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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Cancer är en vanligt förekommande sjukdom som kan påverka patienters 

sexuella hälsa negativt. Sexuell hälsa är ett tillstånd av balans mellan 

välbefinnande och sexualitet, vilket inkluderar emotionella, fysiska och 

sociala aspekter. Patienter med cancer har olika behov kring hur den sexuella 

hälsan ska hanteras av sjuksköterskan. Vissa patienter upplever skamkänslor 

och vill på grund av dessa undvika ämnet, medan andra önskar att deras 

sexuella hälsa inkluderas i omvårdnaden. Det åligger sjuksköterskans ansvar 

att adressera frågor rörande sexuell hälsa. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att kommunicera om 

sexuell hälsa med patienter som har en cancersjukdom. 

Metod: Litteraturöversikten baserades på 10 vetenskapliga artiklar, varav fyra 

kvalitativa, fem kvantitativa och en mixad metod. Artiklarna inhämtades från 

databaserna PubMed och Cinahl Complete. Dataanalysen utfördes i enlighet 

med Fribergs modell. 

Resultat: I resultatet presenteras fyra huvudteman; Tidsbrist, ett hinder i samtalet om 

sexuell hälsa, Sjuksköterskans känsla kring det sexuella samtalet, 

Sjuksköterskans antaganden om patienternas behov och Sjuksköterskans 

kunskapsbrist gällande den sexuella hälsan. Resultatet visar att dessa 

huvudteman tillsammans utgör hinder för sjuksköterskor i kommunikationen 

gällande sexuell hälsa inom den onkologiska omvårdnaden.   

Diskussion: Litteraturöversiktens resultat diskuteras utifrån Joyce Travelbees 

interaktionsteori. I diskussionen belyses sjuksköterskornas känslor av det 

sexuella samtalet, samt deras upplevelser kring kunskapsbristen som ett 

kommunikationshinder med patienter med en cancerdiagnos.   

Nyckelord: Sexuell hälsa, sexualitet, sjuksköterskors upplevelse, kommunikation, cancer.  

 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Cancer is a common disease that can have a negative impact on patients' 

sexual health. Sexual health is a state of balance between well-being and 

sexuality, which includes emotional, physical and social aspects. Patients 

with cancer have different needs for how the sexual health should be 

handled by the nurse. Some patients experience feelings of shame and, 

because of this, want to avoid the topic, while others wish for their sexual 

health to be included in the nursing care. It is the responsibility of the nurse 

to address issues relating to sexual health. 

 Aim: The aim was to describe nurses’ experiences in communicating about sexual 

health with patients who have a cancer illness. 

Method: The literature review was based on 10 scientific articles, of which four were 

qualitative, five quantitative and one mixed method. The articles were 

obtained from the databases PubMed and Cinahl Complete. The data 

analysis was carried out in accordance with Friberg's model. 

Results: In the result, four main themes are presented; Lack of time, an obstacle in 

the conversation about sexual health, The nurse's feeling about the sexual 

conversation, The nurse's assumptions about the patients' needs and The 

nurse's lack of knowledge regarding sexual health. The result shows that 

these main themes together hinder nurses in the communication regarding 

sexual health within the oncological nursing. 

Discussion: The results of the literature review are discussed based on Joyce Travelbee's 

interaction theory. The discussion sheds light on the nurses' feelings 

regarding the sexual conversation, as well as their experiences about the lack 

of knowledge as a communication barrier with patients with a cancer 

diagnosis. 

Keywords: Sexual health, sexuality, nurse experience, communication, cancer. 
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1 Inledning 

Enligt författarnas förförståelse ses samtal om sex som ett tabubelagt ämne i formella 

sammanhang som exempelvis inom hälso- och sjukvården. Människor som erhåller en 

cancerdiagnos genomgår fysiska, psykiska och sociala förändringar. Dessa kan vara kopplade 

till sexualiteten och därmed ha en inverkan på välbefinnandet och upplevelsen av hälsa.  

Sexualiteten är starkt förknippad med människors inre och privata välbefinnande, vilket 

innebär att det kan finnas rädslor hos sjuksköterskan för att inkräkta på patientens integritet. I 

detta avseende ställer vi oss frågande till hur sjuksköterskor hanterar att inkludera den 

sexuella hälsan i omvårdnaden. Vid informella samtal med sjuksköterskor i vår närhet, har det 

framkommit att de upplever att den sexuella hälsan är svår att beröra i 

omvårdnadssammanhang. Till följd av sjuksköterskornas berättelser, väcktes ett intresse hos 

författarna att vidare undersöka vad annan forskning säger om denna företeelse. I denna 

litteraturöversikt kommer författarna genomgående att använda sig av begreppet det sexuella 

samtalet. Detta innefattar patientens sexuella hälsa, utifrån emotionella, fysiska, psykiska och 

medicinska aspekter.  

Sjuksköterskornas etiska kod är tydlig med att den sexuella hälsan är en integrerad del av 

människans hälsa. Genom att belysa sjuksköterskornas upplevelser av att samtala om sexuell 

hälsa är vår intention att öka medvetenheten och modet att stanna kvar i samtal som kan 

upplevas svårhanterliga.  

 

2 Bakgrund 

Cancer  

Cancer är det samlingsbegrepp som används för att beskriva ett stort antal sjukdomar, vilka 

samtliga inbegriper en onormal celltillväxt (Ericson & Ericson, 2012). I kroppen finns cirka 

200 olika typer av celler som kan utveckla cancer. En cancercell kännetecknas av att den inte 

dör och delar sig ohämmat. I de flesta cancersjukdomar orsakar celltillväxten en tumör, vilken 

kan vara av benign (godartad) eller malign (elakartad) art. Den maligna cancercellen utmärker 

sig genom sin förmåga att spridas samt förökas genom vävnader och även via blodet. På detta 

sätt bildas nya metastaser (tumörer) och sjukdomen kan angripa hela kroppen (Cancerfonden, 

2019).  

Cancer är en vanligt förekommande sjukdom och det rapporteras att under år 2016 erhöll 

fler än 60 000 individer i Sverige en cancerdiagnos (O. Bergman et al., 2018).  
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Prostatacancer rapporteras vara den vanligaste formen och därefter följer bröstcancer och 

hudcancer (Cancerfonden, 2019).  

År 2017 dog cirka 92 000 personer i Sverige varav 26 procent av dessa i någon form av 

cancersjukdom (Cancerfonden, 2019). Siffrorna visar således att cancer är en sjukdom som 

drabbar och påverkar många människor i Sverige.  

 

Sexuell hälsa  

Begreppet hälsa kan beskrivas utifrån två skilda perspektiv; som frånvaro av sjukdom eller 

som ett subjektivt värderat tillstånd av holistisk karaktär (Svensk Sjuksköterskeförening 

[SSF], 2016). I det sistnämnda perspektivet skildrar SSF (2016) att riktningen mot det 

upplevda välbefinnandet styrs av individens medfödda autonomi, vilket är det synsätt som 

författarna till denna litteraturöversikt utgått ifrån. Det vill säga ett holistiskt perspektiv på 

hälsa med syfte att såväl inbegripa som fokusera på den sexuella hälsan.  

Den sexuella hälsan skildras som ett tillstånd av balans mellan välbefinnande och 

sexualitet. I välbefinnandet inkluderas fysiska, känslomässiga, sociala samt psykiska aspekter. 

Sexualiteten beskrivs som ett av människans grundbehov och bör därmed inte avskiljas från 

övriga mänskliga behov (World Health Organization [WHO], 2006). Begreppet sexualitet 

består inte enbart av erotiska och biologiskt reproducerande faktorer, utan omsluts även av 

människans sociala egenskaper. Detta innebär att sexualiteten kan styras utifrån människans 

begär av att uttrycka känslor och visar sig genom exempelvis fysisk beröring samt 

känslouttryck (Sundbeck, 2013). Således kan såväl fysiska som psykiska hälsofaktorer 

påverka sexualiteten och vice versa (WHO, 2006).  

 

Cancer och dess inverkan på sexuell hälsa  

Att ha en cancerdiagnos och behandlas för denna kan ha en påtaglig inverkan på människors 

sexuella hälsa av flera anledningar. Beroende på vilken del av kroppen som är drabbad och 

vilken behandlingsform som fordras kan det uppstå fysiska svårigheter för den drabbade att 

engagera sig i emotionella och sexuella akter. Det kan exempelvis bli problematiskt att kyssas 

och utföra oralsex om cancern är lokaliserad omkring huvud- eller nackområdet. Det har även 

påvisats att kvinnor som genomgått mastektomi (kirurgisk avlägsnande av bröstvävnad) kan 

uppleva smärta vid fysisk kontakt, som exempelvis kramar (Lindau, Abramsohn & Matthews, 

2015). 
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Strålbehandling är en behandlingsform som bland annat kan ges vid cancer belägen i 

bäckenområdet. Denna typ av behandling kan ge upphov till sexuella komplikationer 

(Rasmusson, 2011). Hos män kan strålbehandlingen leda till erektionssvårigheter och hos 

kvinnor kan slemhinnan i slidan påverkas, det vill säga exempelvis torra slemhinnor. 

Strålbehandlingen kan leda till sårigheter, ärrbildningar och därmed orsaka förändringar i 

vaginans elasticitet. Dessa komplikationer beskrivs även som vanligt förekommande vid 

cytostatikabehandling. Vidare kan cytostatikabehandling orsaka biverkningar i form av 

håravfall och fatigue. Fatigue innebär total utmattningskänsla samt nedsatt prestationsförmåga 

(Rasmusson, 2011). Vid könsspecifika cancerformer, som exempelvis bröstcancer, 

gynekologisk cancer och urologisk cancer, kan kirurgiska behandlingsinsatser leda till 

sexuella svårigheter som torr utlösning hos män (Rasmusson, 2011) samt minskad 

klitorisfunktion hos kvinnor (Lindau et al., 2015). Dessa komplikationer kan förändra 

patienternas självbild i relation till deras sexualitet, vilket kan påverka den sexuella hälsan i 

stort (Rasmusson, 2011). Detta stärks i flera studier, där patienter beskriver att fysiska 

biverkningar såsom vaginal torrhet, minskad elasticitet, håravfall och fatigue påverkar deras 

sexuella mående. De beskrev bland annat upplevelser i form av förändrad självbild, 

ångestkänslor och minskad lust till sexuella aktiviteter (Barsky Reese, Bober & Daly, 2017; 

Huber, Ramnarace & McCaffrey, 2006; Rasmusson & Thomé, 2008). 

 

Sjuksköterskans ansvarsområde i relation till sexuell hälsa 

Den etiska kod som sjuksköterskeprofessionen omfattas av formulerades av International 

Counsil of Nurses (ICN, 2012) och beskriver ansvarsområden och riktlinjer vilka ingår i 

yrket. Sjuksköterskan ansvarar enligt den etiska koden för att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Detta med en grundläggande respekt för de 

mänskliga rättigheter vilka ska beaktas oavsett kultur, hudfärg, kön, religiös tillhörighet eller 

etnicitet (ICN, 2012). 

Sexualiteten är således en del av alla individers varande och bör därför uppmärksammas av 

sjuksköterskan, för att uppfylla adekvat omvårdnad enligt rådande riktlinjer. Detta innebär att 

sjuksköterskan ansvarar för att adressera den sexuella hälsan i en omvårdnadskontext. 

Tillvägagångssättet bör präglas av öppenhet och känsla för respekt gentemot individens 

autonomi och integritet. På så sätt möjliggörs skapandet av en tillitsfull vårdrelation, vilken 

grundas utifrån ett personcentrerat fokus.  
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Ett personcentrerat fokus innebär att sjuksköterskan tar hänsyn till patienternas individuella 

hälsobehov där sexuell hälsa inkluderas (K. Bergman, 2007). I motsats till ett personcentrerat 

fokus rapporterar dock patienter inom onkologisk vård att de inte har erhållit nödvändig 

information av sina vårdgivare om hur cancersjukdomen kan påverka deras sexuella hälsa 

(Gilbert, Perz & Ussher, 2016; Rasmusson, Plantin & Elmerstig, 2013).  

 
Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten  

En förutsättning för sjuksköterskor att möta patienter inom vården är tillämpning av en god 

kommunikation. Kommunikationen kan ses som ett hjälpmedel för sjuksköterskan att få en 

inblick i patientens tillvaro och på så vis tillmötesgå behov och hjälpa patienten att skapa 

hanteringsstrategier utifrån sjukdomsbilden. Kommunikation kan vara verbal, skriftlig eller 

icke verbal. När kommunikationen är icke verbal tar den sig i uttryck genom kroppsspråk, 

mimik och gester. Detta är något som sjuksköterskan bör vara medveten om i sitt 

arbetsförfarande, då känslor och andra egenskaper kan speglas ur de signaler som frambringas 

(Reitan, 2003). Kommunikationen beskrivs som ett ömsesidigt partnerskap och huruvida den 

är god eller inte avgör hur mötet mellan sjuksköterskan och patienten utvecklas (SSF, 2016). 

I sjuksköterske- och patientrelationen råder förväntade roller som kan orsaka en obalans i 

kommunikationen. Sjuksköterskan kan ses som makthavaren i detta anseende, då denne oftast 

har mer kunskap om det som drabbar patienten. Patienten kan uppleva att den befinner sig i 

ett underläge i relation till sjuksköterskan, vilket föranleder obalansen. Med anledning av 

detta bör hänsyn tas från sjuksköterskan till den obalans som kan skapas utifrån de förväntade 

rollerna. Det är därför av extra vikt att sjuksköterskan arbetar medvetet och med ett förstärkt 

fokus på människovärdet. Detta förhållningssätt bör implementeras vid all slags 

kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten. Det essentiella i kommunikationen är 

ett fördomsfritt och respektfullt förhållningssätt, vilket sedermera kan bidra till upplevelse av 

sexuell hälsa (SSF, 2016).  

En studie som genomfördes i syfte att skapa förståelse för patienters perspektiv om samtal 

rörande deras sexuella hälsa med sina vårdgivare visade på skilda resultat kring hur pass 

öppna patienterna var. Det rapporterades att ungefär hälften av patienterna var öppna för 

dialog med vårdgivare om sin sexuella hälsa. Dock uttryckte den andra hälften en ovilja att 

tala om sexuella frågor med sin vårdpersonal. Anledningen till det sistnämnda uppgavs vara 

känslor som skam och utsatthet (Hughes & Lewinson, 2015).  
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Samma studie beskriver patienterna att de var rädda för att framkalla obehagskänslor hos 

vårdgivaren (Hughes & Lewinson, 2015). Litteraturen visar också att patienter upplever att 

vårdgivarna har en förminskande attityd på deras sexualitet, jämfört med andra somatiska 

åkommor. Detta resulterar i att flera patienter upplever övergivenhetskänslor och känner sig 

åsidosatta. Patienterna uppgav en avsaknad av såväl värdefull information som stöttning 

gällande deras sexualitet. Slutledningsvis framkom att i de fall sjuksköterskor förde sexuella 

frågor på tal upplevde patienterna sjuksköterskorna som fantastiska, förstående och 

hjälpsamma (Gilbert et al., 2016). 

 

Problemformulering 

Cancer är en vanligt förekommande sjukdom som årligen drabbar många människor. Den 

sexuella hälsan är en integrerad del av människans välbefinnande och således en del av 

hälsan. En cancersjukdom och dess behandling kan påverka den sexuella hälsan och är därför 

en väsentlig omvårdnadsaspekt för sjuksköterskan att ta hänsyn till. Från patienternas sida 

finns det behov av större förståelse gällande detta, vilket bör tillämpas av vårdgivare inom 

den onkologisk omvårdnad, i syfte att främja hälsa. I studier beskriver patienter med cancer 

att det finns en brist i kommunikationen gällande deras sexuella hälsa mellan dem och 

sjuksköterskan. Vidare saknar patienter information rörande sexuella besvär som kan orsakas 

av cancer eller tillhörande behandling. Detta kan leda till att patienter känner sig förbisedda 

och att betydelsen av deras sexuella hälsa minimeras. Ur ett holistiskt omvårdnadsperspektiv 

kan dessa faktorer tillsammans bidra till att patientens hälsa försummas.  

För att förebygga att sexuella hälsoaspekter inom onkologisk omvårdnad inte försummas 

bör sjuksköterskors upplevelser av det sexuella samtalet synliggöras. Genom att identifiera 

och uppmärksamma eventuella hinder i kommunikationen rörande sexuell hälsa kan en 

fördjupad bild av situationen skapas.   

 

3 Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att 

kommunicera om sexuell hälsa med patienter som har en cancersjukdom. 

 

4 Teoretisk utgångspunkt 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (1971) skildrar kommunikationen som en av 

hörnstenarna inom omvårdnaden, vilket utgör grunden för hennes interaktionsteori. 



  6 (32) 
 

Interaktionsteorin bygger på fem faser vars mål är att sjuksköterskan och patienten når en 

ömsesidig relation som präglas av förståelse för varandras situation och varande. 

Grundläggande begrepp i teorin innefattas bland annat av kommunikation samt mänskliga 

relationer. Vidare menar Travelbee att alla människor ska ses som jämlika och oersättliga, 

vilket betonas med avseende på vårdrelationen (Travelbee, 1971).  

I sin strävan att bibehålla jämställdhet i vårdrelationen, benämner Travelbee den som en 

människa-till-människa-relation (human-to-human relation) istället för sjuksköterska-till-

patient-relation (nurse-patient relation). Detta då begreppet “patient” riskerar att förstärka 

stereotypa antaganden hos sjuksköterskan, vilka kan påverka vårdrelationen negativt. 

Kommunikationen är därmed en av de primärt bärande grundpelarna i hennes teori. Vidare 

menar Travelbee (1971) att kommunikationen öppnar upp för utbyte av erfarenheter, vilka 

kan skapa gemensamma beröringspunkter. Sjuksköterskan bör därför eftersträva att åsidosätta 

sin förförståelse, då Travelbee (1971) anser att den kan ha en begränsande effekt vad gäller 

förmåga till empati. Samtalet och empatiförmågan hjälper sjuksköterskan att möta patientens 

behov, vilket i teorin framhävs som en av de viktigaste delarna av omvårdnaden. I detta ska 

sjuksköterskan arbeta med att medvetandegöra sina egna attityder och genom det minimera 

riskerna för negativ inverkan på vårdrelationen.  

Då denna vårdvetenskapliga teori vilar på mellanmänskliga relationer och kommunikation, 

är den tillämpbar i syfte att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att samtala om sexuell 

hälsa med patienter med cancer. Teorin kan bidra till djupare reflektioner kring 

sjuksköterskornas subjektiva upplevelser om det sexuella samtalet med patienterna. Vidare är 

teorin tillämpbar då den betonar vikten av att ta hänsyn till att människor upplever situationer 

olika.  

Med hjälp av Travelbees (1971) teori ämnar författarna till denna litteraturöversikt att 

belysa sjuksköterskors upplevelser av att samtala om sexuell hälsa med sina patienter. 

Författarnas avsikt är att använda Travelbees teori i resultatdiskussionen för att fördjupa och 

belysa resultatet ur ett mångdimensionellt perspektiv. 

 

5 Metod 

I denna litteraturöversikt valde författarna att arbeta utifrån Fribergs (2017) definition av en 

allmän litteraturöversikt. Utifrån denna kunde litteraturöversiktens författare granska 

artiklarna, på ett systematiskt sätt.  
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Urvalet av artiklarna var metodiskt och författarna valde att anta ett helikopterperspektiv med 

syfte att etablera en helhetsbild av forskningsområdet. Artiklarna sammanställdes och 

resulterade i denna allmänna litteraturöversikt. 

 

Datainsamling 

I sökprocessen valde författarna att använda sig av följande databaser; Cinahl Complete och 

PubMed. Dessa valdes då de innehåller artiklar som berör omvårdnadsämnen, vilket innebär 

fynd av vårdvetenskaplig karaktär (Östlundh, 2017). För att sökningarna skulle generera 

relevanta artiklar utifrån syftet till denna litteraturöversikt användes följande ämnesord; 

Sexual health, Sexuality, Nurse-Patient Relations, Attitude of Health Personnel, Nurse 

Attitudes, Communication, Neoplasms. Dessa ämnesord refereras som Major Headings (MH) 

i Cinahl Complete och Medical Subject Headings (MESH) i PubMed (Henricson, 2017). 

Sökorden Cancer samt Experience saknades i respektive databasers ämnesordlista och 

tillämpades därmed vid fritextsökningar. I kombination med dessa begrepp användes boolesk 

sökteknik som innefattar operatorerna AND samt OR (Östlundh, 2017). Detta för att öka 

antalet artikelfynd i sökningarna. Sökningarna avgränsades sedan med hjälp av 

filterbegränsningar, vilket ytterligare effektiviserade söksträngarna och utföll i flera relevanta 

träffar. Begränsningarna utgjordes av att samtliga artiklar skulle varit publicerade mellan åren 

2005–2019, skrivna på engelska samt att de skulle varit vetenskapligt granskade (peer-

reviewed). Databasen PubMed saknar dock filterfunktionen för Peer-review, vilket föranledde 

författarna att återgå till respektive artiklars tidskrift för att identifiera att de var 

vetenskapliga. En översikt av sökmatrisen finns i Bilaga 1. 

 

Urval 

Initialt valde författarna till denna litteraturöversikt att tillsammans läsa artiklarnas titlar med 

syftet att få en uppfattning om artiklarnas relevans. På detta vis exkluderades material som 

föreföll irrelevant för denna litteraturöversikt. Detta följdes av att sammanfattningarna 

(abstract) lästes av båda författarna, i syfte att identifiera betydelsefull information kopplat 

till syftet. Detta gjorde att författarna kunde välja ut artiklar som var relevanta till syftet. 

Ovanstående genomförande resulterade i ett urval av 18 artiklar. Dessa artiklar lästes i sin 

helhet av båda författarna och tillsammans granskades resultaten med särskild hänsyn till 

samstämmighet med litteraturöversiktens syfte. Till följd av resultatgranskningen bedömdes 

10 artiklar vara av relevans beträffande studiens syfte.  
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Vidare utgjordes urvalsprocessen av tre inklusionskriterier, vilket innefattade att artiklarna 

skulle vara granskade av en etisk kommitté, skrivna på engelska och beröra vårdpersonal 

inom onkologisk vård.  

 

Dataanalys 

Analysförfarandet av litteraturöversikten utfördes enligt den mall som Friberg (2017) 

presenterar. Mallen fungerade som ett verktyg i analysprocessen, då den hjälpte författarna att 

granska artiklarna på ett metodiskt sätt. Den hjälpte även att minimera eventuella 

feltolkningar kopplat till författarnas begränsade erfarenheter av hur en analys bör 

genomföras. Samtliga resultatartiklar lästes i sin helhet upprepade gånger av författarna var 

för sig, för att sedan gemensamt sammanfattas i skrift. Utifrån sammanfattningarna 

framställdes en grund i form av en tabell. Resultatmatrisen återfinns i Bilaga 2. Författarna 

använde resultatmatrisen i syfte att identifiera resultatartiklarnas likheter och skillnader. De 

utvunna fynden sorterades sedan in i olika kategorier, genom att författarna gemensamt 

färgkodade framträdande likheter. Dessa utgjorde således teman i litteraturöversiktens 

resultat. Därefter läste författarna det material som utgjorde de olika temana i syfte att 

analysera innehållet. Författarna diskuterade sedan gemensamt vilka de framträdande 

likheterna var i respektive tema. Tematiseringen och analysen gav upphov till en tydlig 

överblick och helhetssyn av datamaterialet. 

Friberg (2017) uppmärksammar att resultaten bör beaktas och värderas i förhållande till 

studiedesignen. Det vill säga huruvida den är kvalitativt eller kvantitativt utformad. Detta var 

något författarna tog hänsyn till under analysprocessen av datamaterialet. Resultatartiklarna i 

denna litteraturöversikt omfattade såväl kvalitativa, kvantitativa som mixade studier.  

 

6 Forskningsetiska överväganden 

I denna litteraturöversikt följde författarna genomgående de rådande etiska riktlinjerna och 

principerna. De etiska principerna genomsyras av respekt för människan, att göra gott, samt 

att bibehålla en rättvis behandling till deltagarna (Sandman & Kjellström, 2013). Enligt 

Henricson (2017) ska etiska överväganden göras såväl inför som under genomförandet av det 

vetenskapliga arbetet. Detta inkluderar såväl reflektioner kring metodologiskt upplägg, etisk 

motivering till valt ämne och hänsyn till människovärdet (Sandman & Kjellström, 2013). 

Författarna till litteraturöversikten kontrollerade att artiklarna hade granskats av en etisk 

kommitté och hade genomgått vetenskaplig granskning.  
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Författarna avsåg att hålla sig objektiva gällande val av sökord, analys och granskning av 

materialet. Det objektiva förhållningssättet inbegrep aktsamhet till egen förförståelse och 

kunskap kring det valda ämnesområdet. Detta exempelvis genom att författarna kontinuerligt 

ifrågasatte varandra och ställde sig kritiska till varandras tolkningar av resultatartiklarna. 

Översättningarna från engelska till svenska tenderade att utgöra en möjlig källa till 

misstolkningar och felaktiga analyser av innehållet. I syfte att minska risken för felaktiga 

resultat var detta ett extra observandum där största aktsamhet vidtogs (Sandman & 

Kjellström, 2013). Detta genom att författarna tog hjälp av lexikon samt engelskspråkiga 

vänner. 

 

7 Resultat 

Analysen i denna litteraturöversikt presenteras genom fyra teman; Tidsbrist, ett hinder i 

samtalet om sexuell hälsa, Sjuksköterskans känsla kring det sexuella samtalet, 

Sjuksköterskans antaganden om patientens behov, samt Sjuksköterskans kunskapsbrist 

gällande sexuell hälsa.  

 

Tidsbrist, ett hinder i samtalet om sexuell hälsa  

Tre studier beskrev att bristen på tid var en av de främsta anledningarna till varför samtal om 

sexuell hälsa inte initierades, samt varför detta ämne inte diskuterades. Tidsbegränsningarna 

var ett hinder och resultatet av detta blev att samtal om sexuell hälsa undveks av 

sjuksköterskorna (Fitch, Beaudoin & Johnson, 2013; Hordern & Street, 2007; Ussher et al., 

2013). En sjuksköterska beskrev att tid med patienten var önskvärt för att kunna känna sig 

bekväm i att tala om sexuell hälsa (Ussher et al., 2013). Sjuksköterskor beskrev att de inte 

prioriterade att prata med patienterna om deras sexuella hälsa på grund av att tiden för 

konsultationsbesöken var för korta. Dock valde de att omprioritera sin tid om patienterna 

själva uttryckte orostankar eller farhågor rörande deras sexuella hälsa. Detta visade att om 

patienterna själva initierade samtal om sin sexuella hälsa, skapade sjuksköterskorna 

tidsutrymme utifrån deras behov. Samtalet om sexuell hälsa kunde på så vis underlättas enligt 

sjuksköterskornas mening (Barsky Reese & Beach et al., 2017).  

Sjuksköterskor beskrev också en annan upplevd form av tidsbrist, vilken utgick ifrån 

antalet patientbesök. De belyste det faktum att de inte träffade patienterna tillräckligt ofta 

efter behandlingen för att kunna skapa utrymme till samtal om sexuell hälsa.  
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Följaktligen resulterade detta i bristande möjligheter att identifiera samt bedöma patienternas 

behov av omvårdnad avseende sexuell hälsa (Vermeer et al., 2015).  

Ovanstående fynd stärktes av en studie som visade att det fanns ett samband mellan 

tidsbrist och organisatoriska faktorer såsom exempelvis nedskärningar av personal och 

begränsade resurser. Denna uppfattning delades av 74,8 procent av sjuksköterskorna som var 

verksamma inom onkologiska avdelningar. Samma studie rapporterade även att 34,2 procent 

tog sig tid att samtala om sexuella frågor med cancersjuka patienter oberoende av tidsbristen 

(Zeng, Liu & Loke, 2011). 

 

Sjuksköterskans känsla kring det sexuella samtalet 

Sjuksköterskorna kände sig obekväma med att initiera samtal om patienternas sexuella hälsa. 

Känslan av att vara obekväm beskrevs som ett centralt hinder i kommunikationen rörande 

sexuell hälsa mellan sjuksköterskan och patienten (Barsky Reese & Beach et al., 2017; 

Hordern & Street, 2007; Ussher et al., 2013; Vermeer et al., 2015). 

Ålder och arbetslivserfarenhet redovisades i två studier som faktorer vilka kunde påverka 

sjuksköterskornas och vårdpersonalens upplevelser av att diskutera sexualitet (Julien, Thom 

& Kline, 2010; Vermeer et al., 2015). Den ena studien rapporterade att hälften av 

vårdpersonalen kände sig trygga i att samtala om sexualitet, vilket de hänvisade till lång 

erfarenhet inom sjuksköterskeyrket. I motsats till detta ansåg ett fåtal sjuksköterskor i samma 

studie att antalet år inom yrket inte påverkade huruvida de upplevde det obekvämt att prata 

om sexuell hälsa eller inte. Vidare var åldern något som påverkade enstaka sjuksköterskors 

upplevelser av att samtala om sexuell hälsa med deras patienter. Sjuksköterskor med mer än 

10 års erfarenhet inom sjuksköterskeyrket beskrev sexualitet som ett tabubelagt ämne, vilket 

de hänvisade till att de tillhörde en äldre generation där sexualitet inte var något som det 

skulle talas om. Detta frambringade sedermera känslor i form av motvillighet hos dem att 

kommunicera om sexuell hälsa (Vermeer et al., 2015). Den andra studien visade på 

motsatsen, det vill säga att äldre och mer erfarna sjuksköterskor upplevde det enklare att 

samtala om sexuell hälsa med patienterna, jämfört med yngre sjuksköterskor som hade 

mindre erfarenhet. De yngre och mindre erfarna sjuksköterskorna upplevde det känslomässigt 

svårare och var mer obekväma med att hantera dessa typer av frågor (Julien et al., 2010).  
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Minskad sexlust och intimitetssvårigheter hos patienterna identifierades som två faktorer till 

varför en sjuksköterska kände sig obekväm att samtala med patienterna om sexuella 

hälsofrågor. På grund av rädsla för att inte kunna svara på patienternas frågor hänvisade 

vederbörande patienten vidare till en läkare (Barsky Reese & Beach et al., 2017).  

Samtal kring sexualitet beskrevs av sjuksköterskor som svårhanterliga på grund av 

känslomässiga hinder. Enligt sjuksköterskorna var ämnet en privat och personlig 

angelägenhet, vilket föranledde att de undvek att föra det på tal (Fitch et al., 2013; Hordern & 

Street, 2007). Dock upplevde en andel sjuksköterskor att det var enklare att initiera samtal om 

sexuell hälsa om fokus låg på fysiska biverkningar, såsom vaginal torrhet, 

erektionsproblematik eller smärta vid intima stunder (Fitch et al., 2013).  

Subjektiva upplevelser och känslor såsom obehag, genans, bristande självförtroende och 

rädsla var också faktorer som bidrog till ett undvikande beteende hos sjuksköterskorna när de 

samtalade om sexualitet med patienterna. Känslan av rädsla var förknippad med farhågor att 

trampa på patienternas integritet. Detta då sjuksköterskorna upplevde att sexualiteten inte var 

en del av de medicinska aspekterna och något som var för privat att tala om (Barsky Reese & 

Beach et al., 2017; Hordern & Street, 2007; Ussher et al., 2013; Zeng, Li, Wang, Ching & 

Loke, 2011).  

I motsats till ovanstående beskrevs mer positiva upplevelser och erfarenheter av andra 

sjuksköterskor. Dessa sjuksköterskor beskrev att tidigare goda erfarenheter av att samtala om 

sexuell hälsa med patienter, ledde till att de kände sig mer bekväma och trygga. Parallellt med 

detta förklarades även att ökad känsla av trygghet kunde hänvisas till att patienterna själva var 

initiativtagare till samtalsämnet (Barsky Reese & Beach et al., 2017; Ussher et al., 2013). 

Beträffande sjuksköterskornas upplevelser av att känna sig obekväma i samtal om sexuell 

hälsa stärktes dessa fynd ytterligare utifrån två studier. Det påvisades att mer än hälften 

(57,8% respektive 65,3%) av sjuksköterskorna tyckte att det var obekvämt att prata om sex 

med sina patienter (Huang et al., 2013; Zeng et al., 2011). I enlighet med Vermeer et al. 

(2015) och Julien et al. (2010) stärkte en annan studie att upplevelsen av att känna sig 

obekväm i det sexuella samtalet med patienterna påverkades av antalet år i 

arbetslivserfarenhet och ålder på sjuksköterskan. Det rapporterades att sjuksköterskor som 

hade mer än 10 års arbetslivserfarenhet (30,8%) och var äldre än 30 år (31,1%) kände sig 

bekväma med att beröra frågor som hade med sexualitet att göra (Huang et al., 2013). 

Att sexuell hälsa var ett alltför privat ämne att adressera och samtala om bekräftades utifrån 

en studie som rapporterade att 76,4 procent sjuksköterskor delade denna åsikt.  
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Samma studie redogjorde dessutom för att ämnet sexualitet var svårhanterligt för 20,9 procent 

av sjuksköterskorna att diskutera med sina cancerpatienter (Hautamäki, Miettinen, 

Kellokumpu-Lehtinen, Aalto & Lehto, 2007). Vidare visade en annan studie att 

sjuksköterskorna (69,3%) var rädda för att förolämpa patienterna genom att ta upp frågor 

rörande sexualitet. Studien redogjorde även för att känslan av genans (71,3%) var påtaglig vid 

diskussion kring patienternas sexuella besvär (Zeng et al., 2011).  

 

Sjuksköterskans antaganden om patienternas behov 

Flera studier visade att det fanns en allmän uppfattning hos vårdpersonalen om att den 

sexuella hälsan inte var ett prioriterat område hos patienter med cancersjukdom (Barsky 

Reese & Beach et al., 2017., Fitch et al., 2013; Hordern & Street, 2007; Zeng & Li et al., 

2011). I överensstämmelse med detta rapporterade sjuksköterskor att den sexuella hälsan var 

en sekundär prioritering hos deras patienter. Detta upplevdes som extra påtagligt under 

patienternas utrednings- och behandlingsfas. Sjuksköterskorna upplevde att patienternas 

primära fokus var att erhålla behandling och bli friskförklarade. Den sexuella hälsan 

uppfattades som oviktig i sammanhanget i jämförelse med patientens överlevnad (Fitch et al., 

2013; Vermeer et al., 2015). Ett exempel på detta var en sjuksköterska som förklarade att 

biverkningarna av behandlingen och sjukdomen var så pass besvärande för patienterna att det 

antogs att frågor om sexualitet inte behövde belysas (Fitch et al., 2013). Vidare antog samma 

sjuksköterska att patienterna mådde för dåligt för att vara intresserade av sexuell omvårdnad 

(Fitch et al., 2013). Denna uppfattning delades av sjuksköterskor i en annan studie. Där 

visades att vårdpersonalen inom onkologisk vård arbetade utifrån tron om att patienterna 

fokuserade på att besegra sjukdomen oavsett fysiska och känslomässiga kostnader. Det vill 

säga att vårdpersonalen utgick ifrån att den sexuella hälsan var irrelevant för patienterna i 

sammanhanget (Hordern & Street, 2007). Vidare baserade vårdpersonalen sina antaganden på 

patienternas ålder, kön, kulturella tillhörighet, civilstånd och cancersjukdomens progress. Det 

uppgavs bland annat att äldre patienter med cancer som levde utan partner tenderade att ses 

som asexuella av vårdpersonalen (Hordern & Street, 2007; Ussher et al., 2013). 

Resonemanget kring sjuksköterskornas antaganden om att patienterna med de mest 

allvarliga tillstånden inte ville prata om sin sexuella hälsa, stärktes i två studier. Den ena 

studien rapporterade att 63,8 procent sjuksköterskor inte pratade om sexuell hälsa med sina 

patienter då de antog att det inte fanns något intresse i frågan från patienternas sida (Zeng & 

Li et al., 2011).  
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Den andra studien redovisade i sin tur att en andel på 72,3 procent sjuksköterskor, utgick ifrån 

att fokus hos kvinnor med gynekologisk cancer låg på det allmänna hälsotillståndet. I detta 

avseende ansågs sexualiteten som en icke essentiell faktor i relation till patienternas 

sjukdomstillstånd (Zeng et al., 2011).  

 

Sjuksköterskans kunskapsbrist gällande den sexuella hälsan  

Kunskapsbrist har i fyra resultatartiklar lyfts upp som ett framträdande hinder till att adressera 

frågor som rör sexualitet. Kunskapsbristen berörde bland annat alternativa behandlingar för 

efterkommande sexuella dysfunktioner orsakade av cancer. Detta ledde till känslor av 

motvillighet hos vårdpersonalen kring att samtala om sexuell hälsa med patienterna (Barsky 

Reese & Beach et al., 2017; Fitch et al., 2013; Ussher et al., 2013; Vermeer et al., 2015). 

Frågor rörande patienternas sexuella hälsa ställdes inte på grund av rädsla för att inte kunna 

svara på patienternas funderingar (Barsky Reese & Beach et al., 2017). 

Allmänsjuksköterskor och onkologisjuksköterskor upplevde kommunikationen om sexuell 

hälsa med patienterna olika. Enligt studien upplevde sjuksköterskor med utbildning inom 

onkologi det lättare att samtala om sexuell hälsa jämfört med allmänsjuksköterskor. Detta 

relaterat till att onkologisjuksköterskorna hade en bredare kunskap än allmänsjuksköterskorna 

(Julien et al., 2010). Som ett resultat av den upplevda kunskapsbristen fanns en önskan hos 

sjuksköterskorna om utökad utbildning och praktisk träning i att samtala om känsliga frågor 

som berörde sexualitet (Ussher et al., 2013; Vermeer et al., 2015). 

Ovanstående resonemang stärktes i tre studier, vilka redogjorde för att mer än hälften av 

sjuksköterskorna, det vill säga 68,8 procent respektive 88,3 procent (Huang et al., 2013; Zeng 

et al., 2011), ansåg att utbildning och kunskap rörande sexuell omvårdnad var bristfällig.  

Ett av de framträdande hindren inom kommunikation kring sexuell hälsa var kunskapsbrist, 

varpå den sexuella hälsan blev ett lågprioriterat område (Hautamäki et al., 2007; Huang et al., 

2013; Zeng et al., 2011).  

Gällande sjuksköterskornas förståelse för hur cancer och dess behandling påverkar den 

sexuella hälsan rapporterade 57,4 procent av sjuksköterskorna att de var införstådda med hur 

den sexuella hälsan skulle komma att påverkas av sjukdomen (Zeng et al., 2011), medan 51,8 

procent av sjuksköterskorna i en annan studie inte förstod hur den sexuella hälsan påverkades 

av behandlingen (Zeng & Li et al., 2011).  
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Mer än hälften av sjuksköterskorna (64,9% respektive 69,8%) kände sig otrygga och osäkra i 

sina förmågor att adressera och samtala om sexuella frågor, vilket var kopplat till bristande 

kunskap (Zeng et al., 2011; Zeng & Li et al., 2011). 

 

8 Diskussion 

I detta stycke redovisar författarna diskussion av metoden, samt resultatet av aktuell 

litteraturöversikt i förhållande till Travelbees teori (1971) och annan litteratur i ämnet.  

Under avsnitt metoddiskussion rapporteras samtliga delar av metodprocessen, vilka innefattas 

av datainsamling, urval och analys.  

Vidare framförs styrkor respektive svagheter utifrån författarnas val av metod. I avsnitt 

resultatdiskussion presenteras två av resultatets huvudteman; Sjuksköterskans känsla kring det 

sexuella samtalet och Sjuksköterskans kunskapsbrist gällande den sexuella hälsan. 

Författarna valde att diskutera dessa två teman då de lyste igenom, var mest framträdande och 

återkommande. 

 

Metoddiskussion 

Friberg (2017) beskriver innebörden av en litteraturöversikt som ett sätt att skapa en överblick 

av rådande kunskapsnivå utifrån ett fenomen omfattat av omvårdnad. Denna typ av översikt 

ska ge läsaren en generell uppfattning om ett specifikt område, genom att presentera den 

forskning som har studerats. Författarna till denna litteraturöversikt har efterföljt denna 

strävan i sitt syfte att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att samtala om sexuell hälsa 

med patienter som har en cancersjukdom.  

Sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl Complete samt PubMed. Att använda sig 

av enbart två databaser kan ha verkat negativt i såväl sökprocessen som i resultatet 

(Henricson, 2017). Detta då författarna kan ha gått miste om relevanta fynd, genom att 

utesluta andra databaser. Valet av databaser berodde på att de innehöll vetenskapliga artiklar 

som berörde omvårdnad och var därmed vårdvetenskapliga. 

Författarna upplevde till en början att arbetet med att finna relevanta artiklar och etablera 

fungerande söksträngar var svårt. De kände att det var svårt att navigera i de olika 

databaserna, vilket ledde till svårigheter att hitta värdefulla artiklar. Artiklarna som 

identifierades under denna period tycktes varken vara väsentliga eller relevanta utifrån 

litteraturöversiktens syfte.  



  15 (32) 
 

Den bristande framgången i sökprocessen föranledde författarna till att inhämta ytterligare 

kunskap i databassökning vid Ersta Sköndal Bräcke högskolas bibliotek. Författarna stämde 

möte med en bibliotekarie verksam vid högskolan som hjälpte dem att skapa lämpliga 

söksträngar. Detta anser vi varit en styrka i litteraturöversiktens metodprocess, eftersom 

sökresultaten riktades ytterligare mot litteraturöversiktens syfte. 

Ämnesorden Attitude of Health Personnel samt Nurse Attitudes tillämpades på inrådan av 

bibliotekarien, trots att de inte var direkt kopplade till syftet. Ämnesorden berörde 

inställningar och upplevelser hos vårdpersonal, vilket är närbesläktat med litteraturöversiktens 

syfte. Då författarna ämnade att undersöka upplevelser hos sjuksköterskor var det nödvändigt 

att termen Experience ingick i söksträngen. Experience lades därmed till som fritextsökning, 

på grund av dess direktkoppling till syftet. I samråd med vederbörande bibliotekarie lades 

ämnesordet Sexuality till som ett komplement, då Sexual Health var ett nytillkommet 

ämnesord i databaserna. Komplementet innebar en försäkran för författarna att samtliga 

artiklar som var kategoriserade under det tidigare ämnesordet (Sexuality) skulle återfinnas i 

söksträngarna, vilket är en styrka i denna litteraturöversikt. Begreppet Cancer skulle enligt 

uppgift av bibliotekarien omfattas av ämnesordet Neoplasms, vilket dock föreföll 

ofullständigt då författarna upptäckte vid sökningar daterade 18/3 samt 22/3 att det tillkom en 

andel artiklar när begreppet Cancer lades till. Tillägget av Cancer som sökord hjälpte 

litteraturöversiktens författare att hitta ytterligare relevanta resultatartiklar. 

På grund av att filterfunktionen för vetenskaplig granskning saknades i PubMed, fick 

författarna söka i respektive tidskrift om artiklarna var vetenskapligt granskade. Denna metod 

ansågs inte optimal, då tidskrifterna var otydliga kring den vetenskapliga granskningen. Detta 

kan möjligen ha påverkat urvalet i den aktuella litteraturöversikten. Författarna garanterar 

därmed inte att samtliga artiklar funna i PubMed är vetenskapligt granskade.  

Genom att författarna läste artiklarnas titlar och sammanfattningar (abstracts) gjordes en 

initial exkludering av artiklar som de inte ansåg var relevanta till syftet. Tillvägagångssättet 

kan dock ha resulterat i att annan relevant data fallit bort, dels på grund av författarnas 

förförståelse av ämnet, samt deras bristande kunskap om övriga artiklars fullständiga innehåll. 

Vidare framkom svårigheter i att hitta resultatartiklar som enbart berörde 

allmänsjuksköterskor. Dessa inbegrep istället deltagargrupperna vårdpersonal 

(allmänsjuksköterskor inkluderade) samt onkologisjuksköterskor. Detta identifierades som en 

svaghet i denna litteraturöversikt då vissa inom deltagargrupperna inte hade en direkt 

koppling till författarnas syfte. Dock har författarna till denna litteraturöversikt försökt att 

urskilja sjuksköterskor från övrig vårdpersonal i analysen av resultatartiklarna.  
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Författarna valde att benämna sjuksköterskorna som vårdpersonal i de studier där de var 

inkluderade i den gruppen. Detta då några av resultatartiklarna inte specificerade olika 

yrkesgrupper i sina resultat. I de studier som presenterade onkologisjuksköterskor, valde 

författarna att benämna dessa som sjuksköterskor. 

Antalet sökträffar i relation till de befintliga söksträngarna (se Bilaga 1) kan anses ojämna, 

från 5 - 225 träffar. Utifrån sökningarna daterade 18/3 samt 22/3 ses en mindre mängd 

sökträffar (n=5 - 10), dock hittades artiklar som utgjorde relevans i förhållande till författarnas 

syfte och därmed inkluderades. Med avseende på årsspannet 2005 - 2019 som ingick i 

sökningarna, motiverades detta som nödvändigt med tanke på den initiala bristen på passande 

resultatartiklar. Författarna är medvetna om att årsspannet hade kunnat justeras, då den äldsta 

resultatartikeln är från år 2007 och om vi hade haft möjlighet att göra om denna 

litteraturöversikt, hade denna justering genomförts. Inkluderade resultatartiklar var både 

kvalitativa, kvantitativa och mixade, varpå resultaten från dessa presenterades på olika sätt. 

Enligt författarna kan inklusion av artiklar med olika design ses som en styrka, då det kan 

bidra till en bredare och djupare förståelse för litteraturöversiktens resultat (Henricson, 2017). 

Litteraturöversiktens författare ämnade att presentera resultatet utifrån ett globalt 

perspektiv och tillämpade därför inte någon geografisk begränsning. Dock uppmärksammade 

de att drygt 30 procent av resultatartiklarna var genomförda i Kina. Samma författare ingick i 

två av dessa artiklar (se Bilaga 2). Följaktligen kan litteraturöversiktens resultat ha påverkats 

med avseende på västerländska kontra österländska kulturskillnader. Det faktum att samma 

författare ingått i två av litteraturöversiktens resultatartiklar kan ha påverkat riktningen i 

resultatet. Det vill säga att de berörda artiklarnas resultat, kan ha förstärkt bilden av att 

sjuksköterskor upplever svårigheter att samtala med patienter om sexuell hälsa. 

Vidare kan språkförbistringar haft en inverkan på författarnas tolkningar av artiklarna på 

grund av att engelska inte är författarnas modersmål. Med detta i åtanke lästes samtliga 

artiklar av båda författarna upprepade gånger, i syfte att undvika misstolkningar i översättning 

från engelska till svenska. Samarbetet mellan litteraturöversiktens författare har framskridit på 

ett bra sätt. Vi anser att båda har egenskaper som kompletterat varandra, vilket resulterat i ett 

jämt fördelat ansvar under arbetets gång.  
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Resultatdiskussion 

Sjuksköterskornas upplevelse av att samtala om sexuell hälsa med patienter med 

cancerdiagnos, synliggjorde ett antal fenomen vilka utgjorde hinder till kommunikation 

mellan patienten och sjuksköterskan.  

Hindren bestod av tidsbrist, kunskapsbrist, känslor kring det sexuella samtalet, samt 

antaganden om patienternas behov. Framträdande upplevelser såsom kunskapsbrist och 

subjektiva känslor hos sjuksköterskorna utgjorde tillsammans hinder inför såväl initiering som 

utförande av samtal rörande sexuell hälsa med patienterna. Dessa hinder kunde sannolikt stå i 

vägen för sjuksköterskorna i det hälsofrämjande arbetet. Hindren är viktiga att belysa, i syfte 

att utveckla förståelse för sjuksköterskornas upplevelser av att samtala om sexuell hälsa. En 

utveckling av förståelse kan därmed skapa förutsättningar för förbättringar av den 

onkologiska omvårdnaden. Av beskrivna hinder kan konsekvenserna bli att patienterna inte 

erhåller en effektiv vård som grundar sig utifrån ett holistiskt förhållningssätt. För att uppfylla 

god omvårdnad bör den sexuella hälsan tas i beaktande och bemötandet bör därmed präglas 

av en grundläggande respekt för människan som en helhet (ICN, 2012; K, Bergman, 2007; 

Stabile et al., 2017).  

I syfte att fördjupa resultatdiskussionen utgick författarna till denna litteraturstudie från två 

teman, vilka utgjordes av Sjuksköterskans känsla kring det sexuella samtalet och 

Sjuksköterskans kunskapsbrist gällande sexuell hälsa. Detta med anledning av att författarna 

ansåg dessa som relevanta, värdefulla och framförallt aktuella med tanke på framkommen 

evidens. 

 

Sjuksköterskornas känslor inför att initiera och genomföra samtal om sexuell hälsa 

Många sjuksköterskor upplevde att det var obekvämt att samtala om sexuell hälsa med 

patienter med cancerdiagnos. De beskrev känslor som obehag, genans, rädsla och bristande 

självförtroende i relation till det sexuella samtalet. Många kände att ämnet sexualitet var för 

privat att tala om och var rädda för att kränka patientens integritet i detta. Liknande 

upplevelser beskrevs i studier där sjuksköterskor redogjorde att det var obekvämt att diskutera 

sexuella hälsofrågor med sina patienter. De menade att de drog sig för att lyfta upp ämnet 

sexualitet på grund av hänsyn till patienternas integritet och för att förebygga uppkomst av 

olustkänslor hos sina patienter (Mansour & Mohamed, 2015; Traa, De Vries, Roukema, 

Rutten & Den Oudsten, 2013).  
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Travelbee (1971) betonar i sin teori att det är viktigt för sjuksköterskan att ta hänsyn till det 

faktum att olika individer kan uppleva en situation på olika sätt. Studierna visar att 

sjuksköterskornas handlingar, alltså att undvika det sexuella samtalet vilar på goda 

intentioner. Med Travelbee (1971) som utgångspunkt skulle de goda intentionerna kunna 

utgöra hinder till en individanpassad och god omvårdnad. Detta då hon anser att själva 

kommunikationen är nyckeln till att förstå motpartens mångdimensionella upplevelser och att 

det är först när detta sker som sjuksköterskan kan tillgodose patientens behov. Enligt 

författarna till denna litteraturöversikt kan rädslor och undvikande beteenden bidra till 

förutfattade meningar och ytterligare förstärkta rädslor hos sjuksköterskorna.  

Vidare visade litteraturöversiktens resultat på upplevelser av mer positiv karaktär hos 

sjuksköterskorna relaterat till att samtala om sexuell hälsa med patienterna. Positivt upplevda 

känslor såsom trygghet, lugn och bekvämlighet i att samtala om sexuell hälsa med patienter, 

uppgavs av sjuksköterskorna vara kopplat till två faktorer. Tidigare goda erfarenheter av det 

sexuella samtalet, samt antal år inom sjuksköterskeyrket bidrog till de positiva känslorna. 

Detta resonemang stärks i en annan studie där författarna belyser att lång erfarenhet hos 

sjuksköterskor genererar i känslor av trygghet i utförandet av det sexuella samtalet (Mansour 

& Mohamed, 2015). Ytterligare en faktor som bidrog till positiva känslor hos 

sjuksköterskorna var om patienterna själva tog initiativ till det sexuella samtalet. Det har 

visats att vårdpersonal både förväntade sig och föredrog att patienterna själva skulle adressera 

eventuell problematik rörande deras sexuella hälsa kopplat till cancersjukdomen. Med detta 

menade vårdpersonalen att initiativ från patienten till det sexuella samtalet genererade i 

känslor som trygghet och bekvämlighet (Maree & Fitch, 2019).  I motsats till detta, kan en 

följd bli att patienterna känner sig övergivna om vårdgivarna inte adresserar sexuella frågor 

kopplat till deras cancersjukdom. Patienter som inte tillhandahölls information om sin 

behandling eller cancersjukdomens inverkan på deras sexuella hälsa, kände sig oroliga och 

ensamma (Gilbert et al., 2016). Patienterna uppgav att de trodde att de var ensamma om de 

svårigheter som drabbade dem sexuellt (Rasmusson et al., 2013). Vidare beskrev patienterna i 

likhet med sjuksköterskorna att de undvek att ta upp frågor om sexualitet på grund av att de 

inte ville frambringa obehagskänslor hos sjuksköterskan (Hughes & Lewinson, 2015).  

Diskussioner rörande sexualitet kunde underlättas om vårdgivarna initierade och 

uppmuntrade patienterna till att dela med sig av sina erfarenheter (Gilbert et al., 2016; Traa et 

al., 2013). Detta synsätt är förenligt med Travelbee (1971), som anser att delade erfarenheter 

bidrar till gemensamma beröringspunkter, vilka kan verka stärkande för vårdrelationen.  
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De outtalade förväntningarna hos både sjuksköterskorna och patienterna kan enligt 

litteraturöversiktens författare skapa motsägelser, vilka i slutändan kan utgöra hinder för 

patienterna att uppnå sexuell hälsa. Ett resultat som uppmärksammats av litteraturöversiktens 

författare är att sjuksköterskorna tenderar att avvika från sitt professionella yrkesansvar 

gällande sexuell omvårdnad på grund av personliga tillkortakommanden. Med detta menar vi 

att sjuksköterskornas subjektiva upplevelser av att samtala om sexuell hälsa står över 

patientbehovet. För att undvika att detta sker skulle sjuksköterskorna med hjälp av Travelbees 

(1971) teori kunna närma sig patienterna och öppna upp för mellanmänskliga interaktioner. 

Genom att eftersträva jämlikhet mellan sig själv och patienten, samt medvetandegöra sin 

förförståelse, skulle utrymme för kommunikation kunna skapas, en så kallad människa till 

människa relation (Travelbee, 1971). En tillämpning av denna strategi skulle enligt oss kunna 

bidra till en givande kommunikation, samt minimera outtalade förväntningar mellan 

sjuksköterskan och patienten. Denna form av mellanmänsklig relation skulle kunna generera i 

ett synliggörande av gemensamma beröringspunkter mellan sjuksköterskan och patienten. På 

så sätt skulle sjuksköterskan i sin tur kunna bemöta patientens behov av sexuell omvårdnad 

under sin cancersjukdom.   

 

Kunskapsbrist som kommunikationshinder 

En bidragande faktor till sjuksköterskornas upplevelse av motvillighet till att samtala om 

sexuell hälsa var brist på kunskap. Sjuksköterskorna rapporterade att de hade kunskapsbrist 

gällande sexuella dysfunktioner som kan ha orsakats av cancern och dess behandlingar. Av 

rädsla för att inte kunna hantera efterkommande samtal ledde detta till att många 

sjuksköterskor avstod från att ta upp ämnet sexualitet med sina patienter.  

Att kunskapsbrist är ett framträdande hinder till det sexuella samtalet stärks genom andra 

studier (Mansour & Mohamed, 2015; Maree & Fitch, 2019). Maree och Fitch (2019) redogör 

för att det endast var ett fåtal av vårdpersonalen som hade adekvat utbildning gällande detta. 

Sjuksköterskornas kunskapsbrist om sexuell hälsa kunde efterföljas av många negativa 

känslor hos dem inför det sexuella samtalet med patienterna. Detta var något som även gav 

upphov till att patienterna upplevde situationen negativt (Gilbert et al., 2016).  

Litteraturöversiktens författare anser att resultatet visar på en mångdimensionalitet vad 

gäller patienternas och sjuksköterskornas upplevelser, önskemål och behov i samband med 

den sexuella omvårdnadskontexten. Vi uppmärksammade att då sjuksköterskornas känslor 

och kunskapsnivåer såg olika ut, hanterades det sexuella samtalet på olika sätt.  
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Detta bidrog till splittrade upplevelser av det sexuella samtalet hos såväl sjuksköterskorna 

som hos patienterna. Enligt Travelbee (1971) skulle en lösning kunna ligga i att 

sjuksköterskorna och patienterna lär av varandra. Det vill säga att de tillsammans genom 

kommunikationen arbetar fram individanpassade lösningar på framkomna hinder vad gäller 

patientens sexuella hälsa.    

Denna litteraturöversikts resultat visade att sjuksköterskor inom onkologisk vård ansåg att 

patienterna borde ha erhållit adekvat information om hur deras sexuella hälsa kunde påverkats 

av såväl cancersjukdomen som behandlingen. Sjuksköterskorna tyckte dock att det var svårt 

att tillgodose denna typ av information, på grund av att de saknade kunskap inom det aktuella 

ämnet. Enligt författarna till denna litteraturöversikt tyder detta på att sjuksköterskor har ett 

behov av att implementera fungerande rutiner som inkluderar patienternas sexuella 

omvårdnadsbehov. Dessa åsikter delades av sjuksköterskor som ansåg att frågor rörande 

patienternas sexuella hälsa skulle ha ingått i bedömningen som genomförs vid första 

patientbesöket. De poängterade att detta var något som låg inom ramarna för deras 

professionella åtaganden och var därmed en omvårdnadsaspekt som de ansvarade för (Maree 

& Fitch, 2019).  

Författarna till denna litteraturöversikt delar uppfattningen om att det råder kunskapsluckor 

hos sjuksköterskor vad gäller sexuell hälsa i kopplat till cancersjukdom. Det finns tillgängliga 

möjligheter till att förbättra samt utveckla sjuksköterskornas kunskap och kompetens.  

I författarnas mening inbegriper detta ett förbättringsområde som dock förutsätter ett 

individuellt och kollektivt ansvar från yrkesverksamma sjuksköterskor. Vi anser att de 

sjuksköterskor som upplever svårigheter vad gäller kommunikation om sexuell hälsa med 

patienter som har en cancersjukdom, kan använda sig av hjälpmedel, såsom exempelvis 

Permission-Limited Information-Specific Suggestions-Intensive Therapy (PLISSIT). PLISSIT 

är en samtalsmodell som framställdes i syfte att underlätta kommunikation om sexualitet med 

patienter och identifikation av deras behov. Samtalsmodellen är uppbyggd utifrån fyra nivåer; 

1) Permission: erbjuda patienten tillåtelse att prata om sexualitet, 2) Limited Information: 

erbjuda information och patientundervisning gällande sexuell hälsa, 3) Specific Suggestions: 

erbjuda sexuella omvårdnadsåtgärder, såsom exempelvis fungerande samlagsställningar eller 

användning av vaginalstav, 4) Intensive Therapy: erbjuda individanpassad sexologisk terapi. 

En implementering av PLISSIT-modellen kan underlätta för sjuksköterskan att samtala om 

sexuell hälsa (Sundbeck, 2013). Litteraturöversiktens författare anser att PLISSIT kan bidra 

till att förstärka välbefinnandet hos patienter med cancersjukdom, kopplat till deras sexuella 

hälsa.  
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En studie som utvärderade PLISSIT-modellens effektivitet av att lösa sexuella svårigheter hos 

patienter med stomi efter cancer, visade på fördelaktiga resultat. Patienternas sexuella 

svårigheter minskade när PLISSIT-modellen hade använts (Ayaz & Kubilay, 2008). 

Sammanfattningsvis ser vi utifrån denna litteraturöversikt ett möjligt samband mellan 

negativa känslor avseende att samtala om sexuella hälsa och kunskapsbrist inom området. Vi 

tror att utökade resurser till utbildning om sexuell hälsa skulle kunna bidra till en fördjupad 

kunskap hos sjuksköterskor. Detta skulle exempelvis kunna ske i form av intern- och 

externutbildningar av personal med spetskompetens inom området. Utbildningar skulle 

potentiellt bidra till att sjuksköterskor känner sig mer kapabla att hantera det sexuella 

samtalet. I och med utökad utbildning kan sannolikheten att sjuksköterskor inkluderar 

patienters sexuella hälsa i omvårdnaden bli större, vilket kan bidra till en normalisering av 

ämnet. 

 

Kliniska implikationer  

Denna litteraturöversikt har bidragit till att belysa vilka hinder som kan uppstå i 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten beträffande sexuell hälsa inom 

onkologisk vård. Författarna anser att litteraturöversikten är av väsentlighet inom den 

onkologiska omvårdnaden, men att det även kan finnas gemensamma beröringspunkter att 

applicera i en generell omvårdnadskontext. Sexualiteten är konstant närvarande hos alla 

individer på ett eller annat sätt, vilket innebär att sjuksköterskor bör uppmärksamma den som 

en självklar del i omvårdnaden i stort. Detta oavsett omständigheter eller patientens sjukdom.  

Denna litteraturöversikt kan bidra till att synliggöra brister och hinder i kommunikationen 

rörande sexuell hälsa.  

För att kunna arbeta utifrån ett holistiskt förhållningssätt förutsätts att sjuksköterskan 

innehar den nödvändiga kunskapen och kompetensen som fordras. Resultatet visade att 

sjuksköterskor saknar kunskap om cancer och dess inverkan på den sexuella hälsan, samt hur 

de rent samtalstekniskt skulle utföra dessa samtal. Litteraturöversiktens författare har en 

förhoppning om att ett åskådliggörande av dessa hinder kan bidra till att ytterligare belysa 

detta område och därmed stärka det faktum att utökad utbildning är en nödvändighet.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Sjuksköterskor upplever att ämnet sexualitet bland annat är för intimt, obekvämt och pinsamt 

att prata om, vilket upprätthåller den norm som säger att sexualitet är ett tabubelagt ämne.  
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I längden kan det normativa beteendet hos sjuksköterskorna verka ofördelaktigt för 

patienternas hälsa. Detta trots att intentionerna från sjuksköterskorna är goda.  

Med detta som grund skulle det vara intressant att på organisationsnivå undersöka vad de 

bakomliggande orsakerna till de normativa strukturerna gällande sexuell hälsa kan bero på. 

Genom att belysa detta skulle generella slutsatser kunna dras och en grund skapas, i syfte att 

bana väg för nya utvecklingsstrategier inom sjukvården gällande sexuell hälsa.  

Litteraturöversikten synliggör att det råder en avsaknad av kunskap hos sjuksköterskor 

gällande sexuell hälsa, vilket visar att det finns bristande segment i sjuksköterskeutbildningen. 

Ett förslag till fortsatt forskning skulle därför kunna vara hur man på bästa sätt kan utbilda 

sjuksköterskor i att samtala, bemöta och stödja patienter med sexuella hälsoproblem. Mot 

bakgrund av detta skulle det även vara intressant att studera hur patienter önskar att bli 

bemötta och vilka behov de har gällande deras sexuella hälsa. Ett synliggörande av 

patienternas behov kan skapa en bra grund och förutsättningar för att skapa fortbildningar 

rörande cancer i relation till sexuell hälsa. 

 
9 Slutsats 

Denna litteraturöversikt har visat att det råder hinder i kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och patienter diagnostiserade med cancer vad gäller sexuell hälsa. 

Sjuksköterskorna beskrev att ett av hindren utgjordes av att tiden för samtal var otillräcklig. 

Sjuksköterskornas förförståelse av patienternas behov var en styrande faktor som bidrog till 

ett undvikande beteende vad gällde initieringen av det sexuella samtalet. Vidare framkom i 

litteraturöversikten att de mest påtagliga hindren var känslomässiga barriärer och 

sjuksköterskornas kunskapsbrist inom ämnet.  

Genom att författarna har granskat sjuksköterskors upplevelser, har vi kunnat bidra med en 

djupare förståelse för komplexiteten om att samtala om sexuell hälsa. Detta har gett upphov 

till en tydligare helhetsbild av den sexuella hälsans dignitet i en onkologisk 

omvårdnadskontext. Denna litteraturöversikt visar att samtal om sexuell hälsa behöver lyftas 

upp i omvårdnaden av patienter med cancer.  
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Begränsningar Antal lästa 
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Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

Cinahl Complete 18/3 (MH "Sexual 
Health") AND (MH 
"Nurse Attitudes") 
AND cancer 

5 År 2005-2019, English, 
Peer-reviewed 

3 3 Huang, L.-L., Pu, J., Liu, 
L.-H., Du, X.-B., Wang, J., 
Li, J.-Y., Yao, W.-X., Zhu, 
X.-Q., Zhang, R., Zhao, Y., 
& He, M. (2013). 
 
Julien, J. O., Thom, B., & 
Kline, N. E. (2010). 
 

Cinahl Complete 18/3 (MH "Sexuality+") 
AND (MH 
"Neoplasms+") 
AND (MH 
"Communication") 

57 År 2005-2019, English, 
Peer-reviewed 

10 5 Barsky Reese, J., Beach, M. 
C., Clegg Smith, K., 
Bantug, E. T., Casale, K. 
E., Porter, L. S., Bober, S. 
L., Tulsky, J. A., Daly, M. 
B., & Lepore, S. J. (2017). 

Cinahl Complete 21/3 (MH "Sexual 
Health" OR MH 
"Sexuality") AND 
(MH "Neoplasms+") 
AND (MH "Nurse 
Attitudes" OR MH 
"Nurse Patient 
Relations" OR 
experience) 
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23 3 Vermeer, W. M., Bakker, 
R. M., Stiggelbout, A. M., 
Creutzberg, C. L., Kenter, 
G. G., & ter Kuile, M. M. 
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Health 
Personnel"[Mesh])) 
OR (experience OR 
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Nursing Journals 

10 5 Fitch, M. I., Beaudoin, G., 
& Johnson, B. (2013). 
 
Hautamäki, K., Miettinen, 
M., Kellokumpu-Lehtinen, 
P.-L., Aalto, P., & Lehto, J. 
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AND neoplasms 
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Barsky Reese, J., 
Beach, M. C., 
Clegg Smith, K., 
Bantug, E. T., 
Casale, K. E., 
Porter, L. S., 
Bober, S. L., 
Tulsky, J. A., Daly, 
M. B., & Lepore, 
S. J. 

Effective 
patient-provider 
communication 
about sexual 
concerns in 
breast cancer: a 
qualitative 
study 

År: 2017 
Land: USA 
Tidskrift: Supportive 
Care in Cancer 
 

Undersöka patienters och 
sjukvårdspersonals 
upplevelser och preferenser av 
att kommunicera om sexuella 
frågor kopplat till bröstcancer 

Metod: Kvalitativ 
Urval: 4 sjuksköterskor 
Datainsamling: Intervjuer och 
fokusgrupper 
Analys: Innehållsanalys 
 

Sjuksköterskorna upplevde att det fanns hinder 
i form av tids- och kunskapsbrist samt en 
rädsla över att kränka patienternas integritet. 
Dessa hinder resulterade i att sjuksköterskorna 
upplevde att det var svårt och obekvämt att 
samtala med patienterna om deras sexuella 
hälsa, vilket resulterade i en motvillighet hos 
dem. Vidare uppfattade sjuksköterskor att den 
sexuella hälsan var en oprioriterad fråga från 
patienternas sida. Dock framkom att de kände 
sig mer trygga i att prata om sexuell hälsa med 
patienterna om patienterna själva tog upp 
frågan. 

Fitch, M. I., 
Beaudoin, G., & 
Johnson, B. 

Challenges 
having 
conversations 
about sexuality 
in ambulatory 
settings: Part II- 
Health care 
provider 
perspectives 

År: 2013 
Land: Kanada 
Tidskrift: Canadian 
Oncology Nursing 
Journal 
 

Undersöka perspektiven hos  
onkologisk sjukvårdspersonal 
rörande samtalen om 
sexualitet efter en 
cancerdiagnos 
 

Metod: Kvalitativ 
Urval: 12 sjuksköterskor 
Datainsamling: Intervjuer  
Analys: Innehållsanalys 
 

Sjuksköterskorna upplevde att sexuell hälsa 
var ett oprioriterat och oviktigt område för 
patienterna i relation till deras sjukdom. Många 
ansåg att sex var ett privat ämne, vilket bidrog 
till att det undveks att tala om. Vidare 
framkom tid- och kunskapsbrist som 
bidragande orsaker till varför sexuell hälsa inte 
diskuterades med patienterna. 

Hautamäki, K., 
Miettinen, M., 
Kellokumpu-
Lehtinen, P.-L., 
Aalto, P., & Lehto, 
J. 

Opening 
Communication 
With Cancer 
Patients About 
Sexuality-
Related Issues 

År: 2007 
Land: Finland 
Tidskrift: Cancer 
Nursing 
 

Att beskriva 
sjukvårdspersonals attityder 
och upplevelser av att 
diskutera frågor relaterade till 
sexualitet med patienter vid 
ett universitetssjukhus i 
Finland 

Metod: Kvantitativ 
Urval: 186 sjuksköterskor 
Datainsamling: Frågeformulär  
Analys: Deskriptiv statistik  
 

Sjuksköterskorna ansåg att de saknade adekvat 
utbildning (24,2%) inom sexuell hälsa, vilket 
var ett av de främsta hindren till varför de inte 
pratade med patienterna om det. Det framkom 
även att sjuksköterskorna tyckte att den 
sexuella hälsan inte skulle tas upp, då den var 
ett privat ämne (76,4%). En andel 
sjuksköterskor (20,9%) beskrev även att ämnet 
var för svårt för dem att hantera, vilket bidrog 
till att de inte diskuterade detta med 
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patienterna. 
Hordern, A. J., & 
Street, A. F. 

Communicating 
about patient 
sexuality and 
intimacy after 
cancer: 
mismatched 
expectations 
and unmet 
needs 

År: 2007 
Land: Australien 
Tidskrift: The Medical 
Journal of Australia 
 

Att utforska hur patienter och 
sjukvårdspersonal 
kommunicerar om intima och 
sexuella förändringar i 
onkologiska och palliativa 
miljöer 

Metod: Kvalitativ 
Urval: 13 sjuksköterskor  
Datainsamling: Intervjuer  
Analys: Innehållsanalys  
 

Sjuksköterskorna undvek att prata om 
sexualitet, på grund av känslomässiga hinder, 
såsom genans, obehag samt rädsla. De var 
rädda för att kränka patienternas integritet om 
de tog upp ämnet sexuell hälsa. Detta var 
enligt dem privat. Sjuksköterskorna beskrev att 
patienterna inte fokuserade på sin sexuella 
hälsa på grund av deras sjukdomstillstånd. De 
beskrev att de bedömde patienternas behov av 
att prata om sexualitet utifrån deras ålder, kön, 
civilstånd och kulturella bakgrund. De beskrev 
även att tiden för att adressera dessa typer av 
frågor var otillräcklig. 

Huang, L.-L., Pu, 
J., Liu, L.-H., Du, 
X.-B., Wang, J., 
Li, J.-Y., Yao, W.-
X., Zhu, X.-Q., 
Zhang, R., Zhao, 
Y., & He, M. 

Cancer 
department 
nurses’ 
attitudes and 
practices in 
response to the 
sexual issues of 
pelvic radiation 
patients: A 
survey in 
Sichuan, China 

År: 2013 
Land: Kina 
Tidskrift: Contemporary 
Nurse: A Journal for the 
Australian Nursing 
Profession 

Att undersöka attityder och 
arbetssätt hos sjuksköterskor 
vid en onkologisk avdelning i 
relation till patienters sexuella 
problem i samband med 
strålbehandling mot 
bäckenbotten 

Metod: Kvantitativ 
Urval: 150 sjuksköterskor 
Datainsamling: Frågeformulär 
Analys: Deskriptiv statistik 
 

Majoriteten av sjuksköterskorna (88,28%) 
rapporterade om brister gällande utbildning 
och kunskap beträffande sexuell hälsa kopplat 
till omvårdnad. Mer än hälften av 
sjuksköterskorna (57,81%) rapporterade att det 
var obekvämt att samtala med patienterna om 
deras sexuella hälsa. Detta var något som även 
påverkades av hur länge de hade arbetat samt 
deras ålder. Sjuksköterskor som hade mer än 
10 års yrkeserfarenhet (30,77%) och var över 
30 år (31,11%) var mer bekväma i att prata om 
sexualitet med sina patienter än övriga som var 
yngre än 30 år och hade arbetat i mindre än 10 
år. 

Julien, J. O., 
Thom, B., & Kline, 
N. E 

Identification 
of Barriers to 
Sexual Health 
Assessment in 
Oncology 
Nursing 
Practice 

År: 2010 
Land: USA 
Tidskrift: Oncology 
Nursing Forum 
 

Att utforska 
onkologisjuksköterskors 
attityder och kunskaper om 
sexuell hälsa 

Metod: Kvantitativ 
Urval: 576 sjuksköterskor 
Datainsamling: Frågeformulär 
Analys: Deskriptiv och 
analytisk statistik 
 

Det framkom att av sjuksköterskor upplevde 
sexualitet som för privat att samtala om. 
Vidare påvisades att sjuksköterskor som var 
utbildade inom onkologi hade lättare att 
samtala med patienterna om sexuell hälsa, 
jämfört med allmänsjuksköterskor. Det 
framkom även skillnader mellan ålder och 
erfarenhet inom yrket. Sjuksköterskor som var 
äldre och hade mer erfarenhet rapporterade att 
det var enklare att prata med patienterna om 
deras sexuella hälsa, jämfört med de yngre, 
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mindre erfarna som rapporterade motsatsen, att 
det var svårare. 

Ussher, J. M., Perz, 
J., Gilbert, E., 
Wong, W. K. T., 
Mason, C., Hobbs, 
K., & Kirsten, L. 

Talking about 
sex after 
cancer: A 
discourse 
analytic study 
of health care 
professional 
accounts of 
sexual 
communication 
with patients 

År: 2013 
Land: Australien 
Tidskrift: Psychology 
and Health  
 

Att undersöka hur 
vårdpersonal arbetar och 
diskuterar kring sexuella 
hälsoproblem inom 
onkologisk vård 

Metod: Mixad metod 
Urval: 11 sjuksköterskor 
Datainsamling: Intervjuer 
Analys: Innehållsanalys  
 

Sjuksköterskor upplevde att det var obekvämt 
att samtala om sexualitet, samt att det var ett 
privat ämne att prata om. De uppgav önskan 
om utbildning kring att samtala om känsliga 
frågor relaterat till deras kunskapsbrist, i syfte 
att öka deras trygghet. Hinder beträffande 
initiering av samtal kring sexuell hälsa, kunde 
relateras till patienternas kön, ålder, civilstånd 
samt kulturella bakgrund. Tidsbristen beskrevs 
som en aspekt vilken försvårade 
vårdrelationen. 

Vermeer, W. M., 
Bakker, R. M., 
Stiggelbout, A. M., 
Creutzberg, C. L., 
Kenter, G. G., & 
ter Kuile, M. M. 

Psychosexual 
support for 
gynecological 
cancer 
survivors: 
professionals’ 
current 
practices and 
need for 
assistance 

År: 2015 
Land: Nederländerna 
Tidskrift: Supportive 
Care in Cancer 
 

Bedöma sjukvårdpersonals 
psykosexuella stödinsatser, 
barriärer för tillhandahållande 
av psykosexuellt stöd, och 
sjukvårdpersonals behov av 
utbildning och assistans 

Metod: Kvalitativ 
Urval: 10 sjuksköterskor 
Datainsamling: Intervjuer 
Analys: Innehållsanalys 
 

Sjuksköterskorna upplevde att de träffade 
patienterna för sällan och att det fanns en 
tidsbrist gällande att adressera frågor om 
sexuell hälsa. De upplevde även att det var 
obekvämt och pinsamt att ta upp frågor 
rörande sexualitet. Det framkom att 
sjuksköterskornas ålder och erfarenhet var 
faktorer som beskrev huruvida de pratade om 
sexuell hälsa med patienterna. Slutligen 
uppfattade de att patienterna primärt var 
fokuserade på att samtala om sin behandling, 
sjukdom och överlevnad istället för sexuella 
hälsofrågor. 

Zeng, Y.-C., Li, 
Q., Wang, N., 
Ching, S. S. Y., & 
Loke, A. Y. 

Chinese 
Nurses’ 
Attitudes and 
Beliefs Toward 
Sexuality Care 
in Cancer 
Patients 

År: 2011 
Land: Kina 
Tidskrift: Cancer 
Nursing 
 

Att beskriva sjuksköterskors 
attityder och åsikter gällande 
sexuell omvårdnad hos 
cancerpatienter 

Metod: Kvantitativ 
Urval: 199 sjuksköterskor 
Datainsamling: Frågeformulär 
Analys: Deskriptiv statistik 
 

En stor del (76,4%) av sjuksköterskorna ansåg 
att sex var en privat angelägenhet. Mer än 
hälften av sjuksköterskorna (63,8%) att 
patienternas sjukdomstillstånd bidrog till ett 
minskat intresse från dem gällande sexualitet, 
samt att de inte prioriterade ämnet. Det 
framkom att hälften av sjuksköterskorna 
(51,8%) saknade förståelse kring hur 
cancersjukdom kunde påverka patienternas 
sexuella hälsa. Över hälften av 
sjuksköterskorna (69,8%) rapporterade 
osäkerhet beträffande sina förmågor att prata 
om sex. 
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Zeng, Y. C., Liu, 
X., & Loke, A. Y. 

Addressing 
sexuality issues 
of women with 
gynaecological 
cancer: Chinese 
nurses’attitudes 
and practice 

År: 2011 
Land: Kina 
Tidskrift: The Journal of 
Advanced Nursing 
 

Beskriva sjuksköterskors 
attityder och utövande i att 
adressera sexuella frågor med 
patienter som har 
gynekologisk cancer 
 

Metod: Kvantitativ 
Urval: 202 sjuksköterskor 
Datainsamling: Frågeformulär 
Analys: Deskriptiv statistik 
 

Tidsbrist, otillräcklig utbildning inom sexuell 
omvårdnad, personalbrist samt begränsade 
resurser framkom som aspekter till varför 
sjuksköterskorna (74,8%) inte talade om 
sexuell hälsa med patienterna. Cirka hälften 
(57,4%) av sjuksköterskorna uppgav att de 
förstod hur sjukdomen kunde påverka 
patienternas sexuella hälsa. En andel (34,2%) 
tog sig tid att prata om sexualitet trots 
tidsbristen. Otrygghet och osäkerhet i att prata 
om sex påvisades (64,9%). Sjuksköterskorna 
rapporterade att det var obekvämt (65,3%) och 
genant (71,3%) att prata om ämnet. 
Sjuksköterskorna uppgav att sexuell hälsa var 
oprioriterat av patienterna (72,3%) och var 
rädda för att förolämpa patienterna (69,3%). 

 

 


