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SAMMANFATTNING  
 
 
Attityder och beteende i ungdomsåren vad gäller sexualitet kan ha stor betydelse för hur den 
sexuella hälsan utvecklas. Ungdomsmottagningen är en betydelsefull arena för att förebygga 
sexuellt överförbara infektioner och oönskade graviditeter samt för att främja ungas sexuella 
hälsa i helhet. Undersökningen har utförts i samråd med och på uppdrag av Landstinget i 
Jönköpings län. Syftet med studien var att undersöka ungdomsmottagningarnas verksamhet i 
Jönköpings län och finna förslag till underlag för att kvalitetssäkra ungdomsmottagningarna i 
länet. Enkätundersökningen baserades på Socialstyrelsens förslag på indikatorer och 
Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningars (FSUM) rekommendationer för 
ungdomsmottagningars verksamhet. Resultatet visade på variationer gällande tillgänglighet 
och personalresurser. Relevanta arbetsområden berörs men det saknas strukturerade 
arbetsmetoder och underlag för uppföljning. För att få ytterligare kunskaper och djupare 
förståelse om enskilda mottagningars behov samt behov i respektive upptagningsområde, 
skulle en kvalitativ studie med intervjuer av mottagningarnas personal samt ungdomar från 
olika delar av länet vara önskvärt. Slutsatserna var att basala kvalitetskrav bör gälla för alla 
mottagningar. Krav avseende personal och öppettider på länets mottagningar bör dock 
anpassas efter lokala behov och förutsättningar. Mottagningarna är i behov av resurser för att 
kunna erbjuda länets ungdomar ett likvärdigt stöd för deras sexuella hälsa.  
 
Nyckelord: kvalitetssäkra, organisation, ungdomsmottagningar, ungas sexuella hälsa och 
verksamhet. 
 
 
ABSTRACT  
 
 
Sexual attitudes and behavior in youth can be of great importance for sexual health 
development. Youth centers are important settings for preventing sexual transmitted 
infections and unwanted pregnancies and for promoting sexual health among youths in full. 
This study was performed in consultation with Landstinget Jönköping. The aim of the study 
was to examine the work of youth centers in Jönköpings County and find suggestions for 
quality guarantees for these centers. The survey was based on Socialstyrelsens indicators and 
Swedish Society for Youth Centers (FSUM) recommendations for youth centers work. The 
result showed a variation considering personnel resources and accessibility. The work areas 
are relevant but there is a lack of methods for preventive work and basic data for evaluation. 
To get further knowledge about separate youth centers needs, and needs in respective areas, a 
qualitative study is to prefer. The conclusions were that basic quality aspects should be 
applied for all youth centers. Demands concerning opening hours and personnel recourses 
should however be adjusted for local needs and conditions. The youth centers are in need of 
resources to offer the youth an equivalent support for their sexual health. 
 
Keywords: activity, organization, quality guarantees, youth centers and youth’s sexual health  
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1. INLEDNING 
 
Ungdomsåren innebär för många att frågor kring sexuallitet, identitet och relationer väcks. 
Attityder och beteende i ungdomsåren vad gäller sexualitet kan ha stor betydelse för hur den 
sexuella hälsan utvecklas. Det är därför viktigt att ungdomar har tillgång till stöd för sin 
sexuella hälsa i denna period av livet. Sedan ungdomsmottagningarna startade upp på 1970 – 
talet har det varit en arena dit ungdomar kan vända sig med frågor som rör sex och 
samlevnad. Att ungdomsmottagningarna är tillgängliga och kan erbjuda den helhetssyn som 
sexuell hälsa innebär är då betydelsefullt. För att säkerhetsställa att ungdomar erbjuds detta 
stöd bör med fördel ungdomsmottagningarnas verksamhet kartläggas och kvalitetssäkras. 
Ungdomar kan på så sätt erbjudas ett likvärdigt stöd för sin sexuella hälsa oberoende var de 
bor, vilket är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv.  
 
Jag har valt att skriva om detta ämne då jag under mitt fältarbete blev intresserad av området 
sexuell hälsa, genom att jag fick möjlighet att fördjupa mig i ämnet. Att ungdomar är en viktig 
målgrupp att fokusera på när det gäller folkhälsoinsatser är för mig självklart, då stora vinster 
kan göras om ohälsa kan förebyggas och hälsan kan främjas i ett tidigt skede i livet. Jag anser 
att en tydlig struktur och organisation är grunden för att en verksamhet ska fungera och så 
även för ungdomsmottagningarna. Att undersöka ungdomsmottagningars verksamhet genom 
en kartläggning anser jag är en bra metod för att utveckla och kvalitetssäkra dem.   
 
Undersökningen har utförts i samråd med och på uppdrag av Landstinget i Jönköpings län för 
att kvalitetssäkra verksamheten vid länets ungdomsmottagningar.     
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2. BAKGRUND  

 

2.1 Definitioner och förkortningar 
 
• UM – Ungdomsmottagning  
• STI – Sexuellt överförbara infektioner1  

 
• FSUM – Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar bildades 1988 och är en 

sammanslutning av Sveriges UM. År 1992 utformade FSUM ett policyprogram som ska 
vara vägledande för UM:s verksamhet och verka som stöd och inspiration för de 
mottagningar som har behov av utveckling. Genom FSUM förs verksamhetsstatistik för 
medlemsmottagningarna2.  

  
Sexuell hälsa definieras enligt WHO (2002, s.5) som;  
”ett fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande relaterat till sexualitet och då inte 

endast i frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller svaghet. Sexuell hälsa kräver ett positivt och 

respektfullt närmande till sexuallitet och sexuella relationer, liksom till möjlighet att få 

njutbara och säkra sexuella erfarenheter, fria från förtryck diskriminering och våld. För att 

sexuell hälsa ska uppnås och upprätthållas måste alla människors sexuella rättigheter 

respekteras, skyddas och uppfyllas”. 

2.2 Internationella och nationella mål  

2.2.1 Hälsa 21 
 

Hälsa 21 – hälsa för alla på 2000- talet är ett strategiskt policydokument framtaget av WHO. 
Dokumentet består av 21 övergripande mål med delmål som ska vara vägledande i det 
internationella och nationella folkhälsoarbetet. Flera mål berörs direkt av ungas sexuella hälsa 
och detta examensarbete (WHO 1999). 
 
Mål 4 - Ungdomars hälsa, innebär att unga ska ges förutsättningar för att leva ett hälsosamt 
liv med en helhetssyn på hälsan fysiskt, psykiskt, socialt, emotionellt och materiellt. 
 
Mål 7- Minskning av smittsamma sjukdomar, innebär att effekten av smittsamma sjukdomar 
som har betydelse för folkhälsan ska minskas genom insatser. Ett delmål berör speciellt 
minskad uppkomst och skadeverkan av STI och HIV. 
 

Mål 11 – Hälsosammare levnadsvanor, innebär att människor ska ges förutsättningar till att 
göra hälsosamma val. Ett delmål innefattar ett hälsosammare beteende avseende, sexualitet, 
kost och motion. 
 

Mål 15 – En integrerad hälsosektor, innebär att alla människor ska ha tillgång till hälso- och 
sjukvård. Tillgång till förebyggande och hälsofrämjande arbete med en helhetssyn på 
människan förespråkas. 
 

                                                           
1
 www.nationalencykopedin.se 2009-04-01. 

2
 www.fsum.org 2009-04-03. 
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Mål 17 – Finansiering av hälso- och sjukvård och fördelning av resurser, innebär att 
finansiering och resurser ska fördelas efter människors behov. 

2.2.2 Folkhälsopolitiska målområden 
 
Riksdagen beslutade år 2003 om en ny folkhälsopolitik med elva målområden (Regeringens 
proposition 2002). De folkhälsopolitiska målområdena som direkt kan kopplas till ungdomars 
sexuella hälsa och det här examensarbetet är målområde 3 Barn och ungas uppväxtvillkor, 
målområde 7 Skydd mot smittspridning och målområde 8 Sexualitet och reproduktiv hälsa.  
 
Enligt målområde 3, Barn och ungas uppväxtvillkor, är målgruppen en av den viktigaste inom 
folkhälsoarbetet och förhållanden under uppväxten är av stor betydelse för framtida fysisk och 
psykisk hälsa. Det stöd och den hjälp som kan ges genom ungdomsmottagningarnas 
verksamhet benämns ha en viktig roll för målgruppens psykoemotionella utveckling 
(Regeringens proposition 2008). 
 
I målområde 7, Skydd mot smittspridning, beskrivs att samhället måste bibehålla en hög nivå 
vad gäller skydd mot smittsamma sjukdomar för att framsteg som gjorts inte ska gå 
förlorade3. Förebyggande insatser mot sexuellt överförbara sjukdomar (STI) som riktar sig till 
unga och unga vuxna bör enligt regeringens proposition (2008) ha ett helhetsperspektiv på 
sexuell hälsa och bedrivas på lokal och nationell nivå för att nå framgång.  
 

Målområde 8, Sexualitet och reproduktiv hälsa, innebär att en trygg och säker sexualitet är 
grundläggande för individen och dess hälsa och att samhället bör värna om utbildning och 
vård som har betydelse för sex- och samlevnad3. Enligt regeringens proposition (2008) är 
insatser för att främja ungdomars sexuella hälsa viktiga, då grunden för det fortsatta 
sexuallivet utvecklas under uppväxten. Insatser bör ha ett brett perspektiv och innefatta unga 
människors sexualitet kopplat till identitetsutveckling, självkänsla och välbefinnande samt 
hälsorisker förknippande till sexuellt beteende. Ungdomsmottagningarna fyller en viktig 
funktion när det gäller information och individuell rådgivning för ungdomar. Att 
ungdomsmottagningarna forsätter att utvecklas genom att verksamheten utvärderas och 
kvalitetssäkras benämns som viktigt (FHI 2005).  

2.3 Ungas sexuella hälsa 
 
Innebörden av begreppet sexuell hälsa är brett och innefattar både positiva och negativa 
aspekter på hälsan. Att experimentera med och bejaka sin sexualitet är en naturlig del av 
ungdomsåren och medför för många positiva upplevelser som bidrar till en ökad mognad 
(Berg-Kelly 1998). Risker synliggörs ofta genom att bli eller göra någon ofrivilligt gravid 
samt att bli smittad av en sexuellt överförbar infektion (STI). De vanligaste STI sjukdomarna 
bland dagens ungdomar är klamydia, genital herpes och kondylom. Under det senaste 
decenniet har det skett en kraftig ökning av antalet klamydiainfektioner i Sverige och då 
främst i gruppen 15-29 år3. Under samma period har antalet aborter ökat något och då främst i 
åldersgruppen 20-24. Antalet tonårsaborter per 1000 kvinna minskade dock med två procent 
mellan 2007 och 2008 (Socialstyrelsen 2009a, 2009b). 

 
 

                                                           
3
 www.smittskyddsinstiutet.se 2009-04-29 
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2.3.1 Sexualvanor och förändringar över tid 
 
Genomsnittsåldern för samlagsdebuten har sedan 1960- talet varit relativt stabil, runt 16 år. 
Skillnader mellan flickor och pojkar är liten men skillnader finns relaterade till andra 
bakgrundsvariabler som klassbakgrund och svensk eller utländsk härkomst (Edgardh 2002a, 
Häggström – Nordin, Hansson & Tyden 2002).   
 
I Sverige har det på senare tid skett förändringar avseende ungdomars sexuella beteende, 
vanor och attityder. Mycket tyder på en ökad öppenhet för sexualitet och sexuella relationer 
samt ett ökat sexuellt risktagande. Enligt en studie som utförts över tid, mellan 1989-2003, har 
fler unga idag en liberal inställning till tillfälliga sexuella kontakter och till samlag utanför 
relationer. Antalet unga som haft tre eller fler sexpartners har ökat i åldersgruppen 16-24 år 
(Herlitz & Ramstedt 2005). Risken att utsättas för en STI har visat sig öka med antalet 
partners. En studie utförd på kvinnliga studenter i 23 års ålder visar att de som haft fyra eller 
fler partners under de senaste 12 månaderna i större utsträckning haft en STI än de som haft 
en till tre partners (Larsson & Tyden 2006). Sambandet bekräftas även i två nationella studier 
med 17 åriga flickor och pojkar i Sverige (Edgardh 2000, 2002b). 
 
Erfarenheter av oralsex, analsex och gruppsex har ökat något över tid. Attityder till sexuella 
erfarenheter skiljer sig något mellan flickor och pojkar. Upplevelsen av oralsex uppfattas 
oftast som positiv av båda könen medan de flesta flickor upplever analsex negativt till 
skillnad från pojkar (Tyden & Rogala 2004). Forsberg (2006) skriver sammanfattningsvis i en 
forskningsöversikt om ungas sexuella hälsa, att ungdomar generellt är nöjda med sitt sexliv 
och att den positiva upplevelsen av samlaget ökar med erfarenhet. 

2.3.2 Sexuella trakasserier, sexuellt tvång och exploatering 
 
Sexuella trakasserier och kränkningar är problemområden kopplade till ungas sexuella hälsa. 
Dessa är idag vanligt förekommande i skolmiljön. En studie som belyser sexuella trakasserier 
i gymnasieskolan visar att cirka 65 procent av flickorna i årskurs 3 någon gång har upplevt att 
de blivit sexuellt kränkta och 20 procent av pojkarna i samma ålder (Witkowska & Menckel 
2005). 
  
Sexualbrott har enligt Brottsförebyggande rådet tredubblats under de senaste decennierna. 
Offren för våldtäkter är ofta unga. Cirka 29 procent av våldtäcksoffren är ungdomar under 18 
år (Brottsförebyggande rådet 2005). 
 
Sexualiteten och sexuella relationer påverkas av det samhälle vi lever i. En 
samhällsförändring som haft en tydlig påverkan är nätverksamhällets framväxt, vilket har 
blivit ett nytt forum för relationer och sexualitet. Den positiva följden är att internet har ökat 
ungas möjlighet att få svar på frågor relaterade till sexualitet genom bland annat så kallade 
frågelådor. Genom internet ökar dock risken att unga ofrivilligt exponeras för pornografi och 
andra sexuella budskap (Månsson et al. 2003).  En studie som undersöker pornografins 
påverkan på ungdomars tankar om sexualitet och sexuella beteende beskriver att pornografi 
och andra medier skapar sexuella krav och förväntningar. Pornografin upplevs även skildra 
sexualiteten skilt från intimitet och kärlek (Häggström - Nordin et al. 2006).  

2.3.3 Preventivmedelsanvändning 
 
De vanligaste förekommande preventivmedel bland ungdomar är p- piller och kondom. 
Subventionen av p- piller och tillgång till gratis kondomer på ungdomsmottagningar och 
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skolhälsovården har gjort preventivmedel lättillgängliga och billiga för ungdomar. När det 
gäller användningen av preventivmedel har det skett en ökning fram till 1999. Upprepade 
undersökningar bland gymnasieungdomar visade att 76 procent använde preventivmedel vid 
första samlaget år 1999 jämfört med 65 procent år 1979 (Häggström – Nordin, Hansson & 
Tyden 2002). Senare undersökningar visar dock på en minskning av 
preventivmedelsanvändningen bland både flickor och pojkar (Tyden & Rogala 2004, Larsson 
& Tyden 2006). År 2003 genomfördes en undersökning bland gymnasielever som visade att 
alkohol var den största riskfaktorn till bristande preventivmedelsanvändning och att pojkar i 
mindre utsträckning än flickorna använt preventivmedel vid senaste samlaget (Larsson et al. 
2007). 

2.3.4 Interventioner för ungas sexuella hälsa 
 
En internationell kunskapssammanställning visar vad som är betydelsefullt för att 
interventioner för ungas sexuella hälsa ska lyckas samt vilka aktörer och arenor som är 
viktiga. Interventioner bör anpassas efter lokala behov och personalen bör ha adekvat 
utbildning för att arbeta med ungdomar och sexuell hälsa. Det är av betydelse att 
interventioner bygger på ungdomars önskemål samt att de motverkar negativa sociala budskap 
såsom grupptryck och medias påverkan på ett negativt sexuellt risktagande. Vidare beskrivs 
det av betydelse att fokusera på beteende istället för kunskap och attityder, då insikter inte 
alltid påverkar hur vi agerar. Att definiera risk och skyddsfaktorer och utgå från dessa samt 
definiera hälsomål benämns som viktigt. Tydlig information om följder av oskyddat sex samt 
att förmedla önskvärt beteende var även viktiga slutsatser. Vad som framkommer är att 
budskap om avhållsamhet inte leder till avhållsamhet eller skjuter upp samlagsdebuten samt 
att sex och samlevnadsundervisning och tillgång till preventivmedel inte påverkar att 
ungdomar blir mer sexuellt aktiva (Forsberg 2007).  
 
Översikten betonar värdet av lättillgängliga mottagningar som riktar sig till ungdomar, med 
tillgång till preventivmedel och med särskilt utbildad personal för att möta målgruppen. Detta 
indikerar att satsningen av UM: s verksamhet är rätt samt vikten av att värna om 
verksamheten och fortsatt utveckling (Forsberg 2007).   

2.4 Ungdomsmottagningarnas utveckling och verksamhet i Sverige 

 
De första ungdomsmottagningarna (UM) etablerades i Sverige på 1970- talet. Tanken var att 
integrera frågor rörande kropp och själ med sex- och samlevnadsfrågor. Under de första åren 
fokuserade verksamheten på att förebygga oönskade graviditeter genom information om 
preventivmedel och sex- och samlevnad, vilket var i samband med att abortlagen (SFS 
1974:595) trädde i kraft 1975. Många UM: s startade i samverkan med mödravården med 
unga kvinnor som en naturlig målgrupp. Genom upptäckten av Hiv och möjligheten att 
diagnostisera och behandla klamydia på 1980- talet, blev provtagning och behandling av STI 
en del av UM: s verksamhet. Pojkar blev nu mer än tidigare en given målgrupp för 
mottagningarna. Under senare tid har UM: s verksamhetsinnehåll utökats till att även 
behandla sociala och psykologiska frågeställningar (FSUM 2002, Wiksten-Almströmer 2006). 

2.4.1 Ungdomsmottagningarnas verksamhet 
 
Idag finns 224 ungdomsmottagningar registrerade4. Arbetet på mottagningarna utgår utifrån 
en helhetssyn på ungdomar och deras hälsa med det övergripande målet att ”främja fysisk och 

                                                           
4 www.fsum.org 2009-04-05. 
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psykisk hälsa, stärka ungdomar i identitetsutveckling så att de kan hantera sin sexualitet samt 

att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar” (FSUM 2002, s4).  
 
UM: s verksamhet ska vända sig till alla flickor, pojkar, unga kvinnor och män. Den övre och 
nedre åldersgränsen bör anpassas efter lokala och ungdomars behov. Verksamheten består av 
undersökning och behandling, individuella samtal, utåtriktad verksamhet och 
gruppverksamhet. Förutom att arbeta med frågeställningar som rör ungdomars sexualitet och 
samlevnad bör verksamheten omfatta psykologiska och psykosociala frågeställningar, 
kulturrelaterade och allmänmedicinska frågeställningar samt livsstilsfrågor. Personalen på 
UM bör ha medicinsk, psykologisk och social yrkeskompetens och då bestå av minst en 
barnmorska, läkare och kurator eller psykolog (FSUM 2002). 
 
Landets ungdomsmottagningar har utvecklats efter lokala behov och förutsättningar, vilket 
gör att det finns en stor variation i dess verksamhet. Skillnader finns avseende 
organisationsstruktur där drygt hälften har landstinget som huvudman och cirka 40 procent 
har delat huvudmannaskap mellan landsting och kommun. På alla mottagningar finns det 
tillgång till en barnmorska men tillgång till övriga yrkeskompetenser som kurator, psykolog 
och läkare kan variera. Tillgängligheten till mottagningarna varierar. Öppettider kan variera 
från enstaka timmar i veckan till fem dagar i veckan, vilket även gäller för så kallad ”drop-in” 
verksamhet (öppen mottagning). Cirka hälften har kvällsöppet, öppet under sommarlovet samt 
speciell mottagning för pojkar ”killmottagning”. Flertalet ungdomsmottagningar tar emot 
studiebesök från skolklasser och tre av fyra har regelbunden kontakt med skolhälsovården. 
Drygt hälften samarbetar med barn och ungdomspsykiatrin. Ungdomsmottagningarna i de 
större städerna har oftare ett helhetstäckande personalutbud och längre öppettider än mindre 
städer och orter (Jarlbro 1998 Wiksten-Almströmer 2006, Ideström 2009).   
 
Kartläggningar som gjorts visar att flertalet ungdomsmottagningar saknar metodstöd, tydligt 
uppdrag och handlednig samt att det finns behov av att utveckla kvalitetssäkring och 
dokumentation (Jarlbro 1998, Ideström 2009).  
 
Samhälliga förändringar påverkar ungdomsmottagningarnas verksamhet och ansvarområde. 
Ökade problem med övervikt och ätstörningar samt psykisk ohälsa bland ungdomar leder till 
en ökar efterfrågan av specialkompetenser. För att kunna möta ungdomars behov i framtiden 
behövs förstärkning av medicinsk och psykosocial kompetens men även av andra 
specialkompetenser såsom sjukgymnaster och dietister (Wiksten-Almströmer 2006). 

2.4.2 Ungdomars syn på ungdomsmottagningens verksamhet 
 
Landstinget Sörmland utförde 2006 en fördjupningsstudie av UM i länet. I studien undersöks 
bland annat ungdomars erfarenhet, kunskaper och efterfrågan av UM.  Undersökningen visar 
att ungdomarna väljer att gå till mottagningarna i hemkommunen trots att de går i skolan i en 
annan kommun. För flickor är kvinnlig personal av stor betydelse medan pojkar anser att 
manlig personal är av måttlig betydelse. Många ungdomar besöker och efterfrågar UM ”drop-
in” verksamhet och då främst pojkar. Undersökningen visar att en stor del av de ungdomar 
som besöker UM har ett mer riskfyllt beteende än andra (Landstinget Sörmland 2006). 
 
En undersökning från Västra Götalandsregionen visar att en stor andel av ungdomarna är 
nöjda med sitt besök på UM och upplever att de fått hjälp. Kvalitéer och faktorer som 
underlättar att ungdomar söker sig till mottagningen är UM: s utåtriktade 
informationsverksamhet samt deras samarbete mellan olika yrkeskategorier och instanser. 
Den arbetskultur som råder på mottagningarna samt den särställning som UM har uppfattas 
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som positivt och tilltalar ungdomarna.  Exempelvis får tystnadsplikten en annan innebörd på 
UM än på skolan, då ungdomar söker sig dit själva och föräldrar eller representanter från 
andra sociala nätverk inte behöver involveras (Fors 2005).  
 
Flera studier om ungdomars sexuella beteende indikerar att UM är en viktig arena för att 
främja ungas sexuella hälsa. Mottagningarna är en viktig informationskälla som många 
ungdomar föredrar när det gäller frågor om preventivmedel, sexualitet samt om kroppen och 
dess utveckling (Häggström-Nordin & Tyden 2001, Häggström-Nordin, Hansson & Tyden 
2002, Larsson et al. 2007). Ungdomar har visat sig uppleva att efterfrågan på mottagningarna 
är större än utbudet samt att det saknas psykologisk och social yrkeskompetens och då främst 
i mindre kommuner. Även speciella tider för pojkar efterfrågas (Socialstyrelsen 2005). 

2.4.3 Kvalitetsindikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet 
 

Socialstyrelsen är den tillsynsmyndighet som ansvarar för att samordna, utveckla, planera och 
följa upp det förebyggande smittskyddet på nationell nivå. En viktig del är att samverka kring 
bättre kvalitet bland sex- och samlevnadsundervisningen, ungdomsmottagningen och 
smittspårning5. Socialstyrelsen ger i sitt arbete med att förebygga oönskade graviditeter 
förslag på mätbara indikatorer och statistik för ungdomsmottagningarna och andra 
verksamheter som arbetar med sex och samlevnad. Detta ska ge möjlighet till öppna 
jämförelser, värderingar och redovisningar av verksamheternas resultat och processer (se 
bilaga 3) (Socialstyrelsen 2008).  
 

Ungdomsmottagningarnas verksamhet är till skillnad från skolhälsovården och mödra- och 
barnhälsovården ett frivilligt åtagande för kommuner och landsting, vilket påverkat att 
flertalet mottagningar saknar ett formellt uppdrag. I brist på uppdrag utgår därför många UM 
utifrån FSUM: s policyprogram (Socialstyrelsen 2008). I programmet beskrivs bland annat 
mål, ideologisk grund, verksamhetsinnehåll samt förutsättningar för UM: s verksamhet 
(FSUM 2002)6. 
 
Under 2002-2004 genomfördes projektet ”Utveckla indikatorer för att tydliggöra kvalitet i 
ungdomsmottagningens roll och verksamhet ” i Västra Götaland, i samarbete med 
Forskningsstation Mösseberg samt FHI (Statens folkhälsoinstitut). Projektet har utgått från 
uppdragsgivares, utförares och ungdomars perspektiv. Detta eftersom UM: s verksamhet inte 
endast beror på dem som arbetar på mottagningen, utan påverkas av de förutsättningar som 
ges av politiker, tjänstemän och samarbetspartners. Ungdomarnas beteende och egna val har 
även en stor betydelse. Projektet utmynnade i ”Förslag till indikatorer för kvalitetssäkring och 
utvecklingen av verksamheten vid landets ungdomsmottagningar”.  I förslaget förtydligades 
alla aktörers mål, delmål, förutsättningar, indikatorer samt källa och metod för utvärdering. 
För UM gavs förslag att föra årlig besökstatistik, dokumentera systematiskt kvalitetsarbete, ett 
strukturerat samarbete med skolans sex- och samlevnadsfrågor samt utveckling av 
temaarbetet mellan mottagningens olika yrkesprofessioner (Samuelsson & Fors u.å.). 

2.5 Övriga aktörer för ungas sexuella hälsa 
 

Kvinnohälsovården och mödravården är arenor som ungdomar hänvisas till vid begränsade 
öppettider på UM eller på de orter som inte bedriver en UM. Ett av mödravårdens fem 
verksamhetsområden är att bedriva utåtriktad verksamhet för att förebygga oönskade 

                                                           
5 www.socialstyrelsen.se 2009-04-05. 
6
 www.fsum.org 2009-04-03. 
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graviditeter och sexuellt överförbara infektioner. Det finns dock endast rekommendationer om 
hur stor del av verksamheten som ska ägnas åt just denna verksamhet. Av naturliga skäl 
fokuseras arbetet på den gravida kvinnan, mamman och det nyfödda barnet, vilket gör att den 
övriga verksamheten ägnas åt i mån av tid (Socialstyrelsen 2008)7. 
 
Enligt Skolverkets (2000) nationella kvalitetsgranskning har få grundskolor och 

gymnasieskolor dokumenterade mål för sin sex och samlevnadsundervisning. Läroplanen 
(Lpo94) är otydlig gällande lärares uppdrag och ansvar för denna undervisning (Skolverket 
1994). Variationen i undervisningen är stor både mellan och inom skolor, vilket gör att elever 
ges olika möjligheter att skaffa sig förståelse och kunskap om sex och samlevnad. Detta gör 
att det inte finns några garantier att alla elever får ta del av denna undervisning eller att det 
sker någon utveckling av ämnet. Skolan är dock den arena där de flesta ungdomar kan nås och 
är därför en central arena för sex- och samlevnadsundervisningen (Socialstyrelsen 2008).  
 

Skolhälsovården ska enligt skollagen (SFS-1985: 1100)” bevara och förbättra elevernas 

psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor” samt bedrivas på alla grund 
och gymnasieskolor i Sverige. Skolhälsovården är främst inriktad på förebyggande arbete. 

Den ska bestå av yrkeskategorierna skolsköterska och skolläkare men det kan även finnas 
tillgång till skolkurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och skolpsykolog. 
Tillgänglighet till olika yrkeskategorier, verksamhetsinnehåll samt arbetsätt har dock visats 
sig variera mellan skolor och kommuner. Enligt Socialstyrelsen riktlinjer för skolvården är det 
av betydelse att skolhälsovården utvecklar och åstadkommer samarbete med andra aktörer för 
skolelevers hälsa. Samarbetet med ungdomsmottagningarna benämns av betydelse för deras 
kompetens avseende frågor och problem rörande oönskade graviditeter, STI och könsroller, 
vilket är aktuella frågor för de äldre eleverna i grundskolan och gymnasiet (Socialstyrelsen 
2004). 
 

Studenthälsans syfte är att underlätta för studenterna att kunna genomföra sina studier. 
Kurator och skolsköterska finns tillgängliga på de flesta studenthälsomottagningar. Övriga 
yrkeskompetenser som barnmorska, läkare och präst varierar efter lokala behov och 
förutsättningar. Vissa erbjuder preventivmedelsrådgivning, STI- test samt kondomer. 
Hänvisning till UM: s verksamhet är vanligt (Socialstyrelsen 2008).  

2.6 Landstinget Jönköpings arbete för sexuell hälsa 
 
Sedan 1998 finns det ett hälsopolitiskt program i Landstinget Jönköping. Sexuell hälsa 
benämns inte direkt i programmet men framhåller insatser som särskilt är inriktade mot 
grupper som är utsatta för hälsorisker. I sammanhanget nämns skolungdomarnas 
hälsorelaterade levnadsvanor och då delvis deras sexualbeteende. I en uppföljning av planen 
beskrivs att det finns en strategi och upplägg för programområdet sex- och samlevnad 
(Landstinget Jönköpings län 1998, 2003).  
 
Utifrån den regionala statistiken samt nationella riktlinjer fokuseras länets förebyggande och 
hälsofrämjande arbete, när det gäller sexuell hälsa, på ungdomar och unga vuxna (15-29 år). 
Landstingets övergripande folkhälsoarbete för sexuell hälsa omfattar:8

 

 
• Effektiv smittspårning. 
• Lättillgänglig testning för t.ex. klamydia.  
                                                           
7 www.lj.se 2009- 04-10 (Landstinget Jönköpings län). 
8 www.lj.se/folkhalsa 2008-11-05. 
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• Information till målgrupper via skola, RFSL och medier. 
• Studiebesök av högstadieelever på ungdomsmottagningar och kvinnohälsovård.  
• Viss spridning av kondomer. 

2.6.1 Handlingsplan för sexuell hälsa 
 
Efter politiska direktiv har en handlingsplan för sexuell hälsa utarbetats under 2008 i 
Jönköpings län. Handlingsplanens mål är att minska antalet sexuellt överförbara sjukdomar 
och oönskade graviditeter. Detta ska ske genom att stärka det förebyggande arbetet, vilket ska 
bidra till en god sexuell och produktiv hälsa bland befolkningen i länet. Handlingsplanen 
riktar sig till berörda aktörer i länet och beskriver det förbättrings- och utvecklingsarbete som 
krävs för att nå de uppsatta målen och delmålen. Ett av planens delmål är en kvalitetssäkrad 
och likvärdig ungdomsmottagning i länet. En kartläggning av ungdomsmottagningarnas 
verksamhet, utifrån Socialstyrelsen indikatorer för UM, ska göra det möjligt att mäta 
verksamhetens innehåll (Landstinget Jönköpings län 2008a). 

2.6.2 Studiebesök på länets ungdomsmottagningar och kvinnohälsovård 
 
En del av ungdomsmottagningarnas och kvinnohälsovårdens verksamhet i Jönköpings län  
innebär att erbjuda elever i åk 8 studiebesök på mottagningarna. Under 2007 och 2008 
skickades en enkät ut till länets 21 barnmorskor från folkhälsoavdelningen på Landstinget. 
Syftet med enkäterna var att undersöka verksamheten med studiebesök samt samverkan med 
skolan. Resultatet visade på att cirka hälften av eleverna i årskurs 8 har varit på studiebesök 
och 2/3 av alla högstadieungdomar om åk 9 räknas in. Under gymnasiet sker få studiebesök. 
Undersökningen visar att flest studiebesök görs på länet ungdomsmottagningar. För att 
förstärka arbetet med studiebesöken önskas; ökad samverkan med skolan, tydligare riktlinjer i 
arbetet samt mer resurser för planering av och till studiebesöken (Landstinget Jönköpings län 
2008b) 

2.6.3  Jönköpings läns ungdomsmottagningar 
 
Länets ungdomsmottagningar finns i 10 av länets 13 kommuner men ska enligt Jönköpings 
läns Landstings budget (2008c) finnas representerade i alla länets kommuner. Mottagningarna 
finns i länets alla tre sjukhusområden, Jönköping, Värnamo och Höglandet (se bilaga 4). I de 
kommuner där det inte finns en UM hänvisas ungdomarna till vårdcentralen9.  
 
I december 2008 genomförde Socialstyrelsen, enheten för Hiv- prevention, ett besök på 
Landstinget. Syftet var att få kunskap om hur arbetet med Hiv/STI- förebyggande arbetet 
bedrivs i länet. Under besöket medverkade representanter från den politiska ledningen samt 
företrädare för aktörer inom området, vilka bland annat var ungdomsmottagningen Jönköping. 
Under besöket framkom att tillgängligheten till ungdomsmottagningarna varierade geografiskt 
(Socialstyrelsen 2009c).  

2.7 Problemområde 
 

Ungdomsmottagningar har en viktig uppgift när det gäller att främja ungas sexuella hälsa. 
Detta inte minst när brister finns i skolväsendets sex och samlevnadsundervisning. Ett ökat 
sexuellt risktagande bland dagens unga och ett samhälle i förändring gör att UM är i behov av 
resurser för att följa dessa trender och utvecklas. Stor variation på landets mottagningar visar 

                                                           
9
 www.lj.se/ung 2009-04-03. 
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på resursbrist och därmed att ungdomar inte får tillräckligt och likvärdigt stöd för sin sexuella 
hälsa. 
 
Det sätts höga krav på mottagningarna gällande berörningsområden, verksamhetsinnehåll och 
kompetens. Det är därför viktigt att mottagningarna ges de resurser som krävs för att arbeta 
med och utveckla sin verksamhet. I annat fall tenderar förväntningarna på mottagningarna att 
bli orimliga, då mottagningarna kan ha helt skilda förutsättningar för att bedriva sin 
verksamhet.  
 
För att Landstinget Jönköping ska nå målet, en kvalitetssäkrad och likvärdig 
ungdomsmottagning i länet, är det viktigt att undersöka hur mottagningarna organiseras och 
verksamhetsinnehåll utifrån nationella rekommendationer och indikatorer och undersöka om 
möjliga variationer är kopplade till efterfrågan och behov i upptagningsområdet. Genom det 
kan möjliga ojämlikheter belysas och förslag till förbättring ges. 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

3.1 Syfte 
 
Syftet med studien var att undersöka ungdomsmottagningarnas verksamhet i Jönköpings län 
och finna förslag till underlag för att kvalitetssäkra ungdomsmottagningarna i länet. 

3.2 Frågeställningar 
 
1. Hur organiseras ungdomsmottagningarnas verksamhet i Jönköpings län? 
2. Hur är verksamheten upplagd vid ungdomsmottagningarna i Jönköpings län? 
3. Hur bedöms ungdomsmottagningarnas resurser i förhållande till skattade behov?  
4. Hur väl stämmer ungdomsmottagningars verksamhet överens med socialstyrelsens förslag 
på indikatorer för ungdomsmottagningar och med Föreningen för Sveriges 
ungdomsmottagningars (FSUM) rekommendationer?  

4. METOD OCH MATERIAL 
 
 
För att få svar på examensarbetets syfte och frågeställningar valdes en kvantitativ metod. 
Metoden är fördelaktig då datainsamlingen medför en mätning och när flera olika områden 
ska täckas i en undersökning (Eliasson 2006). Undersökningen syftar till att undersöka 
ungdomsmottagningarnas verksamhet i helhet. Insamlingen av data har skett med en enkät.  

4.1 Urval och avgränsningar 
 
Enkätstudien är en totalundersökning, vilket innebär att den innefattar alla länets 
ungdomsmottagningar. Enligt Eliasson (2006) är en totalundersökning fördelaktig då den 
studerade populationen är liten. Tidigare nationella undersökningar har utgått från de 
mottagningar som är anslutna till FSUM (Jarlbro 1998, Ideström 2009). Åtta mottagningar i 
Jönköpings län är enligt FSUM medlemmar i föreningen10. Författaren beslutade dock att 
skicka ut enkäter till de mottagningar som fanns benämnda på Landstings hemsida, vilka var 
                                                           
10

 www.fsum.org 2009-04-03. 
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tio till antalet. Kvinnohälsovården i länet arbetar även med frågor som berör ungas sexuella 
hälsa men ingick inte i studien, då de inte har unga som sin primära målgrupp.  
 
Enkäten skickades ut till den person på respektive mottagning som ansågs ha störst kunskap 
om mottagningens verksamhet. För att få reda på vem denna person var kontaktades den 
samordnade barnmorskan för länets respektive tre sjukhusområden. 

4.2 Utformning av enkät 
 
Frågorna och svarsalternativen konstruerades utifrån Socialstyrelsens förslag på indikatorer 
för ungdomsmottagningar samt från FSUM: s rekommendationer (se bilaga 3), då detta är den 
teoretiska referensram som ligger till grund för examensarbetet. Enkäten bestod av 31 frågor 
varav två bestod av a och b frågor. Inledningsvis ställdes frågor rörande organisationsstruktur 
och därefter följde frågor angående målgrupp, tillgänglighet, personalresurser, handledning, 
verksamhetsinnehåll och samverkan. Avslutningsvis önskades svar på frågor rörande 
dokumentation, uppföljning samt fortutbildning. Ytterligare synpunkter om verksamheten 
kunde respondenterna ge allra sist i formuläret (se bilaga 1).  
 
Frågeställning 1 har besvarats med frågorna 1-10, 12-16, 18, 20-21 samt 30-31.  
Frågeställning 2 besvarades med frågan 19a, 19b samt 22-29.  
Frågeställning 3 besvarades med fråga 11 och 17 som bygger på FSUM: rekommendationer 
att UM: s öppettider ska vara anpassade efter lokala och ungdomars behov och 
Socialstyrelsens förslag på personalstyrka i förhållande till unga i upptagningsområdet samt 
fråga 19a och 19b. 
Frågeställning 4 har besvarats genom att jämföra angivna förslag och rekommendationer från 
Socialstyrelsen och FSUM med motsvarande resultat. De rekommendationer som jämförts är; 
 
• Chefskap (fråga 3 och 4) 
• Målgrupp (fråga 5) 
• Tillgänglighet (fråga 9, 10, 12-14 och 20-21) 
• Personal (6, 15 och 16) 
• Handledning och fortutbildning (fråga 18a, 18b, 30 och 31) 
• Arbetsområden (fråga 19a) 
• Utåtriktat arbete (fråga 22 och 23) 
• Samverkan (fråga 24) 
• Dokumentation, statistik och rapportering (fråga 25-29)    
 
Frågekonstruktionen inspirerades från tidigare enkätundersökningar om verksamheten vid 
ungdomsmottagningar (Jarlbro 1998, Ideström 2009). Fördelen är då att frågorna till viss del 
är kvalitetstestade vilket är positivt avseende undersökningens validitet och reliabilitet. I 
enkätundersökning innebär god validitet att frågorna formuleras så att de mäter det som är 
avsett att mäta. Med god reliabilitet menas om upprepade undersökningar ger 
överensstämmande resultat. En annan fördel är att det finns material att jämföra med då 
svaren ska analyseras (Ejlertsson 2005).  
 
Enkäten utformades med slutna och öppna frågor. Att kombinera slutna frågor med öppna 
frågor är fördelaktigt då en fråga med fasta svarsalternativ önskas utvecklas av respondenten 
(Ejlertsson 2005). De flesta frågorna bestod av ett öppet svarsalternativ för att respondenterna 
skulle ges möjlighet att beskriva och ge ytterligare exempel om sin verksamhet. Genom att 
använda öppna svarsalternativ minskar risken att gå miste om svar som respondenten anser 
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besvarar frågan på ett bättre sätt än det som angetts (Eliasson 2006). Frågor gällande behov i 
förhållande till resurser gav respondenterna möjlighet att motivera sina svar.  
 
Innan frågeformuläret sändes ut till respondenterna utförde författaren ett test av frågorna.  
Frågeformuläret testades på två barnmorskor verksamma i Jönköpings Landsting. Enligt 
Ejlersson (2005) är det fördelaktigt att testpersonerna är så nära den tänkta 
undersökningsgruppen som möjligt. Att utföra en pilotstudie är viktigt för att kontrollera om 
frågor och svar tolkas på samma sätt av respondenterna som av frågekonstruktören. Det ger 
möjlighet till att korrigera antalet frågor, dess innehåll och formulering för att underlätta att 
enkäten fungerar så optimalt som möjligt vid undersökningen (Patel & Davidsson 2003). Efter 
testet korrigerades frågorna efter de feltolkningar som uppstod. Vissa frågor ströks då de inte 
bidrog till någon relevant information. 

4.3 Datainsamling 
 
Enkäten skickades ut som en postenkät. Då ungdomsmottagningar är belägna över hela 
Jönköpings län var en postenkät att föredra. Med formuläret bifogades ett frankerat 
svarskuvert samt ett följebrev (se bilaga 2). Följebrevet informerade respondenterna om 
undersökningens syfte, varför de valts att delta, att det var frivilligt att delta, vilka andra som 
ingick i undersökningen, samt information om konfidentiell behandling av respondenternas 
identitet och resultatet. Respondenterna ombads att svara på frågorna så fullständigt som 
möjligt och att skicka tillbaka formuläret så tidigt som möjligt och då helst inom en vecka. I 
följebrevet uppmanades respondenterna att kotakta författaren eller övriga ansvariga via e- 
post eller telefon om de hade några frågor angående enkäten eller undersökningen i helhet. 
Följebrevet undertecknades av personer med ansvarsställning för att skapa ett större 
förtroende hos respondenterna (Ejlertsson 2005). 
 
En påminnelse skickades ut via e- post efter en och en halv vecka efter första utskicket, då 
hälften av enkäterna hade inkommit. Respondenterna bads då, förutom tidigare information, 
höra av sig om de förlagt enkäten eller det bifogade svarskuvertet och/eller om de hade 
svårigheter att besvara frågeformuläret. När 60 procent av enkäterna hade inkommit efter två 
och en halv vecka kontaktades de mottagningar som ännu inte svarat via telefon. Enligt 
Ejlertsson (2005) är två påminnelser optimalt vid en postenkät. Att utföra mer än två har ofta 
ingen större effekt på svarsfrekvensen och kan anses oetiskt.  

4.4 Bortfall 
 
Externt bortfall innebär att en person i urvalet inte har möjlighet eller vägrar att delta i 
underökningen. Enkäten besvarades av alla tio mottagningar, vilket innebär att det externa 
borfallet blev 0 procent. Då populationen endast bestod av tio mottagningar var det viktigt att 
få en hög svarsfrekvens för att kunna generalisera resultatet.  När svar saknas på enstaka 
frågor i ett enkätformulär benämns detta som ett internt bortfall. Det interna bortfallet kan 
minskas med ett väl genomarbetat frågeformulär (Ejlertsson 2005). De frågor som hade ett 
stort internt bortfall gällde statistik (fråga 6 och 7). Av de totalt tio mottagningar som deltagit 
i undersökningen besvarade endast två mottagningar fråga 6 och fem mottagningar fråga 7. 
Även delar av fråga 23 fick ett större internt bortfall, frågan besvarades av fyra mottagningar. 
På grund av att författaren felkonstruerat fråga 23 tolkades och besvarades frågan olika av 
respondenterna. Detta har haft en negativ påverkan på hur svaren ska tolkas och dess 
användbarhet i analysen och resultatet. 
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4.5 Analys 
 

Då den studerade populationen endast bestod av tio ungdomsmottagningar har enkäten 
bearbetas manuellt. Svaren på respektive fråga sammanställdes i ett separat dokument. För att 
få svar på frågeställningarna har resultatet analyserats mot Socialstyrelsen indikatorer och 
FSUM: s rekommendationer avseende ungdomsmottagningarnas verksamhet (Socialstyrelsen 
2008, FSUM 2002). Detta har gjorts genom att mäta/jämföra liknelsegraden av indikatorerna 
och rekommendationerna som föreslås med den verkliga verksamheten. Fråga 19a och 19b 
(arbetsområden och arbetsmetoder) har inför frågeställning 3 och 4 analyserats utifrån de 
områden som direkt kan kopplas till UM: s övergripande mål; smittspårning, 
preventivmedelsrådgivning, STI, oönskade graviditeter, sex- och samlevnadsinformation, 
Hiv/aids, kondomkunskap, säkrare sex och psykosocial ohälsa. På fråga 24 som önskade svar 
om samarbete, slogs svarsalternativ elevhälsa och skolhälsovård ihop vid analysen då dessa av 
författaren uppfattas ha samma betydelse. Även personalkategorierna läkare och gynekolog 
slogs samman i analysen, då en gynekolog är en läkare (fråga 15). Anledningen var att 
tillgången till en läkare anses vara en indikator för att kallas UM (FSUM 2002).  
 
För att räkna ut medelvärde och medianvärde på de frågor som innebar numeriska svar har 
skalnivåerna intervallskala och kvotskala används. Intervallskala innebär en rangordning och 
visar på skillnader mellan enheter samt hur stor denna skillnad är. Kvotskala har förutom 
intervallskalans funktioner en absolut nollpunkt. Medianvärdet har använts som komplement 
till medelvärdet då medelvärdet är känsligt för extremt höga och låga värden, vilken inte 
påverkar medianen (Eliasson 2006).   
 
För att vetenskapligt analysera respondenternas åsikter, på de frågor som innebar öppna 
svarsalternativ (fråga 11 och 17), analyserades svaren med en enklare innehållsanalys (Olsson 
& Sörensen 2007). Svaren överfördes till ett separat dokument. Om behov och resurser 
avseende öppettider och personal var adekvata, delades upp i svarsalternativen ja och nej och 
sammanställdes därefter utefter vanligaste förekommande ord och meningar till resultatet. De 
svar på frågor som hade svarsalternativen annat eller annan (1-4, 12, 15, 19a, 19b, 23, 24 och 
31), benämns under respektive tabell som övrigt, annat eller annan.   
 

4.6 Etiska överväganden 
 

Under studiens gång har de etiska principerna för humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning beaktats; Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 
Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Genom det bifogade följebrevet gavs 
respondenterna information om enkätundersökning vad gäller dess syfte, frivilligt deltagande 
och resultatets användningsområde. Då den studerade populationen är relativt liten var det 
viktigt att informera om möjligheten att en enskild mottagning kan urskiljas vid 
resultatredovisningen. I sammanhanget var det viktigt att förtydliga att undersökningen skett 
med syftet att komma fram till kunskap som ska förbättra verksamheten, så att missförstånd 
inte uppstår mellan respondenterna och författaren. Information gavs då om att respondentens 
identitet inte kommer att avslöjas eller missbrukas under undersökningen gång eller vid 
presentationen av resultatet samt att materialet endast ska användas i forskningssyfte. 
Respondenterna har samtyckt till medverkan genom att besvara enkäten (se bilaga 2). Genom 
att enkäterna skickats direkt till författaren har det insamlade materialet inte varit tillgängligt 
för obehöriga.  
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5. RESULTAT 
 

 
Resultatet redovisas utefter frågeställningarnas ordningsföljd.  

5.1 Ungdomsmottagningarnas organisation 

5.1.1 Organisatorisk tillhörighet och chefskap 
 
Hälften av mottagningarna angav Landstinget som huvudman och hälften angav både 
kommunen och Landstinget (fråga 1). Nästan alla mottagningar svarade att de organisatoriskt 

tillhörde vårdcentralen. 1 mottagning tillhörde både vårdcentral och socialtjänst (fråga 2).  
 

Tabell 1. Antal mottagningar som har en verksamhetschef och/eller en  
lokal enhetschef/områdeschef (fråga 3, 4) (n=10) 
Chefskap Antal 
Verksamhetschef 8 
Lokal enhetschef/områdeschef 4 
Verksamhetschef & enhetschef/områdeschef 4 
Inget  1 
 

Av de mottagningar som angav att de hade en verksamhetschef svarade 3 att denna var den 
samma som för vårdcentralen. Av dem som angav att de hade en enhetschef svarade 1 
mottagning att denna var den samma som för vårdcentralen. 

5.1.2 Ålderskategori och antalet besök 
 
Den uppgivna nedre åldersgränsen varierar mellan 13 och 15 år och den övre mellan 20 och 
25 år. Hälften av mottagningarna har skilda övre åldersgränser för flickor och pojkar. Den 
övre åldersgränsen för flickor är då 20 år och för pojkar 25 år (fråga 5).  
 
Frågan om totalt antal besök under 2008 (fråga 7) besvarades av 7 mottagningar. Sammanlagt 
hade de mottagningar som redovisade besökstatistik 15710 besök med en spridning från 234 
till 9400 besök. Av besöken bestod i medeltal 13 procent av pojkar/män med en spridning 
mellan 9 och 15 procent. 

5.1.3 Öppettider, öppen mottagning och mottagning för pojkar/män 
 
Mottagningarna har i medeltal öppet 2 dagar i veckan med en variation från 1 dag i veckan till 
5. Antalet timmar mottagningarna har öppet per vecka varierar från 2 timmar till 48 med ett 
medianvärde på 7,5 timmar per vecka (fråga 8).  
 
Tabell 2. Antal mottagningar som har, öppet under skolov, ”drop in”, ”killmottagning” samt 
kvällsöppet (fråga 9,10,20,21) (n=10) 
Besöksformer Antal 
Öppet under skollov 10 
”Drop in” 9 
”Killmottagning” 4 
Kvällsöppet 3 
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Alla mottagningar uppger att de har öppet under skollov och i stort sett alla har ”drop in”. Tre 
av tio mottagningar anger specifikt att de inte har öppet under sommarlovet. Antal timmar 
som mottagningarna har ”drop in” varierar mellan 1,5 till 9,5 timmar per vecka med ett 
medianvärde på 3,5 timmar. Kvällsöppet varierar mellan 1 till 3 kvällar i veckan och för de 
mottagningar som har ”killmottagning” variera öppethållandet mellan 1- 2 timmar per vecka.  

5.1.4 Kontaktmöjligheter  
 
Alla mottagningar har rådgivning på telefon (fråga 13) samt ger möjlighet till tidsbokning och 

ombokning på telefon (fråga 12). Antalet timmar mottagningarna har telefonrådgivning 
varierar mellan 1 timme till 17 timmar per vecka med medianen på 7,5 timmar. Flera 
mottagningar hänvisar även till kvinnohälsovårdens telefontider.  5 mottagningar uppger att 
ungdomarna kan kontakta mottagningen för tidsbokning och ombokning via Internet (fråga 
12). Personliga besök är även en vanlig kontaktform för tidsbokning och ombokning. Nästan 
alla mottagningar uppger att de har en hemsida med uppdaterad information om mottagningen 
(fråga 14). 
 

5.1.5 Personal 
 

Tabell 3. Antal mottagningar som har tillgång till följande personalkategorier (fråga 15) 
(n=10) 
Personalkategorier Antal 
Barnmorska 10 
Kurator/socionom 10 
Psykolog 1 
Läkare/gynekolog 9 
Undersköterska 5 
Övriga professioner 2 
 
I medeltal finns det 2,3 barnmorskor (median 2) på mottagningarna med en variation mellan 
1-4 stycken. Stor variation anges i antalet arbetstimmar per vecka (2-110).  
Kurator/socionom finns på alla mottagningar. Antalet varierar mellan 1-3 med en median på 
1. Antalet arbetstimmar varierar stort (2-80). Av 10 mottagningar anger 7 att de har tillgång 
till läkare. Av dessa anger 3 att de har tillgång till läkare varannan eller var tredje vecka och 1 
mottagning att de har tillgång till läkare vid behov. 1 mottagning svarar att det finns planer på 
att ha en läkare. Antalet arbetstimmar varierar från 0-3 timmar per vecka. 2 av 
mottagningarna som angav att det inte arbetar en läkare på mottagningen har tillgång till 
gynekolog. Övriga professioner som angavs var sjuksköterska och ”killmottagare”. 
6 av 10 av mottagningarna angav att det finns manlig personal på mottagningen (fråga 16).  

5.1.6 Handledning och fortutbildning 
 
Av 10 mottagningar angav 5 att de har tillgång till handledning, vilket varierade mellan 2-3 
timmar per månad. Typ av handledning som angavs var med psykolog, i grupp, med KBT 
samt att barnmorska och kurator har handledning med respektive personalkategori (fråga 18a, 
18 b). Hälften av mottagningarna anser att personalen får tillräcklig fortutbildning (fråga 30). 
Både respondenter som svarade ja och nej kommenterade att det alltid finns ett behov av 
utbildning. Frågan gällande vilka områden som främst önskades/saknades fortutbildning 
inom, besvarades av 8 mottagningar (fråga 31). De områden som övervägande 
saknades/önskades redovisas i tabell 4.  
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Tabell 4. Antalet UM som önskar/saknar fortutbildning inom områdena (fråga 31) (n=8) 
Områden Antal 
Gruppmetodik 5 
Utåtriktat arbete 5 
Sex och samlevnad 4 
Alkohol/droger 4 
Våld och övergrepp 3 
Ätstörningar 3 
Kulturkunskap 3 
 
Övriga kommentarer på frågan var att; det är viktigt att vara uppdaterad eftersom mycket nytt 
tillkommer och förändras, redan hög utbildningsnivå, tillräcklig fortutbildningsnivå för det 
som omfattas av verksamheten samt svårigheter att prioritera vad man ska engagera sig i då 
mottagningen har få öppettider.   

5.2 Verksamhetsinnehåll 

5.2.1 Arbetsområden och metoder 
 
Inom vilka områden ungdomsmottagningarna arbetar redovisas i tabell 5 i fallande ordning. 
Förhållandet mellan arbetsområden och arbetsmetoder redovisas under rubrik 5.3.3.  
 
Tabell 5. Ungdomsmottagningarnas arbetsområden och strukturerade arbetsmetoder (fråga 
19a, 19b) (n=10)  
Arbetsområden Antal UM 

som uppger 
att de arbetar 
inom området 

Antal UM som uppger 
att det finns 
strukturerade 
arbetsmetoder inom 
området 

Preventivmedelsrådgivning 10 10 
STI 10 10 
Sex- och samlevnadsinformation 10 2 
Säkrare sex 10 1 
Oönskade graviditeter 9 8  
Psykosocial ohälsa 9 2  
Kondomkunskap 8 2 
Alkohol/droger 8 3  
Rökning 7 4 
Hiv/aids 6 4 
Våld och övergrepp 5 3 
Övervikt/fetma 5 2 
Frågor där kulturell bakgrund har betydelse 5 1 
Stressrelaterade problem 5 0 
Matvanor 5 0 
Smittspårning 4 6 
Ätstörningar 4 0 
HBT11 4 0 
                                                           
11

 HBT – Homosexuella, bisexuella och transpersoner. 
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Jämställdhet 3 0 
 

5.2.2 Utåtriktat arbete 
 
Frågan avseende uppskattad tid som avsätts för utåtriktad verksamhet besvarades av 6 
mottagningar (fråga 23). Då frågan felformulerats av författaren besvarades frågan både i 
procent av arbetstiden och antal timmar per månad. Svaren varierade mellan 3-40 
timmar/månad, 1,5 timme per åk 8 i kommunen, 15-20 % av arbetstiden samt sker utanför 
total arbetstid.   
 
Tabell 6. Mottagningarnas uppsökande och utåtriktade arbete i antal UM (fråga 23) (n=10) 
Arbetsmetod för utåtriktat arbete Antal 
Tar emot studiebesök från grundskolan 10 
Tar emot studiebesök från gymnasiet 2 
Besöker grundskolor när de kallar 4 
Besöker gymnasieskolor när de kallar 6 
Deltar i skolans sex- och samlevnadsundervisning 1 
Deltar på temadagar/temaveckor 7 
Deltar i fritidsaktiviteter 3 
Annat 2 
 
Vanligast är att ta emot studiebesök från åk 8 (6 mottagningar) eller 9 (4 mottagningar). 
Studiebesök från åk 6, gym åk 1 och 2 samt från särskola förekommer på enstaka 
mottagningar. Annat som anges är information på föräldramöten i åk 8 samt information till 
åk 8 och åk 1 på gymnasiet. 
 
På frågan om det pågår något särskilt projekt eller gruppverksamhet svarade 3 mottagningar 
ja. Förberedelse för sovgrupp, barn till missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar, kropps 
utveckling angavs som projekt/gruppverksamheter (fråga 22). 

5.2.3 Samarbete 
 

De enheter/aktörer som ungdomsmottagningarna samarbetar med redovisas i tabell 6 i 
fallande ordning.  
 
Tabell 7. Antalet UM som samarbetar med följande (fråga 24) (n=10) 
Samarbetspartners Antal 
Elevhälsa/skolhälsovård 10 
Kvinnokliniker 10 
Socialtjänst 9 
Skolpersonal 8 
Föräldrar 6 
STI- mottagning 5 
Ungdomspsykiatrin 4 
Fritidsverksamhet 3 
Vuxenpsykiatrin 2 
Studenthälsan 1 
Ideella föreningar  1 
Polis 1 
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Andra 1 
 
Främst anger mottagningarna att de samarbetar med skolan, kvinnokliniken och 
socialtjänsten.  

5.2.4 Dokumentation, statistik och rapportering 
 
Tabell 8. Antal UM som har skriftliga måldokument/verksamhetsplan (fråga 25) (n=9) 
och/eller upprättar verksamhetsplan för sin verksamhet (fråga 26) (n=10) 
Dokumentationsform Antal 
Måldokument/verksamhetsplan  4 
Verksamhetsberättelse 8 
Måldokument/verksamhetsplan & verksamhetsberättelse 4 
Inget  2 
 
Frågan om måldokument/verksamhetsplan besvarades av 9 UM varav en svarade vet inte. 
Gällande verksamhetsberättelse kommenterade 1 mottagning via det öppna svarsalternativet 
att detta görs av chefen för vårdcentralen för hela kvinnohälsovårdens arbete. 
 
Den dokumentation och statistik som efterfrågades var listad i förväg. Frågan om 
dokumentation gav ingen möjlighet att beskriva annan dokumentation som mottagningen kan 
ha. Resultatet redovisas i fallande ordning. 
 
Tabell 9. Antal UM har dokumentation för följande områden (fråga 27) (n=8) 
Dokumentationsområden Antal 
Metod för preventivmedelsrådgivning 5 
Syfte och mål vid utåtriktad verksamhet 2 
Samverkan med elevhälsa/skolhälsovård 2 
Metod vid utåtriktad verksamhet 1 
Samverkan med ideella föreningar 1 
Inget av ovanstående 2 
 
Dokumentation finns främst gällande metod för preventivmedelsrådgivning. 
 
Tabell 10. Antalet UM som utför följande uppföljningsmetoder (fråga28) (n=10) 
Uppföljningsmetod och område Antal 
Besöksstatistik 10 
Statistik; antalet graviditetstest 5 
Statistik; antalet positiva graviditetstest 4 
Registrering av telefonsamtal 4 
Utvärdering av studiebesök 3 
Utvärdering av besök på skolor 3 
Statistik; utskrivna recept på preventivmedel 2 
Statistik; antalet upprepade positiva graviditetstest 0 
Statistik; aborter i kommunen 1 
Annat 1 
 
Den statistik som mottagningarna för är mestadels besökstatistik. Annan statistik som angavs 
var antalet positiva STI. 
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Tabell 11. Antal UM som rapporterar statistik till respektive instans (fråga 29) (n=10) 
Mottagare för statistik/dokumentation Antal 
FSUM 7  
Primärvårdsområde PVO 7 
Huvudman 5 
Områdes-/verksamhetschef 3 
Social- kontor/nämnd 2 
Hälso- och sjukvårdsnämnd 1 
Annat 1 
 
Alla mottagningar rapporterar statistik och/eller dokumentation. De flesta mottagningar 
rapporterar till fler än en instans. De vanligaste instanserna är FSUM, huvudman och 
primärvårdsområde. Övriga instanser som angavs (annat) var politiker i kommunen. 

5.3 Ungdomsmottagningarna resurser i förhållande till behov  
 

Förhållandet undersöktes på punkterna öppettider och personal i förhållande ungdomarnas 
behov i upptagningsområdet samt arbetsområden i förhållande till befintliga strukturerade 
arbetsmetoder. 

5.3.1 Öppettider 
 
Rekommendationer från FSUM gällande öppettider är att de ska vara anpassade efter lokala 
förutsättningar och målgruppens behov i upptagningsområdet (FSUM 2002). 
 
Som ett komplement till frågan om öppettider ställdes frågan om mottagningens öppettider 

ansågs vara anpassade efter ungdomarnas behov i upptagningsområdet (fråga 11). Av de 10 
mottagningar som besvarade frågan svarade 6 mottagningar ja. Motiveringen var att 
öppettiderna var anpassade efter ungdomarnas vistelse i samband med skolan, vilket av 
ungdomarna var önskvärt. Tillräckliga öppettider i förhållande till kommunens storlek samt 
möjlighet att besöka och boka tid hos kvinnohälsovården var även anledningen. Mer tid för 
skolbesök och förebyggande arbete önskades av en mottagning som svarade ja. Av de 5 
mottagningar som svarade nej var den övervägande motiveringen behov av utökade 
öppettider. Anledning var ungdomars önskan om flera öppna dagar i veckan, att ge 
ungdomarna möjlighet att besöka mottagningen efter skolan samt överbokad mottagning och 
långa väntetider. 1 mottagning svarade både ja och nej på frågan. 

5.3.2 Personalresurser 
 
Socialstyrelsen ger förslag på indikatorn personalstyrka i förhållande till unga i 
upptagningsområdet (Socialstyrelsen 2008).  
 
Då frågan om antalet ungdomar i upptagningsområdet hade ett stort intern bortfall utgår 
författaren endast från fråga om personalresurserna ansågs vara anpassade efter 

ungdomarnas behov i upptagningsområdet? (fråga 17). Av de 9 mottagningar som besvarade 
frågan svarade 1 mottagning ja, 5 mottagningar svarade nej och 3 svarade både ja och nej. De 
UM som svarade ja motiverade att de inte upplever att någon annan personalkategori 
efterfrågas samt att tider hos kurator och barnmorska är tillräckliga. För de mottagningar som 
svarade nej var överbokade mottagningar och väntetider till främst barnmorska genomgående 
men även till personal med psykosocial kompetens. Önskan om manlig personal, 
undersköterska och mer läkartider framkom även samt att kuratorn har för mycket tider.  
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5.3.3 Arbetsområden och arbetsmetoder 
 
Förhållandet mellan arbetsområden och arbetsmetoder analyseras för att undersöka om detta 
förhållande var adekvat (fråga 19a, 19b). Preventivmedelsrådgivning och STI är områden som 
alla mottagningar arbetar med och där alla har strukturerade arbetsmetoder. Oönskade 
graviditeter arbetar 8 mottagningar med och 7 utav dessa har arbetsmetoder. Sex- och 
samlevnadsinformation och säkrare sex arbetar alla UM med och på respektive område 
uppger 1 mottagning att de har strukturerade arbetsmetoder. Med psykosocial ohälsa och 
kondomkunskap arbetar 8 respektive 7 mottagningar och 2 utav dessa mottagningar uppger att 
de har arbetsmetoder inom respektive område. Hiv/aids och smittspårning arbetar cirka 
hälften av UM med och har arbetsmetoder för detta. 

5.4 Jämförelse mellan ungdomsmottagningarnas verksamhet och Socialstyrelsen förslag 
på indikatorer samt FSUM: s rekommendationer 
 
Resultatet redovisas utifrån Socialstyrelsen (2008) förslag på indikatorer och FSUM: s (2002) 
rekommendationer för ungdomsmottagningarnas verksamhet. Samma referenser gäller för 
hela avsnittet. 

5.4.1 Chefskap 
 
I FSUM: s policyprogram står det att det enligt hälso- och sjukvårdslagen § 29, ska finnas en 
verksamhetschef på varje UM. Lagen beskriver att det inom hälso- och sjukvård ska finnas 
någon som svarar för verksamheten (SFS-1982:763). Vidare rekommenderas det att varje 
mottagning ska ha en lokal enhetschef med ansvar för verksamheten, personalen och budget 
(FSUM 2002). Verksamhetschef finns på 8 mottagningar och enhetschef/områdeschef på 4. 
Av 10 UM har 4 både en verksamhetschef och en lokalenhetschef, se tabell 1.  

5.4.2 Målgrupp  
 
Enligt FSUM bör UM:s övre åldergräns vara mellan 23 och 25 år och anpassas efter de lokala 
behoven. Den nedre åldersgränsen rekommenderas att inte låsas för någon exakt ålder utan 
anpassa till ungdomars behov. Av länets UM har 2 mottagningar en övre åldersgräns för både 
flickor och pojkar som faller inom rekommendationerna och 5 mottagningar har denna gräns 
endast för pojkar.   

5.4.3 Tillgänglighet 
 

Avseende tillgänglighet ger Socialstyrelsen förslag på indikatorer för befintlig tidsbokning 
och ombokning på Internet, hemsida med adekvat och regelbunden uppdaterad information 
om mottagningens verksamhet, antal timmar per vecka för män ”killmottagning” samt öppen 
mottagning ”drop in”. Cirka hälften av mottagningarna uppfyller indikatorn tidsbokning och 
ombokning på Internet samt ”killmottagning” och av 10 mottagningar har 9 ”drop in” se 
tabell 2.  

5.4.4 Baskompetens och resursnivå 
 
Enligt FSUM bör en mottagning bestå av minst en barnmorska med förskrivningsrätt, en 
kurator och/eller psykolog samt en läkare för att kunna kalla sig för en ungdomsmottagning. 
Gällande barnmorska och kurator uppfylls detta av alla mottagningar. Under 
mottagningstimmarna har alla UM tillgång till barnmorska. 3 av 10 mottagningar har inte 
kurator/socionom under alla mottagningstimmar. Tillgång till läkare eller gynekolog finns på 
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9 av 10 mottagningar, se tabell 3. Socialstyrelsen ger förslag på indikatorn manlig personal, 
vilket finns på hälften av mottagningarna. 
 
För att UM ska uppnå grundläggande service rekommenderar FSUM, för ett 
befolkningsunderlag på 3500 ungdomar i upptagningsområdet, att det minst ska finnas en 
heltidstjänst barnmorska och kurator eller psykolog och 10 tjänstgöringstimmar per veckan 
för läkare. Fråga 6 om antalet unga i upptagningsområdet besvarades endast av 3 
mottagningar. Dessa uppfyller inte rekommendationerna då tjänstgöringstimmarna för de 
olika professionerna är för få i förhållande till antalet unga i upptagningsområdet.  

5.4.5 Kompetenskrav 
 
All personal bör ha extern handledning samt erbjudas kompetensutbildning anpassad efter 
arbetets ramar enligt FSUM: rekommendation. Socialstyrelsen ger i sammanhanget förslag på 
indikatorerna antal timmar handledning per månad och regelbunden fortutbildning för 
personal. Hälften av mottagningarna har tillgång till handledning och anser att personalen får 
tillräcklig fortutbildning. 

5.4.6 Arbetsområden 
 
Mottagningarnas arbetsområden undersöktes genom att utgå från de områden som finns 
beskrivna i FSUM: s policyprogram. 1 mottagning uppger att de arbetar med alla föreslagna 
områden. I medeltal uppges 12 områden. De områden som direkt kan kopplas till UM: s 
övergripande mål är smittspårning, preventivmedelsrådgivning, STI, oönskade graviditeter, 
sex- och samlevnadsinformation, Hiv/aids, kondomkunskap, säkrare sex och psykosocial 
ohälsa. Dessa är de områden som angavs omfatta verksamheten av flest mottagningar, mellan 
7-10 mottagningar, förutom Hiv/aids och smittspårning som angavs av 4-6 mottagningar (se 
tabell 5). 

5.4.7 Ungdomar i grupp 
 
Enligt FSUM är UM utåtriktade arbetet lika viktigt som mottagningsverksamheten. Det 
utåtriktade arbeta ska enligt rekommendationerna bestå av studiebesök av skolklasser på 
mottagningarna, information till skolorna och att vara ett komplement till skolornas sex- och 
samlevnadsundervisning. Även riktad gruppverksamhet kan ingå i verksamheten.  
Socialstyrelsen anger som indikator obligatoriska studiebesök på UM på högstadiet. Alla 
mottagningar tar emot studiebesök av skolklasser. Information till skolorna, förutom att ta 
emot studiebesök, uppger specifikt 7 mottagningar och 1 UM deltar i skolans sex- och 
samlevnadsundervisning, se tabell 6. Av 10 mottagning har 3 stycken planer för eller har 
riktad gruppverksamhet. 

5.4.8 Samverkan 
 
UM bör enligt FSUM samarbeta med olika enheter som ungdomar berörs av, utifrån lokala 
behov och förutsättningar. De enheter som alla mottagningar samarbetar med är 
skolhälsovård/elevhälsa och kvinnohälsovården, se tabell 7. Antalet kontakter varierar 5-10 
med ett medeltal på 6 stycken.  

5.4 9 Dokumentation 
 
FSUM rekommenderar dokumentation av UM: s verksamhet i helhet genom en 
verksamhetsberättelse som jämförs med uppdrag och uppsatta mål. Den statistik som förs bör 
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sammanställas och redovisas på regional och nationell nivå. Socialstyrelsen ger förslag på 
dokumentationsområden (tabell 9) samt statistik och utvärdering (tabell 10). Av 9 
mottagningar uppger 4 att de har någon form av måldokument som ska styra verksamheten 
och av 10 mottagningar uppger 8 att de upprättar en verksamhetsberättelse samt 4 att de har 
båda, se tabell 8. Av 8 mottagningar har 5 mottagningar dokumentation för metod för 
preventivmedelsrådgivning. Övrig dokumentation som föreslås har enstaka eller ingen 
mottagning, se tabell 9. Besökstatistik förs av alla mottagningar och hälften för statistik över 
antalet utförda graviditetstest. Övriga uppföljningsområden och metoder som föreslås varierar 
mellan 0-4 mottagningar, se tabell 10. Rapportering på nationell nivå utförs av 7 mottagningar 
till FSUM och alla rapporterar på regional nivå, se tabell 11. 

6. DISKUSSION  

 

6.1 Metoddiskussion 
 
Valet att använda en kvantitativ ansats gjordes då ungdomsmottagningarnas verksamhet i 
helhet skulle undersökas. Att få en övergripande bild av länets alla mottagningar är inte 
möjligt med en kvalitativ ansats då metoden syftar till att få en djupare förståelse. Till en 
början var tanken att kombinera en kvantitativ kartläggning av mottagningarnas verksamhet 
med kvalitativa intervjuer på ett fåtal utvalda mottagningar. De kvalitativa intervjuerna skulle 
komplettera kartläggningen genom att generera en djupare förståelse om mottagningarnas 
verksamhet gällande behov i förhållande till resurser. Då tiden inte var tillräcklig utfördes 
endast den kvantitativa undersökningen, då ansatsen var mer lämpad för undersökningens 
syfte. För att kunna belysa problematiken gällande mottagningarnas behov i förhållande till 
deras resurser gavs respondenterna istället möjlighet att motivera sina svar på de aktuella 
frågorna. Att använda öppna svarsalternativ samt att låta respondenterna motivera sina svar 
har varit ett bra alternativ till att kombinera en kvantitativ och kvalitativ ansats. För att få en 
så omfattade bild som möjligt hade det varit önskvärt att kombinera metoderna. 

6.1.1 Population 
 
Då önskan var att undersöka verksamheten på länets alla mottagningar gjordes en 
totalundersökning, vilket var möjligt då de endast är tio till antalet. Vilka UM som skulle ingå 
var till en början tveksamt. Enligt FSUM: s hemsida12 finns det bara åtta mottagningar i länet 
men på Landstingets hemsida finns det information om tio. Valet föll till slut på att inkludera 
alla tio mottagningar. Detta kan ha påverkat resultatet eftersom de UM som inte finns nämnda 
på FSUM: s hemsida möjligen inte uppfyller de kriterier som krävs för att kallas för en UM. 
Resultatet kan på så sätt ha blivit missvisande genom att de visar på större brister än om 
endast åtta mottagningar innefattats i underökningen. Valet av respondent på varje mottagning 
gjordes utefter deras kunskap om mottagningen i helhet. Dessa var övervägande barnmorskor. 
Möjligheten finns att svaren på de frågor som berörde andra personalkategorierna, som 
handledning, önskan om fortutbildning och arbetsområden med flera inte svarar för hela 
mottagningen. För att undvika det hade enkäten kunnat skickas ut i flera exemplar till varje 
mottagning och då till flera personalkategorier. Förhoppningarna är att enkäten har besvarats 
genom samråd.  

                                                           
12

 www.fsum.org 2009-05-11. 
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6.1.2 Enkät 
 
För att samla in data användes en postenkät. Fördelen var då att underökningen kunde göras 
omfattande och att verksamheten kunde undersökas i helhet. En svaghet var att 
frågeformuläret bestod av relativt många frågor, vilket av respondenterna kan ha upplevts som 
tidskrävande. Detta påverkade att svarstiden för enkäterna blev relativt lång och att de flesta 
enkäterna inkom efter två påminnelser. För att undvika lång svarstid hade enkäten kunnat 
utföras som en telefonstudie. Problemet hade då varit den betänketid och tid för efterforskning 
som krävts för vissa frågor. De flesta frågor konstruerades dock som ja och nej frågor vilket 
går snabbt att besvara.  

6.1.3 Internt bortfall och frågeformulering  
 
De frågor som haft låg svarsfrekvens har behandlat statistik, totalt antalet besök 2008 och 
antalet ungdomar i upptagningsområdet (fråga 6,7). Informationen var antagligen uppgifter 
som är svårtillgängligt för respondenterna. Det stora interna borfallet på dessa frågor kan bero 
på att det fanns för lite tid till att besvara enkäten och att respondenterna vid andra 
påminnelsen blev stressade och skickade tillbaka enkäten trots att den inte var fullständigt 
ifylld. För att undvika det hade det varit fördelaktigt om författaren skickat ut enkäten 
tidigare. Enkäten skickades ut när det var cirka fem veckor kvar av den tid som var avsatt för 
undersökningen. Det kan anses som sent då datainsamling efter en postenkät normalt efter 
påminnelser kan avslutas efter cirka 1,5-2 månader enligt Ejlertsson (2005). Även fråga 23 
hade en låg svarsfrekvens. Frågan önskades inledningsvis generera information om hur stor 

andel av mottagningarnas totala arbetstid som ägnades åt utåtriktad verksamhet. 
Anledningen till borfallet kan bero på bristande dokumentation, vilket gör tiden svår att 
uppskatta för mottagningarna. Att författaren felkonstruerat frågan är antagligen den största 
orsaken till borfallet. Andel total tid önskades i timmar/månad vilket gjorde att svaren bestod 
av både procent och antalet timmar. Att räkna ut medelvärde eller medianvärde för den tid 
som ägnas åt utåtriktad verksamhet var därför inte möjligt. Frågans validitet blev därför låg 
genom att syftet med frågan inte besvarades (Ejlersson 2005). 
 
I efterhand går det att se att frågorna om chefskap (fråga 3 och 4) kan ha missuppfattas av 
vissa respondenter. Frågorna som löd har Din mottagning en verksamhetschef respektive lokal 

enhetschef/områdeschef besvarades av några respondenter med nej trots att de på det öppna 
svarsalternativ angav att de hade samma verksamhetschef respektive lokal enhetschef som 
vårdcentralen. I analysen av frågorna tolkades därför svaren, att ha samma som vårdcentralen, 
som att mottagningen hade en verksamhetschef respektive lokal enhetschef. Syftet med 
frågorna var inte att undersöka om mottagningarna hade en egen verksamhetschef respektive 
lokal enhetschef, utan om det finns samordning för mottagningen och dess verksamhet. En 
tydligare formulering av frågan kunde ha undvikit missförståndet. Detta kan ha till följd att de 
mottagningar som svarade nej kan ha samma chef som vårdcentralen, vilket gör att svaren 
måste tolkas men en viss försiktighet. 

6.1.4 Studiens trovärdighet 
 

Flertalet av de frågor och svarsalternativ som användes i enkäten har tidigare använts i 
liknade undersökningar (Jarlbro 1998, Ideström 2009). För att säkerhetskälla att frågorna var 
relevanta och speglar ungdomsmottagningarnas verksamhet grundades frågor och 
svarsalternativ på Socialstyrelsen förslag på indikatorer för UM: s verksamhet och FSUM: s 
rekommendationer. Innan enkäten skickades ut till respondenterna testades frågorna på 
personer som är verksamma inom Landstinget i Jönköping och som arbetar eller har arbetat 
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som barnmorskor. Att frågorna sedan tidigare använts samt testats stärker undersökningens 
validitet och reliabilitet (Ejlertsson 2005). Författaren ansåg att det var fördelaktigt att testa 
frågorna på personer som har erfarenhet inom yrket för att frågorna i sammanhanget skulle 
vara av betydelse. Testpersonerna är involverade i Landstingets arbete för sexuell hälsa och i 
arbetet för att kvalitetssäkra länets UM. Deras engagemang kan ha påverkat deras åsikter på 
frågeformulärets utformning och innehåll. De revideringar som gjordes efter testet var dock 
främst omformuleringar av frågor för att undvika att frågorna skulle feltolkas. Trots att 
författaren anser att samarbetet med personerna endast varit till fördel för enkätutformningen 
kan påverkan på undersökningens objektivitet inte uteslutas.     
 
Generaliserbarheten för undersökningen kan anses som god, då det var en totalundersökning 
och det externa bortfallet var 0 procent. Trots det anser författaren att förutsättningar som 
kommunens storlek och antalet ungdomar gör det svårt att genaralisera resultatet för länets 
ungdomsmottagningar i helhet.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Ungdomsmottagningarnas organisation och verksamhet samt jämförelse med indikatorer 
och rekommendationer 
 
Mindre än hälften av mottagningarna anger att de har både en verksamhetschef och lokal 

enhetschef. Författaren anser att det varken är möjligt eller att det finns behov av att varje 
mottagning ska ha en egen verksamhetschef och en lokal enhetschef, då de flesta 
mottagningars verksamhet inte är tillgänglig på heltid. De rekommendationer som ges av 
FSUM angående chefskap är otydliga (FSUM 2002). Det anges att det ska finnas en 
verksamhetschef respektive enhetschef på varje mottagning, vilket kan tolkas som att dessa 
inte endast måste vara avsatta för UM: s verksamhet. Resultatet visar att de flesta 
mottagningar har en verksamhetschef (8 mottagningar) och några mottagningar benämner 
specifikt att denna är den samma som för vårdcentralen. Detta kan förklaras genom att de 
flesta mottagningar organisatoriskt tillhör vårdcentralen. Mindre än hälften anger att de har en 
lokal enhetschef, vilket av författaren tolkas som att det saknas ett samordnande ansvar för 
mottagningens verksamhet, personal och budget, då enhetschefen enligt FSUM (2002) ska ha 
detta ansvar. För att undvika missuppfattningar när det gäller ansvar anser författaren att det 
är av betydelse att tydliggöra ansvarsområden och chefskap. Då flera mottagningar är små 
finns möjligheten att denna person är densamma för flera mottagningar.  
 
Den ålderkategori som mottagningarna vänder sig till när det gäller nedre och övre åldergräns 
skiljer sig åt mellan mottagningarna. Författaren tror att dessa gränser har anpassats efter 
lokala och ungdomarnas behov i upptagningsområdet vilket även rekommenderas av FSUM 
(FSUM 2002). Det som förvånar är att vissa mottagningar har skilda övre åldersgränser för 
flickor och pojkar. Mottagningarna har på cirka hälften av mottagningarna en högre 
åldersgräns för pojkar (25 år) än för flickor (20 år). Det kan tolkas som att flickor och pojkar 
ges olika förutsättningar. Förklaringar kan vara att flickor har tillgång till kvinnohälsovården 
vilket för pojkar inte är en lika självklar arena. För att ta reda på om dessa åldersgränser är 
anpassade efter behov borde ungdomarnas åsikter undersökas. 
 
Ungdomsmottagningen är som arena av stor betydelse för att främja ungas sexuella hälsa i 
helhet, då de kan erbjuda ett samarbete mellan olika yrkeskategorier. Detta har visat sig vara 
en anledning till varför unga söker sig till ungdomsmottagningar (Fors 2005). Det är därför av 
vikt att det finns både medicinsk och psykosocial yrkeskompetens att erbjuda under 
mottagningarnas öppettider. Att ungdomsmottagningen erbjuder en bredd av yrkeskategorier 
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är av vikt då samhällsförändringar påverkar ungdomars behov och mottagningarnas 
verksamhet. Enligt Wiksten-Almströmer (2006) har en ökad psykisk ohälsa bland unga ökat 
efterfrågan av dessa yrkeskompetenser. Generellt har mottagningarna i länet de 

personalkategorier som önskas på en UM om man utgår från FSUM: s rekommendation 
(FSUM 2002). Resultatet visar att mottagningarna under sina öppettider har tillgång till 
barnmorska och i de flesta fall psykosocial kompetens genom kurator/socionom. I jämförelse 
med nationella undersökningar visar det att Jönköpings läns mottagningar har en relativt god 
tillgång på psykosocial kompetens, vilket delvis eller helt saknas på många mottagningar i 
övriga landet enligt Ideström (2009). Den medicinska kompetensen i avseendet läkare eller 
gynekolog finns tillgänglig men saknar en kontinuitet.  
 
Att arbeta för att främja ungas sexuella hälsa innebär utifrån begreppets innebörd att arbetet 
måste bygga på en helhet när det gäller sexualitet (WHO 2002). Detta är den utgångspunkt 
som ungdomsmottagningarna bör ha i sin verksamhet enligt FSUM: s övergripande mål 
(FSUM 2002). Resultatet visar att länets mottagningar arbetar med de områden som enligt 
målet kan anses vara mest relevanta såsom preventivmedelsrådgivning, STI, oönskade 
graviditeter, sex- och samlevnadsinformation, säkrare sex, kondomkunskap och psykosocial 
ohälsa, vilket även överensstämmer med landet i helhet (Ideströms 2009). Hiv/aids är ett 
relevant arbetsområde i sammanhanget men berörs endast av 6 mottagningar. Förklaringen 
kan vara ett litet behov men enligt författaren borde området åtminstone beröras i det 
förebyggande arbetet. Smittspårning anger endast 4 mottagningar att de arbetar med, vilket 
anses som konstigt då detta borde vara en viktig del i UM: s arbete.  
 

Ungdomsmottagningars utåtriktade arbete är en viktig del i verksamhet. Utåtriktad 
informationsverksamhet har visat sig underlätta att ungdomar söker sig till mottagningarna 
(Fors 2005). I länet anger 7 mottagningar att de besöker skolor för att ge information genom 
att delta på temaveckor/temadagar och/eller besöka skolorna när de kallar. Om denna 
informationsverksamhet är tillräcklig kan inte utläsas av resultatet. Ingen mottagning har dock 
kommenterat annat. Utifrån resultatet och den kunskap som finns om dagens sex- och 
samlevnadsundervisning i skolan vore det önskvärt att fler mottagningar i länet deltog i 
skolans sex- och samlevnadsundervisning. Författaren har inga kunskaper om hur sex- och 
samlevnadsundervisningen fungerar i länet. Om undervisningen i länet är i likhet med 
resultatet från den nationella kvalitetsgranskning, som utförts av skolverket (2000), finns det 
en stor variation och brister. Den kunskap som UM: s personal kan erbjuda är därmed av stor 
betydelse. Inte minst för att alla ungdomar ska ges samma möjlighet då flertalet nås genom 
skolan. I enighet med Socialstyrelsen förslag (2008) tar alla emot studiebesök från högstadiet. 
Med utgångspunkt från den forskning som visar på ett ökat sexuellt risktagande finns det 
behov av information om sex- och samlevnad, säkrare sex och kondomkunskap bland äldre 
ungdomar (Tyden & Rogala 2004, Herlitz & Ramstedt 2005, Larsson & Tyden 2006). Enligt 
författaren tyder det på att det finns ett behov av att i större utsträckning ta emot 
gymnasieelever på studiebesök och att delta i gymnasieskolans sex- och 
samlevnadsundervisning.  
 
Enligt den undersökning som utfördes av Landstinget 2008 önskar mottagningarna tydligare 
riktlinjer, ökad samverkan med skolan samt mer resurser för planering av studiebesöken 
(Landstinget Jönköping 2008b). Alla mottagningar anger att de samarbetar med skolan 
genom skolhälsovård/elevhälsa och nästan alla genom skolpersonal. Risken finns att detta 
samarbete inte är tillräckligt. För att underlätta samarbetet är det fördelaktigt med riktlinjer 
som även önskas av mottagningarna själva. Få mottagningar anger dock att de har 
dokumentation för syfte och mål vid utåtriktad verksamhet, samverkan med 
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elevhälsa/skolhälsovård och metod vid utåtriktad verksamhet samt att de utvärderar 
studiebesök och besök på skolor. För att stärka arbetet med studiebesök vore det därför 
fördelaktigt att ha dokumenterade riktlinjer för att tydliggöra och underlätta samarbetet med 
skolan och det utåtriktade arbetet i helhet. Utvärdering av studiebesök och besök i skolor 
skulle kunna förbättra och effektivisera arbetet genom att ungdomars åsikter och önskemål 
kommer fram. Att bygga interventioner gällande sexuell hälsa på ungdomars önskemål är 
enligt Forsberg (2007) av betydelse för att de ska lyckas.  
 
Hälften av mottagningarna anger att de har behov av fortutbildning i gruppmetodik och 
utåtriktat arbete. Detta bekräftar ytterligare behovet av att stärka det utåtriktade arbetet med 
bland annat studiebesöken. Många mottagningar kommenterar betydelsen av fortutbildning 
men anser samtidigt att prioriteringar gällande arbetsområden är nödvändigt på grund av 
tidsbrist.  Författaren inser att STI förebyggande arbete är det som prioriteras på grund av 
störst behov. För att mottagningarna ska kunna prioritera och utveckla andra arbetsområden 
krävs därför mer resurser i form av öppettider, personal och tid för planering.  
 
Hälften av mottagningarna saknar tillgång till handledning, vilket överensstämmer med landet 
i helhet (Ideström 2009). De mottagningar som har handledning anger 2-3 timmar per månad. 
Om det är tillräckligt och kan anses som regelbundet kan inte författaren uttala sig om. Av de 
mottagningar som angav att de hade handledning var det dock ingen mottagning som 
kommenterade att de önskade fler tillfällen. Att ha handledning är enligt författaren en 
förutsättning för att utveckla och förbättra arbetet. Därför bör alla personalkategorier på UM 
ha tillgång till regelbunden handledning.  
 
Socialstyrelsens (2008) förlag på indikatorer syftar till att värdera, jämföra och redovisa 
verksamheternas processer och resultat. Den statistik, dokumentation, och utvärdering som 
föreslås är för länets mottagningar bristfällig (se tabell 8 och 9). Som tidigare nämnts finns det 
behov av riktlinjer för utåtriktat arbete och samverkan. Det borde även finnas behov av att 
föra statistik utöver besök för att motivera behov av resurser och mäta och redovisa det 
regionala läget gällande ungas sexuella hälsa. Positivt är att alla mottagningar för 
besökstatistik. 
 
Hur mottagningarnas avtal och uppdrag ser ut efterfrågades inte i undersökningen men 4 
mottagningar uppger att de har skriftligt måldokument/verksamhetsplan för verksamheten och 
8 att de upprättar verksamhetsberättelse. Med utgångspunkt från FSUM: s rekommendation, 
att verksamhetsberättelse ska jämförs med uppdrag och uppsatta mål (FSUM 2002), är det 4 
mottagningar som uppger att de både har styrdokument och verksamhetsberättelse. Enligt 
författaren är dessa typer av dokumentation av betydelse för att mottagningarna ska kunna 
utvärdera och utveckla sin verksamhet. I sammanhanget bör det tas med att mottaningarnas 
och personalens uppdrag och mål bör förtydligas, vilket bekräftas av Samuelsson och Fors 
(å.u). Det finns möjlighet att det finns övergripande avtal och uppdrag för mottagningarnas 
verksamhet. Om så är fallet är det av betydelse att dessa tydliggörs för mottagningarnas 
personal. Enligt Socialstyrelsen (2008) är det dock vanligt att ungdomsmottagningar saknar 
ett formellt uppdrag. 

6.2.2 Behov i förhållande till resurser 
 
I enighet med tidigare nationella undersökningar finns det en stor variation avseende 
tillgänglighet mellan mottagningarna. Öppettider, timmar för ”drop in” och tillgång till 
”killmottagning” är i Jönköpings län i liknelse med landet i helhet (Ideström 2009). Enligt 
hälften av mottagningarna stämmer tillgängligheten med ungdomarnas behov i 
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upptagningsområdet. Hälften önskar utökade öppettider med anledning av överbokade 
mottagningar och väntetider. Författaren anser att detta är ett tydligt tecken på att det finns 
behov av att satsa mer resurser på dessa UM. För att möta ungdomarnas behov i dessa 
kommuner behövs utökade öppettider. Eftersom det har visat sig att ungdomarna väljer att gå 
till mottagningarna i hemkommunen, trots att de går i skolan i en annan kommun (Landstinget 
Södermanland 2006), är utökade resurser extra viktigt. 
 
Variationen avseende personalresurser måste som andra resurser kopplas till mottagningens 
behov. Därför finns det förståelse för att tjänstgöringstimmarna för läkare men även för de 
andra personalkategorierna på mottagningarna skiljer sig åt. För att undersöka detta närmare 
önskades därför respondenterna förklara om de ansåg att personalresurserna var anpassade 

efter ungdomarnas behov i upptagningsområdet. Nästan alla mottagningar hade invändningar 
på att detta förhållande inte var riktigt. Det var inte bristande läkartider som var 
genomgående, utan önskan om utökade tider för främst barnmorska på grund av långa 
väntetider. Denna önskan kan inte översättas till alla mottagningar, då vissa mottagningar 
uppgav att barnmorskans och kuratorns tider var tillräckliga. För att undersöka förhållandet 
ytterligare hade det varit önskvärt att veta hur många ungdomar som berörs av respektive 
UM: s verksamhet, för att jämföra med de rekommendationer som ges angående 
personalresurser (Socialstyrelsen 2008, FSUM 2002). Eftersom frågan om antalet unga i 
upptagningsområdet fick en låg svarsfrekvens kunde författaren inte göra detta. Utifrån de få 
svar som inkom finns misstankar om att antalet arbetstimmar för både barnmorska, kurator 
och läkare är för få i förhållande till antalet ungdomar. Även respondenternas åsikter om 
personalresurser i förhållande till behov tyder på detta.  
 
Ingen mottagning har önskan om ytterligare personalkategorier förutom de som redan finns på 
mottagningen, däremot finns önskan om manlig personal. Socialstyrelsen anger manlig 
personal på UM som en indikator. Av de 4 mottagningar som inte har tillgång till manlig 
personal är det bara 1 mottagning som önskar detta, vilket kan tolkas som att behovet inte 
finns. Enligt en fördjupningsstudie av ungdomsmottagningar i Sörmland anser pojkarna själva 
att tillgängligheten av manlig personal är av måttlig betydelse (Landstinget Södermanland 
2006).  
 
I sammanhanget måste hänsyn tas till ungdomarnas sociala situation i upptagningsområdet, då 
det visat sig att en stor del av de ungdomar som besöker UM har ett mer riskfyllt beteende än 
andra (Landstinget Sörmland 2006). Förutom antalet unga i upptagningsområdet kan alltså 
den lokala situationen leda till att en mottagning har behov av mer resurser avseende personal 
och öppettider. För att kunna dra slutsatser om behov kopplade till upptagningsområdets 
psykosociala situationer krävs ytterligare forskning. 
 
Inom områdena sex- och samlevnadsinformation, säkrare sex och kondomkunskap och 
psykosocial ohälsa saknas det på flertalet av mottagningarna strukturerade arbetsmetoder. 
Eftersom forskning visar på att ungdomar idag har ett ökat sexuellt risktagande (Herlitz & 
Ramstedt 2005), finns det enligt författaren ett ökat behov av strukturerade arbetsmetoder 
inom just dessa områden. Sex- och samlevnadsinformation, säkrare sex och kondomkunskap 
är i högsta grad preventiva arbetsområden. Att utarbeta strukturerade arbetsmetoder inom 
dessa bör därför prioriteras för att förebygga ohälsa till följd av sexuellt risktagande. Övriga 
arbetsområden som nämndes i sammanhanget (se tabell 5) är av betydelse för helhetssynen på 
ungdomars fysiska och psykiska hälsa. Att alla mottagningar ska arbeta med alla 
arbetsområden och ha strukturerade arbetsmetoder för dessa går inte att kräva. Flera av länets 
mottagningar har redan överbokade mottagningar och måste prioritera på grund av för få 
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öppettider. Möjligheten finns att behovet av att arbeta med exempelvis kulturrelaterade och 
livsstilsfrågor inte är desamma i kommunerna på grund av olika lokala förutsättningar. För att 
kunna dra slutsatser angående detta måste vidare undersökningar genomföras. För att 
mottagningarna ska kunna erbjuda en helhetssyn och om behovet finns krävs dock mer 
resurser. 
 
Det fanns förväntningar att det skulle finnas skillnader kopplade till mottagningarnas 
förutsättningar eftersom det är orimligt att de mindre kommunerna i länet har samma behov 
som de större. Det fanns på så sätt en förståelse att studiens syfte, att finna förslag till 
underlag för att kvalitetssäkra ungdomsmottagningarna i länet, bör anpassas till lokala 
förutsättningar. Kvalitetskrav som exempelvis öppettider och personal kan inte vara desamma 
för en kommun som har cirka 3500 ungdomar som berörs av verksamheten som en kommun 
som har cirka 20 000. Kraven måste anpassas till antalet besök, vilket år 2008 varierar från 
234 till besök 9400 i länet. Genom att tidigare undersökningar, som utförts på nationell nivå, 
visat att det finns stora variationer i UM: s verksamhet kopplade till upptagningsområdets 
storlek (Jarlbro 1999, Ideström 2009), fanns förväntningar att mottagningarna i Jönköpings 
län skulle ha en liknande variation. Författarens förväntningar angående lokala variationer 
infriades. Att det saknas strukturerade arbetsmetoder och underlag för uppföljning var dock 
inte väntat. 
 
Varför ska det då satsas på UM: s verksamhet? Enligt författaren är UM en verksamhet som 
är kostnadseffektiv då arbetet i stort är inriktat på förebyggande och hälsofrämjande arbete. 
Ungdomsmottagningar är en viktig aktör för att främja ungas sexuella hälsa och då inte minst 
i det STI förebyggande arbetet och mot oönskade graviditeter men även för hälsan i helhet. En 
viktig anledning är den bredd av yrkeskategorier som UM kan erbjuda. UM är en viktig 
informationskälla för ungdomar som de föredrar och känner tillit till, vilket bekräftas i studier 
om ungas sexuella beteende (Häggström-Nordin & Tyden 2001, Häggström-Nordin, Hansson 
& Tyden 2002, Larsson et al. 2007). Även internationella och nationella riktlinjer belyser 
vikten av UM: s verksamhet där hälsofrämjande arbete för ungas sexuella hälsa, genom ett 
helhetsperspektiv lyfts fram som betydelsefullt (WHO 2002, Regeringes proposition 2008). 
De komponenter som man på internationell nivå anser är av betydelse för att främja ungas 
sexuella hälsa, indikerar på vikten att värna om verksamheten och fortsatt utveckling 
(Forsberg 2007).   

6.2.3 Användningsområde och fortsatt forskning 
 
Den övergripande information som framkommit i denna undersökning är av vikt för att 
kvalitetssäkra Jönköpings läns UM och för att länets ungdomar ska få ett likvärdigt stöd för 
sin sexuella hälsa. Resultatet kan användas som underlag för att undersöka hur 
ungdomsmottagningens verksamhet vid landets övriga landsting ser ut. För att få ytterligare 
kunskaper och djupare förståelse om enskilda mottagningars behov samt behov i respektive 
upptagningsområde, skulle en kvalitativ studie med intervjuer av mottagningarnas personal 
samt ungdomar från olika delar av länet vara önskvärt. 

6.3 Etikdiskussion 
 

I resultatet finns det möjlighet att urskilja enskilda mottagningar eftersom vissa svarsalternativ 
besvarades av få eller endast en mottagning. Att mottagningarna skiljer sig i storlek påverkar 
att svar kan kopplas till en enskild mottagning.  Information om denna möjlighet gavs till 
respondenterna i följebrevet. Förutom detta har det inte uppstått några problem när det gäller 
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de etiska principerna. Alla respondenter gav sitt godkännande att medverka genom att besvara 
enkäten och det insamlade materialitet har endast varit tillgängligt för författaren.    

7. SLUTSATS 
 

 
Det är lika vanligt att enbart Landstinget är huvudman som delat huvudmanskap mellan 
kommunen och Landstinget och nästan alla mottagningar tillhör organisatoriskt vårdcentralen. 
Nästan alla UM har en verksamhetschef och en mindre andel har en lokal enhetschef. 
Tillgänglighet till länets mottagningar avseende öppettider, ”drop in” och ”killmottagning” 
varierar. Kontaktmöjligheter via telefon och Internet är vanligt förekommande. De flesta 
mottagningar kan erbjuda både medicinsk och psykosocial kompetens men med en variation i 
kontinuitet.  
 
Mottagningarna arbetar med de arbetsområden som är relevanta för UM: s verksamhet. Den 
utåtriktade verksamheten innefattar för alla mottagningar studiebesök, för flertalet 
informationsverksamhet till skolan men för någon deltagande i skolans sex- och 
samlevnadsundervisning. Projekt eller annan gruppverksamhet är ovanligt. Samarbete sker 
främst med skola, kvinnohälsovården och socialtjänsten. 
 
Hälften av mottagningarna anser att öppettider och personalresurser är anpassade efter 
ungdomarnas behov i upptagningsområdet. Av de preventiva arbetsområden som 
mottagningarna främst arbetar med saknar mer än hälften strukturerade arbetsmetoder. 
 
Utifrån Socialstyrelsen kvalitetsindikatorer finns brister avseende handledning, regelbunden 
fortutbildning, manlig personal samt dokumentation och statistik för uppföljning och 
utvärdering. Alla mottagningar uppger dock att de för besökstatistik samt rapporterar statistik 
eller annan dokumentation och nästan alla har hemsida med uppdaterad information. 

7.1 Förslag till underlag för kvalitetssäkrad och likvärdig UM i Jönköpings län 
 

• Förtydliga roller för samordning och ansvar av mottagningens verksamhet, personal och 
budget.  

• Utöka öppettider på de mottagningar som har långa väntetider och är fullbokade och/eller 
förstärka genom att utökade personalresurser.  

• Utarbeta länsövergripande strukturerade arbetsmetoder för de mest ansedda 
arbetsområdena. 

• Utarbeta länsövergripande metoder och riktlinjer för det utåtriktade arbetet, där ett 
strukturerat samarbete med skolans sex- och samlevnadsfrågor ingår. 

• Utökade resurser för planering och förebyggande arbete. 
• Regelbunden tillgång till handledning för mottagningarnas alla personalkategorier. 
• Skriftliga styrdokument och verksamhetsplaner för att utvärdera och utveckla 

verksamheten i helhet. 
• Införande av dokumentation och statistik utifrån Socialstyrelsen (2008) förslag för att 

kunna följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten inom dessa områden. 
• Förtydligande av uppdrag och avtal från huvudman. 
 
Förslagen är av betydelse i det förebyggande arbetet för att minska antalet fall av sexuellt 
överförbara sjukdomar samt minska antalet oönskade graviditeter i länet, vilka är huvudmålen 
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i handlingsplanen för sexuell hälsa (Landstinget Jönköpings län 2008b). Men även för att 
främja ungas och hälsa i helhet. Basala kvalitetskrav bör gälla för alla länets mottagningar. 
Krav avseende personalresurser och öppettider på länets mottagningar bör dock anpassas efter 
lokala behov och förutsättningar. Mottagningarna är i behov av resurser för att kunna erbjuda 
länets ungdomar ett likvärdigt stöd för deras sexuella hälsa. 
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Bilaga 1: Enkät 
 

Ungdomsmottagningen där jag arbetar heter _______________________________________ 
 
och tillhör kommun___________________________________________________________ 
 
Jag som fyller i formuläret arbetar som____________________________________________ 
 
Markera med X vad som stämmer in på Din ungdomsmottagning. Frågorna med öppna 
svarsalternativ ger dig möjlighet att beskriva och ge ytterligare exempel om Din 
ungdomsmottagnings verksamhet. 
 
Fråga 1. Vilken är Din mottagnings huvudman?  
 
�  Landsting 
�  Kommun 
�  Både kommun och landsting 
�  Annan, nämligen ___________________________________________________________ 
 
Fråga 2. Är Din mottagning en självstyrande enhet?  
 
�  Ja 
�  Nej, vi tillhör organisatoriskt kvinnokliniken 
�  Nej, vi tillhör organisatoriskt vårdcentralen 
�  Annat, nämligen____________________________________________________________ 
 
Fråga 3. Har Din mottagning en verksamhetschef? 
 
�  Ja 
�  Nej 
�  Annat, nämligen____________________________________________________________ 
 
Fråga 4. Har Din mottagning lokal enhetschef/områdeschef? 
 
�  Ja 
�  Nej  
�  Annat, nämligen____________________________________________________________ 
 
Fråga 5. Vilken ålderskategori tar Din mottagning emot?  
 
Nedre åldersgräns; flickor___________________ år, pojkar_________________________ år  
 
Övre åldersgräns; flickor____________________ år, pojkar_________________________ år 
 
Fråga 6. Hur många ungdomar finns det i det upptagningsområde som berörs av er 
verksamhet? Definitionen av ungdomar beror på den ålderskategori Din 

ungdomsmottagning tar emot.  
 
______________________________________________________________ antal ungdomar 
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Fråga 7. Hur många besök hade Din mottagning år 2008?  
 
_______________________________ besök varav_________________________% är pojkar 
 
Fråga 8. Vilka öppettider har Din mottagning?  
 
�  5 dagar i veckan_____________________________________________ antal timmar totalt 
�  4 dagar i veckan_____________________________________________ antal timmar totalt 
�  3 dagar i veckan_____________________________________________ antal timmar totalt 
�  2 dagar i veckan_____________________________________________ antal timmar totalt 
�  1 dag i veckan_______________________________________________ antal timmar totalt 
 
Fråga 9. Har Din mottagning kvällsöppet? 
 
�  Ja 
�  Nej 
Om ja, _____________________________________________________antal kvällar/vecka 
 
Fråga 10. Har Din mottagning öppet under skollov?  
 
�  Ja 
�  Nej 
 
Fråga 11. Tycker du att öppettiderna på Din mottagning är anpassade efter 
ungdomarnas behov i upptagningsområdet?  
Motivera gärna ditt svar.  
 
�  Ja, för att_________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
�  Nej, för att_________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 12. Hur kontaktar ungdomarna Din mottagning för tidsbokning och ombokning?  
Här kan du sätta flera X 

 
�  Via telefon 
�  Via Internet  
�  Annat, nämligen___________________________________________________________ 
Fråga 13. Har Din mottagning rådgivning på telefon? 
 
�  Ja 
�  Nej 
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Om ja, ______________________________________________________antal timmar/vecka 
 
Fråga 14. Har Din mottagning en uppdaterad hemsida med information om er 
verksamhet?  
 
�  Ja 
�  Nej 
 
Fråga 15. På min mottagning arbetar följande personalkategorier 
 
�  Barnmorska, antal ________________ antal timmar/vecka __________________________ 
�  Kurator/socionom, antal_____________ antal timmar/vecka_________________________ 
�  Psykolog, antal______________ antal timmar/vecka_______________________________ 
�  Läkare, antal_____________ antal timmar/vecka__________________________________ 
�  Undersköterska, antal_________________ antal timmar/vecka_______________________ 
�  Gynekolog, antal_____________ antal timmar/vecka_______________________________ 
�  Venereolog, antal_______________ antal timmar/vecka____________________________ 
�  Annan läkare, antal_________________ antal/timmar/vecka_________________________ 
�  Övriga professioner, vilka är________________________ antal timmar/vecka___________ 
 
Fråga 16. Hur ser könsfördelningen ut bland personalen på Din mottagning?  
 
Av totalt___________________________ anställda är___________________________ män 
 
Fråga 17. Tycker du att personalresurserna på Din mottagning är anpassade efter 
ungdomarnas behov i upptagningsområdet?  
Motivera gärna ditt svar. 

 
�  Ja, för att_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

�  Nej, för att_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Fråga 18a. Har personalen på Din mottagning tillgång till handledning? 
 

�  Ja, vi har till gång till handledning, _____________________________antal timmar/månad 
�  Nej 
Om personalen på Din mottagning inte har tillgång till handledning, gå vidare till fråga 19. 

 

Fråga 18b. Vilken typ av handledning har personalen på Din mottagning tillgång till?  
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Fråga 19a. Vilka områden arbetar ni med på Din mottagning? 
Här får du sätta flera X 

 
�  Smittspårning  �  Kondomkunskap 
�  Preventivmedelsrådgivning �  Säkrare sex 
�  STI   �  Övervikt/fetma 
�  Oönskade graviditeter  �  Matvanor  
�  Sex och samlevnadsinformation �  Ätstörningar 
�  Hiv/aids   �  Stressrelaterade problem  
�  Psykosocial ohälsa  �  HBT 
�  Våld och övergrepp  �  Frågor där Kulturell bakgrund har betydelse  
�  Alkohol/droger  �  Rökning 
�  Jämställdhet 
�  Annat, nämligen____________________________________________________________ 
�  Inget av ovanstående 
 
Fråga 19b. Inom vilka områden finns det bestämda strukturerade arbetsmetoder på Din 
mottagning?  
Här kan du sätta flera X 

 
�  Smittspårning  �  Kondomkunskap 
�  Preventivmedelsrådgivning �  Säkrare sex 
�  STI   �  Övervikt/fetma 
�  Oönskade graviditeter  �  Matvanor  
�  Sex och samlevnadsinformation �  Ätstörningar 
�  Hiv/aids   �  Stressrelaterade problem  
�  Psykosocial ohälsa  �  HBT 
�  Våld och övergrepp  �  Frågor där Kulturell bakgrund har betydelse  
�  Alkohol/droger  �  Rökning 
�  Jämställdhet 
�  Annat, nämligen____________________________________________________________ 
�  Inget av ovanstående 
 
Fråga 20. Har Din mottagning öppen mottagning, ”drop in”?  
 
�  Ja 
�  Nej 
Om, ja _____________________________________________________antal timmar/vecka 
 
Fråga 21. Har Din mottagning särskild mottagning för pojkar/män, ”killmottagning”? 
 
�  Ja  
�  Nej 



5 

 

Om, ja______________________________________________________ antal timmar/vecka 
 
Fråga 22. Pågår det något särskilt projekt eller annan gruppverksamhet på Din 
mottagning?  
 
�  Ja, nämligen_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

�  Nej 
 
Fråga 23. Hur stor andel av mottagningens totala arbetstid uppskattar Du läggs ned på 
utåtriktat verksamhet?_______________________________ timmar/månad, vilket bl a är:  
Här får du sätta flera X 

 
�  Att ta emot studiebesök från grundskolan, åk_____________________________________ 
�  Att ta emot studiebesök från gymnasiet, åk_______________________________________ 
�  Att besöka grundskolor när de kallar 
�  Att besöka gymnasieskolor när de kallar 
�  Att besöka högstadieskolor kontinuerlig och deltar i skolans sex- och 
samlevnadsundervisning 
�  Att besöka gymnasieskolor kontinuerligt och deltar i skolans sex- och 
samlevnadsundervisning 
�  Att delta på temadagar/temaveckor 
�  Att delta i fritidsaktivitet, tex besöker fritidsgårdar, deltar i förenings verksamhet 
�  Annat, nämligen____________________________________________________________ 
 
Fråga 24. Vilka grupper samarbetar Din mottagnings med? 
Här får du sätta flera X 

 
�  Föräldrar  �  Kvinnokliniker  
�  Skolpersonal �  STI- mottagning 
�  Elevhälsa  �  Ungdomspsykiatri 
�  Skolhälsovård �  Vuxenpsykiatri  
�  Studenthälsa �  Fritidsverksamhet  
�  Socialtjänsten �  Polis  
�  Ideella föreningar 
�  Andra, nämligen_________________________________________________________ 
�  Inget av ovanstående 
 
 
Fråga 25. Finns det ett skriftligt måldokument/verksamhetsplan som ska styra 
verksamheten på Din mottagning?  
 
�  Ja 
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�  Nej 
�  Vet inte 
 
Fråga 26. Upprättar Din mottagning verksamhetsberättelse?  
 
�  Ja 
�  Nej 
�  Vet inte 
�  Annat, nämligen____________________________________________________________ 
 
Fråga 27. Har Din mottagning dokumentation för:  
Här får du sätta flera X  

 
�  Syfte och mål vid utåtriktad verksamhet 
�  Metod vid utåtriktad verksamhet 
�  Samverkan med elevhälsa/skolhälsovård 
�  Samverkan med ideella föreningar 
�  Metod för preventivmedelsrådgivning 
�  Inget av ovanstående 
 
Fråga 28. Hur följer ni upp mottagningens verksamhet? 
Här får du sätta flera X  

 

�  Vi för besöksstatistik  
�  Vi registrerar alla telefonsamtal  
�  Vi utvärderar våra studiebesök 
�  Vi utvärdera våra besök på skolorna 
�  Vi för statistik över antal graviditetstester 
�  Vi för statistik över antalet positiva graviditetstester 
�  Vi för statistik över antalet upprepade positiva graviditetstester 
�  Vi för statistik över antalet aborter i kommunen 
�  Vi för statistik över antalet utskrivna recept på preventivmedel 
�  Annat, nämligen____________________________________________________________ 
�  Inget av ovanstående 
 
Fråga 29. Till vem/vilka rapporterar Din mottagning statistik eller annan 
dokumentation? 
Här får du sätta flera X 
 

�  FSUM 
�  Huvudman  
�  Områdes -/verksamhetschef  
�  Social- kontor/nämnd  
�  Primärvårdsområdet, PVO  
�  Hälso- och sjukvårdsnämnd/ kansli 
�  Annat, nämligen____________________________________________________________ 
�  Rapporterar inte statistik/dokumentation 
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Fråga 30. Tycker Du att personalen på mottagningen får tillräcklig fortutbildning? 
 
�  Ja 
�  Nej 
 
Fråga 31. Anser Du att det inom arbetsgruppen finns behov av fortutbildning utöver 
grundutbildning, inom nedanstående områden? 
Sätt X för det område/områden som det saknas/önskas fortutbildning inom.  

 
�  Kulturkunskap �  Våld och övergrepp    
�  Utåtriktat arbete �  Alkohol och droger  
�  Stresshantering �  Övervikt/fetma 
�  Gruppmetodik �  Matvanor  
�  Samtalsmetodik �  Jämställdhet   
�  HBT  �  STI 
�  Sex och samlevnad �  Hiv/Aids 
�  Ätstörningar �  Säkrare sex   
�  Psykosocial ohälsa �  Oönskade graviditeter (abortrådgivning)  
�  Smittspårning �  Kondomkunskap 
�  Preventivmedel 
�  Övrig utbildning/utbildningar som önskas/saknas__________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Vill du ge ytterligare synpunkter på Din verksamhet kan Du skriva det här________________ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Tack för din medverkan! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



1 

 

Bilaga 2: Följebrev 

 
Enkätundersökning om verksamheten vid Jönköpings 

läns ungdomsmottagningar 
 
 
Hej! 
 
Denna enkätundersökning är ett led i den handlingsplan för sexuell hälsa som antogs för 
Landstinget Jönköpings län 2009. Ett av handlingsplanens delmål är en kvalitetssäkrad och 
likvärdig ungdomsmottagning i länet. Syftet med enkätundersökningen är att undersöka 
verksamheten vid ungdomsmottagningarnas i Jönköpings län, för att finna förslag till att 
kvalitetssäkra ungdomsmottagningarna i länet. 
 
Jag som utför undersökningen studerar på det Folkhälsovetenskapliga programmet på 
Mälardalens Högskola i Västerås. Undersökningen kommer resultera i mitt examensarbete i 
folkhälsovetenskap våren 2009. Undersökningen, som görs på uppdrag av Landstinget i 
Jönköpings län, kommer användas för att utveckla ungdomsmottagningarna verksamhet som 
en del av handlingsplanens insatser. 
 
Du har valts ut att medverka i enkätundersökningen för din kunskap om den 
ungdomsmottagning i länet som du representerar. Övriga medverkande är representanter från 
länets resterande ungdomsmottagningar. Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt, men är 
betydelsefullt för att få en rättvis bild av verksamheten vid länets ungdomsmottagningar. 
Försöka att besvara alla frågorna så fullständigt som möjligt. Efter att du besvarat enkäten, 
skickar du tillbaka den i bifogat svarskuvert så fort som möjligt och helst inom en vecka. 
 
Informationen från enkätundersökningen samt uppgifter om respondenterna kommer att 
behandlas konfidentiellt. Det innebär att din identitet inte kommer att avslöjas eller 
missbrukas under undersökningen gång eller vid presentationen av resultatet. Möjligheten 
finns att information avseende en enskild ungdomsmottagning kan kännas igen.   
 
Om det uppkommer några oklarheter eller frågor angående enkäten eller undersökningen i 
helhet är du välkommen att kontakta mig eller övriga ansvariga. 

 

Tack på förhand för din medverkan! 
 
Jönköping 2009-04-15 
 
Sofie Ceder   Ulla Lindström Birgitta Nystedt 
Student Mälardalens Högskola  Folkhälsoplanerare Samordnande barnmorska 
0739 761236   Landstinget Jönköping Värnamo Sjukhusområde 
uss06003@student.mdh.se     ulla.lindstrom@lj.se     birgitta.nystedt@lj.se          
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Bilaga 3: Socialstyrelsen indikatorer 
 

Indikatorer Verifikationskällor 
Tydligt uppdrag/mandat Kontakt med uppdragsgivare 
Personalstyrka i förhållande till uppdrag/ 
antal unga i upptagningsområdet 

Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, 
nationell mall 

Utbildning för att arbeta med unga/unga 
vuxna 

Verksamhetsberättelse 

Regelbunden fortutbildning för personal Verksamhetsberättelse 
Handledning, antal timmar per månad Verksamhetsberättelse 
Metodhandledning Verksamhetsberättelse 
Timmar mottagning för män per vecka Verksamhetsberättelse 
Manlig personal Nationell mall 
Tillgänglighet – tidsbokning och ombokning 
på nätet 

Nationell mall 

Antal timmar öppen mottagning Nationell mall 
Hemsida med adekvat, regelbunden 
uppdaterad information 

 

Antal graviditetstester Lokal statistik, nationell mall 
Antal positiva graviditetstester Lokal statistik, nationell mall 
Antalet upprepade positiva tester Lokal statistik, nationell mall 
Antal abort i kommunen Abort statistik från EPC 
Dokumenterad metod vid 
preventivmedelsrådgivning 

 

Antalet årliga uppdaterade PM och 
Handlingsplaner 

Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse 

Antalet utskrivna recept på preventivmedel Lokal statistik 
Dokumenterat syfte och mål vid utåtriktad 
verksamhet 

 

Dokumenterad metod vid utåtriktad 
verksamhet 

 

Dokumenterad samverkan med 
elevhälsa/skolhälsa 

Omfattning 

Dokumenterad samverka med ideella 
organisationer 

 

Obligatoriska studiebesök på UM på 
högstadiet 

Täckningsgrad 

Källa: Socialstyrelsen (2008) 
 
FSUM: s policydokument finns tillgängligt på www.fsum.org   
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Bilaga 4: Kartbild, invånarantal och ungdomsmottagningar i Jönköpings län 
 

 
Figur: www.lj.se 2009-05-15 
 
Antal invånare i Jönköpings läns kommuner 
 
* UM finns i  
 
Höglandets sjukhusområde :   
 
Nässjö: 29461* 
Vetlanda: 26365* 
Tranås: 17920 *  
Eksjö: 16435 *  
Sävsjö: 10937* 
Aneby: 6506 
  
Jönköpings sjukhusområde: 
 
Jönköping: 123709*  
Habo: 10375 
Mullsjö: 7046*  
 
Värnamo sjukhusområde: 
 
Värnamo: 32930*  
Gislaved: 29330*  
Vaggeryd/Skillingaryd: 12939*  
Gnosjö: 9657 
 


