
 

 

 

 

 
 

SAMTAL MELLAN SJUKSKÖTERSKAN OCH PATIENTEN 

RÖRANDE SEXUALITET OCH SEXUELL HÄLSA  

 

Faktorer som hindrar och underlättar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng  

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng  

Examinationsdatum: 13 juni 2016 

Kurs: K45 

Författare: Ebba Johansson Handledare Karin Casten Carlberg  

Författare: Anna Tipner  Examinator: Sissel Andreassen Gleissman 

  



SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund  
Sexualitet är en del av de mänskliga rättigheterna och fundamentalt för människan. 

Sjuksköterskan bär ansvaret att samtala om sexualitet och sexuell hälsa med patienterna. 

Trots vetskap om att patienternas sexualitet och sexuella hälsa påverkas av sjukdom och 

behandling uteblir samtalet ofta. 

 

Syfte  
Synliggöra faktorer som hindrar och underlättar för samtal mellan sjuksköterskan och 

patienten rörande sexualitet och sexuell hälsa. 

 

Metod  
En litteraturöversikt valdes som metod. Sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes i 

databaserna PubMed och CINAHL, vilket resulterade i 15 artiklar som inkluderades i 

resultatet. 

 

Resultat 
Fyra huvudteman kunde identifieras. En vanlig inställning hos sjuksköterskorna var att 

ämnet var för privat, känsligt eller tabu. Tidsbrist och brist på privata lokaler för samtalet 

var andra återkommande faktorer. Många sjuksköterskor ansåg att patienterna var för sjuka 

för att bry sig om sexualitet eller att patienter inte förväntade sig att sjuksköterskan skulle 

ta upp ämnet. Kultur och språk utgjorde hinder, liksom otillräcklig utbildning och träning i 

att adressera sexualitet. En god relation mellan sjuksköterska och patient, tillåtande 

vårdkultur på avdelningen samt hjälpmedel i form av kliniska riktlinjer, modeller och 

skattningsskalor efterfrågades då det ansågs kunna underlätta samtalet. 

 

Slutsats 
Det fanns många faktorer som hindrade eller underlättade samtalet rörande sexualitet och 

sexuell hälsa. Artiklarna behandlade framför allt hinder varav många hade med 

sjuksköterskors attityder och fördomar att göra. Även personliga faktorer hos 

sjuksköterskan som utbildning och klinisk träning var framträdande faktorer. Vårdpersonal 

har en möjlighet till förbättrad, holistisk vård med fördjupad kunskap i vad som hindrar 

och underlättar det viktiga samtalet rörande sexualitet och sexuell hälsa.  

 

Nyckelord Faktorer, Patient, Samtal, Sexualitet, Sexuell hälsa, Sjuksköterska 
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BAKGRUND 
Patienter vill samtala om sexualitet och sjuksköterskor förstår att sjukdom och behandling 

kan påverka sexualiteten och den sexuella hälsan. Trots detta visar forskning att ämnet 

ändå inte kommer på tal i den utsträckning som patienterna önskar. Patienterna vill att 

sjuksköterskan eller läkaren ska initiera till samtalet medan sjuksköterskan tror att samtalet 

enbart ska tas upp om patienten själv initierar till det (Saunamäki, Andersson & Engström 

2010; Quinn, Happell & Browne, 2011; Rasmusson, Plantin & Elmerstig, 2013). 

 

Sexualitet och sexuell hälsa 

Sexuell hälsa och sexualitet är två begrepp som är beroende av varandra. Ägandet av sin 

egna sexualitet och att få denna respekterad är sexuell hälsa. För att detta ska kunna bli 

möjligt krävs ett samhälle som erkänner varje människas unika behov och en väg dit är att 

utbilda patienten via hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2014).  

World Health Organisation [WHO] (2006), erkänner sexualiteten och den sexuella hälsan 

som fundamentalt för människan. Denna litteraturöversikt har sin utgångspunkt i WHO:s 

(2006) definition på sexuell hälsa samt sexualitet just för att de, som 

omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson (1982), utgår ifrån principen om sexualitet som 

grundläggande behov. För en del människor är till och med känslor tillhörande 

fortplantningsdriften starkare än viljan att överleva (Henderson, 1982). Rätten till kunskap 

påtalas av både Henderson (1982) och WHO (2006) och just därför är samtalet mellan 

sjuksköterska och patient rörande sexualitet och sexuell hälsa viktigt. 

  

Sexuell hälsa, enligt World Health Organisation [WHO] (2006), är grundläggande för den 

fysiska och emotionella hälsan och välbefinnandet hos individen, par och familjer. Sexuell 

hälsa är även viktigt för den sociala och ekonomiska utvecklingen i samhällen och länder. 

Sexuell hälsa innebär att alla personer ska ha rätt till kunskap inom ämnet för att på så sätt 

ha möjlighet till ett säkert sexualliv. 

  

Enligt WHO (2006) är sexualitet en central del av att vara människa och är så genom hela 

livet. Sexualitet omfattar kön, könsidentiteter och könsroller men även sexuell läggning, 

erotik, njutning, intimitet och reproduktion. Sexualiteten genomsyras av tankar, fantasier, 

önskningar, övertygelser, attityder, värderingar, beteenden och relationer, men det är inte 

alltid alla upplevs och tas i uttryck. Vidare påverkas sexualiteten av flera olika faktorer; 

biologiska, psykologiska, sociala, ekonomiska, politiska, kulturella, etiska, juridiska, 

historiska, religiösa och spirituella. 

 

Som WHO:s definitioner lyder genomsyras sexualiteten bland annat av attityder vilket 

innebär att det är både sjuksköterskans egen attityd samt patientens attityd till sexualitet 

som styr hur det kommer återspeglas i olika situationer. Detta gör sexualiteten till något 

som berör både sjuksköterskan och patienten då den är fundamental för båda. 

Medvetandegörandet av sin egen attityd till sexualitet har betydelse för hur sjuksköterskan 

kommer att se på sexualiteten hos sin medmänniska; patienten. Detta påvisas också i 

studierna av Saunamäki et al. (2010), Quinn et al. (2011) och Rasmusson et al. (2013).  

 

Även Maslow (1987) beskriver sexualitet som fundamentalt för människan. Maslows 

behovshierarki utgår från att människan söker sig uppåt genom fem nivåer av behov. 

Behov från de olika nivåerna kan upplevas samtidigt men de högre nivåerna känns mer 

angelägna då de lägre nivåernas behov blivit tillfredsställda. Teorin förklarar hur vi 
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människor prioriterar mellan olika behov. Den första nivån, fysiologiska behov, inbegriper 

mat, vatten och syre men också människans sexualdrift. Sexualitet, som ett uttryck för 

kärlek och tillgivenhet, inbegrips i den tredje nivån av behov. Således är sexualitet även för 

Maslow, och i likhet med WHO (2006) och Hendersson (1982), ett grundläggande behov 

för oss människor.  

 

En persons sexualitet och sexuella hälsa kan påverkas av flertalet sjukdomstillstånd 

exempelvis olika cancerdiagnoser, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, 

neurologiska sjukdomar, stroke, skalltrauma, demenssjukdomar, njursjukdomar och 

leversjukdomar. Även livsstilsfaktorer som övervikt/fetma, alkohol, tobak och narkotika 

påverkar, liksom medicinering som exempelvis blodtryckssänkande läkemedel, 

antidepressiva/antipsykotiska läkemedel samt läkemedel vid epilepsi, smärta och parkinson 

(Sundbeck, 2013). Effekter på det reproduktiva systemet (exempelvis efter vissa kirurgiska 

ingrepp) kan påverka den sexuella funktionen, men även symtom kopplade till sjukdom 

som till exempelvis smärta, trötthet, oro, depression, funktionsstörning (Hulter, 2009). I 

studien av Wilmoth, Hatmaker-Flanigan, LaLoggia, och Nixon (2011) visar det sig att 

kvinnor som blivit diagnosticerade med äggstockscancer fått negativ påverkan på 

sexualiteten. Symtomen uttrycks i varierande grad där kvinnorna menar att de inte längre 

känner sig hela som ett resultat av cancerbehandlingen. Andra symtom kvinnorna vittnar 

om är hormonella förändringar, besvär med torra slemhinnor och smärtsamma samlag.  

Effekterna av de ovan nämnda tillstånden utesluter inte det faktum att vi är människor med 

sexuella behov (WHO, 2006). 

 

Sexuella rättigheter 

Sveriges regering fastställer att sexuella rättigheter ska gälla alla människor, oberoende av 

ålder, kön, sexualitet, könstillhörighet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, 

funktionshinder. Här inbegrips även att alla har rätt till sin egen kropp och sexualitet. 

Lagreformer som syftar till att främja den sexuella och reproduktiva hälsan och rättigheter 

för alla människor är något som Sverige stöder (Regeringskansliet Utrikesdepartementet, 

2006). 

 

Sexuella rättigheter utgör en del av de mänskliga rättigheterna. De omfattar möjligheten att 

uppnå högsta möjliga sexuella hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård som erbjuder vård 

och omsorg inom reproduktion och sexuell hälsa. Dock är detta till största grad beroende 

av tillgången till en hälso- och sjukvård som erkänner och förespråkar sexuell hälsa (WHO, 

2010).   

 

Dokumentation av sexualitet och sexuell hälsa 

Enligt Patientdatalagen är legitimerade sjuksköterskor skyldiga att föra patientjournaler 

(SFS 2008:355). Till hjälp kan VIPS-modellen (Välbefinnande-Integritet-Prevention-

Säkerhet) som presenterades för mer än 20 år sedan användas. Modellen används som stöd 

vid dokumentation utförd av sjuksköterskor inom olika verksamheter i Sverige, Norge och 

Danmark. VIPS har också skräddarsytts på flera håll för att passa flertalet vårdområden 

extra bra, bland annat finns varianter för psykiatrin (Psyk-VIPS), primärvården (Prim-

VIPS), den peri-operativa vården (Periop-VIPS) och skolhälsovården (Skol-VIPS). Studier 

visar att VIPS-modellen hjälpt många sjuksköterskor att sätta ord på sin omvårdnad och 

stärkt deras analytiska förmåga. Modellen har också synliggjort vad omvårdnaden bidrar 

med till hälso- och sjukvården (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2013).  
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VIPS använder sökordet sexualitet/reproduktion under omvårdnadsstatus. Fysiologiska 

funktionshinder men även psykologiska aspekter som kunskap, attityder, sexuell erfarenhet 

och könsroller kan vara relevant att dokumentera här, likaså det som rör relationer, krav 

och förväntningar (Ehnfors et al., 2013).  

 

Hendersons behovsteori 

Denna litteraturöversikt förankrar sig i Virginia Hendersons behovsteori. Henderson 

(1982) utgår ifrån att vi människor har grundläggande behov för att nå hälsa. Exempel på 

sådana behov är sexualitet, kärlek, mat och uppskattning. Enligt Henderson kan de 

mänskliga grundläggande behoven skifta under livets gång och de ser olika ut för olika 

individer. Människan skapar, utifrån dessa grundläggande behov, en livsstil för att kunna 

tillfredsställa sig dessa.   

 

Sjuksköterskan har enligt Henderson en avgörande roll när människan inte längre kan 

förmå sig själv att tillgodose sina grundläggande behov. Sjuksköterskan ska bygga en 

relation med patienten och stödja genom att tillsammans med patienten utforma en 

vårdplan med åtgärder utifrån patientens önskemål och situation. Målet med omvårdnaden 

är att patientens grundläggande behov uppfylls och återigen blir självständig. Först då kan 

patienten nå hälsa (Henderson, 1982). 

 

Henderson (1982) menar att sjuksköterskan är patientens språkrör som måste hävda vad 

som är viktigt då patienten inte själv kan förmå sig. Saknar patienten kraft, vilja eller 

kunskap ska sjuksköterskan hjälpa patienten att utföra för patienten önskvärda åtgärder. 

Detta kan innebära att sjuksköterskan bland annat ska hävda patientens behov av 

sexualitet. En väg dit är att sjuksköterskan ger patienten kunskap om att sexualitet är ett 

viktigt behov som påverkar hälsan (Henderson, 1982). Detta är av största vikt för att 

sjuksköterskan ska kunna erbjuda den holistiska vård som erfordras; och därför är samtalet 

viktigt (Saunamäki et al., 2010; Quinn et al., 2011; Rasmusson et al., 2013). 

 

Samtal 

Enligt Fossum (2013) är det sannolikt att vi människor samtalar med varandra för att 

tillföra kunskap samt för att få reda på ny kunskap. Samtalet är med andra ord 

kunskapssökande. Enligt Anderson (2002) är det omöjligt att lyckas få till en enda 

definition av samtal eftersom varje samtal är beroende av sammanhanget, deltagarna och 

villkoren. Dock menar Anderson att det finns gemensamma egenskaper som gäller för alla 

samtal. Vi människor går in i samtalet med erfarenheter från vårt dagliga liv. Varje samtal 

omges och påverkas dessutom av andra samtal vilket betyder att inget samtal är en isolerad 

händelse. Utöver detta är alla samtal präglade av förväntningar, avsikter och syften som 

varje involverad person bidrar med. Sist men inte minst innehåller varje samtal mellan 

deltagare, enskilda tysta samtal inom oss själva. Det talade samtalet kommer således 

förstås och uppfattas olika av deltagarna.  

 

Fossum (2013) menar att det finns en mängd synonymer till ordet samtal, exempelvis 

dialog, samspråk och resonemang. Ordet samtal används i denna litteraturöversikt, oavsett 

om det ursprungliga uttrycket i artiklarna ibland är ett synonymt uttryck.  

 

Samtalets betydelse belyses i en studie där patienter med långvarig smärta intervjuas. 

Några deltagare rapporterar att samtalet är lika viktigt som specifik smärtterapi, eftersom 

samtalet hjälper till att skapa en grund för samförstånd, som följande citat visar: "istället 

för att endast få läkemedel, får du samtal, förståelse och empati utöver smärtbehandling..." 
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(Tveiten & Knudsen, 2011, s. 336). Ett bra samtal är enligt hälso- och sjukvårdspersonal i 

en studie av Tveiten och Meyer (2009) aktivt lyssnande, att låta patienten berätta 

hans/hennes berättelse och att ställa frågor. Jämlikhet och respekt i relationen understryks 

som viktiga parametrar. Även Svensk Sjuksköterskeförening (2010) beskriver hur 

respekten för patientens värdighet är betydelsefull i möten och samtal mellan patient och 

vårdare. Samtal handlar om mer än rent informationsutbyte, exempelvis att visa omtanke 

för den andra. Resultatet i studien av Tveiten och Meyer (2009) visar att hälso- och 

sjukvårdspersonalens medvetenhet om syftet med samtalen är begränsad. Personalen 

utnyttjar inte de möjligheter som samtalen erbjuder och de saknar tillräcklig kännedom om 

samtalets inflytande på behandling och patientens copingförmåga. 

 

Fossum (2013) menar att det är många faktorer som inverkar på hur ett samtal kommer att 

utspela sig. Dessa är viktiga att belysa för att bättre förstå hur de påverkar samtalet. 

Språkbruket är av största vikt för att den andre ska kunna förstå. Bemötandet spelar också 

en viktig roll. Det handlar bland annat om hur samtalet genomförs, hur vi människor 

uttrycker oss genom vårt kroppsspråk och tonfall. Bemötande genomsyras av våra 

värderingar och sätt att se på våra medmänniskor, vilket gör att bemötandet indirekt 

påverkar hur vården utförs. Som alla erfarit kan ett bemötande vara bra eller dåligt. En 

sjuksköterska eller läkare som låter stressad underlättar inte för patienten vad gäller att 

samtala om saker som kräver tid, engagemang och förtroende. Ett typiskt hinder för 

samtalet i vårdsituationen är att vårdgivaren många gånger lägger fokus på sjukdomen och 

dess behandling än att se hela människan, hennes hälsohistoria och livssituation. I en studie 

av McCabe (2004) beskriver patienter detta fenomen, att sjuksköterskan mest samtalade 

om behandlingen som skulle utföras än att fokusera på patienten som individ. Patienterna 

ansåg att detta berodde på stress och tidsbrist. Patienterna upplevde att det var svårt att 

samtala när sjuksköterskan var stressad och menade att de inte ville störa.  

 

Enligt Vinthagen (2013) finns olika maktformer som genomsyrar samtalen inom vården. 

Initialt vid mötet mellan vårdgivare och vårdtagare uppstår en maktrelation. Som orden 

just belyser "givare" och "tagare" är patienten redan undergiven då patienten är sjuk, 

saknar kunskap om hur behandling kan se ut samt om och i så fall hur sjukdomen kan 

botas. Patienten behöver hjälp av vårdgivaren som besitter kunskap och förmåga att bota 

eller lindra sjukdom och symtom. Diagnosmakt är en typ av maktutövning då diagnosen 

blir ett sätt att definiera patienten på. Informationsmakt handlar om att vårdgivaren har ett 

övertag vad gäller information. Vårdgivaren kan välja vad som är relevant att informera 

om, hur det ska informeras och när. Vad gäller till vilka informationen ska riktas (till 

exempel anhöriga), delas informationsmakten med vårdtagaren då han/hon kan välja vilken 

information han/hon vill lämna om sin sjukdom. Vidare finns makt i form av auktoritet då 

vårdgivaren har en större förmåga att driva sin vilja igenom tack vare stödet från staten och 

samhällets normer. Det talas även om resursmakt då vårdtagaren i och med sin sjukdom är 

resurssvag på grund av nedsatt fysisk eller psykisk funktion. Ju mer sjuk vårdtagaren är 

desto mer beroende är han/hon av vårdgivarens kunskap och omtanke. Förutom 

maktrelationen "vårdgivare-vårdtagare" finns även andra maktfaktorer som inverkar på 

samtalet; genus, etnicitet, sexualitet, klass och ålder. Detta gör vårdsituationen utmanande 

och komplex. Som Vinthagen (2013, s. 89) uttrycker sig, "ibland blir det till och med 

omöjligt att kommunicera, som när en manlig svensk läkare ska intervjua en somalisk 

kvinna om intima sjukdomar". 
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Sjuksköterskan ansvarar, enligt International council of nurses [ICN] (2014), för att 

patienten ska få lämplig, tillräcklig och korrekt information på ett kulturellt anpassat sätt. 

Informationen ska fungera som patientens grund för samtycke till behandling och vård.   

 

För att bättre förstå innebörden av begreppet samtal definieras nedan begreppet 

kommunikation. 

 

Kommunikation  

Kommunikation, samtal och bemötande är beroende av varandra; kommunikation är möten 

där samtal och bemötande tar plats. Kommunikation kan förstås som 

informationsöverföring och handlar både om det verbala uttrycket och det icke verbala 

kroppsspråket. Det verbala innefattar också det osagda, det som sägs mellan raderna och 

kroppsspråket kan vara avsiktligt och oavsiktligt (Fossum, 2013). Patienter i studien av 

McCabe (2004) tar upp det icke verbala kroppsspråket som en viktig del av 

kommunikationen i vården. De menar att kroppsspråket var en indikator på om 

sjuksköterskan var genuint och känslomässigt engagerad, vilket i sin tur genererade att 

patienterna kände sig förstådda och respekterade. Baggens och Sandén (2009) hävdar att 

båda parter i ett samtal behöver fånga varandras uppmärksamhet och visa sin kunskap med 

kroppen och blicken att de är inriktade på samma sak. Berg (2010) beskriver hur 

sjuksköterskan i mötet med patienten använder sin samlade erfarenhet, sina sinnen och 

kunskap för att försöka förstå patienten. Patienten upplever sig bekräftad när 

sjuksköterskan visar att han/hon lyssnar vilket kan skapa trygghet. 

 

Enligt Fossum (2013) är kommunikation livsnödvändigt för vården, eftersom all vård 

innebär kommunikation. Den behövs för att kunna samarbeta, överleva och tillfredsställa 

våra mänskliga behov. I sjuksköterskans omvårdnadsarbete är målet med all 

kommunikation att människor ska förstå varandra och finna en gemensam bas i mötet där 

de talar om samma sak (Baggens & Sandén, 2009).   

 

Autonomi 

Hälso- och sjukvården ska bedrivas på ett sätt som bevarar patientens rätt till 

självbestämmande, detta står reglerat i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 

Patienten ska få information om olika behandlingsmetoder och dess för- och nackdelar, 

risker och eventuella biverkningar vad gäller medicinering och ingrepp. Allt detta för att 

patienten själv ska kunna bestämma sin vård och behandling (ICN, 2014; SFS, 2014:821). 

 

För att bevara autonomin krävs att patienten är korrekt informerad om vad i dennes hälsa 

som kan komma att påverkas. Studier visar att sjuksköterskor är medvetna om att 

sexualiteten och den sexuella hälsan kan påverkas av sjukdom och behandling. Enligt 

dessa studier visar det sig att samtalet om sexualitet och sexuell hälsa ofta uteblir av olika 

anledningar. Detta kan resultera i att sjuksköterskor inte kan möta upp patienternas behov 

och rättigheter till en god vård som bygger på att tillgodose alla delar av patientens hälsa 

(Saunamäki et al., 2010; Quinn et al., 2011; Rasmusson et al., 2013; SFS 1982:763). 

 

Sjuksköterskans attityder gentemot samtal rörande sexualitet och sexuell hälsa 

I studien av Saunamäki et al. (2010) visar det sig att över 80 procent av sjuksköterskorna 

inte tog sig tid till att samtala om sexualitet och sexuell hälsa. Studien belyser 

sjuksköterskors attityder och åsikter där ålder och utbildning är två faktorer som påverkar 

dessa. Äldre sjuksköterskor är mer självsäkra i att närma sig sexuella frågor. Äldre 

sjuksköterskor, samt de med vidareutbildning, har en mer positiv attityd till att samtala om 
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ämnet. Några av föreställningarna som förekommer bland cirka 40-50 procent av 

sjuksköterskorna är att samtal om sexualitet enbart ska tas upp om det initieras av 

patienterna. Sjuksköterskorna ansåg också att de flesta patienter är för sjuka för att vara 

intresserade av sexualitet samt att samtal om sexualitet inte har betydelse för patientens 

hälsa (Saunamäki et al., 2010).  

 

Även en studie av Rasmusson et al. (2013) visar att sjuksköterskor brister i att ge 

information till patienter angående sexualitet. I studien där patienter med olika 

cancerdiagnoser är inkluderade visar det sig det att 48 procent inte fick information 

gällande vilka påföljder cancer kan ha på sexualiteten. I studien har faktorer som kön och 

typ av cancerdiagnos betydelse för mängd given information. Män får mer information 

(ändock för lite) än kvinnor. Patienter med en cancerdiagnos som är direkt förknippat med 

könsorganen får mer information än de med cancerdiagnos som har en indirekt koppling, 

exempelvis prostatacancer i jämförelse med cancer i hals/huvud.  

 

I en kvalitativ studie av Quinn et al. (2011) intervjuades sjuksköterskor inom psykiatrin. 

Alla 14 deltagande sjuksköterskor vittnar om att ämnet oftast kommer på tal om patienten 

själv initierade till det. Fyra av sjuksköterskorna initierade till samtal om sexualitet och tror 

att detta har att göra med deras ålder, kunskap samt erfarenhet. I studien vittnar 

sjuksköterskorna även om att detta område nedprioriteras, trots att alla har förståelse för att 

sexualiteten kan påverkas av psykisk ohälsa/sjukdom och behandling. Några av 

anledningarna till nedprioritering är personliga åsikter och uppfattningar som överröstar 

det professionella handlandet samt att de har för mycket att göra och att det inte finns tid.  

 

Gemensamt för dessa studier (Saunamäki et al., 2010; Quinn et al., 2011; Rasmusson et al., 

2013) är att sjuksköterskorna förstår att sjukdom och behandling kan påverka sexualiteten 

och den sexuella hälsan men trots insikten samtalas det för lite om ämnet. Föreställningar 

om att sexualitet inte är viktigt för patienterna av olika anledningar till exempel att de var 

för sjuka eller för gamla var vanligt liksom att sjuksköterskor är oense om vem som bär 

ansvaret för att ta upp ämnet med patienterna. Samtliga studier redovisar även att mer 

kunskap och erfarenhet hos sjuksköterskorna har en positiv effekt på samtal rörande 

sexualitet och sexuell hälsa. 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Ehnfors et al. (2013) beskriver att det minsta sjuksköterskan kan göra vid bedömning av 

sexuella problem är att signalera till patienten att det är tillåtet att samtala om sexuella 

tankar, känslor och problem. Inleda ett samtal med neutrala frågor kan underlätta. 

Sjuksköterskan bör också kunna bedöma om patienten har relevant kunskap om hur den 

sexuella funktionen påverkas av sjukdom och behandling. En kvalitativ studie av Quinn, 

Happell och Welch (2013) presenterar resultat som visar att sjuksköterskan ska arbeta 

holistiskt i sin omvårdnad för att inkludera alla aspekter av en person. Möjligheten att ha 

intima relationer med andra anses vara en nyckelfaktor för att bli accepterad och känna sig 

tillfredsställd. 

 

Problemformulering 

Sexualitet är fundamentalt för människan (WHO, 2006; Henderson, 1982; Maslow, 1987) 

och är även en del av de mänskliga rättigheterna (WHO, 2010). Sjukdom och behandling 

kan påverka sexualitet och sexuell hälsa. Vilket sjuksköterskor är väl medvetna om. 

Samtidigt samtalas det för lite om detta i patientmötet (Saunamäki et al., 2010; Quinn et 

al., 2011; Rasmusson et al., 2013). Följdfrågan är enkel och given - varför? Uteblir 
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samtalet och patienten inte tillgodoses med relevant information är inte patienten längre 

autonom (ICN, 2014; SFS 1982:763; SFS, 2014:821) och den holistiska vården uteblir. Av 

dessa anledningar är denna litteraturöversikt viktig då den syftar till att synliggöra vilka 

faktorer som hindrar och underlättar för sjuksköterskans och patientens samtal rörande 

sexualitet och sexuell hälsa. 

 

SYFTE  

Syftet var att synliggöra faktorer som hindrar och underlättar för samtal mellan 

sjuksköterskan och patienten rörande sexualitet och sexuell hälsa. 

 

METOD 

Att nämna författarnas förförståelse i metodavsnittet anses öka reliabiliteten i 

litteraturöversikter där kvalitativa studier inkluderats (Henricson, 2012). Förförståelse 

innebär att vi sedan tidigare vet saker om det vi ska studera, och har värderingar och 

erfarenheter med oss in i forskningsprocessen (Priebe & Landström, 2012). När vi började 

studera detta ämne hade vi en förförståelse om att sjuksköterskor inte pratar om sexualitet 

och sexuell hälsa med patienterna. 

 

Val av Metod  

Val av metod, utifrån formulerat syfte, var att göra en litteraturöversikt. Detta för att kunna 

ge en överskådlig blick över de identifierade faktorer som förekommer i befintliga studier 

(Friberg, 2012). Kvaliteten på vården påverkas när samtalet rörande sexualitet och sexuell 

hälsa uteblir, vilket tidigare studier beskrivit (Saunamäki et al., 2010; Quinn et al., 2011; 

Rasmusson et al., 2013). Det uteblivna samtalet förnekar dessutom patientens lagstadgade 

rätt till autonomi (SFS 1982:763) och det grundläggande behovet av sexualitet och sexuell 

hälsa (WHO, 2006). Av dessa anledningar såg vi ett behov av att sammanställa de faktorer 

som hindrar och underlättar samtalet mellan sjuksköterskan och patienten rörande 

sexualitet och sexuell hälsa. 

 

Urval  

Sökningar genomfördes i CINAHL och PubMed. Här användes CINAHL Headings 

respektive MeSH-termer, sökord som representerar innehållet i artiklarna i databaserna. Vi 

ville finna artiklar som var relevanta för studiens syfte; att synliggöra faktorer som hindrar 

och underlättar för samtal mellan sjuksköterskan och patienten rörande sexualitet och 

sexuell hälsa.  

Som inklusionskriterium användes peer reviewed i CINAHL för att få fram material som 

publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Enligt Östlundh (2012) innebar detta dock inte att 

samtliga artiklar som publicerats i en vetenskaplig tidskrift var vetenskapliga. Därför 

användes även research article som inklusionskriterium. Vid sökning i PubMed användes 

av samma anledning review/systematic review som exklusionskriterium (Östlundh, 2012). 

Övriga inklusionskriterier var engelsk text, svensk text, max tio år gamla, abstrakt 

tillgängligt, full text, research article, artiklar som redovisat etiska övervägande och/eller 

blivit godkända av etisk kommitté. Krav på inkluderade artiklar var att de också skulle 

hålla medel till hög kvalitet enligt "Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011)" (Bilaga A). Exklusionskriterier var sexuellt överförbara 

infektioner/sjukdomar. Språkvalet föll på engelska som benämnts vetenskapens officiella 

språk då forskare vill nå ut så långt som möjligt med sina resultat (Segesten, 2012). 
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Svenska språket valdes som inklusionskriterie då det är vårt modersmål. 

Tidsbegränsningen fanns med för att endast inkludera aktuell forskning.  

 

Datainsamling 

En första sökning gjordes i CINAHL den 11 december 2015. I enlighet med Östlundh 

(2012) genomfördes sedan en databashandledning med bibliotekspersonalen på 

Sophiahemmet Högskola. Nya sökord och sökstrategier togs fram för att optimera och 

fånga in fler relevanta artiklar till kommande sökningar i enlighet med Rosén (2012). 

Grupper av sökord kombinerades på olika sätt med boolska AND och OR (Östlundh, 

2012). Dessa grupper anges inom citationstecken i Tabell 1. 

 

Med de nya sökorden och strategierna som framkom vid databashandledningen 

genomfördes ännu en artikelsökning. Sökningen ägde rum den första februari 2016. Vi 

sökte först i CINAHL och sedan i PubMed. Vid sökningarna i CINAHL markerades den 

första gruppens sökord "major concept" och "explode". Den andra gruppens sökord 

markerades endast "explode" för att inte begränsa sökningen allt för mycket. Då en viss 

artikel refererats till i flertalet funna artiklar gjorde vi slutligen en manuell sökning i 

PubMed den andra februari 2016 för att finna grundkällan. Artikelnamnet i sin helhet 

användes som sökord.  

 

De sökord vi ansåg representera denna litteraturöversikts syfte var sexuality, sexual health, 

nursing role, nurse, attitude to sexuality, nurse-patient relations, sexual counseling, sex 

education, nurse attitudes, patient education, sexual behavior och nurse´s role.  

 

Tabell 1, databassökning i CINAHL och PubMed. 

Databas 

& datum 

Sökord Inklusionskriterier Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstracts 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

11/12-

2015 

sexuality OR 

sexual health 

AND nursing 

role 

Full Text; Abstract 

Available; Published Date: 

20050101-20151231; Peer 

Reviewed; Research 

Article; English Language.  

39 15 10 1 

CINAHL 

11/12-

2015 

sexuality OR 

sexual health 

AND nurse 

Full Text; Abstract 

Available; Published Date: 

20050101-20151231; Peer 

Reviewed; Research 

Article; English Language.  

254 2 1  

CINAHL 

11/12-

2015 

sexuality OR 

sexual health 

AND nurse  

AND attitude to 

sexuality 

Full Text; Abstract 

Available; Published Date: 

20050101-20151231; Peer 

Reviewed; Research 

Article; English Language.  

37 12 7 1 

CINAHL 

11/12-

2015 

sexuality OR 

sexual health 

AND nurse-

patient relations  

Abstract Available; 

Published Date: 

20050101-20151231; Peer 

Reviewed; Research 

Article; English Language.  

39 14 2  
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CINAHL 

1/2-2016 

”Sexuality OR 

Sexual 

Counseling OR 

Attitude to 

Sexuality OR 

Sexual Health 

OR Sex 

Education” 

AND ”Nurse-

Patient Relations 

OR Nurse 

Attitudes OR 

Nursing Role 

OR Patient 

Education”  

Abstract Available; 

Published Date: 

20050101-20161231; Peer 

Reviewed; Research 

Article;  Language: 

English, Swedish.  

 

187 33 21 9 

PubMed 

1/2-2016 

"Sexuality OR 

Sex counseling 

OR sex 

education OR 

sexual behavior" 

AND "nurse-

patient relations 

OR nurse´s role 

OR nurses OR 

patient 

education" 

Abstract; Publication date 

from 2005/01/01 to 

2016/12/31; English; 

Swedish.  

 

268 42 15 3 

PubMed 

2/2-2016, 

manuell 

sökning 

på 

artikeltitel 

"Communicating 

about patient 

sexuality and 

intimacy after 

cancer: 

mismatched 

expectations and 

unmet needs"  

 1 1 1 1 

TOTALT   825 119 57 15 

 

Dataanalys 

När vi hade läst de artiklar som matchade syftet började analysprocessen. Faktorer som 

uppgavs hindra och underlätta samtalet rörande sexualitet och sexuell hälsa markerades 

under läsningen med understrykningar och kommentarer. Artiklarna lästes av oss bägge 

separat och oberoende sammanställningar som sedan jämfördes formades; detta för att 

stärka reliabiliteten (Henricson, 2012). Noggranna analyser av samtliga inkluderade 

artiklar har gjorts i enlighet med Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag; Bilaga 

A. Analyserna dokumenterades i Bilaga B, där typbestämning, resultat, kvalitet, syfte, 

metod och deltagare finns presenterat. När samtliga artiklar var lästa självständigt av oss 

bägge jämfördes våra förslag på teman och ur det kristalliserades teman vi bägge 

identifierat var och en för sig.  
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Forskningsetiska överväganden  

Under hela arbetsprocessen med denna litteraturöversikt gjordes etiska ställningstaganden, 

som att inte avsiktligen fabricera forskningsresultat, plagiera eller förvanska materialet 

(Kjellström, 2012). Vi ansåg att det är av klinisk relevans att studera detta ämne då vårt 

resultat kan hjälpa sjuksköterskor att utföra en mer holistisk vård. Av denna anledning 

anses vår litteraturöversikt etiskt försvarbar (Kjellström, 2012). Enligt Forsberg och 

Wengström (2015) ska alla vetenskapliga studier göra etiska överväganden. Av denna 

anledning hade samtliga inkluderade artiklar redovisat etiska överväganden och/eller blivit 

godkända av etisk kommitté.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) betyder peer review sakkunnig granskning vilket innebär att 

forskare som är kunniga inom aktuellt forskningsfält gjort bedömningen av forskningen. 

Det främsta bedömningskriteriet var vetenskaplig kvalitet. Vi valde av denna anledning att 

endast inkludera artiklar som var peer reviewed. För att säkerställa att samtliga artiklar var 

peer reviewed användes detta som inklusionskriterie för sökningar i CINAHL. Gällande 

artiklar hämtade från PubMed säkerställdes detta genom att kontrollera att peer reviewed 

fanns som publiceringsvillkor för den vetenskapliga skriftens hemsida där artikeln 

publicerats. 

 

RESULTAT  

Fyra tydliga teman som återkom i majoriteten av de inkluderade artiklarna framkom. De 

artiklar som bidragit till litteraturöversiktens resultat markerades i referenslistan med en 

asterisk (*). Se även överskådlig presentation i Bilaga B. 

 

Sjuksköterskans attityd och uppfattning 

Sjuksköterskor var medvetna om att det var deras ansvar att ge patienterna möjlighet att 

samtala om sexualitet. De kände också till att patienternas sjukdom och behandling kan 

påverka deras sexualitet (Hoekstra et al., 2012; Hordern & Street, 2007b; Magnan, 

Reynolds & Galvin, 2005; Saunamäki & Engström, 2013; Zeng, Liu & Loke, 2011). Trots 

detta tog sig få sjuksköterskor tid för samtalet (Hoekstra et al., 2012; Magnan et al., 2005; 

Magnan & Reynolds, 2006; Matzo & Hijjazi, 2009; Moore et al., 2012; Olsson et al., 2012; 

Zeng et al., 2011).  

 

En vanlig uppfattning som hindrade många sjuksköterskor från att samtala om sexualitet 

var att de ansåg att ämnet var känsligt, för privat eller rentav tabu (Higgins, Barker & 

Begley, 2008; Hordern & Street, 2007b; Magnan & Reynolds, 2006; Matzo & Hijjazi, 

2009; Olsson, Berglund, Larsson & Athlin, 2012; Saunamäki & Engström, 2013; Zeng et 

al., 2011). Endast två av artiklarna hade resultat som visade att majoriteten av 

sjuksköterskorna i dessa studier inte höll med om att ämnet var för privat för att samtalas 

om (Magnan et al., 2005; Moore, Higgins & Sharek, 2012). De flesta sjuksköterskorna 

kände sig obekväma i att samtala om sexualitet eller otrygga i att ta upp ämnet (Higgins et 

al., 2008; Hordern & Street, 2007b; Magnan & Reynolds, 2006; Matzo & Hijjazi, 2009; 

Olsson et al., 2012; Magnan et al., 2005; Saunamäki & Engström, 2013; Zeng et al., 2011).  

 

Många sjuksköterskor ansåg att patienterna var för sjuka för att bry sig om eller fundera 

över sexualitet (Hoekstra et al., 2012; Magnan & Reynolds, 2006; Matzo & Hijjazi, 2009; 

Olsson et al., 2012; Saunamäki & Engström, 2013; Zeng et al., 2011). Dock visar resultatet 

i studien av Magnan et al. (2005) att endast 25,8 procent av de tillfrågade sjuksköterskorna 

höll med om påståendet att patienterna var för sjuka för att vara intresserade av sex. 

Hordern och Street (2007b), Zeng et al. (2011) och Hoekstra et al. (2012) presenterade 
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resultat där sjuksköterskorna ansåg att patienterna hade viktigare saker att oroa sig för än 

frågor rörande sexualitet. 

 

Hiijazi och Matzo (2009) menade att sjuksköterskorna ansåg att patienterna själva skulle ta 

upp ämnet sexualitet om de hade funderingar. Enligt Magnan et al. (2005) och Zeng et al. 

(2011) tyckte sjuksköterskorna att sexualitet endast skulle tas upp ifall patienterna själva 

initierade samtalet. Flera sjuksköterskor var av åsikten att patienterna inte förväntade sig 

att en sjuksköterska ska ta upp sexualitet (Magnan et al., 2005; Magnan & Reynolds, 2006; 

Saunamäki & Engström, 2013). Sjuksköterskor som ansåg att ämnet var viktigt trodde 

tvärtemot att patienterna förväntade sig att de tog upp frågan (Saunamäki & Engström, 

2013).  

 

Sjuksköterskorna tyckte att sexualitet var läkarens ansvar vilket framkom i flertalet studier 

(Magnan & Reynolds, 2006; Olsson et al., 2012; Saunamäki & Engström; Zeng et al., 

2011). Vissa sjuksköterskor tänkte att någon annan tar upp ämnet (Hordern & Street, 

2007b), medan andra kände osäkerhet över om någon överhuvudtaget samtalat med 

patienten om sex (Olsson, et al., 2012). Annat språk eller annan kultur sågs av många som 

ett hinder för samtalet (Hoekstra et al., 2012; Hordern & Street, 2007b; Moore et al., 

2012). 

 

Studier belyste att patienten skulle bli generad eller förolämpad om sjuksköterskan tog upp 

ämnet (Hordern & Street, 2007b; Zeng et al., 2011). Moore et al. (2012) var inne på 

samma spår och deras studie visade att 73,1 procent av sjuksköterskorna trodde att 

patienten skulle bli generad eller förolämpad om ämnet togs upp med en familjemedlem 

eller släkting närvarande. I samma studie tyckte sjuksköterskorna att det var svårare att 

samtala om sexualitet om patienten var singel. Attityder som förekom bland sjuksköterskor 

i studien av Olsson et al., (2012) var att patienter som hade en partner klarade av sexuella 

problem själva och behövde inte samtala med sjuksköterskan om detta. 

 

Hokestra et al. (2012) har studerat vad som skiljer sig åt i form av hinder för samtal mellan 

en grupp sjuksköterskor som uppgav att de samtalade om sexualitet med patienterna och en 

annan grupp som uppgav att de sällan eller aldrig gjorde det. I den första gruppen hindrade 

kultur och religion, språk och etnicitet. I den andra gruppen utgjorde brist på 

organisationsriktlinjer och praktisk träning hinder, men även att patienterna själva inte tog 

upp ämnet. Brist på kunskap i hur samtalet kan inledas samt bristande kunskaper i ämnet 

generellt var andra hindrande faktorer. Den sistnämnda gruppen sjuksköterskor tyckte att 

det var svårare att samtala med äldre patienter.  

 

Bland de faktorer som kunde underlätta vid samtal nämndes en god relation mellan 

sjuksköterska och patient (Hordern & Street, 2007a; Olsson et al., 2012; Zeng et al., 2011) 

och att patienten själv initierar samtalet (Moore et al., 2012).  

 

Organisatoriska faktorer 

Organisatoriska faktorer angavs ofta som hinder för samtal rörande sexualitet. 

Anledningarna varierade, exempelvis uppgav många sjuksköterskor tidsbrist och att de inte 

tog sig tid som en vanlig faktor till uteblivna samtal (Hoekstra et al., 2012; Magnan & 

Reynolds, 2006; Magnan et al., 2005; Moore et al., 2012; Olsson et al., 2012; Saunamäki 

& Engström, 2013; Zeng et al., 2011). 74,8 respektive 72,8 procent av sjuksköterskorna i 

studien av Zeng et al. (2011) uppgav att personalbrist respektive begränsade resurser 

utgjorde ett hinder. Många sjuksköterskor upplevde också att brist på privata utrymmen 
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försvårade för att kunna utföra dessa samtal (Magnan et al., 2005; Magnan & Reynolds, 

2006; Moore et al., 2012; Olsson et al., 2012; Saunamäki & Engström, 2013; Zeng et al., 

2011). 

  

I flertalet av artiklarna synliggjordes faktorer som skulle kunna underlätta för 

sjuksköterskan att föra ett samtal om sexualitet och sexuell hälsa. Sjuksköterskorna 

efterfrågade bland annat en tillåtande vårdkultur på sjukhuset för att kunna lägga tid på 

samtal med patienterna i det dagliga arbetet (Olsson et al., 2012). Relevanta 

skattningsskalor/verktyg för ämnet skulle få hälften av sjuksköterskorna som arbetar på 

hospis i studien av Matzo och Hijjazi (2009) att känna sig mer bekväma i att initiera 

samtal: ‘‘If on the assessment tool, the issues would be routinely brought up. This would 

open the door to address it. This would be key to get more hospice nurses to address this.’’ 

(s. 276). Better-modellen är en specifik modell framtagen för att underlätta vid samtal 

rörande sexualitet, denna nämndes som en faktor som influerade sjuksköterskor att 

fortsätta samtala om sexualitet med deras patienter (Quinn et al., 2012).  

 

Över 90 procent av sjuksköterskorna som arbetade inom onkologi i studien av Moore et al. 

(2012) medgav att följande faktorer skulle underlätta samtalet: att det fanns privata 

utrymmen på avdelningen för att kunna samtala om sexuella problem samt att en annan 

vårdare nämnt att patienten har sexuella problem. Sjuksköterskor från samma studie 

efterfrågade också kliniska riktlinjer för samtal rörande sexualitet och sexuell hälsa. Brist 

på organisationspolicy och rutiner på avdelningen hindrade sjuksköterskor från samtal 

(Hoekstra et al., 2011; Saunamäki & Engström, 2013). 

 

I två av studierna (Magnan et al., 2005; Magnan & Reynolds, 2006) jämfördes 

sjuksköterskor från olika avdelningar och hur deras uppfattningar skiljer sig åt. Det visade 

sig att sjuksköterskor som arbetade inom onkologi och gynekologi ansåg i större 

utsträckning att sexualitet var viktigt för hälsan än sjuksköterskor inom medicin och 

kirurgi. Sjuksköterskor inom medicin och kirurgi var mer benägna, än sjuksköterskor inom 

onkologi och gynekologi, att tro att hospitaliserade patienter är för sjuka för att vara 

intresserade av sexualitet samt att sexualitet är för privat att samtalas om med patienter.  

 

Utbildning och personliga faktorer hos sjuksköterskan 

Inadekvat/begränsad utbildning inom sexualitet och sexuell hälsa eller brist på relevant 

kunskap och erfarenhet sågs av många sjuksköterskor som ett hinder (Hoekstra et al., 

2012; Matzo & Hijjazi, 2009; Olsson et al., 2012; Zeng et al., 2011). Hoekstra et al. (2012) 

belyste att detta till större utsträckning var representativt för sjuksköterskor som hade 

uppgett att de sällan eller aldrig samtalade om sexualitet med sina patienter. Samma studie 

visade att av de sjuksköterskor som samtalade om sexualitet jämfört med de som sällan 

eller aldrig gjorde det, hade 41 procent respektive 22 procent utbildning i sexuell 

rådgivning. Av sjuksköterskorna i studien av Moore et al. (2012) uppgav 70 procent att de 

kände att de hade tillräcklig kunskap för att kunna föra samtal inom 12 olika relevanta 

områden inom sexualitet. Samma studie visade att över 90 procent av sjuksköterskorna 

ansåg att det skulle vara lättare att föra samtal ifall de hade kunskap om de sexuella 

svårigheter patienterna mötte.    

 

Olsson et al. (2012) visade att personlig mognad och bekvämlighet i egen sexualitet var 

faktorer som underlättar. Lång arbetslivserfarenhet på högre positioner var något som 

sjuksköterskorna i artikeln Zeng et al. (2011) uppgav som faktorer som underlättar för 
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samtalet. I samma studie framkom det att det var mer troligt att gifta sjuksköterskor tar upp 

sexuella frågor med sina patienter jämfört med deras singelkollegor.  

 

De sjuksköterskor som deltagit i utbildning i sexuella frågor på jobbet hade lättare att 

samtala om sexualitet än de som inte gjort det (Magnan et al., 2005; Magnan & Reynolds, 

2006). Mer än 80 procent av sjuksköterskorna i studien av Zeng et al. (2011) ansåg att en 

god kommunikationsförmåga och en god relation mellan sjuksköterska och patient 

underlättar för att sjuksköterskan ska kunna inkludera sexuell hälsa i sin omvårdnad.  

 

Faktorer som hindrar och underlättar samtalet från patienternas perspektiv 

En grundläggande faktor som kunde underlätta för samtal var den att patienter ville ha 

information om sexualitet och sexuell hälsa i förhållande till deras sjukdom och/eller 

behandling. Dock visar studierna att behovet inte blivit tillfredsställt (Hordern & Street, 

2007a; Hordern & Street, 2007b; Matzo & Hijjazi, 2009; Southard & Keller, 2008; Ussher, 

Perz, & Gilbert, 2013). Detta visades tydligt i studien av Matzo och Hijjazi (2009) där 

ingen patient blivit tillfrågad av vårdpersonal om sexualitet eller sexuell hälsa sedan 

sviterna av sin sjukdom eller sedan de blivit inskrivna på hospis. I studien av Southard och 

Keller (2008) hade endast nio av 52 patienter blivit tillfrågade av sin sjuksköterska under 

pågående behandling eller återbesök. En patient i studien uttryckte önskan om att bli 

tillfrågad även om hon inte hade något att samtala om gällande sexualitet eller sexuell 

hälsa. På detta sätt skulle sjuksköterskan kunna visa patienten att sexualitet och sexuell 

hälsa var okej att samtala om. 

 

En faktor som underlättade för samtalet var den att patienterna ville bli respekterade 

genom individbaserad information utifrån deras behov (Hordern & Street, 2007a; Hordern 

& Street 2007b; Matzo & Hijjazi, 2009; Southard & Keller, 2008; Ussher et al., 2013).  

I studien av Southard och Keller (2008) och Ussher et al. (2013) som undersökt hur 

patienterna ville ha sin information fanns en önskan om att få den skriftligt. I studien av 

Ussher et al. (2013) ville endast två procent samtala enskilt med den som vårdar.  

 

Patienterna i studierna beskrev att de upplevde att sjuksköterskor och vårdpersonal var 

stressade, obekväma och ointresserade vilket gjorde att patienterna undvek att ta upp ämnet 

(Hordern & Street, 2007a; Hordern & Street, 2007b; Matzo & Hijjazi, 2009; Southard & 

Keller, 2008). En patient i studien av Matzo och Hijjazi (2009) var osäker på om 

sjuksköterskor och läkare hade adekvat utbildning och var kvalificerade att ställa dessa 

frågor.  

 

Patienterna uttryckte att kunskap och empati hos den som vårdar var viktiga faktorer som 

underlättar för samtalet (Hordern & Street, 2007a; Hordern & Street, 2007b; Matzo & 

Hijjazi, 2009; Southard & Keller, 2008). Relationen med vårdaren var ytterligare en 

underlättande faktor där patienterna efterfrågade ett partnerskap med den som vårdar för att 

skapa trygghet (Hordern & Street, 2007a; Hordern & Street, 2007b; Southard & Keller, 

2008). 

 

Patienter vittnade om att de känt sig marginaliserade på grund av antaganden som 

sjukvårdspersonal gjort om deras sexualitet och sexuella hälsotillstånd baserat på ålder, 

kön, diagnos, kultur eller relationsstatus utan att fråga patienterna innan. Detta trots att 

studierna visat på att patienternas svar inte går att generalisera utifrån de olika 

omständigheterna (Hordern & Street, 2007a; Hordern & Street 2007b; Matzo & Hijjazi, 

2009; Southard & Keller, 2008; Ussher et al., 2013). Ett exempel på detta var en 97-årig 
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kvinna boende på hospis (Matzo & Hijjazi, 2009) som beskrev sig ha återupptäckt sin 

sexualitet det senaste året och njöt av det. I samma studie återupptäckte en man sitt intresse 

sedan studien genomförts och han fick sin livsglädje tillbaka. 

 

Patienter var delade i åsikten huruvida sexualitet var viktigt. De som inte tyckte att 

sexualitet var viktigt ansåg detta på grund av att de begränsade sin sexualitet till själva 

sexakten. Ämnet ansågs även inaktuellt på grund av att de var singlar, eller på grund av 

uppfattningen om att sexualitet till för yngre (Hordern & Street, 2007a; Hordern & Street 

2007b; Matzo & Hijjazi, 2009; Southard & Keller, 2008; Ussher et al., 2013). 

 

Det framkom i studierna av Matzo och Hijjazi (2009) och Hordern och Street (2007b) att 

vissa patienter hade accepterat att samtalet uteblev. Patienterna menade då att 

förändringarna i den sexuella hälsan berodde på åldern och antog att det var normalt. 

 

En del av patienterna ansåg att om sexualitet var viktigt skulle läkaren ha tagit upp det med 

dem medan vissa patienter uttryckte att fokusen låg på att överleva (Hordern & Street, 

2007a; Hordern & Street 2007b; Matzo & Hijjazi, 2009; Southard & Keller, 2008). Detta 

visade på den varierande bredden av hur patienterna definierat sexualitet och vad sexuell 

hälsa innebar för dem. Alla deltagare i studierna hade olika åsikter om vad sexualitet 

innebar och hur viktigt det var för dem, vilket var bidragande orsaker till att behovet av 

information inte blivit tillfredsställt hos patienterna (Hordern & Street, 2007a; Hordern & 

Street 2007b; Matzo & Hijjazi, 2009; Southard & Keller, 2008; Ussher, Perz, & Gilbert. 

2013).  

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion   

WHO (2006) menar att sexualitet är fundamentalt för människan, liksom Henderson 

(1982) och Maslow (1987). Henderson beskriver vidare att sjuksköterskan ska hävda 

patientens grundläggande behov. I enlighet med Saunamäki et al. (2010), Quinn et al. 

(2011) och Rasmusson et al., (2013) ska sjuksköterskan kunna erbjuda patienten holistisk 

vård. Vårt resultat visar att sjuksköterskor undviker samtalet rörande sexualitet och sexuell 

hälsa vilket vi anser är alarmerande. 

 

I likhet med tidigare genomförda studier (Saunamäki et al., 2010; Quinn et al., 2011; 

Rasmusson et al., 2013) visar resultatet i denna litteraturöversikt att sjuksköterskorna är 

medvetna om att sjukdom och behandling kan påverka sexualitet och sexuell hälsa. En 

vanligt förekommande fördom bland sjuksköterskor var exempelvis den om att patienter är 

för sjuka. Studien av Magnan et al. (2005) visade dock att endast 25,8 procent håller med 

om att de flesta patienter är för sjuka för att bry sig om sexualitet. En anledning till att 

sjuksköterskorna tror att patienterna är för sjuka för att bry sig om sexualitet skulle kunna 

ha att göra med att sjuksköterskan kanske inte samtalat ordentligt med sjuka människor 

kring sexualitet tidigare. Kanske saknar de därför förståelse för, eller referensramar till hur 

det är att vara svårt sjuk. Det är möjligt att sjuksköterskorna i ovetskap utgår från att 

sexualitet inte längre är intressant för den sjuke. Kanske har sjuksköterskorna heller inte 

funderat över vad sexualitet och sexuell hälsa egentligen innebär och likställer detta med 

samlag. 

 

Sjuksköterskor vittnar om oenighet rörande vem som bär ansvaret för att ta upp ämnet med 

patienterna. Det är lätt att dra en parallell till den känsla vi bägge har för vår utbildning till 
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sjuksköterskor; att sexualitet och sexuell hälsa inte fått något större utrymme under 

grundutbildningen. Vårt resultat visar att brist på adekvat utbildning och relevant 

erfarenhet är ett hinder för många sjuksköterskor och att kliniska riktlinjer, modeller och 

skattningsskalor efterfrågas. Det är märkligt att det saknas riktlinjer, modeller, möjlighet 

för sjuksköterskor att få utbildning och klinisk erfarenhet inom ett ansvarsområde som 

dessutom är ett grundläggande behov (Henderson, 1982; Maslow, 1987; WHO, 2006). 

Sexualitet och sexuell hälsa borde inte få vara av låg prioritet inom vården. Kanske beror 

detta på att beslutstagare inom vården, liksom alla vi andra, bara är vanliga människor med 

medvetna och omedvetna personliga attityder och fördomar gentemot sexualitet och 

sexuell hälsa. 

 

Ett av huvudresultaten i vårt studie visar att ämnet sexualitet och sexuell hälsa ansågs vara 

känsligt, tabu och för privat. Dock är de inkluderade studiernas resultat inte helt 

samstämmiga. Endast 23 procent av sjuksköterskorna i studien av Moore et al. (2012) höll 

med om att ämnet var för privat och i studien av Magnan et al. (2005) delade endast 18,2 

procent denna åsikt. Moore et al. (2005) intervjuade sjuksköterskor som arbetade inom 

onkologi vilket också Magnan et al. (2005) till viss del gjorde. Det är sedan tidigare känt 

att behandling av cancersjukdom kan ge symtom i form av sköra slemhinnor och 

smärtsamma samlag (Wilmoth, Hatmaker-Flanigan, LaLoggia & Nixon, 2011). Kanske får 

onkologisjuksköterskorna i och med detta en naturlig ingång till samtal med patienten 

rörande sexualitet och sexuell hälsa jämfört med sjuksköterskor inom andra områden som 

inkluderats i denna litteraturöversikt? Detta skulle kunna förklara det icke samstämmiga 

resultatet. Å andra sidan är sexualitet och sexuell hälsa så mycket mer än sköra slemhinnor 

och smärtsamma samlag, varför relevant utbildning i ämne för blivande sjuksköterskor 

återigen måste understrykas som viktigt.  

 

Många sjuksköterskor kände sig obekväma och otrygga i att föra ett samtal rörande 

sexualitet och sexuell hälsa. Äldre sjuksköterskor var mer benägna att hålla med om att 

sexualitet är för privat för att samtala om med patienter, enligt Magnan et al. (2005). Detta 

skulle kunna ses som icke samstämmigt med tidigare genomförda studier (Saunamäki et 

al., 2010) som visar att äldre sjuksköterskor var mer självsäkra i att närma sig sexuella 

frågor. Kanske finns det en kulturell förklaring till detta då de äldre sjuksköterskorna som 

tyckte ämnet var för privat jobbade i USA (Magnan et al., 2005) medan de äldre som ansåg 

sig mer självsäkra i att närma sig samtalet var verksamma i Sverige (Saunamäki et al., 

2010). Det är möjligt att vi i Sverige rent generellt har en öppnare och naturligare 

inställning till sexualitet jämfört med i USA. Zeng et al. (2011) skriver dock i sin 

diskussion att kinesiska sjuksköterskor hade svårare att ta upp sexualitet med sina patienter 

jämfört med kollegor i Sverige och USA. Detta skulle kunna tolkas som att sjuksköterskor 

i USA och Sverige har en lika öppen syn på sexualitet men egentligen är det bara en 

jämförelse mellan Kina å ena sidan och Sverige och USA å andra sidan. Vi tror i vart fall 

att det kan finnas en viss skillnad mellan USA och Sverige. En annan tanke som styrker 

resultatet av Saunamäki et al. (2010) är att de äldre sjuksköterskorna med tid utvecklat en 

personlig mognad och en bekvämlighet i sin egen sexualitet. I studien av Olsson et al. 

(2005) visade det sig att personlig mognad och en bekvämlighet i sin egen sexualitet är 

faktorer som underlättar för samtalet. Å andra sidan kan yngre personer också vara 

bekväma i sin sexualitet och visa på personlig mognad. 

 

Enligt Vinthagen (2013) liksom Henderson (1982) är vårdtagaren beroende av 

vårdgivarens kunskap och omtanke. Vårt resultat visar att patienten litar på vårdgivaren 



 16 
 

och tänker att sexualitet skulle tas upp av denne om det vore viktigt i sammanhanget 

(Hordern & Street, 2007a; Hordern & Street, 2007b; Hiijazi och Matzo, 2009; Southhard & 

Keller, 2008), vilket är samstämmigt med vad som tidigare beskrivits av Saunamäki et al. 

(2010), Quinn et al. (2011) och Rasmusson et al. (2013). I flera studier beskrivs dock hur 

sjuksköterskan i sin tur väntar på att patienten ska ta upp ämnet (Magnan et al., 2005; 

Hiijazi och Matzo, 2009; Zeng et al., 2011). Detta missförstånd är beklagligt. Vem vågar 

bryta tystnaden; sjuksköterskan som anser ämnet vara för privat eller patienten som 

upplever vårdpersonalen som för stressad, obekväm och ointresserad för att våga initiera 

till samtal? Denna fråga belyser en trolig förklaring till varför de bägge parterna väntar in 

varandra vilket får till följd att det viktiga samtalet uteblir. Det uteblivna samtalet bygger 

en stark maktobalans mellan sjuksköterska och patient då patientens autonomi på många 

sätt försvagas genom att undvika och utesluta så viktig kunskap som den rörande ett 

grundläggande behov. Som Vinthagen (2013) belyser är patienten sjuk, saknar kunskap 

och är i behov av hjälp. Henderson (1982) hävdar i sin behovsteori att sjuksköterskan ska 

vara patientens språkrör och hjälpa patienten att utföra önskvärda åtgärder när denne 

saknar kraft, vilja eller kunskap. Dessutom ska sjuksköterskan hävda patientens 

grundläggande behov. Utifrån Hendersons teori anser vi att resultatet i vår litteraturöversikt 

visar på att sjuksköterskor inte tar sin roll som patientens språkrör på tillräckligt stort 

allvar. Patienten kan omöjligt utföra önskvärda åtgärder utan tillgång till adekvat 

information. Sjuksköterskan bejakar heller inte patientens grundläggande behov och 

misslyckas i att ge patienten en holistisk vård. Det råder inga tvivel om att det är 

maktutövning då vårdaren har ett övertag vad gäller information. Dessutom visar vårt 

resultat att sjuksköterskor är medvetna om att det är deras ansvar att ta upp ämnet. Med 

detta faktum i beaktande anser vi det uteblivna samtalet än mer etiskt oförsvarbart och på 

intet sätt förenligt med ICNs etiska kod för sjuksköterskor. ICN (2014) uppger att 

sjuksköterskan ska ge patienten information som ger förutsättningar till samtycke för vård 

och behandling. Utebliven information om ett grundläggande behov kan omöjligen ge rätt 

förutsättningar för samtycke till vård och behandling. Vi anser även att resultatet i vår 

studie, att sexualitet och sexuell hälsa är ett tabubelagt ämne som ofta hamnar mellan 

stolarna, visar på att principen om autonomi inte efterlevs och att patienten inte får den 

information denne är berättigad.  

 

Sexualitet och sexuell hälsa är komplext. Inte minst Maslow (1987) belyser detta genom att 

tillskriva sexualdriften som ett av de mest grundläggande behoven medan sexualiteten, 

som ett uttryck för kärlek och tillgivenhet, nämns först på den tredje nivån i 

behovshierarkin. Vi tolkar Maslows definition på sexualdrift som en önskan att föröka sig. 

Med utgångspunkt i detta anser vi att teorin känns en aning skev. Behöver nutidens 

människa verkligen fortplanta sig för att säkra sin egen överlevnad? För att säkra artens 

överlevnad är det givetvis nödvändigt, men är det ett grundläggande behov på samma nivå 

som vatten och mat på det personliga planet? Teorin anser vi är lättare att applicera på ett 

samhälle med en annorlunda och mer skör ekonomisk och social struktur än det samhälle 

vi i Sverige lever i idag. En inte helt främmande tanke är att avkomma i ett samhälle med 

svält, brist på resurser och arbetskraft, kan ses som en nödvändig tillgång i form av 

arbetskraft i hushåll och jordbruk. Maslows teori anser vi vara väldigt bunden till tid och 

kontext för att den ska kunna vara användbar. Henderson (1982) beskriver liksom Maslow 

människans starka behov av just fortplantning; att hos vissa individer är känslorna kring 

detta starkare än viljan till överlevnad. Henderson talar om känslorna kring fortplantning 

mer som en drivkraft och kanske är det fortfarande en stark faktor som motiverar många, 

men långt ifrån alla, i livet. Det intressanta i detta anser vi är att sexualitet och sexuell 

hälsa, oberoende av uttrycksform och bakomliggande motiv, länge ansetts vara 
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fundamentalt för människan. Detta anser vi också att resultatet i våra inkluderade artiklar 

speglar; sjuksköterskor förstår att sexualitet och sexuell hälsa är ett angeläget ämne, och 

patienter vill få information om det. 

 

När det kommer till sjuksköterskornas inställning till om de tror att patienterna förväntar 

sig att sjuksköterskan ska adressera samtalet, är vårt resultat inte helt samstämmigt. Flera 

sjuksköterskor var av åsikten att patienterna inte förväntar sig att en sjuksköterska ska ta 

upp sexualitet (Magnan et al., 2005; Magnan & Reynolds, 2006; Saunamäki & Engström, 

2013) och endast ett fåtal sjuksköterskor som ansåg att ämnet var viktigt trodde tvärtemot 

att patienterna förväntade sig att de tog upp frågan (Saunamäki & Engström, 2013). Vad 

detta beror på är kan vi endast spekulera i men en tanke är att de sjuksköterskor som anser 

att ämnet var viktigt också förstod att det är ett självklart ämne att ta upp. 

 

Det står reglerat i paragraf 2a i Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 1982:763) att vården ska 

främja goda kontakter mellan patienten. Detta kan knappast anses efterlevas när ett så 

viktigt ämne som sexualitet, som enligt WHO (2006, 2010) erkänts som grundläggande 

behov och en mänsklig rättighet, undviks att samtalas om i vården. För att samtalet ens ska 

kunna bli av anser vi att viljan till att samtala är en nödvändighet. Samtalet är enligt 

Fossum (2013) kunskapssökande vilket blir tydligt i föregående studier där vi kunde se att 

kunskap, hos vårdgivare och vårdtagare, var en kraftkälla till att vilja samtala om sexualitet 

och sexuell hälsa. 

 

Patienter vill ha information om sexualitet och sexuell hälsa och i två av studierna 

(Southard & Keller, 2008; Ussher et al., 2013) undersöktes det närmre om hur 

informationen ska delges. Där framkom det att patienterna önskade informationen 

skriftligt, vilket kan vara en bidragande faktor till att samtalet uteblir. Ett tabubelagt ämne 

som sjuksköterskor inte gärna vill samtala om, kanske inte heller prioriteras i form av 

informationsfoldrar. Vi anser dock att det skulle vara ett ypperligt sätt att närma sig ämnet 

utan att någon part känner sig obekväm; att det finns just skriftlig information som 

sjuksköterskan kan ge till patienten, och som denne kan läsa i lugn och ro. En rimlig tanke 

är att det efter detta skulle vara lättare att närma sig ämnet, både för sjuksköterskan och 

patienten. 

 

I studierna framkommer det att en del patienter begränsade sin sexualitet till exempelvis 

samlag och därför inte ansåg att det var viktigt. Här anser vi att det är viktigt att 

sjuksköterskan accepterar detta men ändå utbildar patienten för att bredda perspektivet av 

vad sexualitet innebär då patienten kanske inte vet detta eftersom sexualitet, enligt WHO 

(2006), är fundamentalt för hälsan. 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt visar också att tidsbrist samt frånvaro av passande lokal 

för privata samtal är vanliga faktorer för uteblivna samtal. Då samtalet anses vara tabu, 

känsligt, och privat är det lätt att förstå att den redan pressade arbetssituationen inom 

vården inte är en bra förutsättning för samtalet. Tidsbrist kan antas ha med resurser i form 

av personal att göra, vilket medför att detta blir en politisk fråga som är alltför omfattande 

för att behandlas djupare i denna diskussion.  
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Metoddiskussion  

Vi ville få en belysande sammanställning av valt område, varför litteraturöversikt valdes 

som metod (Friberg, 2012). För att kunna synliggöra de faktorer som hindrar och 

underlättar sjuksköterskans och patientens samtal rörande sexualitet och sexuell hälsa hade 

i teorin också en intervjustudie kunnat besvara syftet, men vi ansåg att det var mer 

intressant att få tillgång till ett större antal respondenters åsikter. Hade en intervjustudie 

genomförts hade den av praktiska skäl genomförts i Sverige, varpå resultatet med största 

trolighet påverkats. Zeng et al. (2011) nämner till exempel i sin diskussion att kinesiska 

sjuksköterskor hade svårare att ta upp sexualitet med sina patienter jämfört med kollegor i 

Sverige och USA. Med vald metod anser vi att syftet har uppfyllts och visat på intressant 

resultat i varierande faktorer som hindrar och underlättar samtalet.  

 

Ett så litet bortfall som möjligt i inkluderade artiklar var av stort intresse då detta är en 

förutsättning för att kunna generalisera resultaten (Forsberg & Wengström, 2015). I de 

studier som inkluderades i resultatet redovisades varierande grad av bortfall. Sex artiklar 

redovisade inte bortfall alls medan tre redovisade noll procent bortfall. Samtliga sex 

artiklar som inte redovisade bortfall blev nedgraderade från kvalitetsnivå I till kvalitetsnivå 

II endast på grund av detta. I övrigt höll dessa studier hög kvalitet. De studier vi inkluderat 

som redovisade noll procent bortfall var alla mindre studier, vilket enligt Billhult och 

Gunnarsson (2012) är positivt då större studier med noll procent redovisat bortfall kan vara 

skäl att bli misstänksam. De artiklar som vi trots bortfall valt att inkludera har enligt 

Forsberg och Wengström (2015) lägre generaliserbarhet, vilket får till följd att det är svårt 

att generalisera vårt resultat för alla situationer, i alla tider, för alla människor (Priebe & 

Landström, 2012). Vi kan endast spekulera i varför författare väljer att inte redovisa 

bortfall, kanske säger det något om brister i metoden eller att det har med deltagarnas 

tillstånd att göra.  

 

Validiteten i en studie anger graden av precision och kvalitet i frågeställningar, insamlade 

data och redovisade förklaringar. På detta sätt undersöks ifall studien verkligen undersöker 

det den syftar till och inget annat. Validitet kan med ett annat ord benämnas giltighet. 

Bygger resultaten på det som är relevant och verkligt och inte felaktiga tolkningar eller 

undermålig data, kan forskningen anses vara valid (Helgesson, 2015). I denna 

litteraturöversikt har inkluderade artiklar granskats enligt Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag, Bilaga B, och utförliga kommentarer har bilagts för att läsaren ska 

kunna följa våra resonemang. Det anser vi spegla vår noggrannhet och engagemang i 

litteraturöversikten i stort, då vi på samma sätt varit noggranna och angelägna om precision 

och kvalitet genom alla moment i arbetet. Vår avsikt genom arbetet har varit att alltid 

sträva efter en god validitet. Helgesson (2015) förklarar reliabilitet, tillförlitlighet, som att 

det oavsett vem som utför studien ska bli likande resultat. Resultaten ska inte ha uppnåtts 

av en slump. Det faktum att vår metod är väl beskriven anser vi bidra till god reliabilitet. 

Detta är dock vår första litteraturöversikt vilket innebär att vi är nybörjare som säkert 

skulle kunnat förbättra validiteten och reliabiliteten ytterligare om vi kunde göra om 

studien. Samtliga inkluderade artiklar är peer reviewed vilket enligt Veteskapsrådet (2011) 

är en indikator för god vetenskaplig kvalitet. Detta var en aspekt vi tyckte var viktig och av 

samma anledning valde vi att redovisa vår kvalitetsgranskning av artiklarna noggrant i 

Bilaga B. 

 

Internationella artiklar inkluderades i litteraturöversikten. Detta för att vi i Sverige är ett 

rikt land med en rik variation av människor vilket betyder att det är av intresse att inte 

utesluta artiklar som är från andra länder då sexualitet är något som bekommer oss alla 
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oavsett sjukdom, ålder, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion, nationalitet 

eller kultur. Dessutom förekommer flertalet verksamhetsområden och specialistinriktningar 

i arbetet, exempelvis psykiatri, palliativ vård, onkologi, hjärtsjukvård, kirurgi, 

rehabilitering. Detta borde resultera i att översikten får ett bredare resultat, på gott och ont, 

än om endast ett land och ett verksamhetsområde inkluderats. Det är omöjligt att inom 

ramarna för denna litteraturöversikt nå internationell representativitet. Vi hoppas dock 

kunna ge en viss inblick i vilka faktorer som hindrar och underlättar samtalet mellan 

sjuksköterskan och patienten rörande sexualitet och sexuell hälsa, inom flera inriktningar 

inom hälso- och sjukvården i Irland, Nederländerna, Sverige, Australien, USA och Kina.   

 

Då vi har svenska som modersmål och att samtliga artiklar var skrivna på engelska går det 

inte att utesluta att detta kan ha påverkat bedömning och tolkning av artiklarna (Kjellström, 

2012). För att minimera risken för detta har samtliga artiklar lästs av oss bägge samt 

diskuterats sinsemellan. 

 

Forsberg och Wengström (2015) rekommenderar att studier publicerade under de senaste 

tre till fem åren används, då forskning är färskvara. Då en hanterbar mängd artiklar kunde 

hittas vid sökning tidsbegränsad till de senaste tio åren, valde vi att inte följa nämnda 

rekommendationer. Detta kan ha påverkat studiens reliabilitet. 

 

Hoekstra et al. (2012) diskuterar i sin diskussion hur resultatet i enkätstudien kan ha 

påverkats av flera faktorer. De sjuksköterskor som var ansvarstagande och valde att 

medverka i studien kanske också kände större ansvar i sitt arbete och var mer benägna att 

samtala om sexualitet. Samtidigt kanske de sjuksköterskor som inte kände att sexualitet var 

viktigt valde att inte medverka i studien. Detta påverkar definitivt resultatet. Det går inte att 

utesluta att denna litteraturstudie också blivit påverkad av detta. 

 

Vår förförståelse om att sjuksköterskor inte pratar om sexualitet och sexuell hälsa med 

patienterna kan ha påverkat resultatet i viss mån. En förbestämd uppfattning om något 

anser vi rimligtvis borde göra att informationen lättare känns igen och registreras, en 

bekräftelse på ett antagande som redan är känt i tanken. Helgesson (2015) menar att 

mätningar och observationer i forskningssammanhang ska vara oberoende av enskilda 

individers bedömningar och perceptioner i den mån det är möjligt, att objektivitet är ett 

uttryck för både etiska och vetenskapliga krav på forskningen. Helgesson menar vidare att 

det viktigt att undvika att forskningens resultat är beroende av vad forskaren vill se. 

Samtidigt anser Lundmark och Hällgren Graneheim (2012) att det är omöjligt att utesluta 

att förförståelsen påverkat våra tolkningar då det ofta sker omedvetet. Vi diskuterade vår 

förförståelse sinsemellan innan och under arbetets gång för att så långt det var möjligt få 

och behålla en öppen och neutral syn.  

 

Det faktum att vi till denna litteraturöversikt haft tio veckor påverkar givetvis resultatet. Vi 

har varit noggranna i våra granskningar men med mer tid hade djupare analyser och ett mer 

omfattande arbete kunnat åstadkommas. Fokus i vårt arbete blev på huvudresultaten i 

artiklarna på vilka huvudteman formats, ytterligare data återfinns i artiklarna som inte 

presenterats här. Även det faktum att vi är nya i forskningssammanhang kan ha påverkat 

utfallet av vår litteraturöversikt, då alla moment i arbetet varit nya för oss och således 

tidskrävande. Med mer vana i att skriva litteraturöversikter och mer tid att utföra det på 

hade ett mer omfattande arbete kunna åstadkommas.  
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Slutsats  

Vårt resultat visar att på hindrande faktorer i form av att sjuksköterskorna ansåg att ämnet 

var för känsligt, för privat eller rentav tabu för samtal. De kände sig obekväma i att samtala 

om sexualitet eller otrygga i att ta upp ämnet. Sjuksköterskorna uppgav även annat språk 

eller annan kultur som hinder för samtal. Många sjuksköterskor tyckte att patienterna var 

för sjuka för att bry sig om eller fundera över sexualitet, eller att det var läkarens ansvar att 

samtala om ämnet. Samtidigt visar resultatet att sjuksköterskor är medvetna om att det är 

deras ansvar att initiera samtalet och att sjukdom och behandling kan påverka sexualiteten 

och den sexuella hälsan. De organisatoriska faktorer som beskrevs som hinder var tids-, 

plats-, och resursbrist samt brist på organisationspolicy och rutiner. Patienterna uppgav 

hinder i form av att de upplevde sjuksköterskor och vårdpersonal som stressade, 

ointresserade och obekväma. Resultatet visade också att inadekvat utbildning hos 

sjuksköterskorna inom sexualitet och sexuell hälsa och brist på relevant kunskap var 

hindrande faktorer för samtal. Faktorer som ansågs underlätta för samtal var det faktum att 

patienterna ville ha individanpassad information om sexualitet och sexuell hälsa i 

förhållande till deras sjukdom och/eller behandling. Andra underlättande faktorer var en 

god relation mellan patient och vårdare, samt att patienten upplevde att vårdaren besitter 

kunskap och empati. Utbildning i sexuella frågor samt relevanta verktyg för att underlätta 

för samtal, togs upp som underlättande faktorer. Med en fördjupad kunskap i vilka faktorer 

som hindrar och underlättar för samtalet mellan sjuksköterskan och patienten rörande 

sexualitet och sexuell hälsa, erbjuder denna litteraturöversikt förutsättningar för 

vårdpersonal att kunna ge en förbättrad och mer holistisk vård.  

 

Fortsatta studier   

Sexualitet är en del av de mänskliga rättigheterna (WHO, 2010) vilket gör ämnet ständigt 

aktuellt för fortsatt forskning. Vi upplever att utbildning i sexualitet och sexuell hälsa 

bristfälligt tas upp under vår grundutbildning till sjuksköterskor, och ser därför ett behov 

att vidare studera i vilken utsträckningen ämnet inkluderas i grundutbildningen i Sverige. 

På vilket sätt patienterna vill ha sin information togs endast upp i två inkluderade studier, 

fortsatta studier på detta tema skulle kunna fungera som en vägledning för sjuksköterskor i 

sin omvårdnad. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Som det framkommer från WHO (2006) är sexualitet och sexuell hälsa fundamentalt för 

människan. Vården bör anamma detta.    

Vår önskan med denna litteraturöversikt är att ge sjuksköterskor en överblick över de 

faktorer som kan hindra och underlätta samtalet rörande sexualitet och sexuell hälsa med 

patienterna. Detta för att synliggöra dessa och underlätta för det viktiga samtalet; allt för att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (ICN, 2014).    

Med ökad medvetenhet kring sexualitet som en del i sjuksköterskans omvårdnad finns en 

möjlighet till ökad livskvalitet hos patienter. Paragraf 2 i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) belyser ytterligare orimligheten i att sjuksköterskor fortsätter att blunda för 

patientens sexualitet och sexuella hälsa, då god hälsa som nämns som ett mål i lagen 

rimligen borde inkludera fundamentala behov. 
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 I  

BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv 

och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och 

samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, 

tillräckligt antal patienter/deltagre och 

adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys 

av historiskt material som relateras till 

något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att 

studera fenomen eller tolka mening, 

Klart beskriven kontext 

(sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 
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upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier 

och modeller). 

 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet.
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BILAGA B 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod  Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Higgins A., 

Barker P. & 

Begley C. M. 

2008. Irland. 

‘Veiling 

sexualities’: a 

grounded 

theory of 

mental health 

nurses 

responses to 

issue of 

sexuality 

Ta fram en grounded 

theory som förklarar hur 

sjuksköterskor inom 

psykiatrin hanterar 

frågor rörande sexualitet 

i sin kliniska praxis. 

Grounded theory. 

Intervjuerna 

genomfördes med 27 

sjuksköterskor inom 

psykiatrin. 

n=27 

(Externt 

bortfall = 17. 

Internt 

bortfall = 

107) 

  

Kärnkategorin som kom 

ur datan var "beslöjad 

sexualitet". Detta 

symboliserar/avser 

sjuksköterskornas 

berättelser om hur de 

reagerat på den sexuella 

dimensionen av 

patienternas liv.  

Deltagarnas största 

bekymmer kring sexualitet 

var relaterade till känslor 

av personlig och 

professionell sårbarhet, på 

grund av bristande 

kompetens, bekvämlighet 

och självförtroende i detta 

område. Teorin belyser 

det sätt på vilket 

sjuksköterskor 

vidmakthåller metoder 

som marginaliserar, 

diskriminerar och socialt 

utesluter patienter som 

"sexuella medborgare".  

K  

I 

Kvalitet, kommentar:  

Sammanhanget är väl 

beskrivet. Urval 

beskrivet och 

motiverat. 

Urvalsprocess finns 

beskriven, liksom 

tillförlitlighet 

/reliabilitets-hänsyn.   
Interaktion mellan data 

och tolkning påvisas. 

Metodkritik finns. 

Studien fick etiskt 

godkännande av 

universitetet och alla 

deltagande sjukhus. 

Artikeln är peer 

reviewed.  

Hoekstra, T., 

Lesman-

Leegte, I., 

Couperus, M. 

What keeps 

nurses from the 

sexual 

counseling of 

Undersöka hur 

hjärtsviktssjuksköterskor 

samtalar om sexuell 

hälsa genom, samt att 

Enkät skickades till alla 

hjärtsviktskliniker i 

Nederländerna. 

n=146 (-) De flesta (75 procent) av 

sjuksköterskorna kände ett 

visst ansvar att samtala 

om patienternas sexuella 

P 

II 

Kvalitet, kommentar: 

Väldefinierad 
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F., Sanderman, 

R., & Jaarsma, 

T. 2012. 

Nederländerna. 

patients with 

heart failure? 

undersöka vilka hinder 

som hindrar 

sjuksköterskor från att 

samtala om sexualitet. 

Enkäten skickades till 

122 hjärtsviktsenheter i 

tre exemplar per enhet. 

hälsa. Trots detta 

adresserade 61 procent av 

sjuksköterskorna sällan 

eller aldrig sexualitet. Vad 

som hindrade 

sjuksköterskor att ta upp 

sexualitet och som skiljer 

sig mellan sjuksköterskor 

som gör det (n=58) och de 

som inte gör det (n=88) 

inkluderar brist på 

organisationspolicy (49 

procent jämfört med 79 

procent) och brist på 

utbildning (43 procent 

jämfört med 80 procent), 

och att inte veta hur ett 

samtal inleds (24 procent 

jämfört med 72 procent). 

Sjuksköterskor föredrog 

att ta upp sexualitet under 

ett återbesök eller vid 

diskussioner om medicin. 

frågeställning, 

tillräckligt antal 

patienter/deltagare och 

adekvata statistiska 

metoder men 

författarna tror att 

studien kan ha blivit 

för homogen. Bortfall 

är ej beskrivet. Etiska 

överväganden har 

gjorts. 

Artikeln är peer 

reviewd. 

Hordern, A. J., 

& Street, A. F. 

2007. 

Australien. 

Communicating 

about patient 

sexuality and 

intimacy after 

cancer: 

mismatched 

expectations 

and unmet 

needs  

 

Utforska hur patienter 

och vårdpersonal 

kommunicerar om 

intima och sexuella 

förändringar i en cancer- 

och palliativ 

vårdkontext. 

Patienter 

diagnostiserade med 

cancer samt 

vårdpersonal med 

minst 12 månaders 

erfarenhet av cancer- 

och/eller palliativ vård 

intervjuades. Frågorna 

var semistrukturerade. 
 

n=50 
(-) 

 

 

Förväntningarna mellan 

patienterna och 

vårdpersonalen stämde 

inte överens och 

patienternas behov blev 

inte tillfredsställda vad 

gäller kommunikation om 

sexualitet och intimitet. 

De flesta patienter 

vittnade om att de sökte 

information, stöd och 

K 

II 

Kvalitet, kommentar:  

Sammanhanget är väl 

beskrivet. Urval 

beskrivet och 

motiverat. 

Urvalsprocess finns 

beskriven, liksom 

tillförlitlighet 

/reliabilitets-hänsyn.  
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praktiska strategier för hur 

de ska leva med de intima 

och sexuella förändringar 

som behandling av cancer 

innebär. Detta även om 

deras cancertyp inte 

påverkade just fertilitet 

eller sexuella prestation. 

Vårdpersonalen gjorde 

antaganden om att 

patienterna delade deras 

fokus på att bekämpa 

sjukdomen. 

Vårdpersonalen 

begränsade förståelsen för 

patientens sexualitet till 

fertilitet, preventivmedel, 

klimakteriebesvär eller 

erektil dysfunktion. 

Stereotypa antaganden om 

patienternas sexualitet 

gjordes av vårdpersonalen 

utifrån patienternas ålder, 

kön, diagnos, kultur och 

partnerskap.  

Interaktion mellan data 

och tolkning påvisas. 

Metodkritik finns; 

författarna menar att 

studien är representativ 

för engelsktalande då 

engelska var ett krav 

för att delta i studien. 

Etiska överväganden 

har gjorts och studien 

fick etiskt 

godkännande av ”La 

Trobe University” och 

av "Austin Health 

ethics committees". 

Bortfall är ej beskrivet.   

Artikeln är peer 

reviewed. 

Hordern, A. J., 

& Street, A. F. 

2007. 

Australien. 

Issues of 

intimacy and 

sexuality in the 

face of cancer: 

the patient 

perspective 

På djupet undersöka hur 

patienter anser att deras 

sexualitet och intimitet 

har påverkats av deras 

cancerdiagnos, samt hur 

de ville få stöd av 

vårdpersonal att anpassa 

sig till dessa 

förändringar. 

En studie i tre steg 

innehållandes bland 

annat 

semistrukturerade 

intervjuer (n = 82) och 

textanalys av nationella 

och internationella 

kliniska riktlinjer (n = 

33). Denna artikel 

n=50 (-) Denna artikel presenterar 

en analys av 50 

patientintervjuer, som 

visade fem grupper av 

reaktioner på 

cancerdiagnos: '' fokuserar 

på överlevnad'', ''litar på 

sjukvårdspersonalen", 

"önskan om 

K  

II 

Kvalitet, kommentar:  

Sammanhanget är väl 

beskrivet. Urval 

beskrivet och 

motiverat. 

Urvalsprocess finns 

beskriven, liksom 
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presenterar analys av 

50 patientintervjuer.  

valmöjligheter'', ''Sökande 

efter normalitet" och 

''behöver förhandlande 

kommunikation''. De 

flesta patienter söker en 

patientcentrerad och 

förhandlade 

kommunikationsstil från 

sjukvårdspersonal som de 

själva väljer, vid en 

tidpunkt och på ett sätt 

som passar deras 

individuella behov. Många 

patienter är besvikna över 

bristen på information, 

stöd och praktiska 

strategier som 

tillhandahålls av hälso- 

och sjukvårdspersonal för 

att hjälpa dem att leva 

med de sexuella och 

intima förändringar de 

hade upplevt relaterat till 

en livsbegränsande 

sjukdom. 

tillförlitlighet 

/reliabilitets-hänsyn.   
Interaktion mellan data 

och tolkning påvisas. 

Metodkritik finnes. 

Etiska överväganden 

har gjorts och studien 

fick etiskt 

godkännande av 

universitetets etiska 

kommitté. Bortfall är ej 

beskrivet. Artikeln är 

peer reviewed. 

Magnan, M. 

A., & 

Reynolds, K. 

2006. USA. 

Barriers to 

Addressing 

Patient 

Sexuality 

Concerns 

Across Five 

Areas of 

Specialization  
 

Undersöka vad som 

hindrar sjuksköterskor 

(över fem olika 

specialistområden) att ta 

upp frågor rörande 

patientens sexualitet. 

Deskriptiv 

korrelationsstudie där 

sjuksköterskor från fem 

olika specialiteter fick 

fylla i enkät. 

n=302 (-) Det största hindret för att 

ta upp frågor rörande 

patientens sexualitet inom 

alla områden av 

specialisering var 

sjuksköterskornas 

uppfattningar om att 

patienterna inte förväntade 

sig att sjuksköterskor ska 

P 

II 

Kvalitet, kommentar:  

Väldefinierad 

frågeställning, 

tillräckligt antal 

deltagare och adekvata 

statistiska metoder.  

 Forskningsetiska 
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hantera detta område. 

Andra hinder som 

hamnade högt på listan 

var att sjuksköterskan 

kände sig obekväm i detta 

samt bristande 

självförtroende att ta itu 

med sexualitet. Även 

tidsbrist rapporterades 

som en hindrande faktor. 

överväganden har 

gjorts och studien fick 

etiskt godkännande av 

Institutional Reveiw 

Board (IRB). Bortfall 

är ej beskrivet. 

Artikeln är peer 

reviewed. 

 

Magnan, M. 

A., Reynolds, 

K. E. & 

Galvin, E. A.,  

2005 

USA. 

Barriers to 

Addressing 

Patient 

Sexuality in 

Nursing 

Practice 

 

Få information om 

sjuksköterskors attityder 

och uppfattning om 

patienters sexualitet 

relaterat till faktorer som 

ålder, 

arbetslivserfarenhet och 

patientkategori 

(medicinsk, kirurgisk 

och onkologi). 

Sjuksköterskor från ett 

och samma sjukhus 

fick besvara "Sexual 

Attitudes and Beliefs 

Survey" (SABS) för att 

utvärdera 

sjuksköterskors 

attityder och 

uppfattning om 

patienters sexualitet. 

De fick även fylla i 

demografisk fakta; 

ålder, 

arbetslivserfarenhet 

samt vilken avdelning 

de arbetade på 

(medicinsk, kirurgisk 

eller onkologisk). 

n=148 
(0) 

Studien identifierar och 

rankar olika barriärer som 

står i vägen för att 

integrera patienters 

sexualitet i vården. I 

studien framkommer att 

majoriteten av 

sjuksköterskorna har en 

förståelse om att sjukdom 

och behandling kan 

påverka patienters 

sexualitet, vilket rankas 

som den lägsta barriären. 

Högsta barriären visar sig 

vara att sjuksköterskorna 

har förutfattade meningar 

om att patienter inte 

förväntar sig att 

sjuksköterskor ska samtala 

om sexualitet.  

Andra faktorer som 

utgjorde barriärer för att 

integrera patienters 

sexualitet i vården var 

P 
I 
Kvalitet, kommentar:  

Väldefinierad 

frågeställning, 

tillräckligt antal 

deltagare och adekvata 

statistiska metoder. 

Metodkritik finnes; 

författarna menar att 

det låga antalet 

deltagare från ett och 

samma sjukhus samt 

datainsamlingsmetoden 

som var "convinience 

sample" medför att 

generaliserbarheten är 

begränsad. Etiska 

överväganden har 

gjorts och studien fick 

etiskt godkännande av 

IRB.  

Artikeln är peer 

reviewed. 
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mängd tillgänglig tid samt 

bekvämlighet och 

förtroende till den egna 

förmågan att hantera 

frågor gällande sexualitet.  

Matzo, M., & 

Hijjazi, K., 

2009. USA. 

If You Don’t 

Ask Me I Don’t 

Expect Me to 

Tell: A Pilot 

Study of the 

Sexual Health 

of Hospice 

Patients 

Undersöka synen på 

sexuell hälsa och 

intimitet hos patienter 

och sjuksköterskor på 

hospis. 

 

Kvalitativ 

tvärsnittsstudie med 

semistrukturerade 

intervjuer. Studien var 

uppdelad i två delar; en 

del där sjuksköterskor 

intervjuades (del 1), en 

del där patienter 

intervjuades (del 2). 

Del 1: 

n=20 (-) 

 

Del 2: 

n=15 (-) 

75 procent av 

sjuksköterskorna som 

arbetade på hospis uppgav 

att de aldrig (60 procent) 

eller i sällsynta fall (15 

procent) frågar sina 

patienter om deras 

förmåga att uttrycka sig 

sexuellt. 90 procent av 

sjuksköterskorna i studien 

uppgav att de inte 

bedömer deras patienters 

sexuella hälsa, även om de 

flesta av dem (n=17) 

uppgav att de kände till 

åtminstone en patient med 

sexualitets- och 

intimitetsbehov. Sex 

teman kunde identifieras: 

(1) bristande bedömning, 

(2) känsligheten i ämnet, 

(3) ämnet saknar prioritet, 

(4) patientkaraktäristika 

var viktiga, (5) avsaknad 

av bedömningsstandard, 

och (6) att det inte var ett 

område som behandlades i 

den grundläggande 

sjuksköterskeutbildningen. 

K  

II  

Kvalitet, kommentar:  

Sammanhanget är väl 

beskrivet. Urval 

beskrivet och 

motiverat. 

Urvalsprocess finns 

beskriven, liksom 

tillförlitlighet 

/reliabilitets-hänsyn.   
Interaktion mellan data 

och tolkning påvisas. 

Metodkritik finns; 

exempelvis menar 

författarna att 

generaliserbarheten är 

begränsad på grund av 

det relativt låga antalet 

deltagare. Studien fick 

etiskt godkännande av 

IRB. Bortfall är ej 

beskrivet. Artikeln är 

peer reviewed.  
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Resultatet av 

patientintervjuerna visade 

att 34 procent av 

respondenterna skattade 

sitt sexliv som dåligt eller 

mycket dåligt,   
medan 60 procent var 

nöjda med graden av 

intimitet i deras liv. 

Frågorna om sexualitet 

och intimitet som 

patienterna rapporterade 

var varierande och 

flerdimensionella och 

tycktes följa ett livslångt 

mönster.     

Moore, A., 

Higgins, A., & 

Sharek, D. 

2012. Irland. 

Barriers and 

facilitators for 

oncology 

nurses 

discussing 

sexual issues 

with men 

diagnosed with 

testicular 

cancer 

Undersöka 

onkologisjuksköterskors 

självupplevda kunskap 

och bekvämlighet i att 

samtala om sexualitet 

med män som 

diagnostiserats med 

prostatacancer samt att 

identifiera vad som 

hindrar och vad som 

underlättar vid dessa 

samtal.  

Enkätstudie med 

sjuksköterskor från 

slumpmässigt utvalda 

onkologienheter på 

Irland. 

n=89 

(Externt 

bortfall = 95. 

Internt 

bortfall = 16) 

Även om sjuksköterskorna 

var öppna till att ta upp 

sexualitet, informerade de 

få patienter om att de var 

tillgängliga för att samtala 

om sexuella frågor. 

Sjuksköterskorna 

rapporterade bristande 

kunskap och kände sig 

inte bekväma i att samtala 

om intima aspekter av 

sexualitet, till exempel 

ejakulationssvårigheter, 

erektil dysfunktion, 

impotens, protesalternativ 

och självundersökning av 

testiklar.  

P 

I  

Kvalitet, kommentar:  

Väldefinierad 

frågeställning, 

tillräckligt antal 

deltagare och adekvata 

statistiska metoder. 

Etiska överväganden 

har gjorts och studien 

fick etiskt 

godkännande av 

universitetets etiska 

kommitté. Artikeln är 

peer reviewed. 

 

Olsson, C., Patient’s Beskriva Fenomenografisk n=10 (0) Analysen visade en K  
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Berglund, A., 

Larsson, M., & 

Athlin, E. 

2012.  

Sverige. 

sexuality e A 

neglected area 

of cancer 

nursing?  

 

sjuksköterskors 

uppfattningar om samtal 

rörande sexualitet med 

cancerpatienter. 

metod där tio 

sjuksköterskor 

intervjuades. 

Sjuksköterskorna kom 

från olika 

vårdsammanhang och 

vårdade cancerpatienter 

i olika skeden.   

 

huvudkategori "Vi ska 

samtala om sexualitet men 

vi brukar inte göra det" 

och tre beskrivande 

kategorier som består av 

sjuksköterskors kvalitativt 

olika uppfattningar om 

samtal om sexualitet: (1) 

sjuksköterskors attityder, 

kunskap och färdigheter 

påverkar, (2) patientens 

sexuella problem är 

grunden för samtal och (3) 

miljön på avdelningen 

påverkar.  

 

II  

Kvalitet, kommentar:  

Sammanhanget är väl 

beskrivet. Urval 

beskrivet och 

motiverat. 

Urvalsprocess finns 

beskriven, liksom 

tillförlitlighet 

/reliabilitets-hänsyn.   
Interaktion mellan data 

och tolkning påvisas. 

Metodkritik finns. 

Respondentantal lågt 

samt alla deltagare av 

samma kön. Etiska 

överväganden har 

gjorts och studien fick 

etiskt godkännande av 

universitetets etiska 

kommitté. Artikeln är 

peer reviewed.  

Quinn, C., & 

Happell, B.  

2012.  

Australien. 

Talking About 

Sexuality With 

Consumers Of 

Mental Health 

Services 

Utforska 

psykiatrisjuksköterskors 

uppfattning om hur 

patienter reagerat på att 

psykiatrisjuk-

sköterskorna diskuterat 

sexualitet med dem. 

Kvalitativ studie med 

explorativ design. 

Deltagarna blev 

intervjuade vid två 

tillfällen för att 

utforska vilken respons 

Better-modellen fått 

efter att den lärdes ut 

vid första 

intervjutillfället. 

n=14 (0) Under första intervjun 

identifierade 

psykiatrisjuksköterskorna 

barriärer som hindrar dem 

från att ta upp ämnet 

sexualitet med 

vårdtagarna. De tvivlade 

på deras kliniska förmåga 

samt om detta ingick i 

deras roll som 

sjuksköterskor. Efter att 

ha blivit introducerade till 

K 

I 

Kvalitet, kommentar: 

Sammanhanget är väl 

beskrivet. Urval 

beskrivet och 

motiverat. 

Urvalsprocess finns 

beskriven, liksom 

tillförlitlighet 

/reliabilitets-hänsyn.  
Interaktion mellan data 
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Better-modellen var de 

villiga att inkludera ämnet 

i vården. 

Studien visar att 

deltagarna efter andra 

intervjun ansåg att Better-

modellen var av stor nytta 

för att inkludera sexualitet 

i vården och till deras 

förvåning var 

vårdtagarnas respons 

väldigt positiv. 

och tolkning påvisas. 

Metodkritik finns; 

exempelvis menar 

författarna att 

generaliserbarheten är 

begränsad på grund av 

det relativt låga antalet 

deltagare från ett och 

samma sjukhus. Etiska 

överväganden har 

gjorts och studien fick 

etiskt godkännande av 

universitetets etiska 

kommitté. Artikeln är 

peer reviewed. 

Quinn, C., 

Happell, B., & 

Welch, A. 

2012. 

Australien. 

Talking about 

sex as part of 

our role: 

Making and 

sustaining 

practice change 

Utforska huruvida 

deltagarna fortsatte att 

inkludera frågor rörande 

sexualitet (efter 

utbildning, intervention) 

som en del sitt arbete 

och skälen till de gjorde 

detta. 

Ett explorativt, 

kvalitativt 

tillvägagångssätt valdes 

eftersom det tillåter en 

möjlighet för 

deltagarna att i detalj 

beskriva sina 

erfarenheter, åsikter 

och uppfattningar om 

ämnet. Tio 

sjuksköterskor som 

arbetade inom 

psykiatrin intervjuades. 

Studien var den tredje 

delen efter en 

intervention, 

utbildning, där 14 

personer deltagit. 

n=10 (4) Deltagarna hade tenderat 

att undvika diskussion om 

sexuella frågor, men en 

kort utbildning hade gjort 

dem mer villiga att 

inkludera sexuella frågor 

som en del av 

omvårdnaden. Forskarna 

ville också fastställa till 

vilken grad denna ökade 

vilja hade hängt sig kvar 

över tid. Datan genererade 

teman: (i) holism, från 

retorik till verklighet; och 

(ii) en del av vad jag gör. 

Att ta itu med sexuella 

frågor blev en del av 

praktiken och 

förändringen höll 

K  

II  

Kvalitet, kommentar:  

Sammanhanget är väl 

beskrivet. Urval 

beskrivet och 

motiverat. 

Urvalsprocess finns 

beskriven, liksom 

tillförlitlighet 

/reliabilitets-hänsyn.   
Interaktion mellan data 

och tolkning påvisas. 

Metodkritik finns. Få 

deltagare. Etiska 

överväganden har 

gjorts och studien fick 

etiskt godkännande av 

universitetets etiska 
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fortfarande två år efter 

utbildningen, eftersom 

deltagarna erkände dess 

betydelse för den 

holistiska omvårdnaden.  

kommitté. Artikeln är 

peer reviewed.  

 

Saunamäki, 

N., & 

Engström, M.  

2013  

Sverige. 

Registered 

nurses’ 

reflections on 

discussing 

sexuality with 

patients:  

responsibilities, 

doubts and 

fears 

 

 

Beskriva hur 

sjuksköterskor 

reflekterar kring att 

samtala om sexualitet 

med patienter. 

 

Kvalitativ studie med 

deskriptiv design. 

Sjuksköterskor från tre 

olika sjukhus och fem 

olika avdelningar i 

Sverige blev 

intervjuade med 

semistrukturerade 

frågor. 

n=10 (-) Studien visade på att 

sjuksköterskor fortfarande 

anser att sexualitet är ett 

utmanade ämne att 

samtala om med patienter. 

De sjuksköterskor i 

studien som samtalat om 

sexualitet med patienter 

menar att de gör det 

baserat på deras starka 

behov av att hjälpa. De 

kände ett ansvar att ta upp 

ämnet på grund av deras 

kunskap kring sexualitet. 

Dock medförde ämnet 

känslor som rädsla och 

osäkerhet. Detta 

kombinerat med brist på 

tid, stöd, fördomar och få 

privata ställen att samtala 

med patienten på gjorde 

att samtalet om sexualitet 

uteblev. Vissa 

sjuksköterskor ansåg att 

det är någons annans 

ansvar att samtala om 

sexualitet och att ämnet är 

tabu.  

K 

II 

Kvalitet, kommentar: 

Sammanhanget är väl 

beskrivet. Urval 

beskrivet och 

motiverat. 

Urvalsprocess finns 

beskriven, liksom 

tillförlitlighet 

/reliabilitets-hänsyn.  
Interaktion mellan data 

och tolkning påvisas. 

Metodkritik finns; 

exempelvis menar 

författarna att 

generaliserbarheten är 

begränsad på grund av 

det relativt låga antalet 

deltagare. Bortfall är ej 

beskrivet. Etiska 

överväganden har 

gjorts och artikeln är 

peer reviewed. 

Southard, N. The Importance Ur ett patientperspektiv Patienter med cancer n=55  Resultaten visar på att P och K 



 XI  

Z., & Keller, J.  

2009.  

USA. 

 

of Assessing 

Sexuality: 

APatient 

Perspective 

beskriva hur patienter 

med cancer definierar 

sexualitet och dess 

betydelse. 

fick besvara 

frågeformulär med fem 

frågor där tre frågor var 

av narrativ karaktär och 

i två av frågorna var 

svarsalternativen "ja" 

eller "nej". 

 

(externt 

bortfall=3) 

 

 

patienter definierar 

sexualitet på många olika 

sätt.   
Bara 17 procent av 

patienterna hade blivit 

tillfrågade av en 

sjuksköterska och 23 

procent hade blivit 

tillfrågade av läkare 

gällande sexualitet under 

behandling eller vid 

återbesök. 

II 

Kvalitet, kommentar: 

Väldefinierat syfte. 

Svårt att bedöma om 

studien har relevant 

deltagarantal på grund 

av att det är en studie 

med en kvalitativ och 

kvantitativ komponent.  

Metoden är sparsamt 

beskriven. 

Sammanhanget är väl 

beskrivet. Urval 

beskrivet och 

motiverat. 
Beskrivning av 

tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. 

Metodkritik saknas. 

Interaktionen mellan 

data och tolkning är 

sparsamt beskriven. 

Etiska överväganden 

har gjorts och studien 

har fått godkänt av 

universitet. 
Artikeln är peer 

reviewd. 

Ussher, J.M. , 

Perz, J., & 

Gilbert, E. 

2013. 

Australien. 

 

Information 

needs 

associated with 

changes to 

sexual well-

being after 

Studera patienters behov 

av information om 

sexualitet, upplevelsen 

av att erhålla sådan 

information samt 

kommunikation med 

Primärt en 

kvantitativmetod med 

en kvalitativ 

komponent. Individer 

diagnosticerade med 

bröstcancer, 

n=2210 

(internt 

bortfall=245) 

Majoriteten av deltagarna 

vittnade om förändringar i 

den sexuella hälsan efter 

bröstcancer samt att de 

ville ha information om 

dessa förändringar. 

P och K 

I  

Kvalitet, kommentar: 

Sammanhanget är väl 

beskrivet. Tillräckligt 

antal deltagare. 
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breast cancer. 

 

sjukvårdspersonal om 

sexualitet, efter 

bröstcancer.   

registrerade i en 

nationell 

bröstcancerorganisation 

fick besvara 

frågeformulär online. 

Primärt ville deltagarna ha 

informationen skriftligt. 

Viktigast var information 

om fysiska förändringar, 

sexuell respons, 

relationsproblem, 

psykologiska 

konsekvenser och 

kroppsuppfattning. Endast 

41 procent hade erhållit 

denna typ av information. 

Dock hade majoriteten 

samtalat med sin partner, 

vän eller 

sjukvårdspersonal om 

sexuella förändringar. 

Deltagarna rankade 

samtalet med 

onkologisjuksköterskan 

som det mest givande och 

samtalet med onkologen 

som det minst givande.  

Adekvata statistiska 

metoder. Urval 

beskrivet och 

motiverat. 

Urvalsprocess finns 

beskriven, liksom 

tillförlitlighet 

/reliabilitets-hänsyn.  
Interaktion mellan data 

och tolkning påvisas. 

Metodkritik finns; 

författarna menar att en 

begränsning för studien 

var att den är baserad 

på självutvalda 

deltagare. En annan 

begränsning var att 

deltagarna primärt var 

australienska 

heterosexuella kvinnor 

vilket begränsar 

generaliserbarheten. 

Etiska överväganden 

har gjorts och studien 

fick etiskt 

godkännande av 

"University Ethics 

Research Committees". 

Artikeln är peer 

reviewed. 

Zeng, Y. C., 

Liu, X., & 

Loke, A. Y. 

2011. Kina. 

Addressing 

sexuality issues 

of women with 

gynaecological 

Beskriva kinesiska 

sjuksköterskors attityder 

och förfarande när de tar 

upp bekymmer rörande 

Deskriptiv 

korrelationsstudie med 

sjuksköterskor från sex 

olika sjukhus i Kina. 

n=202 (41) Resultatet visade att 

majoriteten (77,7 procent) 

hade inställningen att 

"sexualitet är för privat för 

P 

II 

Kvalitet, kommentar: 

Väldefinierad 
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cancer: Chinese 

nurses’ 

attitudes and 

practice 

sexualitet hos personer 

med gynekologisk 

cancer. Undersöka vad 

som kan underlätta och 

vad som kan utgöra 

hinder vid samtal var 

också en del av syftet. 

  

Deltagarna fick fylla i 

enkäter där de fick 

gradera till vilken grad 

de höll med om olika 

påståenden. 

att samtalas om med 

patienterna". Endast 34,2 

procent "tog sig tid att 

samtala om sexuella 

problem med patienter". 

Det visade sig även att 

sjuksköterskans civilstånd 

och vilken typ av sjukhus 

där de arbetade påverkade 

hur de arbetade med 

sexuell hälsa. 

Sjuksköterskans 

konservativa attityder 

gentemot sexualitet, 

fördomarna om 

gynekologisk cancer, 

bristande tillgång på privat 

miljö, brist på utbildning i 

sexuell hälsa, samt 

misslyckandes att 

inkludera sexuell hälsa 

som en rutin i 

omvårdnaden, ansågs vara 

faktorer som signifikant 

påverkade hur 

sjuksköterskorna arbetade 

med sexualitet och själva 

omvårdnaden. 

frågeställning. 

Författarna anser att 

generaliserbarheten är 

begränsad på grund av 

det relativt låga antalet 

deltagare. Adekvata 

statistiska metoder. 

Etiska överväganden 

har gjorts och studien 

fick etiskt 

godkännande av 

universitetet och alla 

deltagande sjukhus.  

Artikeln är peer 

reviewed. 

 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 


