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Nästan dubbelt så många
kvinnor som män får ersättning
från Patientförsäkringen för
skador de drabbats av inom
sjukvården. 

Generellt kan man inte ute-
sluta att graden av vårdutnytt-
jande och benägenhet att göra
anmälan kan räcka som förkla-
ring till könsskillnaderna. Men
om man ser på olika typer av
behandlingar finns skillnader
som talar för att kvinnor har en
reellt ökad risk för vissa skador,
t ex nervskador vid höftplastik-
operationer.

I januari 1995 gav regeringen en sär-
skild utredare i uppdrag att analysera
om det finns irrationella könsskillnader
i bemötande och behandling inom den
svenska hälso- och sjukvården. Utred-
ningens resultat har redovisats i ett hu-
vudbetänkande, där bl a anmälda brister
och problem i vården beskrivits ur ett
könsperspektiv [1]. Här presenteras
närmare analyser av Patientförsäkring-
ens skadematerial. 

Ett antal uppmärksammade utländ-
ska studier har på senare år analyserat
om män och kvinnor med jämförbara
vårdbehov får tillgång till likvärdig
vård.

Enligt studier från USA i slutet av
1980-talet hade kvinnor med njursvikt
sämre tillgång till dialys och njurtrans-
plantation än män [2]. Könsskillnader
upptäcktes också i diagnostiken av

lungcancer, där en mer aktiv strategi
riktades till män än till kvinnor [3]. 

Det mest uppmärksammade områ-
det där könsskillnader påvisats har dock
varit omhändertagandet av patienter
med misstänkt eller verifierad
hjärt–kärlsjukdom [4]. 

Behandlingsstrategin
mindre aktiv för kvinnor
Några av de nyare studierna från

USA och Storbritannien har visat på
sämre behandlingsresultat för kvinnor
än för män, vilket åtminstone delvis har
satts i samband med tillämpningen av
en mindre aktiv behandlingsstrategi för
kvinnor [5, 6].

Om det skulle finnas liknande skill-
nader relaterade till kön i svensk sjuk-
vård borde det återspeglas i olika fortlö-
pande sammanställningar av vårdens
kvalitet, exempelvis i specialitetsför-
eningarnas nationella kvalitetsregister. 

I registret för öppen hjärtkirurgi i
Sverige kan man utläsa att 30-dagars-
dödligheten är högre för kvinnor än för
män: 3,6 procent respektive 1,8 pro-
cent. Avseende kranskärlskirurgi är
siffrorna 3,1 respektive 1,4 procent [7].
Bakgrunden till skillnaderna har hittills
inte blivit föremål för närmare analyser. 

Liknande granskning av andra regis-
ter skulle kunna ge ytterligare upplys-
ning om eventuella könsskillnader i be-
handlingsresultat.

En annan källa för sådana studier är
centrala register dit misstänkta felbe-
handlingar eller misstag i sjukvården
skall anmälas. Här borde finnas möjlig-
het att studera om vårdens kvalitet vad
gäller diagnostik och behandling skiljer
sig beträffande kvinnor och män.

Innehåller uppgifter
om felgrepp och olyckor
I Sverige finns ett antal komplika-

tionsregister, som skulle kunna belysa
huruvida det finns könsskillnader när
det gäller resultat av olika sjukvårdande
åtgärder; Hälso- och sjukvårdens an-
svarsnämnd (HSAN), Socialstyrelsens
riskdatabas, Patientförsäkringen och
landstingens förtroendenämnder är in-
stanser som man kan vända sig till när
något i vården inte fungerat. 

Av dessa register är Patientförsäk-

ringens det i särklass största vad gäller
antalet anmälda fall. Det innehåller
ärenden där patienten kräver ekono-
misk ersättning för sitt lidande. Fallen
granskas utifrån en strikt medicinsk
synpunkt i syfte att fastslå om skadan är
av den art att ersättning bör utgå. Där-
med innehåller materialet uppgifter om
det konkreta medicinska handlandet
och eventuella felgrepp eller olycks-
händelser. 

I dagsläget innehåller Patientförsäk-
ringens databas uppgifter om anmälda
skador sedan 1975. Fram till utgången
av 1994 hade försäkringen tagit emot
cirka 82 300 anmälningar, av vilka
35 400 lett till ersättning. Detta materi-
al har använts för att studera skillnader
mellan kvinnor och män när det gäller
anmälda och ersatta skador. Det har de-
lats upp avseende behandlande medi-
cinsk specialitet, typ av vårdåtgärd i
samband med skadan samt skadans art
och allvarlighetsgrad.

Skillnader mellan könen när det gäl-
ler anmälningar till Patientförsäkringen
måste ställas mot de skillnader som
finns i vårdutnyttjandet. Enligt Social-
styrelsens slutenvårdsstatistik för 1993
hade 55 procent av 1,7 miljoner vård-
tillfällen »konsumerats» av kvinnor. 

I åldrarna 20–64 år fanns ett avsevärt
större slutenvårdsutnyttjande bland
kvinnor än bland män, vilket förklaras
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av kvinnors utnyttjande av gynekolo-
gisk och obstetrisk vård. 

Vårdutnyttjandet ökar med stigande
ålder. För personer över 65 år var dock
könsfördelningen jämnare och beräknat
per 1 000 kvinnor respektive män i be-
folkningen blev antalet vårdtillfällen
något högre för män. Dessa har högre
vårdutnyttjande inom internmedicin,
kirurgi och urologi, äldre kvinnor inom
ortopedi och kvinnosjukvård. 

Data om könsfördelningen i öppen-
vårdsutnyttjande är osäkra och majori-
teten (87 procent) av skador anmälda
till försäkringen hade inträffat i sluten
vård. Därför har endast uppgifter från
slutenvårdsregisteret använts som jäm-
förelsetal, detta även när det gäller upp-
gifter för olika behandlande specialite-
ter.

Av de ersatta skadorna
rör 63 procent kvinnor
Av skador anmälda till Patientför-

säkringen har under tjugoårsperioden
60 procent drabbat kvinnor. Av de ersat-
ta skadorna rör 63 procent kvinnor. Ma-
joriteten av anmälningarna (62 procent)
berör patienter i åldrar mellan 20 och 64
år. 

I Tabell I demonstreras hur ersatta
skador under den senaste tioårsperio-
den fördelat sig på olika specialiteter
inom den somatiska akutsjukvården
samt hur stor del av dem som berör
kvinnliga patienter. De tre största kirur-
giska specialiteterna står för två tredje-
delar av de ersatta skadorna. Allmänkir-
urgisk verksamhet förorsakar de flesta
skadorna, medan ortopedin har flest
skador relaterat till antalet slutenvårds-
tillfällen.

Om man bortser från kvinnosjukdo-
mar och urologi, där könsfördelningen
styrs av specialiteternas organinrikt-
ning, finner man att det för samtliga
specialiteter utom thoraxkirurgi finns
en majoritet av kvinnor på mellan 55
procent (internmedicin) och 74 procent

(röntgen) och att dessa skillnader en-
dast delvis förklaras av skillnader i slu-
tenvårdsutnyttjande. 

Varför kvinnorna oftare anmäler
komplikationer framgår inte av denna
generella statistik. Den höga andelen
kvinnor med skador vid behandling av
ögonsjukdomar eller efter röntgenun-
dersökning är dock anmärkningsvärd. 

De vanligaste skadesituationerna
framgår av Tabell II. I samtliga grupper
dominerar kvinnor, speciellt när det
gäller olycksfall i samband med vård på
sjukhus. 

»Diagnostiska skador» utgörs till
stor del av felaktig eller fördröjd dia-
gnostik. Här är den kvinnliga dominan-
sen mindre uttalad; hos män utgör mis-
sad diagnos en större andel av anmälda
skador än hos kvinnor.

Kvinnor löper ökad
risk för nervskador
Hos både kvinnor och män är skador

i nervsystemet de vanligaste (Tabell
III). Av de drygt 6 000 nervskadorna
drabbade 63 procent kvinnor. I sam-
band med vissa åtgärder/operationer
kan andelen kvinnor som drabbas av
nervskador bli ännu större. 

I en tidigare publicerad studie av
nervskador i samband med höftplasti-
ker, grundad på Patientförsäkringens
material [8], visade det sig att av 116
opererade patienter där skada uppstod
på ischiadikus- eller femoralisnerverna
var 76 procent kvinnor. Av 57 patienter
i åldersgrupperna 70 år och äldre utgjor-
de kvinnorna 84 procent. (Cirka 60 pro-
cent av dessa operationer görs på kvin-
nor).

Största skillnaden
gäller skelett och leder
Komplikationer från skelett och le-

der är den skadetyp där skillnaden är
störst mellan kvinnor och män. Orsaken
till detta, liksom till den höga andelen
kvinnor vid olycksfall i samband med

vård (Tabell II), torde vara den ökade
benskörheten hos kvinnor. 

Även tandskador, de flesta i sam-
band med intubationsnarkos, har oftare
drabbat kvinnor och här torde anato-
miska orsaker vara förklaringen. 

Den minsta skillnaden finns i grup-
pen sårinfektion och försämrad grund-
sjukdom; i den senare gruppen är det i
allmänhet fråga om effekterna av för-
dröjd diagnos.

Fler allvarliga skador hos män
I Patientförsäkringens material an-

ges skadornas konsekvenser med be-
greppet »Reservtyp», en beteckning
som försäkringen använder i första
hand för att beräkna ersättningens stor-
lek, men som också ger en bild av ska-
dans svårighetsgrad. 

I Tabell IV redovisas materialets för-
delning på skadans svårighetsgrad. De
flesta skadorna har bedömts vara över-
gående men 42 procent har lett till inva-
liditet eller dödsfall.

Bland lindriga skador utgör kvinnor
nästan två tredjedelar av de drabbade.
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Tabell I. Ersatta skador vid Patientförsäkringen åren 1985–94 för olika specialiteter samt an-
delen kvinnor bland dessa skador och av slutenvårdstillfällen 1993.

Andel kvinnor

Skador Vårdtillfällen
Specialitet Ersatta skador (procent) (procent)

Allmänkirurgi 3 705 58 49
Ortopedi 3 507 58 57
Kvinnosjukdomar 1 867 941 100
Anestesi 1 020 63 –
Internmedicin 645 55 48
ÖNH 472 56 41
Ögon 454 63 55
Urologi 264 23 19
Thoraxkirurgi 260 41 32
Röntgen 161 74 –

1 Ingår ett antal förlossningsskador hos gossar.

Tabell II. Skadeorsak/skadesituation vid er-
satta skador i Patientförsäkringen under åren
1975–94 samt andelen kvinnor.

Skadeorsak/ Antal Andel kvinnor
situation skador (procent)

Operation 13 775 63
Diagnostik 4 552 57
Olycksfall 3 612 75
Anestesi 2 724 63
Injektion/punktion 778 66

Tabell III. Skadetyper vid ersatta skador i
Patientförsäkringen under perioden 1975–94
samt andelen kvinnor.

Antal Andel kvinnor
Skadetyp ersatta fall (procent)

Nervskador 6 162 63
Sårinfektion 5 510 55
Skelett- ledskada 3 642 69
Tandskador 3 598 62
Försämrad
grundsjukdom 3 090 59

Tabell IV. Antal ärenden med olika svårig-
hetsgrad bland ersatta fall i Patientförsäkring-
en under perioden 1975–94 samt andelen
kvinnor.

Andel
Antal kvinnor

Svårighetsgrad skador (procent)

Sjukskriven <3 månader 5 846 64
Sjukskriven >3 månader 14 800 65
Invaliditet 1–15 procent 10 711 62
Invaliditet 16–30 procent 2 058 57
Invaliditet >30 procent 1 122 57
Dödsfall 793 47



ANNONS



Orsaken till detta är förutom den stora
gruppen lindriga komplikationer till gy-
nekologiska operationer och till repro-
duktion främst att kvinnor oftare drab-
bas av olycksfall vid sjukvård samt av
tandskador i samband med intubation. 

Vid allvarligare skador minskar den
kvinnliga andelen och bland dödsfallen
finns fler män. Det senare förklaras av
något fler män i grupperna komplika-
tioner från hjärtat och centrala nervsy-
stemet samt i form av blödning och
HIV-smitta. 

Intressanta uppgifter
om brister i vården
Inget av våra centrala »misslyckan-

deregister» ger en rättvisande bild av to-
talantalet incidenter i vården, eftersom
rapporteringen av olika skäl är ofull-
ständig.

Om man tar hänsyn till materialens
begränsningar kan de ändå ge intressan-
ta uppgifter om brister och komplika-
tioner i vården. 

När man i Patientförsäkringen vill
studera orsaker till patientskador gran-
skas vanligen endast ersatta skador ef-
tersom grundmaterialet här är bättre re-
dovisat och analyserat. Emellertid kan
även ej ersatta skador (vanligen på
grund av att man bedömt att skadorna ej
gått att undvika) vara lika intressanta
när man vill jämföra risker i vården för
kvinnor och män. Förutsättningarna att
studera även vissa av dessa skador kom-
mer efter hand att förbättras.

En orsak till att majoriteten av inci-
denter som anmäls till myndigheter och
Patientförsäkringen berör kvinnliga pa-
tienter kan tänkas vara en högre anmäl-
ningsbenägenhet hos kvinnor än hos
män.

För detta skulle tala att kvinnor ofta-
re än män anmält skador som bedömts
som lindriga. Mot högre anmälningsbe-
nägenhet talar dock det faktum att kvin-
nors behandlingsskador oftare varit er-
sättningsberättigade, på samma sätt
som även kvinnors anmälningar till
HSAN oftare lett till disciplinpåföld.

Reellt ökad risk
för vissa skador
När man ser endast på Patientförsäk-

ringens generella statistik kan man inte
utesluta att skillnader i vårdutnyttjande
och anmälningsbenägenhet kan räcka
som förklaringar till könsskillnader i
materialet. När man delar upp det i oli-
ka typer av behandling finner man dock
skillnader som talar för att kvinnor har
en reellt ökad risk för vissa skador, ex-
empelvis nervskador vid höftplastik-
operationer. 

Studium inom andra områden där
generell statistik visar stora skillnader,
exempelvis skador på skelett och ögon
eller skador i samband med röntgenun-

dersökning, kan vara av intresse för att
ytterligare kartlägga risker för kvinnor
och män i sjukvården och för att kunna
vidta specifika skadeförebyggande åt-
gärder. 

Databaser bör utnyttjas
för att kartlägga missöden
Redan idag finns Patientförsäkring-

ens material och Socialstyrelsens Risk-
databas att tillgå. Framgent kommer
även erfarenheterna från HSAN att kun-
na sammanställas i och med att fall av
intresse därifrån nu lagras i Socialsty-
relsens databas. Dessutom kommer
specialitetsföreningarnas nationella
kvalitetsregister, som finns eller håller
på att byggas upp, att ge nya möjlighe-
ter för sådana studier. 

Slutligen kan säkerligen förtroende-
nämndernas material användas för att
studera hur kvinnor och män bemötts i
den offentliga vården. 

Det finns således databaser som bör
utnyttjas för att kartlägga missöden i
sjukvården [9] och för att finna förkla-
ringar till varför nätverket brister.
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Ciproxinresistent gono-
kock från Litauen
Incidensen av gonorré i Sverige fort-

sätter att sjunka. Förra året rapportera-
des endast strax över 200 fall. Generellt
gäller att ju mer sällsynt en sjukdom är,
desto viktigare är det att samla in detal-
jerad epidemiologisk information om
det enskilda fallet för att kunna driva be-
kämpningen ännu längre. En strategi
som syftar mot utrotning kan skilja sig
mycket från åtgärder som brett försöker
minska en allmänt hög incidens.

För gonorré har vi fortfarande ofull-
ständiga uppgifter om hur stor andel av
fallen som smittats i utlandet, och även
dåligt samlad kunskap om resistens-
mönster hos gonokockerna. Sedan bör-
jan av året driver vi därför ett projekt
med god medverkan från landets vene-
reologkliniker för att registrera nog-
granna uppgifter om varje rapporterat
fall. Redan under januari fick vi på det-
ta sätt kännedom om ett fall av ciprox-
inresistenta gonokocker hos en patient
som smittats i Litauen. Denna typ av re-
sistens har förut nästan uteslutande setts
vid smitta från Sydostasien.

Förhoppningsvis kan projektet re-
dan mot årets slut bidra till eventuella
diskussioner rörande val av första-
handspreparat vid gonorré.

Glöm inte bort EHEC!
En rapport från ett daghemsutbrott

av enterohemorragisk Escherichia,
EHEC, kring jul understryker vikten att
hålla denna diagnos i minnet vid blodi-
ga diarréer hos barn: På ett daghem där
ett barn tidigare insjuknat med hemoly-
tiskt uremiskt syndrom (HUS) fick nio
barn magbesvär  under julstängningen.
Fem av dessa sökte vård, varav tre på
grund av blodiga diarréer. Inget av des-
sa barn provtogs för EHEC. När det så
småningom stod klart att man haft ett
diarréutbrott togs prov på barnen vid
daghemmet, och minst sju visade sig
vara EHEC-bärare.

EHEC-infektion är en allvarlig sjuk-
dom. Även om det är oklart hur mycket
nytta patienten har av tidig behandling
så kan vi  ibland identifiera smittkällan
och förhindra sekundärfall om diagno-
sen ställs snabbt. Det finns få åtgärder i
en praktiserande läkares verksamhet
som är av samma potentiella vikt som
tidig upptäckt av EHEC-fall.

Epidemiologiska enheten,
Smittskyddsinstitutet
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