

 

Kön och genus inom sjukvården 

Medicinsk forskning om kön och genus 

Medicinsk forskning som studerar biologiska skillnader mellan kvinnor och män kallas 

tilläggsforskning och benämningen kommer från att mannen tidigare sågs som referensen och 

forskningen om kvinnans biologi tillades då till kunskaperna om mannen. Om den så kallade 

tilläggsforskningen innehåller kunskap om genus, således medvetenhet om hur det sociala 
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könet konstruerats, kallas forskningen genusmedicin. Inom genusmedicinbegreppet inryms 

vård och behandling av patienter samt vårdpersonalens arbetssituation.  [6] Genusbias uppstår 

då föreställningar eller okunskap om biologi resulterar i brister inom vården. Att förstora eller 

bortse från eventuella/ faktiska skillnader eller att generalisera och göra individen alltför 

”könstypisk” är exempel på genusbias. [3, 6]  

 

Generaliseringar och föreställningar hos läkare 

En studie bekräftade skapandet av genusbias då AT-tentan innehöll samma anamnesuppgifter 

bortsett från patientens kön, som i vissa patientfall var en kvinna och i andra fall en man. 

Studien fann att AT-läkarnas föreslagna återgärder och diagnosförslag varierade beroende på 

patientens kön. Kvinnliga patienter föreslogs oftare en ytterligare bedömning av sjukgymnast 

eller ortoped medan manliga patienter oftare föreslogs genomgå laboratorietester. Föreslagna 

diagnoser var mer diffusa för kvinnor och istället mer konkreta för män. Vidare föreslogs 

kvinnor fler läkemedel. Läkarens kön var avgörande för hur patienten handlades då manliga 

läkare oftare frågade om arbetsförhållanden och familjeförhållanden, det senare endast för 

kvinnliga patienter. Kvinnliga läkare hänvisade oftare till sjukgymnastik samt föreslog oftare 

en mer omfattande kroppsundersökning för manliga patienter. Vidare poängterade kvinnliga 

läkare oftare betydelsen av en stöttande läkare för de kvinnliga patienterna medan manliga 

läkare betonade förskrivning av läkemedel.  [7] 

 

En annan studie undersökte läkarstudenters förutfattade meningar då de fick läsa avkönade 

patientbrev, därefter bestämma patientens kön samt motivera den föreslagna 

könstillhörigheten. Känslor, relationer, stöd och egna vårderfarenheter i patientbreven 

associeras oftare med kvinnliga patienter medan självständighet, att vänta med att söka vård, 

fakta, information och raka svar oftare associerades med manligt kön.  [8] 

 

Är den svenska vården jämställd?  

Hälsa, sjuklighet och sjukvårdskostnader 

Kvinnor uppger i alla åldrar ökad förekomst av långvarig sjukdom eller symptom [9]. En 

större andel män skattar sitt hälsotillstånd som gott och en större andel kvinnor skattar sitt 
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hälsotillstånd som dåligt. För personer äldre än 16 år är det något vanligare bland kvinnor att 

inte ha sökt läkarvård även fast de upplevt ett behov. [10] 

 

Kvinnor som grupp besöker oftare läkare och kvinnors sjukvårdskostnader per capita är högre 

än för män. Sjukvårdskostnaderna för kvinnor och män skiljer sig åt beroende på typ av vård. 

Primärvården är mer kostsam för kvinnor, psykiatrin är jämt fördelad medan mäns 

slutenvårdskostnader är högre i alla åldersgrupper utom 25-64 år vilket kan förklaras av 

kvinnors förlossningsvård under denna åldersperiod.  [11]  

 

Läkemedel 

Kvinnors kostnader för receptbelagda läkemedel är högre [12] och 

andelen kvinnor som hämtade ut minst ett receptbelagt läkemedel 2009 var större än andelen 

män, även då p-piller uteslöts så observerades en skillnad [13]. Skillnader i utskrivning av 

läkemedel förklaras i vissa fall av skillnad i förekomst av sjukdom och allvarlighetsgrad 

mellan kvinnor och män. Exempelvis är smärtstillande medel och antidepressiva läkemedel 

vanligare hos kvinnor vilket förklaras av kvinnors ökade förekomst av långvarig smärta, 

artros, fibromyalgi och diagnostiserad depression. Vidare påpekar studien att diabetes å andra 

sidan är vanligare hos män varvid insulin och perorala diabetesläkemedel är mer 

förekommande hos män. Studien visar också på skillnader i läkemedelsanvändning som inte 

förklaras av sjukdomsförekomst eller allvarlighetsgrad, detta gäller exempelvis warfarin och 

antiobesitasmedel där förskrivningen till kvinnor är lägre respektive högre jämfört med 

förskrivningen till män.  [13]  

 

Ytterligare en skillnad i läkemedelsutskrivning har beskrivits av Socialstyrelsen då män oftare 

än kvinnor får nyare och dyrare läkemedel [11]. Socialstyrelsen resonerar att detta 

nödvändigtvis inte behöver vara förenat med bättre behandlingsresultat, dock har en studie 

visat att män med psoriasis, i alla åldersgrupper, dubbelt så ofta behandlas med biologiska 

läkemedel [14].  

 

Kvinnor får fler läkemedel vilket medför en ökad risk för oönskade interaktioner och eftersom 

läkemedel sällan har könsspecifika dosangivelser skulle detta kunna förklara den ökade 

förekomsten av biverkningar som observeras hos kvinnor [11]. Biverkningar kan förklaras av 
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att läkemedel kan metaboliseras och ha olika verkningseffekter beroende på kön samt att 

dosangivelser kan vara för höga i relation till kroppsvikt [13]. 

 

Intensivvård 

2014 publicerades en studie i Läkartidningen som undersökte hur intensivvården förhöll sig 

avseende kön. Studien fann att män och kvinnor hade samma sjukdomsgrad då de flyttades 

över från akutmottagningen till intensivvårdsavdelningen (IVA), dock hade män totalt sett en 

högre sjukdomsgrad än kvinnor vid inskrivning på IVA [15]. Studien fann att män 

intensivvårdades vid fler tillfällen och under längre tid vilket resulterade i högre kostnader. 

Vidare observerades att skillnaderna ökade med stigande sjukdomsgrad.  

 

Hjärtvård 

En studie publicerad 2015 i Läkartidningen fann att mäns vårdkostnader var högre än 

kvinnors vid vård efter hjärtinfarkt, resultatet gällde även för vård vid appendicit [16]. 

Tidigare studier har visat att vården för hjärtinfarkt skiljer sig åt mellan kvinnor och män. 

Symptomspektrumet skiljer sig åt, män inkommer oftare med akut hjärtinfarkt medan kvinnor 

oftare har instabil angina [17]. Kvinnor har mindre sannolikhet att genomgå en arteriografi 

[18-20] samt en bypassoperation [17, 20]. Samtliga studier visade att kvinnors ålder var 

högre, dock ansågs detta i den ena studien som kliniskt irrelevant då det var en liten faktisk 

skillnad [17]. 1994 konstaterade en annan studie att död till följd av en hjärtinfarkt var 

vanligare för kvinnor än män [18] detta faktum bekräftades 2012 [19] men stöds inte av 

studien från 2009 [20]. Kvinnor har oftare en sjukdomsbakgrund med hjärtsvik, diabetes och 

högt blodtryck, dock hade kvinnor mer sällan genomgått kranskärlskirurgi [19]. Vid 

hjärtinfarkt med ST- höjning visade en studie att en större andel män vårdas på kardiologisk 

avdelning [20]. 

 

Akutsjukvård 

En studie från 2011 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset visade att fler män (54 %) sökte 

akutsjukvård än kvinnor (46 %) och att andelen män var större i röd, orange och blå 

triagefärg. Männens ålder var generellt sett högre än kvinnornas men ingen skillnad 

observerades för sjukhusvistelsens duration eller mortalitetsfrekvens.  [21] I en annan studie 

från Göteborg observerades inga könsskillnader i fördelningen av triagering eller inläggning 
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för slutenvård, dock visade studien att kvinnor var äldre (60,7  23 år) än män (56,9  21 år) 

[22]. 

 

Ett kandidatarbete vid Örebro universitet från vårterminen 2014 studerade triageringssystemet 

Rapid Emergency Triage and Treatment System Adult (RETTS-A) som sedan 2008 används 

på akutmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) [23]. Studien visade att de 

vårdsökande till akutmottagningen något oftare var kvinnor (51,3 %) och att män var 

procentuellt sett överrepresenterade bland patienter som erhöll röd, orange och blå triagefärg. 

Vidare visade studien att röd triagefärg medförde kortast väntetid till läkarbedömning, högre 

inläggningsfrekvens, högre intensivvårdsfrekvens och högre mortalitetsrisk.  

 

Svenska akutmottagningar har utvärderats av SKL i den Nationella patientenkäten från 2014. 

Enkäten mäter patientupplevd kvalitet (PUK) och visade att män generellt sett är något 

nöjdare än kvinnor. Detta gäller samtliga parametrar för Sverige som helhet och skillnaderna 

kvarstår då resultatet bryts ned till att endast innefatta Örebro län. Parametrarna i 

patientenkäten behandlar bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, 

upplevd nytta, att rekommendera och helhetsintryck. För Sverige som helhet finns störst 

skillnader i ”tillgänglighet” (PUK för kvinnor 64 respektive män 70) samt ”helhetsintryck” 

(PUK för kvinnor 67 respektive män 72). För USÖ var den största skillnaderna gällande 

”förtroende” då PUK för kvinnor var 81 jämfört med 87 för män. För riket är dock 

”förtroende” en av de parametrar med minst skillnad (PUK 84 för kvinnor respektive 87 för 

män). Minst skillnad i PUK för USÖ mellan kvinnor och män finns i ”bemötande” (PUK för 

kvinnor 86 och män 89) och ”rekommendera” (PUK för kvinnor 83 och män 86). Statistik 

från hela Sverige visar att de personer som inte fyllt i kön (kvinna/ man) är lika nöjda som 

kvinnor, undantaget ”bemötande” (86 respektive 84) och ”delaktighet” (73 respektive 71) där 

kvinnor uppgett det högre PUK- värdet.  [24]   
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Syfte 
Med bakgrund mot observerade skillnader vad gäller kvinnors och mäns hälso- och sjukvård 

syftar detta arbete till att analysera akutmottagningens verksamhet för år 2014 vid USÖ.  

 

Frågeställning 

Finns det en skillnad i akutsjukvården mellan kvinnor och män vid USÖ? 
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Material och metoder   

Studiepopulation och urval 
Studien är en retrospektiv observationsstudie omfattande patienter som uppsökte 

akutmottagningen från 1 januari 2014 till och med 31 december 2014. Studiens patientbesök 

sträcker sig under ett helt kalenderår vilket motiveras av att det resulterar i ett stort 

patientunderlag. Vidare minimeras felkällor som säsongsvariationer och enskilda händelsers 

påverkan, som exempelvis olyckor. Under perioden uppgick antalet besök till 56 140. Av 

dessa exkluderades 12 536 besök med anledning av att patienten vid besökstillfället var yngre 

än 18 år och således triagerades enligt Rapid Emergency Triage and Treatment System 

Pediatrics (RETTS-P). Av de kvarvarande exkluderades sedan ytterligare 81 besök då de 

registrerats på Barn- och ungdomskliniken trots att patienten vid besökstillfället var 18 år eller 

äldre, dessa besök togs bort då det var oklart om de triagerats enligt RETTS-A eller RETTS-

P. 8 besök togs bort då juridiskt kön inte registrerats. Slutligen gav detta en studiepopulation 

på 43 515 patientbesök. Klinikbyte under en och samma vårdtid på akutmottagningen 

redovisas som skiljda patientbesök, statistiken gör sålunda ingen skillnad på nybesök och 

remiss under samma vårdförlopp. 

 

                             

 

                     
 

Tidsregistreringen bedömdes i tio fall för TVT respektive två fall för TTL vara orimliga och 

dessa uppgifter exkluderades därför från de statistiska beräkningarna.  

 

Samtliga	  besök	  AKM:	  	  
56	  140	  st	  

Bortval:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  625	  st	  

<18	  år,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  536	  st	  

Barn-‐	  &	  
ungdomskliniken,	  	  	  	  	  

81	  st	  

Ej	  registrerat	  	  
juridiskt	  kön,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

8	  st	  

Avvikande	  
patientdata,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

12	  st	  

Studiepopulation:	  
43	  515	  st	  



	   8	  

 

Metoder 

Akutverksamheten vid USÖ 

Akutverksamheten vid USÖ är tillgänglig för besök varje dag och under hela dygnet. 

Upptagningsområdet är både på läns- och länsdelsnivå med 265 000 respektive 180 000 

individer och antal patienter under 2014 uppgick till i medeltal 153,8 per dygn.   

	  

Triagering på akutmottagningen 

USÖ använder sig av triageringssystemet Rapid Emergency Triage and Treatment System 

(RETTS) för att sortera ut och prioritera de svårast sjuka. Det finns två olika varianter av 

RETTS, RETTS-A används för vuxna och RETTS-P för barn och personer upp till 18 år. Vid 

ankomst till akutmottagningen fylls ett formulär i bestående av fem så kallade dynamiska 

vitalparametrar (VP) efter ABCDE- konceptet vilket innebär ett strukturerat omhändertagande 

där luftvägar, andning, cirkulation, medvetandegrad och kroppstemperatur noteras. Ifyllt 

formulär resulterar i en prioritet/färg och bestäms av den vitalparameter med högst 

allvarlighetsgrad. Indelningen i prioriteter/ färger syftar till att spegla patientens vårdbehov 

och medicinska risk.  [25] 

 

Utöver ovanstående fem VP ifylls även Emergency Symptoms and Signs (ESS) som syftar till 

att ge en subjektiv bedömning av patientens tillstånd. Avsikten är att komplettera med 

information om patientens bakgrund, tidigare sjukdomar, aktuella situation och observationer 

som inte framgår av vitalparametrarna. Den slutgiltiga rekommenderade prioriteten innebär 

en sammanvägning av VP och ESS och uttrycks i färgerna röd, orange, gul, grön och blå. Röd 

indikerar högsta prioritet och innebär ett livshotande tillstånd och blå medför lägsta prioritet.  

[25] 

	  

Patientuppgifter 

Patientuppgifter inhämtades från registreringar i den patientadministrativa databasen som 

tillhör sjukhuset. Uppgifterna var (1) totalt antal patienter, (2) ålder, (3) total vistelsetid på 

akutmottagningen (TVT), (4) tid till första läkarkontakt (TTL), (5) första triagefärg, (6) 

medicinsk enhetstillhörighet, (7) utskrivningssätt från akutmottagningen och (8) patientens 

juridiska kön.  
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TVT definierades som tid från det att patienten ankom till akutmottagningen (antingen via 

ambulans eller som ”gående”) fram till patientens utskrivning på akutmottagningen. TTL 

definierades som tiden från ankomst fram till första läkarkontakt. Medicinsk enhet innebär att 

patienten under vårdtiden på akutmottagningen får en kliniktillhörighet beroende på 

kontaktorsak eller vårdbehov.    

 

Data och statistik  

Databearbetningen gjordes i Excel samt IMB SPSS Statistics 22. I den statistiska analysen 

användes Chi-2- test för jämförelse av könsfördelningen inom respektive triagefärg samt 

ifråga om inläggningar, och Mann-Whitneys U-test för jämförelse av ålder och ledtider. 

Statistisk signifikans ansågs föreligga vid ett p-värde <0,05. 

 

Etiska överväganden 
Studien genomfördes inom ramen för Akutklinikens verksamhetsuppföljning och 

etikprövning bedöms därför inte nödvändig. Patientmaterialet i studien hanterades 

avpersonifierat och resultaten presenteras på gruppnivå. 
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Resultat 
I studiepopulationen var 22 256 st (51,1 %) kvinnor och 21 259 st (48,9 %) män. För kvinnor 

var medianåldern 57 år (18-108 år) och för män 56 år (18-102 år), (p<0,001). Förekomst i 

kliniktillhörighet förhöll sig enligt Tabell 1. 

Tabell 1  
Tabell 1 visar kliniktillhörighet för kvinnor och män, både redovisat i andel (%) och antal. 

 °ÖNH= öron-näs-halskliniken 

 Kvinnor  Män   
Klinik Procent Antal Procent Antal 
Handkirurg 0,8 183 1,6 346 
Infektion 3,1 695 3,4 715 
Kirurgiska 30,8 6860 30,7 6516 
Käkkirurg 0,1 24 0,1 17 
Kärlthorax 0,1 17 0,1 12 
Medicin 42,2 9396 39,2 8341 
Neuro 6,5 1442 5,7 1217 
Ortopedkirurg 11,6 2584 11 2338 
Reumatiska 0 1 0 0 
Urolog 1 231 3,8 800 
ÖNH° 3,7 823 4,5 823 
Totalt 100 22256 100 21125 
	  
	  
 

Andel besök som resulterade i inläggning på sjukhus var 28,0 % (kvinnor) och 29,0 % (män), 

(p=0,008). TVT var i median 173 minuter (0-1085 minuter) för kvinnor och 163 minuter (0-

1043 minuter) för män, (p<0,001). Medianvärde för TTL var 65 minuter (0-799 minuter) för 

kvinnor och 59 minuter (0-769 minuter) för män, (p<0,001). Skillnader i medianvärde för 

ledtider inom respektive triagefärg presenteras i Tabell 2. 
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Tabell 2 
Tabell 2 visar medianvärden för ledtider inom respektive triagefärg. TVT°= total vistelsetid, antal 

minuter från ankomsten till akutmottagningen (AKM) till utskrivning från AKM.  

TTL†= tid till läkare, antal minuter från ankomsten till AKM till patienten träffat en läkare. 

Prioritet, kön & 
p-värde Antal TVT° Median  Antal TTL† Median 
     
Röd     
Kvinnor N=1082 138 N=1023 11 
Män  N=1319 136 N=1260 11 
p-värde  0,222  0,935 
     
     
Orange     
Kvinnor N=3828 173 N=3644 39 
Män N=4051 167 N=3829 37 
p-värde  <0,001  0,019 
     
     
Gul     
Kvinnor N=9888 203 N=8764 92 
Män N=8919 193 N=7723 87 
p-värde  <0,001  0,008 
     
     
Grön     
Kvinnor  N=4274 177 N=3647 89 
Män N=3594 170,5 N=2996 86 
p-värde  0,077  0,989 
     
     
Blå     
Kvinnor N=2345 118 N=1736 49 
Män N=2649 109 N=2040 51 
p-värde  0,004  0,696 
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Fördelningen av triagefärger redovisas i Figur 1.  

Figur 1 
 
Figur 1 visar förekomst av triagefärg för kvinnor (grön stapel) respektive män (lila stapel).	  

 
 

 

Könsfördelningen i respektive triagefärg förhöll sig enligt Figur 2.  

Figur 2 
Figur 2 visar förhållandet mellan andelen kvinnor (grön stapel) och män (lila stapel) inom respektive 

triagefärg. 
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Åldersfördelningen inom respektive triagefärg redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3 
Tabell 3 visar åldersföredelningen inom respektive triagefärg. 

Prioritet & kön Antal Medianålder Lägsta ålder Högsta ålder 
     
Röd     
Kvinnor N=1082 67 18 103 
Män  N=1317 62 18 101 
     
Orange     
Kvinnor N=3828 61 18 103 
Män N=4051 62 18 102 
     
Gul     
Kvinnor N=9888 57 18 108 
Män N=8919 59 18 101 
     
Grön     
Kvinnor  N=4274  53 18 101 
Män N=3593 54 18 101 
     
Blå     
Kvinnor N=2345 49 18 100 
Män N=2650 39 18 98 
 
 

 

 

 



	   14	  

Diskussion  
Den här studien visar att antalet besök på akutmottagningen utgörs av något fler kvinnor än 

män. Detta stämmer överrens med den föregående studien från 2014 vid USÖ som fann en 

marginellt högre frekvens av kvinnliga patienter [23], detta skiljer sig dock från en studie 

gjord vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset som visade på en något högre frekvens av 

manliga patienter. Den här studien bekräftar tidigare studiers triagemönster: att män oftare 

triageras till röd, orange och blå prioritet [21, 23].  

 

Studien har undersökt två av Socialstyrelsen definierade kvalitetsindikatorer för 

akutsjukvården, TVT och TTL [5]. Studiens resultat visar på signifikanta skillnader mellan 

kvinnors och mäns ledtider ifråga om såväl TVT som TTL, där mäns ledtider generellt var 

kortare.  

 

Kvinnor får fler läkemedel och har mer läkemedelsbiverkningar [11] men anger oftare än män 

att de inte fått information av sjukvårdspersonal om eventuella läkemedelsbiverkningar [2]. 

Kvinnor anger oftare att de avstått från att söka vård fast de upplevt behov av vård och 

kvinnor skattar sitt hälsotillstånd som sämre än vad män gör [10]. Det är oklart hur detta 

påverkar besöksflödet till akutmottagningen. Det är möjligt att kvinnor på grund av sin sämre 

hälsa, biverkningsförekomst och avsaknad av vårdkontakt vid upplevt behov skulle ha fler 

besök till akutmottagningen för att spegla det till synes större vårdbehovet. Det skulle också 

kunna vara så att män faktiskt är mer akut sjuka än kvinnor då de anländer till akuten, och 

därför oftare bör triageras till röd och orange prioritet samt erhålla kortare ledtider.  

 

Konstruktionen av manlig ohälsa har beskrivits som två ytterligheter med dels den 

hypokondriske mannen som känner efter för mycket och å andra sidan mannen som inte vill 

erkänna sin sjukdom och därför ”sticker huvudet i sanden” - som ”strutsmannen” [26]. Det är 

oklart om och hur dessa föreställningar skulle påverka akutmottagningens triagering. Studien 

har inte tagit i beaktande triagerande sjuksköterskas kön, läkarens kön vid första läkarkontakt 

eller till patienten eventuella medföljande anhörigas kön. Detta är en svaghet hos studien då 

eventuella genusbias kan tänkas uppstå hos varje inblandad individ. Att patienter bedöms 

olika endast på grund av kön har visats i en studie genomförd då läkarstudenter skrev AT-

tentan [7], samt att vänta med att söka vård associeras med manligt kön [8].   
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Den slutgiltiga prioriteten bestäms av både VP och ESS och det är av yttersta vikt att de 

gränsvärden som gäller för ABCDE- konceptet utvärderar kvinnors och mäns medicinska 

tillstånd med samma riktighet. Den här studien studerade endast den slutgiltiga sammanvägda 

prioriteten, det hade varit av intresse att se i hur stor utsträckning VP och ESS bestämde 

kvinnors och mäns prioritet. Om VP brister i den fysiologiska utvärderingen av antingen 

kvinnor eller män är det viktigt att veta i vilken utsträckning detta då korrigeras av ESS 

bedömningen.  

 

Vinsten med standardiserade formulär och tillvägagångssätt vägs mot de risker det innebär att 

inte få en individuell bedömning. Exempelvis finns RETTS-A för vuxna medan barn upp till 

18 år triageras enligt RETTS-P. Med många olika hänsynstaganden och grupperingar blir 

triage svårutövat. En patient är multifaktoriell och kan således klassificeras in i grupper om 

exempelvis kön, ålder, utbildningsnivå och tidigare sjukdomshistoria. Likaså vore det möjligt 

att väga in riskfaktorer så som rökning/icke rökare liksom body mass index.     

 

Jämställdhet avser jämlikhet mellan kvinnor och män till skillnad från jämlikhet som utöver 

kön innefattar sexuell läggning, ålder, etniskt ursprung, religion, socioekonomi och 

funktionsförmåga [3], intersektionalitet beskriver hur dessa maktordningar existerar samtidigt 

[6]. Den här studien undersöker således en maktordning som i verkligheten verkar i en väv av 

andra strukturella företeelser och föreställningar. Jämställd vård är följaktligen en 

förutsättning för jämlik vård och studiens styrka är att den belyser en av flera byggstenar för 

HSL.  

 

Enligt HSL ska den med störst behov ges företräde till vården. För att svara på 

frågeställningen huruvida akutsjukvården är jämställd behövs således kunskap om kvinnors 

och mäns vårdbehov. Det handlar dels om sjukdomsförekomst men även om sjukdomsgrad, 

där olika sjukdomar kan resultera i samma vårdbehov och där samma sjukdom kan kräva 

olika mycket vård då sjukdomsgraden skiljer sig åt [2]. Studerade skillnader i vård kan 

således vara utryck för jämställd vård om patienters behov, önskemål och hälsotillstånd skiljer 

sig åt. Skillnader i vård mellan kvinnor och män är motiverade om biologiska faktorer gör att 

den optimala vården är olika för kvinnor och män.  [2] Sammanfattningsvis är jämställd vård 

en komplex företeelse som kräver kunskap om kvinnors och mäns hälsotillstånd och 

vårdbehov.  
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Till följd av patientjournalens uppbyggnad med information om personens juridiska kön så är 

studiens samtliga data och resultat presenterade uppdelat i kvinnligt respektive manligt kön. 

Inom genusteori lyfts ibland fram att biologiskt kön också kan ses som en social konstruktion 

eftersom de kriterier som utgör definition av kön är valda [6]. Den här studien bygger således 

på ett ifrågasatt binärt könssystem där alla människor inte nödvändigtvis känner sig 

inkluderade.  

 

Studien styrkor är det stora patientmaterialet som inhämtades under ett helt kalenderår samt 

att studien endast innefattar patienter som var 18 år och äldre. Det är möjligt att andra faktorer 

än patientens juridiska kön har större påverkan för hur yngre patientgrupper handläggs. 

Vidare studeras TVT och TTL som är etablerade kvalitetsindikatorer definierade av 

Socialstyrelsen. Studien har inte studerat kvalitetsindikatorerna ”återkomst inom 72 timmar” 

och ” avvikelse efter första läkarbedömning”. Vidare har övriga av Socialstyrelsens 

kvalitetsindikatorer inte tagits i beaktande vad gäller patientupplevelser av kvalitet och 

information om väntetider. Det är oklart hur kvinnors och mäns upplevelse av sjukvården i 

allmänhet och akutsjukvården i synnerhet skulle påverka akutmottagningens patientflöde, 

triagering och ledtider.  

 

Studien har inte jämfört vårdförlopp för patienter som sedan erhållit samma diagnos vilket 

försvårar för slutsatser huruvida handläggning på akutmottagningen beror på juridiskt kön. Då 

studien endast jämfört TVT, TTL och åldersfördelning mellan kvinnor och män inom 

respektive triagefärg saknas förutsättningar för en helhetsbild av akutsjukvårdens verksamhet 

utifrån ett genusperspektiv. Sammanfattningsvis finns således svårigheter att fullt ut kunna 

svara på huruvida akutsjukvården tillgodoser kvinnors och mäns vårdbehov rättvist. 
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Slutsats 

Den här studien visar att det vid akutmottagningen vid USÖ föreligger signifikanta skillnader 

mellan kvinnor och män vad gäller triagefärg och ledtider. Män har generellt kortare ledtider 

och triageras oftare till röd, orange och blå prioritet medan kvinnor oftare triageras till gul, 

grön eller saknar prioritet. Kliniktillhörighet och åldersfördelning uppvisar små variationer 

mellan kvinnor och män. Studien föreslår i diskussionen tre tänkbara förklaringsmodeller till 

resultatet: (1) att kvinnor och mäns vårdbehov skiljer sig åt, (2) genusbias i den initiala 

triageringen som leder till felaktig prioritering och (3) brister i triageringssystemets 

uppbyggnad vilket likaså leder till felaktig prioritering av patienter. För uppföljning, 

kartläggning och uteslutning av de tre ovan nämnda tänkbara orsakerna behövs fortsatta 

studier inom området genus, hälsa, sjukvård och triagering.  
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