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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om kønsdiskrimination og sundhedssystemerne
(2004/2218(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EF-traktaten, navnlig artikel 2, 3, stk. 2, og artikel 13 og 152, 

– der henviser til Fællesskabets regelværk inden for området kvinders rettigheder og 
ligestilling,

– der henviser til den handlingsplan, der blev vedtaget på den fjerde internationale 
kvindekonference i Beijing den 15. september 1995 og sin beslutning af 18. maj 2000 om 
opfølgningen af Beijing-handlingsplanen1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-
0000/2005),

A. der henviser til, at et godt helbred er meget vigtigt for det fysiske og mentale trivsel; der 
henviser til, at et godt helbred for alle og lige behandling på lige vilkår er et 
grundlæggende mål for alt arbejde i sundhedssektoren,

B. der henviser til, at folkesundheden, ud over de biologiske forskelle, primært er påvirket af 
indflydelse, magt, samfundsøkonomiske forskelle, miljø og adgang til uddannelse, viden 
og information,

C. der henviser til, at et godt helbred ikke kun betyder, at man ikke er syg, men også at man 
får mulighed for at påvirke sit eget liv og deltage i arbejdslivet og det sociale liv på 
forskellige stadier af sit liv på sine egne betingelser,

D. der henviser til, at det er EU's medlemsstaters ansvar, at alle borgerne har et godt helbred, 
der henviser til, at dette kræver samarbejde mellem medlemsstaterne, EU's institutioner, 
de frivillige organisationer og borgerne,

E. der henviser til, at vold mod kvinder, sexslavehandlen og prostitution er nogle af de 
største sundhedsproblemer for kvinder,

1. fremhæver, at et godt helbred for alle skal være et prioriteret mål i al politisk 
beslutningstagning, og at for at nå dette mål skal fokus være på 
sygdomsforebyggelsesstrategier;

2. fremhæver vigtigheden af at tage højde for kønsaspektet i alle 
beslutningstagningsprocesser;

  
1 EFT C 59 af 23.2.2001, s. 258.
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3. fremhæver vigtigheden af at udvikle kønsaspektet i både medlemsstaternes 
folkesundhedsstrategier og Kommissionens sundhedsstrategi;

4. opfordrer alle medlemsstater til at anvende kønsopdelte statistikker og data i forbindelse 
med alle sundheds- og lægetjenester;

5. opfordrer EU's institutioner til at anvende standardiserede data og fælles indikatorer til at 
måle kønsforskelle inden for sundhedssektoren i EU;

6. glæder sig over oprettelsen af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og 
kvinder;

7. fremhæver vigtigheden af forskning i forbindelsen mellem biologiske og sociale faktorer i 
sundhedssektoren;

8. opfordrer EU's institutioner og medlemsstaterne til at tage højde for følgerne af 
kønsforskelle i budgetarbejdet, projekter og programplanlægningen i sundhedssektoren;

9. henleder medlemsstaternes opmærksomhed på de initiativer, der er nødvendige for 
navnlig at kaste lys over ældre kvinders situation i sundhedssektoren;

10. fremhæver, at både mænd og kvinder bør være i stand til at kombinere arbejde og børn;

11. bemærker, at kvinders ret og evne til at forsørge sig selv er en grundlæggende faktor i 
vurderingen af et godt helbred;

12. bemærker, at kvinder er underrepræsenterede i de besluttende organer, herunder inden for 
sundhedssektoren;

13. fremhæver, at der skal gøres op med kønsfordomme både i mødet med patienten og i 
forskningen;

14. mener, at bekæmpelse af fattigdom blandt kvinder bør prioriteres i budgetarbejdet, 
projekter og programplanlægningen;

15. fremhæver behovet for at undervise både fremtidens og det praktiserende 
sundhedspersonale i kønsforskelle;

16. fremhæver behovet for viden om og udvikling af metoder til at støtte og behandle kvinder, 
der har været udsat for vold;

17. opfordrer medlemsstaterne til at tilbyde kvinder over 50 år mammografier af høj kvalitet 
inden for de nationale sundhedssystemer, hvilket kan reducere dødeligheden for 
brystkræft hos kvinder mellem 50 og 69 år med op til 35 %; opfordrer endvidere 
medlemsstaterne til at tilbyde mænd over 50 år tilsvarende undersøgelser for prostatakræft 
med henblik på at reducere dødeligheden for den kræftform;

18. opfordrer medlemsstaterne til inden for de nationale sundhedssystemer at forebygge 
knoglebrud ved på et tidligt tidspunkt at diagnosticere forskellige former for osteoporose, 
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hvilket kræver udstyr til måling af knoglemineraltætheden (Bone Mineral Density –
BMD);

19. fremhæver behovet for forskning i spiseforstyrrelser;

20. mener, at det er selvindlysende, at kendskabet til mænds og kvinders forskellige fysiske 
tilstande skal styrkes inden for al medicinsk forskning samt i forbindelse med udviklingen 
af nye lægemidler;

21. påpeger, at der mangler information om forskelle i lægemidlers virkning, og fremhæver 
behovet for et større kendskab til, hvordan samme dosis påvirker mænd og kvinder på 
forskellige måder;

22. bemærker, at kvinders alkoholforbrug stadig er lavere end mænds, men er bekymret for, at 
kvinders alkoholforbrug i visse medlemsstater er stærkt stigende;

23. opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag til foranstaltninger til reduktion af 
alkoholforbruget, som skaber store folkesundhedsproblemer blandt både mænd og kvinder 
og de unge;

24. påpeger især behovet for støtte og foranstaltninger til handicappede kvinder, kvinder i 
etniske mindretal, lesbiske kvinder og kvinder, der tilhører andre sårbare grupper, som i 
mange henseender står i en særlig vanskelig situation;

25. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Det har længe været den almindelige opfattelse, at der ikke har været kønsdiskrimination i 
behandlingen og plejen inden for sundhedssektoren. Dette har været holdningen blandt 
aktørerne i sundhedssektoren, beslutningstagerne og i befolkningen. Der er imidlertid sket en 
ændring i løbet af de sidste 20 år, og stadig flere mennesker er blevet klar over, at kvinder og 
mænd behandles forskelligt inden for sundhedssektoren. Der er nu en anerkendelse af og 
forståelse for, at køn er en lige så vigtig faktor som social, økonomisk og etnisk baggrund. 
Siden FN-konferencen i Cairo i 1994 og i Beijing i 1995 er forbindelsen mellem køn og 
sundhed blevet sat på dagsordenen. På trods af disse internationale fremskridt med hensyn til 
kvinders sundhed, har der ikke været nogen systematiske reformer/følger, hverken på 
nationalt eller europæisk plan. Kommissionen har i nogen grad fulgt op på Beijing-
handlingsplanen, men har ikke fokuseret på udviklingen af kønsaspektet i sundhedssektoren. 
Kvinders sundhed opfattes ofte som værende synonymt med deres seksuelle og reproduktive 
sundhed.

Den øgede viden har ikke haft nogen mærkbar virkning i form af ændringer/forbedringer i 
forholdene med hensyn til kvinders særlige behov inden for sundhedssektoren. 
Sundhedssektorens samlede ressourcer er ikke blevet omfordelt, således at de kommer 
kvinderne til gode i samme udstrækning som mænd. De fleste af medlemsstaterne har stadig 
ingen statistikker og data baseret på køn. Kønsopdelte statistikker og data er nødvendige for at 
afdække og dokumentere ulighederne mellem mænd og kvinder med hensyn til diagnose, 
behandling og ressourcefordeling. 

Kvinder lever længere end mænd, men opfattes som havende et dårligere helbred og søger 
oftere behandling. En af forklaringerne herpå kan være den komplekse forbindelse mellem 
biologiske og sociale faktorer, men der er behov for forskning på området for at finde 
forklaringen på, hvorfor kvinders helbred er dårligere/opfattes som værende dårligere og 
kvinder har større behov for lægebehandling.

Den kendsgerning, at kvinder lever længst, betyder, at størstedelen af den ældre befolkning er 
kvinder, navnlig blandt den ældste del af befolkningen. Ud over at kvinder udgør den største 
gruppe i den aldrende befolkning, rammes kvinder også oftere af visse aldersbetingede 
sygdomme såsom gigtsmerter og Alzheimers sygdom. Som følge af forskellene i indkomst og 
besiddelser tidligt i livet råder kvinderne over færre økonomiske ressourcer til pleje og 
behandling. Kvinder har i de fleste medlemsstater i langt mindre grad haft lønnet arbejde på 
arbejdsmarkedet og får derfor lavere pensionsudbetalinger. Dette er nogle af grundene til, at 
medlemsstaterne skal have veludviklede og offentligt finansierede sundhedssystemer og 
ældrepleje. Ellers vil det store antal ældre kvinder i medlemsstaterne slet ikke få adgang til 
den nødvendige pleje og behandling. Medlemsstaterne skal endvidere prioritere kvinders ret 
og evne til at forsørge sig selv.

Fattigdom er en særdeles betydningsfuld faktor i forbindelse med sundhed. Kvinder er 
overrepræsenterede i de fattige dele af befolkningen i hele EU. Omkring 120 millioner 
europæiske kvinder lever i fattigdom. Fattigdommen gør det naturligvis vanskeligt for kvinder 
at opnå et godt fysisk og mentalt helbred, hvorfor bekæmpelse af fattigdommen blandt 
kvinder vil have en positiv virkning på kvinders sundhed.
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I denne betænkning anvendes en holistisk definition af køn. Begrebet "holistisk" er et 
anerkendt og også et medicinsk begreb, som omfatter sociale, psykologiske, kulturelle og 
biologiske aspekter. Kønsaspektet betyder, at der anvendes en holistisk strategi til at 
analysere, hvilken betydning køn har for levevilkår samt for f.eks. magt og privilegier.1

De vigtigste begreber inden for kønsforskningen er konstruktion, hierarki, relation og social 
situation.2 Kvinder er den underordnede gruppe i kønshierarkiet. Begrebet "kønsfordomme" 
er et andet problem, som både mænd og kvinder møder inden for sundhedssektoren. 
Kønsfordomme skyldes forskernes og beslutningstagernes manglende kønsbevidsthed. Det 
betyder, at når der i forbindelse med en bestemt sygdom, adfærd eller bestemte levevilkår har 
vist sig at være kønsforskelle, er der risiko for kønsfordomme i mødet med den enkelte 
patient. En læge glemmer f.eks. i højere grad at forhøre sig om alkoholvaner hos en kvinde 
med mavesmerter end hos en mand med samme symptomer. Årsagen er sandsynligvis, at 
alkoholrelaterede sygdomme oftest optræder hos mænd, selv om fænomenet bør opfattes som 
en kønsfordom (den enkelte patient skal imidlertid opfattes som unik og ikke som 
repræsentant for en gruppe).3

Det er nu kendt, at patienternes køn er den afgørende faktor for, hvordan læger/ansatte i 
sundhedssektoren opfatter symptomer, stiller diagnoser og giver behandling – selv når 
kvinders og mænds symptomer er nøjagtig ens, og der ikke er nogen biomedicinske faktorer, 
der taler for, at der skulle være forskel. Inddragelse af kønsaspektet inden for sundhed 
omfatter også dårligt helbred, som skyldes det ulige magtforhold mellem kønnene som f.eks. 
mænds vold mod kvinder. Den medicinske kønsforskning har haft en afgørende betydning for 
at fremhæve betydningen og de helbredsmæssige konsekvenser af den vold og misbrug, som 
kvinder har været udsat for fra ægtefæller, partnere og mænd tæt på dem, samt gennem 
menneskehandel og prostitution.4

På trods af at vold mod kvinder er et så omfattende problem for folkesundheden, har det været 
usynligt i den medicinske uddannelse og praksis. Patienter spørges f.eks. om deres rygevaner, 
mens de fleste kvindelige patienter stadig ikke spørges, om de er udsat for vold, på trods af at 
vold mod kvinder i henhold til en undersøgelse af udbredelsen af vold mod kvinder er mere 
udbredt en f.eks. rygning. 5 Der er foretaget interview-/analyseundersøgelser af kvinder, som 
er blevet spurgt om vold, og disse undersøgelser viser, at langt størstedelen af kvinderne er 
glad for at få stillet spørgsmålet.6

  
1 Hamberg: ‘Medicinsk genusforskning’, (medical gender research), Swedish Research Council, ORD & FORM 
AB (2004), p. 26.
2 ibid. p. 12.
3 ibid. pp. 108-109.
4 Risberg: ‘Sexualiserat våld som folkhälsoproblem’, (sexualised violence as a public health problem) 
Läkartidningen (Journal of the Swedish Medical Association) 1994:91 (50): 4770-71.
5 Lundgren, Heimer, Westerstrand, Kallioski: ‘Captured Queen - men’s violence against women in ‘equal’ 
Sweden - a prevalence study’, Fritzes 2001.
6 Stensson, Kristina: Men´s violence against Women – a Challenge in Antenatal Care, Uppsala Universitet 2004, 
p. 12, Bacchus L, Mezay G, Bewley S: Women´s perception and experiences of routine enquiry for domestic 
violence in a maternity service, BJOG 2002:109:9-16 och McNutt LA, Carlsson BE, Gagen D; Reproductive 
violence screening in primary care: Perspectives and experiences of patents and battered women.
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Vold mod kvinder er skyld i en højere dødelighed blandt kvinder mellem 15 og 44 år end 
kræft, malaria, trafikulykker eller krig. Verdenssundhedsorganisationen anslår, at mindst én 
ud af fem kvinder i verden har været udsat for fysisk eller psykisk misbrug i deres levetid.1

I denne betænkning fokuseres der på to forskellige områder inden for kvinders sundhed og 
kønsdiskrimination i sundhedssektoren. Det første fokusområde (område A) omhandler 
forskellene i den pleje, der gives til mænd og kvinder med de samme eller lignende 
sygdomme. Det andet fokusområde (område B) er kvinders sundhed i forbindelse med de 
såkaldte "kvindesygdomme", dvs. sygdomme, som næsten kun rammer kvinder. Eksempler 
herpå er visse muskelsygdomme af fibromyalgitypen, brystkræft, osteoporose og de 
helbredsrisici, der er forbundet med illegale aborter. Kvinders ret til at bestemme over deres 
egen seksualitet og deres egen krop er en vigtig faktor i forbindelse med kvinders sundhed.

Område A

En analyse gennemført af Danderyd Sygehus i Stockholm, Sverige, viste store forskelle 
mellem mænd og kvinder med hensyn til receptudskrivning, behandling og omkostninger. 
Mænd modtog f.eks. to gange så mange lysbehandlinger af kroppen for diagnosen eksem og 
psoriasis på trods af, at disse sygdomme er lige så udbredte hos kvinder som hos mænd. Det 
kan fra et omkostningsmæssigt synspunkt udledes heraf, at hvis kvinder blev behandlet i 
samme udstrækning som mænd, ville udgifterne til behandling af kvinder stige med 61 %. 
Hvis kvindernes behandling derimod opfattes som normen, og mænd derfor ikke ville 
modtage tilstrækkelig behandling, som det i øjeblikket sker for kvinder, ville man spare 33 % 
på behandlingerne.2

Hjerte-kar-sygdomme viser sig i nogen grad forskelligt hos kvinder end hos mænd, og når 
kvinder søger hospitalsbehandling tilses de ikke lige så hurtigt som mænd. Kvinder med 
akutte hjertesmerter er tvunget til at vente længere på ambulancen, og når de så først kommer 
til hospitalet, får de ikke samme modtagelse. Det tager længere tid, før deres hjerte 
røntgenfotograferes, og de modtager ikke lige så ofte hurtig behandling i form af 
koronarangioplastik eller en bypassoperation. Kvinder får oftere bivirkninger af 
hjertemedicin, og en af forklaringerne derpå kunne være, at de får den forkerte dosis. Der 
findes imidlertid ingen undersøgelser, der kan afdække årsagen.3 En undersøgelse af 
oftalmologisk behandling viser, at kvinder i mindre udstrækning har adgang til operationer for 
grå stær. Statistikken viser også, at mænd hurtigere får adgang til ny medicin og moderne 
behandling.4

Medicin virker forskelligt på mænd og kvinder. På trods af at kvinder indtager mere medicin 
end mænd, anvendes mænd stadig oftest som normen i den medicinske forskning og i 
udviklingen af ny medicin.

Område B
  

1 World Health Organisation: Violence against Women Fact Sheets WHO/FRHWHD/97.8, 1997.
2 Osika, Ingrid: ‘Ett konkret exempel på ojämställd vård’ (A specific example of unequal care), Linköping 
University.
3 Asplund. Wigzell: ‘Jämställd vård?’ (Equal care?), National Board of Health and Welfare (2004), pp. 55-57.
4 ibid. p. 74.
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Osteoporose er en gammel sygdom, som helt op til i dag er blevet opfattet som en uundgåelig 
konsekvens af at blive ældre, især for kvinder. Det er ikke før for nyligt, som følge af en 
voldsom stigning i antallet af knoglebrud og den deraf følgende byrde for sundhedssektoren, 
at sygdommen er blevet gjort til genstand for medicinsk forskning og har fået opmærksomhed 
fra beslutningstagerne verden over. Så sent som først i 1990'erne indgik osteoporose kun 
undtagelsesvist i den grundlæggende medicinske forskning. Den aktuelle forskning viser, at 
unge mennesker og mænd også rammes i større omfang end tidligere antaget, og at 
osteoporose er en almindelig følgesygdom af en række andre sygdomme og/eller medicinske 
behandlinger. Årsagerne hertil er komplekse og mangeartede og er stadig ikke blevet 
tilstrækkeligt belyst, men der er meget, der peger på, at tendensen bl.a. skyldes arv, ændret 
livsstil samt det stigende antal ældre i befolkningen.

Osteoporose betragtes nu som et globalt folkesundhedsproblem af, hvad der nogle gange 
kaldes, epidemiske proportioner, hvilket i de senere år med bekymring er blevet anerkendt af 
internationale organer såsom WHO og EU.

Den medicinske og tekniske udvikling viser, at der er gode muligheder for at forebygge, 
diagnosticere og behandle osteoporose på et tidligt stadie og dermed forhindre knoglebrud. 
Der er imidlertid alt for få inden for de relevante dele af samfundet, der har tilstrækkelig viden 
om osteoporose til at udnytte disse muligheder samt de andre muligheder, der findes. Der er 
endvidere langt fra nok knogledensitometre til brug i behandlingen. Blandt medlemsstaterne 
er det Østrig, Belgien, Grækenland og Portugal, der er bedst udstyret med disse instrumenter.

Brystkræft er en af de mest almindelige typer kræft hos kvinder i EU og i andre 
industrialiserede lande som USA og Canada. Antallet af brystkræfttilfælde er stadig stigende i 
medlemsstaterne, men det kan skyldes, at sygdommen i stigende grad opdages tidligere på 
grund af mammografier. Der er hidtil gennemført meget lidt forskning i årsagerne til og 
risikofaktorerne for brystkræft. Den eksisterende forskning viser, at risikoen øges med 
alderen, at sygdommen ofte kan nedarves, men mange kvinder udvikler kræft uden nogen af 
disse faktorer.

Kronisk træthedssyndrom og fibromyalgi rammer oftere kvinder end mænd. Der hersker stor 
usikkerhed om årsagerne til og symptomerne af disse sygdomme, hvilket betyder, at 
patienterne ofte selv skal lede efter hjælp. Der er endvidere risiko for, at de afvises af 
personalet, hvis de opfattes som problematiske eller krævende. Interview med kvinder med 
brystkræft viser, at kvindernes opfattelse af sygdommen betvivles, at smerterne uretmæssigt 
opfattes som psykisk betingede, og at diagnoserne ofte karakteriseres negativt. For at patienter 
med kronisk træthedssyndrom og fibromyalgi kan modtage behandling på lige vilkår, er der 
behov for at øge den opmærksomhed, de får i behandlingssystemet.1

Forekomsten af spiseforstyrrelser, f.eks. bulimi og anoreksi, er især steget blandt yngre 
kvinder. Dette forklares ofte med modeindustriens og mediernes fiksering på slankekure og 
udseende. Der er gennemført udpræget få videnskabelige undersøgelser af problemerne med 
spiseforstyrrelser. Nogle af disse viser, at der også kan være forbindelser med misbrug og 

  
1 The journal ‘Smärta’, No 2/2004, Åsbring, Pia.
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vold i familien.1 Eftersom dette er et stærkt overset område, er der behov for forskning, der 
kan forklare og dermed forhindre spiseforstyrrelser og, ved at iværksætte passende tiltag, 
hjælpe unge kvinder, der allerede lider af spiseforstyrrelser.

Både mænd og kvinder er afhængige af pleje og omsorg på forskellige tidspunkter i deres liv 
– som børn, voksne, ældre og i den sidste tid. Begge køn skal derfor ikke kun modtage pleje, 
men også kunne give pleje og omsorg. Det er på høje tid, at mænd tager del i dette ulønnede 
arbejde. Det er af stor betydning for både mænds og kvinders sundhed. Lad os håbe, at vi i 
den nærmeste fremtid vil dele både det ulønnede og lønnede arbejde ligeligt mellem os, samt 
at det ulønnede arbejde dermed ikke længere vil blive betragtet som kvindernes ansvar, men 
som et menneskeligt ansvar.

  
1 WHO World Report on Violence and Health 2002, Heise Lori et al Population Report: Ending Violence against 
women, John Hopkins School of Public Health 1999.
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