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Introduktion:  Diabetes mellitus är en av de folksjukdomar som många människor 

drabbas av. Det finns ett samband mellan diabetes mellitus och sexuell hälsa. Flera 

forskningsstudier visar att distriktssköterskor upplever svårigheter att samtala om 

sexuell hälsa med patienter. Syfte: Syftet var att belysa distriktssköterskors 

erfarenheter av att samtala om sexuell hälsa med patienter med sjukdomen diabetes 

mellitus. Metod: Kvalitativ metod med en induktiv ansats valdes. Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med tio distriktssköterskor och data har analyserats med hjälp 

av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Studiens huvudfynd resulterade i fem 

kategorier: män informeras om komplikationer, kvinnors sexuella hälsa försummas, 

frågan uppskattas, ett känsligt ämne och erfarenheter saknas. I resultatet framkom att 

majoriteten av deltagarna ansåg att sexuell hälsa var ett viktigt ämne att samtala med 

patienterna om, ändock lyfts sällan ämnet under samtalet. Det var främst patienten själv 

som tog upp ämnet.  Konklusion: Studien visade att sexuell hälsa är ett ämne som 

oftast inte samtalas om med patienter inom primärvården. Det beror mycket på den 

enskilda distriktssköterskans kunskap och rutiner huruvida patienter med diabetes 

mellitus bjuds in till samtal om sexuell hälsa. 
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Introduction: Diabetes mellitus is one of the people's diseases that many people suffer 

from. There is a connection between diabetes mellitus and sexual health. Several 

research studies show that district nurses experience difficulties in talking about sexual 

health with patients. Purpose: The aim was to describe district nurses' experiences of 

talking about sexual health with patients with diabetes mellitus disease. Method: 

Qualitative method with an inductive approach was chosen. Semi-structured interviews 

were conducted with ten district nurses and data were analyzed using qualitative 

content analysis. Results: The main findings of the study resulted in five categories: 

men are informed about complications, women's sexual health neglected, the subject is 

estimated, a sensitive subject and experience is lacking. The result showed that the 

majority of participants felt that sexual health was an important subject to talk about 

with the patients, but rarely raised the subject during the conversation. It was primarily 

the patient himself who raised the subject. Conclusion: The study showed that sexual 

health is a topic that is usually not discussed with primary care patients. It depends a 

lot on the individual district nurse's knowledge and routines whether patients with 

diabetes mellitus are invited to interviews about sexual health. 
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Inledning 
 

Sexuell hälsa är för de flesta människor en del av deras livskvalitet (Folkhälsoinstitutet 

2012). Forskning (Ziaei-Rad et al. 2010) visar att det finns ett samband mellan diabetes 

mellitus och sexuell hälsa. Diabetes mellitus är en av de folksjukdomar som många 

människor drabbas av. I Sverige finns idag cirka 450 000 personer med diabetes mellitus 

(Diabetesförbundet 2016). Sjukdomen ökar kraftigt i hela världen, vilket beror på en 

kombination av arv, livsstilsfaktorer såsom fysisk inaktivitet och kostvanor. Människors 

livsstil har förändrats radikalt de senaste 30 åren (Groop et al. 2010). Komplikationer ses 

ofta i samband med sjukdomen diabetes mellitus. Dessa komplikationer kan bland annat 

orsaka svårigheter med den sexuella förmågan, nedsatt lust samt känselnedsättning i 

könsorganen (Hulter 2010, Folkhälsoinstitutet (2012). Rapporten Sex, hälsa och 

välbefinnande, utgiven av Statens folkhälsoinstitut (2012) visar att 68 % av gifta 70 - 

åriga män och 56 % av gifta 70 - åriga kvinnor hade samlag. Med anledning av detta är 

det viktigt att möjligheten för att bibehålla sina sexuella funktioner finns hela livet. Det 

har även stor betydelse ur ett folkhälsoperspektiv då andelen äldre ökar i antal. World 

Health Organization (WHO) (2006) föreslår att arbetet med sexuell hälsa inom hälso- och 

sjukvården kan ske integrerat med annan vård inom primärvården. Forskning visar dock 

att distriktssköterskor anser att primärvården ofta försummade området sexuell hälsa 

(Klaeson et al. 2016). I föreliggande studie finns intresse av att belysa distriktssköterskors 

erfarenhet av att samtala om sexuell hälsa med patienter med diabetes mellitus.  

 

Bakgrund 
 

Diabetes mellitus  

Sjukdomen diabetes mellitus kan indelas i diabetes mellitus typ 1 och typ 2, andra 

specifika diabetestyper och graviditetsdiabetes. Diabetes mellitus typ 2 är den i särklass 

vanligaste förekommande (Diabetesförbundet 2016). De främsta riskfaktorerna att 

drabbas av diabetes mellitus typ 2 är övervikt, fysisk inaktivitet, kostens sammansättning 

samt ärftliga faktorer (Groop et al. 2010). För att höja kvaliteten inom hälso- och 

sjukvården tar Socialstyrelsen fram nationella riktlinjer till de sjukdomsgrupper som är i 

behov av vägledning. Diabetes mellitus är en av dessa sjukdomsgrupper (Socialstyrelsen 

2017). Ett område inom Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård (2017) är 

diabeteskomplikationer och hur dessa kan leda till lidande hos personen med diabetes 

mellitus. Diabetes mellitus orsakar hyperglykemi, detta tillstånd har en negativ inverkan 

på blodkärlen. Vanliga följdsjukdomar till diabetes mellitus är mikroangiopati, retinopati, 

nefropati, neuropati, makroangiopati, påverkan på matsmältningskanalen och hypertoni 

(Agardh 2010a, Aghard 2010b, Löndahl & Landin-Olsson 2010, Nilsson 2010, Nyberg 

& Svensson 2010, Schvarcz 2010, Berne 2010). Dessa komplikationer kan var för sig 

eller i kombination påverka personer med diabetes mellitus sexuella hälsa då den sexuella 

förmågan ställer krav på god blodcirkulation, hela nervbanor samt hormonell balans. God 

blodcirkulation är en förutsättning för ökad blodfyllnad i könsorganen, för att aktivera 

sexuella funktioner, för att uppnå sexuell känsel samt möjlighet till orgasm (Hulter 

2010).                             
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Sexuell hälsa  

Sexuell hälsa grundar sig i definitionen av hälsa som enligt Världshälsoorganisationens 

(WHO) definition från 1948 är “...ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning” (WHO 

2017). Att vara sexuell innebär inte bara fysiska sexuella aktiviteter utan innefattar även 

vilka vi är, vad vi känner, värderar, tänker och önskar. Sexualitet är en del av en 

människas liv och innefattar olika dimensioner av relationer oavsett om de är sexuella 

eller ej. Sexualiteten påverkas även av ekonomiska och sociala aspekter, tillgång till 

utbildning samt hur information om sexualitet och sexuell hälsa tolkas (WHO 2006). 

Enligt WHO (2006) är sexuell hälsa inte endast en frånvaro av sjukdom eller dysfunktion 

utan ett tillstånd som innefattar ett såväl fysiskt, känslomässigt, mentalt som socialt 

välbefinnande. Den sexuella hälsan innefattar även möjligheten till säkra och njutbara 

sexuella erfarenheter utan tvång, diskriminering eller våld. Alla människors sexuella 

rättigheter skall respekteras och skyddas. Sexuell njutning, tillfredsställelse och 

välbefinnande är en del av människans hälsostatus. Enligt Sveriges regering 

(Utrikesdepartementet 2006) är målet med en god sexuell hälsa att alla människor ska ha 

lika möjligheter, rättigheter och förutsättningar att bestämma över sin sexualitet och sin 

egen kropp. Problem med den sexuella hälsan innebär sexuella dysfunktioner, såsom 

samlagssmärta, oförmåga till orgasm, erektionsproblem och låg sexuell lust. Sexuella 

dysfunktioner är vanligt förekommande men diagnostiseras och behandlas sällan (WHO 

2006).  

I en rapport utgiven av Statens folkhälsoinstitut (2012) beskrivs den sexuella hälsan som 

viktig för att upprätthålla en god livskvalitet. Rapporten visar att själva åldrandet eller att 

drabbas av en funktionsnedsättning inte påverkar den sexuella lusten nämnvärt, men att 

den sexuella förmågan kan påverkas av sjukdomstillstånd, mediciner och psykisk ohälsa. 

Något som även poängteras av WHO (2006) är att sexuella aktiviteter kan vara 

betydelsefulla för äldre människor, men med en stigande ålder ökar risken för ohälsa 

vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan på sexualiteten.  I publikationen Developing 

sexual health programmes - A framework for action poängterar WHO (2010) att det skall 

finnas en lättillgänglig, konfidentiell och icke-diskriminerande vård som ska erbjudas till 

alla oavsett ålder eller civilstånd. Vårdgivaren skall kunna upptäcka problem som rör 

sexuell hälsa, ha kunskap att erbjuda information och rådgivning samt vid behov 

remittera patienten vidare vid upptäckt av sexuell dysfunktion (ibid). Hälso- och 

sjukvården bör arbeta med sexuell hälsa på ett holistiskt och positivt sätt som inkluderar 

mer än det preventiva arbetet mot könssjukdomar (WHO 2006).  

Några forskningsstudier (Esposito et al. 2010, Erten et al. 2013) påvisar att det är vanligt 

förekommande att personer med diabetes mellitus upplever sexuella dysfunktioner.  De 

vanligaste sexuella dysfunktionerna hos kvinnor med diabetes mellitus är nedsatt 

lubrikation, försämrad sexuell lust och upphetsning, svårigheter att få orgasm samt 

vaginit och svampinfektioner som bland annat kan innebära smärta vid samlag (Enzlin et 

al. 2009, Hulter 2010). Männens främsta sexuella dysfunktion vid diabetes mellitus är 

erektil dysfunktion (Hulter 2010; Zheng et al. 2006) men de kan även drabbas av nedsatt 

sexuell lust, likaså kan förmågan till orgasm, emissionen och ejakulation påverkas (Hulter 

2010).  
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Samtal om sexuell hälsa  

För att få en djupare förståelse för vad ett samtal är krävs en förståelse för begreppet. 

Martin Buber (2000) skriver om komplexiteten i att föra ett samtal. Han hävdar att det 

mellanmänskliga förhållandet mellan samtalsparterna är avgörande för huruvida ett 

samtal blir ett samtal eller bara prat. Den mellanmänskliga relationen kännetecknas av 

det som i ömsesidighet sker mellan två eller flera människor som står inför varandra, i 

det som är “mellan” dem, i deras samspel. Vidare menar Buber (2000) att en förutsättning 

för ett äkta samtal är att acceptera den andra människan just för det unika väsen hon är, 

för att på så vis kunna rikta orden till just henne. En annan förutsättning för att ett samtal 

skall kunna äga rum är att inte tvinga på den andre sina åsikter. Enligt Buber (2000) 

framträder det äkta samtalet i dialogen mellan två individer som låter den andre bli sig 

själv i samtalet utan att försöka påtvinga den andre sitt eget självförverkligande. Sandberg 

(2014) definierar samtalet som ett möte mellan två människor där en dialog, konversation 

eller diskussion förs, och menar vidare att ett samtal kan vara stödjande, rådgivande, 

motiverande och lindrande.  

På vårdcentralen arbetar distriktssköterskor med sjukdomsförebyggande och 

hälsofrämjande arbete. En stor del av arbetsuppgifterna är rådgivande samtal 

(Socialstyrelsen 2016). Enligt Socialstyrelsen (2011) finns det tre olika nivåer av 

rådgivning; enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. 

Rekommendationer och standardiserade enkla råd, är råd som ges under fem minuter. Vid 

rådgivande samtal förs en dialog mellan distriktssköterska och patient som anpassas efter 

patientens önskan (ibid.). För att ett samtal ska kunna genomföras effektivt är det viktigt 

att distriktssköterskan har ett professionellt förhållningssätt, vågar ställa frågor till 

patienten och vågar lyssna aktivt. Det skapar bättre förutsättningar för att patienten ska 

uppleva trygghet och förtroende i samtalet (Larsson et al. 2008).  Fossum (2013) 

poängterar även att bemötandet är en viktig del under samtalet. Nygren - Zotterman et al. 

(2015) påvisade i en studie att första mötet med patienten var betydelsefullt för att 

patienten skulle uppleva trygghet och tillförlitligt i sin relation med distriktssköterskan.  

Rasmusson (2011) belyser hur viktigt det är att distriktssköterskor har god kunskap om 

och vågar samtala med patienter om sexualitet och poängterar även vikten av att göra det 

återkommande då behov och frågor ändras med tiden. Vidare menar Rasmusson (2011) 

att patienter önskar sig mer stöd och information beträffande sexuell hälsa. Samtal om 

sexuell hälsa med patienter är ett känsligt och komplext ämne. Detta i kombination med 

en begränsad tid i mötet med patienten och en begränsad sakkunskap i ämnet leder ofta 

till att ämnet undviks (Gott et al. 2004, Saunamäki et al. 2010). Vidare belyser flera 

forskningsstudier att distriktssköterskor har ett ökat behov av kompetensutveckling 

gällande samtal och samtal om sexuell hälsa (Eriksson & Engström 2015, Saunamäki et 

al. 2010).  

 

Teoretisk referensram 

Eriksson (2000b) beskriver människan som en varelse bestående av kropp, själ och ande, 

vilket bildar en helhet. En helhetssyn bygger på att hela människan bemöts på ett 

respektfullt sätt där människan ses som en individ med möjligheter. Vårdteoretikern Katie 

Eriksson beskriver hälsa som en helhet där det är en människas upplevelse som avgör om 
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denne upplever hälsa. För att uppleva helhet och hälsa måste kropp, själ och ande vara 

sammanbundna. Hälsan är högst individuell, personlig och kan variera från människa till 

människa. Vidare menar Eriksson (2000b) att hälsa är en rörelse med flera faktorer 

inblandade. Patienten kan ges stöd, råd och få hjälp för att uppnå en god hälsa. En 

sjukdomsdiagnos behöver inte betyda att en patient upplever ohälsa eller inte känner sig 

nöjd. En patient utan sjukdomsdiagnos kan uppleva ohälsa. Det väsentliga i ovan 

beskrivna vårdteori är att utgå från den enskilda patientens syn (ibid.). Erikssons teori är 

en caringteori. Caring ses som en vårdande process mellan tro, hopp och kärlek. Ansa, 

leka och lära är centrala termer i vårdandet hos Erikssons. Ansa innebär en 

omvårdnadshandling där vårdgivaren vill sin patient väl och tillgodoser alla behov hos 

patienten där vårdandet är det huvudsakliga (Eriksson 2000a). I leken är det patienten 

själv som styr över sin förmåga och att hitta nya vägar och möjligheter enligt Eriksson. 

Lärandet ses som en utveckling och en förmåga, där patienten genom sina handlingar 

skapar de val som medför att uppnå hälsa. Vårdandet är en delaktighet mellan patient och 

vårdgivare. Om en patient inte vågar ta emot råd och stöd utgör detta en risk för ohälsa. I 

relationen med vårdgivare är det viktigt att patienten vågar uttrycka sina problem och 

behov. Det måste ske genom en ömsesidig respekt där vårdgivaren inte tvingar fram en 

relation. Genom att skapa en trygg och förtroendeingivande relation mellan vårdgivare 

och patient förbättras vårdandet (ibid).     

                                                                 

Tidigare forskning  

Det finns samband mellan diabetes mellitus och påverkan på den sexuella hälsan enligt 

tidigare forskning. Frågan är högst angelägen att belysa för alla patienter med diabetes 

mellitus (Pedersen et al. 2015). Det finns flera studier som påvisar en ökad förekomst av 

sexuella dysfunktioner hos såväl kvinnliga (Celik et al. 2015, Pedersen et al. 2015, Küçük 

et al. 2013) som manliga patienter med diabetes mellitus (Al-Kuraishy & Al-Gareeb 

2016). Forskning visade att män med diabetes mellitus löpte en ökad risk att drabbas av 

erektil dysfunktion (Al-Kuraishy & Al-Gareeb 2016). Al-Kuraishy och Al-Gareeb (2016) 

studerade män med diabetes typ 2 och fann ett samband mellan antidiabetika och erektil 

dysfunktion. Antidiabetika minskar testosteronnivåerna i kroppen och leder till ökad risk 

för erektil dysfunktion och minskad sexlust. Forskning visar att många distriktssköterskor 

är medvetna om att det finns ett ansvar att fråga om patienters sexuell hälsa. Många 

upplever dock svårigheter med att samtala om ämnet med patienter (Saunamäki & 

Engström 2013). Enligt en studie av Arikan et al. (2015) samtalade 92 % av 

sjuksköterskorna inte med patienter om sexuell hälsa. Vidare visade resultatet att 68, 9 % 

av sjuksköterskorna ansåg att samtal om sexuell hälsa är för privat att diskutera med 

patienten (ibid).  Saunamäki och Engström (2013) belyser även att samtal om sexuella 

hälsa kan förebygga ohälsa.  

 

Problemformulering  

Sjukdomen diabetes mellitus är en av de större folksjukdomsgrupperna. Sjukdomen 

medför problem av olika slag och ett problem är att samtala om patienters sexuella hälsa. 

Distriktssköterskor har i sitt dagliga arbete uppdraget att följa upp patienter med diabetes 
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mellitus och i denna uppföljning ingår patienters sexuella hälsa. Forskning visar däremot 

att distriktssköterskor har svårigheter att ta upp och föra ett samtal med patienter om deras 

sexuella hälsa. Det innebär att patienter inte får den hjälp och det stöd som de kanske är 

i behov av. Genom att belysa samtal om patienters sexuella hälsa kan det bidra till en 

ökad kunskap om vari svårigheter ligger att samtal inte förs med dessa patienter. 

Föreliggande studie är angelägen att genomföra då det saknas kunskap om 

distriktssköterskors erfarenhet av att samtala med patienter med diabetes mellitus om 

deras sexuella hälsa.  

 

Syfte  

Syftet var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att samtala om sexuell hälsa med 

patienter med sjukdomen diabetes mellitus. 

 

Metod 

Studien är en empirisk studie med kvalitativ design med induktiv ansats. Kvalitativ metod 

är lämpligt att använda då studiens syfte var att belysa distriktssköterskors erfarenheter 

av att samtala om sexuell hälsa med patienter med sjukdomen diabetes mellitus och därför 

valdes kvalitativ metod.  Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade 

intervjuer. Därefter analyserades all data efter de olika stegen i kvalitativ innehållsanalys. 

Kvalitativ design används när tolkningar av individers upplevda erfarenhet av ett 

fenomen ska studeras (Graneheim & Lundman 2004).  Den kvalitativa designen har sina 

grunder i en teori där forskaren går in förutsättningslöst och reflekterar över sin egen 

förförståelse och livserfarenheter för att ta sig an det som ska undersökas. Holistiskt 

synsätt är ett förhållningssätt inom kvalitativ metod där kontexten ska ses som en helhet 

(Polit & Beck 2016). Induktiv ansats används när kunskapen om fenomenet är vagt och 

när forskaren i förväg inte vet svaret på teorin (Elo & Kyngäs 2008). Det innebär att allt 

insamlat material analyseras objektivt utefter deltagarnas skildringar av sina upplevelser 

(Lundman & Hällgren - Graneheim 2008).  

 

Undersökningsgrupp 

I studien ingick tio distriktssköterskor verksamma inom vårdcentral. Deltagarna valdes 

genom ett strategiskt urval från sju olika vårdcentraler i Mellansverige. Strategiskt urval 

valdes för att få deltagare som hade mycket att beskriva om fenomenet och för att få en 

variation i svaren (Henricsson & Billhult 2012). Inklusionskriterier för studien var 

distriktssköterskor med minst två års yrkeserfarenhet som distriktssköterska, 

tillsvidareanställning på vårdcentral samt att de skulle ha egen mottagning med patienter 

med diabetes mellitus.  Inklusionskriteriet två års yrkeserfarenhet som distriktssköterska 

på vårdcentral sattes då syftet var att söka efter distriktssköterskans erfarenhet av att 

kontinuerligt samtala med patienter. Då författarna önskade att deltagarna skulle ha 

hunnit bli bekväma i sin yrkesroll och med patientgruppen. Distriktssköterskornas ålder 

varierade mellan 30 och 64 år (md=47 år) och antal år som yrkesverksam 

distriktssköterska varierade mellan två till 37 år (md=11 år). Innan studien påbörjades 
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skickades information om studien till verksamhetschefen för godkännande av studien 

(Bilaga 1). Efter godkännande att genomföra intervjuerna på vårdcentralerna under 

arbetstid (Bilaga 2) skickades information via e-post som följdes upp via telefonsamtal 

till respektive enhetschef. Sammanlagt fick 13 enhetschefer förfrågan om deltagande. 

Enhetscheferna informerade distriktssköterskorna som uppfyllde inklusionskriterierna 

om att frivilligt delta i intervjun på respektive vårdcentral. Tre intervjuer bokades direkt 

via tre enhetschefer. Fyra intervjuer bokades in med två samordnande distriktssköterskor. 

Tre intervjuer bokades i direkt kontakt med tre deltagande distriktssköterskor efter 

medgivande från respektive enhetschef. Deltagarna erhöll muntlig och skriftlig 

information (Bilaga 3) om studiens syfte inför intervjun och skrev därefter på ett 

samtycke (Bilaga 4) att delta i studien. Intervjuerna genomfördes på sju olika 

vårdcentraler i Värmlands läns landsting mellan juni och september 2017. I samband med 

att intervjun påbörjades lämnades information om studiens syfte och möjligheter gavs att 

ställa frågor om oklarheter innan skriftligt samtycke inhämtats.    

 

Datainsamling 

Inom forskning förekommer olika tekniker för datainsamling. Ett tillvägagångssätt är att 

använda sig av forskningsintervjuer, en metod som lämpar sig väl när källan till kunskap 

ligger i någons erfarenhet. Att genomföra forskningsintervjuer är att skapa kunskap 

genom samtal (Kvale & Brinkman 2014). Valet att använda forskningsintervjuer som 

datainsamlingsmetod i föreliggande studie var lämpligt då syftet var att undersöka 

distriktssköterskors erfarenhet, där erfarenheten är en del av deltagaren. 

Vidare menar Kvale och Brinkman (2014) att en intervju ger deltagarna chansen att 

besvara frågorna utförligare och det hjälper även deltagarna att hålla sig till aktuellt ämne. 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med hjälp av en 

intervjuguide (bilaga 5). Intervjuguiden bestod av en inledande fråga om deltagarnas 

ålder, bakgrund och yrkeserfarenhet och därefter ställdes fem öppna frågor. Vid behov 

ställdes klargörande följdfrågor. Frågorna handlade om vilka erfarenheter 

distriktssköterskorna hade när det kom till samtal om sexuell hälsa och hur patienterna 

brukade ställa sig till att samtala om ämnet. Inledningsvis genomfördes två 

provintervjuer. De utfördes för att säkerställa att frågorna svarade mot syftet. Efter 

provintervjuerna ändrades inga frågor då deltagarna kunde besvara dessa och frågorna 

kunde därmed anses relevanta i relation till studiens syfte, därav inkluderades även dessa 

provintervjuer i studien.    

Intervjuerna genomfördes enskilt på deltagarnas rum på respektive vårdcentral. Åtta 

intervjuer genomfördes på respektive deltagares kontor och två intervjuer genomfördes 

enskilt i ett sammanträdesrum. Intervjuerna ägde rum under ordinarie arbetstid och 

varade mellan sex och 18 minuter. Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades. 

Intervjuerna transkriberades och avidentifieras med en siffra. Efter detta raderades 

ljudfilen av konfidentiella skäl.  
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Dataanalys 

Data analyserades med en modifierad variant av Graneheim och Lundmans (2004) 

kvalitativa innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys användes för att metoden 

lämpar sig väl när det gäller att tolka och beskriva texter. Kvalitativ innehållsanalys 

fokuserar på att beskriva variationer som fås genom de olika tolkningarna i en analys 

(Lundman & Hällgren - Graneheim 2008).  I föreliggande studie, där syftet var att 

undersöka distriktssköterskornas erfarenhet, användes kvalitativ innehållsanalys 

eftersom det är en människas erfarenhet som studeras. En kvalitativ intervjustudie lämpar 

sig väl för att få förståelse och insikt om distriktssköterskors erfarenhet av att samtala 

med patienter med diabetes mellitus (Graneheim & Lundman 2004).  

Kvalitativ innehållsanalys kan genomföras med manifest och latent analys. Den manifesta 

analysen innebär att all information som står i texten beskrivs och analyseras av det som 

framkommer under intervjuerna, det synliga. Den latenta analysen innebär en djupare 

tolkning av texten, där det underförstådda analyseras. I föreliggande studie har manifest 

analys använts för att beskriva det som uttrycks i texten (Graneheim & Lundman 2004).  

Analysen har inte strukturerats utifrån områden eller domäner. 

I första steget lästes de transkriberade intervjuerna flera gånger för att skapa en känsla 

och helhet över innehållet. I andra steget identifierades de meningsenheter vilka svarade 

mot studiens syfte. Det innebar att meningsenheter sorterades ut ur intervjutexten. I tredje 

steget kondenserades meningsenheterna för att korta texten och göra den mer överskådlig. 

I fjärde steget abstraherades de kondenserade meningsenheterna och etiketterades med en 

kod. Koderna jämfördes utifrån likheter och skillnader. Många koder var likartade eller 

identiska och i det femte steget utvecklades koderna till fem kategorier. Här nedan följer 

ett utdrag ur analysprocessen (figur 1). 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad  

enhet 

Kod Kategori 

Kvinnorna där, de är nog 

försummade, så känner jag 

ju när det gäller sexuell 

hälsa… 

Kvinnorna är 

försummade när det 

gäller sexuell hälsa.  

 

Kvinnorna 

försummas 

 

Kvinnors 

sexuella hälsa 

försummas 

 

Konstigt nog är det mest 

män man informerar... 

informerar om vilka 

komplikationer som finns 

Konstigt nog är det 

mest män som 

informeras om 

komplikationer  

Män 

informeras  

Män informeras 

om 

komplikationer 

 

Figur 1. Utdrag ur analysprocessen 
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Forskningsetiska överväganden 

Etiska riktlinjerna för omvårdnadsforskning i Norden (NNF 2003) utgår från de fyra 

etiska principerna: om autonomi, om att göra gott, om att inte skada och om rättvisa. 

Autonomiprincipen innebär att deltagarnas integritet och värdighet ska respekteras samt 

att det inte får förekomma något tvång (NNF 2003). Principen om att göra gott innebär 

att hänsyn skall tas till deltagarnas välfärd och att forskningen skall komma till gagn för 

den gruppen forskningen avser (NNF 2003). Principen om att inte skada ska garantera 

deltagarnas säkerhet samt skyddar deltagaren från obehag och eventuell skada (NNF 

2003). Principen om rättvis innebär att alla deltagare skall behandlas lika och att motverka 

att svaga grupper utnyttjas i forskningens namn (NNF 2003). Vid alla studier är det 

forskarens ansvar och skyldighet att värna om deltagarnas personliga integritet, privatliv, 

hälsa och värdighet (NNF 2003). Ett godkännande om att genomföra studien erhölls av 

verksamhetschefen och respektive enhetschef för primärvården i berört område (NNF 

2003). Forskaren ska även uppfylla fyra grundprinciper; informationskravet, kravet på 

samtycke, kravet på konfidentialitet samt kravet på deltagarnas säkerhet.  Deltagarna fick 

i förväg reda på syftet med intervjun samt att det var frivilligt att delta och därefter fick 

de sedan ge sitt samtycke både muntligt och skriftligt. Deltagarna fick även i förväg veta 

att deltagandet i intervjun var frivilligt och att de när som helst kunde avsluta sitt 

deltagande utan några som helst konsekvenser. Dessutom informerades deltagarna om att 

alla uppgifter behandlades konfidentiellt (NNF 2003).  Kontaktuppgifter lämnades även 

ut om behov fanns för kontakt, frågor eller funderingar efter genomförd intervju (NNF 

2003). Avslutningsvis kommer allt material endast användas för det syfte som är 

överenskommet med deltagarna (Vetenskapsrådet 2017). 
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Resultat 

Resultatet redovisas i form av följande fem kategorier. I kategorin män informeras om 

komplikationer presenteras att den information som ges till män framförallt riktar in sig 

på de komplikationer som kan påverka potensen. Kvinnors sexuella hälsa försummas 

belyser att kvinnor sällan får frågor som handlar om sexuell hälsa. Kategorin frågan 

uppskattas sammanställer distriktssköterskornas erfarenhet av att patienten upplever det 

positivt att samtala om sexuell hälsa och ohälsa. I kategorin ett känsligt ämne presenteras 

de resultat som visade på deltagarnas upplevelse av att patienten tyckte det var ett känsligt 

ämne. I kategorin erfarenheter saknas redogörs för distriktssköterskornas erfarenhet av 

att ämnet sexuell hälsa inte tas upp. Resultatet presenteras i löpande text med citat ur 

intervjuerna.  

 

Kategorier 

Män informeras om komplikationer 

Kvinnors sexuella hälsa försummas 

Frågan uppskattas 

Ett känsligt ämne 

Erfarenheter saknas 

                                          Figur 2. Kategorier 

 

Män informeras om komplikationer 

De flesta deltagarna beskrev att vid de tillfällen som ämnet sexuell hälsa samtalades om 

var det med de manliga patienterna och då handlade det främst om information om 

komplikationen erektil dysfunktion. Några av deltagarna framhöll att de hade som rutin 

att ge allmän information om komplikationer vid första samtalet om exempelvis erektil 

dysfunktion. Detta för att påtala hur kroppen kunde påverkas av sjukdomen diabetes 

mellitus. Andra deltagare däremot tog upp det vid ett senare tillfälle.   

 

“När jag har första samtalet brukar jag informera och det, konstigt 

nog är det nog mest män man informerar.” (Intervju 4) 

 

Flera deltagare framhöll att de sällan tog upp ämnet sexuell hälsa med patienter, utan att 

patienterna själva fick lyfta frågan om ämnet skulle föras på tal, detta även om de ansåg 

att ämnet var viktigt.  
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”Det är så lite vi pratar… om detta, ehh jag ska ärligt säga att jag 

aldrig tar upp frågan själv, utan det är om de för det på tal…” 

(Intervju 6) 

 

Flera av deltagarna beskrev att de brukade avsluta samtalet med att fråga om det var något 

annat patienten ville ta upp och då hände det att ämnet sexuell hälsa nämndes. Enligt 

deltagarna var det då män som påtalade upplevda besvär med erektil dysfunktion och 

önskade rådgivning kring det eller män som redan fått recept och önskade förnyelse eller 

annan styrka på preparat. En deltagare påtalade särskilt att yngre män med diabetes 

mellitus typ 2 ofta var pålästa och brukade ställa många frågor om erektil dysfunktion.  

 

Kvinnors sexuella hälsa försummas 

Ämnet sexuell hälsa förekom inte eller förekom i mindre utsträckning i samtalet mellan 

deltagarna och de kvinnliga patienterna. Deltagarna beskrev att i samtalen med de 

kvinnliga patienterna försummas ämnet sexuell hälsa. De glömde bort det, eller gjorde 

bedömningen att det inte var aktuellt. Flera av deltagarna belyste dessutom att de aldrig 

tillfrågade de kvinnliga patienterna om deras sexuella hälsa och menade att de då inte 

heller skulle kunna hjälpa dem om de upplevde problem. Samtliga deltagare framhöll att 

de behövde bli bättre på att ställa frågan om sexuell hälsa till alla patienter.  

 

 

”Kvinnor måste jag säga, det är både jag och mina kollegor…dem 

glömmer vi bort, tyvärr.” (Intervju 1) 

 

Någon av deltagarna framhöll däremot att frågan om sexuell hälsa ställdes till alla 

patienterna, eftersom kvinnliga patienter ofta lider i det tysta och har svårt att själva prata 

om de har problem som exempelvis torra slemhinnor eller biverkan av läkemedel.  

 

“Kvinnor blir väldigt, de blir förvånade när man tar upp det, för 

det är en fråga som kvinnor aldrig får… kvinnor blir nästan -

Varför frågar du det, det är ingen annan som har frågat!? Men 

biverkningar av läkemedel, att de är torra i slemhinnorna, att de 

inte har lust, det ger en bra vink utav hur de mår.” (Intervju 2) 

 

Flera deltagare beskrev att de fokuserade på att ge allmänna råd till kvinnor om 

exempelvis menopaus, underlivsbesvär och sköra slemhinnor, men att det sällan 

kopplades till sexuell hälsa. Vidare berättade någon deltagare att om de kvinnliga 

patienterna var äldre och ensamstående eller hade en sjuk man var inte samtal om sexuell 

hälsa aktuellt. Då fokuserade deltagaren samtalet istället på andra problem som ansågs 

mer relevant för den enskilda patientens mående.    
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Frågan uppskattas 

Deltagarna berättade om sina erfarenheter av hur frågor om sexuell hälsa upplevs av 

patienten. De deltagare som hade rutin på att samtala med patienter om komplikationer 

som påverkar den sexuella hälsan menade att dessa patienter inte tog illa upp utan snarare 

uppskattade frågan. Dessa deltagare ansåg inte att ämnet sexuell hälsa var ett tabubelagt 

ämne och uttryckte att flertalet patienter blev lättade när frågan togs upp av deltagarna.  

 

”De blir glada att få frågan, för det är en så stor del i livsstilen för 

många. De tar inte illa upp.” (Intervju 2) 

 

En deltagare illustrerade det genom att säga att det var viktigt att öppna en dörr till ämnet. 

Med detta menade deltagaren att även om patienten inte ville eller hade behov att tala om 

ämnet här och nu, så fanns ett erbjudande om att ämnet kunde tas upp framöver om behov 

uppkom. En annan deltagare talade om det ärliga mötet och vikten av en trygg relation 

mellan distriktssköterskan och patienten, där den sexuella hälsan var en självklar del av 

samtalet. Deltagaren menade att det i sin tur leder till positiva efterföljder såsom 

förbättrad egenvård och ökad livskvalitet för patienten.   

 

Ett känsligt ämne 

Deltagarna hade olika åsikter om huruvida sexuell hälsa var ett känsligt ämne att ta upp i 

samtalet med patienterna eller inte. De deltagare som hade för vana att informera män om 

komplikationer som påverkar den sexuella hälsan berättade att de i enstaka fall träffade 

patienter som inte ville beröra ämnet. Deltagarna tolkade det som att patienten då tyckte 

det var ett känsligt ämne att samtala om och de respekterade det. Flera deltagare hade 

erfarenhet av att samtalet kunde ta omvägar runt ämnet, men att det ändå kunde finnas ett 

samförstånd mellan distriktssköterskan och patienten att det var frågor som berörde 

sexuell aktivitet de pratade om, även om det inte uttrycktes i klarspråk. Några deltagare 

erfor att samtal om sexuell hälsa ofta kom smygandes i slutet av samtalet när de frågade 

om övriga frågor fanns.  

 

”De har frågat liksom lite runt det … runt fysisk aktivitet och 

samvaro och lite så då, det går liksom omvägar när man ska prata 

om det.” (Intervju 5) 

 

En deltagare upplevde att äldre kvinnliga patienter tyckte det var genant att prata med 

distriktssköterskan om sexuell hälsa på grund av åldersskillnaden dem emellan. En annan 

deltagare uttryckte att frågan inte ställdes aktivt på grund av att det är ett känsligt ämne, 

men att förhoppningen var att patienterna skulle känna sig trygga med att ta upp ämnet 

om behovet uppstod.  
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Erfarenheter saknas  

Resultatet i föreliggande studie visar att det finns ett behov av riktlinjer. Några deltagare 

saknade erfarenhet av att samtala om sexuell hälsa med patienter med diabetes mellitus 

och menade att det berodde på avsaknad av rutiner och riktlinjer. Flera av dem önskade 

att ämnet fanns med i rekommendationerna över diabetesvården. Några av deltagarna 

efterfrågade mer riktlinjer från NDR, nationella diabetesregistret, i samband med 

diabetessamtal och menade att det skulle vara lättare att komma ihåg att samtala med 

patienterna om ämnet om det fanns med som riktlinje. Vidare framhölls att de upplevde 

det svårt att komma ihåg att lyfta ämnet sexuell hälsa på grund av att det är så mycket 

information som skall ges under en begränsad tid och att de då prioriterade andra ämnen 

som ansågs viktigare. 

 

“Det finns liksom inte med som ett krav...så det är väl det som 

gör att det hamnar sist på listan.” (Intervju 5) 

 

Några deltagare saknade sökordet sexuell hälsa i patientjournalen och menade på att om 

det fanns där som ett tvingande sökord skulle det bli en naturlig del av samtalet. De 

menade vidare att den begränsade tid som fanns avsatt för besöket sällan räckte till för 

ämnen som inte var obligatoriska att ta upp, eller som patienten själv valde att ta upp. 

 

“Det finns massa andra sökord, men det borde stå just sexuell 

hälsa. Kanske NDR skulle ha det så att vi ska fråga om det.” 

(Intervju 9) 

 

Några av deltagarna beskrev även kunskapsbrist som en avgörande faktor till att ämnet ej 

togs upp. De flesta deltagarna framhöll att det fanns ett ökat behov av utbildning för att 

kunna hjälpa patienter i frågor gällande sexuell hälsa. Samt att de önskade mer kunskap 

om hur de skulle kunna föra ett samtal om det med patienter. Några deltagare uppgav att 

de inte visste vad de skulle göra med den information som skulle kunna komma fram om 

ämnet sexuell hälsa togs upp med patienten.  

 

”Sen är det ju litegrand, ”vad ska vi göra med det”…att jag vet 

inte egentligen hur man utreder det, om det är det ena eller det 

andra liksom som är orsaken till problemen.” (Intervju 9) 

 

Deltagarnas upplevda osäkerhet över att de inte hade kompetens angående utredning och 

fortsatt behandling, resulterade således i att de inte förde ämnet på tal med någon patient.  
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Diskussion 

Syftet i föreliggande studie var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att samtala 

om sexuell hälsa med patienter med sjukdomen diabetes mellitus. Resultatet visade att 

det är ett angeläget ämne som patienter oftast uppskattade att samtala om men att det inte 

är alla patienter som ges möjlighet att göra det. I de flesta fall när ämnet berördes var det 

manliga patienter som själva lyfte frågor som rörde erektil dysfunktion. En deltagare 

samtalade med alla patienter om sexuell hälsa, men hos de flesta deltagarna grundade sig 

erfarenheterna på samtal om komplikationer till diabetes mellitus som påverkade de 

manliga patienterna. Några deltagare hade ingen erfarenhet alls av samtal om sexuell 

hälsa med patienter med diabetes mellitus och menade att detta berodde på att det saknas 

rutiner och riktlinjer. Flera deltagare önskade mer kunskap om sexuell hälsa och om hur 

ett samtal om ämnet går till för att bli trygga i att ta upp sexuell hälsa med patienter med 

diabetes mellitus.  

 

Resultatdiskussion 
 
I studiens resultat framkom att deltagarna hade kunskap om att diabetes mellitus påverkar 

den sexuella hälsan. Däremot visade det sig att inte alla deltagarna hade för vana att lyfta 

ämnet med patienterna. Någon deltagare samtalade med alla patienter om sexuell hälsa 

och några deltagare gav ingen information alls. Några deltagare hade för vana att ge 

manliga patienter information om komplikationer relaterat till den sexuella hälsan vid 

något utav de första besöken efter att diagnosen ställts. Deltagarna som hade den vanan 

uppfattade att patienterna uppskattade att få informationen. Detta tillvägagångssätt 

överensstämmer med McMurray och Davies studie (2006) där det framkom att män med 

diabetes mellitus och erektil dysfunktion önskade att distriktssköterskor tog upp ämnet 

sexuell hälsa.  

Det framgår dock av resultatet att de gånger ämnet sexuell hälsa berörs så är det oftast 

patienten själv som lyfter frågan.  I Quinn et al. (2011) beskrivs ett liknande resultat. Här 

belyses att sjuksköterskorna inväntade patientens egna initiativ och ansvar att påbörja en 

diskussion angående problem med den sexuella hälsan. Detta stämmer även överens med 

Olsson (2014) som visar att några sjuksköterskor var villiga att samtala om sexualitet om 

patienterna själva bjöd in till ämnet. Vidare menar Olsson (2014) att deltagarna där ansåg 

att ämnet sexualitet var ett tabubelagt och känsligt område att samtala om för 

sjuksköterskor. I föreliggande studie fanns delade meningar om huruvida sexuell hälsa är 

ett känsligt ämne eller ej. Deltagarna som hade för vana att ge information om 

komplikationer rörande sexuell hälsa menade att det inte är ett tabubelagt ämne längre. 

Till skillnad från de deltagare som hade liten eller ingen erfarenhet av att samtala om 

sexuell hälsa. Dessa deltagare uttryckte i större utsträckning att patienterna tyckte att det 

var ett känsligt ämne att samtala om. Ett liknande resultat presenteras av Saunamäki et al. 

(2010). Här beskrivs att de sjuksköterskor som kände sig bekväma med att ta sig an 

patienters sexuella problem, och som till större del ansåg att det var sjuksköterskans 

uppgift att uppmuntra till samtal om sexuell hälsa, i större utsträckning tog sig tid att göra 

det. Medan sjuksköterskor som kände sig osäkra på att ta sig an patienters sexuella 

problem oftare kände att de var mer obekväma med att samtala om sexuella problem. De 

ansåg att det var ett för privat ämne för att samtala med patienter om (ibid).  Deltagare 

som sällan samtalar med patienter om frågor som rör sexuell hälsa är de som upplever 



 18 

ämnet som känsligt. Det kan tolkas som att övning i att samtala om sexuell hälsa leder till 

en trygghetskänsla kring ämnet.  

I föreliggande studies resultat framkom att kvinnors sexuella hälsa försummades då de i 

de flesta fall varken fick information om komplikationer eller bjöds in till samtal om 

sexuell hälsa. Detta överensstämmer med tidigare forskning av Klaeson et al. (2016) som 

visade att det var lättare för sjuksköterskorna att samtala om den sexuella hälsan med 

manliga än kvinnliga patienter. Detta berodde på den kunskap de hade om hur diagnosen 

påverkar mäns potens. Även i Olsson et al. (2012) studie om sexualitet inom cancervården 

belyses att samtal om sexuella dysfunktioner oftare ägde rum med män än med kvinnor.  

Analysen av resultatet i föreliggande studie visade att det deltagarna syftade till som 

samtal om sexuell hälsa i de flesta fall handlade om att de gav information till patienten 

om komplikationer, och då till män. Att ge information är inte likvärdigt med att samtala 

om ett ämne. Resultatet visade alltså att det var ovanligt att samtal om sexuell hälsa fördes 

mellan distriktssköterska och patient oavsett kön. Det tycks således saknas kunskap om 

vad ett samtal om sexuell hälsa innebär och hur det skall framföras. Att få ökad kunskap 

om såväl sexuell hälsa i relation till diabetes mellitus samt hur samtal förs om ämnet var 

något som flertalet deltagare efterlyste. Detta överensstämmer med studien av Klaeson et 

al. (2016) som belyser att sjuksköterskor önskade mer utbildning och kunskap om sexuell 

hälsa. Sjuksköterskorna i denna studie tvivlade på sin förmåga att ge råd och stöd till 

patienter med problem med sexuell hälsa (ibid.). Ett liknande resultat framkom även i 

föreliggande studie där flera deltagare berättade att de kände sig osäkra på hur de skulle 

hjälpa patienter som visade sig ha sexuella problem. De uttryckte ett behov av att utöka 

sin kunskap om hur diabetes mellitus påverkar sexuell hälsa och vilka möjligheter som 

finns att hjälpa patienter med komplikationer.  

Katie Eriksson (2000b) förespråkar genom sin forskning en helhetssyn på människan och 

att det är grundläggande för en god omvårdnad att se den unika människan. Detta innebär 

att även den sexuella hälsan är en del av i omvårdnaden av patienten. Resultatet i 

föreliggande studie visar att det kan finns brister inom primärvården när det kommer till 

att samtala om sexuell hälsa med patienter som har diabetes mellitus. Eriksson (2000b) 

beskriver att en förutsättning för att kunna arbeta med den hela människan är att våga 

möta den som lider. Enstaka deltagare i studien hade kunskap om och kände sig trygg 

med att ta upp frågor som handlade om sexuell hälsa med alla sina patienter, sett till 

studiens resultat i sin helhet var detta ovanligt. Dessa deltagare beskrev det som att den 

sexuella hälsan kunde spegla diabetes mellitus sjukdomsförlopp och ansåg att det var en 

självklar del i samtalet för att fånga upp hela patientens mående. Detta är ett gott exempel 

på att arbeta med den form av helhetssyn som lyfts av Katie Eriksson. Eriksson (2000b) 

beskriver i sin teori hur hälsa är något subjektivt, där upplevelsen av att vara sjuk eller 

frisk är högst individuell. Paralleller kan dras till samtalet om sexuell hälsa med patienter 

med diabetes mellitus där exempelvis förekomsten av oförmåga att få orgasm eller 

förekomsten av erektil dysfunktion kan upplevas olika av patienter ur ett hälsoperspektiv.  

Avslutningsvis poängterar Barroso (2014) i sin litteraturstudie om kvinnor med diabetes 

mellitus typ 2 att primärvården har en viktig roll i att uppmärksamma kvinnor med 

diabetes mellitus typ 2. Att det är viktigt att identifiera riskfaktorer för att kunna 

förebygga och behandla sexuella dysfunktioner.  
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Metoddiskussion 
 

För att uppnå studiens syfte valdes en kvalitativ design då syftet var att belysa 

distriktssköterskors erfarenheter av att samtala om sexuell hälsa med patienter med 

diabetes mellitus. Kvalitativ metod lämpar sig väl för att beskriva människors verkliga 

erfarenhet av ett fenomen (Polit & Beck 2016).  

Tio verksamma distriktssköterskor inkluderades i studien via strategiskt urval. Strategiskt 

urval används fördelaktigt när forskaren är intresserad av deltagare som har mycket att 

beskriva om fenomenet och för att få en variation i svaren (Henricsson & Billhult 2012).   

Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Denna metod valdes 

eftersom en intervjustudie bäst kunde besvara frågor om fenomenet. Intervjuerna 

genomfördes i tre olika närliggande kommuner i Mellansverige. Då det inte är någon 

geografisk skillnad är ingen spridning förväntad i resultatet eftersom arbetssättet är 

relativt lika inom samma landsting. Intervjuguiden bestod av en inledande 

bakgrundsfråga samt fem öppna där möjlighet till följdfrågor fanns. Frågorna var 

utformade för att ge detaljerade och informativa beskrivningar av fenomenet. Enligt 

Kvale och Brinkman (2014) ger intervjuer deltagarna chansen till en mer detaljerad 

beskrivning om aktuellt ämne. Två provintervjuer utfördes enskilt för att kontrollera om 

frågorna var relevanta att ställa och för att upptäcka svagheter gällande frågor. 

Provintervjuer genomfördes även för att bedöma responsen från deltagaren. Enligt 

Gillman (2008) ger provintervjuer ett första utkast av beskrivningen av verkligheten. 

Skälet till att det genomfördes två enskilda provintervjuer var för att bedöma kvalitén 

utan påverkan av varandra.  

Intervjuerna varade mellan sex och 18 minuter. Att någon intervju endast var sex minuter 

lång kan bero på en brist på erfarenhet av att utföra forskningsintervjuer, vilket kan anses 

vara en svaghet i föreliggande studie. Efter genomförda intervjuer konstaterades att 

intervjuerna med deltagare som inte tog upp ämnet sexuell hälsa var kortare jämfört med 

intervjuer med deltagarna som hade för vana att samtala om sexuell hälsa. Detta kan 

tänkas bero på att deltagarna som inte samtalade om sexuell hälsa hade liten erfarenhet 

av ämnet. När deltagaren inte hade någon erfarenhet att delge var det svårt att finna 

lämpliga följdfrågor för att på så vis bidra till att svaren utvecklades. Det kan ses som en 

begränsning i ovanstående studie. Det kunde ha varit gynnsamt om deltagarna fått tillgång 

till intervjuguiden några dagar innan intervjun. Då hade de sannolikt varit mer förberedda 

på frågorna, vilket kunde ha medfört längre intervjuer.  

De allra flesta av deltagarna ställde sig positiva till att delta i studien och belyste att ämnet 

var viktigt. I två fall ställde sig deltagarna obekväma till dels ämnet i sig och dels till att 

de helt saknade erfarenhet av att samtala om sexuell hälsa med patienter med diabetes 

mellitus. Deltagarna som upplevde denna osäkerhet beskrev att de blev mer positivt 

inställda till ämnet efter att intervjun avslutats.  Intervjuerna har varit svåra att genomföra 

då några enhetschefer ej besvarade telefonsamtal, mail eller förfrågningar beträffande 

intervjuer och några tackade nej till deltagande på grund av tidsbrist och personalbrist. 

Detta medförde att några intervjuer fick flyttas fram och därav ändrades tidsplanen.    

Kvalitativ innehållsanalys genomfördes med en modifierad variant av Graneheim och 

Lundman (2004) för att analysera det transkriberade datamaterialet. En kvalitativ 

innehållsanalys fokuserar på att beskriva variationer av fenomen som avser att tolka och 
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beskriva i texten (Lundman & Hällgren - Graneheim 2008). Kvalitativ innehållsanalys 

ger en vägledning inför momentet när allt datamaterial ska analyseras i sitt sammanhang 

och klassificeras i kategorier eller liknande delar av samma betydelse. Metoden är väl 

beprövad inom omvårdnadsforskning (Elo & Kyngäs 2008). Manifest analys utfördes och 

det innebar att all synlig information som framkom under intervjuerna beskrevs och 

analyserades (Graneheim & Lundman 2004).  

Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet är centrala begrepp inom kvalitativa studier 

när trovärdigheten ska granskas (Polit & Beck 2016). Resultatet redovisas i kategorier i 

löpande text med valda citat från intervjuerna, detta stärker enligt Elo och Kyngäs (2008) 

en studies trovärdighet. Huruvida ett resultat har giltighet eller inte avspeglar sig i 

studiens resultat där representativa och karaktäristiska drag ska lyftas fram för vad som 

var ämnat att beskriva. En styrka i föreliggande studien är att deltagarna har olika 

erfarenheter och ålder vilket anses öka giltigheten i studien (Graneheim & Lundman 

2004). Då föreliggande studie endast hade kvinnliga deltagare kan detta anses som en 

svaghet i studien enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008). Om någon eller flera 

hade varit manliga deltagare är det troligt att resultatet hade påverkats och blivit 

annorlunda. Vilken skillnad eller påverkan på resultatet det hade blivit kan vara svårt att 

redogöra för. Det faktum att det endast var kvinnliga deltagare ger en bild av verkligheten, 

eftersom majoriteten av verksamma distriktssköterskor är kvinnor. 

Under analysprocessens samtliga delar har ett strukturerat tillvägagångssätt genomförts 

vilket beskrivs noggrant i metodavsnittet. Detta stärker enligt Lundman och Hällgren- 

Graneheim (2008) resultatets tillförlitlighet. I föreliggande studie läste båda författarna 

samtliga intervjuer flera gånger. Vidare granskade författarna samtliga intervjuer 

tillsammans och diskuterade vilka som var de meningsbärande enheterna. Samtliga 

meningsbärande enheter som av båda författarna ansågs svara mot studiens syfte togs 

sedan med i analysprocessen. Under analysprocessen har det flertalet gånger reflekterats 

över olika sätt att tolka materialet och under upprepade analyser av texterna blev först 

koder och sedan kategorier mer framträdande. Det är rimligt att tro att materialet hade 

kunnat analyserats ytterligare en nivå om mer erfarenhet funnits hos författarna i 

tillvägagångssättet kring analysprocessen. 

Överförbarhet handlar om huruvida resultatet kan återges i andra kontexter eller grupper 

(Polit & Beck 2016).  För att bedöma ytterligare trovärdigheten i föreliggande studie har 

överförbarheten beskrivits noggrant gällande urval, deltagare, datainsamling, analys och 

kontext (Lundman & Hällgren - Graneheim 2008). Likaså beskrivs analysprocessen steg 

för steg. 

Delaktigheten, i vilken utsträckning forskaren varit delaktig i och färgat resultatet, har en 

stor betydelse vad avser en studiens trovärdighet Det är i princip omöjligt för en forskare 

att ses som oberoende i resultatet eftersom forskarens förförståelse i tolkningsprocessen 

är av vikt (Lundman & Hällgren - Graneheim 2008). Båda författarna har dock 

eftersträvat ett öppet förhållningssätt i mötet med deltagarna för att inte låta den egna 

erfarenheten färga av sig i intervjun. Ett exempel på detta är den förutbestämda 

intervjuguiden med öppna frågor. Under tolkningsprocessen var intervjuerna avkodade 

för att främja ett neutralt förhållningssätt gentemot analysmaterialet.   
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Förslag på fortsatt forskning 

Forskning inom primärvården och distriktssköterskors upplevelser av att samtala om 

ämnet sexuell hälsa saknas till stor del i dag. De allra flesta studier som genomförts vänder 

sig till allmänsjuksköterskor inom slutenvård. Det vore intressant att följa upp 

föreliggande studie med en enkätundersökning.  Där kvantitativa data samlades in för att 

få statistik på hur ofta och i vilken utsträckning distriktssköterskor för samtal om sexuell 

hälsa med patienter inom primärvården. Det är även önskvärt med mer forskning om hur 

samtal genomförs med patienter om sexuell hälsa inom primärvården. Intresset borde då 

riktas på patientperspektivet och då genomföra intervjuer med patienter med sjukdomen 

diabetes mellitus. Det vore även intressant att studera patienternas behov av att samtala 

om sexuell hälsa med distriktssköterskor inom primärvården. Detta för att öka kunskapen 

och förståelsen av betydelsen av samtal om sexuell hälsa med patienter inom 

primärvården.    

 

Resultatets betydelse för omvårdnaden 

Sexuell hälsa är ett ämne som av olika anledningar är svårt att samtala om och kunskapen 

om hur distriktssköterskor genomför samtal om sexuell hälsa med patienter med diabetes 

mellitus är begränsad. Av den anledningen är föreliggande studie betydelsefull då 

resultatet ger en beskrivning av den variation av erfarenhet som finns hos 

distriktssköterskor i empirin, som dagligen möter patienter med diabetes mellitus. Studien 

ger dels möjlighet att skapa förståelse för vilka svårigheter distriktssköterskorna upplever 

i samband med samtal dels om sexuell hälsa och kunskaper om att det finns ett behov av 

ökad kunskap i ämnet, då även ur ett patientperspektiv. Resultatet visar att patienter 

uppskattar att få frågor som berör sexuell hälsa. En ökad kunskap i ämnet och en 

medvetenhet om dess betydelse för patienten kan leda till att tid och resurser avsätts så 

att samtal om ämnet sexuell hälsa kan genomföras med alla patienter oavsett kön med 

sjukdomen diabetes mellitus.  Således kan föreliggande studie vara till hjälp för andra 

distriktssköterskor som möter patienter med diabetes mellitus inom primärvården. 

 

Konklusion 

Denna studie visar att sexuell hälsa är ett ämne som distriktssköterskor sällan samtalar 

med patienter om inom primärvården. Ämnet undviks i stor utsträckning för att det av 

olika anledningar anses vara svårt att samtala om. Några ansåg att det var ett känsligt 

ämne, medan andra kände sig osäkra på att ta sig an patienters sexuella hälsa på grund av 

bristande kunskap i ämnet. Det fanns även en önskan om rutiner och riktlinjer för att 

sexuell hälsa skall bli en del av det rutinmässiga samtalet med patienter med diabetes 

mellitus. I studien framkom att kvinnliga patienter försummas och att manliga patienter 

får information om komplikationer. Även om det informeras om komplikationer till de 

manliga patienterna innebär det inte att det förs samtal om sexuell hälsa. Detta eftersom 

information är en form av monolog, och förutsättningen för ett samtal är patientens 

delaktighet i en dialog. Det medför att patienter oavsett kön försummas. En slutsats av 

föreliggande studie är således att det beror mycket på den enskilda distriktssköterskans 

kunskap och rutiner om patienter med diabetes mellitus bjuds in till samtal om sexuell 

hälsa. 
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Bilaga 1 

 

                                Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Institutionen för hälsovetenskaper, Omvårdnad 

Till verksamhetschef  

Under våren 2017 kommer intervjuer genomföras med distriktssköterskor inom 

primärvården i Värmland. Vi ansöker om tillstånd att få genomföra intervjuer med 10 

distriktssköterskor inom primärvården. Syftet med studien är: Distriktssköterskors 

erfarenheter av att samtala om sexuell hälsa med patienter med diabetes mellitus. Vi som 

genomför ett examensarbete på avancerad nivå och genomförs i 

distriktssköterskeutbildningen vid ämnet omvårdnad, Karlstad universitet heter Desirée 

Burenlind och Pernilla Rudolphi. Intervjun beräknas pågå mellan 30–60 minuter och den 

kommer att spelas in digitalt för att därefter transkriberas ordagrant. Data kommer att 

avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Resultatet sammanställs i form av ett 

examensarbete. Examinationsarbetet kommer att arkiveras elektroniskt enligt 

rektorsbeslut (130907), vilket innebär att registreringen är obligatorisk och kommer 

publiceras i DIVA. All data avmagnetisera. Enligt gällande riktlinjer behövs ett tillstånd 

för att genomföra dessa intervjuer. I studien används ett strategiskt urval och det innebär 

att vi kommer kontakta respektive enhetschef för att få hjälp att söka de deltagare som 

uppfyller inklusionskriterierna och därmed vara aktuell för att deltaga i intervjuerna. 

Inklusionskriterierna är distriktssköterskor med minst två års yrkeserfarenhet som 

distriktssköterska, tillsvidare anställning på vårdcentral samt att denne skall ha egen 

mottagning av diabetespatienter på årskontroller. Examensarbetets huvudman är Karlstad 

Universitet. Distriktssköterskorna kommer att erhålla både muntlig och skriftlig 

information om studiens syfte inför intervjun och samtidigt lämna skriftligt samtycke till 

att delta i studien. Distriktssköterskorna har rätt att avsluta intervjun när som helst utan 

att förklara varför. Vi kommer inom kort följa upp detta brev med ett telefonsamtal.   

Har ni några frågor, vänligen kontakta oss 

Desirée Burenlind 

Leg. Sjuksköterska 

E-post: 

desiree.burenlind@gmail.com 

Tel: 070-6887404 

Pernilla Rudolphi 

Leg. Sjuksköterska 

E-post: 

Pernilla.rudolphi@bredband.net 

Tel: 073-6676198                 

Handledare: 

Birgitta Bisholt 

Docent i omvårdnad 

Institutionen för hälsovetenskaper, 

omvårdnad. Karlstads universitet 

Tel: 054-7002446 

E-post: birgitta.bisholt@kau.se 



 

Bilaga 2 

 

                                Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Institutionen för hälsovetenskaper, Omvårdnad 

 

Tillstånd att genomföra intervjustudie  

Härmed ges tillstånd till Desirée Burenlind och Pernilla Rudolphi, studenter vid Karlstad 

Universitet att genomföra intervjuer med distriktssköterskor inom primärvården i enlighet 

med information jag erhållit.  

Studien genomförs av Desirée Burenlind och Pernilla Rudolphi under handledning av 

Birgitta Bisholt universitetslektor och docent vid Institutionen för hälsovetenskaper, 

Karlstads universitet. 

 

Ort ______________________________  Datum ________________ 

_________________________________ 

Namnteckning 

______________________________________________________________ 

Namnförtydligande, titel, telefonnummer 

 



 

Bilaga 3 

 

                         Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Institutionen för hälsovetenskaper, Omvårdnad 

 

      

Förfrågan om att medverka i en intervju 

Vi heter Desirée Burenlind och Pernilla Rudolphi, vi är sjuksköterskor som studerar till 

distriktssköterskor vid Karlstads universitet. Som ett led i vår utbildning skriver vi en 

magisteruppsats om distriktssköterskors erfarenheter av att samtala om sexuell hälsa med 

patienter med sjukdomen diabetes mellitus. Tillstånd att utföra studien inom 

primärvården har givits av verksamhetschef.  

Detta brev innehåller en förfrågan om du som verksam distriktssköterska vill delta i vår 

studie. Väljer du att delta kommer vi att genomföra en intervju som beräknas ta cirka en 

timme, den spelas in och skrivs sedan ut ordagrant av oss. Intervjun äger rum på en tid 

och plats som du väljer. Vi kommer ställa frågor som handlar om vilken erfarenhet du 

som distriktssköterska har av att samtala om sexuell hälsa med patienter som har diabetes 

mellitus 

Vi kommer följa upp detta brev med ett telefonsamtal där vi frågar dig om du önskar delta 

i studien eller ej. Väljer du att delta så bestämmer vi en tid och plats för intervjun. Innan 

intervjun startar går vi igenom upplägget för intervjun och du får skriva på ett skriftligt 

samtycke. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst dra tillbaka ditt deltagande, 

du kan även välja att avbryta under intervjun utan att behöva redogöra för varför. 

Intervjudeltagarna kommer avkodas och materialet kommer behandlas konfidentiellt. 

Välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor! 

Med vänliga hälsningar 

Desirée Burenlind desiree.burenlind@gmail.com 070-6887404 

Pernilla Rudolphi pernilla.rudolphi@bredband.net  073-6676198   

Handledare Birgitta Bisholt universitetslektor och docent, Karlstads universitet   
  



 

Bilaga 4                       

 

 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Institutionen för hälsovetenskaper, Omvårdnad 

    

Samtycke till att delta i studien YYY 

Jag samtycker till att delta i studien med syfte: Att belysa distriktssköterskors 

erfarenheter av att samtala om sexuell hälsa med patienter med sjukdomen diabetes 

mellitus. 

                     

Jag har mottagit information om studien och vet att jag kan avbryta intervjun när jag vill 

utan att behöva förklara varför. 

 

 

 

Ort ______________________________  Datum ____________________ 

 

______________________ 

Namnteckning 

 

______________________ 

Namnförtydligande                



 

Bilaga 5  

                                                       

 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Institutionen för hälsovetenskaper, Omvårdnad 

 

 

 

 

Intervjuguide  
 

1. Kan du beskriva din ålder, din utbildningsbakgrund och tidigare vårderfarenheter? 

2. Skulle du vilja berätta om din erfarenhet av att samtala med patienter med diabetes 

mellitus om sexuell hälsa? 

3. Kan du berätta om något tillfälle där patienten själv fört in samtalet på sin sexuella 

hälsa? 

4. Kan du berätta om ett samtal där patienten visar sig negativ till att samtala om 

sexuell hälsa? 

5. Kan du berätta om ett samtal där patienten visar sig positiv till att samtala om 

sexuell hälsa? 

6. Är det något annat som du vill tillägga som vi inte tagit upp om sexuell hälsa för 

dessa patienter med diabetes mellitus? 

 

 

 

 

 

 

 

 


