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Förord

Sveriges vård för kvinnor är bland världens bästa. Men inom viktiga områ-
den finns fortfarande gap som behöver slutas. Den sexuella och reproduktiva 
hälsan är viktig för kvinnor genom hela livet. Ibland behövs stöd och vård 
för olika tillstånd och problem, både för att främja hälsa och för att behandla 
olika sjukdomar. De flesta kvinnor behöver under perioder i livet preventiv-
medelsrådgivning och stöd och vård vid graviditet och förlossning. Många 
behöver någon gång behandling för gynekologiska sjukdomar och tillstånd. 
Och en stor andel har någon gång i livet menstruationsbesvär eller klimak-
teriebesvär som påverkar deras vardag och hälsa i en sådan utsträckning att 
de behöver stöd och vård. För en trygg vård genom hela livet behöver hälso- 
och sjukvårdens insatser utformas med ett livscykelperspektiv på sexuell och 
 reproduktiv hälsa. 

Trots tydliga politiska målsättningar om att främja kvinnors sexuella och 
reproduktiva hälsa och rättigheter saknas en samlad bild av behoven. Den 
här rapporten utgörs därför av en kartläggning av kvinnors behov och en 
gap analys som visar att åtgärder behövs hos såväl regioner och kommuner 
som  hos staten. 

Förhoppningen är att rapporten ska utgöra en grund för ett samlat utveck-
lingsarbete för att bättre möta kvinnors behov. Ambitionen är en trygg vård 
genom hela livet och en stärkt sexuell och reproduktiv hälsa. Det är viktigt att 
betona att den sexuella och reproduktiva hälsan har stor betydelse för den 
allmänna hälsan, både hos kvinnor och män. Kunskap är viktigt för alla när 
det gäller sexuell lust och funktion, jämställdhet och jämlikhet samt frihet att 
själv fatta beslut om den egna kroppen. 

Rapporten är framtagen inom ramen för satsningen på kvinnors hälsa och för-
lossningsvård som baseras på överenskommelser mellan SKR och regeringen. 

Stockholm i april 2022

Eva Estling 
Samordnare satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård
Avdelningen för vård och omsorg

Sveriges Kommuner och Regioner



Tack!

SKR vill rikta ett varmt tack till alla verksamhetsföreträdare, forskare, sakkunniga och 
representanter för grupper av kvinnor som ställt upp på intervjuer och på andra sätt 
hjälpt till i arbetet. Vi vill särskilt tacka referensgruppen som har bidragit med synpunk-
ter och viktig kvalitetssäkring under arbetets gång:

 > Mika Fogelberg och Karolina Höög, Folkhälsomyndigheten, 
 > Jessica  Sunesson, Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, 
 > Corinne  Pedroletti, Sahlgrenska universitetssjukhuset och nationellt programområde  

– kvinnosjukdomar och förlossning, 
 > Anna Wängborg, Kungälvs sjukhus och  Nationellt nätverk för barnmorskor med 

verksamhetsområde gynekologi,  
 > Karin Rasper, Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen, Inga-

Maj Andersson, Socialstyrelsen, 
 > Åke Åkesson, Borgholms hälsocentral.

SKR vill också tacka Barnmorskeförbundet, Fysioterapeuterna, Kommunal, Psykolog-
förbundet, Svensk förening för allmänmedicin (SFAM), Svensk Förening för Obstetrik 
och Gynekologi (SFOG) och Vårdförbundet för värdefulla inspel i arbetet. SKR står för 
alla slutsatser i rapporten.
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Sammanfattning

Sexuell och reproduktiv hälsa – en viktig del av livet 

Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) har stor 
 betydelse för det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. SRHR påverkar 
inte bara självkänsla och relationer, utan också kvinnors möjligheter att fung-
era och vara aktiva i vardagen och samhället. Hälso- och sjukvården har en 
viktig roll att ge information, stöd och vård i olika skeden av livet. De insatser 
som ges av vården omfattar många kvinnor varje år och har en stor betydelse 
för hälsan i hela befolkningen. Trots att kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa är en central del av den allmänna hälsan saknas en samlad bild av kvin-
nors behov. 

I denna rapport presenteras en kartläggning av kvinnors behov samt en 
gap analys som visar på viktiga utvecklingsområden främst för hälso- och 
sjukvården. SKR har utifrån dessa områden identifierat vägar framåt för att 
stärka kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa.

Kartläggning av kvinnors behov 

För att få en samlad bild av behoven har kartläggningen utgått från områden 
som har stor påverkan på sexuell och reproduktiv hälsa genom hela livet: 

 > Sexuell lust och funktion
 > Frivillighet, jämlikhet och jämställdhet samt sexuell våldsutsatthet
 > Skydd mot sexuellt överförbara infektioner
 > Gynekologisk hälsa
 > Menstruell hälsa
 > Fertilitet och skydd mot oönskad graviditet
 > Graviditet, förlossning och eftervård
 > Klimakteriet
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Gapanalysen belyser viktiga utvecklingsområden 

I stor utsträckning är de utvecklingsområden som gapanalysen pekar på rele-
vanta för flera, eller alla, av de behov som kartlagts. 

Många kvinnor saknar tillräcklig kunskap och information 
Kvinnors kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa för olika faser i livet 
 behöver generellt stärkas. Dialog och rådgivning behöver anpassas till olika 
förutsättning ar och behov.

Vården behöver anpassas för olika behov och förutsättningar 
Vården behöver erbjuda och använda sig av olika lösningar för olika behov. Det 
är särskilt tydligt för kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med mig-
rationserfarenhet, kvinnor som lever i social utsatthet samt hbtqi-personer. 
Dessa grupper har generellt sett en sämre hälsa än befolkningen som helhet. 
För en jämlik vård behöver både information och tillgänglighet anpassas i 
 större utsträckning utifrån kvinnors olika förutsättningar och behov. Tillgäng-
ligheten kan till exempel stärkas genom lokalanpassning, digitala lösningar 
och upp sökande verksamhet som passar för olika förutsättningar. Det är också  
viktigt att vården inte förmedlar begränsande normer och föreställningar i 
 kommunikation och bemötande. 

Samtal om sexuell hälsa och reproduktiv livsplan uteblir ofta 
Idag läggs ett stort ansvar på kvinnor att själva lyfta frågor kopplade till 
sexuell hälsa i mötet med vården. Det riskerar att leda till att problem och 
ohälsa inte identifieras. Det gäller alla kvinnor, men är särskilt fram trädande 
för äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. Vården för heller 
inte samtal med kvinnor om fertilitet i tillräcklig utsträckning. Detta  trots att 
många väljer att vänta med att skaffa barn till en ålder som innebär ökad risk 
för att inte kunna bli gravid och för graviditets- och förlossningsrelaterade 
komplikationer.

Många har svårt att hitta rätt i vården 
Kvinnor har ofta svårt att veta vart de ska vända sig med frågor som rör sexu-
ell och reproduktiv hälsa – om det är till ungdomsmottagningen, mödrahälso-
vården, sin vård- eller hälsocentral, hemsjukvården eller en specialistmot-
tagning. Hälso- och sjukvårdspersonal kan också ha svårt att vägleda kvinnor 
rätt. Att det saknas tydliga, kommunicerade vårdkedjor eller kompetens för 
att ställa rätt diagnos eller remittera till rätt enhet är bidragande faktorer. 
Vården beskrivs vara särskilt svårnavigerad för personer som har problem med 
sexuell lust och funktion, premenstruellt syndrom (PMS), premenstruellt dys-
morfiskt syndrom (PMDS), klimakteriebesvär samt stöd och vård efter missfall 
eller intrauterin fosterdöd, efter förlossning och vid sexuellt våld. 
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Sammanfattning 

Kvinnor med icke-akuta behov kan få vänta länge
Väntetiderna kan bli långa för kvinnor som drabbas av tillstånd som inte är 
akuta, men som har stor påverkan på hälsa och livskvalitet. Det är särskilt 
framträdande vid genital smärta, urininkontinens och framfall. Skälen kan 
vara flera. En förklaring är att akuta behov behöver prioriteras före icke-akuta 
inom samma enheter med begränsad tillgång till vissa specialistkompetenser. 

Det finns skillnader i vård och behandling
Utöver skillnader mellan olika grupper av kvinnor, finns också geografiska va-
riationer i vård, behandling och utfall av vården. Exempel är vården vid sexu-
ellt våld, genital smärta, framfall, inkontinens och klimak teriebesvär samt 
vården före, under och efter graviditet. Kvalitetsindikatorer saknas för vissa 
områden, vilket gör det svårt att jämföra hur vården utförs och vad resultatet 
blir för kvinnorna. 

Vägar framåt 

För att stärka kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa behövs ett långsiktigt 
och systematiskt arbete på nationell, regional och lokal nivå. Arbetet behö-
ver omfatta samverkan med aktörer även utanför hälso- och sjukvården. SKR 
 pekar ut vägar framåt med förslag på åtgärder riktade till beslutsfattare på 
olika nivåer, med fokus på regionernas hälso- och sjukvård. 

Ta fram samlad, målgruppsanpassad och kvalitetssäkrad information
Kvinnors kunskap kan stärkas genom dialog, information och rådgivning för 
olika behov och faser i livet. Det är viktigt att stödet är anpassat utifrån kvin-
nors olika förutsättningar. Särskilt angeläget är att utveckla information om 
fertilitet, menstruationsbesvär, genital smärta samt sexuell hälsa och klimak-
teriebesvär för kvinnor tiden inför, under och efter klimakteriet. Informatio-
nen ska vara tillgänglig när man behöver den och anpassas efter olika gruppers 
behov och förutsättningar, exempelvis språkligt och kognitivt. 

Tydliggör ansvar, vårdkedjor och kontaktvägar
Det är viktigt att ansvar, roller och processer i vården är tydliga både för kvin-
nor och vårdpersonal. Gapanalysen visar att sökvägar behöver tydliggöras 
för kvinnor genom lättill gänglig och samlad information både digitalt och i 
andra format. För stöd och vård vid PMS/PMDS, genital smärta, sexuell lust 
och funktion, sexuellt våld och klimakteriebesvär samt psykologiskt stöd vid 
missfall och intrauterin fosterdöd och stöd och vård efter förlossning visar 
gapanalysen att ansvar, roller och processer behöver tydliggöras. Det gäller 
också ansvaret för att föra samtal med kvinnor om pre-konceptionell hälsa 
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och reproduktiv livsplan. För icke-akuta besvär, som framfall, inkontinens 
och genital smärta, behöver organisering och dimensionering möjliggöra för 
vård inom rimlig tid.

Stärk kompetensen
Kompetensen att föra samtal med kvinnor om sexuell och reproduktiv hälsa 
behöver stärkas brett, både genom fortbildning och utvecklad grundutbild-
ning. Vård- och hälsocentraler och hemsjukvård har viktiga roller i att utreda, 
behandla, ge förebyggande och hälsofrämjande insatser samt hänvisa patienter 
vidare. För att bättre kunna möta behoven, behövs stärkt grundläggande kom-
petens i dessa delar av vården inom områden som sexuell lust, endometrios, 
bäckenbottendysfunktion, klimakteriet och äldres sexuella hälsa. Fort- och 
vidareutbildningar behöver också stärkas för personal vid ungdomsmottag-
ningar, mödrahälsovård och specialiserad kvinnosjukvård där det finns sär-
skild kompetens inom sexuell och reproduktiv hälsa. För att minska  regionala 
skillnader, i tillgången till vissa specialist- och expertkompetenser, behöver 
också samverkan mellan regionerna utvecklas. Generellt behöver hälso- och 
sjukvårdspersonalens kunskap och förståelse om normmedvetenhet och ett 
personcentrerat bemötande stärkas.

Stärk kunskapsstyrningen och utveckla arbetssätten
För att bättre möta kvinnors olika behov och förutsättningar, samt minska 
geografiska skillnader i stöd och vård, behöver kunskapsstyrningen stärkas. 
Exempel på områden där kunskapsstyrningen behöver utvecklas är vården 
vid sexuellt våld, preventivmedelsrådgivning vid abort, genital smärta, sexu-
ell lust och funktion, bäckenbottendysfunktion, klimakteriebesvär samt stöd 
och vård för äldres sexuella hälsa. Kommuner och regioner behöver se över 
behovet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Även natio-
nella vårdprogram och riktlinjer för behandling behöver ses över. Regioner, 
kommuner och myndigheter behöver samverka för att utveckla uppföljning-
en av vården. 



KAPITEL 1
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KAPITEL 1
Sexuell och reproduktiv hälsa  
– viktigt genom hela livet 

Sexuell och reproduktiv hälsa är en viktig del av den allmänna  
 hälsan i befolkningen. Denna rapport utgår från ett livs cykel
perspektiv för att brett belysa kvinnors behov och viktiga utveck
lings  områden för att hälso och sjukvården ska kunna möta dem. 

En del av den allmänna hälsan genom hela livet

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är viktiga aspekter av 
den allmänna hälsan. Den påverkar såväl det fysiska, psykiska som det sociala 
välbefinnandet genom hela livet. Majoriteten av alla kvinnor drabbas någon 
gång i livet av ett tillstånd eller sjukdom som påverkar den sexuella och repro-
duktiva hälsan och därmed den allmänna hälsan. Till exempel kan menstrua-
tionssmärtor, klimakteriebesvär och försämrad funktion i bäckenbotten ha 
stor påverkan på möjligheterna att ha en normal vardag som att gå i skolan, 
arbeta och ha ett bra samliv och relationer. 

Hälso- och sjukvården har ansvar för att ge vård och behandling vid sjuk-
dom, skada och nedsatt funktion samt bidra i det hälsofrämjande och före-
byggande arbetet för en god sexuell och reproduktiv hälsa i befolkningen. 
Många olika verksamheter och professioner har viktiga roller i att möta dessa 
behov. Inom ungdomsmottagningar, mödrahälsovården och den specialise-
rade kvinnosjukvården, inklusive förlossningsvården, finns professioner med 
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särskild kompetens inom SRHR, som gynekologer, barnmorskor, specialist-
sjuksköterskor, fysioterapeuter och psykologer. Samtidigt ges insatser inom 
andra delar vården som rör kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, som 
i den övriga primärvården och psykiatrin. En rad olika tillstånd, sjukdomar 
och behandlingar kan ha stor påverkan på sexuell och reproduktiv hälsa. Det 
är därför viktigt att grundläggande kompetens om sexuell och reproduktiv 
hälsa finns inom alla delar av hälso- och sjukvården. 

Även andra aktörer är viktiga för att främja den sexuella och reproduktiva 
hälsan, som skolan genom sex- och samlevnadsundervisning, socialtjänst, 
äldreomsorg och olika organisationer i civilsamhället som ger stöd till kvin-
nor och arbetar för kvinnors rättigheter. 

SRHR har många komponenter och påverkas av ett stort antal faktorer. 
Sexualiteten har för många en nära koppling till den egna identiteten, inti-
mitet och relationer. Även om sexualiteten tar sig olika uttryck i olika faser 
av livet och hos olika individer, är den för många en viktig del av livet oavsett 
ålder, etnicitet, religion, funktionsförmåga, sexuell identitet, könsidentitet, 
könsuttryck eller socioekonomisk situation. Det gäller också den reproduk-
tiva hälsan. Ett centralt behov hos många kvinnor är att kunna bestämma om, 
när och hur de blir gravida. För många är förmågan och önskan om att få barn 
viktigt och att inte kunna få barn kan vara mycket svårt för de som berörs. 

En samlad bild av kvinnors behov saknas

Det saknas såväl en samlad bild över kvinnors behov för en god sexuell och 
 reproduktiv hälsa, som kunskapsunderlag för att utforma strategier, prioritera 
och driva förbättringsarbete för att hälso- och sjukvården i större utsträck-
ning ska möta behoven. 

Frågan om kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter har 
på senare år betonats allt mer både nationellt och internationellt. Nationella 
mål är; en mer tillgänglig, säker, kunskapsbaserad och jämlik vård inom för-
lossningsvård, primärvård och annan hälso- och sjukvård som bidrar till att 
främja kvinnors hälsa [1]. Agenda 2030 omfattar flera mål som handlar om att 
främja SRHR och sedan 2020 har Sverige en ny, nationell strategi för sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter framtagen av Folkhälsomyndigheten 
[2]. I strategin finns ett uttalat mål att samtliga regioner och kommuner ska 
utveckla lokala handlingsplaner för sitt SRHR-arbete. Folkhälsomyndighe-
ten har i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell handlingsplan för att 
konkretisera målsättningarna i den nationella strategin [3]. Sexuell och re-
produktiv hälsa har en stark koppling till det nationella folkhälsopolitiska 
målet om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i 
hela befolkningen  och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en genera-
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tion [2]. Den  nationella jämställdhetspolitiken innefattar även andra åtgär-
der med betydelse för kvinnors hälsa, som den nationella strategin för att 
förebygga mäns våld mot kvinnor [4]. 

För att möta målsättningarna finns behov av ett systematiskt och lång-
siktigt arbete med att utveckla hälso- och sjukvårdens insatser. 

”Ett strukturerat, långsiktigt och systematiskt arbete skapar goda förutsätt
ningar att uppnå det övergripande målet genom jämlik tillgång till hälso
främjande, förebyggande och åtgärdande insatser för hela befolkningen. […] 
Den nationella SRHRstrategin behöver kompletteras med regionala och 
kommunala handlingsplaner för SRHR som konkretiserar prioriteringar, 
aktiviteter och åtgärder.”

Ur Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Folkhälsomyndigheten, 2020

Behovskartläggning och gapanalys 

För att möjliggöra ett långsiktigt och systematiskt arbete behövs en samlad 
bild av behoven och de utmaningar som finns. Mot denna bakgrund har SKR 
tagit fram en rapport i syfte att främja kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa och möta deras behov genom att: 

 > Fördjupa förståelsen av kvinnors behov.
 > Belysa gap där hälso- och sjukvården kan utvecklas.
 > Beskriva vägar framåt för hur hälso- och sjukvårdens arbete kan stärkas.

Fokus för rapporten är de behov där hälso- och sjukvården har en viktig roll 
i stöd och vård, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser. Kart-
läggningen är bred och omfattar många områden. Därför ges inte djup gående 
beskrivningar av medicinska områden, behandlingar eller kompetenser som 
kan vara en del i att möta behoven. Gapanalysen och dess utvecklingsområ-
den riktas främst mot hälso- och sjukvården. Förhoppningen är att rapporten 
ska utgöra en grund för ett samlat utvecklingsarbete, med flera aktörer, för att 
bättre möta kvinnors behov. 



KAPITEL 2
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KAPITEL 2
Behovs- och gapanalys utifrån 
en bred ansats 

I avsnittet beskrivs utgångspunkter och metod för behovskart
läggningen och gapanalysen. Centrala termer och begrepp för
klaras, liksom rapportens avgränsningar och begränsningar. 

Den etablerade definitionen av SRHR används

Behovskartläggningen och gapanalysen utgår från Guttmacher-Lancet-kom-
missionens definition av SRHR [5] [6]. Den beskriver SRHR som ett ”tillstånd 
av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till 
alla aspekter av sexualitet och reproduktion”. En god sexuell och reproduk-
tiv hälsa innebär därmed inte bara avsaknad av sjukdom, dysfunktion eller 
skada, utan också närvaro av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt väl-
befinnande samt att de sexuella och reproduktiva rättigheterna, som baseras 
på mänskliga rättigheter, är uppfyllda, se Figur 1 [7]. 
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Enligt Guttmacher-Lancet-kommissionen finns insatser som är nödvändiga 
för en god sexuell och reproduktiv hälsa och uppfyllda rättigheter. Dessa in-
kluderar bland annat: 

 > korrekt information och rådgivning om sexuell och reproduktiv hälsa,
 > säkra och effektiva preventivmetoder,
 > säker vård under och efter graviditet och förlossning,
 > säker och effektiv abort,
 > prevention och insatser vid infertilitet, 
 > prevention, upptäckt och behandling av sexuellt överförbara infektioner 

och gynekologisk cancer. [8] 

figur 1. Innebörden av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Beskrivning: Definition av begreppet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, som inkluderar av-
saknad av dysfunktion, skada och sjukdom och oönskade följder samt närvaro av fysiskt, känslomässigt, 
psykiskt och socialt välbefinnande. Ombearbetning av definition i Folkhälsomyndighetens rapport Sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla.
Källa: Folkhälsomyndigheten (2018). 
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Livscykelperspektiv som utgångspunkt 

Behovskartläggningen och gapanalysen utgår från ett livscykelperspektiv.  
För yngre kvinnor kan det sexuella utforskandet vara centralt och många har 
frågor kring relationer, kärlek och vänskap, sex och hur kroppen fungerar och 
ser ut [2] [9]. I vuxen ålder blir frågor om reproduktion viktiga för många – om 
man vill ha barn och i så fall när. Under klimakteriet sker förändringar i krop-
pen och den sexuella funktionen kan förändras och nya behov uppstå [10]. 

Då behoven av stöd och vård förändras genom livet är det viktigt att se den 
sexuella och reproduktiva hälsan ur ett livscykelperspektiv. Att beakta vilka 
behov som är relevanta under olika delar av livet och hur faktorer och livsval 
tidigare i livet påverkar behov senare i livet. Exempelvis kan kunskapen hos 
unga kvinnor om fertilitet påverka beslut om när man vill bli gravid. Det kan 
i sin tur påverka möjligheterna att bli gravid samt risken för komplikationer 
under graviditet och förlossning, se Figur 2. 

figur 2. Exempel på hur faktorer och livsval tidigare i livet påverkar kvinnans framtida sexuella 
och reproduktiva hälsa

Beskrivning: Kunskap om fertilitet i ung ålder kan påverka i vilken ålder kvinnan väljer att bli gravid.  
Det kan ha betydelse för graviditets- och förlossningskomplikationer, som i sin tur kan påverka kvinnans 
framtida sexuella hälsa. 
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Rapporten utgår från kvalitativa metoder 

Arbetet har vägletts av tre övergripande frågeställningar:
1. Vilka behov har kvinnor kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa?
2. Hur väl svarar hälso- och sjukvårdens insatser mot kvinnornas behov?
3. Vilka vägar framåt finns för att stärka hälso- och sjukvårdens insatser?

För att besvara frågeställningarna har främst kvalitativa metoder  använts. 
Som stöd för att besvara den första frågan utformades ett analysramverk, 

se Figur 3. Ramverket utgår från åtta behovsområden som fångar bredden i 
kvinnors behov under olika delar av livet, från puberteten till efter klimakte-
riet. Förutom dessa behov tydliggör ramverket att det finns skillnader i förut-
sättningar hos olika grupper av kvinnor, vilket gör att vårdens insatser måste 
anpassas. Det gäller exempelvis kvinnor med funktionsnedsättning, migra-
tionserfarenhet, som lever i social utsatthet samt hbtqi-personer. 

För att besvara den första frågan har även en litteratur- och dokument-
studie genomförts. Den inkluderar myndighetsrapporter och forskningsstu-
dier där kvinnors behov studerats, samt patientrapporterade data och befolk-
ningsstudier där kvinnor själva beskriver sin sexuella och reproduktiva hälsa 
och hur de upplever att vården möter deras behov. 
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figur 3. Ett ramverk har använts för att besvara frågeställningarna

Beskrivning: Ett ramverk som innehåller åtta behovsområden som löper genom olika faser av livet.  
Kvinnor med funktionsnedsättning, migrationserfarenhet, social utsatthet samt hbtqi-personer kan  
ha olika förutsättningar kopplat till behoven. 

För att besvara den andra frågeställningen, har intervjuer och dialogmöten 
 genomförts med: 

 > Experter och sakkunniga från professionsföreningar och -förbund, stat-
liga myndigheter, ideella organisationer, nätverk för yrkesverksamma som 
arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa, regionala kunskaps centrum 
med inriktning sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt trans-
kulturella frågor, akademin och nationellt system för kunskapsstyrning 
– hälso- och sjukvård. 

 > Verksamhetschefer vid kvinnokliniker och andra yrkesverksamma som 
arbetar med att ge vård och stöd till kvinnor.

 > Yrkesverksamma som arbetar med vissa grupper av kvinnor och före-
trädare för vissa grupper av kvinnor. 
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Totalt har 38 intervjuer genomförts med 53 personer. Intervjuerna har kom-
pletterats med en litteratur- och dokumentstudie samt analys av statistik. 

Den tredje frågan, om möjliga vägar framåt, har besvarats genom en samlad 
analys av intervjuer och litteratur, utvärderingar och kartläggningar. 

En referensgrupp bestående av experter och verksamhetsföreträdare har 
varit knuten till arbetet. För information om intervjupersoner och referens-
grupp, se Bilagor.

Avgränsningar och begränsningar 

Behovskartläggningen och gapanalysen har kvinnors behov i fokus. Analy-
sen omfattar inte vård och behandling som riktar sig till män. Det bör dock 
 poängteras att mäns sexuella och reproduktiva hälsa har lika stor betydelse för 
hälsa och välbefinnande som för kvinnor. Därtill har mäns sexuella och repro-
duktiva hälsa betydelse för kvinnors hälsa och välbefinnande och vice versa. 
Det är därför viktigt att även mäns behov av stöd och vård möts av hälso-  och 
sjukvården. 

De normer och ideal som finns kopplat till femininitet och maskulinitet har 
en stor inverkan på sexuell hälsa. Normer kring sexualitet och roller i relatio-
ner kan skapa orealistiska förväntningar och strukturer som påverkar både 
kvinnor och män. Den sexuella hälsan påverkas därför av samhällsstrukturer, 
bristande jämställdhet och skillnader i livsvillkor mellan kvinnor och män. 

Behovskartläggningen är avgränsad till att belysa kvinnors behov från 
och med puberteten och genom hela livet. Barns behov omfattas inte av 
kartläggningen.

Gapanalysen foku serar främst på regionernas hälso- och sjukvårdsinsatser. 
Det finns  andra aktörer som har viktiga roller för att främja kvinnors SRHR, 
som skola, social tjänst, arbetsgivare, myndigheter och organisationer inom 
civilsamhället. Dessa aktörer har dock inte varit i fokus för detta arbete. 

Den breda ansatsen ger en övergripande bild av kvinnors behov och befint-
liga utvecklingsområden inom vården. Vi gör inga anspråk på att ge en hel-
täckande bild av regionala och lokala skillnader i vårdens utbud och insatser. 
Gapanalysen ger på motsvarande sätt en övergripande bild av breda utveck-
lingsområden och inte en heltäckande bild av regionala och lokala skillnader 
i vårdens utbud och insatser. 
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Viktiga begrepp

Termen ”kvinnor” används genomgående i rapporten. Då flera av de behov 
som beskrivs är kopplade till biologiskt kön, kan även personer som inte iden-
tifierar sig som kvinnor beröras. På samma sätt berörs personer som identi-
fierar sig som kvinnor, men som har annat biologiskt kön eller är födda med 
ett annat biologiskt kön, av flera av de behov som beskrivs i rapporten. 

I rapporten används också termen ”grupper av kvinnor”, som har 
särskilda  förutsättningar som hälso- och sjukvården bör ta hänsyn till och 
 anpassa insatser för. Dessa är grupper som generellt sett har en  sämre 
sexuell och reproduktiv hälsa än övriga befolkningen. Främst belyser rap-
porten kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med migrations-
erfarenhet, kvinnor som lever i social utsatthet och hbtqi-personer. 
 Kvinnor med migrationserfarenhet omfattar både kvinnor som bott i 
 Sverige en lång tid och nyanlända. Kvinnor som lever i social utsatthet 
omfattar bland annat kvinnor med missbruk, kvinnor som säljer sex och 
kvinnor som lever i hemlöshet. En person kan tillhöra flera av grupperna.   
I rapporten beskrivs dock dessa grupper separat. Det är viktigt att poängtera 
att detta är breda, heterogena grupper som rymmer kvinnor med vitt skilda 
förutsättningar och behov. 
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KAPITEL 3
Kvinnors behov för en god  
sexuell och reproduktiv hälsa 

Kvinnors förutsättningar för en god sexuell och reproduktiv hälsa 
påverkas av flera faktorer och tillstånd under livscykeln. I avsnittet 
beskrivs behov och förutsättningar inom övergripande områden 
där kvinnor har olika behov av stöd och vård. 

Behov för en god sexuell och reproduktiv hälsa 

Sexuell och reproduktiv hälsa handlar om hälsa och livskvalitet utifrån olika 
aspekter och är mer än bara avsaknad av sjukdom eller skada. Till exempel 
frihet att fatta beslut om den egna kroppen samt förutsättningar för njutbara 
och säkra sexuella upplevelser. Vad som är viktigt för kvinnor och vad som 
påverkar den sexuella och reproduktiva hälsan varierar delvis mellan olika 
faser av livet. 

Kartläggningen syftar till att ge en samlad bild av områden där kvinnor kan 
ha behov av olika former av stöd för att uppnå en god sexuell och reproduktiv 
hälsa, se Figur 4. 
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De behovsområden som beskrivs nedan påverkar varandra. Vissa sjukdoms-
tillstånd kan påverka både fertilitet och sexuell lust och funktion. Menstruell 
hälsa kan ses som en del av kvinnors gynekologiska hälsa, men kartläggs här 
som ett eget behovsområde. Eftersom behov kopplade till sexuell och repro-
duktiv hälsa kan förekomma inom andra områden ska kartläggningen inte ses 
som heltäckande.

figur 4. Områden inom vilka kvinnor kan ha behov av stöd och vård för en god sexuell och  
reproduktiv hälsa 

Beskrivning: Kvinnor kan ha behov av vård och stöd inom: sexuell lust och funktion; frivillighet, jämlik-
het, jämställdhet samt sexuell våldsutsatthet; skydd mot sexuellt överförbara infektioner; gynekologisk 
hälsa; menstruell hälsa; fertilitet och skydd mot oönskad graviditet; graviditet, förlossning och eftervård; 
klimakteriet.
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Sexuell lust och funktion

Sammanfattning av behovsområdet Sexuell lust och funktion

 > Sexuell lust och funktion är viktigt för de flesta kvinnor och påverkar hälsan och 
livskvaliteten genom hela livet – oavsett situation, livsvillkor, funktionsnedsättning 
eller sjukdomar. 

 > Upp till 40–50 procent av alla kvinnor beskriver en återkommande sexuell problematik. 
I en befolkningsstudie svarade 12 procent av kvinnorna att de var missnöjda med sitt 
sexliv. 

 > Sexuell lust och funktion påverkas av flera faktorer. Relationer, tidigare sexuella erfa-
renheter, viktiga livshändelser, kunskap om den egna kroppen, sjukdomar, läkemedel 
och det allmänna måendet är några exempel.

 > Kunskap om sexuell lust och funktion, samt om och när man bör söka vård, är viktigt 
och kan förebygga ohälsa.

 > Alla kvinnor som upplever problem med sexuell lust och funktion behöver inte vård, 
men studier visar att det bara är en del av dem som upplever stora problem som söker 
vård. 

 > Tröskeln för att initiera samtal om sexuell lust och funktion med vårdpersonal kan 
vara hög. Begränsande normer och stigma kan göra att det känns jobbigt att ta upp 
sexuella problem.

 > När vårdpersonal öppnar upp för samtal om sexuell hälsa stärker det förutsättning-
arna för att identifiera problem samt möjlighet till råd och stöd för egenvård. 

Sexualiteten – en viktig del i livet för de flesta kvinnor 
Sexualiteten är för många en viktig del i livet och har nära koppling till den 
egna identiteten, intimitet och relationer. En god sexuell hälsa, med förmåga 
till sexuell lust och funktion, påverkar självkänslan, välbefinnandet och för-
mågan till återhämtning positivt [11]. Samtidigt kan en sämre sexuell hälsa 
vara en orsak till att annan ohälsa uppstår och exempelvis orsaka ångest och 
en känsla av otillräcklighet [12] [13]. På samma sätt som den sexuella hälsan 
kan påverka den övriga fysiska och psykisk hälsan så kan fysisk och psykisk 
ohälsa medföra negativa konsekvenser för den sexuella hälsan [14].

Hur sexualitet uttrycks och vad den betyder för kvinnor kan variera genom 
olika faser i livet, oavsett sexuell identitet, könsidentitet, könsuttryck, etnicitet, 
religion, funktionsförmåga eller socioekonomisk situation. 
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Många kvinnor är sexuellt aktiva genom hela livet 
Majoriteten av svenska kvinnor mellan 16–84 år är sexuellt aktiva [11]. 

Andelen som är sexuellt aktiva minskar med  åldern, men många fortsät-
ter att ha ett aktivt sexliv genom hela livet. I åldersgruppen 16–29 uppger 95 
 procent att de haft sex under det senaste året medan motsvarande siffra för 
kvinnor i åldrarna 65–84 år är 42 procent, se Diagram 1. Studier visar samti-
digt att många äldre kvinnor vill ha ett aktivt sexliv [14] [15]. Föreställningar 
om att äldre kvinnor inte är sexuellt aktiva och inte har behov kopplat till 
sexualitet stämmer inte och kan leda till att kvinnors behov inte uppmärk-
sammas och bemöts av hälso- och sjukvården. 

57 procent av kvinnorna beskriver att de är nöjda med sitt sexliv, 12 procent 
uppger att de är missnöjda och 30 procent att de är både nöjda och missnöjda 
[11]. Nöjdheten varierar mellan olika åldersgrupper och påverkas av flera fak-
torer. Äldre kvinnor, från 64 år och uppåt, anger att de är mindre nöjda med 
sitt sexliv än yngre kvinnor och transpersoner är mindre nöjda i jämförelse 
med cispersoner, se diagram 1. 

Var fjärde kvinna med fuktionsnedsättning anser att deras sexuella hälsa 
är dålig eller mycket dålig [16]. En stor andel av de svarande upplever att de-
ras funktionsnedsättning påverkar deras sexualitet negativt och en tredjedel 
anger att de tar läkemedel som påverkar den sexuella lusten och funktionen 
(både kvinnor och män). Svaren visar att det är viktigt att personer med funk-
tionsnedsättning och kroniska sjukdomar ges möjlighet att få stöd från hälso- 
och sjukvården för att stärka sin sexuella hälsa. 

Även för kvinnor som inte har samlag eller andra former av sex med en 
partner, är sexuell lust och funktion ofta viktigt [14]. För många är onani ett 
sätt att uppleva sexuell njutning, både för kvinnor som har sex med en part-
ner och kvinnor som inte har det.
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diagram 1. Andel kvinnor som uppger att de haft sex under det senaste året och andel kvinnor 
som uppger att de är nöjda med sitt sexliv under de senaste 12 månaderna

Beskrivning: I åldersgruppen 65–84 år anger lägst andel kvinnor att de är nöjda med sitt sexliv, i denna 
åldersgrupp är det även lägst andel kvinnor som haft sex under det senaste året. 
Källa: Folkhälsomyndigheten (2019).

Okunskap och normer kan påverka sexuell lust och funktion 
Flera faktorer påverkar sexuell lust och funktion, som sjukdomar, tillstånd 
och läkemedel samt relationer och viktiga livshändelser. Kvinnans och hen-
nes partners kunskap om kvinnors sexuella lust och funktion har också 
 inverkan. Studier visar att heterosexuella kvinnor i mindre utsträckning når 
orgasm än heterosexuella män, se Diagram 2 [11]. En möjlig förklaring är 
bristande kunskap, vilket kan påverka vad som är i fokus under sex. Ytterli-
gare förklaringar inkluderar bristande sexuell kommunikation och normer 
för maskulinitet och femininitet där antaganden om hur lust uppstår och hur 
kvinnor respektive män tar initiativ till sex kan påverka. Till exempel kan 
pornografi bidra till att skapa skapa orealistiska normer kring sex. För många 
unga män utgör pornografi en väsentlig del av vad de lär sig om sex [17]. Det är 
därför viktigt att kvinnor och män får tillgång till kvalitetssäkrad information 
om sexualitet och sexuell hälsa. 
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diagram 2. Andel heterosexuella kvinnor och män som uppger att de inte nått eller haft svårt att 
nå orgasm under de senaste 12 månaderna

Beskrivning: 15 procent av kvinnor och 7 procent av män uppger att de inte nått eller haft svårt att nå 
orgasm under de senaste 12 månaderna. 
Källa: Folkhälsomyndigheten (2019).

Nedsatt sexuell lust och funktion är vanligt 
Att uppleva någon form av sexuell problematik är relativt vanligt bland kvin-
nor. Det kan ta sig uttryck i form av bristande lust och upphetsning, svårig-
heter att nå orgasm eller smärta vid samlag, se Diagram 3 [11]. Studier visar 
att 40–50 procent av kvinnor upplever någon form av återkommande sexuell 
problematik [14]. Vilken typ av problem och dess orsaker kan variera genom 
livet. Exempelvis varierar orsaker till samlagssmärta i olika faser i livet. Stu-
dier visar att smärta vid eller efter samlag är vanligare bland unga kvinnor 
[11] och att en av tio kvinnor i  åldern 20–39 år upplevt långvarig och svår 
samlagssmärta [18]. Sjukdomar och  behandlingar kan också påverka sexuell 
lust och funktion. Det gäller framför allt tillstånd som påverkar hormon- och 
nervsystem, blodcirkulation och rörelseapparat. Även gynekologiska besvär 
och sjukdomar, samt psykisk ohälsa och cancer påverkar. [14] [19] [20]. Läke-
medel mot högt blodryck, cytostatika och antidepressiva läkemedel kan också 
påverka den sexuella lusten [14].
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Det är svårt att uppskatta omfattningen av kvinnors behov av hälso- och 
sjukvårdens stöd och insatser för sexuell dysfunktion och problem. Alla kvin-
nor upplever inte bristande sexuell lust och upphetsning, svårig heter att nå 
 orgasm eller tillfällig smärta som ett stort problem som kräver stöd från vården. 
Tillgång till information eller rådgivning kan räcka eftersom vissa problem, 
såsom svårigheter att få orgasm, kan bero på okunskap. [20]. 

Men studier visar också att många kvinnor avstår från att söka vård trots 
att de kan vara i behov av det. Det gäller bland annat vaginal smärta och 
samlags smärta. En anledning kan vara att kvinnor saknar kunskap [21] [22]. 
En anledning kan vara att kvinnor saknar kunskap om att smärtan beror på 
tillstånd som kan behandlas. Smärtan kan även uppfattas som normaliserad 
och något som är en del av att vara kvinna. I andra fall kan det handla om 
okunskap om hur den egna kroppen fungerar och vad det innebär för hur och 
när man har sex. 

diagram 3. Andel kvinnor i åldrarna 16–84 år som uppger att de under senaste året saknat lust, 
saknat sexuell upphetsning, känt smärta vid sex eller som sällan eller aldrig fått orgasm

Beskrivning: 21 procent av kvinnorna uppger att de saknat sexuell lust under det senaste året. 
Källa: Folkhälsomyndigheten (2019).
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Vårdpersonal behöver initiera samtal om sexuell hälsa 
Tröskeln för att initiera samtal om sexuell problematik kan vara hög, då 
stigma och tabu kan göra att det känns jobbigt. I intervjuerna framkommer 
att många önskar att vårdpersonal initierar samtalen. Det bekräftas i mindre 
studier där kvinnor med vissa diagnoser eller tillstånd uppger att de vill få 
frågor relaterat till sexuell hälsa inom vården [23] [24]. Dessa kvinnor önskar 
även mer information om hur pågående behandlingar påverkar sexuell lust 
och funktion. 

Då problematik kopplat till sexuell lust och funktion drabbar många och 
att flera sjukdomar, tillstånd och behandlingar kan påverka är det viktigt att 
hälso- och sjukvårdspersonal inom olika delar av vården tar upp frågor och 
för samtal om sexuell hälsa. Ibland kan även samtal med eventuell partner 
vara nödvändigt för att skapa förutsättningar för en god sexuell hälsa. Utöver 
samtal behövs lättillgänglig information om vilken vård och stöd som finns. 

Frivillighet, jämlikhet och sexuell våldsutsatthet

Sammanfattning av behovsområdet Frivillighet, jämlikhet och jämställdhet samt  
sexuell våldsutsatthet

 > Frivillighet, jämställdhet och jämlikhet är grundläggande för en god sexuell hälsa 
och det är en mänsklig rättighet att bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp. 
Samtycke, sexuell egenmakt och god kommunikation är centralt för frivillighet och 
jämlikhet. 

 > Sexuellt våld är ett stort samhälls- och folkhälsoproblem. En av fem kvinnor har någon 
gång i sitt liv utsatts för ett allvarligare sexuellt övergrepp, som påtvingat samlag med 
våld eller hot om våld, inklusive sexuellt utnyttjande då den utsatte befunnit sig i ett 
tillstånd utan möjlighet att försvara sig.

 > Kvinnor med funktionsnedsättning eller migrationserfarenhet, kvinnor som lever i 
hederskultur, i social utsatthet eller säljer sex, hbtqi-personer samt yngre kvinnor är 
grupper som löper ökad risk att utsättas för sexuellt våld.

 > Sexuellt våld orsakar stort lidande och får ofta stora konsekvenser på såväl fysisk som 
psykisk hälsa, och kan även drabba kvinnan socialt och ekonomiskt. Det är viktigt att 
utsatta kvinnor får ett adekvat stöd från samhällets olika aktörer, inklusive hälso- och 
sjukvården.

 > Få kvinnor som utsattas för sexuellt våld söker vård och anmäler händelsen. Uteblivet 
stöd kan leda till negativa konsekvenser för psykisk och fysisk hälsa, både på kort och 
lång sikt.

 > Det är vanligt att utsatta kvinnor söker vård för annat än just sexuellt våld. Därför är 
det viktigt att alla delar av vården kan identifiera dessa kvinnor. Olika delar av vården 
kommer därmed i kontakt med kvinnor som har utsatts för sexuellt våld och behöver 
kunna identifiera dessa.
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Samtycke och egenmakt – en mänsklig fri- och rättighet
Att kvinnor kan välja sina partners och avgöra när hon vill vara sexuellt ak-
tiv är en grundläggande mänsklig rättighet och nödvändigt för en god sexuell 
och reproduktiv hälsa [7]. Alla har rätt till ett sexliv där individens gränser 
och känslor respekteras. Förståelse för samtycke, sexuell egenmakt och för-
måga till sexuell kommunikation är grund läggande för en god sexuell hälsa, 
för både kvinnor och män. 

Samtycke vid sex kan ses som att parterna är överens om frivilliga, sexuella 
handlingar. Det är det är vanligare bland kvinnor än män att samtycka till sex 
trots att de inte har lust. [25]. Sexuell egenmakt innebär att en individ känner 
sig fri att bestämma när, hur och med vem man vill ha sex [11]. Att kunna prata 
öppet om sex, föreslå preferenser och säga nej när en partner föreslår något 
som inte känns bra, är aspekter av sexuell egenmakt som är associerade med 
en högre grad av sexuell nöjdhet [11]. Sexuell kommunikation är nära kopplat 
till samtycke och sexuell egenmakt och är viktigt för hur samtycket kommu-
niceras, tolkas och förstås [26]. 

Många kvinnor samtycker till sex trots att de inte vill
Drygt sex av tio kvinnor har gått med på sex trots att de inte velat. 1 [26]. Van-
liga anledningar är att de känner förväntningar eller att de gör det för rela-
tionens eller partnerns skull. Könsnormer och förväntningar kan bidra till 
att det känns svårare att säga nej till sex. Förväntningar som finns på att män 
ska vara pådrivande när det gäller sex kan göra att andra signaler än verbala 
inte uppfattas som ett nej och att individens gränser inte respekteras [17]. 

Att kunna prata om sex och uttrycka sina behov kan stärka kvinnors sexliv. 
Majoriteten av unga tjejer  tycker det är viktigt att kunna prata om sex med 
sin partner och 15 procent vill ha mer kunskap om hur de kan göra det.2 

De flesta kvinnor upplever också att de kan kommunicera kring hur de vill 
ha sex eller om de inte vill ha sex. Äldre kvinnor har dock svårare att prata om 
sex, säga nej eller säga ifrån under sex3 , se Diagram 4.

Not. 1. I en enkätstudie genomförd av Folkhälsomyndigheten angav drygt sex av tio kvinnor att det 
har gått med på sex trots att det inte velat.
Not. 2. FHM
Not. 3. SRHR2017
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diagram 4. Andel kvinnor som uppger att de kan säga nej till sex och som kan föreslå för en 
 partner hur de vill ha sex, i olika åldersgrupper

Beskrivning: Det är vanligast att kvinnor i åldersgrupperna 30–44 år och 45–64 år kan säga nej till sex 
och föreslå för en partner hur de vill ha sex. 
Källa: Folkhälsomyndigheten (2019).

Vissa grupper av kvinnor har en sämre sexuell hälsa och kan ha svårare 
att uttrycka sina önskemål och behov. I en befolkningsundersökning som 
genom förts av Folkhälsomyndigheten beskriver bisexuella kvinnor i högre 
utsträckning än andra kvinnor att de gått med på att ha sex fast de inte velat 
[26]. En annan grupp som kan ha sämre förutsättningar för att uttrycka och 
formulera sina behov är personer med intellektuell funktionsnedsättning.    
I studier framgår att många personer med intellektuell funktionsnedsätt-
ning har en låg kunskapsnivå om sexualitet och sexuella rättigheter och 
är mer sexuellt utsatta jämfört med anda grupper. [28] [29]. Avsaknad av 
kunskap om vad som är en kränkning eller ett övergrepp, begränsningar av 
möjligheten att förstå normer och koder liksom att vara i beroendeställ-
ning, exempelvis till personal och föräldrar, är bidragande faktorer till den 
större utsattheten [28]. 
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Många utsätts för sexuella övergrepp
En stor andel kvinnor utsätts någon gång i livet för sexuella övergrepp. Dessa 
övergrepp påverkar inte bara den sexuella hälsan, utan har stor negativ inver-
kan på både fysisk och psykisk hälsa [30] [31] [32]. Vanliga synliga skador är  
blåmärken och skrapmärken till följd av att personen blivit fasthållen, medan 
skador i underlivet är mer ovanligt.

Cirka 120 000 kvinnor, 3,4 procent  av alla kvinnor mellan 18 och 74, utsätts 
årligen för sexuella övergrepp med inslag av våld eller hot om våld [31]. Var 
femte kvinna har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligare sexuella över-
grepp, som påtvingat samlag med våld eller hot om våld, se Figur 5. 

figur 5. Andel kvinnor som någon gång i sitt liv utsätts för allvarligare sexuella övergrepp

Beskrivning: En av fem kvinnor utsätts någon gång i sitt liv för allvarligare sexuella övergrepp. 
Källa: Nationellt centrum för kvinnofrid (2014).

Enligt WHO är sexuellt våld ett folkhälsoproblem4 [33]. Övergrepp för med 
sig konsekvenser för den sexuella och reproduktiva hälsan, men också för 
den fysiska och psykiska hälsan [30]. Vanliga synliga skador är blåmärken och 
skrapmärken till följd av att man blivit fasthållen, medan skador i underlivet 
är mer ovanligt. De psykiska skadorna av sexuellt våld är i många fall  större 
än de fysiska. En stor andel av dem som som utsatts drabbas av allvarliga 
 psykiska stressreaktioner efter övergreppet. De mer långvariga psykiska kon-
sekvenserna från övergreppet varierar från individ till individ. Vissa kvinnor 
utvecklar lindrig ångest, som sömnsvårigheter och oro i särskilda situationer. 
Andra kvinnor drabbas av förlamande ångest, depression och långvarig eller 
bestående psykisk ohälsa, exempelvis posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 
Sexuellt våld kan få långsiktiga negativa konsekvenser som också påverkar 
 individen socialt och  ekonomiskt [31]. Personer som upplevt sexuellt våld har 
även en ökad risk att drabbas av riskbruk av alkohol, självskadebeteende och 
sexuella problem. 

Not. 4. En rapport från  Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK)
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Yngre kvinnor utsätts oftare för sexuellt våld än äldre. Drygt en av tio kvinnor 
i åldersgruppen 18–24 år har utsatts för sexuella övergrepp med våldsinslag 
under det senaste året [31]. I åldersgruppen 65–74 år har 0,7 procent av kvin-
norna under det senaste året utsatts för sexuella övergrepp med våldsinslag. 
Kvinnor i alla åldrar kan därför ha behov av samtal om sexuellt våld och insat-
ser från vården. 

Vissa grupper löper större risk att utsättas för sexuellt våld, se Diagram 5. 
Bland dem finns kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor som lever i so-
cial utsatthet, hbtqi-personer, kvinnor som lever under hedersförtryck, ny-
anlända och kvinnor som säljer sex [34] [35]. 34 procent av unga kvinnor i 
åldrarna 12–25 år med substansberoende någon gång utsatts för sexuellt våld 
[36]. Sexuellt våld är också vanligt i sammanhang där hedersrelaterat våld och 
förtryck förekommer [37]. Det finns en risk att hederskontexten och det tabu 
kring sexualiteten som den ofta är förknippad med som gör det svårt för de 
utsatta att berätta om övergreppen. 

diagram 5. Andel av kvinnor i åldrarna 16–84 år som anger att de någon gång i livet blivit utsatta 
för olika typer av sexuellt våld, per sexuell identitet

Beskrivning: Bisexuella kvinnor är överrepresenterade vad gäller utsatthet för sexuella trakasserier,  
sexuellt övergrepp genom psykisk påtryckning, sexuell förnedring och annat sexuellt övergrepp. 
Källa: Folkhälsomyndigheten (2019).
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Få söker hjälp 
Endast en bråkdel av dem som drabbas av sexuella övergrepp söker hjälp 
på sjukhus eller anmäler händelsen, se Diagram 6 [31]. Anledningen är ofta 
känslan av skam, skuld och vanmakt vilket gör att det är jobbigt att  berätta om 
vad som hänt. Vissa kvinnor är även rädda för att inte bli trodda. 

Benägenheten att söka stöd efter att ha blivit  utsatt för sexuellt våld, att 
berätta för en vän, uppsöka hälso- och sjukvård eller polisanmäla, minskar 
med stigande ålder [11]. Det är också vanligt att personer som söker vård i ett 
icke-akut skede gör det av andra orsaker än sexuellt våld [34]. Att bli utsatt för 
sexuellt våld kan få många olika konsekvenser, vilket gör att våldsutsatta kan 
söka sig till olika delar av vården, som akutmottagningar, primärvård, psykia-
trin, missbruks- och beroendevården och geriatrisk vård. 

diagram 6. Andel kvinnor som uppger att de vid något tillfälle sökt professionell hjälp hos kurator, 
psykolog eller läkare efter att ha blivit utsatt för sexuellt övergrepp i vuxen ålder

Beskrivning: Endast mellan fem och tio procent av kvinnor som varit utsatt för sexuella övergrepp i vuxen 
ålder söker professionell hjälp.
Källa: Nationellt Centrum för Kvinnofrid (2014).

Eftersom de negativa effekterna av sexuellt våld är så omfattande, är det 
viktigt att få stöd och hjälp. Då är ett gott bemötande nödvändigt så att de 
 utsatta vågar berätta om sin våldsutsatthet  ioch ta emot stödoch behandling. 
Kunskap om sexuellt våld och hur man som vårdpersonal kan ställa frågor 
är centralt för att kunna identifiera utsatta och ge ett bra stöd. Det är viktigt 
att det finns tillgång till, och kunskap om, lämpliga insatser, oavsett om över-
greppet skett i närtid eller tidigare i livet.



Kapitel 3. Kvinnors behov för en god sexuell och reproduktiv hälsa   

40 Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom livet. Vårdens utmaningar och vägar framåt 

Skydd mot sexuellt överförbara infektioner

Sammanfattning av behovsområdet ”Skydd mot sexuellt överförbara infektioner” 

 > Att ha kännedom om, och kunna skydda sig mot, sexuellt överförbara infektioner är 
viktigt för en god sexuell och reproduktiv hälsa. 

 > Humant papillomvirus (HPV) är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i 
Sverige och majoriteten av kvinnor smittas någon gång. Viruset kan orsaka hudvårtor, 
kondylom och cellförändringar som kan utvecklas till cancer.

 > Klamydia, hepatit B och C, gonorré, hiv och syfilis är anmälningspliktiga könssjuk-
domar. Under 2019 rapporterades drygt 21 000 nya fall hos kvinnor, varav 19 500 fall 
av klamydia. Hiv är relativt ovanligt i Sverige, men ger livslånga konsekvenser. 

 > Sexuellt överförbara infektioner har olika symtom, där relativt vanliga är sveda, klåda 
och blåsor. Könssjukdomar som klamydia och gonorré kan orsaka inflammation i 
äggledarna vilket kan minska möjligheterna att bli gravid.

 > Att ha oskyddat sex med en tillfällig partner är vanligt framför allt bland yngre 
kvinnor. 38 procent av kvinnor mellan 16–29 år  har haft oskyddat sex med en tillfällig 
partner under det senaste året.

 > Riskerna att smittas av en könssjukdom är högre för den som saknar kunskap om eller 
tillgång till bra skydd. 

 > Det är viktigt att både kvinnor och män deltar i testning och smittspårning för att 
minska smittspridning. Kvinnor testar sig i större utsträckning än män för klamydia, 
vilket delvis beror på att män i lägre utsträckning visar symptom. 

Könssjukdomar påverkar den sexuella hälsan 
Säkra och njutbara sexuella erfarenheter bidrar till god sexuell hälsa [7]. 
Sexuellt överförbara infektioner påverkar både sexuell och reproduktiv 
hälsa negativt, så är det därför viktigt att minimera risken att smittas. Både 
kvinnor och män  behöver  information och kunskap om hur man skyddar sig 
för att möjliggöra ett tryggt sexliv. Förutom att kunna skydda sig själv och sin 
partner är stöd och insatser i form av vaccinering, testning och smittspår-
ning viktigt för att minska smittspridning. 

Gonorré, klamydia, syfilis, hiv, hepatit B och hepatit C är anmälningsplikt-
iga under smittskyddslagen. Syftet är att förhindra spridning och därmed 
de negativa konekvenser de för med sig. Även könssjukdomar som inte är 
 anmälningspliktiga kan ha en negativ effekt på kvinnors hälsa. I denna rap-
port anges antalet rapporterade fall för de anmälningspliktiga könssjukdo-
marna för år 2019.
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21 000 rapporterade fall bland kvinnor årligen 
Under 2019 rapporterades över 21 000 fall bland kvinnor av de könssjuk-
domar som går under smittskyddslagen. Förekomsten av de olika all-
mänpliktiga könssjukdomarna skiljer sig åt mellan de nordiska länderna. 
Sverige har relativt få fall av klamydia jämfört med Norge och Danmark, 
däremot är förekomsten av hiv och hepatit B och C jämförelsevis högre 
(Tabell 1).

tabell 1. Förekomst av olika sexuellt överförbara infektioner i Sverige, Norge, Finland och  
Danmark år 2019 (antal fall/100 000 invånare)

Sverige Norge Finland Danmark

Klamydia 37,76 62,78 33,65 71,16

Gonorré 1,74 1,42 0,46 2,49

Hiv 0,31 0,23 0,13 0,15

Syfilis 0,06 0,05 0,23 0,13

Hepatit B och C 1,75 1,35 1,78 0,52

Beskrivning: Förekomst av klamydia, gonorré, hiv, syfilis och hepatit B och C. Sverige har jämförelsevis 
färre fall av klamydia jämfört med Norge och Danmark. 
Källa: Folkhälsomyndigheten (juli 2021) [38], SCB (juli 2021) [39], Folkhelseinstituttet (juli 2021) [40], Statistikcentralen (juli 
2021) [41], Institutet för hälsa och välfärd (juni 2021) [42], Statistisk sentralbyrå (juli 2021) [43], Statens Serum Institut (juli 2021) 
[44], Statistics Denmark (juli 2021) [45].

Klamydia är den vanligaste av de anmälningspliktiga könssjukdomarna. År 
2019 rapporterades omkring 19 500 klamydiafall bland kvinnor [38]. Yngre 
kvinnor är överrepresenterade och de flesta som smittas är i åldrarna 15–24 år, 
se Diagram 7. Vissa infekterade kvinnor upplever klåda, sveda och blödningar 
mellan menstruationerna, medan andra inte märker av några symptom alls 
och därför har svårare att upptäcka att de smittats [14] [46]. Obehandlad kla-
mydia kan  påverka både sexuell och reproduktiv hälsa. Infektionen kan bland 
annat leda till att äggledarna blir skadade och inflammerade vilket kan göra 
det svårare att bli gravid [46]. Dessa skador ökar även risken för att drabbas 
av utomkvedshavandeskap, som är ett allvarligt tillstånd där ett befruktat ägg 
fastnar utanför livmodern. 
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diagram 7. Antal rapporterade fall av klamydia per 100 000 kvinnor, per år 2010–2019

Beskrivning: Kvinnor i åldrarna 15 till 19 år och 20 till 24 år står för huvuddelen av alla rapporterade 
klamydiafall. Antalet fall minskade mellan år 2015 och 2018 men ökade mellan 2018 och 2019. 
Källa: Folkhälsomyndigheten.
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En annan anmälningspliktig könssjukdom är gonorré, som blivit alltmer 
antibiotikaresistent och kräver behandling med både tabletter och injektio-
ner. Gonorré är betydligt vanligare bland män, men antalet fall har ökat bland 
kvinnor under 2000-talet, se Diagram 8 [38]. År 2019 rapporterades nästan 
900 fall bland kvinnor. Gonorré kan, likt klamydia, leda till äggledarinflam-
mation och riskera att påverka kvinnans fertilitet [46]. Hos gravida kvinnor 
kan smittan vid en förlossning föras vidare till barnet och orsaka ögoninfek-
tion eller lunginflammation [47]. 

diagram 8. Antal rapporterade fall av gonorré per 100 000 kvinnor, år 2010–2019

Beskrivning: Antalet fall av gonorré bland kvinnor har ökat de senaste fem åren. 
Källa: Folkhälsomyndigheten.
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Hiv är relativt ovanligt 
Det vanligaste sättet att smittas av hiv är genom oskyddat samlag. Utan 
 behandling bryter viruset ned immunförsvaret och kan leda till aids och 
andra sjukdomar. Idag går det att leva ett långt och bra liv med hiv, men 
den som smittats behöver livslång behandling. Genom god följsamhet till 
behandlingen  minskar virusmängderna i kroppen och risken att smitta någon 
annan blir minimal. Trots det kan hiv kan påverka livskvalitet och sexuell och 
reproduktiv hälsa genom oro och rädsla för stigmatisering.

När den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma 
sjukdomar beslutades 2017, levde cirka 7 000 personer i Sverige med hiv, 
 varav en tredjedel var kvinnor [48]. Cirka 40 procent av alla hivsmittade var 
50 år eller äldre. 

Spridningen av hiv är idag mycket begränsad i Sverige. År 2019 rapporte-
rades 161 nya fall bland kvinnor, varav majoriteten smittats utomlands [38]. 
Vissa grupper löper ökad risk att drabbas av hiv. Bland dessa finns personer 
som injicerar narkotika, säljer sex eller har ursprung i delar av världen där 
förekomsten av hiv är hög [48]. För dessa grupper behövs riktade insatser för 
minskad smittspridning. 

HPV och genital herpes är vanligt
Det finns flera icke-anmälningspliktiga könssjukdomar, varav vissa är van-
ligt förekommande. Den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige 
är Humant papillomvirus (HPV). HPV utgör en grupp med över 200 olika 
virustyper [49]. En majoritet av alla sexuellt aktiva kvinnor drabbas någon 
gång i livet av en HPV-infektion [50]. De flesta får en symptomfri infektion, 
men vissa typer av HPV kan orsaka vanliga hudvårtor, andra typer orsakar 
könsvårtor (kondylom) och några typer kan orsaka cellförändringar som kan 
utvecklas till cancer. 

Möjligheten att vaccinera sig är en viktig insats för att minska spridningen 
av HPV. Idag erbjuds HPV-vaccin till alla flickor och pojkar i årskurs fem inom 
ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet för barn [51]. Det vaccin 
som används ger ett skydd mot vanliga HPV-typer som kan orsaka gynekolo-
gisk cancer. Det minskar också risken för att drabbas av kondylom. Svenska 
forskare har visat att vaccinet skyddar mot kondylom med en effektivitet på 
över 90 procent hos flickor som har vaccinerats före 14 års ålder [52]. 

Könsvårtor, även kallat kondylom, är mycket vanligt bland kvinnor och kan 
leda till klåda och sveda. I de flesta fall försvinner symptomen av sig själv utan 
behandling [14], men kondylom kan dessförinnan påverka den sexuella häl-
san negativt. 
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En annan vanlig sexuellt överförbar sjukdom som påverkar många är genital 
herpes. Ungefär var femte person (både män och kvinnor) uppskattas vara 
infekterad med ett virus som orsakar genital herpes [53]. Alla får inte symtom 
utan infektionen kan vara asymtomatisk. När infektionen bryter ut är vanliga 
symtom smärta, klåda och obehag som följs av blåsor eller rodnader [14].

figur 6. Förekomst av könssjukdomar i Sverige. 

Beskrivning: Förekomsten av könssjukdomarna klamydia, gonorré, syfilis, hepatit C, hiv, genital herpes 
och kondylom anges i bilden. Där det saknas statistik för enbart kvinnor anges värden för både män 
 och kvinnor.
Källa: Folkhälsomyndigheten (maj 2021), Karolinska Institutet (2021), Internetmedicin (maj 2021), 1177 Vårdguiden (2018). 

Många har oskyddat sex 
16 procent av kvinnorna i åldrarna 16–84 år uppger att de haft oskyddat sex 
med en tillfällig partner under det senaste året [11]. Det är vanligast bland 
 yngre kvinnor. I åldrarna 16–29 år har 38 procent haft oskyddat sex med en 
tillfällig partner det senaste året, se Diagram 9. Var tredje tjej och kille vill ha 
mer kunskap om könssjukdomar och om hur man skyddar sig [27]. Av tjejerna 
anser 92 procent att det är viktigt att skydda sig mot sexuellt överförbara sjuk-
domar. Motsvarande siffra bland killar är 86 procent. Kunskapen om sexuellt 
överförda infektioner är också högre bland tjejer än killar.
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diagram 9. Andel kvinnor som under det senaste året haft sex utan kondom med en tillfällig 
partner, per åldersgrupp

Beskrivning: Förekomsten av oskyddat sex är högst i åldersgruppen 16–29 år. 38 procent av kvinnor i 
denna åldersgrupp har under det senaste året haft sex med en tillfällig partner utan kondom. 
Källa: Folkhälsomyndigheten (2019).

Brett behov av stöd och information 
För att undvika att drabbas av, och själv sprida, könssjukdomar behöver 
både kvinnor och män kunskap om hur de sprids och hur man skyddar sig. 
 Eftersom könssjukdomar är vanligast i yngre åldrar är det särskilt viktigt att 
information når ut till unga. Det är också viktigt att öka kunskapen hos killar 
som har lägre kunskap än tjejer. – men lika stor betydelse för smittspridning-
en. Vissa grupper kan ha ett särskilt stort behov av information, som personer 
med intellektuell funktionsnedsättning [54]. Andra grupper som kan behöva 
riktat stöd är personer med ett drogmissbruk, personer som har ursprung 
i länder där förekomsten av vissa könssjukdomar är högre än i Sverige samt 
personer som säljer sex. 

För att minska smittspridning behöver både kvinnor och män ha tillgång till, 
och ta del av, testning och behandling vid misstänkt infektion. För att minska 
smittspridning är det viktigt att män testar sig när de har haft oskyddat sex 
trots avsaknad av symptom. Det är mer än dubbelt så vanligt att kvinnor testar 
sig för klamydia än män, se Diagram 10 [11]. En förklaring är att män i lägre 
utsträckning får symptom [38]. 
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I Sverige är det gratis att testa sig på en vård- eller hälsocentral, ungdomsmot-
tagning eller barnmorskemottagning. Hemtester går att beställa för klamydia 
och i vissa regioner även för gonorré. Det går också att få utredning och råd 
om behandling för vissa könssjukdomar via digitala vårdgivare. 

Sammanfattningsvis behöver både män och kvinnor en god tillgänglighet 
till information, testning, smittspårning och behandling för att minska smitt-
spridning. 

diagram 10. Andel kvinnor och män i åldrarna 16–84 år som testat sig för olika könssjukdomar de 
senaste 12 månaderna

Beskrivning: Kvinnor och män testar sig ungefär lika mycket de flesta könssjukdomarna. För klamydia  
är skillnaden större – 8 procent av kvinnor respektive 4 procent av män uppger ha testat sig de senaste  
12 månaderna.
Källa: Folkhälsomyndigheten (2019).
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Gynekologisk hälsa

Sammanfattning av behovsområdet Gynekologisk hälsa

 > Gynekologisk hälsa är nära sammanlänkat med kvinnors sexuella och reproduktiva 
hälsa. Olika gynekologiska tillstånd kan påverka både sexuell lust och funktion och 
kvinnors möjligheter att skaffa barn.

 > Många kvinnor drabbas någon gång i livet av smärta i underlivet. Vanliga tillstånd  
som orsakar smärtan inkluderar vulvodyni och slidkramp, så kallad vaginism.

 > Kvinnlig könsstympning är förbjudet i Sverige. Kvinnor som har utsatts kan få 
långvariga medicinska, psykologiska och sociala problem. Det saknas kunskap om 
hur många flickor och kvinnor i Sverige som är könsstympade. År 2015 uppskattade 
Socialstyrelsen att 38 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha varit utsatta för någon 
form av könsstympning.

 > Bäckenbottendysfunktion i form av inkontinens och framfall påverkar i synnerhet 
många äldre kvinnors livskvalitet. 

 > Kvinnor som har urin- och/eller avföringsinkontinens kan uppleva stora begränsningar 
i det dagliga livet. Besvären kan leda till att kvinnor undviker att ha sex samt nära 
relationer och social samvaro. Det är vanligt att kvinnor inte söker vård för sina besvär.

 > Drygt var tionde kvinna i fertil ålder uppskattas ha polycystiskt ovariesyndrom, PCOS. 
PCOS kan leda till nedsatt fertilitet och kvinnor som önskar bli gravida kan behöva 
behandling.

 > Varje år drabbas cirka 2 500 kvinnor av gynekologisk cancer. Cancerbehandling kan 
ha stor påverkan på sexuell hälsa och innebära svåra beslut för kvinnor och deras 
partners i fråga om familjebildning. 

Gynekologiska tillstånd påverkar sexuell och reproduktiv hälsa
Gynekologisk hälsa påverkas av en rad olika tillstånd som i sin tur kan ha stor 
påverkan på kvinnors sexuella lust och funktion samt reproduktiva förmåga. 
Exempelvis underlivssmärta, könsstympning, inkontinens och framfall, po-
lycystiskt ovariesyndrom (PCOS) och gynekologiska cancer. Tillstånden kan 
i vissa fall leda till nedsatt fertilitet vilket i sin tur kan innebära svåra övervä-
ganden kring familjebildning. Många kvinnor drabbas av gynekologisk ohäl-
sa, se Figur 7. I följande avsnitt beskrivs vanliga samt allvarliga tillstånd och 
sjukdomar som påverkar kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. 
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figur 7. Förekomst av olika gynekologiska tillstånd. Antalet personer som lider av urinläckage 
inkluderar både kvinnor och män

Beskrivning: Förekomst av gynekologisk cancer, urinläckage, framfall, könsstympning, PCOS och lång-
varig smärta i underlivet. 
Källa: Socialstyrelsen (hämtat juni 2021), Region Stockholm (2021), Jansson och Landgren (2015), Socialstyrelsen (2020),  
1177 Vårdguiden (maj 2021), Arnold et al. (2007), Harlow och Stewart (2003).

Gynekologiska tillstånd kan orsaka underlivssmärta
Smärta, obehag och avvikande flytningar i vulva och slida påverkar många 
kvinnors livskvalitet och sexliv. Smärtan och besvären kan bero på flera 
 orsaker, som infektioner i slidan (svamp-, virus- och bakterieinfektioner), 
urinvägsinfektioner, hudsjukdomar, cancer, könsstympning, neurologiska 
tillstånd och skador i vulva och vaginas vävnader. När det gäller smärta vid sex 
finns både kroppsliga och psykologiska komponenter av smärtupplevelsen. 
Oro och rädsla för att sex ska göra ont kan förvärra smärtan och kronisk eller 
återkommande smärta kan leda till känslomässiga och psykiska besvär. 

För många kvinnor hittar man ingen tydlig orsak till smärtan, så kallad idi-
opatisk smärta. Kronisk idiopatisk smärta, i underlivet, vulvodyni, är vanligt. 
Vestibulodyni, även känt som vestibulit, är en form av vulvodyni med ökad 
smärtkänslighet vid beröring runt slidöppningen. Det är inte känt hur vanligt 
vulvodyni är i Sverige. Internationella studier visar att 4–7 procent av kvin-
nor har besvär med långvarig smärta och att 16–18 procent drabbas någon 
gång under livet [55] [56]. För många kvinnor påverkar smärta i underlivet 
sexlivet negativt. 

En annan vanlig orsak till genital smärta är vaginism, som kan beskrivas 
som en ökad muskelspänning och att det är trångt och smärtsamt ett par cen-
timeter upp i slidan. Vaginism påverkar många kvinnors livskvalitet negativt 
och kan innebära besvär exempelvis vid samlag, användning av tampong och 
gynekologisk undersökning. Vad som orsakar vaginism är inte helt känt [46].



Kapitel 3. Kvinnors behov för en god sexuell och reproduktiv hälsa   

50 Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom livet. Vårdens utmaningar och vägar framåt 

Kvinnor med smärta i underlivet kan få stöd och vård i olika delar av vården, 
som ungdomsmottagningar, mödrahälsovård, vård- eller hälsocentraler och 
specialiserad öppenvård inom hud och gynekologi. Eftersom genital smärta 
ofta påverkar relationer, samliv och livskvalitet [22] är en helhetssyn på be-
hov och förutsättningar viktig, oavsett i vilken del av vården kvinnan söker 
hjälp. Detta är särskilt viktigt för kvinnor med kronisk smärtproblematik, då 
de ofta upplever att de sökt vård, men inte får den hjälp de behöver [57]. 

Det behövs fler studier för att öka kunskapen om diagnosiska metoder och 
effektiva behandlingar av vulvodyni5 [58]. Social styrelsen har tidigare kon-
staterat att kvinnor med vestibulit bör ges ett multi disciplinärt omhänder-
tagande, i likhet med andra smärttillstånd, eftersom sjukdomen kan påverka 
relationer, samliv och livskvalitet samt att vestibulit är associerat med andra 
sjukdomar [22].

Könsstympning ger ofta livslånga problem 
Könsstympning, eller kvinnlig omskärelse, är olagligt i Sverige och kan påverka 
de som drabbas på flera sätt. Flickor och kvinnor kan uppleva nedstämdhet 
eller andra psykiska besvär efter själva övergreppet. Vilka långvariga besvär 
från underlivet som kvinnor har beror på vad de utsatts för. Exempelvis kan 
det vara smärtsamt eller ta längre tid att kissa samt göra ont i samband med 
mens. Ärrbildning och cystor kan också göra ont. För kvinnor som är köns-
stympade kan den sexuella lustenminska, liksom möjligheten att ha slidsam-
lag och få orgasm. Smärta eller obehag vid beröring, samlag och onani före-
kommer också. [46]

Det saknas kunskap om antal utsatta kvinnor i Sverige, men Socialstyrelsen 
har uppskattat att det år 2015 bodde cirka 38 000 flickor och kvinnor i Sverige 
som blivit utsatta för någon typ av könsstympning [59]. 

Flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning har ofta behov av kun-
skap, stöd och i vissa fall kirurgisk behandling, så kallad öppningsoperation. 
Antalet könsstympade kvinnor som söker vård och får en diagnos varierar 
med ålder. Det är vanligare att kvinnor i fertil ålder söker vård än flickor/
kvinnor under 18 år och över 40 år. Det finns flera anledningar till att flickor 
och kvinnor inte söker vård. Många saknar information om att det finns hjälp 
att få, men många avstår också på grund av stigma. Det finns dessutom kvin-
nor som upplever att de inte har behov av vård. [59] 

Not. 5. Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärderings (SBU) utvärdering av forsk-
ningen om metoder för att diagnostisera och behandla provocerad vulvodyni.
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Inkontinens och framfall drabbar främst äldre 
Inkontinens och framfall kan drabba kvinnor i alla åldrar, men drabbar i syn-
nerhet äldre. Med stigande ålder, och efter barnafödande, upplever många 
kvinnor försämrad funktion i bäckenbottens muskulatur och strukturer, 
som håller bäckenets organ på plats. Skador i samband med förlossning kan 
 antingen direkt, eller senare i livet i kombination med åldrande av bäcken-
bottenmuskulaturen, leda till urinläckage, läckage av avföring, försämrad lust 
och sexuell funktion samt framfall. 

Det kan vara svårt att ta upp problem som inkontinens och framfall i  mötet 
med vården. För att underlätta är det viktigt att det tydligt framgår vilken 
vård som finns och vart man kan vända sig. Kvinnor med inkontinens och 
framfall kan behöva stöd från olika kompetenser i hälso- och sjukvården och 
det är viktigt att relevanta kompetenser knyts till vårdkedjan. 

Kvinnor som har urinläckage vid ansträngning eller trängningar kan upp-
leva stor påverkan på hälsan och begränsningar i det dagliga livet. Uppskatt-
ningar visar att cirka 500 000 kvinnor och män lider av urinläckage [60] och 
det är vanligast bland äldre kvinnor. Var tredje kvinna i 75-årsåldern har 
urinläckage och förekomsten ökar med stigande ålder, se Figur 8 [61]. Utöver 
den negativa påverkan som urininkontinens kan ha på kvinnans hälsa, och i 
många fall på anhöriga, innebär urinläckage en betydande kostnad för sam-
hället. På individnivå har kostnaden uppskattats till mellan 7 000 och 11 000 
kronor per år och individ (2015) [62]. Det motsvarar mellan 3,5 och 5,5 miljar-
der kronor per år totalt i riket. 

figur 8. Över var tredje kvinna som är 75 år lider av urinläckage

Beskrivning: En av tre kvinnor som är 75 år drabbas av urinläckage.
Källa: Stenzelius (2005).
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Att problemen ökar med stigande ålder och förvärras efter klimakteriet  pekar 
på att hormonella faktorer har betydelse. Även graviditet och förlossning, sär-
skilt vid skador i bäckenbottenmuskulaturen, är starkt kopplade till besvär 
med urinläckage. Många upplever att det är svårt att ta upp problemen i kon-
takter med vården och/eller saknar kunskap om att det finns behandlings-
metoder. Färre än hälften av dem som lider av urin inkontinens söker hjälp 
hos hälso- och sjukvården. [57] 

Läckage av gas eller avföring, så kallad anal inkontinens, är ett stort problem 
för dem  som drabbas. Även här är det många som inte söker vård. Äldre kvin-
nor drabbas i betydligt större utsträckning än yngre och inte sällan förekom-
mer så kallad dubbel inkontinens (även urinläckage). Var tiode kvinna över 
75 år uppger att de har avförigsinkontinens, etc., se Diagram 11 [61]. Anal in-
kontinens har liknande orsaker som urininkontinens. Hos yngre kvinnor är 
skador på ringmuskeln i samband med förlossning den vanligaste orsaken.   
I genomsnitt drabbas 2 procent, ca 2 200 kvinnor årligen [63]. De  senaste årens 
förbättringsarbeten och utbildningsinsatser till vårdpersonal för att före bygga 
och identifiera allvarliga bristningar vid förlossning har bidragit till en minsk-
ning i andel drabbade och till att fler får stöd och behandling. Tillgången till 
förebyggande och behandlande insatser varierar dok fortfarande över landet.

diagram 11. Andel kvinnor i åldrarna 75–79 år med anal inkontinens

Beskrivning: 12 procent av kvinnor i åldern 75–79 år har anal inkontinens. 
Källa: Stenzelius (2005).
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Framfall, även kallat prolaps, innebär att livmodern, urinblåsan och/eller 
tarmen får slidans väggar att bukta nedåt, mot eller utanför slidöppningen. 
Framfall orsakas av försvagning eller skador i bäckenbottenmuskulaturen 
och de strukturer som håller bäckenorganen på plats. Liksom andra bäcken-
bottenbesvär påverkar förlossning och ålder förekomsten av prolaps. Ungefär 
hälften av kvinnor i medelåldern som har fött barn har någon grad av fram-
fall. De flesta upplever inga eller lindriga besvär. Drygt 8 procent av kvinnor 
mellan 30–79 år rapporterar symtom på framfall. Det kan vara svårigheter att 
tömma blåsan och tarmen, eller känslan av att något trycker fram i slidan. Fö-
rekomsten och besvären ökar med åldern. Beroende på graden av besvär har 
många kvinnor behov av stöd och behandling. 3–5 procent av kvinnor har be-
hov av att opereras för prolaps. De flesta som opereras är i 70-årsåldern. [57] 

Dålig bäckenbottenfunktion påverkar många kvinnors sexuella hälsa. Upp 
till ett halvår efter förlossning är det vanligt med försämrad lust och smärta vid 
samlag. Urin- och analinkontinens kan ytterligare påverka den sexuella lus-
ten och leda till att drabbade kvinnor undviker sex, nära relationer och social 
samvaro. Torra slemhinnor och uttänjning av slidan efter förlossning påverkar 
också sexuell hälsa och lust [64]. Många kvinnor upplever psykologiska besvär 
kopplade till sexuell dysfunktion efter förlossning [65].

Många kvinnor har PCOS eller cystor på äggstockarna
Polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, drabbar uppskattningsvis 10–15 procent 
av kvinnor i menstruerande ålder och kan påverka både sexuell och repro-
duktiv hälsa [46]. Vid PCOS bildar en eller båda äggstockarna fler äggblåsor 
än normalt. Det stimulerar samtidigt äggstockarna att utsöndra mer av det 
manliga könshormonet testosteron. Besvären av PCOS kan variera och alla 
påverkas inte av tillståndet. Tillståndet kan förändras över tid beroende på 
ålder och levnadsvanor. 

Hos många kvinnor upptäcks PCOS eftersom de har svårigheter att bli gra-
vida. Anledningen till den nedsatta fertiliteten är oftast att det går lång tid 
mellan ägglossningarna eller att ägglossning helt uteblir. Det kan också leda 
till att mensen uteblir. Kvinnor med PCOS som önskar bli gravida kan därför 
behöva stöd och behandling. [66] [46]

Det är också vanligt att uppleva besvär med akne, ökad behåring i bland 
 annat ansiktet samt övervikt. Bukfetma är vanligare hos kvinnor med PCOS, 
vilket leder till ökad risk för kardiovaskulär sjukdom och diabetes. Kvinnor 
med PCOS kan behöva stöd från vården för att minska dessa risker. [66] [46]
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Vätskefyllda blåsor, cystor på äggstockarna som inte beror på PCOS, är vanligt. 
Cystor kan uppkomma av olika orsaker och de allra flesta är godartade och för-
svinner av sig själva. En studie med slumpvis utvalda kvinnor 25–40 år visade 
att cirka åtta procent hade cystor på äggstockarna [67]. Det är ungefär lika 
vanligt som hos kvinnor som gått igenom klimatkteriet. De flesta cystor är 
små och orsakar inte besvär för kvinnan. Med stigande storlek och beroende 
på var cystan sitter, kan de ge besvär som kontinuerlig eller plötslig smär-
ta, samlagssmärta, tyngd- eller tryckkänsla i magen, trängningar att kissa 
 eller oregel bunden mens. Även om de flesta cystor går tillbaka av sig själva 
 behöver fler än 2 200 kvinnor opereras varje år i Sverige för godartade cystor 
i äggstockarna [68] [67]. 

Gynekologisk cancer påverkar sexuell och reproduktiv hälsa 
Gynekologisk cancer innefattar livmodercancer, livmoderhalscancer, ägg-
stockscancer och cancer i slidan och blygdläpparna [69]. Liksom för annan 
cancer är beskedet för kvinnor som drabbas förknippat med stor oro och 
osäker het inför framtiden. 

De tre vanligaste typerna av gynekologisk cancer är livmodercancer, ägg-
stockscancer och livmoderhalscancer. Ungefär hälften av alla kvinnor som 
drabbas av gynekologisk cancer har livmodercancer, cirka 1 300 kvinnor 
drabbades år 2019, se Diagram 12 [69] [70]. Sjukdomen drabbar främst kvin-
nor som passerat klimakteriet [69]. Äggstockscancer är den näst vanligaste 
gynekologiska cancer formen och drabbade cirka 500 kvinnor år 2019. De fles-
ta som insjuknar är mellan 40 och 70 år. Vidare fick cirka 500 kvinnor livmo-
derhalscancer  under 2019. Liv moderhalscancer orsakas av humant papillom-
virus (HPV) som smittar vid samlag. Det finns också mer sällsynta former av 
gynekologisk cancer som uppstår i slidan och på blygdläpparna som drabbar 
nästan 200 kvinnor om året, varav de flesta har fyllt 75 år [69].
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diagram 12. Antal kvinnor som diagnostiserades med de vanligaste formerna av gynekologisk 
cancer år 2019

Beskrivning: År 2019 drabbades 1 325 kvinnor av livmodercancer, 533 av livmoderhalscancer och 455 
av äggstockscancer. 
Källa: Socialstyrelsen (juni 2021).

Både äggstockscancer och livmoderhalscancer har minskat betydligt över tid. 
Det beror bland annat på p-pillers skyddande effekt mot äggstockscancer och 
på screeningsprogram för att identifiera förstadier tilll livmoderscancer. [71] 
Vaccin mot HPV förväntas bidra till att förekomsten av livmoderhalscancer 
fortsätter att minska. Samtidigt ökar förekomsten av livmodercancer bland 
annat på grund av att andelen kvinnor med övervikt och fettma ökar. 

Cancerbehandling innebär för många kvinnor en betydande påverkan på 
den sexuella funktionen och svåra överväganden kring familjebildning. Strål-
ning och cellgifter påverkar förmågan att få barn och cancer som upptäcks 
under graviditet kan bidra till att behandling behöver senareläggas eller gra-
viditeten avbrytas. Därför kan kvinnor i fertil ålder som drabbas av gynekolo-
gisk cancer behöva information, stöd och vård relaterat till överväganden om 
familjebildning, inklusive möjligheter att frysa ägg för framtiden.

Kvinnors sexuella hälsa påverkas ofta av både fysiska och psykologiska 
anledningar vid behandling. Det kan därför vara viktigt att hälso- och sjuk-
vårdspersonal tar initiativ till samtal om sexuell hälsa och erbjuder rådgiv-
ning, stöd och vård. 
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Menstruell hälsa

Sammanfattning av behovsområdet Menstruell hälsa

 > En god menstruell hälsa är en grundläggande förutsättning för kvinnors hälsa.
Centrala behov för en god menstruell hälsa är tillgång till kunskap och information, 
effektiva mensskydd, smärtlindring, stöd vid psykiska symtom under menstruations-
cykeln och möjlighet att styra när blödning sker.

 > Problem med mensen kan leda till begränsningar i det sociala och professionella livet. 
16 procent av kvinnor med rikliga menstruationsblödningar stannar reglebundet 
hemma från arbetet.

 > Upp till var tionde kvinna i fertil ålder, cirka 250 000 kvinnor, har endometrios. Det 
är en vanlig orsak till allvarliga menstruationssmärtor och kan påverka fertiliteten. 
Många kvinnor med endometrios har behov av vård, men det tar ofta lång tid från 
första symtom till diagnos. 

 > Cirka tre av fyra kvinnor har premenstruellt syndrom (PMS) som innebär fysiska och/
eller psykiska besvär veckan eller veckorna före mens. PMS, och särskilt den svårare 
formen PMDS, kan ha negativ påverkan på relationer, social funktion och arbetsliv.

 > Många kvinnor har menstruationsbesvär utan att söka eller få den hjälp de behöver. 
Endast en liten andel av kvinnor med rikliga menstruationsblödningar söker vård, och 
det finns en normalisering av svåra menssmärtor som bidrar till att det kan ta längre 
tid att få rätt diagnos och behandling för sina besvär.

Mens kan medföra begränsningar i vardagen 
En god menstruell hälsa är en grundläggande förutsättning för kvinnors hälsa. 
Det innefattar möjligheten att kunna ha en god hygien och att inte utsättas 
för negativa attityder och fördomar. Det handlar också om medel för att und-
vika att menstruationen begränsar det sociala och professionella livet. Kvin-
nor behöver tillgång till information och kunskap om mens, hur den påverkar 
kroppen och måendet, effektiva mensskydd, smärtlindring, stöd vid psykiska 
symtom under menstruationscykeln samt tillgång till metoder som gör det 
möjligt att styra om eller när blödning sker.

I Sverige får kvinnor i genomsnitt sin första mens vid drygt 13 års ålder och 
sin sista vid 51 års ålder [72] [46]. Även om mens är en naturlig del i kvinnors 
liv upplever kvinnor ändå att mensen är förknippad med begränsningar i var-
dagen och sämre livskvalitet. Drygt 80 procent av kvinnorna tycker att mens 
är förknippat med smärta, trötthet, huvudvärk och/eller att det känns jobbigt 
och ofräscht [73]. Många har också svåra problem med försämrat psykiskt 
mående och kraftiga menssmärtor. Enligt studien leder det till att många 
kvinnor stannar hemma från skolan och jobbet, avstår från sociala aktiviteter 
och ger en negativ påverkan på relationer. 
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Många kvinnor drabbas av blödningsrubbningar 
Begreppet blödningsrubbningar används för att beskriva blödningar som av-
viker från måttliga och regelbundna blödningar. Den vanligaste blödnings-
rubbningen är rikliga menstruationsblödningar, då blödningarna är rikliga 
och/eller långvariga, men regelbundna. Till blödningsrubbningar räknas 
också blödning som kommer i ”fel” tid, blödningar efter klimakteriet samt så 
kallad anovulatorisk blödning, som ofta är mer långvarig och inte är kopplad 
till ägglossningen. [74] 

Blödningsrubbningar drabbar 10–20 procent av kvinnor någon gång i livet, 
och förekomsten ökar med stigande ålder [57]. Av kvinnor i åldern 40–45 år, 
beskriver en av tre kvinnor att de hade rikliga menstruationsblödningar. För 
många av dessa kvinnor innebär mensen tydliga begränsningar i det sociala 
och professionella livet. Exempelvis uppger 16 procent att de regelbundet är 
hemma från arbetet på grund av rikliga menstruationsblödningar, varav vissa 
är hemma upp till mellan sex och tio dagar per år, se Diagram 13. [73]

diagram 13. Andel som får blödningsrubbningar och andel med rikliga menstruationsblödningar 
som är hemma från jobbet 1–10 dagar per år

Beskrivning: 10–20 procent av kvinnor drabbas någon gång i livet av blödningsrubbningar och 16 procent 
med rikliga blödningar stannar regelbundet hemma från jobbet. 
Källa: Janson & Landgren (2015), Karlsson et al. (2014).



Kapitel 3. Kvinnors behov för en god sexuell och reproduktiv hälsa   

58 Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom livet. Vårdens utmaningar och vägar framåt 

Trots upplevda besvär framkommer det i studien att endast var fjärde kvinna 
med rikliga menstruationsblödningar söker vård [73]. Eftersom det finns flera  
orsaker till blödningsrubbningar är det viktigt att utreda vad de beror på. Till-
stånd i livmodern som polyper, myom och cancer samt faktorer utanför livmo-
dern, som störningar i blodets levringsförmåga kan vara bakomliggande orsaker. 

Menstruationssmärta är vanligt bland yngre kvinnor 
Menstruationssmärta, mensvärk, är vanligt och påverkar många kvinnors 
hälsa. Vissa får lindriga symtom medan andra får kraftiga smärtor, se  Diagram 
14. Menstruationssmärta drabbar framför allt yngre kvinnor och är vanligast 
före 30 års ålder. Nio av tio yngre kvinnor i 16-årsåldern har ont när de har 
mens och en av tre har kraftiga smärtor. [75]

diagram 14. Andel unga kvinnor 16 år som upplever olika grad av smärta i samband med mens, 
andel per svarsalternativ

Beskrivning: 67 procent av unga kvinnor uppgav att de hade kraftig eller måttlig mensvärk.
Källa: Söderman et al. (2019).

Menstruationssmärtor medför begränsningar för många. Cirka 60 procent 
av flickorna i 16-årsåldern uppger att de avstått från sociala aktiviteter när 
de haft mens. Så många som 14 procent uppger att de är frånvarande från 
skolan varje månad på grund av mensvärk och 40 procent att det sker flera 
gånger per år, se Figur 9. Det innebär att ungefär 23 000 flickor i åldern 16 år 
 stannar hemma från skolan flera gånger per år. Unga kvinnor använder inte 
heller smärtstillande läkemedel på ett optimalt sätt och få söker hjälp för sina 
besvär [75].
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figur 9. Andel unga kvinnor, 4 av 10, som i en svensk studie över menstruationssmärtor uppgav 
att de är frånvarande från skolan flera gånger per år på grund av mensvärk

Beskrivning: Fyra av tio unga kvinnor uppgav att de är frånvarande från skolan flera gånger per år på 
grund av mensvärk.
Källa: Söderman et al. (2019).

Menstruationssmärta kan ha flera orsaker. Så kallad primär dysmennoré  eller 
vanlig mensvärk beror på syrebrist i livmoderns muskulatur när den drar ihop 
sig. Smärtan kan också bero på muskelknutor i livmodern, så kallade myom, 
eller endometrios. För kvinnor som lider av menstruationssmärta kan pre-
ventivmedel som p-piller och p-stav minska smärtan eller göra så att äggloss-
ningen uteblir och att kvinnan därför inte får mens [46]. Viss forskning tyder 
på att fysisk aktivitet kan minska menstruationssmärta [76]. 

Endometrios drabbar upp till var tionde kvinna 
Vid endometrios växer vävnad som liknar livmoderslemhinnan utanför livmo-
dern, exempelvis i äggledarna eller på bukhinnan. Endometrios är en vanlig 
orsak till kraftig smärta vid menstruation, men kan också yttra sig som besvär 
från urinvägarna, smärta vid tarmtömning, djup samlagssmärta eller ofrivillig 
barnlöshet. Endometrios drabbar upp till var tionde kvinna i fertil ålder. Det 
innebär att cirka 250 000 kvinnor lever med sjukdomen [77]. Av dessa upp-
skattas drygt hälften ha besvär som i någon mån påverkar deras liv. För många 
kvinnor orsakar endometrios ett stort lidande under en stor del av livet.

Kvinnor med besvär som orsakas av endometrios behöver tidigt få rätt 
diag nos och behandling. Det minskar risken för svår långvarig smärta och på-
verkad fertilitet. Studier visar att det finns en normalisering av svåra mens-
smärtor, vilket för många kvinnor leder till att det tar lång tid att få rätt diag-
nos för sina besvär [78]. Symtomen misstolkas också ofta inom hälso- och 
sjukvården, vilket kan leda till att det tar längre tid för kvinnor att få hjälp.  
I Socialstyrelsens utvärdering av vården vid endometrios framhålls studier 
som visar att det tar i genomsnitt sju år från första symtom till fastställd diag-
nos och fem år från första läkarkontakt till till diagnos [79].
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Utebliven mens drabbar många 
Många kvinnor har perioder under livet då de inte får mens. Utöver när men-
sen uteblir på grund av graviditet, amning, behandling med hormonspiral  eller 
klimakteriet, finns tillstånd där kvinnor har behov av stöd och insatser. Vanliga  
orsaker hos unga kvinnor är viktnedgång och ätstörningar, hård  fysisk trä-
ning, PCOS och/eller psykologisk stress. En bristande menstruell hälsa kan 
alltså vara ett symtom på annan sjukdom eller problematik som föranleder 
ett vårdbehov. 

PMS är vanligt
Premenstruellt syndrom (PMS) och premenstruellt dysmorfiskt syndrom 
(PMDS) beskriver de fysiska och psykiska besvär som drabbar många kvin-
nor veckan eller veckorna före mens. PMS, och särskilt den svårare formen 
PMDS, kan ha en stor negativ påverkan på relationer, social funktion och 
 arbetsliv. Kvinnor med PMS och PMDS upplever ett eller flera symtom som 
nedstämdhet, irritabilitet, oro/ångest, humörsvängningar, trötthet, koncen-
trationssvårigheter, minskat intresse för dagliga aktiviteter, aptitförändring, 
brist på energi och fysiska symtom som bröstspänning, svullnad, huvudvärk, 
ledvärk och viktuppgång. 

Ungefär 75 procent av alla kvinnor upplever någon form av återkommande  
fysiska eller psykiska symtom premenstruellt (PMS). Uppskattningsvis   
3–5 procent av menstruerande kvinnor drabbas av den svårare formen 
PMDS [80]. 

Det finns även andra mindre vanligt förekommande tillstånd som visats 
följa menstruationscykeln, som menstruell migrän, menstruationscykelbun-
den epilepsi, astma, infektioner (framförallt virusinfektioner), inkontinens, 
viktvariationer och andra psykiatriska tillstånd förutom PMS och PMDS [57].



61Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom livet. Vårdens utmaningar och vägar framåt 

Fertilitet och skydd mot oönskad graviditet

Sammanfattning av behovsområdet Fertilitet och skydd mot oönskad graviditet

 > Att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en god fertilitet och hälsosam 
graviditet är viktigt för kvinnan, eventuell partner och barnets hälsa. Detta omfattas 
av begreppen pre-konception och pre-konceptionell hälsa.

 > Levnadsvanor, vikt och ålder har en tydlig koppling till den pre-konceptuella hälsan 
och har betydelse för risker för mamman och barnet under och efter graviditet. 

 > Många kvinnor saknar kunskap om levnadsvanors och ålderns betydelse för fertilitet 
och graviditet. För att främja en god pre-konceptionell hälsa behöver både kvinnor 
och män ha kunskap om dessa faktorer.

 > 10–15 procent av alla par drabbas av ofrivillig barnlöshet. Cirka två tredjedelar av 
dessa par kan få barn efter utredning och behandling. 

 > En viktig förutsättning för kvinnors hälsa är tillgång till bekväma, säkra och effektiva 
preventivmetoder (antikonception) för skydd mot oönskad graviditet och för att själv 
bestämma när man vill bli gravid.

 > Individuell preventivmedelsrådgivning och lättillgänglig information är viktigt för att 
ta välgrundade beslut kopplat till preventivmetoder och abort. 

 > Rätten och tillgång till säker abort är viktig för kvinnor hälsa. Varje år utförs mellan 
35 000 och 38 000 aborter i Sverige. 

Möjlighet att bestämma om, när och hur man skaffar barn är viktig
För många kvinnor är önskan om att någon gång få barn en central del av livet. 
Att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en god fertilitet och hälso-
sam graviditet är viktigt för såväl kvinnans, eventuell partners och barnets 
hälsa. Detta omfattas av begreppen pre-konception och pre-konceptionell 
hälsa. Att kvinnan har en plan för om hon vill ha barn eller inte, och hur hon i 
så fall når dit, brukar omfattas av begreppet reproduktiv livsplan. Möjligheten 
att själv bestämma om och när man skaffar barn samt hur många barn man 
vill ha genom tillgång till preventivmetoder som är bekväma, säkra och effek-
tiva, är en rättighet och en viktig förutsättning för kvinnors hälsa. På samma 
sätt är rätten till säker abort av stor betydelse för kvinnors hälsa. 

Levnadsvanor och ålder har inverkan
De flesta kvinnor vill ha barn och många har också en tydlig bild av hur många 
barn de vill ha. Hälsosamma vanor, normalvikt och att påbörja familjebildning 
innan 35 års ålder ökar chanserna att bli gravid och minskar risker för mam-
man och barnet under och efter graviditet. Idag saknar många kvinnor och 
män kunskap om levnadsvanors påverkan på möjligheten att bli gravid samt 
om ålderns betydelse för fertiliteten och för risker i samband med graviditet. 
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Centrala levnadsvanor, som påverkar chanserna att bli gravid och risker i 
samband med graviditet, är rökning, alkohol och vikt [81]. Statistik visar att 
både daglig rökning och riskkonsumtion av alkohol minskar bland unga. Rök-
ning är vanligare i vissa grupper, som hos kvinnor med kort utbildning och 
låg inkomst [82]. Till skillnad från den positiva utvecklingen för rökning och 
alkoholkonsumtion ökar förekomsten av övervikt och fetma. En fjärdedel av 
kvinnor i åldersgruppen 16–29 är överviktiga eller har fetma och för kvinnor 
30–44 år är motsvarande siffra nästan 40 procent, se Diagram 15 [83]. Bland 
gravida är andelen ännu större. Vid inskrivning i mödrahälsovården hade 
över 43 procent övervikt eller fetma år 2019. Andelen med fetma och övervikt 
är större bland kvinnor födda utanför Europa [63].

Ålder är också en faktor som påverkar möjligheten att bli gravid. Idag är 
det inte ovanligt att vänta med att bli gravid och senarelägga familjebild-
ning.  Andelen kvinnor som födde sitt första barn efter 34 års ålder ökade 
från knappt 2 procent på mitten av 70-talet till över 12 procent 2014 [81]. 
Den  genomsnittliga åldern för förstföderskor har ökat från 24 år på mitten av 
70- talet till 29 år 2019 [84]. Mest tydlig är denna trend i storstadsområden. 

diagram 15. Andel kvinnor i åldrarna 16–29 år och 30–44 år med övervikt eller fetma,  
år 2006–2020. Data saknas för åren 2017 och 2019

Beskrivning: Övervikt och fetma har ökat för båda åldersgrupperna.
Not: För de år där data saknas anges föregående års värde.
Källa: Folkhälsomyndigheten (2021).
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Hälso- och sjukvården har en viktig roll 
Betydelsen av pre-konceptionell vård har uppmärksammats allt mer de 
 senaste decennierna. Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att informera 
kvinnor och ge råd för att öka kunskapen om ålderns inverkan och levnads-
vanors betydelse för fertilitet och framtida graviditet. 

Många kvinnor sätter en för stor tilltro till möjligheten att bli gravid  senare 
i livet genom behandling, vilket gör information viktig för att säkerställa 
realistiska förväntningar [81]. Återkommande och anpassat förebyggande 
stöd i form av information och fertilitetsrådgivning, inklusive diskussion 
kring reproduktiv livsplan, kan öka medvetenheten om hur livsstilsfaktorer 
och ålder påverkar fertiliteten och bidra till en god pre-konceptionell hälsa. 
Pre-konceptionell vård kan behövas återkommande genom livet på olika 
sätt. Exempelvis kan barnmorskor inom ungdomshälsan och mödrahälso-
vården ge rådgivning vid tillfällen som preventivmedelsrådgivning, före och 
mellan graviditeter och vid gynekologiska hälsokontroller. Stödet behöver 
vara  anpassat utifrån kvinnans behov, förutsättningar,  ålder, livssituation 
och önske mål. För stöd att göra livsstilsförändringar kan olika kompetenser 
behöva ingå i teamet. 

Behov av stöd för att bli gravid har ökat
Behovet av stöd från vården för att bli gravid har ökat över tid. Ökad före-
komst av övervikt och fetma, utvecklingen att fler väntar med familjebildning 
till  högre upp i åldrarna och ökad möjlighet till behandling är bidragande fak-
torer. Det finns sjukdomar som påverkar fertiliteten och som kan orsaka infer-
tilitet, som hormon- och menstruationsrubbningar, infektioner, anatomiska 
avvikelser och skador i livmoder och äggledare, endometrios samt poly cystiskt 
ovariesyndrom. Olika behandlingar kan också påverka möjlig heterna för en 
god reproduktiv hälsa. En grupp kvinnor som kan behöva särskilt stöd för att 
bli gravida är hbtqi-personer. 

Idag drabbas 10–15 procent av alla par av ofrivillig barnlöshet, det vill säga 
att de försökt att bli med barn minst ett år utan att lyckas [85]. Cirka två tredje-
delar av paren kan få barn efter utredning och behandling, se Diagram 16 [85]. 
För många är assisterad befruktning en viktig behandling för att kunna få barn, 
och regelverket har utvecklats. Sedan 2016 har även ensamstående kvinnor 
möjlighet till assisterad befruktning och sedan 2019 är embryodonation till-
låtet. Antalet IVF-behandlingar har också ökat de senaste decennierna och lig-
ger idag på drygt 22 000 per år [86].
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diagram 16. Andel par som drabbas av ofrivillig barnlöshet samt andel par som lyckas få barn 
efter utredning och behandling

Beskrivning: 10–15 procent av par drabbas av ofrivillig barnlöshet. Två tredjedelar av dessa lyckas få barn 
efter utredning och behandling.
Källa: Karolinska Institutet (2020).

Bekväma och effektiva preventivmetoder 
Möjligheten att undvika oönskad graviditet och att själv bestämma om tid-
punkt för graviditet är en viktig förutsättning för kvinnors hälsa. 

Det finns preventivmedel med eller utan hormoner och dessa kan vara kort- 
eller långtidsverkande. Metoderna ger olika grad av skydd mot graviditet och 
har också olika medicinska risker och fördelar. Det är viktigt att kvinnor kan 
få ett preventivmedel som passar dem för få effektivt och bekvämt skydd mot 
oönskad graviditet. Valet påverkas av flera faktorer som levnads vanor, pre-
ferenser och farhågor kring biverkningar. Ålder är en viktig faktor, där yngre 
kvinnors högre fertilitet ställer extra krav på ett effektivt skydd medan ökad 
risk för blodproppar påverkar valmöjligheterna för kvinnor över 40 år.

Preventivmedel är en av de vanligaste behandlingarna som ges av vården. 
Ändå har studier visat att alla kvinnor med behov av preventivmedel inte har 
tillgång till eller använder preventivmedel. Nästan 9 procent av kvinnorna 
hade 2015 ett preventivmedelbehov som inte möttes6 [87]. Idag är preven-
tivmedel kostnadsfria i hela landet för unga under 21 år – en reform som 
genomfördes 2017 i syfte att minska antalet oönskade graviditeter. Analyser 
visar att fler unga hämtade ut preventivmedel i samband med införandet av 
reformen [88].

Not. 6. Att ha ett behov som inte möttes definierades som att inte använda preventivmedel, att inte  
 vara infertil, eller att inte uteslutande ha sex med samkönade partners.
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Läkemedelsverket rekommenderar sedan 2014 att långtidsverkande 
preventiv medel förskrivs till unga kvinnor [89]. Studier har visat att kvinnor 
som använder långtidsverkande preventivmedel oftare är nöjda med sitt pre-
ventivmedel, har bättre följsamhet till den valda preventivmetoden och att 
dessa preventivmedel leder till färre upprepade aborter jämfört med p-piller 
[88]. Det finns en tydlig utveckling att användningen av långtidsverkande pre-
ventivmedel ökar, särskilt bland yngre kvinnor [90]. Både läkemedelsstatistik 
och självrapporterad preventivmedelsanvändning visar dock att p-piller och 
 andra icke-långtidsverkande preventivmetoder fortsatt är vanligast bland 
unga kvinnor [11] [90]. Långtidsverkande preventivmedel, som hormon-  eller 
kopparspiral, är vanligare att använda senare i livet, se Diagram 17 [11]. 

diagram 17. Andel kvinnor eller vars partner som använt olika typer av preventivmedel under de 
senaste 12 månaderna

Beskrivning: För åldersgrupperna 16-29 år och 30-44 år är kondom det vanligaste använda preventiv-
medlet. Drygt 20 procent av kvinnor i båda åldersgrupperna har använt sig av en långtidsverkande metod 
i form av p-stav, p-ring, p-plåster, p-spruta eller hormonspiral.
Källa: Folkhälsomyndigheten (2019).
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Användning av preventivmedel skiljer sig mellan olika grupper och i vissa grup-
per är behovet av preventivmedel inte lika väl tillgodosett. Kvinnor som bor i 
områden där en stor andel personer har utländsk bakgrund hämtar i lägre ut-
sträckning ut preventivmedel. Det kan bero på en senare sexdebut bland unga 
med utländsk bakgrund, men även på en generellt sett lägre kunskap om pre-
ventivmedel och vart man kan vända sig för preventivmedelsrådgivning [88]. 

Information behövs för att ta välgrundade beslut 
Kvinnors beslut om preventivmedel påverkas av flera olika faktorer. Studier 
pekar på att attityder, utbildning, religion, traditioner och kulturella skill-
nader spelar in [88]. Studierna visar också att individuella känslomässiga, 
psykologiska  och beteendemässiga faktorer påverkar, som osäkerhet kring 
användning, glömska, oförsiktighet och chanstagande. Även rädsla för biverk-
ningar och hormo ner kan påverka användandet av vissa preventivmedel. Cirka 
17 procent av kvinnor 16–29 år angav i SRHR2017 att de inte har  använt pre-
ventivmedel på grund av rädsla för hormoner och biverkningar [11]. Rädslan för 
hormonella preventivmedel är en delförklaring till oönskade graviditeter [88].

Rådgivning är en central och viktig del i att möta kvinnors behov av infor-
mation om preventivmedel. Det är viktigt att preventivmedelsrådgivning når 
ut till olika grupper av kvinnor samt att den ges av rätt kompetens och anpas-
sas till kvinnans förutsättningar, ålder, preferenser och behov.

Tillgång till säker abort är en rättighet
Ur ett globalt och historiskt perspektiv spelar preventivmedel, och rätten till 
säker abort, en viktig roll för samhällsutvecklingen och likvärdiga och jäm-
ställda livsvillkor mellan kvinnor och män. 

Aborter är en vanlig insats i hälso- och sjukvården. Varje år utförs mellan 
35 000 och 38 000 aborter i Sverige, vilket motsvarar 19 aborter per 1 000 
kvinnor i fertil ålder. Aborter genomförs antingen med medicinsk eller kirur-
gisk metod. Medicinsk metod är vanligast och användes vid 96 procent av alla 
aborter år 2019. [91]

Antalet aborter har varit relativt konstant sedan 1990-talet men för yngre  
kvinnor ses en tydlig minskning det senaste 10 åren. För kvinnor i åldern 
 15–19 år har antalet mer än halverats under perioden. Minskningen kan ha ett 
samband med subventioner av preventivmedel och ökad förskrivning av lång-
tidsverkande preventivmedel. Antalet aborter har även minskat bland kvin-
nor i åldern 20–24 år. Abort är vanligast bland kvinnor i åldern 25–29 år. [91]



67Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom livet. Vårdens utmaningar och vägar framåt 

Graviditet, förlossning och eftervård 

Sammanfattning av behovsområdet Graviditet, förlossning och eftervård 

 > Att få barn är en viktig händelse i många kvinnors liv och idag får ungefär nio av tio 
kvinnor barn.

 > Majoriteten av kvinnor mår bra under graviditeten, men vissa får en försämrad fysisk 
eller psykisk hälsa. Vissa kvinnor har riskfaktorer eller drabbas av sjukdomar och 
tillstånd som kan skada barnet eller kvinnan. 

 > Att under graviditeten få information, både om hur en förlossning brukar gå till och 
om möjliga komplikationer, är viktigt för många kvinnor. Många önskar också få 
information om tiden efter förlossning redan under graviditeten. Samtal med en 
barnmorska eller annan vårdpersonal är därför viktigt. 

 > Riskfaktorer som övervikt och hög ålder har senaste decennierna blivit vanligare 
bland de som föder barn. Fler kvinnor har därför riskgraviditeter och komplicerade 
förlossningar.

 > Förlossningsrelaterade skador, psykisk ohälsa och amningsproblematik är vanliga 
anledningar till behov av stöd och vård i samband med och efter förlossning. Ibland  
får kvinnor långvariga problem, som kan påverka både den allmänna och sexuella 
hälsan negativt. 

 > Kvinnors behov av stöd under och efter graviditet skiljer sig åt och beror på en rad 
faktorer. Kvinnor som är födda utanför Norden som har missbruksproblematik eller 
en intellektuell funktionsnedsättning är grupper som kan ha större behov av anpassat 
stöd och information. 

Behov av insatser under graviditet
Att få barn är en viktig händelse i många kvinnors liv och idag får ungefär nio 
av tio kvinnor barn [92]. Varje år föds 115 000–120 000 barn i Sverige, varav 
drygt 3 000 flerbörder (främst tvillingar) [93]. Det är en period i livet som 
många ser fram emot, och de flesta kvinnor mår bra under och efter sin gravi-
ditet och förlossning. En betydande andel av kvinnorna mår dock fysiskt eller 
psykiskt dåligt under graviditet och förlossning och många bär på en oro över 
barnets hälsa och den egna läkningsprocessen [94] [95]. 

För i övrigt friska kvinnor innebär en graviditet ofta den första vård-
kontakten av koordinerad och mer långvarig karaktär. Graviditet är också ett 
tillstånd som innebär risker för hälsan som inte hade funnits annars. För att 
både möta kvinnans och barnets behov av en god hälsa under graviditet och 
förlossning finns ett hälsoprogram i form av mödrahälsovård, förlossnings-
vård och eftervård. Det förebyggande, hälsofrämjande och i vissa fall behand-
lande stöd som erbjuds gravida kvinnor är behovsbaserat i bemärkelsen att 
resurser fokuseras kring de kvinnor som av olika anledningar får eller riske-
rar att få negativa hälsoeffekter av sin graviditet.
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Listan med behov av stöd och vård för att främja hälsa i stort, och sexuell och 
reproduktiv hälsa i synnerhet, hos kvinnor som blir gravida kan göras lång.  
I detta avsnitt sammanfattas flera av dessa behov ur kvinnors perspektiv.

Majoriteten mår bra under graviditeten 
Hur kvinnor mår under sin graviditet varierar mycket och påverkas av flera fak-
torer. [94] En majoritet mår bra under graviditeten, men 26 procent mår fysiskt 
dåligt och 15 procent mår dåligt psykiskt. Det är också vanligt att känna någon 
grad av oro under graviditeten, till exempel för barnets hälsa, förlossningen 
 eller att få  bristningar. Se Diagram 18. 

diagram 18. Kvinnors svar på frågan "Hur orolig kände du dig under graviditeten inför följande?" 
(andel kvinnor som valt de olika svarsalternativen, i procent)

Beskrivning: 51 procent av de svarande kvinnorna var mycket eller ganska oroliga över barnets hälsa.  
36 procent var mycket eller ganska oroliga för bristningar eller för att spricka under förlossningen. 
Källa: Socialstyrelsen (2019).



69Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom livet. Vårdens utmaningar och vägar framåt 

Det finns flera orsaker till att kvinnor kan må dåligt fysiskt och psykiskt under 
sin graviditet, se Figur 10. Förändringar i hormoner och hormonnivåer i krop-
pen kan påverka både den fysiska och psykiska hälsan. Att kroppen förändras 
kan påverka hälsan genom exempelvis värk och sömnbesvär. Även sexuell lust 
och funktion kan förändras och antingen öka eller avta [46]. För en mindre 
grupp kvinnor föranleder graviditeten allvarligare sjukdomar och tillstånd, 
som graviditetsdiabetes och havandeskapsförgiftning [96] [97]. Många kän-
ner också oro för förlossningen. År 2020 var det cirka 11 procent av alla gra-
vida som fick extra stöd på grund av förlossningsrädsla [98]. Det motsvarar 
nästan 12 000 kvinnor. För att bidra till en god hälsa  och en säker graviditet 
kan kvinnor sammantaget behöva stöd och insatser för att främja hälsa och 
förebygga ohälsa. Det innefattar bland annat att tidigt identifiera och initiera 
åtgärder vid risker för ohälsa för kvinnan eller barnet samt för att förbereda 
kvinnan och hennes partner på förlossningen. 

figur 10. Exempel på problematik och sjukdom, samt andel av kvinnor som drabbas av graviditets-
diabetes, havandeskapsförgiftning förlossningsrädsla, illamående, foglossning och klåda

Beskrivning: Det är vanligt att kvinnor drabbas av illamående vid graviditet. En mindre andel kvinnor 
drabbas av åkommor och sjukdomar som graviditetsdiabetes och havandeskapsförgiftning.

Not: Med förlossningsrädsla avses gravida kvinnor som fått extra stöd i form av besök hos läkare, 
psykolog, kurator eller barnmorska med särskild inriktning mot förlossningsrädsla, eller extra besök hos 
ordinarie barnmorska för samtal om förlossningsrädsla.

Källa: Region Skåne (2020) [99], Medibas (2019) [100], Graviditetsregistret (2020) [98], Vården i siffror (2017) [96],  
Björklund et al. (2004) [101], Medibas (2021) [102].



Kapitel 3. Kvinnors behov för en god sexuell och reproduktiv hälsa   

70 Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom livet. Vårdens utmaningar och vägar framåt 

Information kan ge trygghet under förlossningen
Graviditeten är även en tid att förbereda sig inför den kommande förlossningen. 
Kvinnor och deras partner behöver ofta information som förbereder dem, vil-
ket stärker förutsättningarna för en trygg förlossning med större delaktighet. 
Graviditetsenkäten, som besvarats av gravida kvinnor och nyblivna mödrar, 
visar att de flesta kvinnor både under graviditet och förlossning upplever att 
de fått tillräckligt med information, se Figur 11 [95]. I en intervjustudie fram-
kommer dock att kvinnor, utöver informationen om hur en förlossning går 
till, hade uppskattat mer information om möjliga komplikationer och hur de 
i regel hanteras vid en svår förlossning [92]. 

figur 11. Nationellt genomsnitt av kvinnors nöjdhet med information under graviditet och förlossning

Beskrivning: Kvinnor i vecka 25 fick i Graviditetsenkäten svara på om de fick tillräckligt med information 
rörande graviditeten från mödrahälsovården. Kvinnor som fött barn för åtta veckor sedan fick svara på 
om de fått tillräckligt med information under förlossning. Svarsskalan var från ett till fem där ett innebar 
att kvinnor inte alls upplevde sig få tillräckligt med information och fem innebar att kvinnor helt och  
hållet fick tillräckligt med information. För båda frågorna var det nationella genomsnittet 4,3.
Källa: Sveriges Kommuner och Regioner (2021).

Nyförlösta kvinnor beskriver att det är viktigt att få information om hur tiden 
efter förlossningen kan vara både fysiskt och psykiskt och om vart det går att 
vända sig för stöd och vård efter förlossningen [94]. Även samtal med en barn-
morska eller annan vård personal och att prata med familj och vänner kan ge 
kvinnor en ökad trygghet under graviditeten. Också andra typer av informa-
tionskällor kan  bidra till att skapa en ökad trygghet, se Diagram 19. 
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diagram 19. Nyförlösta kvinnors svar på frågan "Vad gav ökad trygghet under graviditeten?"

Beskrivning: De vanligaste svarsalternativen bland kvinnor var ”att prata med barnmorskan eller annan 
vårdpersonal” samt ”att prata med familj”.
Källa: Socialstyrelsen (2019).
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Komplicerade graviditeter ökar
En majoritet av kvinnor i Sverige föder vaginalt, se Diagram 20 [93]. För 
vissa kan ett planerat kejsarsnitt bedömas nödvändigt baserat på kvin-
nans situation, förutsättningar och behov [103]. Ett akut kejsarsnitt 
kan behövas om det uppstår risksituationer under förlossningen [104].   
I vissa fall kan en förlossning behöva sättas igång via induktion. Orsakerna 
till igångsättning kan vara överburenhet, oklar blödning under gravidite-
ten eller sjukdom hos kvinnan, som havandeskapsförgiftning eller diabetes 
[105]. Andelen förlossningar som sker genom planerade och akuta kejsar-
snitt har legat relativt stabilt sedan 2004. Igångsatta förlossningar blir allt 
vanligare och har ökat från omkring 10 procent i början av 2000-talet, till 
omkring 21 procent av alla förlossningar år 2019 [105].

Gruppen kvinnor som föder barn har förändrats under de senaste decen-
nierna. Riskfaktorer som övervikt och hög ålder har blivit vanligare. Som ett 
resultat har antalet kvinnor med riskgraviditeter och komplicerade förloss-
ningar ökat [92]. Hög ålder och övervikt ökar, tillsammans med andra risk-
faktorer, risken för missfall och intrauterin fosterdöd (sen fosterdöd: defi-
nieras vanligen som fosterdöd efter vecka 22 eller 28). Av alla graviditeter 
slutar 10–15 procent i missfall [46] och drygt 0,3 procent av alla foster dör 
efter vecka 28 [106].

diagram 20. Andel kvinnor som fött vaginalt och med kejsarsnitt 2019

Beskrivning: 82,3 procent födde vaginalt år 2019. 7,7 procent var planerade kejsarsnitt och 9,5 procent 
födde med akut kejsarsnitt. 
Källa: Socialstyrelsen (2019).
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Det är vanligt att kvinnor som föder vaginalt drabbas av någon typ av brist-
ning under förlossningen. Ungefär hälften drabbas av bristning grad 2 [107]. 
Bristning av grad fyra är ovanligast, se Diagram 21 [108]. Vilken grad av brist-
ning avgör vilken vård som behövs. Vid bristning av grad 1 brukar bristningen 
läka av sig själv, medan bristningar av grad 2, 3 och 4 ofta behöver sys i sam-
band med förlossning. Risken för att få allvarligare bristningar (grad 3–4) är 
som minst för yngre födande kvinnor och ökar fram till 30–34 års ålder [109]. 
Andelen kvinnor som drabbas av allvarliga bristningar (vid icke-instrumen-
tell förlossning) har minskat sedan 2015 och drabbade 2 procent av födande 
kvinnor 2020 [110].

diagram 21. År 2019 drabbades 5 537 kvinnor av bristning av grad 2, 3 och 4. Fördelning per grad 
av bristning

Beskrivning: Av dem som drabbades av bristningar av grad 2, 3 och 4 fick de flesta, 64 procent,  
en bristning av grad 2.
Källa: Bristningsregistret (2020).
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Många har behov av stöd och vård efter förlossning 
De flesta kvinnor mår fysiskt och psykiskt bra  efter graviditet och förlossning, 
se Figur 12 [95]. Samtidigt har många önskemål och behov av olika typer av 
stöd och vård efter sin förlossning [94] [95]. 

Samtal med den förlösande barnmorskan om förlossningen kan för många 
vara viktigt i det initiala skedet. Många kvinnor uppger även att de önskar stöd 
från andra yrkesgrupper, som fysioterapeut, amningsexpert,  gynekolog eller 
psykolog. Behoven av stöd och vård kan vara kopplade till graviditets- och för-
lossningsrelaterade skador, psykisk ohälsa samt amning och bröstkomplika-
tioner [111]. 

figur 12. Kvinnors svar på hur de mått fysiskt och psykiskt efter graviditet och förlossning,  
ett år efter förlossning (genomsnittet av alla svar) 

Beskrivning: Kvinnor har i Graviditetsenkäten svarat på hur de har mått fysiskt och psykiskt efter förloss-
ning. Svarsskalan var från ett till fem där ett innebar mycket dåligt och fem innebar mycket bra. För båda 
frågorna var det nationella genomsnittet 3,7.
Källa: SKR (2021).

Många kvinnor drabbas dock av graviditets- och förlossningsrelaterade ska-
dor efter sin förlossning. Under perioden december 2020 till mars 2021, upp-
levde ungefär 12 procent av kvinnorna ett år efter förlossning urinläckage el-
ler ofrivillig urinavgång dagligen eller veckovis, se Diagram 22 [112]. 

Kvinnor som under förlossningen drabbats av allvarligare bristningar löper 
större risk att få komplikationer en lång tid efter förlossningen [109]. Kom-
plikationerna kan ha stor betydelse för kvinnors framtida sexuella hälsa [113] 
[114]. 14 procent av kvinnor som har fött barn anger att deras graviditeter har 
medfört sexuella konsekvenser [11].
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diagram 22. Andel kvinnor som ett år efter förlossning upplevt urinläckage eller ofrivillig urinavgång

Beskrivning: Ungefär 26 procent av kvinnor anger att de har urinläckage 1 gång per månad eller oftare 
ett år efter förlossning. 

Not: Resultatet specificerar inte huruvida urinläckaget beror på graviditet och förlossning. Det är därför 
möjligt att kvinnan hade dessa besvär innan graviditeten. 

Källa: Datauttag Graviditetsenkäten (juni, 2021).

Kvinnor kan även behöva stöd till följd av försämrad psykisk hälsa efter gra-
viditeten. En svår graviditet eller en traumatisk förlossning kan påverka den 
psykiska hälsan och vissa drabbas av postpartumdepression. Nästan 14 pro-
cent påvisar återkommande  eller ihållande depressiva symptom ett år efter 
förlossningen [115]. Andra tillstånd, som förlossningspsykos, är mycket ovan-
liga, men allvarliga [116]. För dem som drabbas av missfall eller intrauterin 
fosterdöd kan sorgen vara stor och det kan finnas behov av stöd. 

Efter förlossningen önskar många rådgivning om amning. Nästan hälften 
av alla förstföderskor, och var tredje omföderska hade velat bli erbjudna möj-
lighet att vända sig till en amningsexpert [94]. Andelen kvinnor som ammar 
har minskat under de senaste åren och fler kvinnor övergår till att del-amma 
[111]. Fyra veckor efter förlossning ammade omkring 86 procent av kvinnorna 
år 2019 [63]. Kvinnor som vill amma sitt barn kan behöva hjälp med rådgiv-
ning kring  amningshjälpmedel och komplikationer kopplat till amning, som 
bröstböld och mjölkstockning [117]. 
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Stöd och vård måste anpassas 
Kvinnors önskan och behov av stöd under och efter graviditet skiljer sig åt.  
Förstföderskor, ensam stående och kvinnor födda utanför Norden är grupper 
som kan vara viktiga att särskilt uppmärksamma. Förstföderskor mår sämre 
än omföderskor efter sin graviditet, ensamstående känner en högre grad av 
oro efter förlossningen än kvinnor med en partner och kvinnor födda utanför 
Norden är mer osäkra på vart de kan vända sig för stöd om de mår psykikst 
dåligt under och efter graviditeten. I intervjuer framkommer även att kvinnor 
med beroendeproblematik och kvinnor med intellektuell funktionsnedsätt-
ning är grupper som kan behöva både  anpassad information och insatser. 

Sammanfattningsvis hör graviditet och förlossning till de faktorer som har 
störst påverkan på kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och som berör 
nästan alla kvinnor. Hälso- och sjukvården har en viktig uppgift att erbjuda 
stöd och vård före, under och efter graviditet, och att anpassa insatserna uti-
från kvinnornas och deras partners förutsättningar och behov [94].

Klimakteriet

Sammanfattning av behovsområdet Klimakteriet 

 > Klimakteriet är perioden i kvinnors liv när menstruationen upphör. Det är en naturlig 
del av kvinnans reproduktiva livscykel.

 > De flesta kvinnor upplever någon form av fysiska eller psykiska besvär under klimak-
teriet som kan påverka olika aspekter av hälsan, livskvaliteten och sexualiteten.

 > Hormonförändringarna under klimakteriet påverkar kvinnor på olika sätt och 
upplevelserna av klimakteriet och klimakteriebesvär är individuella.

 > Svettningar och värmevallningar samt torra och sköra slemhinnor i underlivet 
drabbar majoriteten av kvinnor och påverkar många kvinnors livskvalitet negativt. 
Majoriteten rapporterar någon grad av försämrad sexuell lust och funktion i samband 
med klimakteriet. 

 > Många kan behöva vård för klimakteriebesvär och behandlingsmöjligheterna har 
förbättrats. Kvinnor med eftergymnasial utbildning hämtar i större utsträckning ut 
hormonläkemedel mot klimakteriebesvär än kvinnor med förgymnasial utbildning, 
vilket indikerar att fler kvinnor kan ha behov av behandling.

 > Kvinnor önskar och kan bli hjälpta av att få mer information om klimakteriet. Många 
upplever en brist på kunskap om klimakteriet och om hur besvären kan lindras.
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Klimakteriet – en del i kvinnors reproduktiva livscykel
Klimakteriet, även kallat övergångsåldern, benämner perioden i kvinnors liv 
före och efter den sista menstruationen. Det är en naturlig del av åldrandet 
och ett steg i kvinnans reproduktiva livscykel. Innan klimakteriet avtar ferti-
liteten successivt. Under klimakteriet blir mensblödningarna oregelbundna 
och upphör så småningom helt. 

Klimakteriet varar ofta fem till tio år. De flesta kvinnor upplever under 
denna tid någon form av kroppsliga eller psykiska besvär, som kan påverka 
olika aspekter av hälsan, livskvaliteten och sexualiteten. 

För kvinnor i Sverige inträffar den sista menstruationen i genomsnitt vid 
51–52 år. Åldern för den sista menstruationen varierar mellan 40 och 58 år. 

Majoriteten upplever fysiska eller psykiska besvär 
Hormonförändringarna under klimakteriet påverkar kvinnor på olika sätt 
och kvinnors upplevelser av klimakteriet och klimakteriebesvär är indivi-
duella [10]. För nästan alla kvinnor är ett förändrat blödningsmönster bland 
de första tecknen på klimakteriet [57]. Värmevallningar är vanligt och för 
många kvinnor kan nattliga svettningar leda till sömnproblem och bidra till 
försämrat psykiskt mående [118]. Besvär från torra och sköra slemhinnor i 
underlivet är vanliga i klimakteriet och drabbar uppskattningsvis hälften av 
alla kvinnor [119]. Det rör dels symtom från slidan såsom torrhetskänsla, öm-
het, sexuella besvär och flytningar på grund av infektioner, dels besvär från 
urinvägarna som sveda, trängningar och urinvägsinfektioner. Svettningar och 
värmevallningar går över efter klimakteriet medan förändringarna i underli-
vet kan bestå resten av livet om de inte behandlas [10].

Hormonförändringarna påverkar även andra system i kroppen och bidrar 
exempelvis till att risken för benskörhet och hjärt-kärlsjukdom ökar efter att 
kvinnor genomgått klimakteriet.

Många upplever försämrad sexuell lust och funktion 
Många kvinnor upplever sexuella besvär i samband med klimakteriet. Det 
kan ha flera orsaker, som förändrad livssituation, problem i parrelationen, 
sjukdomar och läkemedel. Vissa av besvären kan dock tydligare kopplas till 
klimakteriet. Torra och sköra slemhinnor leder ofta till sveda, ömhet och 
ytliga blödningar i slidan som också kan ge obehag vid samlag [10]. Nattliga 
svettningar kan påverka lusten direkt eller indirekt genom sömnbrist eller 
försämrat psykiskt mående [57]. 62 procent av kvinnor upplever sexuella pro-
blem i samband med klimakteriet, se Diagram 23 [120]. Sömnbrist och trött-
het, nedstämdhet, muskel- och ledsmärtor är andra vanliga besvär.
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diagram 23. Andel kvinnor som i en studie upplevde olika grad av sexuella problem i samband 
med klimakteriet, andel svarande per svarsalternativ

Beskrivning: 29 procent av kvinnorna angav att de upplevde måttliga, allvarliga eller väldigt allvarliga 
sexuella problem i samband med klimakteriet. 
Källa: Rindner et al., 2017.

Information, stöd och möjlighet till behandling 
Nya studier pekar på minskade risker och fler positiva effekter av hormon-
behandling för klimakteriebesvär som svettningar och värmevallningar. 
 Behandlingsråden har därför förändrats så att fler kvinnor kan få behand-
ling [10]. I genomsnitt hämtade 11 procent av kvinnor mellan 45–60 år ut 
receptbelagda läkemedel för klimakteriebesvär 2018, se Diagram 24 [10]. 
Kvinnor med eftergymnasial  utbildning hämtade i större utsträckning ut 
hormonläkemedel mot klimakteriebesvär än kvinnor med förgymnasial 
 utbildning. Det kan tyda på att fler är i behov av behandling. För underlivs-
besvär i samband med klimakteriet finns även icke-receptbelagda läkemedel, 
vilket innebär att andelen kvinnor som använder någon form av läkemedel 
för klimakteriebesvär sannolikt är större än andelen som använder recept-
belagda läkemedel. 

Levnadsvanor har också en inverkan på klimakteriebesvär där exempelvis 
fysisk aktivitet kan lindra svettningar, vallningar och känslor av nedstämdhet 
medan alkohol kan förvärra vallningar [121]. Det kan därför finnas skäl för 
hälso- och sjukvårdspersonal att uppmuntra till hälsosamma levnadsvanor 
för att minska besvären.
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Många kvinnor i övergångsåldern upplever en brist på information och kun-
skap om klimakteriet, och om hur besvären kan lindras, vilket kan bidra till en 
upplevelse av osäkerhet [10]. Drygt hälften av kvinnor 47–56 år upplever ett 
behov av mer kunskap om klimakteriet och om olika behandlingsmöjligheter 
för sina besvär [118]. 

Eftersom kvinnor upplever klimakteriet olika och drabbas i olika utsträck-
ning av besvär är det viktigt att stöd, vård och behandling är individanpassad 
och utgår från en helhetssyn på kvinnans situation [10]. 

diagram 24. Andel kvinnor som har värmevallningar i åldern 47–56 år och andel kvinnor i åldern 
45–60 år som fått läkemedel förskrivna från primärvård eller gynekologisk öppenvård

Beskrivning: Cirka 70 procent av kvinnor i klimakteriet har värmevallningar. Av kvinnorna i åldrarna 
45–60 år har 11 procent hämtat ut läkemedel mot klimakteriebesvär.
Källa: Socialstyrelsen (2020).
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KAPITEL 4
Gapanalysen visar på  
utvecklings områden för att 
möta behoven

I det här avsnittet beskrivs områden där hälso och sjukvården kan 
utvecklas för att i större utsträckning möta kvinnors behov av stöd 
och vård. 

Utvecklingsområden för att möta kvinnors behov 

Analysen visar att det finns gap mellan kvinnors behov av stöd och vård för en 
god sexuell och reproduktiv hälsa och hälso- och sjukvårdens insatser. Många 
delar av hälso- och sjukvården och olika professioner har en viktig roll i arbe-
tet för att stänga gapen. Området rör halva befolkningen och frågor som gra-
viditet och förlossning, pre-konception, klimakteriebesvär och dysfunktion i 
bäckenbotten rör stora grupper av kvinnor. 

En del av de gap som lyfts fram är belysta i tidigare arbeten och det finns 
flera pågående nationella initiativ. Till exempel satsningen på kvinnors hälsa 
och förlossningsvård som pågår åren 2015–2022 och Socialstyrelsens arbe-
ten om vård och behandling vid klimakteriebesvär och endometrios [122] 
[123] [10] [79]. Vidare har Folkhälsomyndigheten i den nationella strategin 
för SRHR pekat ut sju åtgärdsområden som går i linje med de utvecklings-
områden som presenteras i denna rapport. Därtill finns ett stort antal pågå-
ende initiativ och utvecklingsarbeten i regioner och kommuner. 
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Gapanalysen baseras på intervjuer samt dialogmöten med experter och sak-
kunniga från myndigheter, olika kunskapscentrum, nationellt system för 
kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård, akademin, ideella organisationer/
föreningar, professionsföreningar och -förbund, verksamhetschefer och 
yrkes verksamma, företrädare för olika grupper av kvinnor och personer som 
arbetar med vissa grupper av kvinnor samt rapporter, studier och nationell 
statistik. 

I analysen framträder sex breda utvecklingsområden som rör flera av de 
behovsområden som har kartlagts. I Figur 13 listas dessa utvecklingsområden 
samt var i en övergripande vårdprocess som dessa utmaningar finns. 

figur 13. I gapanalysen har sex utvecklingsområden identifierats

Beskrivning: Genom gapanalysen har sex utvecklingsområden identifierats. Dessa är: Många kvinnor 
saknar tillräcklig information och kunskap, Vården behöver anpassas för olika behov och förutsättningar, 
Samtal om sexuell hälsa och reproduktiv livsplan uteblir ofta, Många har svårt att hitta rätt i vården, 
Kvinnor med icke-akuta behov kan få vänta länge, Det finns skillnader i vård och behandling.

Denna rapport syftar till att ge en bred bild av centrala utvecklingsområden. 
Som stöd för utvecklingsarbete kommer det att behövas mer fördjupade ana-
lyser. Det är också viktigt att betona att en kartläggning av vården i alla regio-
ner och kommuner inte har genomförts. Det finns regionala och lokala skill-
nader i vårdens utförande och förutsättningar för att möta kvinnors behov 
inom olika områden.
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Många kvinnor saknar tillräcklig kunskap och information

En förutsättning för god sexuell och reproduktiv hälsa är att ha kunskap eller 
tillgång till information som kan ge relevant kunskap. I den nationella stra-
tegin för SRHR är ett av åtgärdsområdena att Säkra rätten till kunskap och 
information. 

Kvinnor behöver kunskap om hur den egna kroppen fungerar, vad som är 
vanliga hälsoproblem, vad man kan göra för att stärka sin egen hälsa, vad som 
är normalt och inte – och när man bör söka vård. Konsekvenserna av att inte 
ha kunskap eller tillgång till information kan bli att man avstår från att söka 
stöd och vård, men också att resurser och möjligheter till egenvård inte tas 
tillvara. Det är viktigt att hälso- och sjukvården tar vara på kvinnors egen vilja 
och förmåga att ta en aktiv roll i att främja sin hälsa. 

Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att tillgängliggöra kvalitetssäkrad 
och målgruppsanpassad information. Analysen visar två områden som behö-
ver stärkas:

 > Kunskap och tillgång till information hos unga kvinnor och kvinnor i fertil 
ålder om pre-konception, fertilitet, menstruation och genital smärta.

 > Kunskap och tillgång till information för kvinnor inför, under och efter 
klimakteriet. 

Kunskapen om fertilitet, menstruation och genital smärta behöver öka
För ungdomar finns det strukturer för samlad, kvalitetssäkrad och mål-
gruppsanpassad information om sexuell och reproduktiv hälsa via ungdoms-
mottagningar samt UMO.se och Youmo.se. Kvinnor som är gravida får stöd i 
dessa frågor från mödrahälsovården, liksom kvinnor med regelbunden kon-
takt med mödrahälsovården för preventivmedelsrådgivning. 

En utmaning är dock, enligt intervjupersonerna, att unga kvinnor och kvin-
nor i fertil ålder behöver ökad kunskap om fertilitet och pre-konceptionell 
hälsa, genital smärta och vanliga menstruationsbesvär och att informationen 
därför behöver stärkas. När det gäller fertilitet och pre-konception saknar 
många kunskap om riskerna med att vänta med att skaffa barn till senare i 
livet samt vilka faktorer som påverkar möjligheterna att bli gravid. 

Intervjuade beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal i vissa fall antar att 
kvinnor har högre kunskap än vad de har. Det kan leda till att hälso- och sjuk-
vårdspersonal inte ger tillräckligt med bakgrundsinformation och ställer frå-
gor som är svåra att svara på. Exempelvis kan det vara svårt att svara på frågor 
om mensen är normal om man inte vet vad normalt innebär. En konsekvens 
kan bli att kvinnor får svårt att uttrycka sitt behov och därför inte får tillgång 
till rätt vård och stöd. 

För goda förutsättningar för sexuell och reproduktiv hälsa hos kvinnor 
behöver män också ha kunskap. Intervjupersoner har påtalat att mäns kun-
skapsnivå behöver stärkas inom områden som fertilitet och pre-konception. 
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EXEMPEL Samlad och evidensbaserad information på Reproduktivlivsplan.se

Reproduktivlivsplan.se är en webbsida som har information riktad till unga personer för att 
öka medvetenheten om hur ålder och levnadsvanor påverkar fertiliteten. Informationen ska 
fungera som en förebyggande insats så att unga kan göra välgrundade val när det gäller 
levnads vanors inverkan på fertilitet, graviditet, förlossning och framtida barns hälsa. 

Webbsidan riktar sig också till hälso- och sjukvårdspersonal som kan använda den som 
samtalsstöd.

Reproduktivlivsplan.se är del av ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet om hälsa och 
livsstil före, under och efter graviditet. [124]

Kvinnor behöver mer kunskap om klimakteriet 
Av intervjuerna framgår att kvinnor inför, under och efter klimakteriet sak-
nar tillräcklig kunskap om vanliga klimakteriebesvär, sexuell hälsa och andra 
tillstånd, som till exempel bäcken bottendysfunktion. Detta trots att en stor 
del av kvinnor drabbas av dessa problem och åkommor. Kunskapen behöver 
stärkas om när man ska söka vård och hur, om egenvård och hur man kan 
främja sin egen hälsa. 

För att stärka kunskapen kan tillgången till information , dialog och rådgiv-
ning utvecklas för kvinnor inför, under och efter klimakteriet. Information 
kan ges i olika format, till exempel via digitala tjänster, informationsmaterial 
i olika kanaler, och anpassad information och rådgivning i vårdmötet. Den 
 digitala informationen och stödet behöver utvecklas för att bli mer målgrupps-
inriktat och nå fler. En utmaning är att det saknas ett samlat stöd för kvinnor 
inför, under och efter klimakteriet, likt det stöd som finns genom ungdoms-
mottagningar och UMO.se för unga kvinnor. 

”Som ung får man lära sig att det går att vända sig till ungdomsmottagningen. 
Men var ska man få information som äldre? Det finns inte på motsvarande sätt 
“en väg in” för äldre och det är otydligt vart man ska vända sig i vården.” 

Företrädare för pensionärsorganisation 

Vårdpersonal behöver kunskap och stöd för att informera
Gapanalysen visar att både den breda målgruppsinriktade informationen och 
den anpassade informationen i vårdmötet behöver utvecklas. En utmaning 
är att det för områden som fertilitet och klimakteriet ofta saknas ett utpekat 
ansvar för att ta fram och tillhandahålla information till kvinnor. 
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För att kunna ge kvalitetssäkrad, relevant och anpassad information i vård-
mötet behöver också kompetensen hos och stödet till hälso- och sjukvårds-
personalen stärkas. Det gäller särskilt till vårdpersonal som inte arbetar 
inom ungdomsmottagningar, mödrahälsovård och inom kvinnohälsa/
gynekologiska  mottagningar inklusive förlossningsvård och BB. Här finns 
både grund läggande kompetens inom SRHR och specialiserad kompetens 
inom olika områden som rör sexuell och reproduktiv hälsa. 

Vården behöver anpassas för olika behov och förutsättningar

För att alla kvinnor ska kunna söka och få vård av god kvalitet behöver vården 
anpassas utifrån olika gruppers behov och förutsättningar. Det gäller särskilt 
kvinnor med funktionsnedsättning, migrationserfarenhet, som lever i social 
utsatthet samt hbtqi-personer. Dessa grupper har generellt en sämre sexuell 
och reproduktiv hälsa än övriga befolkningen och är grupper för vilka hälsan 
och rättigheterna behöver stärkas [2]. För att vården ska bli mer jämlik bör 
den i högre grad anpassas utifrån olika förutsättningar när det gäller tillgäng-
lighet, bemötande och information.

Tillgängligheten behöver stärkas 
För en god tillgänglighet behöver kontaktvägarna till vården vara tydliga och 
väl kommunicerade samt att det är möjligt att nå vården via olika kontakt-
vägar som passar för olika behov. Stärkt digital tillgänglighet kan underlätta 
för personer med fysisk funktionsnedsättning, den fysiska tillgängligheten till 
ungdomsmottagningarna behöver stärkas för kvinnor med fysisk funktions-
nedsättning och den uppsökande verksamheten för kvinnor som är mindre 
benägna att söka vård behöver utvecklas. Upp sökande verksamhet kan behö-
vas för att nå kvinnor med migrationserfarenhet, kvinnor som lever i heders-
kontext eller kvinnor i social utsatthet – grupper av kvinnor som söker vård i 
lägre utsträckning än andra. 

EXEMPEL Tillgänglighetsarbete med SRHR-bussen i Västra Götalandsregionen

SRHR-bussen är en mobil mottagning som drivs av Regionhälsan i Västra Götalandsregionen. 
Syftet är att öka tillgängligheten till stöd och vård när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa, 
främst till personer som vanligen inte söker hjälp på fasta mottagningar. Den används också 
vid olika evenemang, som Pridefestivaler. Verksamheten vänder sig till alla invånare oavsett 
könsidentitet och ålder och besöken är kostnadsfria. I bussen kan den som vill få hjälp med 
cellprovtagning, provtagning för könssjukdomar, preventivmedelsrådgivning och samtal om 
sexuell hälsa.
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Normer och föreställningar kan påverka bemötandet 
Vissa grupper av kvinnor både riskerar och är oroliga för att få ett sämre be-
mötande i vården. Kvinnor med funktionsnedsättning kan exempelvis få ett 
bristande bemötande i frågor som familjebildning. [16] Kvinnor med migra-
tionserfarenhet möts ibland av föreställningar och bristande förståelse för 
kulturella skillnader, som kan upplevas som dömande. Stigma och ett dö-
mande bemötande kan också drabba kvinnor med missbruksproblematik och 
kvinnor som lever i social utsatthet. Hbtqi-personer får ibland ett bemötande 
som utgår från hetero normer. Oron för att inte få ett gott bemötande kan leda 
till att kvinnorna väljer att inte söka vård eller att vårdens kvalitet blir sämre.

”Min bild är att kvinnor med migrantbakgrund ofta känner att det finns 
föreställningar om dem. De blir ofta ifrågasatta och får ett annat typ av 
bemötande som ger sämre vård. Det skulle behövas en större förståelse för 
dessa kvinnor.”

Företrädare för organisation som bland annat ger stöd till kvinnor inom SRHR 

Kommunikationen behöver anpassas 
Intervjupersoner lyfter att information och kommunikation behöver anpas-
sas mer utifrån olika språk eller kognitiva behov, exempelvis för kvinnor med 
migrationserfarenhet eller intellektuell funktionsnedsättning. Intervjuade 
beskriver att tiden för vårdbesöket kan också behöva anpassas för kvinnor i 
dessa grupper. I vissa fall behövs tolk med SRHR-utbildning (SRHR-tolkar) 
och tillgången till den typen av stöd varierar över landet. Hälsolitteracitet, 
förmåga att förvärva, förstå, värdera och använda hälsorelaterad information 
för att bibehålla och främja hälsa, är viktigt att beakta. Det är en förmåga som 
kan förändras under livet beroende på hur man mår, i vilken livssituation, 
kultur eller omgivning man befinner sig samt tidigare erfarenhet av vården.

”Det behövs tydligare och tillgänglig information på lätt svenska till kvinnor 
med intellektuell funktionsnedsättning. De behöver information i god tid före 
besöket om hur själva besöket går till, tillstånd och sjukdomar och vilken vård 
som finns. Annars kan det leda till att de inte förstår att de borde gå till vården 
eller att de inte vågar söka vård för att de inte vet vad som kommer hända.”

Företrädare för brukarorganisation 

Vårdpersonal behöver kunskap och förutsättningar 
Enligt intervjupersonerna behöver hälso- och sjukvårdspersonal stärkt 
kunskap och stöd för att prata om sexualitet och reproduktion med kvinnor 
utifrån deras individuella förutsättningar och behov. Det gäller också kun-
skap och förståelse för vilka normer som kan påverka bemötandet negativt.  
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Det kan behövas stöd för att reflektera kring vilka normer och egna föreställ-
ningar som påverkar bemötandet och vad som behöver förändras för att inte 
påverka vårdmötet negativt. 

Även de praktiska förutsättningarna kan behöva förbättras för att göra nöd-
vändiga anpassningar i vårdmötet och öka tillgängligheten. Det kan handla 
om möjligheter att förlänga tiden för vårdmöten samt tillgång till hjälpmedel 
och tolkstöd för en god kommunikation.

Samtal om sexuell hälsa och reproduktiv livsplan uteblir ofta

Frågor om sexuell och reproduktiv hälsa kan vara en viktig del för att få en 
helhetsbild av en patients hälsa. Genom att ställa frågor och bjuda in till sam-
tal sänker hälso- och sjukvårdspersonal barriärer för kvinnor att lyfta frågor 
relaterade till sexuell och reproduktiv hälsa. När dessa frågor inte lyfts blir 
det svårare för vårdpersonal att identifiera problem och behov samt att ge 
vård och stöd.

Samtal om sexuell hälsa uteblir ofta 
En majoritet av vuxna kvinnor är sexuellt aktiva [11] och nästan hälften upp-
lever någon form av återkommande sexuell problematik [14]. Ändå uterblir 
ofta samtal om sexuell hälsa inom hälso- och sjukvården. [24] [125] [126] 
[127] [128]. Endast fyra av tio sjuksköterskor känner sig trygga i sin förmåga 
att möte patienternas sexuella problem [128]. 

Det saknas ett strukturerat arbete kopplat till sexuell hälsa i många delar 
av vården. Det innebär att frågor om sex och samlevnad sällan lyfts av hälso- 
och sjukvårdpersonal och att patienten själv behöver ta initiativ till samtal 
om sexuell hälsa. Eftersom det kan vara svårt att ta upp frågor om sin sexuella 
hälsa på grund av tabun och stigma, medför det ofta att dessa frågor inte blir 
en del av vårdmötet. 

EXEMPEL Webbutbildningen Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Webbutbildningen ”Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter” är utvecklad i Västra 
 Götalandsregionen och ger hälso- och sjukvårdspersonal en grundläggande utbildning i 
ämnet. Utbildningen utgår från ett livscykelperspektiv och uppmuntrar hälso- och sjukvårds-
personal att ha med SRHR-perspektivet i alla patientmöten. Kursen syftar till att göra kurs-
deltagarna trygga i att ställa frågor till sina patienter om sexualitet och sexuell hälsa. Genom 
interaktiva patientsituationer, filmer och frågor utbildas kursdeltagare i frågor, ordval och 
inkluderande formuleringar, grundläggande principer för arbete med SRHR och sexualitetens 
betydelse i olika åldrar. 

Läs mer om webbutbildningen Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – webbutbildning.

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/kunskapscentrum-for-sexuell-halsa/utbildningar/webbutbildning-srhr/
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Vissa grupper tillfrågas i mindre utsträckning 
Det finns delvis omedvetna förväntningar hos vårdpersonal att vissa grupper 
inte har behov som rör sexuell hälsa. Det kan röra före ställningar om att äldre 
kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning är mindre sexuellt aktiva än 
kvinnor generellt. Det riskerar att leda till att dessa grupper än mer sällan än 
andra grupper får frågor om sex och sexuell hälsa. 

”Vårdpersonal måste ha mer kunskap när de möter äldre. Det förekommer 
för mycket fördomar. Sexualiteten är också en del av ett bättre liv – det ska ju 
inte vara förbehållet de yngre. Sen kan det finnas fysiska hinder och man kan 
behöva hjälpmedel.”

Företrädare för pensionärsorganisation 

Cirka sex av tio med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom har 
inte fått frågor från hälso- och sjukvårdspersonal om sin sexuella hälsa eller 
sexualliv, se Diagram 25 [16].

diagram 25. Kvinnor och män, med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom, svar på frå-
gan: ”Har du i samband med besök inom hälso- och sjukvården fått frågor om din sexuella hälsa 
eller om ditt sexualliv?”

Beskrivning: 61 procent av de svarande angav att de inte fått frågor om sin sexuella hälsa eller sexualliv i 
ett samband med besök inom hälso- och sjukvården.
Källa: Funktionsrätt Sverige och RFSU (2021).

Kvinnor med missbruksproblematik eller funktionsnedsättning får också 
 frågor om sexuellt våld i mindre utsträckning än kvinnor generellt. Att kvin-
nor med funktionsnedsättning inte tillfrågas i samma utsträckning kan till 
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viss del bero på föreställningar om att personer med funktionsnedsättning 
inte drabbas av sexuellt våld [34]. Att kvinnor med missbruksproblem inte 
tillfrågas kan enligt intervjupersoner förklaras av att hälso- och sjukvårds-
personal är osäkra på hur de ska prata om sexuellt våld med dessa kvinnor och 
hur de ska hantera svaren. 

”Generellt sett pratar vårdpersonal mindre om sexuell hälsa med kvinnor som 
har en beroendeproblematik. Kvinnorna har högre risk att ha varit utsatta för 
sexuella trauman vilket gör att det kan kännas obekvämt och läskigt att ställa 
frågor. Om man är osäker på hur man ska hantera och agera på ett svar så kan 
det vara lättare att avstå från att fråga.”

Yrkesverksam inom hälso- och sjukvården som ger stöd till vissa grupper av kvinnor 

Samtal om reproduktiv livsplan uteblir ofta 
Många kvinnor saknar tillräcklig kunskap om hur fertiliteten påverkas av ål-
der och levnadsvanor. Det blir också vanligare att kvinnor och deras partners 
väljer att vänta med att försöka få barn tills att de nått en ålder som innebär 
ökad risk för att inte kunna bli gravid, där de hälsomässiga riskerna för både 
mamma och barn ökar och där kvinnan kan behöva behandling för att kunna 
bli gravid. Samtidigt pekar intervjupersonerna på att vården sällan för samtal 
om fertilitet och reproduktiv livsplan, till exempel vid preventivmedelsråd-
givning. 

För att öka kunskapen hos kvinnor kan hälso- och sjukvården tillhanda-
hålla information om hur levnadsvanor och ålder påverkar möjligheterna 
att bli gravid. Vården kan också i större utsträckning ställa frågor om och ge 
 anpassad rådgivning i vårdmötet för att underlätta för kvinnor att fatta väl-
grundade beslut.

Vårdpersonal behöver kunskap och tydligare uppdrag 
Intervjupersonerna lyfter flera anledningar till att samtal om sexuell hälsa 
uteblir i vårdmötet:

 > Hälso- och sjukvårdspersonal har inte tillräcklig förståelse eller kunskap 
om hälso- och sjukvårdens ansvar för att möta behov som handlar om 
sexualitet och sexuell hälsa.

 > Det saknas tydliga uppdrag och rutiner för samtal. 
 > Hälso- och sjukvårdspersonal har inte tillräcklig kompetens om SRHR. 
 > Det saknas tillräckligt med tid under vårdmötet för samtal. 
 > Frågor om sexuell hälsa är stigmatiserade och utmanande att prata om. 
 > Hälso- och sjukvårdspersonal vet inte vart en patient kan hänvisas vidare 

vid behov.
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Att samtal om pre-konception och reproduktiv livsplan uteblir beror framför 
allt på att det saknas ett tydligt uppdrag att föra samtal och ge råd och stöd till 
kvinnor i dessa frågor. Ansvaret bör förtydligas, liksom vid vilka tillfällen och 
sammanhang samtalet bör föras. För att kunna ge råd och stöd kan hälso- och 
sjukvårdspersonal behöva utökat stöd och kompetensutveckling. 

Många har svårt att hitta rätt i vården 

Kvinnor behöver nå och få vård där rätt kompetens finns för att möta deras 
behov. Det är viktigt att det är tydligt hur man ska söka vård och att vägarna 
in till vården är väl kommunicerade. Om vägarna till och genom vården är 
otydliga kan det leda till att det tar längre tid att få rätt vård och behandling, 
eller till att vissa kvinnor inte alls får vård och behandling. 

Svårnavigerat både för kvinnor och vårdpersonal 
Gapanalysen visar att vården för behov inom sexuell och reproduktiv hälsa 
kan vara svårnavigerad, både för kvinnor och för hälso- och sjukvårdsvård-
personal. Ungdomsmottagningarnas målgrupp och kvinnor som har konti-
nuerlig kontakt med mödrahälsovården har en tydligare väg in till en första 
vårdkontakt. För övriga kvinnor som inte tillhör dessa grupper är det inte all-
tid tydligt var de ska vända sig; mödrahälsovården, vård- eller hälsocentral, 
ungdoms mottagningen eller en specialistmottagning.

Det händer också att det saknas sammanhållna vårdkedjor eller att de inte 
är tillräckligt etablerade och kommunicerade. Ett exempel är att vårdkedjan 
före, under och efter graviditet försvagas vid eftervården [92]. 31 procent av 
kvinnorna som mått fysiskt dåligt efter graviditeten har inte vetat vart de 
kunde vända sig för stöd, se Diagram 26 [95]. Ett annat exempel är att det i 
vissa fall är otydligt, för såväl kvinnor som medarbetare, vilken vård som 
finns att tillgå för personer som drabbats av sexuellt våld tidigare i livet [34]. 
 Eftersom var femte kvinna någon gång i sitt liv utsätts för allvarligare sexuella 
övergrepp är det viktigt att det är tydligt hur man kan söka stöd från hälso- 
och sjukvården.
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diagram 26. Andel kvinnor som inte mått bra fysiskt eller psykiskt efter graviditet och förlossning 
och som inte vet vart de kan vända sig 

Beskrivning: 31 procent av kvinnor som inte mått fysiskt bra efter förlossning visste inte vart de kunde 
vända sig. 20 procent av kvinnor som inte mått psykiskt bra visste inte vart de kunde vända sig. 

Not: Frågorna som ställdes enbart till kvinnor som inte mått psykiskt eller fysiskt bra efter graviditet och 
förlossning. Antalet kvinnor som svarade på frågan om fysisk hälsa var 10 821 och om psykisk hälsa 9 684.

Källa: Graviditetsenkäten (2021).

Ytterligare områden där sökvägarna till vård och vårdkedjans olika steg kan 
vara otydliga är vård och stöd vid missfall eller intrauterin fosterdöd, problem 
med sexuell lust och funktion och menstruell hälsa som PMS/PMDS samt kli-
makteriebesvär. Det kan leda till att kvinnor söker vård hos en gynmottag-
ning för klimakteriebesvär som kan hanteras av primärvården, att kvinnor 
som drabbats av missfall eller intrauterin fosterdöd inte får stöd och att kvin-
nor med PMS/PMDS hänvisas fram och tillbaka mellan olika delar av vården. 
I synnerhet kvinnor med problematik kopplat till sexuell lust och funktion 
upplever att de inte vet vart de ska vända sig för att få stöd. 

”Kvinnor vet inte vem de ska vända sig till för att få hjälp med sexuell lust. 
Många vet inte om det är möjligt eller inte att söka hos sin vårdcentral. Och om 
de gör det blir de inte prioriterade. I vissa fall hänvisas de vidare till gyn men 
där finns inte tiden att hantera problemen.”

Verksamhetschef, kvinnoklinik 
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Otydlig ansvarsfördelning är en bidragande orsak 
Bidragande orsaker till att vården kan vara svårnavigerad är att det inte alltid 
finns uppdrag att ge vård och stöd, att ansvarsfördelningen är otydlig, att vård-
kedjan inte är kommunicerad och att informationen om kontaktvägar brister. 

I många fall sker den första vårdkontakten i primärvården. Därför är det 
viktigt att det i primärvården finns kompetens för att identifiera behov, ställa 
diagnos och ge vård och stöd – alternativt hänvisa patienten vidare för fort-
satt utredning. Det innefattar också kunskap om andra kompetenser och 
hur de är organiserade för att kunna remittera vidare till rätt vårdnivå. En-
ligt intervjuer kan uppdraget för vård- och hälsocentraler behöva förtydligas 
och kompetensen stärkas, både för att kunna ge vård och stöd och identifiera 
vårdbehov som kräver remittering till andra delar av vården. 

Kvinnor med icke-akuta behov kan få vänta länge

Att få vård och stöd inom rimlig tid för tillstånd och problem som rör sexu-
alitet och reproduktion är av betydelse för den allmänna hälsan. Att behöva 
vänta länge på vård kan innebära att möjligheterna till sex och samliv liksom 
sociala och fysiska aktiviteter i vardagen begränsas eller upphör. Det kan också 
påverka relationer och den psykiska hälsan negativt. 

”Många äldre kvinnor drabbas av bäckenbottendysfunktion. Ofta hämmar det 
kvinnorna och det upplevs som pinsamt och obehagligt. Många isolerar sig och 
tappar den sociala samvaron vilket kan leda till psykisk ohälsa.”

Företrädare för pensionärsorganisation

Långa väntetider vid genital smärta, framfall och inkontinens
I intervjuerna framkommer att det är vanligt att kvinnor som lider av mindre 
akuta behov får vänta länge på insatser från vården. Långa väntetider är ett 
problem för kvinnor som behöver vård för genital smärta, framfall och inkon-
tinens. 

För kvinnor med endometrios, som drabbar upp till var tionde kvinna 
i  fertil ålder [77], finns risken att få vänta länge på att få komma till smärt-
specialist [79]. Tiden från första symptom till diagnos kan också vara lång 
[79]. Likaså kan det ta lång tid för kvinnor med vestibulit (även kallat vulv-
odyni) att få komma till vulvamottagningar [22]. Flera intervjuade nämner 
också att väntetiderna har också blivit längre till följd av covid-19-pandemin. 



93Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom livet. Vårdens utmaningar och vägar framåt 

Att kvinnor med framfall och urininkontinens får vänta länge på vård bekräf-
tas av tillgänglig statistik. Enligt väntetidsdata genomfördes 54 procent av 
operationerna för urininkontinens [129] respektive 60 procent för framfall 
inom vårdgarantins tidsgräns år 2019, se Diagram 27 och Diagram 28 [130]. 
Det motsvarar att drygt 2 800 personer fick vänta längre på operation för 
framfall och urininkontinens än vårdgarantins tidsgräns. Det kan jämfö-
ras med alla operationer/åtgärder inom gynekologisk vård där 84 procent 
genom fördes inom 90 dagar [129].

diagram 27. Andel operationer för urinläckage som genomförts inom 90 dagar år 2019

Beskrivning: I riket genomfördes 54 procent av operationerna inom 90 dagar. I regionen med högst andel 
genomfördes 94 procent inom 90 dagar. I regionen med lägst andel genomfördes 7 procent av operatio-
nerna inom 90 dagar (näst lägsta värde var 19 procent). 

Not: Vid tolkning av väntetidsdata är det viktigt att beakta att skillnader kan finnas i inrapportering från 
regionerna, vilket minskar jämförbarheten. Exempelvis finns variationer i täckningsgrad för olika opera-
tioner/åtgärder, vad som ingår i data på grund av skillnader i hur vården är organiserad samt vad som 
klassificeras som patientvald respektive medicinskt motiverad väntan. 

Källa: Vården i Siffror (juni 2021).
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diagram 28. Andel operationer för framfall som genomförts inom 90 dagar år 2019 (procent) 

Beskrivning: I riket genomfördes 60 procent av operationerna inom 90 dagar. I regionen med högst värde 
genomfördes 89 procent inom 90 dagar och i regionen med lägst värde genomfördes 20 procent av 
operationerna inom 90 dagar.

Not: Vid tolkning av väntetidsdata är det viktigt att beakta att skillnader kan finnas i inrapportering  
från regionerna, vilket minskar jämförbarheten. Exempelvis finns variationer i täckningsgrad för olika 
operationer/åtgärder, vad som ingår i data på grund av skillnader i hur vården är organiserad samt vad 
som klassificeras som patientvald respektive medicinskt motiverad väntan. 

Källa: Väntetidsdatabasen (augusti 2021).

Akuta behov prioriteras 
Anledningen till att kvinnor får vänta länge på vård för vissa tillstånd är att 
mer akuta behov behöver prioriteras före icke-akuta behov inom samma en-
heter där tillgången till vissa specialistkompetenser är begränsad.

För genital smärta kan det delvis bero på att antalet kvinnor som söker vård 
har ökat de senaste åren. Det är oklart om  ökningen beror på att fler kvinnor 
drabbas av genital smärta eller att andelen som söker vård har ökat.
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En bidragande orsak till att behandling av framfall och inkontinens inte prio-
riteras är enligt intervjupersonerna att en stor andel av de som drabbas är 
äldre personer som kan ha sämre förutsättningar uttrycka sitt vårdbehov. 
Mer strukturella förklaringar till att stöd och vård inte ges inom rimlig tid, är 
att problemen inte är så uppmärksammade, att det saknas starka patientföre-
trädare. Och att vårdområdet saknar traditionell status. 

Det finns skillnader i vård och behandling 

Alla ska ha tillgång till vård av god kvalitet utifrån sina behov oavsett var man 
bor i landet. Omotiverade skillnader i vård och behandling mellan vårdgivare, 
regioner och kommuner leder till en ojämlik vård. Alla skillnader i vårdens 
utförande är inte omotiverade – de kan bero på skillnader i patientsamman-
sättning eller att det saknas kunskap om vad som är en effektiv behandling. 
Men skillnaderna kan indikera att kvinnor inte alltid erbjuds vård och stöd i 
enlighet med bästa tillgängliga kunskap. 

Diagnostisering och behandling varierar för vissa behov
Sakkunniga och verksamhetsföreträdare har i intervjuerna påtalat att det 
råder skillnader i diagnostisering och behandling på flera områden. Till ex-
empel lyfts skillnader i vården vid sexuellt våld, genital smärta, preventiv-
medelsrådgivning vid abort, vården före, under och efter graviditet, behand-
ling för framfall och inkontinens samt stöd och vård vid klimakteriebesvär. 
För vissa områden saknas kvalitetsindikatorer, vilket gör det svårt att följa 
upp hur vården utförs och vilka resultat den får för kvinnorna. 

Nedan ges exempel på skillnader som beskrivits i intervjuer och litteratur 
samt data för tio indikatorer som visar på skillnader i vård och behandling 
mellan regioner. Det är svårt att utan fördjupade analyser dra slutsatser om 
vad som är omotiverade och väsentliga skillnader inom olika områden. De 
skillnader som lyfts ska ses som exempel och inte en heltäckande kartläggning. 
Fokus har inte varit att analysera regionala skillnader inom enskilda områden. 

När det gäller vården före, under och efter graviditet har tidigare utredning-
ar visat på att det finns omotiverade skillnader, gällande andelen kvinnor som 
kommer på eftervårdsbesök, som tillfrågas om AUDIT-screening och vålds-
utsatthet samt andel kvinnor som drabbas av allvarliga bristningar [131]. För 
dessa indikatorer har skillnaderna mellan regioner minskat de senaste åren.

Variationer i diagnostisering och behandling finns också för vården vid 
 genital smärta. Enligt intervjuade varierar andelen kvinnor som diagnostiseras 
över landet. Detta belyses också i tidigare kartläggningar där det framkommer 
att det år 2016 var ungefär 9–10 gånger vanligare att diagnostiseras med vesti-
bulit i den region där flest fick diagnosen jämfört med där den ställdes i minst 
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utsträckning, se Diagram 29 [22]. En del av skillnaden kan förklaras av att diag-
nostiseringen i olika utsträckning görs av läkare inom den specialiserade vår-
den och därmed inkluderas i statistiken. 

diagram 29. Antal förstavårdskontakter för vestibulit inom öppen- och slutenvården för kvinnor i 
åldrarna 15–44 år per 100 000 kvinnor i samma åldrar, per län. 

Beskrivning: I regionen med högst värde var antalet förstavårdskontakter per 100 000 kvinnor 110. Mot-
svarande siffra i regionen med lägst värde var 11. Åldersstandardiserade värden, år 2016.
Källa: Socialstyrelsen (2018).

Enligt intervjuade råder även stora skillnader mellan olika vårdgivare och 
 regioner när det gäller preventivmedelsrådgivning i samband med abort. 
 Vissa har som rutin att göra det vid aborttillfället, medan andra hänvisar 
kvinnor till att boka en ny tid. Studier visar att motivationen att påbörja en 
preventivmedelsmetod är störst i direkt anslutning till aborten [132]. 
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”Det är stora skillnader över riket och mellan mottagningar när det kommer 
till abortvården. Möjligheten att få spiral eller pstav insatt i samband med 
aborten varierar trots att det finns tydlig evidens för att göra det. Många  
mottagningar väljer att låta kvinnan boka in en tid själv istället för att ge  
en tid i samband med aborten.”

Verksamhetschef, kvinnoklinik 

Tabell 2 visar exempel på skillnader i behandling och utfall av vården mellan 
regioner utifrån tillgängliga indikatorer. Det tyder på att det finns utrymme för 
att förbättra vården och minska de regionala skillnaderna. Det är till  exempel 
fyra gånger så vanligt att få en prolapsoperation i den region som utför flest 
operationer per 100  000 invånare jämfört med den region som utför lägst 
 antal operationer7 [133]. Det är också dubbelt så vanligt med planerat kejsar-
snitt i den region med högst andel planerade kejsarsnitt jämfört med den re-
gion med lägst andel [93]. Vad skillnaderna beror på och om de är motiverade 
på grund av till exempel skillnader i befolkning behöver analyseras vidare. 

tabell 2. Regionala skillnader i behandling och utfall av vården – behandling

Indikator Önskat 
värde 
(högt/lågt)

Högsta 
regionala 
värde

Lägsta 
regionala 
värde

Andel kvinnor som får epiduralbedövning vid vaginal 
förlossning (bland förstföderskor) (2019)**

- 71,4 % 41,3 %

Andel planerade kejsarsnitt (2019)** - 10,3 % 5,0 %

Antal hysterektomier per 100 000 kvinnor (2019)* - 102,6 44,4

Andel operationer av äggledare, äggstockar och 
tillhörande ligament (adnex) som påbörjats med 
titthåls-kirurgi (2019)*

Högt 97,6 % 80,6 %

Andel patienter som opererats med minimalinvasiv 
teknik (tillhålskirurgi och vaginal operation) vid bort-
tagande av livmoder (hysterektomier) (2019)* 

Högt 85,4 % 29,1 %

Antal operationer vid urininkontinens per 100 000 
kvinnor. Åldersstandardiserade värden (2019)*

- 177,7 6,1 (se 
förklaring 1)

Antal prolapsoperationer per 100 000 kvinnor.  
Åldersstandardiserade värden (2019)*

- 162,7 37,1 (se 
förklaring 2)

1: Näst lägsta värde är 39,7.
2: Näst lägsta värde är 74,9. 

Not. 7. Regionen med lägst värde hade avsevärt mycket lägre värde än de andra regionerna.   
 Exempelvis var det dubbelt så vanligt att få en prolapsoperation per 100 000 invånare i den   
 region som utförde flest operationer jämfört med den som utförde näst lägst. 
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tabell 3. Regionala skillnader i behandling och utfall av vården – utfall

Indikator Önskat 
värde 
(högt/lågt)

Högsta 
regionala 
värde

Lägsta 
regionala 
värde

Andel perinealbristningar av grad III och IV vid vagi-
nal förlossning bland förstföderskor (2019)**

Lågt 7,2 %  2,3 %

Andel kvinnor som anger att de inte behövt söka vård 
på grund av komplikation eller oväntade besvär inom 
åtta veckor efter borttagande av livmodern (2019)*

Högt 83 % 59,7 %

Andel kvinnor som anger att de inte behövt söka vård 
på grund av komplikation eller oväntade besvär inom 
åtta veckor efter framfallsoperation (2019)*

Högt 91,3 % 67,6 %

Andel kvinnor som anger att de är kontinenta ett 
år efter operation för urininkontinens (slyngplastik) 
(2018)*

Högt 91,8 % 63,9 %

Beskrivning: Tabellerna 2 och 3 anger värdena för de regioner som har högst respektive lägst värde för 
varje indikator. Tabellen visar på regionala variationer i utfall och behandling.
Källa: Vården i Siffror (hämtat juni 2021) (markeras med *), Socialstyrelsen (2019) (markeras med **).

Stärkt kunskapsstyrning och kompetens kan minska skillnader 
Flera anledningar kan förklara skillnaderna i vård och behandling för till-
stånd som rör kvinnor sexuella och reproduktiva hälsa. Intervjupersonerna 
lyfter framför allt fem bidragande orsaker:

 > Avsaknad av tydliga riktlinjer och rutiner för kunskapsbaserad vård, som 
skillnader i rutiner när det gäller preventivmedelsrådgivning efter abort.

 > Diagnos- och behandlingskriterier som kan tolkas på olika sätt, till exem-
pel för vården vid samlagssmärta samt framfall.

 > Skillnader i utbud av vård, som tillgång till specialistvård vid sexuellt våld. 
 > Skillnader i tillgång till kompetens, som gynekologisk kompetens i öppen-

vård och expertkompetens inom klimakteriebesvär och vulvodyni. 
 > Att primärvården inte har tillräcklig kompetens, till exempel när det 

gäller behandling för kvinnor med klimakteriebesvär och bäckenbotten-
dysfunktion. 

”Det har under de senaste åren ändrats mycket fram och tillbaka i hur man 
 behandlar med hormoner vid klimakteriebesvär. Det blir svårt för allmän
läkare att hänga med i vad som gäller. Kunskapen om detta är ojämn ute  
i primärvården.”

Verksamhetschef, kvinnoklinik 





KAPITEL 5
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KAPITEL 5
Vägar framåt 
För att stärka kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa behövs ett 
långsiktigt och systematiskt arbete på nationell, regional och lokal 
nivå. SKR pekar på vägar framåt med förslag på åtgärder riktade 
till beslutsfattare på olika nivåer.

I detta avsnitt föreslås vägar framåt för hur hälso- och sjukvården kan förbättra 
stöd och vård till kvinnor för en god sexuell och reproduktiv hälsa genom hela 
livet. Vägarna framåt konkretiseras i förslag på åtgärder på nationell nivå av 
staten, SKR och regionernas och kommunernas kunskapsstyrningsorganisa-
tioner samt på region/kommunnivå. Vägarna framåt kan ses som en del i att 
stödja genomförandet av den nationella strategin för SRHR. För en samman-
ställning av förslag på åtgärder för respektive aktör, se Tabellerna 4–7.

En trygg vård genom hela livet innefattar tillgång till behovsanpassad stöd 
och vård för olika faser av livet. I Figur 14 illustreras övergripande målsätt-
ningar för hur vården och stödet bör fungera. De följande förslagen syftar till 
att bidra till att dessa målsättningar uppfylls. 
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figur 14. Vård och stöd som möter kvinnans behov genom hela livet

Beskrivning: En trygg vård genom hela livet innefattar att kvinnor har kunskap och information för att 
veta om de bör söka vård och stöd, att sökvägarna till vård är enkla och att hänvisningar sker till rätt 
vårdgivare. Bemötandet ska vara individanpassat och vården behöver öppna upp för samtal om sexuell 
och reproduktiv hälsa. Kvinnor behöver få tillgång till hälsofrämjande och behandlande insatser, med 
kompetenssammansättning utifrån sina behov där vården är kunskapsbaserad och av god kvalitet. 

Ta fram samlad, målgruppsanpassad och kvalitetssäkrad  
information 

Kvinnors kunskap behöver stärkas genom dialog, information och rådgivning 
för olika behov och faser i livet anpassat utifrån kvinnors olika förutsättningar. 
Särskilt angeläget är att utveckla informationen om:

 > fertilitet och menstruationsbesvär 
 > genital smärta
 > sexuell hälsa och klimakteriebesvär för kvinnor om tiden inför, under och  

efter klimakteriet. 

Myndigheter, regioner och kommuner kan samverka för att kartlägga 
 informationsbehov, säkerställa att information som ges är samstämmig och 
 bedöma vad som är ändamålsenliga format och kanaler för att nå målgrupper 
med olika behov och förutsättningar. Det kan handla om digitala tjänster för 
information och rådgivning, riktade informationskampanjer och uppsökande 
verksamhet samt utvecklad information och rådgivning i vårdmötet. Under-
sökningar har visat att kvinnor generellt sett är mer positiva till att använda 
digitala stöd för egenvård än män [134] och att kvinnor är överrepresenterade 
i användning av digitala vårdmöten med läkare [135]. Digitala lösningar och 
stöd bör därför beaktas som möjliga vägar för information och rådgivning.
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Informationen ska vara tillgänglig när man behöver den och anpassas efter 
olika gruppers behov och förutsättningar, exempelvis språkligt och kognitivt. 
En annan viktig aspekt är att säkerställa att informationen förmedlas på ett 
normmedvetet sätt. 

Målet är att stärka kvinnors kunskapsnivå kring sexuell och reproduktiv 
hälsa genom hela livet och säkerställa att information och rådgivning finns 
tillgänglig när den behövs. 

Staten
 > Se över vilken information till kvinnor som bör utvecklas och spridas från 

nationella myndigheter genom bred befolkningsinformation eller riktade 
informationsinsatser. 

 > För dialog med kommuner och regioner samt organisationer i civilsam-
hället om behov av kunskapssammanställningar som stöd för information 
till kvinnor. 

 > Ta fram kunskapssammanställningar på områden där det saknas underlag 
för information och rådgivning. 

 > Koordinera arbetet med information till kvinnor om sexuell och repro-
duktiv hälsa.

Regioner och kommuner i samverkan 
 > För dialog med statliga myndigheter om behov av kunskapssammanställ-

ningar för information och rådgivning.
 > Se över i vilka format och kanaler som information bör ges för olika 

målgrupper och olika faser i livet.
 > I samverkan vidareutveckla informationen på 1177 Vårdguiden utifrån ett 

helhetsperspektiv på kvinnors behov genom hela livet, på olika språk och 
lättläst svenska.

Regioner och kommuner
 > I samverkan komplettera nationell information med regionanpassad 

information till kvinnor på 1177 Vårdguiden och säkerställ att det finns 
information om vart man kan söka vård och stöd utifrån olika behov.

 > Utveckla information som stöd för verksamheterna att använda i vård-
mötet och via andra kanaler. 

 > Se över och vid behov förtydliga vilka verksamheter som har ansvar för  
att ge information till kvinnor i olika frågor, exempelvis om fertilitet, 
klimakteriebesvär och utsatthet för sexuellt våld.

 > Genomför riktade informationsinsatser för vissa grupper eller behov.
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Tydliggör ansvar, vårdkedjor och kontaktvägar

Gapanalysen visar att roller, ansvar och processer kan tydliggöras för olika 
vårdbehov. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal vet vilken vård 
som ska erbjudas på olika nivåer och vart patienter ska hänvisas vidare vid 
behov. Gapanalysen visar även att sökvägar för olika behov ytterligare behö-
ver tydlig göras för kvinnor genom lättillgänglig samlad digital information. 
I vårdmötet behöver hälso- och sjukvårdspersonal kunna informera om vad 
som är nästa steg i vård och behandling. 

Stora grupper av kvinnor med icke-akuta behov som framfall, inkontinens 
och genital smärta riskerar att få vänta länge på vård. Vården behöver organi-
seras och dimensioneras så att kvinnor kan få vård i rimlig tid för dess behov. 
Behovet av att tydliggöra ansvar, roller och processer i vården gäller bland 
 annat vården vid: 

 > Sexuell lust och funktion 
 > Vården vid sexuellt våld
 > Genital smärta 
 > PMS/PMDS
 > Samtal om fertilitet och reproduktiv livsplan
 > Missfall eller intrauterin fosterdöd
 > Vård och stöd efter förlossning
 > Klimakteriebesvär 

Det är viktigt att vårdprocesser och vårdkedjor inkluderar de olika kompe-
tenser som är nödvändiga för att möta kvinnors behov av utredning samt vård 
och stöd inklusive förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Målet är att sökvägarna till vård och stöd är enkla och väl kommunicerade, 
att vården är sammanhållen samt att kvinnor får tillgång till hälsofrämjande 
och behandlande insatser med rätt kompetenser inom rimlig tid. 

Regioner och kommuner i samverkan:
 > Se över behov av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, natio-

nella vårdprogram och nationella vårdriktlinjer som stöd för utveckling av 
regionala och lokala vårdkedjor och processer. 

 > Utveckla den gemensamma uppföljningen av tillgängligheten till vård för 
behov som rör stora grupper av kvinnor som klimakteriebesvär, endome-
trios, genital smärta, framfall och inkontinens. 
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Regioner och kommuner:
 > Säkerställ att det finns tydliga vägar in i vården för kvinnor med olika 

typer av vårdbehov, exempelvis via 1177 Vårdguiden.
 > Se över roller, ansvar och processer när det gäller samtal om fertilitet, samt 

vård och stöd efter förlossning, vid klimakteriebesvär och sexuellt våld.
 > Utveckla sammanhållna vårdkedjor och säkerställ teamarbete med rätt 

kompetenser på respektive vårdnivå. Vårdkedjorna bör vara väl kommu-
nicerade till hälso- och sjukvårdspersonal och kvinnor. 

 > Följ upp och stärk tillgängligheten till vård som inte är akut men som rör 
stora grupper av kvinnor som vård vid genital smärta, framfall, inkonti-
nens och klimakteriebesvär.

Stärk kompetensen 

Gapanalysen visar att kompetensen rörande sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter och att föra samtal med kvinnor om dessa frågor behöver stärkas 
brett inom hälso- och sjukvården. Sexuell och reproduktiv hälsa ingår idag i 
begränsad utsträckning i yrkesbeskrivningar, utbildnings- och kurs planer 
på grundutbildningar för yrkesgrupper inom vården. Grundutbildningarna 
behöver utvecklas för att stärka kompetensen att föra samtal om sexuell och 
reproduktiv hälsa, utreda, ge vård och stöd samt vid behov remittera patienter 
vidare. Fortbildning behövs också för att stärka dessa kompetenser hos befint-
lig hälso- och sjukvårdspersonal. Fortbildningsinsatser kan också inkludera 
utbildning kring normer samt om hur bemötande och kommunikation kan 
anpassas utifrån personers olika förutsättningar och behov. 

Gapanalysen visar att det är angeläget att utveckla kompetensen i primär-
vården. Inom ungdomsmottagningar, mödrahälsovård och specialiserad 
kvinnosjukvård finns kompetens inom sexuell och reproduktiv hälsa, men 
möjligheterna till fortbildning behöver stärkas. 

Den övriga primärvården har en viktig roll genom att ge information och 
rådgivning, utreda, behandla och ge förebyggande- och hälso främjande insat-
ser samt vid behov remittera patienter vidare. Här är det särskilt angeläget att 
stärka den grundläggande kompetensen. Viktiga områden att stärka kompe-
tensen inom är sexuell lust, endometrios, bäckenbotten dysfunktion, klimak-
teriet, äldres sexuella hälsa och stöd till egenvård. Med utvecklingen mot nära 
vård blir primärvårdens roll än viktigare och fortbildningsinsatser behövs i 
takt med det utvidgade ansvaret. Andra lösningar kan också övervägas som att 
tillsätta funktioner inom primärvården med särskild kompetens inom SRHR.
Gapanalysen visar på regionala skillnader i tillgång till specialistkompetens 
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inom gynekologisk öppenvård och specialist- och expertkompetens avseende 
vulvodyni och klimakteriebesvär. För att stärka tillgången till dessa kompe-
tenser kan antalet utbildningsplatser behöva ses över, fortbildningen stärkas 
och regional samverkan kring expertkompetens utvecklas.

Målet är att hälso- och sjukvårdspersonal har kompetens att föra samtal om 
sexuell och reproduktiv hälsa, ge ett jämlikt, personcentrerat bemötande samt 
ge alla kvinnor tillgång till rätt kompetens utifrån sina behov. 

Staten: 
 > Se över utbildnings- och kursplaner på grund- och specialistutbildnings-

nivå när det gäller kunskap inom SRHR. 
 > Ta fram kunskapsstöd som grund för fortbildning i dialog med kommuner 

och regioner. Prioriterade områden kan exempelvis vara sexuell lust, 
genital smärta, pre-konceptionell hälsa, klimakteriet, äldres sexuella 
hälsa, normmedvetenhet och jämlikhet.

Regioner och kommuner i samverkan: 
 > Efterfråga kunskapsunderlag från statliga myndigheter för fortbildning 

inom prioriterade områden. 
 > Överväg gemensamma fortbildningsinsatser för olika målgrupper utifrån 

tidigare kunskapsnivå.
 > Ta fram och sprid frågeguider som kan användas som stöd för att ställa 

frågor om sexuell och reproduktiv hälsa.
 > Underlätta kunskapsöverföring och konsultativt stöd från expertkompe-

tens som inte finns tillgänglig i alla regioner. 

Regioner och kommuner:
 > Genomför fortbildningsinsatser för att stärka den grundläggande kom-

petensen inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för yrkes-
grupper vid vård- och hälsocentraler samt hemsjukvård. 

 > Stärk fortbildningsinsatserna inom sexuell och reproduktiv hälsa och  
rättigheter för yrkesverksamma vid ungdomsmottagningar, mödrahälso-
vård och specialiserad kvinnosjukvård. 

 > Överväg att inrätta SRHR-funktioner på vård- och hälsocentraler som 
ges särskild fortbildning samt ansvar för kompetensöverföring till andra 
medarbetare. 

 > Underlätta för primärvården att använda specialistsjukvårdens expertis 
som konsultativt stöd. 

 > Analysera behovet av och möjliggör fortbildning för att stärka tillgången 
till specialist- och expertkompetens, till exempel avseende vulvodyni, 
endometrios och klimakteriebesvär. 
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Stärk kunskapsstyrningen och utveckla arbetssätten

Gapanalysen visar att det finns skillnader i vård och behandling över landet 
som tyder på förbättringsmöjligheter och behov av en stärkt kunskaps styrning. 
Inom vissa områden behövs ny kunskap för att utveckla ändamålsenliga arbets-
sätt, behandlingar och former för stöd. Inom andra områden behöver kunska-
pen omsättas i kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal. 

För vissa områden finns kvalitetsindikatorer, men för flera områden 
 behöver indikatorer tas fram för att följa upp vårdens utförande och utfall 
som stöd för utvecklingsarbete. För att stärka kunskapsstyrningen behövs åt-
gärder på flera nivåer där nationellt system för kunskapsstyrning – hälso- och 
sjukvård och kommunernas kunskapsstyrningssystem har en nyckelroll i att 
prioritera och koordinera arbetet. 

Exempel på områden där kunskapsstyrningen behöver stärkas är:
 > Sexuell lust och funktion 
 > Sexuellt våld
 > Preventivmedelsrådgivning vid abort
 > Genital smärta
 > Pre-konceptionell hälsa
 > Bäckenbottendysfunktion
 > Äldres sexuella hälsa
 > Stöd och vård vid klimakteriebesvär 

Målet är att vården är kunskapsbaserad, säker samt jämlik över landet och 
mellan olika grupper. 

Staten: 
 > Identifiera kunskapsluckor och finansiera forskning där det saknas 

kunskap om effektiva behandlingsmetoder och arbetssätt.
 > Se över behov av kunskapsunderlag och kunskapssammanställningar som 

stöd för hälso- och sjukvården. 

Regioner och kommuner i samverkan: 
 > Se över behov av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, 

nationella vårdprogram och behandlingsriktlinjer inom vissa områden 
som PMS/PMDS, sexuell lust och funktion, vård vid sexuellt våld samt 
klimakteriebesvär.

 > Se över behov av och efterfråga nationella kunskapsstöd från statliga 
myndigheter. 

 > Se över behov av och utveckla Vårdhandboken inom områden som rör 
kvinnors behov inom sexuell och reproduktiv hälsa.
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 > Utveckla nationella kvalitetsindikatorer i samverkan med statliga  
myndigheter inklusive indikatorer som avser vårdens resultat och  
processer ur kvinnornas perspektiv. 

 > Initiera gemensamma lärandeprojekt för vad som är ändamålsenliga 
arbetssätt och former för vård och stöd.

Regioner och kommuner:
 > Efterfråga nationella kunskapsstöd från nationellt system för kunskaps-

styrning – hälso- och sjukvård och kommunernas kunskapsstyrnings-
system som stöd för regionala och lokala vårdprogram och behandlings-
riktlinjer.

 > Se över behov av och utveckla regionala och lokala vårdprogram och 
behandlingsriktlinjer för en mer kunskapsbaserad vård.

Sammanfattningsvis visar behoven, gapanalysen och vägarna framåt i rap-
porten att det finns mycket kvar att göra för att stärka kvinnors sexuella och 
 reproduktiva hälsa och rättigheter. Förslagen till åtgärder är inte heltäckande,  
men ger en indikation om bredden som behövs i arbetet framåt. De måste 
också åtföljas av regionala och lokala analyser av behov, förutsättningar och 
förbättringsområden. 
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Sammanställning av förslag på åtgärder för beslutsfattare  
på olika nivåer

Sammanställningen ger förslag på åtgärder för staten, regioner och kommu-
ner i samverkan samt regioner och kommuner för respektive väg framåt. Med 
regioner och kommuner i samverkan avses SKR och regionernas och kom-
munernas nationella kunskapsstyrningssystem.

tabell 4. Ta fram samlad, målgruppsanpassad och kvalitetssäkrad information

Staten Regioner och kommuner  
i samverkan

Regioner och kommuner

• Se över vilken informa-
tion till kvinnor som bör 
utvecklas och spridas från 
nationella myndigheter 
genom bred befolknings-
information eller riktade 
informationsinsatser. 

• För dialog med kommuner 
och regioner samt orga-
nisationer i civilsamhället 
om behov av kunskaps-
sammanställningar som 
stöd för information och 
rådgivning till kvinnor. 

• Ta fram kunskaps-
sammanställningar på 
områden där det saknas 
underlag för information. 

• Koordinera arbetet med 
information till kvinnor om 
sexuell och reproduktiv 
hälsa.

• För dialog med statliga 
myndigheter om behov 
av kunskapssammanställ-
ningar för information och 
rådgivning.

• Se över i vilka format och 
kanaler som information 
bör ges för olika målgrupper 
och olika faser i livet.

• I samverkan vidare utveckla 
informationen på 1177 
Vårdguiden utifrån ett hel-
hetsperspektiv på kvinnors 
behov genom hela livet, 
på olika språk och lättläst 
svenska.

• I samverkan komplettera 
nationell information med 
regionanpassad informa-
tion till kvinnor på 1177 
Vårdguiden och säkerställ 
att det finns information 
om vart man kan söka  
vård och stöd utifrån  
olika behov.

• Utveckla information som 
stöd för verksamheterna 
att använda i vårdmötet 
och via andra kanaler. 

• Se över och vid behov för-
tydliga vilka verksam heter 
som har ansvar för att ge 
information till kvinnor i 
olika frågor, exempelvis 
fertilitet, klimakteriebesvär 
och utsatthet för sexuellt 
våld.

• Genomför riktade infor-
mationsinsatser för vissa 
grupper eller behov.
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tabell 5. Tydliggör ansvar, vårdkedjor och kontaktvägar

Staten Regioner och kommuner  
i samverkan

Regioner och kommuner

• Se över behov av 
personcentrerade och 
samman hållna vårdförlopp, 
nationella vårdprogram 
och nationella vårdriktlinjer 
som stöd för utveckling av 
regionala och lokala vård-
kedjor och processer. 

• Utveckla den gemen-
samma uppföljningen av 
tillgängligheten till vård  
för behov som rör stora 
grupper av kvinnor som 
klimakteriebesvär, endo-
metrios, genital smärta, 
framfall och inkontinens. 

• Säkerställ att det finns 
tydliga vägar in i vården för 
kvinnor med olika typer av 
vårdbehov, exempelvis via 
1177 Vårdguiden.

• Se över roller, ansvar och 
processer när det gäller 
samtal om fertilitet, samt 
vård och stöd efter förloss-
ning, vid klimakteriebesvär 
och sexuellt våld.

• Utveckla sammanhållna 
vårdkedjor och säkerställ 
teamarbete med rätt 
kompetenser på respektive 
vårdnivå. Vårdkedjorna bör 
vara väl kommunicerade till 
hälso- och sjukvårdsperso-
nal och kvinnor. 

• Följ upp och stärk tillgäng-
ligheten till vård som inte 
är akut men som rör stora 
grupper av kvinnor som 
vård vid genital smärta, 
framfall, inkontinens och 
klimakteriebesvär.
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tabell 6. Stärk kompetensen

Staten Regioner och kommuner  
i samverkan

Regioner och kommuner

• Se över utbildnings- och 
kursplaner på grund- och 
specialistutbildningsnivå 
när det gäller kunskap 
inom SRHR. 

• Ta fram kunskapsstöd 
som grund för fortbildning 
i dialog med kommuner 
och regioner. Prioriterade 
områden kan exempelvis 
vara sexuell lust, genital 
smärta, pre-konceptionell 
hälsa, klimakteriet, äldres 
sexuella hälsa, normmed-
vetenhet och jämlikhet.

• Efterfråga kunskapsunder-
lag från statliga myndig-
heter för fortbildning inom 
prioriterade områden. 

• Överväg gemensamma 
fortbildningsinsatser för 
olika målgrupper utifrån 
tidigare kunskapsnivå.

• Ta fram och sprid fråge-
guider som kan användas 
som stöd för att ställa 
frågor om sexuell och  
reproduktiv hälsa.

• Underlätta kunskaps-
överföring och konsultativt 
stöd från expertkompetens 
som inte finns tillgänglig i 
alla regioner.

• Genomför fortbildnings-
insatser för att stärka den 
grundläggande kompe-
tensen inom sexuell och 
reproduktiv hälsa och 
rättigheter för yrkesgrupper 
vid vård- och hälsocentraler 
samt hemsjukvård. 

• Stärk fortbildningsinsatserna 
inom sexuell och reproduk-
tiv hälsa och rättigheter 
för yrkesverksamma vid 
ungdomsmottagningar, 
mödrahälsovård och spe-
cialiserad kvinnosjukvård. 

• Överväg att inrätta SRHR-
funktioner på vård- och 
hälsocentraler som ges 
särskild fortbildning samt 
ansvar för kompetens-
överföring till andra 
medarbetare. 

• Underlätta för primär-
vården att använda spe-
cialistsjukvårdens expertis 
som konsultativt stöd. 

• Analysera behovet av och 
möjliggör fortbildning för 
att stärka tillgången till 
specialist- och expert-
kompetens, till exempel 
avseende vulvodyni, endo-
metrios och klimakterie-
besvär. 
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tabell 7. Stärk kunskapsstyrningen och utveckla arbetssätten

Staten Regioner och kommuner  
i samverkan

Regioner och kommuner

• Identifiera kunskapsluckor 
och finansiera forskning 
där det saknas kunskap 
om effektiva behandlings-
metoder och arbetssätt.

• Se över behov av  
kunskapsunderlag och  
kunskapssammanställ-
ningar som stöd för  
hälso- och sjukvården. 

• Se över behov av person-
centrerade och samman-
hållna vårdförlopp, 
nationella vårdprogram och 
behandlingsriktlinjer inom 
vissa områden som PMS/
PMDS, sexuell lust och 
funktion, vård vid sexuellt 
våld samt klimakteriebesvär. 

• Se över behov av och 
efterfråga nationella 
kunskapsstöd från statliga 
myndigheter. 

• Se över behov av och 
utveckla Vårdhandboken 
inom områden som rör 
kvinnors behov inom sexu-
ell och reproduktiv hälsa.

• Utveckla nationella 
kvalitets indikatorer i 
samverkan med statliga 
myndigheter inklusive indi-
katorer som avser vårdens 
resultat och processer ur 
kvinnornas perspektiv. 

• Initiera gemensamma 
lärandeprojekt för vad som 
är ändamålsenliga arbets-
sätt och former för vård 
och stöd. 

• Efterfråga nationella kun-
skapsstöd från nationellt 
system för kunskaps-
styrning – hälso- och 
sjukvård och kommunernas 
kunskapsstyrningssystem 
som stöd för regionala och 
lokala vårdprogram och 
behandlingsriktlinjer.

• Se över behov av och 
utveckla regionala och 
lokala vårdprogram och 
behandlingsriktlinjer för en 
mer kunskapsbaserad vård.

Kapitel 5. Vägar framåt  
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BILAGA 1 

Intervjupersoner och  
referensgrupp
Följande personer har medverkat i intervjuer eller dialogmöten. Personer 
markerade med * har medverkat i referensgruppen.

Mika Fogelberg*, Utredare, Folkhälsomyndigheten
Karolina Höög*, Utredare, Folkhälsomyndigheten
Inga-Maj Andersson*, Utredare, Socialstyrelsen
Karin Rasper*, Verksamhetschef Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra 

Götalandsregionen
Sari Asa Nikolaisen, Ordförande, Temagruppen SRHR
Soraya Sohrabi, Hälsokommunikatör, Transkulturellt centrum SLL 
Johan Skoglund, Ordförande NPO, Kvinnosjukdomar och förlossning 
Jessica Sunesson*, Ordförande, Föreningen för Sveriges Ungdoms-

mottagningar 
Marie Köhler, Enhetschef, Kunskapscentrum barnhälsovård och Kunskaps-

centrum kvinnohälsa
Karin Hallstedt, Mödrahälsovårdsöverläkare, Kunskapscentrum kvinno-

hälsa
Petra Pålsson, Samordningsbarnmorska, Kunskapscentrum kvinnohälsa
Anna Kjellbom, Specialistläkare allmänmedicin, Kunskapscentrum  

kvinnohälsa
Louise Blomqvist, Samordningsbarnmorska, Kunskapscentrum kvinnohälsa 
Maria Bergström, Nationell chef, RFSU
Catharina Lundgren Idh, Verksamhetschef, RFSU-kliniken 
Helena Kopp Kallner, Docent, Karolinska institutet
Anna Wängborg*, Företrädare, Nationellt nätverk för barnmorskor med 

verksamhetsområde gynekologi 
Eva Elmerstig, Barnmorska, Med.dr. Docent och universitetslektor i  

sexologi, Malmö Universitet 
Kyriaki Kosidou, Enhetschef, Enheten för SRHR, Centrum för epidemiologi 

och samhällsmedicin
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Kalle Norwald, Auktoriserad sexolog 
Elisabeth Danielsson, Barnmorska, Regionhälsan Haga Mödra-barnhälso-

vårdsteam 
Helena Gard, Regionrepresentant, region Västerbotten, Temagrupp SRHR 
Hanna Öfors, Projektledare för projektet Min sexualitet – min rätt,  

Funktionsrätt Sverige
Emma Güntner, Projektledare för projektet Min sexualitet – min rätt, RFSU 
Lena Moegelin, Företrädare, Arbets- och referensgruppen för Psykosocial 

Obstetrik och Gynekologi samt Sexologi 
Eva Nordlund, Ordförande, Barnmorskeförbundet
Erica Solheim, Vice ordförande, Barnmorskeförbundet
Elena Bräne, Vice ordförande, Barnmorskeförbundet
Cecilia Winberg, Förbundsordförande, Fysioterapeuterna
Cecilia Friden, FoU-chef, Fysioterapeuterna
Annika Stigmanslid, Barnmorska och fackligt förtroendevald, Vårdförbun-

det
Carita Sturesson, Barnmorska och yrkeshandläggare för barnmorskor,  

Vårdförbundet
Marie-Charlotte Nilsson, Barnmorska och förbundsstyrelseledamot,  

Vårdförbundet 
Eva Innala, Representant norra sjukvårdsregionen, NPO Kvinnosjukdomar 

och förlossning 
Magdalena Abrahamsson, Folkhälsovetare, projektledare kvinnors sexuella 

och reproduktiva hälsa, RFSU 
Mari Hupponen, Utredare, Kommunal
Lena Byström, Ombudsman, Kommunal
Michael Algovik Västervik, Ordförande, SFOG 
Nina Alander, Förbundsjurist, FUB 
Josefin Ernback, Barnmorska, Beroendekliniken Sahlgrenska
Agneta Romin, Verksamhetschef Kvinnosjukvården, Region Dalarna 
Magnus Isacson, Ordförande, SFAM 
Corinne Pedroletti*, Verksamhetschef, Kvinnosjukvård, Referensgrupp 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Veronika Fagerberg, Vice Ordförande, Sveriges Psykologförbund
Elisabeth Ljunglöf, Verksamhetschef, Vuxenhabiliteringen,  

Region Örebro län



Pia Teleman, Verksamhetschef, Verksamhetsområde kvinnosjukvård,  
Skånes universitetssjukvård 

Eva Åkerman, Projektkoordinator, Institutionen för folkhälso- och  
vårdvetenskap, Uppsala universitet

Maria Ekstrand Ragnar, Med dr, universitetsadjunkt vid institutionen för 
Folkhälsovetenskaper med inriktning reproduktiv, perinatal och sexuell 
hälsa, Lunds Universitetet 

Christina Tallberg, Ordförande, PRO
Marie Näslund, Samhällspolitisk chef, PRO 
Helena Domeij, Vikarierande avdelningschef, projektledare, SBU
Göran Bertilsson, Vikarierande avdelningschef, projektledare, SBU 
Åke Åkesson*, Verksamhetschef Borgholms och Löttorp hälsocentral

* ingår i arbetets referensgrupp 
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Den sexuella och reproduktiva hälsan har stor betydelse för kvinnors all-
männa hälsa, och är viktig genom hela livet. Hälso-och sjukvården har en 
central roll i arbetet. 

Trots tydliga politiska målsättningar om att främja kvinnors sexuella 
och reproduktiva hälsa och rättigheter saknas en samlad bild av behoven 
på dessa områden. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har därför 
genomfört en behovskartläggning och en gapanalys, som visar ett antal 
utvecklingsområden. Rapporten presenterar ett antal goda exempel från 
olika regioner, samt vägar framåt för att stärka hälso- och sjukvården i att än 
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hela livet.
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