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Vad ska vi prata om?

Om Kunskapscentrum för jämlik vård och vårt uppdrag

Hinder för jämlik vård och hälsa - aktuella teman och behov

Två exempel på vad vi gör
Vaccination mot covid-19 för svårnådda och utsatta grupper

Riva hinder genom ökad kulturell medvetenhet

Sammanfattningsvis: Utmaningar för jämlik vård och hälsa
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Kunskapscentrum för jämlik vård

Uppdrag sedan 2009: Identifiera och uppmärksamma 
omotiverade skillnader i regionen och gör något åt dem.

Omsätter uppdraget genom verksamhetsutveckling, 
kunskapsspridning samt styrning- och ledningsarbete.

Tillhör Koncernstab hälso- och sjukvård på Koncernkontoret 
– stödjer med jämlikhetsanalyser internt och externt!

Årliga utvecklingsmedel från hälso- och sjukvårdsstyrelsen



Jämlik vård och hälsa 

Göra lika Göra olika Riva hinder



Hinder för jämlik vård och hälsa

Fysiska hinder

Lagliga hinder

Administrativa hinder och 
organisationsgränser

Ekonomiska hinder

Geografiskt avstånd som hinder

Kunskapsmässiga hinder

Språksvårigheter som hinder

Förståelse som hinder

Brist på respektfullt, likvärdigt 
bemötande

Tillitshinder och rädsla 



Aktuella teman och behov 

Hur prioriterar vi frågor som rör kommunikation och 
bemötande i en pressad vardag? Tillitsbaserad styrning 
både en chans och en risk!

Arbetsmiljön en förutsättning för jämlik vård

Hur kan vi bevara och utveckla de insatser för jämlik 
vård som gjorts i och med covid-19?

Kraftsamla kring ojämlikheter som blivit synliga och 
förstärks i och med covid-19? 



Arbete för att möjliggöra vaccination mot 
covid-19 för socialt utsatta och svårnådda 
grupper i Västra Götaland



Betydelser kopplat till insatsen 

Socialt utsatta områden är ett geografiskt område som av kommun 
eller andra identifieras utifrån särskilda samhällsutmaningar

Socialt utsatta och svårnådda grupper är grupper som vi sällan når 
genom generella insatser eller som inte söker upp hälso- och 
sjukvård på grund av höga trösklar. Grupper som kan ha ett lågt 
förtroende för myndigheter och hälso- och sjukvård.



Insatser för att möjliggöra vaccination

Tillgängliggöra 
information/kommunikation

Möjliggöra vaccination med 
låga trösklar

Information på olika språk

Information om frågor som är viktiga för olika 

målgrupper

Information som bemöter desinformation och 

oro

Information via mötesplatser där man befinner 

sig och vanligtvis tar del av information 

Information via kanaler där förtroende finns 

för avsändaren 

Vaccination på plats (mobila team)

Samarbete med civilsamhälle för att 

möjliggöra vaccination på VC

Kraftsamling i särskilda  geografiska 
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Riva hinder – ett verktyg för mer 
jämlik vård och hälsa genom 
kulturell medvetenhet







14 fristående kapitel



Reflektion och diskussionKunskapspåfyllnad Konkreta tips och råd
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Utmaningar för jämlik vård och hälsa

Att prioritera och integrera jämlikhetsanalys i det nationella och 
regionala systemet för kunskapsstyrning.

Att göra jämlikhetsanalyser och uppföljning av den medicinska 
kvalitén. Inte bara fokusera på geografisk jämlikhet.

Att stötta huret ute i förvaltningarna och göra det systematiskt. 
Tid för reflektion och verksamhetsutveckling.

Olika kunskaper behöver mötas: medicinsk- och omvårdnadskunskap, 
jämlikhetsanalys, folkhälsa, förbättringskunskap.

Ni som politiker: gör beställningar och efterfråga resultat över tid!
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Läs mer och följ oss gärna!

www.vgregion.se/jamlikvard

www.facebook.com/jamlikvard 


