
Verktygssamling 
till metoden 5 steg för att öka jämställdhet 
och jämlikhet i hälso- och sjukvården



Dokumentationsmall

Lösningslista          Fungerar   Fungerar inte

Problemområde

Lista på lösningar som ska införas

Inringade förklaringar som kan klassas som omotiverade eller orättvisaKunskap om problemområdet

Källa för mätning

Indikator för mätning



Hitta ert problemområde

Tips på rubriker att skriva på 
benen av fiskbensdiagrammet:
Patientflöde, bedömning, remiss, utredning, 
behandling, medicinering, egenvård, 
bemötande, kommunikation, förebyggande 
arbete, lokaler/miljö, utrustning, rutiner, 
ledarskap, organisation, känsla i arbets-
gruppen, samverkan med andra verksam-
heter, kommuner och privata aktörer.

Tips vid valet av problemområde:
• Alla i gruppen sätter ett streck på de tre 
områdena som känns viktigast. De områden 
med flest streck blir valda.



Plan för vilken information ni behöver ta fram:
Kunskapskälla                   Möjlig kunskapsägare                Beskriv vad som gruppen söker efter                     Tidsplan         Ansvarig

Nationella riktlinjer

Forskning

Kvalitetsregister

Nationell patientenkät

Jämställd.nu

Har någon annan löst 

detta förut?

Egna erfarenheter

SCB

Länsstyrelsen

SKL Socialstyrelsen

Plan för informationsinhämtning

På tal om män 
och kvinnor

Kvinnor och män 
i belysning



Identifiera mätningsmetoder

Tips på rubriker att skriva på 
benen av fiskbensdiagrammet:
• Kvalitetsregister
• Patientenkät
• Egna mätningar
• Journaldata
• Befolkningsdata från SCB
• Socialstyrelsen



Planera och genomför mätning

Plan för mätning:
Problem som mäts                Källa                  Indikator            Tidsperiod              Ansvarig



Förklara resultatet av mätningen

Tips på rubriker att skriva på 
benen av fiskbensdiagrammet:
• Kön
• Ålder
• Diagnos
• Personal
• Organisation
• Kommunikation



Hitta lösningar för omotiverade orättvisor

Om det går trögt att komma på 
en lösning, använd en ”trigger” i 
3 minuter och hitta nya uppslag. 

Hur skulle ni utforma er lösning om …
• den var tvungen att vara rolig för 
patienten? 
• er lokal försvann och ni var tvungna 
att vara mobila?
• den måste vara digital?
• en annan framgångsrik bransch skulle 
utföra det ni gör. T ex Ikea, posten, 
SAS, Über, Skype, Spotify.
• lagen som sätter gränser för er 
verksamhet inte gäller?



Planera och testa era lösningar

Plan för testning av lösningsförslag:
Lösningsförslag                                          Testperiod     Ansvarig



Öppet Fiskbensdiagram





Kontaktperson: Sofia Elwér, jämställdhetsstrateg på folkhälsoenheten, ledningsstaben 
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UTVECKLING AV SOFIA ELWÉR, JULIA STUXGREN OCH BARBRO JOHANSSON 
FORMGIVNING AV JULIA STUXGREN
LEDNINGSSTABEN
UMEÅ, FEBRUARI, 2017


