Motion för jämlik individbaserad sjukvård
Individer felbehandlas/obehandlats i dagens sjukvård
Flera larmrapporter och forskning påvisar att kvinnor och män underbehandlas i svensk sjukvård.
Problembilden är komplex med forskning/kliniska studier som utförs mestadels på män mellan 20–40
år, symtom som beskrivs av män.
Utbildning, undervisnings och evidensbaserad behandling utgår från kliniska studier/forskning,
symtom som baserats på det manliga perspektivet. Det är inte konstigt att vård inte blir optimal. Det
går inte att använda Volvodelar i en Porsche, eller vice versa.
Det skulle innebära jämlikvård för individer att få god vård och säkervård utifrån deras behov.
Varför är det som det är? Hur kan Sverige nå en långsiktig lösning?
För att nå en långsiktig lösning behövs:
Att professionen utgår från individens behov och från det som är relevant.
Att behandling baseras på beprövad erfarenhet och evidensbaserad vård baserat på fler perspektiv
än män mellan 20–40 år.
Att det sker uppgradering av utbildning så att behandling och symtombeskrivning inte enbart utgår
från männens perspektiv och kliniska studier/forskning baserat på mannen.
Att medel och kravställan från politiken ska vara för individers behov INTE enbart mäns.
Att vi Moderater jobbar för en hållbar dataåtkomst (data lakes) för snabbare åtkomst av data som
bidrar till optimal individuell behandling.
• Att få individanpassad vård, utifrån individens symtom baserat på forskning och kliniska
studier baserat på flera perspektiv
• Att kravställa hälso- och sjukvård och utbildning
• Att styra forskningsmedel
• Att informera om bristen och vara transparant med problematiken
• Att utmana informationssäkerhetsregelverk för snabbare åtkomst och process av data som
finns i molntjänster och ”data lakes”

Det fanns en tid då barn inte ansågs behöva smärtlindring vid intubation (dvs. att säkra fri luftväg vid
operation/behandling) av professionen. Nu är det dags att kravställa Hälso- och sjukvård och
professionen på individers lika rättigheter.

Mot bakgrund av detta anser vi att Moderaterna i Stockholm ska arbeta för att
•
•

Modernisera informationssäkerhetsregelverk för att möjliggöra snabbare åtkomst och process av
data som finns i sjukvårdssystemen
Minska den köns- och ålders-skevhet som förekommer i det fakta som ligger till grund för ex
utbildning, behandling, symptombeskrivning, kliniska studier och klinisk forskning.

