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Bakgrund: Enligt World Health Organisation [WHO] (2006) definieras sexuell hälsa som ett 
tillstånd där människans välbefinnande kopplas till sexualitet. Tillståndet innefattar 
människans fysiska, emotionella, mentala och sociala aspekter som kan påverka människans
livskvalité. Sexuell hälsa kan påverkas av ohälsotillstånd eller behandling av sjukdom. Trots 
detta initieras inte sexuell hälsa ofta av sjuksköterskan i vård eller samtal. Sjuksköterskan har 
ett ansvar att tillhandahålla ett holistiskt perspektiv där alla hälsoaspekter inkluderas.
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att samtala med 
patienter om sexuell hälsa.
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på 9 vetenskapliga artiklar. En innehållsanalys 
av artiklarnas resultat gjordes med inspiration från Graneheim och Lundmans metod.
Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier; verksamheten påverkar, omständigheter 
kring patienten påverkar, kunskap påverkar, att ta ansvar och ett känsligt ämne.
Slutsats: Från studien framkom det att sjuksköterskorna hade olika erfarenheter när det kom 
till att diskutera ämnet. Studien visade ett begränsat forskningsområde kring sjuksköterskans 
erfarenheter av att samtala med patienter om sexuell hälsa, därför är det viktigt att fortsätta 
utveckla kunskapen inom området. Att belysa ämnet mer inom vården gör att fler 
sjuksköterskor får kunskap om att det är viktigt att samtala om sexuell hälsa, vilket ingår i den 
holistiska vården och är en del av arbetsrollen.
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Inledning
Sjuksköterskan har som uppgift att främja hälsa och förebygga ohälsa, genomföra utbildning 

och ge information till den enskilde på en nivå där den enskilde kan ta till sig informationen 

och tillgodogöra sig den utbildning som givits Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) har 

sjuksköterskan som uppgift att se hela människan, vilket innefattar fysiskt, psykiskt och 

socialt som en helhet. Detta innefattar även den sexuella hälsan (WHO, 2015). Helland, 

Dagfinrud, Haugen, Kjeken och Zangi (2017) menar att patienter inte blir tillfrågade om sin 

sexuella hälsa, och att de heller inte får någon information om hur sjukdom eller medicinering 

kan påverka den sexuella hälsan. Detta trots att patienter upplever att sexuell hälsa är ett 

relevant ämne i deras vård då sjukdomen påverkar hela kroppen och livet och därför tar stor 

plats i deras dagliga liv (a.a.). Saunamäki och Engström (2010) menar att många 

sjuksköterskor förstår hur patienternas sjukdomar och behandling påverkar deras sexuella 

hälsa. Och även om en del sjuksköterskor känner sig bekväma i att samtala om sexuell hälsa 

med patienterna så medger flertalet sjuksköterskor att de inte tar sig tid att samtala med 

patienterna om sexuell hälsa (a.a.). WHO (2015) menar att det finns ett behov av att samtala 

om sexuell hälsa, och det är en fråga som behöver uppmärksammas. Patienterna har ett behov 

av att samtala med vårdpersonalen kring sin sexuella hälsa, men trots det saknar 

vårdpersonalen tillräcklig kunskap och erfarenhet för att vara bekväma i dessa samtal (a.a.).

Bakgrund
Sexuell hälsa
Willman (2009) beskriver hälsa som ett centralt begrepp i flera av vårdens styrdokument, 

författningar och lagar. Begreppet avser de flesta professioner inom hälso- och sjukvården 

med fokus på ett hälsofrämjande arbete, vilket är olika utifrån vilken profession som är 

aktuell. Hälsa kan enligt Willman (2009) synliggöras som en process, ett tillstånd, ett mål, ett 

resultat, som ett medel eller mått på välstånd, vidare kan det beskrivas som välbefinnande, 

lycka och livskvalitet. Hälsa kan ses som frånvaro av sjukdom ur ett biomedicinskt perspektiv 

där uppgiften för den som vårdar är att återställa hälsa, det kan också ses ur ett humanistiskt 

perspektiv där det finns olika förklaringar till hur en individ kan känna att den har hälsa (a.a.). 

Som sjuksköterska ingår det att tillhandahålla ett holistiskt synsätt, vilket innefattar att se hela 

individen och inte enbart ohälsotillståndet. Det kan innefatta att ge information och stöd kring 

de områden patienten behöver hjälp med för att kunna uppnå eller behålla sin hälsa. Detta 
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innefattar att sjuksköterskor inkluderar sexuell hälsa i deras omvårdnad (Hendry, Snowden & 

Brown, 2018).

Enligt World Health Organisation [WHO] (2006) definieras sexuell hälsa som ett tillstånd där 

människans välbefinnande kopplas till sexualitet. Tillståndet innefattar människans fysiska, 

emotionella, mentala och sociala aspekter som kan påverka människans sexuella hälsa, det 

innefattar inte enbart frånvaro på grund av sjukdom eller dysfunktioner. Sexuell hälsa kräver 

att människan har en positiv inställning till sin sexualitet och sexuella relationer som ger 

möjligheter till sexuella erfarenheter som är fria från fördomar, förtryck och våld (WHO, 

2006).

Hulter (2004) förklarar att människans sexuella hälsa inte enbart innebär sexuella aktiviteter 

som samlag och annan sexuell aktivitet, där ligger betydligt mer som grund. Enligt Maslow 

(1954) är sex är ett grundläggande behov för människan, lika viktigt som andra fysiologiska

behov som mat, vatten och luft (a.a.). Hulter (2004) beskriver vidare att för vissa människor är 

det svårt att upprätthålla sin sexuella hälsa och intima relationer medan andra har svårt för att 

låta sig njuta av onani. Problem som relateras till sexuell hälsa är något man inte gärna 

berättar om då det betraktas som privat, vilket kan leda till känslor av skuld, utanförskap och 

ensamhet. Känslor av utanförskap och ensamhet kan försvåra de sexuella problemen. Inom ett 

partnerskap kan indirekt båda parterna påverkas av den enas problem med att upphälla sin 

sexuella hälsa. 

Sexuell hälsa bibehålls och uppnås genom att alla människors rätt till sexuell hälsa skyddas, 

respekteras och uppfylls (a.a.). Det ingår i sjuksköterskans roll att hjälpa patienter att 

bibehålla eller uppnå sexuell hälsa. Sexuell hälsa är en väsentlig del av alla människors liv 

och det är därför viktigt att sjuksköterskan identifierar de problem som patienten upplever 

genom att ställa frågor om den sexuella hälsan. Det är nödvändigt att sjuksköterskan 

förmedlar ett realistiskt hopp när sexuella problem behandlas, med hjälp av en kunnig 

sjuksköterska kan de flesta patienter få hjälp med sexuell dysfunktion (Albaugh, & Kellogg-

Spadt, 2003).

Sjuksköterskan har kunskapen om vad som definierar och omfattar själva begreppet. Det ingår 

också i sjuksköterskans arbete att lyfta frågor som rör sexuell hälsa genom att använda sin 

kunskap, då även sexuell hälsa är viktigt för patienten. Det ingår även att sjuksköterskan lyfter 

sin kunskap och frågeställningar till patienter som har sexuella problem, därav är det viktigt 

att samtala om sexuell hälsa (Hulter, 2004).
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Samtala om sexuell hälsa
Enligt Baggens och Sandén (2009) är samtal en del av mänsklig kommunikation och 

innefattar kontinuerlig påverkan med gemensamma handlingar. Genom kommunikation 

förmedlar människor känslor, attityder, faktainnehåll och påverkar sociala förhållanden. 

Genom att sjuksköterskan samtalar med patienten så får de en tydlig inblick av patientens 

erfarenheter och känslor vilket leder till att sjuksköterskan kan utföra rätt omvårdnadsinsatser 

(a.a.). Hulter (2004) klargör att det är viktigt som sjuksköterska att vara förberedd på att 

patienten, inför ett samtal om sexuell hälsa, har upplevt och tänkt mycket på sin sexuella 

situation och i många fall har för lite erfarenhet av att tala och uttrycka sin sexuella situation. 

Syftet med att samtala om sexuell hälsa är att patienten i ett samarbete med sjuksköterskan 

ska kunna yttra sin sexuella situation, hur den fungerar, hur patientens känslor upplevs och 

vad patienten vill förändra eller förbättra. Sjuksköterskans roll är att vara stöttande och att 

leda patienten i rätt riktning (a.a.). 

Hulter (2004) förklarar dock att patienter upplever att det finns en tydlig brist på samtal om 

sin oro kring sexuella bekymmer, och hälso-och sjukvårdspersonal är inte sällan obekväma 

med ämnet. Vidare menar Hulter (2004) också att utbildning kring sexuell hälsa är obefintlig 

inom många utbildningar. Sjuksköterskan måste vara lyhörd och visa respekt för patientens 

integritet samtidigt som sjuksköterskan har kunskap om hur man pratar om saker som är 

tabubelagda.  Erfarenhet visar att svårigheterna att tala om sexuell hälsa ligger hos 

behandlaren. Många patienter har en önskan om att veta vilka sexuella konsekvenser deras 

sjukdom, behandling och medicinering ger (a.a.). Galbraith & Crighton (2008) menade på att 

det var viktigt att sjuksköterskorna vågade fråga patienterna om deras sexuella hälsa då 

patienterna ibland tvekade att ta upp ämnet på grund av rädsla för att genera eller förolämpa 

sjuksköterskan (a.a.).

Sjuksköterskans roll och erfarenheter
Sjuksköterskan har en viktig roll inom vården eftersom sjuksköterskan är en av de första 

personerna som träffar patienter och påbörjar den vårdande processen. Sjuksköterskan 

granskar patienters hälsohistoria, tillhandahåller utbildning för patienter, erbjuder 

förebyggande vägledning och är en viktig kommunikator. En av sjuksköterskans viktigaste 

roll inom sexuell hälsa är att ha empati, medkänsla och ett icke dömande beteende gentemot 

patienter, eftersom det är sjuksköterskans ansvar att erbjuda emotionellt stöd till patienter med 
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nedsatt sexuell hälsa. Sjuksköterskans ansvar bygger på kunskap och dennes erfarenheter 

(Dahir, 2011).  

Dahlberg (2003) menar att sjuksköterskans erfarenheter byggs av allt det som händer i det 

dagliga arbetslivet genom upplevelser, händelser och lärdomar som människan gör. 

Livsvärlden är självklar för alla individer och präglar helt oreflekterat tillvaron och är 

grundläggande i den existentiella hermeneutiken och fenomenologiska filosofin den 

konkretiserar det etiska patientperspektivet som utmärker vårdvetenskapen och sätter 

patientens upplevelse av hälsa i centrum (a.a.). Ellström (1992) menar att erfarenhet och 

kunskap hör samman genom de situationer sjuksköterskan upplever och deltar i. 

Erfarenhetskunskap byggs av upplevelserna sjuksköterskan haft och förmågan att reflektera 

över de situationer som upplevts. Vidare menar Ellström (1992) att erfarenhet innebär att 

sjuksköterskan bedömer ser mönster och känner igen situationerna (a.a.). Peate (1997) 

beskriver att sjuksköterskan i sitt arbete med att främja hälsa måste utbilda patienten även i 

sexuell hälsa, då detta ryms inom den holistiska vården, att undvika samtal om sexuell hälsa 

menar Peate (1997) är kontraproduktivt (a.a.).

Teoretisk referensram 
I Travelbees (1971) omvårdnadsteori betonas vikten av kommunikation mellan sjuksköterska 

och patient för att tillhandahålla god omvårdnad. För att det ska kunna bli en tillfredsställd 

omvårdnad bör sjuksköterskan lära känna hela individen som önskar ta emot hjälpen. 

Utvecklandet av kommunikationen och relationen i omvårdanden lyder under sjuksköterskans 

ansvar, dock krävs det att det finns intresse från båda parter för att kunna utveckla den (a.a.). 

Även Galbraith & Crighton (2008) påtalar att det är sjuksköterskans ansvar att samtala om 

sexuell hälsa (a.a.). Travelbee (1971) tydliggör att kommunikationen bildar en central del för 

att förmedla tankar, känslor och behov som främjar patientens hälsa och som leder till en 

förståelse mellan sjuksköterska och patient. Vidare menar Travelbee (1971) att 

sjuksköterskans vårdande bygger på den fungerande vårdrelationen samt den kommunikation 

parterna har med varandra som gör det möjligt att samtala kring känsliga frågor. Att ha som 

syfte att främja sexuell hälsa genom att samtala med patienter är en tydlig vårdande handling 

(a.a.)

Problemformulering
Sjuksköterskan har som uppgift att se hela människan, vilket innefattar fysiskt, psykiskt och 

socialt som en helhet (svensk sjuksköterskeförening, 2017). I det ingår även sexuell hälsa 

(WHO, 2015). WHO (2015) menar att det finns ett behov av att samtala om sexuell hälsa, och 
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det är en fråga som behöver uppmärksammas. Patienterna har ett behov av att samtala med 

vårdpersonalen kring sin sexuella hälsa, men trots det saknar vårdpersonalen tillräcklig 

kunskap och erfarenhet för att vara bekväma i dessa samtal (a.a.). Helland et al. (2017) menar 

att patienterna upplever att samtal om sexuell hälsa är relevant i deras vård då det påverkar 

både kroppen och livet. Trots detta initierar inte sjuksköterskorna samtalet om sexuell hälsa 

med patienterna, då de saknar kunskap om detta (Saunamäki & Engström, 2010). Detta leder 

till att patienternas behov att samtala om sexuell hälsa inte tillgodoses. Trots att det upplevs 

som en utmaning för sjuksköterskor att samtala om sexuell hälsa finns det begränsad kunskap 

om sjuksköterskors erfarenhet av att samtala om sexuell hälsa. Ny kunskap kring detta skulle 

kunna bidra till en ökad medvetenhet och förståelse för hur sjuksköterskor kan känna sig 

bekväma i att initiera och genomföra dessa samtal med patienterna, vilket i sin tur skulle 

kunna leda till gynnsamma effekter för patienterna (Strada, Vegni & Lamiani, 2016).

Macleod & Nhamo (2016) tydliggör att mer forskning kring området om sexuell hälsa behövs

samt att ämnet behöver lyftas både inom vården som helhet men också för de som söker vård 

(a.a.).

Syfte

Beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att samtala med patienter om sexuell hälsa.

Metod

Design
Studien genomfördes som en litteraturstudie som baserades på kvalitativa vetenskapliga

artiklar. Litteraturstudier utgår från ett skapat syfte som begränsar undersökningsområdet och 

besvarar syftet på ett strukturerat och kritiskt sätt med en sammanställning. En kvalitativ 

metod används för att belysa individers erfarenheter, upplevelser, åsikter eller tankar 

(Kristensson, 2014). En induktiv ansats valdes då Kristensson (2014) menar att det innebär att 

gå från delarna till helheten. Data analyseras opartiskt i delarna som sedan byggs upp till 

helheten som blir slutsatsen för studien (a.a.). Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

förklarar sättet att studera människors erfarenheter görs genom det fenomenologiska 
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vetenskaps perspektivet där forskaren skall vara induktiv och skapa teori samt frågeställning 

under forskningens process. 

Urval
Urvalet som användes i studien bestod av nio vetenskapliga artiklar som var inhämtade från 

olika databaser för att få ett så brett och relevant urval som är möjligt. Kristensson (2014) 

förklarar att sökningen efter vetenskapliga artiklar ska utgå från studiens syfte samt 

problemformuleringen. Urvalet av artiklar i studien begränsades med hjälp av inklusions och 

exklusionskriterer (Forsberg & Wengström, 2016)

Inklusionskriterier

Artiklarna skulle beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att samtala med patienter om 

sexuell hälsa. Artiklarna skulle vara av kvalitativ metod och innefatta etisk diskussion eller 

granskning då det enligt Forsberg & Wengström (2016) är en riktlinje för god medicinsk 

forskning. Artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2008–2018 för att få ett så aktuellt 

forskningsläge som möjligt. Artiklarna skulle vara publicerade på engelska då det är det enligt 

Willman et al. (2011) språk som vanligtvis används inom forskning(a.a.). 

De utvalda artiklarna skulle vara “Peer Reviewed” vilket innebär att artikeln har blivit 

granskad av personer oberoende till författaren men är insatta i ämnet (Olsson & Sörensen, 

2011).

Exklusionskriterier

För att avgränsa studierna till den grundutbildade sjuksköterskan exkluderades artiklar som 

kunde beröra den vidareutbildade sjuksköterskans arbetsområde, av denna anledning 

exkluderades även de studier där patienterna var under 18 år.

Datainsamling
Litteratursökningarna utfördes enskilt i vars en databas för att sedan gemensamt sammanställa 

den inhämtade litteraturen. Artiklarna som användes för studien hämtades ifrån databaserna 

PubMed och Cinahl, eftersom Willman et al (2011) menar att sökning bör göras ur två 

databaser för att få ett bredare urval. Cinahl är den databas där forskning som inriktar sig på 

omvårdnad finns medans i PubMed finns ett kombinerat urval av medicin och omvårdnad 

(a.a.). Innan artikelsökningen påbörjades bokades ett möte med bibliotekarien på Blekinge 

Tekniska Högskola för att säkerställa kvalitén på sökningen, eftersom bibliotekarien är väl 

insatt i databasens indexeringssätt och struktur (Forsberg & Wengström, 2016). 
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Litteratursökningen utfördes i ämnesordssökning med stöd av MeSH termer inom databasen 

PubMed och Cinahl Headings inom databasen Cinahl. Även fritextsökning genomfördes, 

vilket resulterade i en bredare sökning eftersom alla referenser med de valda sökorden och 

dess synonymer inkluderades (Willman et al., 2011).

I ämnesordssökningen valdes sökorden: Sexual Health, Sexuality, Nurses, Nursing, Health

Personnel, Communication, och Life Change Events.

I fritextsökningen användes sökorden: Sexual Health, Sexuality, Communication, Discussing, 

Conversation, Dialogue, Discussion, Talking, Nurses, Experiences och Attitudes. 

Sökordet sexualitet valdes som en synonym för sexuell hälsa då endast sexuell hälsa inte 

förväntades ge tillräcklig mängd aktuell forskning för studien. 

I det första steget utfördes en enskild sökning av sökorden och dess synonymer i databaserna, 

som sedan kombinerades och användes i en blocksökning. Blocksökning används på ett 

systematiskt sätt för att finna den mest relevanta forskningen (Willman et al., 2016). I

blocksökningen kombinerades sökorden med de booleska sökoperatörerna OR och AND som 

enligt Willman et al., (2016) är ord som kombinerar söktermer på olika sätt (a.a.). 

Blocksökningen i PubMed resulterade i 251 artiklar. Alla artiklarna lästes på titelnivå, 32 

lästes på abstractnivå och 17 i fulltext. Av de 17 lästa artiklarna valdes 4 ut för 

kvalitetsgranskning, de 13 artiklar som föll bort motsvarade inte studiens syfte. 

Blocksökningen i Cinahl resulterade i 207 artiklar. Alla artiklar lästes på titelnivå,79 på 

abstractnivå och 30 i fulltext. Av de 30 lästa artiklarna valdes 5 ut för kvalitetsgranskning, de 

övriga motsvarade inte syftet och valdes bort. Sammanlagt valdes 9 artiklar ut för 

kvalitetsgranskning. 

Databassökningarna finns redovisade som bilaga 1

Kvalitetsgranskning
De artiklar som valdes ut för kvalitetsgranskning lästes och granskades först enskilt. Sedan 

diskuterade och granskades artiklarna gemensamt. Enligt Willman et al., (2011) innebär en 

kvalitetsgranskning en kritisk värdering av vetenskapliga artiklar. De utvalda artiklarna 

kvalitetsgranskades enskilt för att sedan jämföra resultatet av kvalitetsgranskningen 

gemensamt, vilket Willman et al., (2011) understryker som ett trovärdigt tillvägagångssätt.

För kvalitetsgranskningen av de vetenskapliga artiklarna användes en mall för 

kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod utarbetad av Blekinge Tekniska Högskola 

med utgångspunkt från mall presenterad i Willman, Stoltz, och Bathsevani, C (2011).

Protokoll för kvalitativ kvalitetsgranskning (se bilaga 4).
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Kvalitetsgranskningsmallen hade 15 frågor med svarsalternativen “Ja”, “Vet inte” och “Nej”. 

Artikeln fick ett poäng för var “Ja” svar, för var “Vet inte” och “Nej” fick artikeln noll poäng. 

Totalt kunde en artikel erhålla max 15 poäng. Den totala poängsumman från den granskade 

artikeln räknades ihop och omvandlades sedan till procent. Enligt Willman et al., (2011) 

används poängen för att sortera och klassificera artiklar i grupper utefter kvalité. Poängen som 

den granskade artikeln erhåller kan sedan räknas om i procent för att öka möjligheten att 

jämföra och väga olika studier (Willman et al., 2011). I den föreliggande studien räknades 80–

100 procent som hög kvalité, 70–79 procent som medel och 60–69 procent eller lägre som låg 

kvalité.

9 artiklar bedömdes ha en hög-medelkvalité och inkluderades i studien (se bilaga 2)

Dataanalys
De nio utvalda artiklarna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys utifrån 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning för kvalitativ innehållsanalys. Enligt Olsson 

och Sörensen (2010) analyseras artiklar i en litteraturstudie för att få fram det väsentliga ur 

artikeln. Innehållsanalysens ansats i den föreliggande litteraturstudien var manifest. En 

manifest ansats innebär att arbetet med innehållet av texten och beskriver det som är synligt, 

kategorier och underkategorier skapas, till skillnad från den latenta ansatsen där texten tolkas 

för att förstå dess innebörd (Olsson & Sörensen, 2011). Artiklarna lästes igenom och 

granskades flertalet gånger, först enskilt och sedan gemensamt. Graneheim och Lundman 

(2004) menar att artiklarna bör läsas flera gånger i sin helhet för att sedan kunna bearbetas på 

en djupare nivå. Meningsbärande enheter som svarade på studiens syfte markerades och 

valdes ut till analysen, först enskilt och därefter sammanställdes dessa gemensamt. En 

meningsbärande enhet är en sammanfattning av ett mindre textstycke, ord eller mening som 

beskriver det som är relevant för att besvara studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). I 

nästa steg översattes meningsenheterna från engelska till svenska. Sedan kondenserades 

meningsenheterna gemensamt, vilket innebär att de kortades ner utan att essensen gick 

förlorad (Graneheim & Lundman, 2004). De kondenserade meningarna bildade en kod vilket 

enligt Graneheim och Lundman (2004) är grunden i meningsenheten och motsvarar en etikett. 

Koderna ger möjlighet till nytänkande och en överblick av studien. Utifrån koderna skapades 

kategorier. En kategori utgörs av flera koder som har en likartad essens. De koder som hade 

en likartad essens bildade tillsammans underkategorier. Genom underkategorierna bildades 

kategorier som fungerade som resultatets grund och rubriker (a.a.).

Exempel på meningsenheter se bilaga 3 
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Etiska överväganden
De etiska överväganden som det togs ställning till i studien var att enbart välja ut artiklar där 

det går att följa artiklarnas etiska resonemang eller att de hade blivit granskade av en etisk 

kommitté. Detta för att säkerställa att deltagarna i artiklarna behandlats utifrån de fyra etiska 

principerna. Enligt Olsson och Sörensen (2011) ökar värdet av den vetenskapliga studien om 

etiska ställningstaganden är gjorda av etiska kommittéer. Helsingforsdeklarationen (2013) är 

ett grundläggande dokument med etiska riktlinjer för forskning inom vården. Riktlinjerna är 

skapade för att skydda deltagare i studier och deras integritet och autonomi vilka ska 

respekteras framför vinster i forskningen. De finns fyra etiska principer, autonomiprincipen, 

som innefattar att deltagare i studien ska delta helt frivilligt och deras autonomi bevaras. 

Rättviseprincipen skyddar deltagare genom skyddat privatliv och likvärdig behandling. 

Godhetsprincipen handlar om att försöka undvika eller förhindra skada. Inte skada principen 

menar att deltagare i studier inte ska skadas eller riskera att utsättas för skada (a.a.). Då 

litteraturstudiens ämne sexuell hälsa, kan vara känsligt att tala om vägde det etiska 

övervägandet tungt.

Resultat
Resultatet beskriver sjuksköterskans erfarenheter av att samtala med patienter om sexuell

hälsa. Från innehållsanalysen framkom fem kategorier och fyra underkategorier. Kategorierna 

var: Verksamheten påverkar, Omständigheter kring patienten påverkar, Kunskap påverkar, 

Att ta ansvar & Ett känsligt ämne.

Figur 1: Översikt av resultatets kategorier och underkategorier.
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Verksamheten påverkar 
Kategorin beskriver hur verksamheten där sjuksköterskorna arbetade påverkade möjligheterna 

för sjuksköterskorna att samtala om sexuell hälsa med patienter. Kategorin innefattar hur 

bristen på stöd från verksamheten och tidsbrist kan påverka samtalen kring sexuell hälsa.

Sjuksköterskor beskrev att bristen av stöd från verksamheten påverkade deras samtal om 

sexuell hälsa med patienten, då skriftliga riktlinjer och tillräckliga mål kring detta saknades 

eller var bristande. Sjuksköterskorna ansåg att skriftliga riktlinjer och rutiner kunde varit till 

hjälp och uppmuntrat dem att samtala om sexuell hälsa mer med patienterna. Trots ett 

bristande stöd från organisationen och kollegor hittade sjuksköterskorna ändå ibland sätt att 

tillgodose patienternas behov av att samtala om sexuell hälsa. Sjuksköterskorna ansåg att 

skriftliga riktlinjer och rutiner kunde varit till hjälp och uppmuntrat dem att samtala om 

sexuell hälsa mer med patienterna (Olsson, Berglund, Larsson & Athlin, 2012; Saunamäki & 

Engström, 2014; Williams, Hauck & Bosco, 2017). Vidare beskrev sjuksköterskorna att

förutsättningarna i avdelningsmiljön påverkade deras möjligheter att samtala med patienterna 

om sexuell hälsa. Sjuksköterskorna menade på att hur avdelningarna och vården var 

organiserade uppfattades som förutsättning eller hinder, för att skapa ett tillförlitligt 

förhållande mellan sjuksköterska och patient som var nödvändig för att samtala om sexuell 

hälsa (Olsson et al., 2012; Williams et al., 2017). Sjuksköterskornas erfarenhet var att 

avdelningen där de arbetade påverkade huruvida samtal om sexuell hälsa initierades med 

patienterna eller inte (Klaeson, Hovlin, Guvå & Kjellsdotter, 2017; Nakopoulou, Papaharitou 

& Hatzichristou, 2009). Sjuksköterskorna beskrev att de inte uppmanades att ta itu med 

patienternas sexuella hälsa i sin bedömning eller i omvårdnadsarbetet (Quinn, Happell & 

Browne, 2011). Sjuksköterskorna beskrev också att om det fanns stöd i form av lämplig 

dokumentation att använda, underlättade det arbetet med att samtala om sexuell hälsa med 

patienterna. När det inte fanns lämplig dokumentation tillgänglig, eller denna inte användes 

som stöd beskrev sjuksköterskorna att de upplevde utmaningarna i arbetet med sexuell hälsa 

(Klaeson et al., 2017; Williams et al., 2017). 

Några av sjuksköterskorna erfor att den avsatta tiden påverkade deras samtal om sexuell hälsa 

med patienterna. De betonade att tidsbrist och en stor arbetsbelastning ledde till att samtal om 

sexuell hälsa med patienterna inte prioriterades (Fitch, Beaudoin, & Johnson, 2013; Klaeson 

et al., 2017; Nakopoulou et al., 2009; Olsson et al., 2012; Saunamäki & Engström, 2014). De 

sjuksköterskor som hade ett intresse att samtala om sexuell hälsa fann tillfällen att diskutera 
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det med patienten men upplevde samtidigt det som stressande eftersom det krävde mer tid 

med patienten, som inte fanns (Klaeson et al., 2017). Vidare menade sjuksköterskorna att 

deras erfarenhet var att dessa samtal var komplexa och behövde hanteras noggrant och i 

avskildhet, vilket det inte fanns möjlighet till (Fitch et al., 2013). 

Omständigheter kring patienten påverkar
Kategorin beskriver sjuksköterskans erfarenheter om hur omständigheter kring patienten kan 

påverka samtalen om sexuell hälsa. Kategorin innefattar hur patientens och sjuksköterskans 

ålder och kön kan påverka samtalen kring sexuell hälsa, samt att behandling och medicinering 

kan påverka samtalen om sexuell hälsa. 

Sjuksköterskorna uttryckte att omständigheter kring patienten påverkade samtalet om sexuell 

hälsa. Antaganden om och hur de skulle samtala om sexuell hälsa gjordes i relation till 

patientens ålder, sexuella historia, utseende, hälsostatus och när det var lämpligt att samtala 

om sexuell hälsa (Williams et al., 2017). Sjuksköterskorna beskrev att skillnader i kön och 

ålder mellan patient och sjuksköterska bidrog till att samtal om sexuell hälsa inte initierades 

då sjuksköterskorna upplevde att ingen av parterna kände sig bekväma i det (Nakopoulou et 

al., 2009; Quinn, Happell & Welch, 2013). Sjuksköterskorna beskrev en skillnad i hur 

bekväma de hade varit att prata om sexuell hälsa relaterat till patientens ålder. En majoritet av 

sjuksköterskorna frågade inte äldre patienter om sexuell hälsa, de hävdade att de inte trodde 

att äldre patienter hade sexuellt umgänge (Williams et al., 2017). Enligt Saunamäki & 

Engström (2014) ansåg vissa sjuksköterskor att äldre patienter inte längre var sexuellt aktiva 

och att de var en del av en generation som inte pratade om sexuell hälsa. Sjuksköterskorna 

tyckte att samtal om sexuell hälsa skulle vara reserverad för yngre patienter och patienter utan 

en allvarlig diagnos, de trodde inte att patienter kom för att få rådgivning i frågor gällande 

sexuell hälsa (a.a.). Även kultur och religion kunde påverka huruvida patienterna var bekväma 

med samtal om sexuell hälsa, vilket kunde försvåra momentet för sjuksköterskorna att samtala 

om sexuell hälsa (Fitch et al., 2013; Klaeson et al., 2017; Williams et al., 2017). En del

sjuksköterskor berättade att alla kvinnor kände sig obekväma att diskutera sexuell hälsa, därav 

initierades inte samtalen kring ämnet (Williams et al., 2017). De erkände att de ibland hade 

förutfattade meningar om patienternas sexuella hälsa utan att ha någon information för att 

stödja dessa (Nakopoulou et al., 2009; Saunamäki & Engström, 2014). Samtal om sexuell 

hälsa ansågs av sjuksköterskorna vara viktigare för ensamstående unga män med fokus på 

både sexuell funktion och fertilitet, än gifta eller äldre män, de menade vidare att mäns 

sexuella hälsa behandlades strikt fysiskt (Olsson et al., 2012; Klaeson et al., 2017). Andra 
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sjuksköterskor beskrev hur patientens bakomliggande problem påverkade samtalet om sexuell 

hälsa. En del sjuksköterskor beskrev att det var lättare att samtala med män med diabetes om 

erektila problem än med kvinnor med infertilitet, de problemen ansågs mer komplexa och 

svårare att hitta åtgärder för (Klaeson et al., 2017; Olsson et al., 2012). Samtal om sexuell 

hälsa förekom oftast i samband med diskussioner om informerat samtycke före operation eller 

behandling eller om patienten ställde en specifik fråga (Fitch et al., 2013; Klaeson et al., 2017; 

Olsson et al., 2012). Könsspecifika cancersjukdomar och behandlingar som direkt kunde 

påverka sexuell förmåga var de vanligaste orsakerna till dialoger om sexuell hälsa (Olsson et 

al., 2012). Sjuksköterskorna associerade behandlingsintervallet med närvaron av biverkningar 

och att patienterna var för sjuka för att fokusera på sexuell hälsa. Sjuksköterskorna trodde 

därför att det inte var många patienter som upplevde oro över sin sexuella hälsa (Fitch et al., 

2013). Sjuksköterskorna uttryckte att de skulle bli förvånade om en mycket sjuk patient 

uttryckte en längtan efter sex eller intimitet, eftersom sådana patienter endast antogs vilja 

hålla hand (Saunamäki & Engström, 2014). Sättet som sjuksköterskor i palliativ vård lyfte 

frågor om sexuell hälsa var tydligt influerat av deras egen tolkning av de filosofiska 

principerna som palliativ vård vilar på (Benoot Enzlin, Peremans & Bilsen, 2018). Under 

dessa faser ansågs patienternas lidande fysiskt, psykiskt och tankar om överlevnad 

överskugga deras intresse i sexuell hälsa (Olsson et al., 2012). Sökandet av en balans mellan 

att leva och att dö skapade spänningar om hur man pratade om sexuell hälsa (Benoot et al., 

2018). Sjuksköterskor som arbetade inom intensivvårdsenheter, kardiologi- och 

neurologkliniker, där svåra fysiska hälsoproblem hade företräde, prioriterade inte sexuell 

hälsa (Nakopoulou et al., 2009).

Kunskap påverkar
Kategorin beskriver att kunskap hos sjuksköterskor påverkar samtalet om sexuell hälsa med 

patienten. Kategorin innehåller två underkategorier som beskriver hur kunskap om sexuell 

hälsa leder till en medvetenhet hos sjuksköterskorna som bidrar till att samtala om sexuell 

hälsa, medan brist på kunskap begränsar sjuksköterskan vilket leder till att samtalet inte 

initieras. 

Kunskap leder till medvetenhet

Sjuksköterskor uttryckte att det var värdefullt att ha kunskap om hur de skulle samtala med 

patienterna kring sexuell hälsa, de menade att samtal om sexuell hälsa med patienterna var 

viktigt då den kunde påverkas av sjukdomar och behandlingar (Nakopoulou et al., 2009; 
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Quinn et al., 2011; Quinn et al., 2013). De flesta sjuksköterskor var medvetna om hur 

sjukdomar och behandlingar kunde påverka patientens sexuella hälsa, antingen genom träning 

eller genom arbetslivserfarenhet, vissa såg denna kunskap gav dem anledning att ta itu med 

det (Saunamäki & Engström, 2014). Vidare ansåg sjuksköterskorna att sexuell hälsa var ett 

viktigt livskvalitetsproblem för patienterna och borde därför ingå i alla bedömningar (Quinn 

et al., 2011; Quinn et al., 2013). Patienten betraktades inte bara som en person med en 

sjukdom utan också en dimension som behövdes tas hand om, de sjuksköterskor som såg 

sexuell hälsa som en del av livskvalitet angav fördelar av sex för livskvaliteten (Saunamäki & 

Engström, 2014). Vidare beskrev sjuksköterskorna att sexuell hälsa var en viktig aspekt av en 

persons liv och att samtal kring det var en del av den holistiska personcentrerade vård som 

sjuksköterskorna utförde och hade kunskap om (Fitch et al., 2013; Williams et al., 2017).

Kunskapen som sjuksköterskorna hade ledde till en medvetenhet av sexuell hälsas vikt. Det 

motiverade flera av deltagarna att fortsätta inkludera arbetet med att samtala om sexuell hälsa, 

liksom kunskapen om hur sexuella hälsoproblems inverkan på livskvalitén för patienterna 

(Quinn et al., 2013). Detta föranledde att sjuksköterskorna kände ett ansvar för att möta 

patienternas behov, eftersom patienter kom till dem med frågor om sexuell hälsa, var

sjuksköterskorna medvetna om att det var en fråga som behövde beaktas och att det var till 

dem patienterna skulle vända sig (Benoot et al., 2018). Sjuksköterskor beskrev hur deras 

kunskap inom sexuell hälsa bidrog till de kunde beskriva för patienter hur den givna 

informationen kunde hjälpa dem med deras sexuella hälsa. Sjuksköterskorna var medvetna 

om att en del patienter tenderade att vara obekväma i situationen att tala om sin sexuella hälsa, 

sjuksköterskorna tog då hjälp av underlättande tekniker för att initiera samtal om sexuell hälsa 

seriöst. Förutom den givna informationen använde sjuksköterskorna sig av olika verktyg eller 

fysiska instruktioner som patientsjälvskattning eller broschyrer (Benoot et al., 2018; 

Saunamäki & Engström, 2014). Sjuksköterskorna var medvetna om att deras kunskap, ansvar 

och hantering av sexuell hälsa bidrog till en positiv upplevelse för dem själva och för deras 

patienter (Saunamäki & Engström, 2014). Samtalen kring sexuell hälsa var viktiga för

sjuksköterskorna, deras kunskap att behandla och normalisera sexuell hälsa som vilket annat 

ämne inom omvårdnad skulle tas på allvar eftersom det kunde påverka patientens livskvalitet 

(Klaeson et al., 2018; Olsson et al., 2012; Saunamäki & Engström, 2014). Sjuksköterskorna 

förklarade att inkluderandet av sexuell hälsa i deras samtal med patienten ledde till ett ökat 

självförtroende i utsträckningen, att de kände sig mer bekväma att diskutera sexuell hälsa med 

sina patienter. Inkludering av sexuell hälsa kunde leda till en mer omfattande bedömning av 

patienten och gav sjuksköterskan självsäkerheten att tillhandahålla information om sexuell 
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hälsa (Quinn et al., 2013). Detta kunde bidra till utvecklingen av ett tillförlitligt förhållande 

och därmed underlätta samtal om känsliga ämnen, såsom sexuell hälsa (Nakopoulou et al., 

2009; Quinn et al., 2011). Många av sjuksköterskorna hade erfarenheten att de utvecklat ett 

självförtroende inom ämnet när relationen till patienten var etablerad och där frågor om 

sexuell hälsa inte skulle kännas märkliga (Nakopoulou et al., 2009; Quinn et al., 2011).

Sjuksköterskorna betonade också vikten av att möta patienten vid flera tillfällen under 

vårdtiden (Olsson et al., 2012). Sjuksköterskornas kände också ett ansvar att säkerställa att 

patienten förstod den information som givits och att hänvisa patienter vidare till speciella 

sexuella hälsovårdstjänster (Quinn et al., 2013). 

Okunskap begränsar

Sjuksköterskorna ansåg att de inte hade tillräckligt med kunskap för att samtala med patienter 

om sexuell hälsa, vilket begränsade dem i deras arbete med detta. De beskrev att okunskapen 

ledde till att de saknade förmågan att råda och stödja patienternas behov gällande sexuell 

hälsa. Vidare beskrev sjuksköterskorna att de även ansåg att de hade otillräckliga kunskaper 

kring hur sjukdom kan påverka patienternas sexuella hälsa. De upplevde inte heller att de haft 

möjlighet att få träna på det. Sjuksköterskorna beskrev att denna okunskap kring att samtala 

om sexuell hälsa med patienterna ledde till att de hänvisade patienterna vidare till ansvarig 

läkare då de ansåg att läkaren hade mer kunskap och erfarenhet om ämnet, eller att frågorna 

om sexuell hälsa flyttades till patientens nästa besök. För att undvika patientens frågor och 

tankar om sin sexuella hälsa skulle dessa kunna tas upp i ett senare tillfälle, då de hade 

uppfattningen att patientens sexuella hälsa var ett problem som skulle tas upp senare under 

sjukdomsförloppet (Benoot et al., 2018; Fitch et al., 2013; Nakopoulou et al.,2009; Olsson et 

al., 2012; Saunamäki & Engström, 2014; Quinn et al., 2011).

Trots att sjuksköterskorna ansåg sexuell hälsa som en viktig del av den allmänna hälsan, 

brukade de inte samtala om det med patienter. De flesta sjuksköterskor undvek helt att initiera 

den typ av frågor hos patienter då de kände sig okvalificerade eller trodde att de saknade 

expertis inom området (Fitch et al., 2013; (Nakopoulou et al., 2009; Olsson et al., 2012; 

Quinn et al., 2011; Williams et al., 2017). Det fanns även okunskap om huruvida sexuell hälsa 

var en del av sjuksköterskors arbete och om sjuksköterskorna verkligen hade rätt att prata om 

det med sina patienter (Klaeson et al., 2017).

En del av sjuksköterskorna erkände att trots sexuell hälsa sågs som en viktig aspekt av den 

personcentrerade vården tyckte de inte att det var en prioritet. Vidare ansåg sjuksköterskorna 
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att när det handlade om en allvarlig eller livshotande sjukdom ansågs inte sexuell hälsa vara 

prioriterat, utan att de arbetade med en hierarki av omvårdnad där symtom och hantering av 

patienten prioriterades framför sexuell hälsa (Benoot et al., 2018; Fitch et al., 2013;

Nakopoulou et al, 2009; Quinn et al., 2011).

Sjuksköterskorna uttryckte ett stort behov av mer specialiserad utbildning och ökad kunskap 

kring sexuell hälsa. Få sjuksköterskor hade fått utbildning i ämnesområdet och kände sig inte 

tillräckligt utrustade för att ha konversationen med patienter (Fitch et al.,2013; Nakopoulou et 

al., 2009). De uttryckte inte enbart behovet av utbildning i fysiologiska frågor som relaterade 

till sexuell hälsa men också hur de skulle tillämpa korrekt kommunikation till patienten

(Klaeson et al., 2017; Nakopoulou et al., 2009).

Att ta ansvar
Kategorin beskriver sjuksköterskornas förståelse av deras ansvar att samtala om sexuell hälsa 

med patienten. Kategorin innehåller två underkategorier som beskriver sjuksköterskans ansvar 

bidrar till att samtala om sexuell hälsa, medan underkategorin förskjuter ansvaret beskriver att 

sjuksköterskan inte ser att samtala om sexuell hälsa som sin roll, vilket leder till att samtalet 

inte initieras. 

Sjuksköterskans ansvar

Sjuksköterskorna beskrev att det ingick i deras ansvar att samtala med patienterna om sexuell 

hälsa. Sjuksköterskorna var medvetna om att patienterna kunde känna sig osäkra, men de 

ansåg att det var deras ansvar som sjuksköterskor att ta upp ämnet och inkludera 

frågeställningar om sexuell hälsa med patienten (Benoot et al., 2018). Sjuksköterskorna 

tydliggjorde att om patienter tog upp sina problem med sin sexuella hälsa skulle de då ge tid 

att diskutera problemet, att de var redo och därefter erbjuda hjälp till patienten (Quinn et al., 

2011). De ansåg att sexuell hälsa var en viktig del av patienternas liv och att samtal om 

sexuell hälsa skulle hanteras som en del av deras professionella ansvar (Olsson et al., 2012; 

Saunamäki & Engström, 2014). Sjuksköterskor kände även ansvar att säkerställa att patienter 

förstod den information de gavs och att hänvisa vidare patienter till sexuella 

hälsovårdstjänster (Quinn et al., 2013). Sjuksköterskor beskrev att de samtalade med 

patienterna om sexuell hälsa trots att de upplevde känslor som ibland gjorde det svårt,

eftersom de ansåg att det var deras ansvar. Att inkludera samtalet om sexuell hälsa med 

patienten var ett sätt för sjuksköterskorna att övervinna personliga rädslor, brister och 

möjligheten av personlig utveckling och att ta ansvar för patientens omvårdnad. Vidare 
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beskrev sjuksköterskorna att eftersom det låg i deras ansvar att samtala om sexuell hälsa, 

använde de sig av humor och en humoristisk jargong för att ta upp samtalet om sexuell hälsa 

eftersom de då upplevde att det var ett enklare sätt att närma sig det känsliga ämnet (Benoot et 

al., 2018; Quinn et al., 2013; Saunamäki & Engström, 2014; Williams et al., 2017).

Förskjuter ansvaret

Sjuksköterskorna beskrev att de försköt ansvaret att samtal med patienterna om sexuell hälsa 

då de inte ansåg att det var deras ansvar eller ingick i deras arbetsuppgifter (Nakopoulou et 

al., 2009; Olsson et al., 2012). Sjuksköterskorna menade att om frågorna kring sexuell hälsa 

var vaga eller hade en känslomässig aspekt, kände de att det inte var deras uppgift att samtala 

om det (Klaeson et al., 2017). Istället valde sjuksköterskorna att förskjuta ansvaret till läkarna 

eller annan mer välutbildad personal om patienterna hade frågor om sexuell hälsa beroende på 

det sexuella problemets etiologi (Nakopoulou et al., 2009; Quinn et al., 2011). Om frågor om 

sexuell hälsa ställdes av patienten tenderade sjuksköterskorna att förklara att det var utanför 

dennes uppgifter och att det var läkaren som skulle svara på den typ av frågor (Nakopoulou et 

al., 2009). Sjuksköterskorna ansåg att läkaren hade mer tid samt erfarenhet att svara på frågor 

om sexuell hälsa. Trots att sjuksköterskorna ansåg sig vara öppensinnade, sågs sexuell hälsa 

av vissa sjuksköterskor inte ha någon plats i den dagliga omvårdnaden och var omgiven av 

tystnad (Saunamäki & Engström, 2014). Om patienter hade problem med sin sexuella hälsa 

eller uttryckte oro om sin sexuella hälsa var det upp till patienterna själva att ta upp 

diskussionen istället för att sjuksköterskan lyfte frågan. Det var deras ansvar, inte 

sjuksköterskornas (Fitch et al., 2013; Quinn et al., 2011; Saunamäki & Engström, 2014). En 

sjuksköterska beskrev möjligheten att remittera kvinnor till specialiserad sexuell hälsovård 

som ett sätt för vissa vårdgivare att överföra ansvaret istället för att ta tag i det själv (Williams 

et al., 2017).

Ett känsligt ämne
Kategorin beskriver att sexuell hälsa är ett känsligt ämne att prata om och att 

sjuksköterskornas personliga uppfattningar påverkar samtalet om sexuell hälsa med patienten.

Sjuksköterskorna använde ofta ordet "tabu" när de beskrev varför sexuell hälsa inte nämndes 

och ansåg att det kunde vara svårt för både patienten och för vårdgivaren att prata om sexuell 

hälsa, följaktligen tvekade både patienter och sjuksköterskor att prata fritt om det. På grund av 

dessa känslor ville vissa sjuksköterskor inte prata om sexuell hälsa med patienter eller ens 

med kollegor (Fitch et al., 2013; Nakopoulou et al., 2009; Olsson et al., 2012; Quinn et al., 
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2011; Saunamäki & Engström, 2014). Vidare beskrev de sexuell hälsa som ett känsligt ämne, 

och osäkerhet uttrycktes ofta som en barriär. Sjuksköterskornas erfarenhet var att sexuell 

hälsa aldrig diskuterades med patienter eller kollegor och eftersom sexuell hälsa ansågs vara 

ett personligt område var sjuksköterskorna rädda för att genera eller förolämpa patienten 

(Fitch et al., 2013; Olsson et al., 2012; Saunamäki & Engström, 2014). Vissa sjuksköterskor 

trodde att patienterna också kunde vara obekväma och de ville spara dem den här känslan, om 

sexuell hälsa togs upp, blev konversationen kortfattad (Saunamäki & Engström, 2014). 

Sjuksköterskor beskrev att trots införandet av sexuell hälsa blivit en del av deras vård och 

bedömningar var sjuksköterskorna medvetna om ämnets känslomässiga karaktär, och vikten 

av att inte göra sexuell hälsa till fokus för bedömningen (Quinn et al., 2013).

Sjuksköterskornas erfarenhet var att de flesta av kollegorna inte skulle vara så bekväma med 

ämnet och skulle ha svårt att delta i konversationer om sexuell hälsa, de beskrev att samtal om 

sexuell hälsa som svåra för både dem själv och för patienterna (Fitch et al., 2013). 

Sjuksköterskorna hade också negativa erfarenheter av att tala om sexuell hälsa, detta 

inkluderade även när de kände sig obekväma, negativa erfarenheter kunde också vara 

erfarenheter av sexuella trakasserier eller påträngande beteende som ledde till att de var rädda 

för att prata om sexuell hälsa (Olsson et al., 2012). 

Sjuksköterskorna beskrev en variation av antaganden de själva eller kollegorna gjort kring 

sexuell hälsa. Sjuksköterskornas personliga övertygelser och självmedvetenhet kring sexuell 

hälsa påverkade deras yrkesutövande, inkluderat deras värderingar vilka hade introducerats i 

tidig ålder (Williams et al., 2017). Sexuell hälsa betraktades som en privat sak som patienter 

bara talade med sin närmaste familj om, de menade att det inte kändes rätt att diskutera 

sexuell hälsa, och vissa sjuksköterskor valde att inte ta itu med det (Saunamäki & Engström, 

2014). En vanlig uppfattning var att patienter som levde i ett förhållande oftast hanterade 

problem kring sexuell hälsa själva och därför inte behövde samtala om detta, de flesta 

sjuksköterskorna var osäkra på av vem, när och hur dessa samtal skulle genomföras. 

Sjuksköterskornas attityder och kunskaper om sexuell hälsa och förmåga att hantera känsliga 

frågor påverkade förekomsten och innehållet i samtalet (Olsson et al., 2012). Det

identifierades att sexuell hälsa var ett intimt ämne och att samhällelig acceptans att prata om 

det kunde påverka vården (Williams et al., 2017). Osäkerhet uttrycktes om någon 

överhuvudtaget samtalade med patienten om sexuell hälsa (Olsson et al., 2012).
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Diskussion
Metoddiskussion
För att svara på studiens syfte, vilket skulle belysa sjuksköterskans erfarenheter av att samtala 

med patienter om sexuell hälsa, valdes en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Kristensson 

(2014) beskriver en litteraturstudie som en sammanställning, med hjälp av det framtagna 

syftet begränsas undersökningsområdet och endast den korrekta litteraturen tas med. Den 

kvalitativa metoden ses som lämplig för att belysa individers upplevelser, erfarenheter, åsikter 

eller tankar, vilket är en lämplig metod då studien ville svara på sjuksköterskans erfarenheter. 

Valet av metod skulle kunnat påverka resultatet då det kan upplevas begränsande med en 

litteraturstudie jämfört med en empirisk metod som skulle kunna lett till ett annorlunda 

resultat då intervjufrågor bestäms utifrån syftet. 

Artiklarna i studien skulle vara publicerade mellan 2008–2018, vilket innebär en risk att 

relevant forskning från tidigare år kan ha uteslutits. Avgränsningen gjordes dock eftersom ett 

så aktuellt forskningsläge som möjligt eftersträvades, eftersom omvårdnadsvetenskapen 

ständigt utvecklas. Även Friberg (2012) styrker att det är viktigt att avgränsa sina sökningar 

för att nå relevant resultat för studien, i detta fall årtal.

Eftersom sexuell hälsa kunde ses som ett känsligt ämne var det av vikt att ett etiskt 

övervägande eller en etisk diskussion fanns i artiklarna. Det kunde resulterat i att forskning 

uteslöts från studien, dock fastställdes det att det fanns tillräckligt med forskning som innehöll 

etisk övervägande eller diskussion att inkludera i studien. Artiklarna skulle vara publicerade 

på engelska, detta kunde resultera i att forskning publicerat på ett annat språk uteslöts. Trots 

detta valdes det att begränsa sökningen till resultatet på engelska, vilket enligt Willman et al 

(2011) är det språk som vanligtvis används inom forskning (a.a.). 

För att få kunskap om hur litteratursökningen skulle utföras på ett korrekt sätt så togs det 

kontakt med bibliotekarien. Enligt Forsberg & Wengström (2016) kan det vara till nytta att 

stämma möte med en bibliotekarie innan litteratursökningen skall påbörjas då en bibliotekarie 

känner till databasernas indexeringssätt och struktur. Hade kontakt inte tagits med 

bibliotekarien, hade risken funnits att litteratursökningen genomförts på fel sätt och relevant 

forskning och relevanta ämnesord hade uteslutits som kunde ha påverkat antal sökträffar för 

sökresultatet för studien.



22

Litteratursökningarna genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl. Därmed valdes andra 

databaser bort vilket kunde medföra risken för att relevant forskning uteslöts. Dock ansågs det 

att databaserna PubMed och Cinahl innehöll tillräcklig mängd forskning för studien eftersom 

Willman et al (2016) menar att de var de två största databaserna för forskning inom hälso- och 

sjukvård. 

Litteratursökningarna utfördes enskilt i databaserna då det fanns olika kunskapsnivåer 

relaterat till PubMed och Cinahl. Efter sökningarna i databaserna genomfördes sökningarna i 

de båda databaserna gemensamt för att jämföra sökningarnas resultat. Det kan ses som en 

styrka att sökningarna har utförts först enskilt och därefter tillsammans då risken att fel 

begåtts under sökningen minskat och trovärdigheten i sökningen därmed ökat. 

Litteratursökningarna utfördes både i fritext och ämnesordsökning med MeSh termer i 

databasen PubMed och Cinahl Headings i databasen Cinahl. Willman et al., (2011) beskriver 

att begreppet MeSH står för Medical Subject Headings och betyder att databasen söker 

resultat efter ordningsföljden som sökorden skrivs. I databasen Cinahl används Cinahl 

Headings vilket är uppslagsverket som motsvarar MeSH. Vid sökningar som utförs i Cinahl 

Headings kan “explode” användas för att inkludera de förutbestämda underkategorier som 

finns katalogiserade (a.a.). I fritextsökningen inkluderades alla referenser med de valda 

sökorden och dess synonymer vilket resulterade i en bredare sökning så som Willman et al., 

(2011) beskriver. I det första steget utfördes en enskild sökning av sökorden och dess 

synonymer i databaserna, som sedan kombinerades och användes i en blocksökning. En 

svårighet i sättet att söka var att MeSh och Cinahl Headings kunde tolka sökord på olika sätt 

vilket medförde att sökord fick kompletteras och sökningar göras om.

Sökorden valdes ut av studiens syfte och problemformulering. I sökordet sexuell hälsa 

beslutades det att inkludera sexualitet då endast sexuell hälsa inte innefattade tillräckligt fakta 

för studien. Det såg inte detta som något problem då enligt WHO (2006) sexualitet ingår i 

sexuell hälsas definition, och att studier med sexualitet som sökord istället för sexuell hälsa 

påverkade inte studiens svar på syftet. 

I blocksökningen kombinerades sökorden med de booleska sökoperatörerna OR och AND.

Genom att använda booleska söktermer kunde den mest relevanta forskningen för studiens 

syfte fås fram på ett systematiskt sätt, vilket gjorde det mer hanterbart. Blocksökning 

användes för att på ett systematiskt sätt komma åt den mest relevanta forskningen (Willman et 

al., 2016). Genom att använda booleska söktermer kunde den mest relevanta forskningen för 

studiens syfte fås fram på ett systematiskt sätt.



23

De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av en mall för kvalitetsbedömning av 

studie med kvalitativ metod utarbetad av Blekinge Tekniska Högskola med utgångspunkt från 

mall presenterad i Willman, Stoltz, och Bathsevani, C (2011). Denna mall hade en tydlig 

struktur för hur kvalitetsgranskningen skulle genomföras och där poäng endast gavs för frågor 

som kunde besvaras med ja, övriga svar gav inga poäng, vilket sågs som en styrka då detta var 

ett enkelt samt säkert sätt för att bedöma kvalitén likvärdigt hos alla artiklarna. De utvalda 

artiklarna kvalitetsgranskades enskilt för att sedan jämföras vilket Willman et al. (2011) 

understryker som ett trovärdigt tillvägagångssätt. En svaghet med mallen var att en artikel 

som saknade etiskt övervägande kunde få samma antal poäng som en artikel som hade etiskt 

övervägande då antalet poäng beräknades utifrån antalet jakande svar, detta medförde att även 

artiklar utan etiskt övervägande erhåll höga poäng i kvalitetsgranskningen, men valdes bort då 

etiskt övervägande var ett inklusionskriterie för studien. 

Innehållsanalysen genomfördes utifrån Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning för 

kvalitativ innehållsanalys. Artiklarna lästes ett flertal gånger enskilt och därefter togs 

meningsenheter med relevans för syftet ut till analysen, efter denna analys utfördes en 

gemensam analys av alla meningsenheter, vilket kunde ses som en styrka då det verifierades 

att meningsenheterna hade tolkats på samma sätt. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

under analysprocessen är det viktigt att meningsenheter tolkas på samma sätt då detta visar på 

att de läst och uppfattat textens innehåll korrekt.

En svaghet med att extrahera meningsenheterna var risken att utelämna relevanta 

meningsenheter på grund av egna åsikter, då det kan ha ansetts att somliga meningsenheter 

inte passat in. Meningsenheterna översattes från engelska till svenska, detta kan ses som en 

svaghet då engelska inte var modersmålet, vilket kan ha medfört tolkningsfel. Då användes ett 

svensk-engelskt lexikon för att minska risken för tolkningsfel. Meningsenheterna 

kondenserades och kodades gemensamt, i några fall delades meningsenheter upp i två nya då 

den ursprungliga innehöll fler än en erfarenhet. Detta ledde till att resultatet utökades, vilket 

kan ha lett till en ökad trovärdighet av studien. 

Intentionen med studien var att belysa sjuksköterskornas erfarenheter av att samtala med 

patienter om sexuell hälsa. Syftet stärktes av att det användes artiklar som var skrivna ur olika 

kontexter som psykiatri, primärvård och vårdavdelningar vilket kan visa på att 

sjuksköterskorna trots detta hade liknande erfarenheter. Svagheten av att använda artiklar från 

olika kontexter är att det inte blir en fördjupad förståelse för en viss kontext. Dock poängteras 
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det att det är sjuksköterskans erfarenheter som ska besvara på deras syfte vilket inte är kopplat 

till en viss vårdkontext. 

De valda artiklarna hade sitt ursprung i Sverige, Australien, Belgien, Kanada, Grekland. Att 

använda artiklar från olika länder stärker enligt Willman et al. (2016) studiens trovärdighet 

och vidgar perspektivet. De fyra förstnämnda länderna är till stor del sekulariserade och 

religionen antas inte påverka resultatet till så stor del. Det femte landet är grekisk ortodoxa 

katoliker vilka inte samtalar om sexuell hälsa, oavsett dessa skillnader är resultaten likvärdiga. 

Detta påvisar att resultatet inte påverkats av att artiklarna ursprungligen är skrivna i olika 

länder. 

Resultatdiskussion
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att samtala om sexuell hälsa 

med patienter. Av resultatet i studien framkom det fem kategorier med tillhörande 

underkategorier. De delar av resultatet som ansågs mest intressant att diskutera är att det fanns 

en tydlig okunskap bland sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna uttryckte ett behov av att få 

utökad kunskap inom området. Andra fynd resultatet visade var att sjuksköterskornas egna 

tankar, åsikter och attityder påverkade dem att initiera samtal om sexuell hälsa alls. 

Sjuksköterskorna ansåg också att sexuell hälsa var ett viktigt ämne att lyfta med sina patienter 

och att det är deras ansvar som sjuksköterskor att se till att patienterna känner sig trygga och 

förstår vikten av att samtala om det. 

Det första fyndet ifrån studiens resultat belyste sjuksköterskornas erfarenheter av att ha en 

bristande kunskap inom området sexuell hälsa. Vidare framkom det i studien att det fanns ett 

ökat behov av kunskapsutveckling bland sköterskorna för att kunna erbjuda korrekt 

information till patienterna. Det var få sjuksköterskor som hade fått någon utbildning inom 

sexuell hälsa och de kände sig inte tillräckligt utrustade att samtala om det med patienter. 

Sjuksköterskorna erkände att de hade behov av utbildning både kring fysiologiska frågor 

relaterade till sexuell hälsa och hur de skulle föra samtalet med patienten. Fyndet styrktes av 

Ek et al. (2018) som i sin studie bekräftar att sjuksköterskor saknar kunskap kring att samtala 

med patienter om sexuell hälsa Bristen på kunskap ledde till att sjuksköterskorna upplevde att 

de inte hade kompetens i ämnet och valde därför att inte samtala om sexuell hälsa eller 

hänvisa patienter till annan vårdgivare (a.a.). Sjuksköterskorna inte hade tillräcklig kunskap i 

att samtala om sexuell hälsa. På grund av detta gav de sina patienter rådet att diskutera sin 
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sexuella hälsa med ansvarig läkare och därmed undvika samtalet själva. Sjuksköterskorna 

prioriterade inte samtal om sexuell hälsa då de inte kunde förstå att patienterna var 

intresserade av att samtala om det (Zeng, Liu & Loke, 2012). 

Det framkom även i studiens resultat att sjuksköterskornas erfarenhet av att samtala om 

sexuell hälsa ej ansågs vara en prioritet då det var viktigare att lyfta andra områden. 

Sjuksköterskans okunskap inom sexuell hälsa kunde bero på att det inte ingick i deras 

utbildning till sjuksköterska, och de aldrig givits kunskapen. Ämnets känsliga karaktär kunde 

leda till att sjuksköterskor inte hade kunskap om hur de skulle bemöta patienter med bristande 

sexuell hälsa. De var rädda för att inte kunna beskriva för patienten på ett professionellt sätt, 

utan på ett sätt där de förolämpade patienten istället, vilket kunde leda till en försämrad 

relation parterna emellan (Percat & Elmerstig, 2017; Saunamäki & Engström, 2010).

Travelbee (1971) beskriver omvårdnaden som en interaktionsprocess mellan två parter där 

ena parten, sjuksköterskan, har kompetensen att försöka hjälpa medan den andra parten, 

patienten, är i behov av hjälp. 

Det andra fyndet från studien belyste sjuksköterskornas erfarenheter av deras personliga 

åsikter och attityder kring sexuell hälsa. De uttryckte att sexuell hälsa var ett tabubelagt 

område. De tyckte att det var ett privat och obekvämt ämne och upplevde att patienterna 

tyckte det samma. Brotman et al. (2016) styrker detta även i deras studie där sjuksköterskorna 

uttryckte att ämnet var något privat som man inte talade om med sina patienter, 

sjuksköterskorna uppgav att deras trygghet i sin egna sexuella hälsa påverkade huruvida de 

var bekväma med att samtala om sexuell hälsa med patienten (a.a.). Vidare framkom det i 

fyndet att sjuksköterskor hade uppfattningen att patienter som levde i ett förhållande 

hanterade problem kring sexuell hälsa själva och behövde därför inte samtala om detta med 

sjuksköterskan. Sjuksköterskor visade också en osäkerhet av vems ansvaret var när dialoger 

om sexuell hälsa skulle genomföras (a.a.). Det fanns ett flertal barriärer som hindrade 

sjuksköterskan från att samtala om sexuell hälsa med patienten, de nämnde det som att öppna 

Pandoras ask, att patienten skulle vara för sjuk för att intressera sig för sex eller att patienterna

helt enkelt saknade intresse. Ett annat hinder var att patienten skulle tycka att det var 

olämpligt att samtala med sjuksköterskan om sexuell hälsa. Vilket ledde till att 

sjuksköterskorna inte ställde frågor om sexuell hälsa till patienten (Strada et al.,2016). 

Travelbee (1971) menar att relationen mellan sjuksköterskan och patienten utvecklas för att så 

småningom bli jämbördig. Detta vilar på sjuksköterskans ansvar, då sjuksköterskan undviker 
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att samtala om frågor som sjuksköterskan finner svåra kan det medföra svårigheter att 

utveckla relationen.

Det sista fyndet belyste att det är sjuksköterskans professionella ansvar att samtala med 

patienten om sexuell hälsa, där ingick det att inkludera frågeställningar om sexuell hälsa med 

patienten och se till att patienten uppfattat informationen korrekt.

Att inkludera sexuell hälsa i samtal med patienten upplevdes som en möjlighet för 

sjuksköterskorna att övervinna personliga rädslor och få möjligheten av personlig utveckling. 

Den sexuella hälsan betraktades lika viktig som andra besvär och sjuksköterskorna ansåg att 

det skulle bemötas. Sexuell hälsa är en viktig del av livskvalitet för alla människor, speciellt 

när hälsan sviktar på grund av sjukdom eller operation då dessa kan ha en negativ inverkan på 

den sexuella hälsan. I sjuksköterskans arbete ingår att samtala med patienten om detta för att 

kunna hjälpa patienten att uppnå hälsa (Higgins, Barker & Begley, 2006). Sjuksköterskor 

måste fundera på hur deras inblandning och inverkan påverkar patientens sexuella hälsa. De 

måste också vara medvetna om sina bristande kunskaper och försöka förbättra sin förmåga att 

ge god vård gällande sexuell hälsa. Sexuell hälsa är en mänskligrättighet men trots att 

sjuksköterskor är medvetna om det tvekar de inför att samtal om sexuell hälsa (Crouch, 1999). 

Travelbee (1971) betonar vikten av att sjuksköterskan genom kommunikation lär känna hela 

individen för att kunna arbeta holistiskt, vilket innebär att sjuksköterskan även måste samtala

med patienten om den sexuella hälsan och hur patienten upplever att den har påverkats av

sjukdom eller andra ohälsotillstånd (a.a.). 

Slutsats 
Resultatet i litteraturstudien visade att det fanns tydliga brister vid sjuksköterskans samtal om 

sexuell hälsa med sina patienter. Sjuksköterskorna hade olika erfarenheter och när det kom till 

att diskutera ämnet tydliggjordes en okunskap som grundats i en bristande utbildning. 

Sjuksköterskorna redogjorde att faktorer i verksamheten, så som att tid och bristande stöd, var 

omständigheter som försvårade att samtala om sexuell hälsa. Även omständigheter kring 

patienten kunde komplicera samtalet med patienter. Trots att sjuksköterskan inte hade 

tillräckligt med kunskap inom sexuell hälsa, belystes ändå medvetenhet av att det är deras 

ansvar att samtala om sexuell hälsa med patienterna. Studien visade ett begränsat 

forskningsområde kring sjuksköterskans erfarenheter av att samtala med patienter om sexuell 

hälsa, därför är det viktigt att fortsätta utveckla kunskapen inom området. Att belysa ämnet 
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mer inom vården gör att fler sjuksköterskor får kunskap om att det är viktigt att samtala om 

sexuell hälsa, vilket ingår i den holistiska vården och är en del av arbetsrollen. 

Självständighet
Studien genomfördes gemensamt av Cecilia Fransson och Amanda Kronbäck. Till stor del 

utfördes momenten gemensamt men det fanns individuella ansvarsområden. Det togs ansvar 

för vars en av databaserna PubMed och Cinahl. Sökorden valdes gemensamt men de initiala 

sökningarna gjordes separat, därefter gjordes sökningarna ytterligare en gång gemensamt.  

Arbetet med att välja ut relevanta artiklar för kvalitetsgranskning genomfördes också först 

enskilt och därefter gemensamt. Kvalitetsgranskningen utfördes först separat för att sedan 

diskuteras och välja ut artiklarna gemensamt. Meningsenheter valdes ut separat från de valda 

artiklarna för studien och sedan gemensamt. Utöver dessa moment utfördes studien 

gemensamt av Cecilia och Amanda, och båda upplever studien lika fördelad.
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Bilaga 1: Databassökningar
Sök 

ID

Sökkombinationer CINAHL 1/11–2018 Träffar Begränsningar Lästa 

titlar

Lästa 

abstract

Lästa 

fulltext

Valda 

artiklar

S1 [CH] Caring OR Caring OR Nurse OR

Nurses OR Nursing OR Nursing staff OR

Health care professional OR Nurse

841,516 Journal 

Article, 

English, 10 

years, Adults

0

S2 [CH] Communication OR [CH]

Conversation OR [CH] Discussion OR

Talk OR Discourse OR Communication

OR Discourse OR Talking OR Talk OR

Discussion OR Dialogue OR

Conversation

267,645 Journal 

Article, 

English, 10 

years, Adults

0

S3 [CH] Sexuality OR [CH] Sexual Health

OR Sexuality OR Sexual health OR Sexual

wellbeing

39,053 Journal 

Article, 

English, 10 

years, Adults

0

S4 [CH] Employee Attitudes OR [CH] Life

Change Events OR [CH] Job Experience

OR

[CH] Work Experiences OR Experience

OR Experiences OR Reflection OR 

Employee attitudes OR Life change events

OR Job experience OR Work experience

OR Nurses experience OR Perspective OR

View OR Attitude OR Attitudes OR

Perceptions OR Opinions OR Thoughts

OR Feelings OR Beliefs

758,734 Journal 

Article, 

English, 10 

years, Adults

0

S5 S1 AND S2 AND S3 AND S4 202 Journal 
Article, 
English, 10 
years, Adults

202 76 30 5
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Lästa 

abstract

Lästa 

Fulltext
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S1 Sexual Health [MeSH] OR Sexual Health 

OR Sexuality [MeSH] OR Sexuality

35616 Journal Article, 

English, 10 

years, Adults

S2 Nurses [MeSH] OR Nursing [MeSH] OR 

Health Personnel [MeSH] OR Nurses 72872

Journal Article, 

English, 10 

years, Adults

S3 Communication[MeSH] OR discussing 

OR conversation OR dialogue OR 

discussion OR talking

97207

Journal Article, 

English, 10 

years, Adults

S4 Life Change Events[MeSH] OR 

Experience OR Experiences OR 

Attitudes OR Perceptions OR Views OR 

Perspective
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English, 10 
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Journal Article, 

English, 10 

years, Adults

251 32 17 4



33

Bilaga 2: Artikelöversikt

Författare/År/

Land

Titel Metod Urval Kvalitet Resultat

Klaeson, K., 

Hovlin, L., 

Guvå, H., & 

Kjellsdotter, 

A., 2017 

Sweden

Sexual health in 

primary health care -

a qualitative study of 

nurses’experiences.

Journal of Clinical 

Nursing

Kvalitativ metod, 

semistrukturerade 

intervjuer

9 st 

sjuksköterskor

Hög Enligt sjuksköterskorna 

presenterade inte 

primärvårdsorganisationer

na mål/riktlinjer för hur 

de skulle arbeta med 

sexuell hälsa

Nakopoulou, 

E., 

Papaharitou, 

S., & 

Hatzichristou, 

D., 2009 

Greece

Patients’ Sexual 

Health: A Qualitative 

Research Approach 

on Greek Nurses’ 

Perceptions

Kvalitativ studie 

med sju 

fokusgrupper 

44 st 

sjuksköterskor 

indelade i sju 

fokusgrupper

Hög Alla sjuksköterskor 

påpekade nödvändigheten 

av mera specialiserad 

träning att samtala om 

sexuell hälsa

Olsson, C., 

Berglund, A.-

L., Larsson, 

M., & Athlin, 

E, 2012 

Sweden 

Patient’s sexuality –

A neglected area of 

cancer 

nursing? European 

Journal of Oncology 

Nursing

Fenomenologisk 

kvalitativ metod 

intervjuer

10 st 

sjuksköterskor

Hög Trots detta var de flesta 

mycket osäkra på vem 

som skulle prata om 

sexuell hälsa och hur detta 

skulle göras.

Quinn, C., 

Happell, B., & 

Browne, G.

2011 Australia

Talking or avoiding? 

Mental health nurses' 

views about 

discussing sexual 

health with 

consumers.

Kvalitativ 

explorativ, 

intervjuer

14 st 

sjuksköterskor

Hög Där är ett behov av att 

uppmärksamma att 

träning och utbildning 

behövs

Quinn, C., 

Happell, B., & 

Welch, A.

2013 Australia

Talking about sex as 

part of our role: 

Making and 

sustaining practice 

change

Explorativ 

kvalitativ studie 

med intervjuer

14 st 

sjuksköterskor

Hög Att prata om sexuella 

problem och funderingar 

är viktigt och en legitim 

del av arbetet.
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Saunamäki, N., 

Andersson, M 

& Engström, 

M. 2014

Sweden

Registered nurses’ 

reflections on 

discussing sexuality 

with patients: 

responsibilities, 

doubts and fears

Kvalitativ studie 

med interjuver

10

sjuksköterskor

, intervjuer

Hög sjuksköterskorna inte 

samtalar om sexuell hälsa 

med patienterna då de 

upplever att de saknar 

kunskap om hur samtalet 

skall initieras, men även 

föras.

Williams, 

N.F., Hauck, 

Y. L & Bosco, 

A. M.

2017 Australia

Nurses’ perceptions 

of providing 

psychosexual care for 

women experiencing 

gynecological cancer

Kvalitativa 

deskriptiva 

intervjuer

17 st 

sjuksköterskor

Hög Att initiera samtalet och 

veta vad som skulle sägas 

upplevdes som en 

utmaning för 

sjuksköterskorna.

Fitch, M. I., 

Beaudoin, G., 

& Johnson, B. 

2013 Canada

Challenges having 

conversations about 

sexuality in 

ambulatory settings: 

Part II – Health care 

provider perspectives

Kvalitativ metod 

med intervjuer

12 st 

sjuksköterskor

Hög Cancerbehandling 

påverkar individens 

livskvalitet då det gäller 

sexuell hälsa. Studien 

genomfördes för att 

utforska 

sjuksköterskornas 

erfarenheter av att samtala 

om sexuell hälsa i det 

dagliga arbetet.

Benoot, C., 

Enzlin, P., 

Peremans, L & 

Bilsen, J.

2018 Belgium

Addressing sexual 

issues in palliative 

care: A qualitative 

study on nurses’ 

attitudes, roles and 

experiences

Kvalitativ metod

med intervjuer

21 st 

Sjuksköterskor 

Medel Hur sjuksköterskor i 

palliativ vård pratar om 

eller tar upp frågor 

rörande sexuell hälsa är 

beroende av hur hon själv 

tänker kring de filosofiska 

delarna i palliativ vård, 

vilka fokuserar på 

omvårdnad, innehållet i 

omvårdnaden och 

relationen till patienten.
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Bilaga 3: Analysförfarande

Meningsenhet Översättning Kondenserin

g

Kod Underkategori Kategori

Regarding the 
factors that hinder 
discussions of 
patients’ sexual 
problems, 
participants 
emphasized the 
lack of time and 
privacy, as well as 
the heavy 
workload.

Angående 

faktorerna som 

hindrar 

diskussioner om 

patienters sexuella 

problem, betonade 

deltagarna bristen 

på tid och 

integritet, liksom 

den stora 

arbetsbelastningen

.

Bristen på tid 

och integritet, 

liksom den 

stora 

arbetsbelastni

ngen.

Tidsbrist och 

arbetsbelastning

Verksamheten 

påverkar

The needs for 
dialogues were 
also thought to 
depend on 
patients’ age, sex, 
partnership status, 
diagnosis and 
medical treatment

Behovet av dialog 

trodde de också 

berodde på 

patienternas ålder, 

kön,

partnerskapsstatus, 

diagnos och 

medicinsk 

behandling

Behovet av 

dialog 

berodde på 

patienternas 

ålder, kön, 

partnerskapsst

atus, diagnos 

och medicinsk 

behandling

Patientfaktorer

Omständigheter 

kring patienten 

påverkar

Most of the nurses 
knew how diseases 
and treatments 
could affect their 
patients’ sexuality, 
either through 
training or 
through work 
experience, and 
some believed this 
knowledge gave 
them a reason to 
address sexuality

De flesta 

sjuksköterskor 

visste hur 

sjukdomar och 

behandlingar 

kunde påverka 

patientens sexuella 

hälsa, antingen 

genom träning 

eller genom 

arbetslivserfarenhe

Sjukskötersko

r visste hur 

sjukdomar och 

behandlingar

kunde påverka 

patientens 

sexuella hälsa, 

vissa trodde 

att denna 

kunskap gav 

dem anledning 

Sjuksköterskans 

Kunskap

Kunskap leder 

till medvetenhet

Kunskap påverkar
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t, och vissa trodde 

att denna kunskap 

gav dem anledning 

att ta itu med 

sexuell hälsa.

att ta itu med 

sexuell hälsa.

Nurses described 

lack of knowledge 

and skills in how 

to advise and 

support the 

patients’ needs 

regarding 

sexuality issues, 

which led to 

avoidance

Sjuksköterskor 

beskrev avsaknad 

av kunskap och 

förmåga att råda 

och stödja 

patienternas behov 

i fråga om sexuella 

problem, vilket 

ledde till 

undvikande.

Avsaknad av 

kunskap och 

förmåga att 

stödja 

patienters 

sexuella 

problem, 

ledde till 

undvikande.

Avsaknad av 

kunskap leder 

till undvikande

Okunskap 

begränsar

Kunskap påverkar

Most participants 

felt it was their 

responsibility as 

nurses to address 

sexual issues, and

they regarded 

sexuality as an 

important part of 

the patients’ lives.

De flesta deltagare 

ansåg att det var 

deras ansvar som 

sjuksköterskor att 

ta upp sexuella 

problem och de 

ansåg sexuell hälsa 

som en viktig del 

av patienternas liv.

Deras ansvar 

som 

sjuksköterska 

att ta upp 

sexuella 

problem  

Ansvar Sjuksköterskans 

ansvar

Att ta ansvar

A recurrent 

expression was 

that the 

responsibility was 

that of someone 

else, who met the 

patient in the care 

trajectory, and as 

Ett återkommande 

uttryck var att 

ansvaret var någon 

annans som 

träffade patienten i 

vårdförloppet, då 

sexuella problem 

ofta var en 

Ansvaret var 

någon annans 

som träffade 

patienten då 

sexuella 

problem var 

en konsekvens 

av medicinsk 

Överföra 

ansvaret till 

läkaren

Förskjuter 

ansvaret

Att ta ansvar
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sexual problems 

often was a 

consequence of the 

medical treatment, 

the talks were 

mainly considered 

to be physicians’ 

responsibility

konsekvens av den 

medicinska 

behandlingen 

ansågs samtalen 

falla under 

läkarens ansvar.

behandling 

ansågs 

samtalen vara 

läkarens 

ansvar.

All participants 

described 

sexuality as a 

delicate subject, 

and insecurity was 

often mentioned as 

a barrier. Because 

of these feelings, 

some nurses did 

not want to talk 

about sexuality 

with patients or 

even with 

colleagues

Alla deltagare 

beskrev sexuell 

hälsa som ett 

känsligt ämne, och 

osäkerhet nämns 

ofta som en 

barriär. På grund 

av dessa känslor 

ville vissa 

sjuksköterskor inte 

prata om sexuell 

hälsa med 

patienter eller ens 

med kollegor

Sexuell hälsa 

som ett 

känsligt ämne, 

osäkerhet som 

en barriär. På 

grund av dessa 

känslor ville 

sjuksköterskor 

inte prata om 

sexuell hälsa 

med patienter 

eller kollegor.

Osäkerhet som 

en barriär

Ett känsligt ämne
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Bilaga 4: kvalitetsgranskningsmall
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