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Om kartläggningen  
 

Rätten till hälsa och rätten till en god sexuell och reproduktiv hälsa är en del av de mänskliga 
rättigheterna. Covid-19-pandemin har förändrat förutsättningarna för att ge tillgänglig sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) hälso- och sjukvård av godtagbar kvalitet. Denna 
kvalitativa kartläggning synliggör hur pandemin påverkat SRHR-relaterade verksamheter i Västra 
Götalandsregionen och i den avslutande diskussionen analyseras resultaten utifrån rätten till 
hälsa och presenterar behov, utmaningar och möjligheter för underlag till insatser efter 
pandemin.   
 

Kartläggningen är framtagen av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Regionhälsan i 
Västra Götalandsregionen, och ligger i linje med uppdraget att arbeta för allas rätt till bästa 
möjliga sexuella och reproduktiva hälsa på lika villkor – genom hela livet.   
 

Resultat och analys av hur covid-19-pandemin har påverkat SRHR-relaterade hälso- och sjukvård 
kan vara ett stöd för verksamheter och enheter för att återuppta och stärka SRHR-arbete efter 
pandemin och för att bedöma om vissa insatser eller grupper behöver prioriteras extra. Det har i 
sin tur betydelse för hur Västra Götalandsregionen har möjlighet att implementera den antagna 
regionala strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.   
 

Målgruppen för kartläggningen är beslutsfattare, hälso- och sjukvårdsaktörer och andra 
verksamheter med SRHR-uppdrag i Västra Götaland.   
   
 
Karin Rasper  
Verksamhetschef   
Kunskapscentrum för sexuell hälsa   
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Sammanfattning   

Resultatsammanställningen synliggör pandemins påverkan på verksamheternas SRHR-uppdrag, 
där det förebyggande och hälsofrämjande SRHR-arbetet till allra största del inte har genomförts. 
Preventivmedelsrådgivning, samtal om sexuell hälsa och ohälsa, och cellprovtagning är områden 
som har prioriterats ned eller bort. Inom graviditet, förlossning och eftervården ses stora 
konsekvenser av pandemin. Omprioriteringar av föräldrarförberedande insatser, 
närståenderestriktioner och komprimerade vårdtider har påverkat den reproduktiva hälso- och 
sjukvården negativt.  
 

Kartläggningen visar pandemins påverkan på såväl patienter och vårdmöten, som på personal och 
verksamheternas kvalitets-, kompetens- och utvecklingsarbete. Till exempel har digitala lösningar 
påskyndats och vid fysiska vårdmöten har skyddsutrustning påverkat mötet. Planerat 
förbättringsarbete har inte genomförts eller delvis ställts om. Många uppger att 
kompetenshöjande insatser har skjutits upp och att kompetensutvecklingen riskerar att fortsätta 
prioriteras ned till förmån för att arbeta in vårdskulder.  
 

Pandemiåret har omfattats av höga krav på en flexibel och anpassningsbar personal. Det har 
också inneburit en etisk stress, relaterad till oro för att själv bli sjuk, att inte kunna ge en kvalitativ 
vård och ett ökat krav på att möta patienters oro och frustration. Men även flera positiva aspekter 
har identifierats, som stärkt sammanhållning och känslan av att ”vi ska klara av detta och vi gör 
det tillsammans”.  
 

Några av de identifierade behoven av insatser och åtgärder utifrån hur pandemin påverkat rätten 
till sexuell och reproduktiv hälsa är:    
 

• Att bidra med tillräckliga resurser för att:   
I. Bidra till personalens återhämtning   

II. Att möta ett uppdämt behov av SRHR-relaterad hälso-och sjukvård   
• Återuppta utåtriktat, hälsofrämjande och förebyggande SRHR-arbete  
• Säkerställa rätten till samtal om sexuell (o)hälsa och våldsutsatthet  

  
Kartläggningen är framtagen i nära samverkan med regionens fyra sexuell hälsagrupper och 
sammanställd av deras samordnare från Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Malin Askhamre, 
My Opperdoes, Anna Skoglund och Fatou Sonko.  
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Metoder och avgränsningar      

 
Totalt har 19 semistrukturerade intervjuer med representanter från olika SRHR-relaterade 
verksamheter i hela regionen genomförts och fyra workshoppar har genomförts med de 
etablerade Sexuell hälsagrupperna.   
 

Sexuell hälsagrupper är etablerade nätverk av olika SRHR-aktörer i Västra Götalandsregionen. Det 
finns fyra aktiva grupper, Fyrbodal, Göteborg och Södra Bohuslän, Skaraborg och Södra Älvsborg. 
Dessa nätverk har funnits i drygt tio år och syftar till att samordna aktuellt SRHR-arbete och 
utbyta kunskap och kompetens i regionen. Sexuell hälsagrupperna samordnas av KSH.   
Workshoppar och intervjuer genomfördes under februari och mars 2021. Representerade 
verksamheter finns i bilaga 1 och intervjuguide finns i bilaga 2.   
 

Denna kvalitativa kartläggning undersöker inte individers upplevda sexuella hälsa och hur den har 
förändrats i förhållande till konsekvenser av covid-19. Inte heller ekonomiska eller 
budgetrelaterade aspekter har vägts in eller analyserats. Vidare kan inte heller kartläggningen ses 
som en vetenskaplig rapport. 

  
I diskussionen av resultatet används analysverktyget AAAQ. Det är FN:s Världshälsoorganisations  
(WHO) hjälpmedel för analys av rätten till hälsa, inklusive rätten till SRHR-relaterad hälso- och 
sjukvård.    
 

Tillgång (Availability) betyder att det måste finnas tillräckligt med hälso- och sjukvård, att den 
måste vara fungerande, och att den ska ges inom rimlig tid.  
 

Tillgänglighet (Accessibility) betyder att vården måste vara tillgänglig för alla utan diskriminering. 
Den ska vara fysiskt tillgänglig och inom räckhåll. Vidare krävs ekonomisk tillgänglighet, även för 
dem som till exempel saknar försäkring, samt informationstillgänglighet, alltså tillgång till 
information anpassad för olika individers och gruppers olika förutsättningar. Informationen avser 
sådant som behövs för att tillgodogöra sig rätten till hälsa, kunna söka vård och kunna förstå 
vårdens beslut.  
 

Godtagbarhet (Acceptability) betyder att vård måste bedrivas utifrån medicinsk-etiska principer 
och på ett kulturellt godtagbart sätt, med respekt för individers, minoriteters och gruppers kultur 
och behov.  
 

Kvalitet (Quality) betyder att vården ska vara av god kvalitet, vetenskapligt och medicinskt, och att 
personal som arbetar med hälso- och sjukvård har rätt utbildning och kompetens.  
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Resultatsammanställning    

Här presenteras en sammanställning av resultaten som är relevant utifrån SRHR-perspektiv. 
Resultatsammanställningen presenteras i följande ordning: pandemins påverkan på  
verksamheters uppdrag, personal, patienter och framtid.  

  

Påverkan på verksamheternas SRHR-uppdrag  

Alla verksamheter som deltagit i kartläggningen uppger att deras uppdrag påverkats negativt av 
covid-19-pandemin. Någon verksamhet har stängt ner helt. Andra verksamheter har begränsat 
tillgängligheten genom att stänga ner drop-in och webbokning. Många verksamheter har lånat ut 
delar av sin personal till covid-19-vård och smittspårning och därefter kraftigt behövt prioritera i 
sina uppdrag och insatser. Alla verksamheter uppger att frånvaro av personal på grund av 
restriktioner vid förkylningssymtom påverkat möjligheten att leverera tillgång till tillgänglig, god 
och acceptabel SRHR- hälso- och sjukvård för personer som befinner sig i Västra 
Götalandsregionen.   
  
Särskilt tydlig är påverkan på de förebyggande och hälsofrämjande SRHR-uppdragen, som till hög 
grad nedprioriterats under pandemin. Ett exempel är screeningprogrammet för gynekologisk 
cellprovtagning som periodvis stoppats helt och periodvis öppnats med begränsad tillgång till 
tider på grund av restriktioner kring hur många personer som kan vistas i väntrum. Flera 
representanter uttrycker en oro inför konsekvenserna av att cellproven inte kunnat genomföras 
enligt programmet.   

  
Flera insatser har påbörjats för att arbeta ikapp uteblivna cellprov. Några 
barnmorskemottagningar har under våren 2021 öppnat upp och erbjuder fler tider för cellprov på 
fler dagar. Många som erbjuds cellprov vill inte eller kan inte komma till mottagningarna på grund 
av pandemin. Det finns en rädsla för att vistas ute i samhället och en ovilja att belasta vården 
vilket bidrar till att det är svårt att arbeta ikapp vårdköerna under pågående pandemi. En annan 
insats är att HPV-självtester införs under sommaren 2021 som en del av screeningprogrammet för 
cellprov.   
 

Ett annat exempel är att preventivmedelsrådgivning kraftigt begränsats under pandemin. En 
representant uttrycker:   
  

“Jag tror på sikt att det kommer att ha konsekvenser att vi prioriterat bort 
förebyggande arbete – jag känner oro faktiskt, vi kommer att få äta upp det här 
senare, vad händer med de som inte har fått tillräckligt med information om 
preventivmedel?”  

  
Även tillgången till preventivmedel är i vissa avseenden låg. En representant uppger att det är lång 
väntetid för att få en spiral insatt och att det är upp till två års väntetid på sterilisering. Många 
uppger att det förskrivs recept på längre tid, för att minska andelen återbesök, många 
preventivmedelsrecept förlängs över telefon och planerade utbyten av spiraler skjuts upp efter 
konsultation över telefon.   
  

Prioritera det akuta – som inte kan anstå  
På grund av olika konsekvenser av covid-19, som har begränsat verksamheters möjlighet att 
erbjuda SRHR-hälso- och sjukvård med full kapacitet, har de flesta av verksamheterna behövt 
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prioritera i sina uppdrag. Akut SRHR-vård som inte kan anstå har prioriterats och vård som kan 
anstå liksom förebyggande SRHR-vård och behandling har prioriterats ned och eller skjutits på 
framtiden. En representant uttrycker oro för uppdrag inom SRHR:  
  

”I början blev vi rädda, vad ska hända nu, ska vi flyttas liksom? Ok, det här är 
absolut många som kan se det som lyxvård som man kanske inte behöver syssla 
med.”   

  
På barnmorskemottagningarna är prioriteringen att i först ta hand om de gravida – där har 
uppdraget inte förändrats mer än några digitala anpassningar. Däremot har det behövts 
göras stramare prioriteringar där cellprov, preventivmedelsrådgivning och föräldraförberedande 
insatser helt eller delvis bortprioriterats.   
  
För att kunna bedöma patienternas behov och göra prioriteringar uppger flera verksamheter att 
de slutat med webbokning, där patienterna själva går in och bokar tid. Istället behöver 
patienterna ringa in och då finns möjlighet för mottagningen att ställa nödvändiga frågor 
om sökorsak och eventuella förkylningssymtom och att göra en prioritering om det är akut eller 
om vården kan anstå.    
  

“Det är bättre att de ringer så vi kan fråga om de var friska, vi var stränga. Vi kände 
att vi vill ha ett resonemang med alla som vill komma. Där har vi verkligen fått vara 
mindre tillgängliga.”    

  
Korta omställningstider har bidragit till svårigheter att planera insatser och en representant 
uttrycker att:   
 

“Ibland har vi gått med tomma tider bara för vi har tagit bort cellprov med kort 
varsel och vi har inte lagt upp webbtider för att ”fel” patienter ska komma.”   

  
Ungdomsmottagningar (UM) uppger att deras verksamhet har påverkats genom lägre 
tillgänglighet, ingen drop-in, färre tider att boka, ingen webbokning och prioritering av akuta 
frågor och behov. Utåtriktat informations- och hälsofrämjande arbete i skolor eller andra 
arenor har antingen ställts in eller blivit digitalt omställt.  
  

“Det kan vi inte ta nu det får vänta! Det blir svaret till de unga som ringer, och där i 
döljer sig alla de som vi är till för, de som har sociala problem eller mår psykisk 
dåligt som våra barnmorskor fångar upp i vanliga fall. Det här året har präglats av 
medicinska insatser.”  
  

Akuta besök prioriteras, till exempel för insättning av spiral, akut-p-piller och graviditetstest. 
Många unga som har frågor eller velat testa sig har hänvisats till klamydia.se.  En representant för 
UM uttrycker att när det även förskrivs e-recept via telefon så missar vi till stor del möjligheten att 
fråga ”Hur mår du egentligen?”.   
  
Under pandemin har stöd kring amning blivit nedprioriterat. Tidigare gavs information i dialog 
med patienten vilket under en period ersattes av en informationsfilm. Konsekvensen blev då att 
patienten inte hade möjligt att ställa frågor om den första tiden och fler komplikationer har 
identifierats kring amning. När det blev tydligt så har det i större utsträckning fokuserats på 
personcentrerat omhändertagande under eftervården.   
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Det är viktigt att prioritera det förebyggande arbetet framöver så som föräldrautbildning, en mer 
tillgänglig vård för gravida och bättre samverkan mellan förlossningsvård och 
barnmorskemottagningar. En person uttrycker det så här:   
  

”Jag kan inte se att det finns något samarbete alls mellan primärvård och 
slutenvård”  

  

Abortmottagningarnas uppdrag är lagstadgat och personal har inte i samma utsträckning lånats ut 
eller omplacerats. Abortmottagningen ser inga skillnad i antalet patienter som söker vård. 
Däremot gör fler patienter hemaborter än tidigare. Representanter för verksamheterna tror att 
ökningen beror på att patienter inte vill belasta sjukhusvården med inneliggande kirurgiska 
aborter, att patienten inte får ha med sin närstående samt att väntetiden varit oviss till en 
kirurgisk abort, vilket innebär att patienten kan behöva vänta längre. Riktlinjer för hemaborter har 
också utökats för patienter som är friska till vecka 10 + 0.     
  
Infektionsmottagningar har behövt flytta mycket personal till slutenvården och behövt göra 
prioriteringar. En representant uppskattar att 80 procent av arbetet förlagts till covid-19-
arbetet. Ibland har patienter kunnat gå till sin vårdcentral för provtagning istället och ibland har 
digitala möten bokats in. Inga patienter har blivit nekade som sökt, men inget förebyggande 
arbete har hunnits med. Sprututbyten har pågått, men med mindre motiverande arbete. 
Patienter med välfungerande hiv-behandling har behövt skjuta på sina årsbesök. En representant 
uppger att det har varit extremt få nyupptäckta hivinfektioner:    
  

”Vi har alltså haft en nyupptäckt och en inflyttad som vi visste redan att hen hade 
det då. Normalt så ligger det kanske runt 10 nya patienter om året. Det kan ju bero 
på resor, att man inte reser så mycket och drar på sig saker där, det kan bero på 
minskad invandring.”  

 
 Specialistvård så som benign gynekologi uppger att det dragits ner på operationsutrymmet, 
eftersom personal lånats ut till covid-19-vården. Akuta operationer och canceroperationer har 
prioriterats och kötiderna har inte påverkats för de patienterna. Öppenvårdsgynekologin har 
däremot påverkats och all vård som kan anstå mer än 30 dagar har fått stå tillbaka. Framfall och 
inkontinens är exempel som inte är prioriterade.   
  

”Det finns inget operationsutrymme det är stenhårt. Även en benign kan få 
komplikationer och hamna på IVA. Myomet kan bli större och framfallen kan 
förvärras i vårdkön. Vi kompenserar genom att sätta in en prolapsring för att lindra 
i väntan på operation.”  

  
Reproduktionsmedicin anses vara vård som kan anstå och verksamheten går inte på full kapacitet. 
När pandemin kom minskade man på antalet patienter. Kunskapen om vilka konsekvenser en 
graviditet kunde få i samband med covid-19-infektion fanns inte och därför ville man undvika att 
bidra till graviditet. Men när kunskapen ökade om covid-19 har verksamheten åter kunnat skala 
upp.   
  

Covid-19-pandemin har påverkat regionens STI- och könsmottagningars verksamheter. 
Representanter för mottagningarna uppger att de inte ser någon skillnad i patienternas behov av 
att söka vård. Några patientgrupper har blivit färre, på grund av lägre resande och då lägre 
riskutsatthet för olika sexuellt överförbara infektioner (STI). En mottagning uppger att de hör 
från patienter att de i högre grad blir hänvisade från både vårdcentral och ungdomsmottagningar 
till könsmottagningen. Anpassningar har gjorts så som att smittspåra via telefon, erbjuda 
sjukresor till de mest riskutsatta patienterna till och från mottagning och en del digitala 
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vårdmöten. Flera lågtröskelingångar har begränsats eller stängts ner, till exempel drop-in (några 
mottagningar har stängt drop-in sedan tidigare) och kvällsöppet.  
  

Olika faser   
Pandemin har skapat olika faser av belastning och förutsättningar för verksamheterna att 
genomföra sina uppdrag inom SRHR-hälso- och sjukvård. 
  
Den första fasen som identifieras är från utbrottet under våren fram till och med sommaren 2020. 
Det blev tydligt att patienterna till stor del undvek att söka vård för SRHR-relaterade sökorsaker, 
särskilt målgruppen 70+. Patienterna avbokade av rädsla för att röra sig ute i samhället och 
komma till en mottagning. Patienterna prioriterade ned sitt vårdbehov och ville inte belasta 
vården.   
  
En representant uttrycker oron och ovissheten den första fasen:   
  

“I början hade vi tvärstängt, sedan började vi så smått ta patienter. Vi visste inte. 
I början var det kort framförhållning på bokade patienter, få patienter som fick 
komma då vi inte kunde ha ett stort flöde i väntrummet. I början var mycket 
ovisst, skulle vi stängas ner eller bli förflyttade och hjälpa andra? “  

  
Andra konsekvenser av restriktioner, frånvaro och utlånad personal gjorde att många 
verksamheter stängde lågtröskeldörrar för patienter, som drop-in och möjlighet till webbokning. 
Verksamheter som haft mottagning på kvällstid tvingades att stänga på grund av att det inte fanns 
möjlighet till dörrvakt på kvällarna. Gynekologiska cellprovtagningar stängdes ner på grund av risk 
för trängsel i väntrum.    
  

Den andra fasen är från efter sommaren fram till att restriktionerna skärptes i början på 
november 2020. Under den perioden uppger många verksamheter att patienterna återkom och 
tider bokades upp snabbt. Patienterna upplevdes att inte vilja och eller kunna vänta längre, efter 
att ha stått tillbaka under våren. Samtidigt som patienterna återkom till verksamheterna var 
bemanningen på många av öppenvårdsmottagningarna påverkad av utlånad personal och 
frånvaro relaterat till restriktioner.     
  

“Under våren lånade vi ut personal till förlossning för att frisläppa till IVA. Under 
hösten lånade vi ut personal för smittspårning.”   
  

Under hösten återupptog flera verksamheter olika uppdrag genom anpassade och digitala 
lösningar. En representant berättar:   
  

“I början så kanske vi sköt upp vårdmöten men sen hittade vi vägar och komma 
förbi det. Digitalisering! Digitala vårdmöten. I början telefonmöten på grund 
av brist på datorer och headsets. Nu från förra året digitala vårdmöten för 
fertilitetsutredningar, klimakterierådgivning till viss del vulvasmärta, uppföljningar 
och återbesök – den utvecklingen har bara smällt på! “  
   

Det tredje fasen sträcker sig från vintern och fram till och med våren 2021 (intervjuer och 
workshoppar genomfördes feb – mars 2021). Flera verksamheter uppger för den här perioden att 
det finns en ökad trygghet och kunskap om covid-19 och kring restriktioner i arbetet med 
patienter. Nya lösningar som digitalisering, liksom säkrade mottagningar och väntrum är 
etablerade för att möta patienter.   
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Patienternas behov och sökorsaker har varit de samma som tidigare år. Men begränsningar och 
prioriteringar fortsätter i många av de SRHR-relaterade verksamheterna som deltagit i 
kartläggningen.   
  
Samtidigt uttrycks också en trötthet hos personalen och en oro för vad en eventuell ny våg skulle 
innebära för arbetssituationen och för patienter som under pandemin många gånger varit 
förstående och behövt avstå från att söka vård.   
 

Påverkan på verksamheternas kvalitets-, kompetens- och 
utvecklingsarbete   

Stor del av de verksamheter som har deltagit i kartläggningen uppger att deras kvalitets- och 
utvecklingsarbete inte bedrivits som planerat under pandemin. Fokus har varit på covid-19, på att 
ta ansvar för alla nya rön och uppdateringar kring rutiner, vilket begränsat utrymme för att 
genomföra planerat verksamhets- och kvalitetsutvecklingsarbete.    
  

”Vi har inte haft avsatt tid för kvalitets- och utvecklingsarbete, allt som borde skett 
har hamnat efter”.     
  

Exempel på insatser som skjutits upp är kompetenshöjande insatser så som att införa att fråga om 
våld på rutin och genomföra hbtq-diplomering.     
  

Verksamheterna uppger själva att det finns en oro hos personalen för att i det längre 
perspektivet tappa kompetens. Det påverkar också arbetsglädjen och många uppger att arbetet 
hade varit roligare om utbildnings- och utvecklingsarbete kunnat fortlöpa.    
  

En del av de tidigare utvecklingsarbeten som har gjorts inom förlossningsvården har handlat om 
att stärka partnerns roll i förlossningsrummet. Sedan närståenderestriktionerna infördes finns en 
rädsla för att utvecklingen backar. Det handlar bland annat om att nyutbildad personal inte får 
kunskap om utvecklingsarbeten som gjorts och som tillfälligt inte arbetas med. Det uttrycks så 
här:    
  

“Vi gjorde en stor satsning på att involvera pappan och att de vårdades som familj 
på mottagningen, gyn och obstetrisk mottagning är, vi är hbtq-certifierade så det är 
klart att det förlängs till alla partners. Och nu får vi inte ha med dem. Det är som att 
vi konkurrerar bort vår egen utveckling. Nu har vi en del ny personal som aldrig har 
varit med på de här satsningarna... Men nu är partner inte ens med så att 1: 
glömmer man bort historiken med varför man har jobbat med de här stora 
projekten och förbättringsarbeten och 2: personen man ska göra förbättringsarbete 
kring finns inte ens i rummet, de blir totalt bortglömda och i det tappar man kvalité 
och man glömmer bort den individuella påverkan på familjen.”   

  
Samtidigt finns de som berättar att utvecklingsarbeten har kunnat fortgå. Till exempel 
genomfördes en stor förändring i eftervården på NÄL som heter ”noll separation” och som 
innebär att förälder och barn inte ska separeras efter förlossningen trots eventuellt vårdbehov. 
Att barnet ska kunna vårdas på BB med den födande trots vissa behov och med observation av 
neonatal vårdpersonal. Nästa steg i processen är att den födande ska kunna vårdas på neonatal 
avdelning om barnets tillstånd kräver den typen av vård.    
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Nya uppdrag och ansvarsområden – mitt under pågående pandemi   
Flera verksamheter uppger att de fått nya uppdrag och ansvar under pandemin men utan att mer 
resurser har skjutits till och ibland utan att ha fått den kompetensutveckling som krävs för att 
uppdraget ska kunna genomföras med god kvalité. Prioriteringarna har legat på covid-19 relaterat 
arbete.    
  

Barnmorskemottagningar har fått nya uppdrag att ansvara för blodtryckskontroller på 
riskpatienter som inte hålls kvar på efterkontroller efter förlossningen. Patienten skickas hem 
med vårdplaneringen på en lapp, som ibland varit svår att tyda, det skapar otydlighet både för 
patienten och för barnmorskan.   Ett annat exempel på nya uppdrag som lagts 
på barnmorskemottagningarna är att ansvara för patienter med graviditetsdiabetes.  Nya uppdrag 
kräver att personalen behöver läsa in mycket information, nya PM och riktlinjer. Ofta har korta 
omställningstider bidragit till ökad stress och arbetsbelastning.    
  

“Det kanske inte är fel men vi har inte fått mer tid och resurser bara mer uppdrag. 
Ska vi göra alla dessa saker behöver vi också få pengar så vi kan anställa mer folk så 
att vi inte går under.”   

  
Benign gynekologi har fått ett nytt uppdrag inom avancerad kirurgi av endometriosvård. Arbetet 
har kunnat förberedas väl då utrymme funnits och startats upp men det har varit svårt att ta emot 
patienter med tanke på konsekvenser av pandemin.    
  
Förlossningskliniker berättar om en samtidig omorganisation vid införandet av nya rutiner för 
igångsättning av förlossning (swepi-studien), vilket i sin tur påverkat vården och inneburit extra 
hög belastning på personalen. Personalen upplever att omorganisationen har gjorts utan hänsyn 
till konsekvenser för personal och patienter.   

Digitala lösningar – ökad tillgång men tråkigare   
Digitala möten och utbildningstillfällen har möjliggjort en del utvecklingsarbete 
och fler utbildningar finns nu att tillgå i digitalt format. De flesta verksamheter ser positivt 
på digitala möten och utbildningar.    
  

“Den här pandemin har haft mycket nackdelar, men den här digitaliseringen den 
har pandemin pushat på.”   
  

Fördelar som identifieras är att fler medarbetare har möjlighet att ta del 
av digitala utbildningar, och att det är kostnads- och tidseffektivt genom att man slipper 
restid. Däremot upplevs de som tråkigare än ”fysiska” utbildningar. Alla utbildningar har heller 
inte varit möjliga att göra digitala, till exempel har vissa praktiska utbildningar och utbildningar 
om känsliga ämnen såsom sexuell och reproduktiv hälsa inte alltid kunnat ställas om. 

Samverkan med vårdgrannar   
Några verksamheter uppger att de velat samverka och till exempel erbjudit sig att ta fler 
cellprovspatienter. På grund av att system ej stödjer omställningen och att det administrativa 
arbetet då skulle bli allt för stort, har samverkan kring cellprov inte kunnat genomföras.   
  
Vårdgrannar utanför Västra Götalandsregionen som också arbetar med SRHR beskriver inställd  
drop-in, få eller inga fysiska besök och minskad tillgång till skolsköterskor då flera varit 
omplacerade på grund av pandemin.   
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Bristande samverkan betonas inom verksamheter där ledarskapet under lång tid har varit otydligt 
och där stora omorganisationer gjordes i samband med att pandemin bröt ut. Tankar om att ett 
välfungerande ledarskap är nödvändigt för att skapa trygghet i arbetsgruppen uttrycks.   
  
Samverkan har inneburit stora utmaningar och mycket planering kring logistik för att få det att  
fungera.  Ett exempel som anges är att det behövts frigöras patientplatser för covidvården.  
Patientplatser har flyttats i omgångar och de patienter som har berörts av flytten har vårdats av 
personal som inte har relevant kunskap. Det har inneburit konsultationstid, där erfaren personal 
som redan varit belastade av situationen fått avsätta tid för att inte riskera patientsäkerheten för 
de patienter som berörts av inneliggande vård på andra avdelningar än “hemavdelningen”.   
  
Gemenskapen upplevs av en del inte ha stärkts under denna tid. Framförallt upplever de som 
arbetar i den dagliga kliniska vården bristande gemenskap, att de är lämnade till att klara sig själva 
och att det ibland saknas tydlig ledning. Det finns önskemål om större samverkan mellan 
eftervården (BB) och förlossningsvård och barnmorskemottagningar.    
  

Påverkan på vårdmötet    
Covid-19-pandemin har inneburit många nya rutiner och riktlinjer som påverkat vårdmötet. Krav 
på att använda skyddsutrustning och att ställa om vårdmöten till telefon eller digitalt har påverkat 
arbetsmiljön, och mötet med patienterna har förändrats.   
  

Skyddsutrustning – ökad distans till patienten    
Många verksamheter uttrycker att det varit tungt att arbeta med skyddsutrustning och att det 
påverkat vårdmötet negativt. En representant uttrycker att:   

  
“Att ha skyddsutrustning, det är jobbigt att ha det. När man träffar en patient, det 
blir en speciell kontakt, patienterna har också mask, jag upplever att man inte ser 
hela människan, när de tar av masken för att ta en tablett, då känns det som man 
träffar en helt annan människa. Det är min upplevelse. Det är så stor skillnad med 
bara en mask. Det är en distansering som märks väl.”    
  

Visir och munskydd innebär att det inte går att använda sig av kroppsspråk och mimik som 
tidigare. På förlossningen lyfts att denna typ av ”icke-verbal” kommunikation är av stor vikt.   
  

”…vi har på oss skyddsutrustning som jag tycker försvårar kommunikationen på så 
sätt att det är inte bara det vi säger som gör att vi har en god kommunikation, det 
är ansiktsmimik som inte syns och det kan vara svårt att höra vad vi säger.”   

  
Många medarbetare uppger att arbetsmiljön har påverkats negativt; att de blir trötta i huvudet av 
användningen av visir, att det lätt immar igen och att det skaver bakom öronen av munskydden. 
Särskilt påverkade av försämrad arbetsmiljö på grund av användande av munskydd och visir är 
personal med astma eller eksem. Framförallt upplever många att de ser sämre och tappar 
mimiken och att en dimension i bemötandet är borta eller begränsat. 
  
Vårdmöten om tunga samtalsämnen och psykisk ohälsa har upplevts särskilt svårt att genomföra 
med skyddsutrustning som begränsar möjligheten att nå fram, skapa förtroende och ge ett gott 
bemötande.   
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Representanterna beskriver att många patienter upplevs känna sig trygga när personalen 
använder visir och munskydd, medan andra upplever en mer avstötande effekt, som den fysiska 
distanseringen som skyddsutrustning innebär. Enligt personalen läser vissa patienter in ett 
avstånd och kan tolka det som en gest att de inte är välkomna.    
  
I början av pandemin uppger flera representanter att personal uttryckte en oro att arbeta med att 
möta patienter. Det fanns liten eller begränsad kunskap om hur viruset överförs. Några 
verksamheter upplever att det dröjt att få beslut kring skyddsutrustning och skyddsåtgärder. En 
representant uttrycker ”att man kanske har varit lite sen på bollen”.  
  

Omställning till telefon och digitala vårdmöten   
För att tillgängliggöra vårdmöten under pandemin har samtliga verksamheter gjort anpassningar 
för att ställa om fysiska vårdmöten till telefonmöten eller digitala vårdmöten med såväl positiva 
som negativa erfarenheter av det.   
  
Före pandemin var tillgänglighet till digitala vårdmöten låg och många verksamheter använde 
eller erbjöd det inte alls. Före pandemin var tillgänglighet till digitala vårdmöten låg och många 
verksamheter använde eller erbjöd det inte alls. Det har funnits en tröghet att införa 
digitala vårdmöten. Det beskrivs av en person så här:  
 

” det har gått i, väldigt, väldigt… sakta här. Vi hade en läkare som började med 
digitala vårdmöten och tyckte väl inte att det fungerade jättebra och sen har hon 
inte lobbat så hårt för det för vår grupp. För hon tycker vi har ju många med kanske 
annan bakgrund och så och där man behöver ha språket med sig på ett annat sätt 
och flera av patienterna tyckte att det var, de fick inte till det med tekniken, 
uppkopplingarna var dåliga. Så det har inte fallit så jätteväl ut här, men vi kanske 
kunde jobbat hårdare med det också.”   

  
Pandemin har ”tvingat” igång digitaliseringen och många har identifierat positiva aspekter. Så som 
en ökad tillgänglighet för patienter som inte har möjlighet att ta sig till mottagning på grund av 
långa avstånd i regionen eller på grund av hälsoskäl.    
  

”Många har varit tacksamma att det gått att lösa på det sättet. För de som har 
varit rädda för smitta och inte velat komma fysiskt till vårdcentralen. Så många har 
ju varit lättade att vi ändå kunnat göra någon typ av avstämning på telefonen. 
Alternativet för dem hade varit att det inte blivit något alls då eftersom de inte ville 
komma hit”.   

  
Nya patientkontakter och patienter med språk- eller kommunikationssvårigheter har erbjudits  
fysiska vårdmöten. En annan målgrupp som inte har tillgång till digitala vårdmöten är de utan  
BankID, personer som många gånger är särskilt utsatta ges nu begränsad tillgänglighet. Innan 
pandemin kom alla patienter till könsmottagningen för smittspårning och behandling. Nu skickas 
e-recept och smittspårning sker via telefon för så gott som samtliga patienter med klamydia.  
Övriga patienter med STI kommer fortfarande till mottagningen eftersom behandlingen kräver 
det. Representanter uttrycker oro för att missa ickeverbal kommunikation vid telefonmöten:   
  

”Vid personligt möte brukar vi kunna fånga upp patientens känslor och eventuell 
oro och bekymmer och det är även lättare för patienten att ta upp dessa med oss, 
vilket går förlorat vid telefonsamtal. Dessa kan tex handla om otrohet, våld, 
sexmissbruk, sexuell identitet osv.”  
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Det finns en oro för att de digitala vårdmötena riskerar att leda till fördröjd behandling och att det 
för vissa patientgrupper, till exempel förlossningsrädda, inte är en lämplig vårdform. Det krävs 
utvecklingsarbete kring hur man kan arbeta med familjen genom digitala möten och att anpassa 
de digitala kontakterna för besök som kan gynnas av det. 
 

Frågor om våldsutsatthet och frågor om sexuell hälsa begränsas   
Det är särskilt tydligt att vårdmöten via telefon och digitalt, kraftigt eller helt utesluter 
möjligheten för vårdpersonal att fråga om och identifiera våldsutsatthet.  Som vårdpersonal är det 
svårt att bedöma om patienten är i ett tryggt rum som möjliggör att kunna ställa frågor om våld.   
  
Upplevelsen är också att patienterna har svårare att prata och fråga om sin sexuella hälsa. Flera 
verksamheter uttrycker att den situation med förtroende som krävs för att kunna fråga och prata 
om sexuell hälsa uteblir eller är begränsad vid telefonmöten. En representant uttrycker en 
risk för att missa att fånga upp frågor om sexuell hälsa vid telefonsamtal:    
  

”...man kan ju tänka sig att en del patienter som tidigare kunnat nämna något 
om erektil dysfunktion på ett fysiskt besök, när man suttit en halvtimma och fått 
upp ett förtroende under samtalet. För det är oftast någonting som nämns precis i 
slutet på konsultationen. Det kan man tänka sig är sådana saker som inte alls 
kommer fram på samma sätt i ett tiominuters telefonsamtal istället. Men det är 
väldigt svårt att veta något facit på det. Men det kan jag absolut tänka mig att 
sådana frågor som är precis i slutet på besöket, när de sätter handen på 
dörrhandtaget liksom. Och förresten…De tror jag inte alls kommer med när man har 
haft telefonåterbesök.”  

  

Inga närstående får följa med till vårdmötet     
En konsekvens av covid-19-pandemin är restriktioner kring närstående i vårdmöten. Det har 
synliggjort möjligheter att få ett bättre fokus på patientens sökorsak i vissa avseenden, men 
framförallt bidragit till ökat lidande och oro hos många patienter. En representant uttrycker att:   
   

“Det har varit väldigt skönt att inte ha så mycket syskon med. Barnmorskan tycker 
egentligen att det är väldigt roligt för då får de ju se barnet som var i magen förra 
gången, men de säger det har blivit så mycket lugnare möten. De känner sig mycket 
mer trygga med att man medicinskt har pratat genom det som är viktigt. Det blir 
många störande moment när syskon/barn är med i rummet.”  

  
Flera verksamheter uppger också att det är lättare att ställa frågor om våld på rutin när 
närstående inte är med fysiskt i mottagningsrummet.   
  

Många patienter är besvikna över att inte få ha med sig närstående. Andra patienter har en ökad 
oro, särskilt inför förlossning och eftervård. Patienters upplevelse av smärta verkar också påverkas 
negativt av att närstående inte får vara med. Många uppger att de mest utsatta patienterna 
drabbas hårdast av att inte få ha med sig närstående. Undantag görs inom vissa verksamheter och 
flera representanter uppger att om patienten starkt uttrycker ett stort behov så görs 
ansträngningar för att möta det genom till exempel extra stödinsatser som kuratorkontakt. En 
representant uttrycker:     

 
“För många är det väldigt jobbigt att inte ha med en anhörig. Abort är väldigt 
känsligt ämne, man är i ett utsatt läge, det är känslomässigt, vi försöker hjälpa på 
bästa sätt, men att vilja ha en anhörig och inte kunna ha en anhörig kan vara 
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väldigt påfrestande, ett moment i livet där man verkligen behöver ha sin partner 
och inte få det, det är väldigt jobbigt... Om man har anhörigstöd är smärtan mer 
uthärdlig än när man är ensam. Smärtan är mer påtaglig (ensam) och när 

patienten har sådan upplevelse behöver vi vara med mycket mer tillgänglig. Man 
försöker verkligen stötta patienten. “.   

 
Flera verksamheter uppger att närstående deltar uppkopplade via patientens egen telefon. Då 
kan en närstående vara med och ta del av information, ställa frågor och vara ett stöd under 
vårdmötet. Det är en kreativ anpassning, men kan inte ersätta det känslomässiga stöd som många 
patienter uttrycker att de missar.   
  

Påverkan på personalen  
Pandemin har påverkat SRHR-relaterad hälso- och sjukvårdspersonal i hög utsträckning. Den 
genomgående inställningen har varit att ”vi gör det här tillsammans, vi ska klara det”. Med stor 
flexibilitet, korta omställningstider och ansträngda vårdtider har personal ansträngts i hög grad 
under pandemin. ”Alla ställer om och anpassar sig trots trötthet och oro”. Några representanter 
uttrycker en oro att den höga flexibiliteten och korta omställningstiden kommer att normaliseras 
och användas även efter pandemin, vilket inte bedöms hållbart över tid.   
  
Medarbetare som inte har möjlighet att genomföra sina uppdrag uppger att de vill kunna komma 
igång och återuppta nedprioriterade insatser så som vård som bedömts kunna anstå inom till 
exempel öppenvårdsgynekologi, preventivmedelsrådgivning och samtal om sexuell hälsa.   
  
En verksamhet beskriver att för de kuratorer som haft mindre att göra på grund av restriktioner 
för patienter och närstående, har det varit möjligt att arbeta mer stöttande och 
stressreducerande gentemot personal.  
    

Ökad etisk stress  
För de som arbetar inom gravid- och förlossningsvården är det mycket stress kopplat till  
närståenderestriktioner. Restriktionerna innebär att personalen får ta emot mycket frustration av 
oroliga gravida och att belastningen ökar då gravida söker förlossningen tidigare än före 
pandemin. Funderingar finns på om detta handlar om att mödravården inte är tillgänglig på 
samma sätt. Samtidigt finns en oro för att patienter med behov inte tar kontakt under 
eftervården. Vidare har det ställt krav på personalen att göra ständiga avvägningar och använda 
sig av undantag för när närstående får vara med och inte.   
  
Det upplevs också vara stressande och svårt att hinna med att ge patienten all den information 
som ska ges och att fånga upp om informationen tagits emot eller inte, att det personcentrerade 
omhändertagandet inte hinns med i och med att vårdtiderna kortats. En person beskriver det så 
här:   

 
”Alltså det är väl alltid så, samvetsstress. Du hinner inte in, du hinner inte lägga till 
(barn som ska amma). Eftersom de ska hem så fort, egentligen hade man behövt 
portionera ut information, men det hinner vi inte göra. Forskning säger att 
du ska inte ha mer än fyra, fem familjer, men vi har oftast åtta och ibland när vi är 
två team så har vi halva avdelningen var. Och du har två patienter, mamma och 
barn, det är två personer du har hand om. Det går inte att räcka till. En amning till 
exempel måste få ta en halvtimma, en timma ibland. Det är stöttning, det är 
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information och då går det inte att stå där helt stressad och svettig och bara, ”nej 
jag får gå”. Så att där är det absolut samvete…”  

  

Omplacerad och utlånad personal   
Många verksamheter har i hög grad påverkats av att personal i omgångar har omplacerats eller 
lånats ut till covid-19-vård och smittspårning av covid-19. Ovissheten har varit stor över att som 
enskild medarbetare inte veta var den ska arbeta och hur länge, men också för verksamheter som 
behövt planera utifrån korta tidsperspektiv. Verksamheter som bedriver vård som är lagstadgad 
och inte kan anstå har inte, eller i mindre omfattning, omplacerat personal.   
    

Frånvaro av personal    
Frånvaro på grund av covid-19 bland personal samt restriktioner kring symtom har påverkat  
personaltäckningen. Många medarbetare uppger ökad stress och skuldkänslor över att inte kunna 
vara på jobbet, vid minsta lilla symtom, särskilt när läget är ansträngt och kollegorna påverkas.  
Verksamheter har haft ett ansträngt år för att täcka upp för korttidssjukfrånvaro. Det har 
inneburit krav på att gå in och täcka upp för bortfall i andra verksamheter, att arbeta dubbla 
arbetspass och att bli inbeordrad på ledig tid.   
  
En av verksamheterna har drabbats av att väldigt många sagt upp sig, särskilt under sommaren 
2020. Att det introducerades ny personal som ibland lämnade arbetsplatsen redan under 
introduktionen eller kort tid därefter. Det har inte bara varit ny personal som sagt upp sig, utan 
också erfaren personal som inneburit att verksamheten tappat kompetens. Upplevelsen är att 
kompetensen inte värdesätts, utan att det går att ersättas med nya oerfarna kollegor.  I en 
verksamhet där det varit svårt att rekrytera personal med kompetens har de istället rekryterat 
”värdinnor”, som kunnat vara inne hos patienterna.    
  
Läkare som gör specialisttjänstgöring (ST-läkare) har i stor utsträckning arbetat med  
covidpatienter, med konsekvensen att de får mindre tid för att ta del av de olika specialiteterna  
som de egentligen behöver för sin utbildning. Det uttrycks en oro över hur det påverkar det 
framtida yrkeslivet. Även barnmorskestudenter har haft sämre möjlighet till praktik på grund av 
restriktioner. 

Påverkan på patienter  
Nedan beskrivs hur patienter inom den SRHR-relaterade hälso- och sjukvården påverkats under 
pandemiåret. Perspektivet är genom representanterna.   

Samma behov och sökorsaker  
STI-mottagningar uppger att behov och sökorsaker är i stort oförändrade i jämförelse med innan 
pandemin. Däremot vittnar personal att många patienter känner skuld med anledning av att de 
inte följt restriktionerna kring covid-19 (att hålla avstånd och undvika nya kontakter) och behöver 
söka vård för STI. En representant uttrycker:   
    

”Som det är nu så tycker vi det är hur mycket sex som helst, hemmaklubbar, 
swingers pågår fortfarande. Det är samma aktivitet, det ser vi på klamydiafallen. 
Ingen större skillnad på behov, sökorsak. Nu samma aktivitet, tinderdater, samma 
oro med okända kontakter, samma behov. Det känns som vanligt”.   
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Andra verksamheter beskriver samtidigt att de upplever att färre utsätter sig för sexuella risker. 
De möter uppgivna patienter som lever utan partners som ger uttryck för att:  ”det är hopplöst nu, 
jag kommer aldrig kunna träffa någon”.   

Hinder för vård   
Under första vågen våren 2020 kunde vissa verksamheter se ett mindre inflöde av patienter. Vissa 
patientgrupper har valt att inte komma till mottagningarna, trots att vårdpersonalen gör 
bedömningen att de borde söka vård. Däremot verkar det som att patienterna har sökt om det 
funnits risk för allvarlig sjukdom.   
  
Vissa patienter har valt att avboka sin tid på grund av rädsla för covid-19, som till exempel äldre 
eller personer i riskgrupper. Patienter som tidigare brukade komma på återbesök har i högre grad 
uteblivit från dem.  
   
Genomgående uppger verksamheter att de patienter som fått sina bokade tider inställda eller 
ändrade på grund av pandemin, har visat stor förståelse för situationen utifrån pandemin och vill 
inte belasta vården. ”Patienterna förstår att vi lever i en konstig tid”.     
  
Det lyfts samtidigt en oro för hur situationen blir när restriktioner släpps och patienterna vill få sin 
vård efter att ha väntat tålmodigt under hela pandemin.  
  
Vissa patienter har angett en oro för att smittas av covid-19 i samband med besök, men känt sig 
tvungna att vara i kontakt med vården för att till exempel göra abort. Trots rädslor och farhågor är 
upplevelsen att det inte har påverkat beslutet till abort.  
   
Olika insatser har gjorts för att möta oro hos patienter. Några mottagningar uppger att patienter i 
riskgrupp i vissa fall blivit erbjudna sjukresor till och från sjukhuset. De har även fått möjlighet att 
gå direkt till mottagningsrummet istället för att sitta i väntrum.   
  
Många patienter har prioriterats bort till förmån för akutvård och covid-19-vården. Trots stor 
förståelse från patienter är det ändå tydligt att behoven av vård finns kvar och vårdpersonalen 
hanterar utmaningen så gott det går utifrån förutsättningarna.   

Komprimerad vårdtid påverkar patienterna  
På förlossningen ser man att fler söker på akutmottagning samt på förlossningen innan 
förlossningsstart. Tiden man får stanna på förlossningsavdelningen har ökat på vissa ställen, 
utifrån ambitionen att ge familjen en så god start som möjligt. Samtidigt har vårdtiderna på BB 
blivit kortare och flera väljer att gå hem, även om de av någon anledning rekommenderas  
att stanna, relaterat till att partner inte får vara med.  

 
“Vi ser också patienter som är mer oroliga än tidigare, en osäkerhet över hur 
förlossning ska gå, oro för om partner eller annan stödperson får vara med, hur 
första tiden på BB ska gå utan stödperson och hur det ska bli för barnet om det här 
fortsätter.”  

 
En BB-mottagning har utökat sina tider för att kunna ta hand om fler som går hem 6–24 timmar 
efter förlossningen, så kallad trygg hemgång. Samtidigt uttrycker vissa en oro för att patienter inte 
hittar till mottagningen, trots besvär efter förlossningen. Det framkommer också att allt fler 
personer ställer sina frågor om oro för barn, bristningar och annat direkt på en BB-mottagning har 
utökat sina tider för att kunna ta hand om fler som går hem 6–24 timmar efter förlossningen, så 
kallad trygg hemgång. Samtidigt uttrycker vissa en oro för att patienter inte hittar till 
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mottagningen, trots besvär efter förlossningen. Det framkommer också att allt fler personer 
ställer sina frågor om oro för barn, bristningar och annat direkt på förlossningens   
Instagram-konto.   
  
Flera beskriver att amningsstarten inte gynnas av de korta vårdtiderna och understryker att det på 
sikt hade varit av intresse att se om amningsfrekvensen gått ner. Antalet bröstkomplikationer 
upplevs också ha ökat relaterat till en komprimerad vårdtid.    

Särskilt utsatta och marginaliserade grupper   
Det är tydligt att i pandemins spår tappas de mest utsatta grupperna, som till exempel hbtqi-
personer. Vården tappar ett uppbyggt förtroende som kommer att behöva återskapas efter 
pandemin.  

  
”Det är inte kul att arbeta under covid-19-pandemin.  Särskilt när man vet att det är 
vissa grupper, jag har en känsla av att de har försvunnit helt, vi inte når ut till alls, 
då kan jag känna mig, då kan jag känna en oro, den här vårdskulden kommer vi få 
äta upp senare”   

Närståenderestriktioner   
Många patienter påverkas av att närstående inte får följa med (läs mer i avsnittet om vårdmötet). 
Det handlar om ökad oro över att vara ensam i olika vårdmöten, att bära ansvaret för 
informationsöverföring till eventuell medförälder samt att smärta vid till exempel abort många 
gånger kan göra ondare som ensam.   

Tolkar och doulor   
Hur verksamheter arbetar med språktolkar varierar. Vissa verksamheter har upparbetade 
tolkkontakter och tolkar till exempel redan via telefon och där har tolksituationen fortsatt 
fungerat bra under pandemin. Många uppger dock en brist på SRHR-tolkar.   
  
Vissa verksamheter beskriver att kvalitén har påverkats, särskilt under eftervården där mycket 
information ska ges och patienterna ofta har bråttom hem. På förlossningen är det också en 
begränsning då den födande endast får ha med sig en närstående. Tidigare kunde den som hade 
behov av en kulturdoula ha med sig både sin doula och sin närstående, men under pandemiåret 
har det endast rört sig om enstaka förlossningar där doula har medverkat.   
  

”Det har en ganska stor påverkan eftersom doulan gör ett fantastiskt arbete och 
minskar risken för att det ska bli missförstånd och vissa gånger räddar liv”  

  
En lösning som lyfts upp för att hantera situationer där förmedling av kommunikation behöver 
underlättas är bildstöd och språkverktyget ”Hellen”, men verktyget är begränsat för 
kommunikation och språkförmedling och redan marginaliserade grupper fråntas möjlighet till 
information och att ställa frågor.  
 

Om framtiden – förslag och funderingar   
I detta avsnitt presenteras representanternas förslag och funderingar kring insatser och åtgärder 
efter pandemin. Flera representanter identifierar behovet av att säkerställa SRHR-hälso- och 
sjukvård efter pandemin och oroas över att många insatser fortsätter att prioriteras ner, då olika 
vårdköer ska arbetas igen och det finns en stor trötthet bland vårdpersonal.   
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Några områden som identifieras av representanterna, som särskilt behöver uppmärksammas 
efter pandemin, är psykisk ohälsa, våld i nära relation och förebyggande och hälsofrämjande 
SRHR-information och vård. Oro över långsiktiga konsekvenser kring hälsa och sexuell hälsa lyfts 
fram av representanterna.   
  
Det krävs insatser för att hälso-och sjukvårdpersonal ska orka stanna kvar i sina yrken. Det finns 
en oro för att många kommer lämna hälso-och sjukvården. Att väldigt många är trötta och slitna 
framkommer i alla intervjuer.   
  
Oro uttrycks för att förlora patientgrupper med behov av lågtröskelingångar så som drop-in och 
kvällstider. Att återuppta drop-in-verksamheterna för att tillgängliggöra vård, särskilt för de 
marginaliserade och riskutsatta, är av stor vikt. Representanterna beskriver att det ofta är på 
drop-in tider som marginaliserade grupper och personer med ökad riskutsatthet söker. Att 
patienter behöver ringa för att boka besök eller boka online upplevs av personalen försvåra 
tillgängligheten ”det ska vara lätt att ta sig till oss”.  Att återvinna patienternas upplevelse 
av trygghet och tillit till hälso- och sjukvården kommer också vara centralt framöver.   
  
Den digitala vårdformen upplevs vara något som på riktigt tagit fart och som kommer innebära en 
tidsvinst för både personal och patienter. Flera medarbetare eftersöker kunskap om kvaliteten 
kring digitala vårdmöten och utbildning i hur de kan hållas på bästa sätt. Personalen beskriver en 
oro över att i digitala vårdmöten inte ”snappar upp saker” på samma sätt som vid fysiska möten. 
Digitala vårdmöten ökar tillgängligheten för några, men inte för alla. Efter pandemin är det  
därför viktigt att ha digitala vårdmöten som ett tillägg och inte som ersättning för andra  
vårdformer.   

  
Många verksamheter beskriver att pandemin har belyst behovet av nya arbetssätt, en ny 
organisation och förändrade strukturer. Vidare behöver patienter ses som kapabla individer och 
vården behöver verktyg och resurser för att kunna omprioritera för att ta hand om de patienter 
som verkligen behöver. En person säger så här:  
  

”Om pandemin har lärt oss någonting så är det att vi behöver se över vad för typ av 
vård vi erbjuder och förstå att det här håller inte längre. Vi lever i ett informativt 
samhälle, många är pålästa och kräver annan vårdform och det här med 
centralisering av slutenvård funkar inte, det blir för skört.”  

  
Flera representanter uppger att de behöver hitta smarta lösningar för att kunna arbeta av köer.  
Och att det krävs ett teamarbete och tillvaratagande av kompetens för att kunna använda 
resurser på ett smart sätt. Ett förslag är att involvera medarbetare mer i den utvecklingen.   
  
En bättre samverkan identifieras också inför framtiden. Både samverkan internt på sjukhus och 
med primärvården. Barnmorskemottagningar behöver återinföra föräldrautbildningar som 
förberedelse inför förlossningen. Det uttrycks bland annat så här.   
  

”Tidigare har förvården på mödravården inneburit en väldigt bra trygghet. 
Anledningen till att vi har en så god förlossningsvård är för att mödravården är så 
himla bra. Men nu har partner uteslutits. Nu kommer de till förlossningen med 
frågetecken, det finns inte så bra tillgänglig information till framförallt 
förstföderskor, sen har de anpassat sitt liv utifrån rädslan att inte ha med sig en 
partner eller stödperson.”   
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultaten utifrån rätten till hälsa, genom analysverktyget AAAQ, för att 
förstå konsekvenserna av pandemin på SRHR-relaterad hälso- och sjukvård i Västra 
Götalandsregionen. Det är tydligt i resultatsammanställningen att pandemin har omfattande 
konsekvenser på SRHR-relaterad hälso- och sjukvård och påverkar rätten till hälsa. Resultatet visar 
tydligt att rätten till hälsa vid graviditet, förlossning och dess eftervård har påverkats. För att 
synliggöra detta delas diskussionen in två delar; Rätten till SRHR-relaterad hälso-och sjukvård 
under pandemin och rätten till vård under graviditet, förlossning och eftervård under pandemin.  
   

Tillgång och tillgänglighet till SRHR-relaterad hälso- och sjukvård 
Att tillgång och tillgänglighet till SRHR-relaterad hälso- och sjukvård har påverkats av pandemin är 
tydligt. Bristande resurser, många gånger på grund av att covid-19-vård prioriterats, har inneburit 
att förebyggande hälso- och sjukvård inte prioriterats. Den akuta vården som inte kan anstå har 
prioriterats och fungerat. Men mycket SRHR-relaterad hälso- och sjukvård som inte har varit akut, 
har Västra Götalandsregionen inte levererat alls eller inte under rimlig tid.   
 

Personal som arbetar inom SRHR-relaterad hälso- och sjukvård har under pandemin påverkats på 
många olika sätt, till exempel arbetsmiljömässigt med ökad stress och oro kring att arbeta med 
covid-19 i patientmöten, ovisshet kring planering och arbetsuppgifter och stress över att inte 
räcka till och behöva prioritera patienter och sökorsaker. Inom flera områden har de försvårade 
arbetsförhållandena lett till att många medarbetare sagt upp sig och svårigheter att rekrytera 
kvalificerad och erfaren personal har varit stor inom vissa verksamheter. Flera intervjupersoner 
identifierar ett stort behov av att göra förbättrande insatser för arbetsförhållanden, för att 
personal ska kunna eller orka stanna kvar i sina yrken inom hälso- och sjukvården. Det är således  
rimligt att göra en ordentlig genomlysning och identifiera arbetsmiljö relaterade problem för 
att hälso-och sjukvårdspersonal ska orka stanna i sina yrken.  
 

Patienternas behov har identifierats som liknande i relation till före pandemin.   
Intervjupersonernas uppfattning är att patienterna har haft förståelse för att tillgången till vård 
varit begränsad. Dessa patienter kan antas återkomma och söka vård efter pandemin och kräva 
sin rätt till tillgång till hälso-och sjukvård. Det är därför rimligt att ta höjd inför ett ökat behov av 
tillgång till SRHR-relaterad hälso- och sjukvård efter pandemin.   
 

I regionens strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter betonas vikten av att lägga 
särskilt fokus på de individer och grupper som har bristande tillgång till SRHR-relaterad hälso- och 
sjukvård. Konsekvenserna av pandemin har skapat motsatt fokus, vilket särskilt bör 
uppmärksammas och prioriteras efter pandemin. De grupper som identifieras i den regionala 
strategin är också de grupper som identifierats i kartläggningen - personer med psykisk ohälsa, 
personer som lever med hiv, hbtq-personer, personer med erfarenhet av migration och personer 
med funktionsnedsättning. Lågtröskelingångar är särskilt viktiga för dessa grupper och vikten av 
att återupprätta och anpassa dessa ingångar, i kombination med insatser som återbygger tillit och 
förtroende för hälso- och sjukvårdens SRHR-insatser, är av största vikt för att kompensera 
konsekvenserna av pandemin.  
 

Vidare är det tydligt att pandemins konsekvenser har inneburit stor begränsning av invånares 
tillgång och tillgänglighet till samtal om sexualitet och sexuell hälsa, från både psykosocialt och 
medicinskt perspektiv.  Regionens SRHR-strategi uttrycker vikten av att tillgängliggöra samtal om 
sexualitet och sexuell hälsa genom hela livet, vilket kraftigt begränsats under pandemin. Dessa 
samtal kommer ofta i förtroende i fysiska vårdmöten. För att kompensera är det av särskild vikt 
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att efter pandemin ställa frågor om sexuell hälsa som en del av den allmänna hälsan i 
relevanta vårdmöten. Detta genomförs genom att SRHR integreras i anamnes och 
behandling, samtidigt som information ges om biverkningar och hjälpmedel utifrån ett perspektiv 
om god sexuell och reproduktiv hälsa.   
 

Tillgång till förebyggande SRHR-vård såsom screening för cellförändringar i livmoderhalsen, så 
kallat cellprov, har varit begränsad till och från under pandemin och oron över att cellförändringar 
inte upptäcks i tid och utvecklas till cancer är befogad. Flera insatser för att kompensera 
begränsad tillgång görs, till exempel självtester för HPV, men också fler och varierade 
cellprovstider. Detta ser vi som positiva exempel på åtgärder för att säkerställa tillgången till 
cellprov.   
 

Inom benign gynekologi har tillgång till operation varit begränsad, på grund av att personal är 
utlånad till covid-19-vården, med en växande vårdkö som resultat. Insatser görs för att 
kompensera eventuella konsekvenser i väntan på operation, men denna väntan kan bli lång. Med 
begränsad kapacitet och möjlighet att skala upp verksamheten, och merarbete med stor 
vårdköadministration, så bedöms det ta två till tre år innan vårdkön arbetats bort och är i nivå 
för vårdgarantin. Detta är något som riskerar att leda till förvärrat tillstånd och ökat lidande för 
patienten, men även till att vården riskerar att bli mer resurskrävande. Vi ser ett behov av 
lämpliga åtgärder för att korta vårdköerna.  
 

Kvalitetssäkrande tillgång till vård så som återbesök och uppföljningsbesök inom SRHR-vård har 
under pandemin påverkats och tillgång begränsats. Det handlar bland annat om att årskontroller 
för patienter med välinställd hiv-behandling skjuts på framtiden, att byten av spiraler skjuts på 
och att det är längre väntetider för sterilisering och insättning av spiraler. Vi anser att  
eventuella konsekvenser av detta behöver studeras, såsom till exempel risken för ökat antal  
oplanerade graviditeter.  
 

Många konsekvenser av pandemin vet vi ännu inte effekten av och behovet av att undersöka och 
förstå dessa är viktigt för att kunna anpassa och effektivt möta de behov som uppstår.  
Kartläggningen synliggör behovet av att undersöka konsekvenserna av att unga inte haft samma 
tillgång till informations- och hälsofrämjande SRHR-insatser. Det bör också utvärderas hur den 
digitalt anpassade informationen tagits emot.    
 

Att tillgång och tillgänglighet till preventivmedelsrådgivning kraftigt begränsats under pandemin 
har också identifierats som ett område där kunskap om konsekvenser fullt ut saknas. Detta 
område behöver därför undersökas för att kunna skapa kompenserande effektiva insatser.   
Det har vidare identifierats behov av att undersöka varför färre patienter med positiv hiv-
status upptäckts. De som intervjuats resonerar om orsakerna är lägre tillgång till SRHR-vård eller 
mindre resande och lägre migration. Det är angeläget att ta reda på vad orsaken till att färre 
patienter diagnostiserats med hiv beror på.   
 

Tillgång till abort har inte påverkats av pandemin, men andelen patienter som genomför en 
medicinsk hemabort har ökat under pandemin. Det har identifierats ett behov av att undersöka 
hur patienter upplever hemabort i jämförelse med inneliggande aborter.   
 

Vårdmöten har tillgängliggjorts under pandemin genom omställning till telefon och genom 
digitala vårdmöten. Kartläggningen visar på både positiva och negativa effekter utifrån tillgång 
och tillgänglighet för både patienter och för verksamheter. Det finns en oro och okunskap om 
vårdformernas effekt och det har identifierats behov av att undersöka patienters upplevelse av 
digitala vårdmöten och kompetensutbilda personal i hur digitala vårdmöten kan hållas för att 
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säkerställa god vårdkvalitet. Det är särskilt viktigt att undersöka konsekvenser av att frågor och 
samtal om våld, utsatthet och sexuell hälsa identifierats som kraftigt begränsade i digitala  
vårdmöten.   
 

Godtagbarhet och kvalité av SRHR-relaterad hälso- och sjukvård 

I många vårdsituationer ses vanligen den närstående som en resurs som är viktig för såväl 
patienten som för vårdgivaren. Den närstående kan många gånger ge sitt stöd genom att vara 
med och förtydliga patientens upplevelse, dela informationen som ges samt ge sin bild av ett 
sjukdomsförlopp eller liknande för att vårdgivare bättre ska förstå och kunna hjälpa. De regler och 
rekommendationer som pandemin har inneburit gällande begränsningar för närstående att vara 
med i vårdsituationer har i kartläggningen varit ett återkommande tema, som riskerar att påverka 
kvalitén på vården.  
 

I vissa situationer har personal i större omfattning upplevt att möjlighet att ställa frågor kring våld 
i nära relation har ökat då patienten med självklarhet varit ensam vid besöket och risken för att en 
våldsutövare påverkar samtalet har minskat. Men i många andra sammanhang beskriver 
vårdgivare att möjligheten att ställa frågor har minskat, exempelvis vid digitala samtal. Det finns  
även en oro för att samtal om sexuell och reproduktiv hälsa minskat kraftigt och en ovisshet kring 
hur patientens stöd ser ut vid exempelvis en abort som utförs i hemmet. Detta är en fråga som 
flera har lyft och som kan behöva ses över. Innebär en vård utan närstående och en fysiskt  
närvarande vårdgivare att vården kan utföras på ett godtagbart vis?  
 

Många vårdgivare beskriver att undantag har gjorts och att närstående i vissa sammanhang har 
fått vara med vid vårdbesöket. Oklart är dock hur den selektionen har sett ut och vilka som hade 
behövt men ej har haft närstående med. Vårdens godtagbarhet kan på så vis ifrågasättas när den 
riskerar att bli godtycklig.  
 

Digitaliseringen avseende vården vid sexuellt överförda infektioner verkar ha påskyndats. Om 
prevention avseende dessa infektioner påverkats är för närvarande svårbedömt. Socialstyrelsen 
har i samverkan med Folkhälsomyndigheten gjort en omvärldsanalys - “Sexuellt överförda 
infektioner; påverkan av pågående coronapandemi. Fokus på klamydia och gonorré”. De betonar 
vikten av fortsatt bevakning och analys inom området med anledning av den pågående  
coronapandemin, samt betydelsen av att upprätthålla och utveckla en god, jämlik och tillgänglig 
vård avseende sexuellt överförda infektioner, vilket är samma slutsats som den här 
kartläggningen ger stöd för.  
 

Det har lyfts en oro över att verksamhets- och kompentensutveckling kommer fortsätta att 
prioriteras ned efter pandemin. För att kunna bedriva en vård där kunskapsnivån och insatsen är 
acceptabel och därmed godtagbar, behöver utvecklingsarbete vara en del av verksamheters 
arbete och prioriteras.  
  
 

Rätten till vård under graviditet, förlossning och eftervård under 
pandemin   

Utifrån kartläggningen kan slutsatsen dras att vården under tiden av barnafödande kraftigt 
påverkats av pandemin utifrån såväl tillgänglighetsaspekter, tillgång, godtagbarhet och kvalité.   
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Tillgång och tillgänglighet till vård under graviditet, förlossning och 
eftervård   

En begränsad tillgänglighet till barnmorskemottagningar kan ha medfört att alltfler gravida söker 
akutmottagningar. Det ökade söktrycket på akutmottagningarna, har påverkat möjligheten att 
snabbt kunna bedöma patientens tillstånd och inneburit längre väntetider, med ökade risker för 
den gravida och det väntade barnet. Det är således angeläget att se över bemanning och andra 
resurser för att kunna bibehålla en fullgod patientsäkerhet inom gravidvården.  
 

Bortprioriterade föräldraförberedande utbildningar har inneburit att blivande föräldrar sökt 
förlossningen tidigare och att de bedömts haft en större oro inför förlossningen. För gravida med 
behov av stödjande insatser relaterat till förlossningsrädsla, har vårdformen nästan uteslutande 
bestått av digitala vårdmöten, vilket på vissa kliniker upplevts som problematiskt av personalen.  
Vid de besök som varit fysiska har inte stödperson kunnat närvara, vilket begränsat patientens 
tillit och möjlighet att kunna prata om sin rädsla och oro. Att se över den digitala vårdformen och 
anpassa den efter patienters behov samt att systematiskt identifiera patienter i behov av 
stödperson skulle bidra till ökad kvalité för såväl vårdpersonal som patienter.   
 

Närståenderestriktioner har medfört att många oroat sig inför eftervårdstiden på BB. Patienter 
som har rekommenderats stanna på BB har valt att åka hem och vårdtiderna har komprimerats då 
många vill snabbt hem.  Det i sin tur har ökat arbetsbelastningen då vårdpersonal behövt ge 
mycket information på kortare tid. Informationen har endast kunnat ges till den födande 
föräldern, vilket inneburit att större ansvar lagts på den. I tidigare rapporter framgår att det finns 
behov av att tydligare inkludera partner och i överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) och regeringen 2017–2019, anges att ”delaktiga män eller partners skapar bättre 
förutsättningar för kvinnors hälsa och att det är ett perspektiv som bör genomsyra vårdens 
förhållningssätt” (Vårdanalys; 2018). Kliniker beskriver hur de har gjort utvecklingsarbeten för att 
uppnå en större partnerinkludering. Denna utveckling har helt gått i stå under pandemiåret. En 
slutsats av detta är att det blir viktigt att fundera över hur närstående åter kan inkluderas.  
 

Kulturdoulor har inte kunnat närvara under förlossningen då endast en stödperson fått 
närvara. På vissa kliniker i regionen har det också varit svårigheter att möjliggöra språktolkade 
samtal under BB-tiden, då tolkade samtal kräver mer tid och resurser. Personer med erfarenhet 
av migration har större risker i samband med graviditet och förlossning. Vårdanalys (2018) 
rekommenderar att landstingen i större utsträckning fokusera på insatser för grupper som vården 
har svårt att nå, grupper med sämre hälsoutfall och grupper som har sämre erfarenheter av 
vården. Vårt resultat visar att de särskilda satsningar som gjorts för att förbättra vården för denna 
grupp genom till exempel tillgång till doulor, nu är hotade.  
 

Vård och behandling riskerar att fördröjas, det uttrycks en oro för att vissa patienter i behov av 
vård efter förlossningen inte vet om att de ska vända sig till BB-mottagningen, eller inte hittar 
dit.  Denna oro finns det genom tidigare forskning belägg för. Sårbara populationer har störst risk 
för att inte få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och kan tänkas få betala högst pris av 
covid-19-pandemin. Hall et al. menar att tidigare humanitära kriser har visat att minskad tillgång 
till SRHR-relaterad vård har ökat risken för oplanerade graviditeter, osäkra aborter, hiv/STI, 
graviditetskomplikationer, partnerrelaterat våld, mödra-barndödlighet och posttraumatiskt 
stressyndrom (PTSD).  
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Godtagbarhet och kvalité av vård under graviditet, förlossning och 
eftervård  

Att informationen komprimerats har i sin tur påverkat kvalitén och godtagbarheten av vården. 
Möjligheten till ett personcentrerat omhändertagande har begränsats och patientens egna frågor 
och funderingar har inte kunnat uppmärksammas i samma utsträckning. Enligt den senaste  
graviditetsenkäten från Sveriges Kommuner och Regioner anser enbart 60 procent av de förlösta  
under 2020 att de fått den information de behövde om återhämtning och tiden efter 
förlossningen. En trolig konsekvens är att fler får svårighet att etablera en fungerande amning. 
Det har också visat sig att fler söker med bröstkomplikationer såsom bröstabscesser, som kräver 
behandling med dränage och antibiotika. Pacheco et al. visar i en nypublicerad litteraturöversikt 
att amningsfrekvensen påverkats både positivt och negativt av covid-19-pandemin. Gällande den 
negativa påverkan ses framförallt uteblivet professionellt stöd och sociala restriktioner, vilket ökat 
oro och ångest i relation till amning. Detta anser vi är en oroande utveckling som behöver tas på 
allvar för att kunna ge nyblivna föräldrar ett adekvat stöd under barnets första levnadstid.  
 
Särskilt har vården påverkats för gravida med erfarenhet av migration och med annat modersmål 
än svenska. Skyddsutrustningen har inneburit att ansiktsmimik och kroppsspråk inte kunnat tolkas 
och i förlossningssalen kan den distansering som skyddsutrustningen innebär bli extra kännbar, då 
det ofta handlar om ett fysiskt nära stöd. Utöver det har kulturdoulor inte kunnat finnas med 
under förlossningen, vilka enligt Näsfeldt utöver att de tolkar språket också fungerar som bro-och 
tillitsbyggande mellan kulturer. Bristande kommunikation och förståelse skulle kunna leda till 
patientsäkerhetsrisker.   
 

Kompetenshöjande insatser har varit bortprioriterade under året vilket bidragit till svårigheter att 
förhålla sig till nya rutiner och riktlinjer. Dessutom har nyanställd personal inte kunnat få samma 
introduktionsutbildningar, och tidigare genomförda kvalitetsarbeten riskerar att glömmas bort 
när ny personal introduceras och erfaren personal slutar.  Att erfaren personal som slutar ersätts 
med oerfaren, eller ibland till och med icke vårdutbildad personal, riskerar också att leda till en 
försämrad kvalité.  
 

Kvalitén på eftervården har också påverkats av att verksamheter har behövt bidra med 
vårdplatser för covid-vården. Det har inneburit att eftervårdstiden för vissa patienter har flyttats 
till andra vårdavdelningar där personalen av naturliga skäl inte har den kompetens som behövs 
för omhändertagande av nyförlösta och barnens behov den första tiden i livet. Graviditetsenkäten 
identifierar också eftervården som ett utvecklingsområde.   
 

I kartläggningen framkommer att personal ser att den etiska stressen har ökat, vilket bidragit till  
både oro och trötthet som riskerar att påverka både personal och vården.  

 

Behov, utmaningar och möjligheter   

Följande punkter har identifierats i diskussionen av resultaten i förhållande till rätten till hälsa, för 
att återuppbygga och stärka Västra Götalandsregionens SRHR-arbete.  
 

• Att bidra med tillräckliga resurser för att:   
I. Bidra till personalens återhämtning   

II. Att möta ett uppdämt behov av SRHR-relaterad hälso-och sjukvård   

• Skapa förutsättningar för en hållbar arbetssituation genom att möta de utmaningar 
vårdpersonal står inför med ökade etisk stress   
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• Återuppta utåtriktat, hälsofrämjande och förebyggande SRHR-arbete inklusive 
föräldrarförberedande insatser 

• Skapa verktyg för att systematiskt bedöma hur närståenderestriktioner ska 
tillämpas individuellt  

• Undersöka hur digitala respektive fysiska möten ska användas och erbjudas   
• Säkerställa rätten till samtal om sexuell (o)hälsa och våldsutsatthet   
• Prioritera verksamhetsutveckling   
• Säkerställa tillgång till lågtröskelingångar för unga, marginaliserade och särskilt utsatta 

grupper  
• Förstärkt samverkan mellan primärvård, akutsjukvård och slutenvård särskilt för 

graviditets-, förlossnings- och eftervård  
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Bilaga 1: Intervjuade representanter från verksamheter   

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset   
Benin gynekologi, Kvinnokliniken inkl. tumörkliniken och reproduktionsmottagning  
Abortmottagning Östra   
Könsmottagning   
BB-mottagningen Östra  
Förlossningen Östra  
  

Norra Älvsborgs Sjukhus  
Infektionsmottagning och infektionsavdelning  
 BB-mottagning  
  
Skaraborgs Sjukhus Skövde  
Gynekologimottagning och Abortmottagning   
Infektionsmottagning   
BB och BB-mottagning  

  
Södra Älvsborgs Sjukhus  
Gynekologimottagning, abortmottagning, förlossning och BB  
Infektionsklinik  
STI-mottagning   
  
Kungälvs sjukhus   
Gynekologimottagning   
  
Primärvård   
Ungdomsmottagning och Mottagning för unga män   
Barnmorskemottagningar  
Vårdcentral   
   
Workshops   
Sexuell hälsagruppen Fyrbodal    
Sexuell hälsagruppen Göteborg och Södra Bohuslän    
Sexuell hälsagruppen Skaraborg   
Sexuell hälsagruppen Södra Älvsborg   
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Bilaga 2: Intervjuguide  

Covid-19-pandemins effekter på SRHR-relaterad hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen: 
En intervjustudie med företrädare från olika SRHR-aktörer  
Under drygt ett års tid har Covid-19-pandemin påverkat verksamheter som arbetar med SRHR-
uppdrag. Denna intervjustudie ger en överblick av pandemins konsekvenser för personal, 
verksamheter och patienter/personer i Västra Götalandsregionen (VGR) samt en framtidsspaning 
inför kommande utmaningar som krävs för att kunna upprätthålla god SRHR hälso- och sjukvård i 
Västra Götalandsregionen.     
 

Hur har Covid-19-pandemiåret varit för er verksamhet?   
 
Verksamheten:   

Uppdrag:  
• Hur har verksamhetens uppdrag påverkats av Covid-19?   
• Samverkan med vårdgrannar – utbyte av personal, kunskap om Covid-19-hantering etc?   
• Upplever ni stärkt gemenskap? Eller tydligare stuprör?   
• Omställning och anpassning: digitalisering, samverkan, nya lösningar?   
• Prioriteringar i förebyggande arbete/uppdrag (skillnad på förebyggande och behandlande 
vård?)  
• Ställa frågor om våld på rutin? – har frågor om våld på rutin påverkats  
• Frågor om sexuell hälsa – har det förändrats/påverkats  
  
Utveckling och kvalitetsarbete  
• Hur har verksamhetens utvecklings och kvalitetsarbete påverkats av pandemin?   
• Om påverkat – hur bedömer ni de långsiktiga konsekvenserna på er verksamhets 
kvalitetsarbete?   
• Hur har ledarskap (nära och högre upp) fungerat under pandemin?   

  
Personal:   
• Frånvaro: sjukdom, VAB  
• Andra prioriterade arbetsuppgifter?   
• Semester och återhämtning? prioriterats?   
• Personalens upplevelse av att arbeta under covid-19-pandemin? (stress, snabba puckar i 
förändrade arbetsuppgifter och inte veta när det slutar, oro för smitta, distans till patienter 
och kollegor)  
• Kvalitets- och kompetensutveckling? (hur har kunskap och kompetens kunnat 
säkerställas? generellt och kopplat till Covid-19?)   

  
Patienter:   
• Har antal patientbesök förändrats under året jämfört med tidigare år? (fler, färre, samma 
nivå? Statistiska uppgifter?)   
• Vad är orsaken till förändringen? Rörelserestrektioner, rädsla att komma, missförstånd att 
vård inte ges och är tillgänglig? Skillnad tätort och glesbygd? (rädsla för att söka 
vård, missförstånd att vård inte ges, fysisk distansering, information om verksamheten under 
covid-19, inte vilja belasta vården)  
• Hur mår patienterna i skillnad från före Covid-19? Skillnad i sökorsaker?   
• Formen på mötet – fysiskt till digitalt? Hur har det påverkat? Finns undersökningar hur 
patienter resp. personal upplevt förändringarna?   
• Tiden och kvaliteten i mötet – språktolkar på distans   
• Anhöriga – begränsad närvaro – hur har detta påverkat patientomsorgen?   
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• (Personcentrerad vård – har pandemin påverkat fokuset?)  
  

Efter Covid-19-pandemin – framtidsspaning om SRHR och hälso- och sjukvården i VGR   
Hur bedömer ni att situationen efter Covid-19 kommer bli för er verksamhet?   

• Patientens behov – hur tror ni det kommer att förändras?    
• Personal – bemanning, återhämtning, kompentens  
• Verksamhet – utvecklings- och kvalitetsarbete  
• Hur bedömer/tror du att behoven/sökorsaken kommer att förändras? Psykologiska, våld i 
nära, ökat risktagande, STI, aborter vad kan vi väntas möta?   
• Vad har varit bra, erfarenheter och nya arbetssätt som kan bevaras och utvecklas i 
framtiden?   
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