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Kvinnors sjukdomar har låg status
12 november

Professor: Kvinnors sjukdomar har låg status

Det är svårt att få forskningsmedel till det som kallas
kvinnosjukdomar som till exempel endometrios. Det menar
professorn Karin Schenk-Gustafsson.

– Man kan säga att en del sjukdomar har låg status. Till de räknas till exempel
urininkontinens. Sedan finns det till exempel endometrios som är en typisk
kvinnosjukdom, och en sjukdom där man ofta tycker att patienterna är jobbiga
och man tycker inte att det är något att satsa på. Utan det är andra saker man
vill satsa på?

Vad handlar den där statusgrejen om?

– Det är inget som står skriver. Det är bara uppfattningar som en del folk och
forskare har, säger Karin Schenk-Gustafsson.

Karin Schenk-Gustafsson är professor och överläkare i hjärtsjukdomar på
Karolinska Universitetssjukhuset. Men också chef och initiativtagare till Centrum
för Genusmedicin på Karolinska Institutet.

Hon menar att det krävs mer köns- och genusanalyser när det kommer till
forskning.

– Tro det eller ej. Men fortfarande publiceras det artiklar där det står att "vi har
undersökt 1000 personer och de hade den och den reaktionen på den och den
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Mer Norrbotten

Fallskärm för partiet
Får partistöd utan mandat Överkalix kommun betalar ut fullt partistöd
för folkpartiet liberalerna - trots att partiet inte längre har något mandat

i fullmäktige.

Oförändrad arbetslöshet i länet
Men konjukturuppgång ger framtidsoptimism Antalet sysselsatta i
Norrbotten beräknas öka under 2016, men samtidigt är arbetslösheten

oförändrad.

behandlingen". Men det står inte hur många män och kvinnor som var med. Och
om det ibland står hur många män och kvinnor, så tittar man aldrig hur det gick
för de båda i resultaten. Och om man förutsätter att kroppen är precis lika hos
män och kvinnor så är det helt okej. Men kroppen är inte lika.

Vad förlorar vi på att denna analys inte görs i dag?

– Det kan vara på liv och död.

reporter
Linda jones linda.jones@svt.se
Publicerad: 12 november 2015 - 09:28

 2  Dela

 E-post  Skriv ut

 MER I ÄMNET

KVINNOSJUKDOMAR I NORRBOTTEN

Endometriosteam på gång
13 november

"Känns som man försöker dra
ut organen"
12 november

Ökade kunskaper i Norrbotten
13 november
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