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Sammanfattning 
 

Syftet med examensarbetet var att kartlägga om och i så fall hur aspekter av sexuell hälsa (re-

produktiv hälsa och samliv) sammanställs i Nationella Kvalitetsregister, samt identifiera skäl 

till detta. En kvantitativ metod har tillämpats för att gå igenom registrens årsrapporter. I exa-

mensarbetets första del kartlades registrens årsrapporter med hjälp av en checklista utformad 

efter World Health Organizations (WHO) definition av sexuell hälsa. I den andra delen 

genomfördes en enkätundersökning med de ansvariga för aktuellt register för att hitta skäl till 

sexuell hälsas förekomst i Nationella Kvalitetsregister. Resultatet visar att sexuell hälsa inte 

vanligtvis tas upp i registerdata, även om kartläggningen påvisade att de flesta register tog upp 

aspekter som skulle kunna påverka aktuell målgrupps sexuella hälsa. Många meningsfulla 

aktiviteter ingår under området sexuell hälsa, vilket gör det till en arena där arbetsterapeuter 

bör vara verksamma.  

 

 

 

Nyckelord: arbetsterapi, meningsfull aktivitet, reproduktiv hälsa, samliv, PROM 

 

http://www.who.int/
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Sexual health in National Quality Register  
Summary 
 

The aim of the thesis was to identify whether, and if so how, aspects of sexual health 

(reproductive health and cohabitation) are compiled in the National Quality Register and 

identify reasons for this. A quantitative method has been applied to go through the registers 

annual reports. In the first part of the thesis, the registers annual reports was mapped with the 

help of a checklist designed through World Health Organizations (WHO) definition of sexual 

health. In the second part, a questionnaire was sent to those responsible for each register to 

find reasons to why and how sexual health is included in the National Quality Registers. The 

result shows that sexual health is not usually included in the register data, although the survey 

showed that most registers brought up aspects that could affect the current target group's 

sexual health. Many meaningful activities are included in the area of sexual health, therefore 

making it an arena in which occupational therapists should be active. 

 

 

Keywords: occupational therapy, meaningful activity, reproductive health, cohabitation, 

PROM

http://www.who.int/
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Inledning 
 

En persons sexuella hälsa är något som kan vara ett kontroversiellt ämne att prata med andra 

om, men den är ofta väldigt viktig för individen och en del i att vara aktiv. Under den tre år 

långa utbildningen i Arbetsterapeutprogrammet har vi vid några enstaka tillfällen tagit upp 

problematiken angående att prata om den sexuella hälsan i mötet med klienter och överlag 

råder det mer eller mindre tabu att prata om ämnet, dels genom utbildningens gång, men även 

kliniskt eller annan praktisk verksamhet tas ämnet sällan upp (Mahieu, Van Elssen, & Gast-

mans, 2011; Nay, McAuliffe, & Bauer, 2007; Snyder & Zweig, 2010).  

 

I januari 2015 deltog vi som studentrepresentanter på den Nationella Kvalitetsregisterskonfe-

rensen som ägde rum i Jönköping, vilket väckte vårt intresse för kvalitetsregister. Kvalitetsre-

gistren finns till som en resurs för att säkra och förbättra den svenska hälso- och sjukvården 

(Nationella Kvalitetsregister, 2015a). Alla de personer som berörs av kvalitetsregistren kan 

komma att vara begränsade i sitt hälsotillstånd och sjukdomstillstånden kan vara både tillfälli-

ga och av kronisk karaktär (Folkhälsomyndigheten, 2013). Redan i tidigt skede hade vi planer 

på att skriva om problematiken med att den sexuella hälsan inte belyses inom vård samt reha-

bilitering och hade det i åtanke när vi besökte seminarium och beskådade posters i utställ-

ningshallen. Vi hade svårt att se att utställarna från de olika kvalitetsregistren presenterade 

någon statistik som rörde personers sexuella hälsa. I detta examensarbete vill vi ta reda på hur 

frekvent ämnet tas upp i de olika Nationella Kvalitetsregistren. Uppsatsen vill också undersö-

ka vad registerhållarna själva anser som vara skäl till varför ämnet berörs eller inte berörs i 

aktuellt kvalitetsregister.  

 

Vi hade även tankar om att kartlägga hur ofta de Nationella Kvalitetsregistren tog upp me-

ningsfull aktivitet, som är en central del inom arbetsterapin (Kielhofner, 2012). Men valet föll 

på att kartlägga sexuell hälsa, även det en meningsfull aktivitet för de flesta, då vi kände att 

det är ett ämne som behöver belysas mer och bli mer naturligt att prata om inom vården. 

 

 

Bakgrund 
 

I dagens samhälle finns det tabun och stereotypa uppfattningar kring personer och deras re-

produktiva hälsa (fortplantning) och även om deras hälsa var det gäller samliv (Mahieu et al., 

2011; Nay et al., 2007; Snyder & Zweig, 2010). Samliv definieras enligt: Samliv; samman-

levnad, samlevnad och gemenskap (Blomqvist, 2006). Förekomsten av nedsatt reproduktiv 

hälsa och nedsatt hälsa när det gäller samliv är relativt hög, samtidigt som det finns en låg 

sexuell- och samlivstillfredsställelse bland personer med aktivitetsbegränsningar (McAuliffe, 

Bauer, & Nay, 2007; Nicolosi, Glasser, Kim, Marumo, & Laumann, 2005). Om information 

avseende personers sexuella förändringar inte eller sällan kommer på tal kan patienten uppfat-

ta det hela som att problemet inte vanligtvis är något som drabbar patienter med liknande dia-

gnos eller problem. En sådan känsla leder ofta till oro och att patienten upplever en ensamhet i 

sin situation, vilket bidrar till att personen inte känner sig bekväm med att ta upp dessa frågor 

med personalen (Hughes, 2009). Tabun och uppfattningarna bidrar till att personer undviker 

att söka hjälp efter att de drabbats av någon form av begränsning relaterat till sexuell hälsa.  
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Sexuell hälsa 

World Health Organization (WHO) definierar sexuell hälsa enligt följande: 

 

... ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande kopplat till 

sexualitet. Det är därmed inte enbart frånvaro av sjukdom, funktionsnedsättning eller 

svaghet. Den sexuella hälsan kräver att vi närmar oss sexualitet och sexuella relationer 

på ett positivt och respektfullt sätt, liksom möjligheten till njutbara och säkra sexuella 

erfarenheter som är fria från förtryck, diskriminering och våld (WHO, 2006, s.5). 

 

Sexualitet är ett begrepp som WHO (2006) belyser som en central aspekt av att vara en män-

niska. Genom hela livet spelar bland annat dimensionerna: kön, roller, könsidentiteter, njut-

ning och reproduktion en stor roll i hur en människas sexualitet utformas. Varje individs sex-

ualitet uttrycks och upplevs genom en mängd olika faktorer så som fantasier, attityder, värde-

ringar, förhållanden och tankar. Även om varje persons sexualitet kan vara berörd av alla des-

sa dimensioner och grundar sig till stor del i dem, kan det vara så att individen inte uttrycker 

detta eller tagit del av alla dimensioner. WHO (2006) menar att en individs sexualitet utfor-

mas och påverkas av en mängd andra faktorer och sexualitet är därför ett mycket komplicerat 

ämne att arbeta med Sociala, psykologiska, biologiska och kulturella faktorer är bara ett fåtal 

av de aspekter som ligger till rund för en persons sexualitet. 

 

I Kairodefinitionen från 1994 definierades sexuell hälsa som en del i reproduktiv hälsa (Inter-

national Conference on Population and Development, 1995) och antogs där som om en av de 

mänskliga rättigheterna. En annan definition presenteras av Regeringskansliets (2014), och de 

beskriver att sexuell hälsa inte enbart avser förmågan till reproduktion, utan även samliv. Vi-

dare i examensarbete kommer vi att använda oss främst utav begreppen reproduktiv hälsa och 

samliv, vilket tillsammans bildar sexuell hälsa. 

 

Regeringskansliet (2014) menar att vanligtvis är debatter som involverar människor och sexu-

ell hälsa präglade av fokus på negativa effekter och problem och man glömmer ofta de mer 

positiva aspekterna och livskvalitetshöjande effekter som sexualitet innebär för en individ. 

”Sverige vill i stället betona att målet om en god sexuell hälsa är att människor ska ha lika 

möjligheter, rättigheter och förutsättningar att kunna bejaka sin sexualitet och bestämma över 

sin egen kropp.” (Regeringskansliet, 2014, s.45).  

 

Välbefinnande är en grundläggande faktor för att ha en god sexuell hälsa och Miner, Esposito, 

Guay, Montorsi, & Goldstein (2012), Bach (2013) och Friedman (2000) menar att många 

aspekter har stor inverkan på en persons sexuella hälsa. De grundläggande aspekterna som 

skulle kunna påverka sexuell hälsa är fysiskt, psykiskt, mentalt och socialt välbefinnande, 

vilket överensstämmer med WHOs (2006) definition av sexuell hälsa. Tillsammans med intel-

lektuella funktionsförmågor kan fysiska och psykiska nedsättningar generera en funktionsned-

sättning hos en individ. Funktionsnedsättningen kan uppstå till följd av både skada och sjuk-

dom, vilka båda kan vara medfödda eller av övergående natur (Folkhälsomyndigheten, 2013). 

Wilcock (2006) menar att det är det viktigt att varje individ får möjlighet att leva ut sin psy-

kiska, sociala och fysiska kapacitet. När det gäller de fysiska aspekterna lyfts akuta och/eller 

kroniska sjukdomar. Även skador som leder till smärta, fysisk inaktivitet eller begränsad rör-

lighet tas upp som aspekter vilka kan påverka den sexuella hälsan till exempel medför svårig-

heter att omfamna sin partner eller lyfta upp sitt barnbarn (Bach, 2013; Radomski, & Latham, 

2014). En individs psykiska samt mentala hälsa påverkar den sexuella hälsan och hos indivi-

der som visat på psykisk samt/eller mental ohälsa kan detta i sin tur leda till sexuell inaktivitet 

(Bach, 2013), då personers självkänsla bland annat kan minska, samt personens förmåga till 

http://www.who.int/


6 

 

att ta kontakt (Hughes, 2009). Flera artiklar (Miner et al., 2012; Bach, 2013; Friedman, 2000) 

har studerat och förklarar både fördelarna med en god sexuell hälsa samt de nackdelar som 

kan ha samband vid sexuell inaktivitet. De främsta fördelarna som lyfts är i grund och botten 

ökad psykisk-, fysisk- och emotionell hälsa. Genom att individen engagerar sig i olika fysiska 

samt sociala aktiviteter kan detta ha en god inverkan på den sexuella hälsan (Bach, 2013). 

Miner med flera (2012) menar att sexuell hälsa är en vital del för att underlätta och förbättra 

en persons liv och även om ämnet sexuell hälsa är något som börjar belysas mer och mer i 

vårt samhälle skulle det var bra om det riktade mer fokus mot detta område. Avsaknad av 

sexuell hälsa kan ha en koppling till försämrat allmäntillstånd och diverse sjukdomar så som 

ökad risk för cancer, kardiovaskulära sjukdomar och även de risker som kan medföras i form 

av bieffekter (Miner et al., 2012; Bach, 2013).   

 

Flera av de grupper som är drabbade av aktivitetsbegränsning på grund av sitt hälsotillstånd är 

många gånger svaga rent socioekonomisk och personerna är flera gånger diskriminerade i 

samhället. Ser man till den sexuella hälsan har dessa personer många gånger ingen partner, 

personer med aktivitetsbegränsning tenderar således att ha ett mer riskfyllt beteende och utsät-

ter sig för fler risker när det kommer till sex och samlevnad (Landstinget Sörmanland, 2002). 

Landstinget Sörmanland (2002) skriver också att det är viktigt att uppmärksamma aspekter 

som kan påverka den sexuella hälsan såsom tvång, våld och sexuella övergrepp, vilket är de-

lar i samhället som inte visar några tecken på att minska. Aktivitetsbegränsning innebär en 

begränsning i utförandet av aktivitet och/eller en handling för en individ i förhållande till om-

givningen.  En del i detta kan således vara minskad delaktighet och svårigheter att klara sig 

själv i situationer så som sociala relationer och samliv (Försäkringskassa, 2015; Folk-

hälsomyndigheten, 2013; Kielhofner, 2012). Insatser för att minska den aktivitetsbegränsning 

som kan uppstå vid sjukdom är ett sätt för att öka individens möjligheter att leva ett så pass 

självständigt liv som möjligt (Kielhofner, 2012). 

 

Sexuell hälsa och aktivitet 

En aktivitetsbegränsning oavsett om det är medfött eller som man fått senare i livet på grund 

av skada eller sjukdom, medför att personen får ett eget särskilt sätt att uppleva sin kropp. 

Den levda kroppen innebär en personifiering av kroppen, det är med hela kroppen som vi be-

griper saker och därmed vet hur vi ska göra saker (Kielhofner, 2012). En aktivitetsbegräns-

ning utmanar personen att anpassa sina upplevelser av utförandekapacitet och ofta kan detta 

vara problematiskt för en person, inte minst när det kommer till den sexuella hälsan. 

 

Kielhofner (2012) skriver att människor har en tendens att göra saker som man värdesätter, så 

kallade meningsfulla aktiviteter. Om en uppgift blir för stor eller svår och vi känner att den 

inte kan utföras på ett bra sätt längre så kan ens självbild och självkänsla rubbas, vilket i sig 

kan leda till depression eller annan psykisk och mental ohälsa. Personen blir marginaliserad, 

rollerna påverkas och aktivitetsbegränsningen kan påverka rollutförandet. Att förknippa sig 

med en roll medför en viss förväntan på hur aktivitetsutförandet i aktiviteten kommer vara 

och skulle en händelse påverka den egna utförandekapaciteten kan detta påverka vår hälsa.  

 

I American Occupational Therapy Association (2002) har sexuell hälsa klassificerats som en 

kategori som faller under aktiviteter i dagliga livet, vilket gör sexuell hälsa till ett ämne som 

ligger inom ramen för arbetsterapeutens arbete för att skapa ett värde och en självständighet 

för personer i vardagen (Kielhofner, 2012; Sakellariou, & Algado, 2006). Men så har det inte 

alltid varit, Couldrick (2005) beskriver att vissa personer inom arbetsterapi anser att sexuella 

aspekter inte var eller är ett område för arbetsterapeuter att vara verksamma inom. 
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Förmågan att uttrycka sexuella hälsa är viktig och om en individ inte här denna förmåga kan 

detta komma att påverka den totala hälsan negativt. Genom att det finns många faktorer som 

spelar in på den sexuella hälsan så som: könsidentitet, intimitet, reproduktion, eroticism, sex-

uell orientering och roller, är denna oförmåga direkt kopplad till individens livskvalitet 

(Hyland & Mc Grath, 2013). En av de faktorer som är återkommande i arbetsterapi är roller. 

Då avsaknad av en roll eller begränsning i en roll i förhållande till sexuell hälsa påverkar livs-

kvaliteten, är det viktigt att inse att denna aktivitetsbegränsning kan leda till en försämrad 

sexuell hälsa hos individen (Kielhofner, 2012). När en individs aktivitetsutförande blir för-

hindrat, eller om förmågan att utföra den tidigare möjliga aktiviteten upphör, påverkar detta 

individens livskvalitet, således kan olika hälsofaktorer komma att påverka den sexuella hälsan 

(Kielhofner, 2009).  

Nationella Kvalitetsregister  

Runt 1970-talet startades det första nationella kvalitetsregistret i Sverige. Tanken var att man 

skulle kunna få en uppfattning om vilka behandlingar som fungerar bäst för den klientgruppen 

som avsågs studeras. För att få till detta samlar man data om olika processer i vården och vil-

ka resultat just den vården har gett, för att kunna göra jämförelse mellan olika enheter, lands-

ting eller regioner (Registercentrum Sydost, 2014). Kvalitetsregistren registrerar individers 

sjukdomstillstånd, utifrån vilka det går att utläsa eventuella nedsättningar (Nationella Kvali-

tetsregister, 2015a). Alla de personer som berörs av kvalitetsregistren kan komma att vara 

begränsade i sitt hälsotillstånd och sjukdomstillstånden kan vara både tillfälliga och av kro-

nisk karaktär (Folkhälsomyndigheten, 2013). Som namnet avslöjar så finns de Nationella 

Kvalitetsregistren till som ett redskap för att kunna förbättra vården och säkra dess kvalitet. 

Patientdatalagen (2008:355) beskriver i 7 kap. 1§ vad de nationella och regionala kvalitetsre-

gistren avser att göra: ” Med kvalitetsregister avses en automatiserad och strukturerad samling 

av personuppgifter som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande ut-

veckla och säkra vårdens kvalitet. Kvalitetsregistren ska möjliggöra jämförelse inom hälso- 

och sjukvården på nationell eller regional nivå”. 

 

Kvalitetsregistren ger oss alltså möjligheter att hela tiden lära oss nya saker, vilka områden 

som skulle vara i behov av förbättring samt forskningsmöjligheter. Allt med grundtanken om 

att skapa bästa möjliga vård för individen (Vårdanalys, 2014). Då det finns stor bred i vad 

registren täcker är det många professioner som involveras i olika moment för att säkerställa 

registrets validitet.  Som arbetsterapeut ligger stort fokus på att hjälpa människor att över-

komma de hinder som finns i vardagen. Ett exempel på hur arbetsterapeuter använder sig 

av/arbetar inom ett register tillsammans med ett team är BOA- Registret (2013), ett register 

som fokuserar på att skapa förutsättningar för en så optimal vård som möjlig hos patienter 

med artros i knä och höft. Föreningen Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) är förespråkare för 

användning av de Nationella Kvalitetsregistren och håller bland annat just nu en serie natio-

nella lärandeseminarier tillsammans med Fysioterapeuterna (yrkesorganisation för fysiotera-

peuter/sjukgymnaster) (FSA, 2015). 

 

För att kunna ge en bild av hur patienterna upplever sin hälsa använder flera Nationella Kvali-

tetsregister Patient Reported Outcome Measures (PROM) som är ett samlingsnamn för de 

olika metoder som finns tillgängliga för att mäta självupplevd patienttillfredsställelse, funk-

tionsförmåga, hälsorelaterad livskvalitet och patientrapporterade symptom hos målgruppen 

efter genomförd behandling/åtgärd (Promcenter, 2015; Black, 2013).  
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Syfte 
 

Syftet med examensarbetet var att kartlägga om och i så fall hur aspekter av sexuell hälsa 

sammanställs i Nationella Kvalitetsregister.  

 

Syftet med examensarbetet var även att beskriva skäl till om och hur den sexuella hälsan 

sammanställs i Nationella Kvalitetsregister utifrån registerhållarnas syn. 

 

 

Material och metod 
 

En kvantitativ metod användes i denna studie (Henricson, 2012). Studien innefattar två delar, 

en där förekomsten i Nationella Kvalitetsregister av variabler med koppling till sexuell hälsa 

kartläggs via en checklista (se Bilaga 2.) och en enkät (se Bilaga 3.) där registerhållarna ger 

sin syn på ämnet i förhållande till ”sina” kvalitetsregister. För att få svar på syftet med exa-

mensarbetet har strukturerade mätningar, observationer och analys utförts enligt tillväga-

gångssättet för den kvantitativa studiedesignen (Henricson, 2012; Draper, 2004; Kristensson, 

2014).  

 

Förförståelse 

Innan både checklistan och enkäten skapades så fanns det uppfattning om att den sexuella 

hälsan var ett ämne som sällan kom på tal med patienterna, vilket skulle kunna påverkat ut-

formningen av instrumenten. Vi misstänkte även att sexuell hälsa kan antas av de flesta som 

enbart reproduktiv hälsa, vilket kan ha påverkat resultatet och deltagandet i enkäten. 

 

Urval  

I det första urvalet användes ett totalt urval med inklusionskriteriet att de Nationella Kvalitets-

registren skulle vara godkända enligt Socialstyrelsens (2015a) förteckning med lägst certifie-

ringsnivå tre (se Bilaga 1.), då denna nivå kräver att registret har färdig möjlighet för registre-

ring/datainsamling. Nationella Kvalitetsregister graderas från lägsta nivån registerkandidater 

och sedan certifieringsnivå 1-3, där certifieringsnivå 1 är den högsta nivån. Alla dessa register 

valdes då vår förförståelse skulle kunna komma att påverka urvalet och således begränsa re-

sultatet (Henricson, 2012).  

 

I det andra urvalet, för enkäten, har samtliga registerhållare (de ansvariga för registren) för de 

Nationella Kvalitetsregister oavsett certifieringsnivå använts (Henricson, 2012). Till skillnad 

från checklistan så har vi valt att inkludera även registerkandidaterna (se Bilaga 1.) i enkäten. 

Registerkandidatnivån innebär att registret anses ha hög Nationell Kvalitetsregisternivå, ut-

ifrån en expertgrupps bedömning och en godkänd plan för registret. Orsaken till varför även 

registerkandidaterna är inkluderade är med tanke på de frågor, vilka ställts via enkäten, som 

berör huruvida registren planerar att inkludera sexuell hälsa framöver. Likaså frågorna som 

identifierar skäl till om och i så fall hur sexuell hälsa sammanställs. Kanslichefen för de Na-

tionella Kvalitetsregistren kontaktades via mail och telefon och vi beskrev tanken med studien 

och förklarade hur enkäten skulle komplettera de mätningar som gjorts tidigare i studien. 
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Datainsamling 

I den första delen av datainsamlingen utformades en checklista (se Bilaga 2.) utefter WHOs 

(2006) definition av sexuell hälsa som korrigerades i flera steg i samråd med handledare innan 

checklistan var tillfredsställande. Checklistan skapades för att mäta förekomsten av sexuell 

hälsa i Nationella Kvalitetsregister. Med denna checklista som grund gick de Nationella Kva-

litetsregistren sedan igenom. Via genomgången kartlades alla godkända register enligt första 

urvalet och data samlades in för att kunna kartlägga huruvida det aktuella kvalitetsregistret 

belyser klientgruppens hälsa i förhållande till examensarbetets syfte. De första registren gick 

vi genom tillsammans och säkerställde att vi mätte samma sak för att öka examensarbetets 

reliabilitet (Henricson, 2012). Detta gjordes sedan med jämna mellanrum genom arbetets 

gång. Totalt fanns det 92 register som uppfyllde inklusionskriteriet. Av de 92 registrens års-

rapporter nådde vi totalt 76. Bortfallet i studien var således 16 register. Genom Nationella 

Kvalitetsregistrets (2015b) hemsida kunde vi sedan söka upp dessa register, gå in på det aktu-

ella registrets hemsida och komma åt registrets senaste årsrapport. Det var inte alla register 

som hade hemsidan kopplad på detta sätt, dessa sökte vi då själva upp via internet genom att 

ange registret i webbläsarens sökfält. För de register där årsrapporter inte var tillgängliga via 

registrets hemsida kontaktades angiven registerhållare eller kontaktperson via mail med för-

hoppning om att få tag på registrets årsrapport, detta gav ytterligare fyra register. Således blev 

bortfallet slutligen 12 register. Via Socialstyrelsens (2015a) sida kunde vi urskilja vilka av de 

Nationella Kvalitetsregistren som använde sig utav PROM. 

 

 

Andra delen av datainsamlingen fokuserade på att inhämta registerhållarnas skäl till hur och 

om sexuell hälsa registreras i registret. Data samlades in genom en webbaserad enkät som 

utformades efter WHOs definition av sexuell hälsa (WHO, 2006) och i samråd med handleda-

re korrigerades enkäten för att anpassas till syftet. Enkäten (se Bilaga 3) utformades på 

www.drive.google.com genom funktionen Google Formulär och efter godkännande från 

handledare skickades denna vidare via mail till kanslichefen för de Nationella Kvalitetsregist-

ren tillsammans med ett informativt brev (se Bilaga 4) där det framgick att det var helt frivil-

ligt att delta och att insamlad data skulle hanteras konfidentiellt. Efter att kanslichefen visat 

samtycke till samarbete skickade kanslichefen en kontaktlista på alla registerhållare enligt 

urval två till oss. Enkäten distribuerades via mail med en länk till enkäten. Data registrerades i 

enkätprogrammets automatiska kalkylinsamling. Enkäten mynnade ut i 37 svar från de totalt 

114 kontaktade registerhållarna. 

Databearbetning  

Alla 80 kartlagda kvalitetsregister fördes in i programmet SPSS för att få en god överblick av 

data.  Data sorterades och sammanställdes i Excel och presenteras i studien som deskriptiv 

statistik i form av en tabell figurer och tillhörande text, för att ge en tydlig tvärsnittsbild (Hen-

ricson, 2012). 

 

De data som inkom via enkäten från kontaktpersonerna sammanställdes i googles enkätpro-

gram, för att få fram eventuella orsaker eller anledningar till hur Nationella Kvalitetsregistret 

jobbar med och registrerar data vilken involverar personers sexuella hälsa. Data kategorisera-

des in enligt WHOs definition av sexuell hälsa och presenteras i studien som deskriptiv stati-

stik i form av figurer och tillhörande text, för att ge en tydlig tvärsnittsbild (Henricson, 2012). 
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Etiska överväganden 

En etisk egengranskning enligt Hälsohögskolans anvisningar för examensarbete har tilläm-

pats. 

 

Etiskt övervägande Checklista 

Då checklistan inte berör människor och för att de Nationella Kvalitetsregistrens årsrapporter 

är tillgängliga för allmänheten, behöver inga etiska övervägande tillämpas. 

 

Etiskt övervägande Enkät 

När registerhållarna kontaktades för att svara på frågor i kartläggningen var det viktigt för att 

behålla en så hög kvalitet som möjligt att studien följer forskningsetiska principer. Principerna 

som följts är enligt Vetenskapsrådet (2002) och nedan presenteras hur vi använt oss av dessa 

principer i studien. 

 

Informationskravet 

Deltagarna har blivit informerade kring studiens syfte i det mail som medföljde enkäten (se 

Bilaga 3.). I mailet framgick bland annat att deltagandet var frivilligt och att deltagandet kun-

de avslutas när som helst utan konsekvenser. 

 

Samtyckeskravet 

Samtycke till studien gavs i form av att deltagarna själva kunde välja att delta genom att fylla 

i, samt skicka in enkäten till oss via det webbaserade formuläret. 

 

Konfidentialitetskravet  

De data som inkommit via studien har behandlats konfidentiellt och utan tillgång för obehöri-

ga, vilket även meddelats via mailutskicket. Deltagarna i studien är avidentifierade via den 

webbaserade hemsidan där enkäten genomförts och insamlad data kan inte härledas till speci-

fik arbetsplats eller person. Data har förvarats utom räckhåll för obehöriga, samt redovisas på 

gruppnivå. 

 

Nyttjandekravet 

De data som inkommit via checklistan och enkäten har enbart använts för att besvara studiens 

syfte. 
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Resultat 
I resultatet presenteras utfallet från både checklistan och enkäten som genomförts i examens-

arbetet. Resultatet beskriver om och i så fall hur sexuell hälsa tas upp, samt skäl till varför. 

Under första rubriken presenteras data från checklistan och under andra rubriken presenteras 

data från enkäten. 

 

Sexuell hälsa i Nationella Kvalitetsregister 

Registren delas in i olika områden, inom vilka kan ses i Tabell 1. Uppdelningen av sexuell 

hälsa är spritt över flera områden och bortfallet likaså. Bortfall innebär de register där vi inte 

kunnat nå årsrapporterna. 

 

Registerområde 

 

Antal observerade 

register  

Tar upp reproduktiv 

hälsa 

Tar upp 

samliv 

Bortfall 

 

Andningsorganen  2   0 

Anestesi och intensivvård  2   0 

Barn och ungdom  8   1 

Cancer   14 1  5 

Cirkulationsorganen  9  1 1 

Endokrina organen  3 1 1 0 

Infektion  3   0 

Magtarm  4   0 

Nervsystemet   4 1  1 

Obstetrik och gynekologi  2 1  1 

Psykiatri  9  1 0 

Rörelseorgan 12   0 

Tandvård  1   0 

Ögon  3   0 

Övriga områden  4 1 2 3 

Totalt 80 5 5 12 

Tabell 1. Spridning av reproduktiv hälsa, samliv samt bortfall. 

 

Figur 1 visar att det framgick utifrån checklistan att merparten av de godkända Nationella 

Kvalitetsregistren sammanställer data för både kvinnor och män i aktuellt register. Vissa re-

gister är däremot könsspecifika och presenterar således data enbart för det ena könet, som till 

exempel det Nationella Kvalitetsregistret för prostatacancer (NPCR, 2015), vilket enbart pre-

senterar data kring män eller det Nationella Kvalitetsregistret för assisterad befruktning 

(Q-IVF, 2015), vilka i sin tur enbart presenterar data kring kvinnor.  
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Figur 1. Andel män och kvinnor inkluderade i Nationella Kvalitetsregister 

 

Vidare visar resultatet från checklistan att inget av de totalt 80 kartlagda registren samman-

ställde personers civilstatus. 
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Figur 2. Registrerad data kring samliv/reproduktiv hälsa i Nationella Kvalitetsregister 

 

I Figur 2 presenteras svart på vitt förekomsten av registrerad data kring sexuell hälsa, uppdelat 

i samliv och reproduktiv hälsa, i Nationella Kvalitetsregister. Som figuren visar var det totalt 

fem register som registrerade samliv och fem register som registrerade reproduktiv hälsa av 

de totalt 80 register som kartlades. Det var alltså betydligt fler som inte registrerade data kring 

sexuell hälsa än de som gjorde det. De data som presenterades som tog upp sexuell hälsa var 

direkt kopplade till fortplantning i den reproduktiva hälsan och att umgås med vänner, nära 

och kära inom samliv. 
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Figur 3. Registret tar upp fysiska aspekter som skulle kunna påverka aktuell målgrupps sexuella 

hälsa 

 

Figur 3 visar att det var totalt 68 register av de 80 som kartlades vilka registrerade någon form 

av data som hade fysiska aspekter vilka skulle kunna påverka den aktuella målgruppens sexu-

ella hälsa, såsom till exempel fetma, rörelseinskränkning, smärta i leder och muskler. 
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Figur 4. De fysiska aspekternas påverkan i förhållande till sexuell hälsa 

 

De register som registrerade fysiska aspekter som skulle kunna påverka sexuell hälsa bearbe-

tades utifrån parametrarna fysisk förmåga till samlag, fysisk smärta (muskuloskeletal) och 

fysisk begränsad rörlighet i Figur 4. Totalt av de 80 registren innehöll 36 register data som 

visade på att den fysiska förmågan till samlag kunde påverka den sexuella hälsan, 51 register 

registrerade aspekter som visade på att fysisk smärta (typvärde) i förhållande till registrets 

aktuella målgrupp kunde påverka den sexuella hälsan och vidare registrerade 36 register att 

fysisk begränsad rörlighet i förhållande till den aktuella målgruppen kunde påverka den sexu-

ella hälsan. 
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Figur 5. Registret tar upp psykiska aspekter som skulle kunna utgöra hinder målgrupps sexuella 

hälsa 

 

Resultatet som presenteras i Figur 5 visar att det var 34 av 80 register som efter genomgång 

med checklistan redovisade data som visade på aspekter som skulle kunna ge upphov till hin-

der för den aktuella målgruppens sexuella hälsa. 
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Figur 6. De psykiska aspekternas påverkan i förhållande till sexuell hälsa 

 

Av de register som registrerade psykiska aspekter som kunde ge uppsåt för hinder för den 

sexuella hälsan kartlades att övergrepp och våld, inte var vanligt förekommande data som 

registrerades, vilket man kan se i Figur 6. En mer vanligt förekommande aspekt som registre-

rades var förmåga till nära relationer, vilka är förknippade med samliv. Även förmåga att ta 

kontakt (typvärde) med personer var vanligt förekommande, precis som förmågan till intima 

relationer. En intim relation innefattar i detta fall de psykiska aspekterna som kan påverka den 

fysiska kontakten med din partner. Det kan till exempel vara att man känner sig mindre attrak-

tiv i ett visst sjukdomstillstånd. 
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Vidare bearbetades frågan om registren använde sig av PROM och vid genomgång av årsrap-

porterna visade 3 rapporter på data som var insamlad genom PROM. Några register lyfte att 

de använde sig av PROM men att data inte presenterades i årsrapporten. 

 

Registerhållarnas syn på sexuell hälsa 

Genom att skicka ut enkäten (se Bilaga 3.) till alla registerhållare för de Nationella Kvalitets-

registren med frågor angående om och i så fall hur de ansåg att sexuell hälsa togs upp i berört 

register, samt inklusion av frågor som kan identifiera skäl till varför. Enkäten mynnade ut i 37 

svar vilka presenteras nedan. 

 

 
Figur 7. Anser registerhållarna att hälsotillståndet hos aktuell målgrupp påverkar den sexuella 

hälsan  

 

En fråga på enkäten handlade om de svarande själva ansåg att de hälsotillstånd som deras Na-

tionella Kvalitetsregister omfattar kan påverka sexuell hälsa? (Figur 7.) Största delen av de 

svarande ansåg att deras Nationella Kvalitetsregister påverkade personernas sexuella hälsa, 

medan fem svarade att den inte gjorde det och tre utav de svarande visste inte om det påver-

kade aktuell målgrupp. 

 

Hur påverkar hälsotillståndet den sexuella hälsan? 

De som sedan hade svarat ja på fråga 1a ombeddes att kortfattat beskriva hur de ansåg att det 

Nationella Kvalitetsregistrets hälsotillstånd kunde påverka aktuell målgrupps sexuella hälsa. 

Svaren berörde såväl reproduktiv hälsa, fysiska aspekter och psykiskt aspekter, vilka presente-

ras nedan. Inga register beskrev samliv som en aspekt som kunde påverkas till följd av hälso-

tillståndet för personerna i aktuellt kvalitetsregister. 

 

Svaren från enkäten visar att de aspekter som påverkar sexuell hälsa på reproduktiv nivå gör 

detta genom att registret registrera data som handlar om just reproduktion, såsom graviditet 

och förlossning. Även hjärtfel anges som en reproduktiv aspekt vilken kan påverka förmågan 

att bli gravid eller att kunna klara av en graviditet. Det finns också en ärftlighetsaspekt att 

beakta när det kommer till reproduktion och hjärtfel.  
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Registerhållarna angav i enkäten att de fysiska aspekterna som kunde påverka aktuell mål-

grupps hälsa var rörelseinskränkning, stelhet och fysisk smärta i rörelse, vilket främst innefat-

tar muskler och leder. En annan vanlig aspekt som angavs var att aktuell målgrupp ofta har 

dålig ork och blev snabbt trötta i utförandet av aktivitet. Vidare preciserades vissa av aspek-

terna till bland annat trycksår, ohälsa i mun, undernärning och ätstörningar som kan ha fysisk 

påverkan på den sexuella hälsan. Även vissa medicinsk behandling kan påverka den sexuella 

hälsan, både negativt via biverkningar och positivt via symptombehandling. 

 

De psykiska aspekterna som kan påverka den sexuella hälsan beskrivs främst till lust. Lusten 

påverkas delvis av det varierande stämningsläget den aktuella målgruppen upplever och både 

lust till samlag och lust till att delta i samlivsaktiviteter påverkas. Det kan också vara olika 

ingrepps påverkan på personens utseende som påverkar synen på sig själv, vilken gör att man 

hellre håller sig för sig själv. Målgrupper för vissa register upplever en rädsla för nära kontakt 

i infektionssynpunkt och att de inte vill föra sjukdomsgenera vidare till nästa generation. 

 

Andra orsaker till varför registret inte registrerar aspekter som kan påverka aktuell målgrupps 

sexuella hälsa var bland annat för att man önskade hålla själva registret minimalistiskt, enbart 

registrera ett fåtal variabler, i första hand de som har en avgörande betydelse för patientens 

överlevnad, och detta gör man för att öka täckningsgraden, således beskriver flera av register-

hållarna av många andra intressanta variabler tyvärr valts bort. Det beskrivs även att ett antal 

register är relativt nya och/eller under uppbyggnad och att verksamheten inte har något befint-

ligt standardiserat och accepterat instrument för att mäta sexuell hälsa på nationell basis som 

det beskrivs i enkäten. 

 

Vissa register följer enbart upp komplikationer tillföljd av sjukdomstillståndet, medans andra 

beskriver att registret är helt baserat på export av befintlig registerdata från andra system och 

verksamheter som behandlar aktuell målgrupp. Vidare beskrivs att vissa register enbart utför 

standardkontroller och att eventuella åtgärder berörs av andra register. 

 

 

 
Figur 8. Tar registret enligt registerhållarna upp aspekter som kan påverka den sexuella hälsan 
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Fråga 2a på enkäten frågade om registret tar upp aspekter i förhållande till sexuell hälsa eller 

aspekter som kan påverka sexuell hälsa (Figur 8.). Av de registren som deltog så svarade ett 

fåtal att registret tog upp aspekter som kan påverka den sexuella hälsan. 

 

Tar registret upp aspekter som kan påverka sexuell hälsa? 

De flesta svarade ”nej” på fråga 2a och angav således inga aspekter. De som sammanställdes 

var att registret tar upp smärta i fysisk aktivitet i allmänt. Ett par register utför hälsoundersök-

ningar med inriktning livskvalitet, och ett register som svarat på enkäten beskriver att deras 

undersökning tar upp både fysiska, psykiska och sociala aspekter, vilka alla kan påverka den 

sexuella hälsan. Ytterligare ett par register registrerar data kring tidigare förlossningar, hjärtfel 

och aktiviteter som beskrivs som sociala, såsom bland annat rökning och alkohol.  

Fem från registren svarade att ämnet tas upp med patienten men mer kvalitativt och samman-

ställs inte som registerdata. Likaså var det totalt fem från registren vilka svarade att ämnet inte 

var aktuellt för målgruppen. 

 

 
 
Figur 9. Hur många av registerhållarna som överväger att inkludera sexuell hälsa i aktuellt kva-

litetsregister 

 

Fråga 2d på enkäten undersökte om de som svarat nej på fråga 2a övervägde att inkludera 

sexuell hälsa i aktuellt Nationellt Kvalitetsregister (Figur 9.). Merparten varade att de inte 

övervägde att inkludera sexuell hälsa i aktuellt Nationellt Kvalitetsregister, medans två av de 

svarande övervägde att inkludera sexuell hälsa i sitt register. Ett register beskrev att de har 

prövat att inkludera sexuell hälsa i verksamheten, men att det inte mottagits väl av aktuell 

målgrupp. 

 

Sista delen av enkäten undersökte hur länge sexuell hälsa har registrerats av de Nationella 

Kvalitetsregister som anser sig ta upp sexuell hälsa. Tre av de fyra som anser sig mäta sexuell 

hälsa på något sätt beskriver att sexuell hälsa har undersökts och data har registrerats sedan 

registrens start. Det sista har mätt sexull hälsa sedan 2008. 
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Diskussion 
 

Syftet med examensarbetet var att kartlägga om och i så fall hur aspekter av sexuell hälsa 

sammanställs i Nationella Kvalitetsregister, samt identifiera skäl till detta. Examensarbetet 

bestod av två delar där den första, checklistan, fokuserade på att mäta förekomsten av sexuell 

hälsa i de Nationella Kvalitetsregistren och i den andra delen besvarade ansvariga för registret 

en enkät som syftade till att säkerställa resultaten av checklistan, samt identifiera skäl till om 

och hur aspekter sammanställts.  

 

Vid utformning av både checklista och enkät har vi diskuterat huruvida den etiska utform-

ningen skulle ske. Checklistan berörde ingen personlig data så där ansåg vi att inga etiska 

övervägande var relevanta att tillämpa. Enkäten var svårare då vi i detta fall visste vilka enkä-

ten gick ut till, men då frågorna inte heller här berör personlig data eller gör intrång på perso-

nen i frågas privatliv, ansåg vi att enkäten inte behövdes behandlas anonymt. Vi skulle där-

emot kunnat förklara mer att vi inte var ute efter att klanka ner på data som finns i registret. 

Utan förklarat tydligare att vår kartläggning gick ut på att ge en tvärsnittsbild över hur det ser 

ut just nu i registren kring ämnet sexuell hälsa.  

Metoddiskussion Checklista 

Checklistan utformades efter WHOs definition för att mäta förekomsten av sexuell hälsa i 

kvalitetsregister. I och med att data som sammanställts hämtats ifrån årsrapporter för de enligt 

vårt inklusionskriterie godkända kvalitetsregister, var data av hög reliabilitet. Då checklistan 

utgår ifrån WHOs definition, ökar studiens validitet. Då definitionen av sexuell hälsa har stor 

bredd, användes urvalsmetoden totalt urval med inklusionskriterier att registret skulle vara på 

minst certifikationsnivå 3 (se Bilaga 1.). Att vi valde just denna urvalsmetod beror på att de 

registren som är godkända är de aktuella i Sverige och mest tillförlitliga och registren har så-

ledes en färdig möjlighet registrering/datainsamling, vilket är en grund till att kunna presente-

ra verksamhetens statistik. Registren sållades ut genom en urvalsfunktion på Socialstyrelsens 

(2015a) hemsida där certifieringsnivå 1-3 kryssades för, sorterades och denna registerlista 

sparades sedan ner i pdf-format. Detta möjliggjorde att endast de godkända registren inklude-

rades och risken för systematiska urvalsfel minskades.  

 

I checklistan var det en generell inställning om att aspekter som skulle påverka den sexuella 

hälsan skulle göra detta negativt. Men Cancerfonden (2014) beskriver att ett hälsotillstånd kan 

ge motsatt effekt. Personer värnar och värdesätter främst samliv med nära och kära än mer. 

 

Metoddiskussion Enkät 

Genom att använda oss av datainsamling via intervju istället för datainsamling via enkät skul-

le vi kunna undgå att registerhållarna tolkade definitionen av sexuell hälsa felaktigt, vilket var 

en del av vår förförståelse att de skulle kunna göra (Henricson, 2012). Men intervjuer blev 

inte aktuellt för studien, då antalet register överskred kapaciteten för vad som var genomför-

bart inom tidsramen för examensarbetet. Istället var vi tvungna att konstruera en enkät, vilket 

ansågs som en stark metod även det, och metoden för examensarbetet ändrades till kvantitativ.  

 

Enkäten utformades i samråd med handledare. Vi presenterade syftet med examensarbetet och 

förklarade WHOs definition av sexuell hälsa för registerhållarna. Vi ville försäkra oss om att 

de var väl införstådda med att sexuell hälsa innefattade både reproduktiv hälsa och samliv, 
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som vi skriver i vår förförståelse, och valde därför att först förklara det i mailet som följde 

med enkäten och ytterligare redogjorde vi definitionen genom att inkludera den i enkätens 

inledning. Vi ansåg att denna metod var lämplig för att besvara syftet i form av att identifiera 

skäl till om och hur aspekter av sexuell hälsa sammanställs i Nationella Kvalitetsregister. Det 

är registerhållarna som är ansvariga för aktuellt register och de påverkar därför data som 

sammanställs. Därför är det viktigt att få med deras åsikter gällande hur hälsotillståndet för 

aktuellt register påverkar den sexuella hälsan.  

 

Totalt så skickades enkäten ut till 114 registerhållare. Tillgång till alla registerhållares mailad-

resser tog lång tid att få fram och 37 registerhållare hann svara under den tid som enkäten låg 

ute. Svaren var någorlunda samstämmiga. Tidsramen för arbetet skulle kunnat vara längre för 

att få in ytterligare resultat via enkäten och således öka studiens validitet. 

 

Resultatdiskussion 

Resultaten i examensarbetet visade att den sexuella hälsan är något som inte tas upp av så 

många av de Nationella Kvalitetsregistren. Ett resultat som kan ses som förvånande då nästan 

alla register presenterar aspekter som kan påverka den sexuella hälsan, både fysiskt och psy-

kiskt. När det presenteras så pass många aspekter som kan påverka en viktig del i en persons 

liv kan det vara av värde att registrera data kring området. Det gäller inte enbart för sexuell 

hälsa utan även andra områden. Vi förstår att ett register inte kan täcka alla områden som des-

sa aspekter påverkar, men vi anser att då sexuell hälsa är ett av de grundläggande basbehoven 

i människans liv (Holt, 2012), är det viktigt att överväga om det inte bör inkluderas i flera av 

registren. Registerhållarna svarade i största utsträckning att registret inte tog upp aspekter som 

påverkade den sexuella hälsan hos aktuell målgrupp, medan de mätningar som utfördes med 

checklistan visade på motsatsen. Det är ett antal register som beskriver att behandlingen och 

förbättring av själva hälsotillståndet hos aktuellt registers målgrupp skulle kunna medföra att 

den sexuella hälsan även den skulle förbättras i samma omfattning, vilket troligtvis är ett kor-

rekt antagande. Men samtidigt är det är även rimligt att den mentala bilden av sig själv har 

ändrats vid ett visst sjukdomstillstånd (Holt, 2012) och detta är något som i sig påverkar den 

sexuella hälsan, vilket möjligtvis inte innebär samma behandlingsmetod (McAuliffe, Bauer, & 

Nay, 2007; Nicolosi, Glasser, Kim, Marumo, & Laumann, 2005). Konsekvenserna av att inte 

belysa den sexuella hälsan för de aktuella målgrupperna kan orsaka att dessa synsätt på sig 

själv finns kvar som resultat av att man inte arbetar med detta tabubelagda ämne (Mahieu, 

Van Elssen, & Gastmans, 2011; Nay, McAuliffe, & Bauer, 2007; Snyder & Zweig, 2010). 

 

Genom bearbetning av alla 80 register har vi kommit i kontakt med en uppsjö av olika hälso-

tillstånd. Njurcancer, fetma, andningssvikt, karies, testikelcancer, demens, beroenden av olika 

slag, amputation och bipolaritet är bara en liten del av vad de Nationella Kvalitetsregistren 

berör. En person som har cancer kan komma att leva med daglig ångest och bara för att vi inte 

ser att personen lider betyder inte det att denne mår bra. Likaså är kampen med en övervikt 

relaterat till sänkt självkänsla och i vissa fall självförakt, ångest och depression (Rosen-

Reynoso, Alegría , Chen, Laderman & Roberts, 2011). Alla dessa hälsotillstånd är möjliga 

hinder för individens aktivitetsutförande och oavsett vilken typ av sjukdom, begränsning eller 

nedsättning man lever med ska man kunna få hjälp med det som är viktigt för en själv. Genom 

att jobba med klientcentrerad rehabilitering kan arbetsterapeuten med hjälp av det friska i in-

dividen bearbeta de hinder som kan komma att uppstå i vardagen. All information som sam-

lats in under själva enkätdelen bidrog till ett ökat antal register, jämfört med checklistan, som 

inkluderade sexuell hälsa i den kliniska verksamheten vilket är en positiv aspekt eftersom att 

sexuell hälsa är ett viktigt område att jobba med då det är en meningsfull aktivitet för många 
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människor (Hyland & Mc Grath, 2013). Att få känna att man kan utföra meningsfulla aktivite-

ter bidrar till att öka personers livskvalitet samtidigt som de får en bättre mental bild av sig 

själva (Kielhofner, 2012). Då ingen förutom individen själv kan bestämma vad som är me-

ningsfullt, bör sexuell hälsa inkluderas mer i den svenska vården för att ämnet inte ska negli-

geras och förbli tabubelagt. 

 

Flera av registren, 40st enligt socialstyrelsens lista använder sig av PROM i den kliniska verk-

samheten, enligt Socialstyrelsen (2015a), ändå är det endast ett fåtal som presenterar detta i 

sina årsrapporter. Vid bearbetning av de Nationella Kvalitetsregistren framkom det att det var 

få register som redovisade data kring målgruppens egenskattning av hälsa eller sjukdom efter 

behandling. Då det finns ett gemensamt tillvägagångssätt för att sammanställa och redovisa 

den typen av data med PROM (Promcenter, 2015). Vi kan se vinster i att inkludera denna data 

i registren när man redan använder sig av PROM för att mäta olika klientperspektiv. Av de 40 

register som registrerat att de använder PROM var det 3 register som redovisade insamlade 

PROM-data i registret. En tanke som väcktes när vi bearbetade registren var att då det var 

standard för så många register att använda sig av PROM skulle det inte innebära en stor för-

ändring att inkludera frågor som inriktade sig mer på den sexuella hälsan. Som exempel skulle 

ett bra område för detta vara inom livskvalitet då den sexuella hälsan är en vital del i en män-

niskas livskvalité (Black, 2013; Kielhofner, 2012; Regeringskansliet, 2014; WHO, 2006; 

Hyland & Mc Grath, 2013).  

 

Ett antal register vars hälsotillstånd som kan tänkas beröra den sexuella hälsan har under ex-

amensarbetet uppmärksammats och det har väckts frågor kring varför sexuell hälsa inte sam-

manställs, främst inom området för den reproduktiva hälsan. Som exempel är det inom områ-

den för manliga och kvinnliga könsorgan. Ett register för det kvinnliga könsorganet enligt 

kartläggningen från årsrapporten (Nationella Kvalitetsregister, 2015b) tar inte upp sexuell 

hälsa i något avseende men samtidigt tas flertalet aspekter upp som kan påverka den sexuella 

hälsan. Enligt enkäten menar de att aktuell målgrupps hälsotillstånd påverkar den sexuella 

hälsan, men anser att registret inte tar upp aspekter som skulle kunna påverka den sexuella 

hälsan.  

 

En fråga i enkäten var om registret tar upp aspekter i förhållande till sexuell hälsa eller som 

kan påverka sexuell hälsa. Där svarade de flesta att registret inte påverkar den sexuella hälsan. 

Diskussionen nedan berör orsakerna som ligger till grund för att registret inte anser sig ta upp 

dessa aspekter. En del av dessa resultat får anses vara positiva då registren uppger att de tar 

upp frågor kring den sexuella hälsan i samtal med patienterna, men att det sedan inte registre-

ras i datasystemen. Ett par register skriver även att sexuell hälsa kommer upp vid livskvali-

tetsstudier men att de inte finns i registrets grundstruktur. Vidare kan man se ett par register-

hållare som skrivit att det inte finns något standardiserat mått för att läsa sexuell hälsa på na-

tionell basis. Men att det i framtiden är möjligt när det finns en svensk version av instrumentet 

WHODAS 2.0 vilket beskrivs i artikeln gjord av Ustun, Chatterji, Kostanjsek, Rehm, Kenne-

dy, Epping-Jordan, Saxena, Von Korff & Pull (2010), och som tar upp diverse parametrar 

som berör livskvalitet och sexuell aktivitet. 
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Barn 
En fråga som diskuterats flitigt under arbetet med examensarbetet är angående att ha med de 

register som berör barn. Turerna har gått fram och tillbaks. Men tillslut valde vi att inkludera 

även dessa register då vi ansåg att flera av de aspekter som fanns med på checklistan och så-

ledes i WHOs definition, såsom våld och hot, vilka är psykiska aspekter som kan leda till 

rädsla i kontaktsituationer med andra människor. Även de fysiska aspekterna kan ha inverkan 

på framtida och nuvarande sexuell hälsa.  

 

Flera av registerhållarna till barnregistren har valt att inte svara på enkäten, utan istället kon-

taktat oss via mail och förklarat att deras register behandlar data kring barn. Möjligtvis är det 

så att förklaringen från vår sida inte var tillräckligt klar eller kan det vara så att de drog slut-

satsen enligt vår förförståelse och tolkade sexuell hälsa enbart som den reproduktiva hälsan. 

 

Betydelse för arbetsterapi 

Att inte ha möjlighet att vara den person man är fullt ut på grund av aktivitetsbegränsning är 

ett område som arbetsterapeuten kontinuerligt arbetar med och en så viktig sak som att indivi-

den kan ändra synen på den levda kroppen genom nedsatt funktion är ett problem som kan 

tacklas på mer än ett sätt (Kielhofner, 2012). Det främsta fyndet som kan utläsas från exa-

mensarbetet anser vi vara de olika aspekter som kan påverka den sexuella hälsan, men att det 

inte främst är den sexuella hälsan som sammankopplas med påverkan av dessa aspekter. Här 

ser vi en ny arena för professionen arbetsterapeut. Då vi har ett klientcentrerat fokus på me-

ningsfull aktivitet, menar vi att arbetsterapeuten har ett ansvar att jobba med frågor och in-

formation kring sexuell hälsa (FSA, 2012). Det är ett komplext ämne och vi kan förstå varför 

det är svårt för personer att prata om det, men genom att börja med att göra sexuell hälsa till 

en självklar del av den svenska vården kan det bli mer klart varför arbetsterapeuter ska jobba 

med aktiviteter kring sexuell hälsa. Men samtidigt är det inte enbart en fråga för arbetstera-

peuter, precis som många andra delar inom vården krävs det en samverkan med övriga profes-

sioner för att vården ska bli optimal (Carlström & Berlin, 2004).  

 

Som till en början är det viktigt att informera vårdpersonal och utveckla deras kunskap kring 

ämnet sexuell hälsa då det är en viktig del inom arbetsterapi att informera och undervisa. Äm-

net sexuell hälsa är som sagt ofta svårt för både personal och klient att ta upp, samt prata om 

(Socialstyrelsen, 2015b). Sexuell hälsa i den form som presenteras i examensarbetet är en 

definition som är aktuell för alla vårdprofessioner att jobba med, då det är meningsfull samt 

ett av de grundläggande basbehoven för människan (Holt, 2012). 

 

Aspekterna som påverkar aktuell målgrupps sjukdomstillstånd gör ofta att aktivitetsutförandet 

blir påverkat under hela tiden då man är sjuk eller skadad. Det kan röra sig allt ifrån en dag till 

hela livet, beroende av sjukdomstillstånd, och graden av påverkan kan variera. Områden som 

påverkas oavsett är de som finns i vardagen och inom vardagens områden finns det många 

olika aktiviteter som arbetsterapeuter jobbar med. Sexuell hälsa är ett ämne som 2002 presen-

tades av American Occupational Therapy Association (2002) som en del av individers vardag 

och ett aktivitetsområde där arbetsterapeuter borde vara verksamma. Men för att detta ska bli 

möjligt anser vi att sexuell hälsal måste inkluderas som en naturlig del i arbetsterapeutens 

utbildning. 

 

Genom att utveckla PROM skulle arbetsterapeuter kunna jobba mer med frågor kring den 

egenupplevda sexuella hälsan och därigenom kunna jobba rehabiliterande och informerande 

med detta både fysiskt och psykiskt på individnivå. Om man utifrån självskattnig via PROM 
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lät individen fylla i hur och om den sexuella hälsan påverkats av interventionerna, finns det en 

möjlighet att kunna jobba vidare med detta även med andra individer, genom att man vidare 

använder sig av PROM mer kontinuerligt kan man få fram vanligt förekommande problem 

inom sexuell hälsa och på så vis kunna informera patienter om smarta tips och trix redan vid 

första kontakten. Den informationen som finns med i PROM bestäms av berörda professio-

nerna och det finns alltså goda möjligheter för att utveckla registreringen kring den sexuella 

hälsan. 

 

Slutsatser 
 

Sexuell hälsa sammanställs inte i så stor utsträckning i de Nationella Kvalitetsregister. Det 

som sammanställs är främst data direkt kopplat till reproduktion och några register tar upp 

data angående samliv med vänner, nära och kära. 

 

De flesta skäl till varför ämnet inte togs upp var för att sexuell hälsa ej ansågs aktuellt för 

målgrupp trots svar från enkätundersökningen att hälsotillståndet för den aktuella målgruppen 

anses påverka den sexuella hälsan. 

 

Vidare arbete skulle kunna vara att fortsätta att använda sig av PROM för att belysa sexuell 

hälsa som en aspekt av generell hälsa och se att fler register använder PROM i sin verksamhet 

för att få med personers sexuella hälsa som en självklar del i vården. 
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Bilagor 
 



 

Bilaga 1. Checklista 

Checklista. Kvalitetsregister………………………………………………… 
 

1. Vilka kön berörs i registret? 
 

Män  Kvinnor 
 

2. Det Nationella Kvalitetsregistret sammanställer civilstatus? 
 

 JA   NEJ 

 

3. Det Nationella Kvalitetsregistret sammanställer reproduktiv hälsa i förhållande till aktuell 
målgrupp? 
 

                     JA   NEJ 

 

4. Det Nationella Kvalitetsregistret sammanställer samliv i förhållande till aktuell målgrupp? 
 

  JA   NEJ 

 

5. Det Nationella Kvalitetsregistret sammanställer fysiska aspekter som skulle kunna påverka 
målgruppens sexuella hälsa? 

 

  JA   NEJ 
 
• Fysisk förmåga till samlag    
 
• Fysisk smärta 
 
• Fysisk begränsad rörlighet 

 
 

6. Det Nationella Kvalitetsregistret sammanställer psykiska aspekter som skulle kunna ge upp-
hov till hinder för aktuell målgrupps sexuella hälsa? 
 

JA   NEJ 

 

Övergrepp 

Våld  

Förmåga att ta kontakt 

Förmåga till nära relationer 

Förmåga till intima relationer 

 

7. De Nationella Kvalitetsregistret använder sig utav PROM? 
 

JA   NEJ  

 

 

 

 



 

Bilaga 2. Enkät 

 
 



 

 
  

 

 

 



 

Bilaga 3. Nivåer i Nationella Kvalitetsregister 
 

Registerkandidatnivå 
 Hög relevans som Nationellt Kvalitetsregister, enligt expertgruppens bedömning. 

 Förankring i vård och omsorg med god geografisk spridning, t.ex. via specialistföre-

ningar och nationella nätverk. 

 Beskrivning av hur registret samarbetar med patient/brukarföreningar. 

 Utsedd registerhållare och styrgrupp. 

 Godkännande av en centralt personuppgiftsansvarig myndighet. 

 Godkänd plan för registrets design. 

 En plan för att få tillgång till nödvändig kompetens.  

 

Ytterligare krav på nivå 3 

 Färdig möjlighet för registrering/datainsamling. 

 Möjlighet till att ta ut statistik centralt. 

 Godkänd analys och återkoppling av registerdata (nya: plan för). 

 Påbörjat arbetet med funktioner för utdata till deltagande enheter. 

 Utformning av registret enligt nationella standarder. 

 

Ytterligare krav på nivå 2 

 Hög täckningsgrad utifrån aktuell patientgrupp. 

 Online återkoppling till verksamheter som stödjer förbättringsarbete. 

 Öppen redovisning av data, med identifierbara enheter, i årsrapporter och annan rap-

portering. 

 Generellt bedömas skapa goda förutsättningar för verksamheternas systematiska för-

bättringsarbete och uppvisa exempel på att registret används aktivt för förbättringsar-

bete. 

 Ha identifierat vilka mått som är särskilt viktiga för att indikera god kvalitet inom om-

rådet. 

 Innehålla patientrapporterade mått. 

 Ha identifierat förbättringsområden och/eller målnivåer utifrån bearbetade data. 

 Använts aktivt för forskning. 

 

Ytterligare krav på nivå 1 

 Kopplar till relevanta evidensbaserade riktlinjer och deltar i ev riktlinjearbete och upp-

följning av riktlinjer. 

 Bidrar med data till Öppna Jämförelser. 

 Har kartlagt sin täckningsgrad med hjälp av andra datakällor. 

 Har information om resultat riktad till patienter tillgänglig på webben. 

 Kan uppvisa förbättrade resultat inom vården. 

 Används aktivt för forskning och innovation och forskningsprojekt baserat på regis-

terdata har erhållit forskningsfinansiering i nationell eller internationell konkurrens. 

 Gör användarundersökning hos verksamheterna. 

 Bedöms av expertgruppen som ett avancerat Nationella Kvalitetsregister inom alla 

områden. 

 Har validerat registerdatas kvalitet. 

 

 

 

 



 

Bilaga 4. Mail till kanslichef samt registerhållare 

 

 
Sexuell hälsa hos personer med aktivitetsbegränsningar 

  
Vi är två arbetsterapeutstudenter med intresse för sexuell hälsa och kvalitetsregister, och har 

valt att belysa detta i vårt examensarbete. Utifrån de Nationella Kvalitetsregistrens hemsida 

har vi kunnat se att du står som kontaktperson för något av de godkända registren och vi är 

intresserade av hur du ser på frågor som angår personers sexuella hälsa. Med sexuell hälsa 

menar vi inte enbart reproduktion även om den också ingår, utan sexuell hälsa ses i ett stör-

re perspektiv där delar som samliv med andra ingår, förmågan till att ta kontakt, samt andra 

aspekter både fysiska och psykiska som skulle kunna påverka en persons sexuella hälsa. 

  

Syftet med examensarbetet är att kartlägga om och i så fall hur aspekter av sexuell hälsa 

sammanställs i nationella kvalitetsregister, samt identifiera skäl till detta. 

  

Vi vill säkerställa att vår kartläggning får med ert registers perspektiv på sexuell hälsa i för-

hållande till de personerna som registret berör. Det är naturligtvis helt frivilligt att svara på 

enkäten, deltagandet kan avslutas när som helst utan anledning och svaren kommer att  

avidentifieras så ingen förutom de personer som jobbar med kartläggningen, se nedan, kan se 

vem som svarat vad.   

  

Om du har något du vill fråga om eller om något skulle vara oklart går det bra att kontakta 

både Nickolas och Joakim, eller vår handledare, se kontaktuppgifter nedan. Det samma gäller 

om du är intresserad av resultatet från kartläggningen. 

  

Du hittar enkäten, som har 3 huvudfrågor med underfrågor via: 

http://goo.gl/forms/Yu8kM6uOrt 

  

  

  

Med vänliga hälsningar 
  

Nickolas Persson 

Arbetsterapeutstudent 

Avdelningen för rehabilitering 

Hälsohögskolan Jönköping 

E-post: peni1222@student.hj.se 

Telefon: 0731-505888 

  

Joakim Lundqvist 

Arbetsterapeutsstudent 

Avdelningen för rehabilitering 

Hälsohögskolan Jönköping 

E-post: lujo1299@student.hj.se 

Telefon: 0720-044293 

Handledare: 

Sofi Fristedt 

Lektor 

Avdelningen för rehabilitering 

Hälsohögskolan i Jönköping 

sofi.fristedt@hhj.hj.se 

Telefon: 0727-301269 
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