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Sundbyberg den 30 november 2020 

 

Synpunkter på Ändringar i tabellverket 
 

Stort tack att vi är inbjudna att inkomma med synpunkter! För de av er som inte känner till oss följer 
här några rader om vår organisation. Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden 
medborgarrättsorganisation som arbetar för ett universellt utformat samhälle, där medborgarna har 
rätt till en livsinriktad och individuellt anpassad rehabilitering för att kunna leva ett så aktivt och 
självständigt liv som möjligt. Förkortningen RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. 
Läs mer om oss på rtp.se. 

 

 

Så här tycker vi 
Vi välkomnar att Personskadekommittén har sett över invaliditetsgraderingen avseende nedsatt 
sexualfunktion i de medicinska tabellverken. Revideringen är ett viktigt arbete som kan förbättra 
förutsättningar för att få ersättning för sexuella nedsättningar efter en traumatisk skada eller 
sjukdom. Det är positivt för många av våra medlemmar som lever med en nedsatt sexuell förmåga på 
grund av en trafik- eller annan olycksfallsskada. Vi håller med professionen att stycket som handlar 
om sexuell nedsättning efter hjärnskada (under punkt 2.1.8 Övriga skadeföljder) ska strykas eftersom 
innehållet är svårt att förstå. 

Även om vi generellt ser positivt på ändringarna i tabellverket vill vi passa på att kommentera texten 
och de premisser som en del formuleringar enligt vår tolkning baseras på. 

 

Förslag på ändringar – Punkt 2.1.8 

 

Kommentarer gällande ordval 

I en modern syn på sexualitet med ett normkritiskt perspektiv undviks ord som man och kvinna 
eftersom det speglar ett binärt tänkande som exkluderar personer som inte motsvarar den tvådelade 
normen. Vi föreslår att ersätta män med personer med manligt könsorgan och kvinnor med personer 
med kvinnligt könsorgan. Anledningen är också att personer kan sakna en tydlig biologisk 
könstillhörighet från födseln. 

Vi menar att adjektiv som framgångsrik i samband med erektion och adekvat i samband med 
stimulering och tändning borde undvikas. Vad som är framgångsrikt och adekvat är subjektivt och 
därför enligt vår uppfattning inte lämpligt i en kontext där sexuella funktionsnivåer ska beskrivas. 

 

mailto:carina.pettersson@tff.se
mailto:info@rtp.se
http://www.rtp.se/
http://www.rtp.se/


 
 
 
 
 

2 
 

Sexuell förmåga efter hjärnskada 

Vi anser att texten som ska ersätta stycket om sexuella besvär efter hjärnskada inte är optimal. Det 
nya förslaget tar inte hänsyn till att en hjärnskada ofta kan påverka lusten och/eller förmågan till sex 
negativt, även utan endokrin skada. Minskad sexlust eller sexuell förmåga kan vara en direkt 
konsekvens av en hjärnskada, exempelvis genom motoriska nedsättningar, pareser eller stark smärta 
som beror på skadan. Ibland orsakar hjärnskadan en enorm trötthet som kan leda till att personen 
inte orkar att vara sexuellt aktiv. Vi menar att kommittén borde ta hänsyn till att en hjärnskada kan 
leda till komplexa nedsättningar, även gällande sexualitet. Förutom endokrin skada borde motoriska 
nedsättningar, pareser, stark smärta och trötthet kunna ge utslag för bedömningen att den sexuella 
förmågan är helt nedsatt.  

Bestående nedsättningar och fysiska/neurologiska symtom efter hjärnskada kan ibland leda till 
psykisk ohälsa som i sin tur kan förstärka en nedsatt sexuell förmåga. Vi menar att psykiska symtom 
då snarare är en komplikation än primära symtom. Därför borde nedsatt sexuell förmåga efter 
hjärnskada inte rubriceras som ”övriga psykiska symtom” om hypofysen är oskadad. 

 

Brist på normkritik och jämställt perspektiv på sex 

Vi ställer oss frågande till varför lust/libido är förbehållen personer som har ett manligt könsorgan. I 
texten exkluderas personer med kvinnligt könsorgan från att känna lust/libido. I stället har 
författarna valt att beskriva deras lust med ordet tändning. Medan libido är synonymt med 
sexualdriften eller sexuellt intresse beskrivs tändning i texten som en reaktion på stimuli. Driften är 
något som sker aktivt, tändning är passiv. Här vore det önskvärt att beskriva sexualitet på ett 
jämställt sätt. 

Vi menar att texten speglar en normativ syn på sex även på flera andra ställen. Det nämns 
exempelvis omslutande samlag men andra sexuella preferenser förekommer inte. När oförmåga till 
omslutande samlag får högsta ramvärde inom invaliditetsgraderingen innebär det samtidigt en 
värdering. Det vill säga om den sexuella preferensen är en annan och någon är oförmögen att utföra 
den så väger det inte lika tungt och ger inte det fulla ramvärdet, jämfört med omslutande samlag. 
Varför nämns omslutande samlag över huvud taget i tabellverket? Det vore önskvärt att 
beskrivningarna i tabellverket ger uttryck för den sexuella mångfalden som finns i vårt samhälle. Vi 
anser att en starkt nedsatt förmåga till upphetsning eller erektion som inte går att behandla med 
orala läkemedel borde räcka som motivation för det högsta ramvärdet, oavsett vilka sexuella 
aktiviteter som följer. 

Det vore positivt om nivåbeskrivningarna för personer med manligt könsorgan och för personer med 
kvinnligt könsorgan kunde ses över för att göra beskrivningarna mer jämlika. Sexuell upphetsning 
leder till en volymökning i svällkropparna hos personer med manligt könsorgan och hos personer 
med kvinnligt könsorgan (som även får ökad lubrikation). Att såväl personer med manligt könsorgan 
som personer med kvinnligt könsorgan kan få någon form av erektion skulle kunna vara ett lämpligt 
utgångsläge för att beskriva nivåerna på ett mer normkritiskt och jämställt sätt. Vi menar att ett 
sådant perspektiv också kunde hjälpa att undvika stereotypa föreställningar kring kön, exempelvis en 
aktiv eller passiv rollfördelning i förhållande till sexualitet. 

Vi ställer oss frågande till att nivå 1 (Kroppsskada som fysiskt förhindrar eller omöjliggör sexuell 
aktivitet på det sätt som individen föredrar och har praktiserat före skadan) enbart gäller för 
personer med kvinnligt könsorgan. Vi menar att nivå 1 också är relevant för personer med manligt 
könsorgan. 
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Assistans som förutsättning för sex och hjälpmedelsfrågan saknas 

Revideringen har inte tagit hänsyn till personer som behöver assistans för att ha sex. Det kan vara 
personer som enligt nivåerna i tabellverket har kvar sexuell förmåga men är helt beroende av stöd 
för att kunna utöva sin förmåga. Vi anser att Personskadekommittén bör inkludera gruppen i 
tabellverket. Att vara beroende av assistans borde påverka graderingen av den sexuella förmågan på 
så sätt att ramvärdet justeras uppåt. 

Hjälpmedelsfrågan berörs inte heller i tabellverket. Vi menar att ramvärdet också borde justeras 
uppåt om någon på grund av en skada eller sjukdom enbart har tillgång till sin (resterande) sexuella 
förmåga om sexhjälpmedel kan användas. 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 
Marina Carlsson, Förbundsordförande Personskadeförbundet RTP 

 

 

Kontakt: 

 

Astrid Källström, kommunikatör 

astrid.kallstrom@rtp.se 

08-629 27 97 
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