
Kjønn har betydning for helse 1 

 2 

Kjønn har betydning for hvilket helsetilbud vi får. Kvinner og menn har ulik biologi, lever ulike liv og 3 

rammes forskjellig av sykdom. Noen sykdommer og lidelser rammer kun kvinner, noen rammer flere 4 

kvinner enn menn, og noen har andre symptomer og konsekvenser for kvinner enn for menn. I 5 

tillegg møter kvinner andre og unike helseutfordringer gjennom livet knyttet til reproduktiv helse og 6 

overgangsalder. Kvinner er også mer utsatt for vold og overgrep, som igjen har alvorlige 7 

konsekvenser for kvinners fysiske og mentale helse.   8 

 9 

Kvinnehelseutvalget, som ble satt ned av Solberg-regjeringen, peker på flere store mangler som gjør 10 

at vi ikke har en likeverdig helsetjeneste. Kvinnehelse har lav status, og historisk sett har medisinsk 11 

forskning fokusert på menn. Kvinner har vært underrepresentert i kliniske studier og forskning. På 12 

områder hvor vi har kunnskap om at kvinners symptomer og biologi er annerledes, blir ikke denne 13 

kunnskapen tatt tilstrekkelig i bruk. Utvalget peker på at selv om det ikke har vært mangel på sterke 14 

kvinnestemmer, har ikke disse blitt hørt eller fått gjennomslag i helsetjenesten.  15 

 16 

Høyre mener at det må jobbes systematisk med kvinnehelse gjennom alle deler av helsetjenesten, 17 

og at politikk for bedre kvinnehelse må gjelde kvinner i alle livsfaser. Det må forskes mer på 18 

kvinnehelse, og det må undervises i kjønn og helse i utdanningen av helsepersonell. Helsetjenestene 19 

må spesielt passe på at sårbare kvinner får et godt tilbud, blant annet ved å sikre kvinner med urfolk- 20 

og minoritetsbakgrunn    reell brukermedvirkning. Kvinnehelse må gå fra å være et særhensyn, til å 21 

bli en integrert del av helse- og omsorgspolitikken i alle ledd. Manglende likestilling er ikke, og skal 22 

ikke, være et ansvar som ligger hos kvinner alene, det må være et samfunnsansvar som alle tar. 23 


