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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Människors sexuella hälsa definieras som ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, 
mentalt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualiteten. Den sexuella hälsan kan till 
följd av sjukdomar och behandlingar bli negativt påverkad. Från ett patientperspektiv finns en 
önskan att bli bemött och tillfrågad om sin sexuella hälsa. Sjuksköterskeprofessionen 
genomsyras av ett holistiskt arbetssätt och ska därför adressera sexuell hälsa som en del av 
omvårdnaden. I omvårdnaden ingår samtal och bemötande grundat på respekt som en del av 
den mänskliga kommunikationen.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att samtala om 
sexuell hälsa med patienter. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserat på tio vetenskapliga artiklar. Analysen 
genomfördes i enlighet med Graneheim och Lundmans innehållsanalys. 
Resultat: Av analysen framkom fem kategorier: att ämnet är känsligt, att ha ett ansvar, att ha 
bristande kunskap, att arbetsförhållanden påverkar och att omständigheter kring patienten 
påverkar.  
Slutsats: Föreliggande studie indikerade på att svårigheter förekom i sjuksköterskornas 
samtal om sexuell hälsa med patienterna. Ämnet upplevdes känsligt parallellt med en 
okunskap huruvida samtalen skulle bemötas. Sjuksköterskorna upplevde att utbildningen var 
otillräcklig samt att arbetsförhållanden och omständigheter kring patienterna bidrog till 
ytterligare svårigheter. Däremot fanns en medvetenhet att sexuell hälsa var en del av det 
professionella ansvaret.  
 
 
Nyckelord: samtal, sexuell hälsa, sjuksköterska, upplevelse. 
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Inledning 

Sexuell hälsa är en mänsklig rättighet och en central aspekt av att vara människa (World 

Health Organization [WHO], 2006). Det är ett komplext och flerdimensionellt ämne 

beroende på människans egna tolkningar och uppfattningar (Lavin & Hyde, 2006). Inom 

omvårdnad är sexuell hälsa ett ämne som ska bemötas på ett respektfullt sätt med beaktande 

patienternas integritet. Sexuell hälsa ingår i den holistiska omvårdnaden som innebär att 

sjuksköterskan har ett ansvar att hantera det (Evans, 2013). Tidigare forskning har konstaterat 

att den sexuella hälsan kan påverkas av olika sjukdomar och behandlingar (Flynn et al., 

2012). Exempelvis kan diabetes mellitus och stroke medföra minskad eller frånvaro av libido 

(Nilsson, Fugl-Meyer, Von Koch., & Ytterberg, 2017; Sarkadi & Rosenqvist, 2003) och 

patienter med hjärt- och kärlsjukdomar en minskad samlagsaktivitet (López-Medina, Gil-

García, Sánchez-Criado, & Pancorbo-Hidalgo, 2016). Patienter drabbade av cancer kan efter 

strålbehandlingar uppleva smärtor vid samlag (Cleary & Hegarty 2011). Gemensamt för 

patienterna var avsaknaden av samtalen om sexuell hälsa och behovet av information (Cleary 

& Hegarty, 2011; López-Medina et al., 2016; Nilsson et al., 2017; Sarkadi & Rosenqvist, 

2003). I kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2017) framgår ansvaret kring 

en anpassad informationsgivning. Sjuksköterskan ska enligt kompetensbeskrivningen ge 

patienterna rätt stöd och vägledning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Tidigare 

forskning har däremot visat att sjuksköterskorna upplevde svårigheter att samtala om sexuell 

hälsa (Evcili & Demirel, 2018; Ho & Fernández, 2006). Genom att uppmärksamma 

sjuksköterskornas upplevelse av att samtala om sexuell hälsa kan en ökad förståelse utvinnas 

till varför ämnet negligeras.  

Bakgrund 

Sexuell hälsa och sexualitet 

Definitionen av sexuell hälsa innefattar människans fysiska, emotionella, mentala och sociala 

välbefinnande i förhållande till sexualitet. Det är ett subjektivt tillstånd oberoende av 

sjukdom, dysfunktion eller svaghet. Aspekterna kräver en respektfull och positiv attityd 

gentemot sexualiteten, sexuella relationer och möjligheten till tillfredsställande upplevelser 



 

 
 

5 

utan våld, tvång och diskriminering. Målen uppfylls först när människans sexuella rättigheter 

respekteras och skyddas (WHO, 2006).  

 

Sexualitet är enligt WHO (2006) ett brett begrepp utan någon fast definition. Det är en 

naturlig del av människans liv och innefattar sex, sexuell läggning, erotik, njutning, intimitet, 

könsidentiteter och reproduktion. Upplevelsen av sexualiteten uttrycks i var människas 

önskning, fantasi, tanke, värdering, vana, beteende, roll och relation. Däremot behöver det 

nödvändigtvis inte göra det. Sexualiteten påverkas även av det psykologiska, biologiska, 

sociala, politiska, legala, andliga, kulturella och religiösa faktorer. 

Sexuell hälsa genom livet 

Människans sexuella hälsa utvecklas redan i ung ålder med identiteten som grundpelare. 

Under denna tid står jämförelse av kroppar i fokus och med en stor nyfikenhet för skillnader 

samt likheter. Könsidentiteten utvecklas med tyngdpunkt i ärftliga faktorer och miljö. Under 

ungdomsåren fortsätter identitetsutvecklingen i relation till den sexuella hälsan. Fysiologiska 

förändringar tar plats där både flickan och pojken övergår till kvinna respektive man 

(Skansgård, Svendsen, Aanrud & Aars, 1998). 

 

Den längsta tiden av en människas liv är den vuxna åldern. Människan har vid detta lag 

utvecklat sitt sätt att möta den sexuella hälsan. Många väljer att dela den med en partner, 

andra inte. De fysiologiska behoven beskrivs delvis vara jämt fördelat mellan könen. Kvinnor 

anses ha starkare känslomässiga anknytningar än männen som lättare skiljer på sex och 

känslor (Skansgård, et al., 1998). Männen tenderar till stor del av det vuxna livet rikta 

sexualiteten mot könsorganen (Dázio, Sonobe & Zago, 2009; Skansgård, et al., 1998). 

Sensualismen existerar för båda könen med ett ökat behov genom åren. Det är först i 

övergångsåldern förändringar sker. För kvinnan är övergångsåldern ett synonymbegrepp för 

klimakteriet och står för det fertila avslutet. Övergången är individuell och sker omkring 40–

50 årsåldern. Under denna tid sker stora förändringar rent hormonellt med en förminskning 

av östrogenproduktionen. Kvinnor kan i första hand besväras av kraftiga eller oregelbundna 

blödningar för att sedan följas av huvudvärk, sömnproblem, svettningar eller psykisk obalans. 

När kvinnans menstruation sedan börjar avta i takt med ägglossningens upphörande inträffar 

menopausen, kvinnans sista menstruationsblödning. Vanliga symtom efter menopausen är 

slappare muskulatur samt torra och irriterande slemhinnor. Den sexuella lusten beskrivs 
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variera, somliga fortsätter ett lustfyllt sexliv och för andra avtar sexlusten (Skansgård, et al., 

1998). 

  

För männen är övergångsåldern inte lika uttalande jämfört med kvinnor (Skansgård, et al., 

1998). Hormonförändringar sker i 40–50 årsåldern och benämns i litteraturen som andropaus. 

I denna fas är minskad muskelmassa samt humörsymtom vanligt förekommande. Känslor 

som trötthet, håglöshet och upplevelsen av en minskad sexlust uppkommer (Sundbeck, 2013, 

Kapitel 7). Testiklarna blir med tiden mindre och testosteronproduktionen minskar, utan att 

upphöra. Spermieproduktionen fortgår och till skillnad från kvinnan kan mannen vara fertil 

under hela livet. Successivt uppkommer även symtom relaterat till sexuell dysfunktion, 

exempelvis svårighet med att få och/eller bibehålla erektion samt att ejakulera (Skansgård, et 

al., 1998; Sundbeck, 2013, Kapitel 7). 

Sexuell hälsa och sjukdom 

Sjukdomar kan orsaka konsekvenser för människans sexuella hälsa. Negativa sexuella 

påföljder kan uppstå av själva sjukdomen eller av behandlingen. Det behöver inte endast 

medföra en minskad eller förlorad fysisk förmåga till samlag, påverkande faktorer som 

infertilitet eller känslan av otillräcklighet i sin könsroll kan vara avgörande. Sjukdomar eller 

symtom kan ge negativa sexuella påföljder oavsett om det inte är den primära orsaken. Det 

kan bland annat handla om smärta, spasticitet, blås- eller tarminkontinens, dyspné och 

psykiska åkommor. Det kan även handla om samlagsställningar till följd av minskad 

mobilitet, viktförändringar där människan drar skam över sin egna kropp, förändringar av 

huden eller lukt- och smaksinnet (Sundbeck, 2013, Kapitel 10). 

  

Till en början hamnar den sexuella hälsan ofta i bakgrunden när människan drabbas av en 

sjukdom (Southard & Keller, 2009; Sundbeck, 2013, Kapitel 10). Detta påverkar den sjuke i 

lika stor utsträckning som för den eventuella partnern. Sjukdomen kan innebära en 

omprioritering i livet, vilket kan vara påfrestande. Många partners kan vara rädda för att 

skada eller försämra något och väljer då avhållsamhet. Det är inte ovanligt att kroppskontakt i 

form av kramar blir mer förekommande än penetrerande samlag. De hinder som kan uppstå 

är patientens och partnens egna värderingar och patientens resttillstånd från sjukdomen. En 

längre sexuell konvalescensperiod förekommer om sjukdomen eller behandlingen har 

bidragit till anatomiska och fysiologiska skador. Oberoende av sjukdomens utkomst kvarstår 

människans sexualitet (Sundbeck, 2013, Kapitel 10). 
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Patienters upplevelse 

Trots att tidigare evidens påvisat negativ inverkan på den sexuella hälsan till följd av 

sjukdomar och behandlingar är upplevelsen av samtalen ur ett patientperspektiv ett outforskat 

område (Haboubi & Lincoln, 2003; Magnan, Reynolds & Galvin, 2005). Patienter har i 

tidigare forskning uttryckt behovet av information och betydelsen av den. Behovet var 

oberoende av patientens ålder, kön och diagnos (Driel, Hosson & Gamel, 2014). 

Informationen de ville få tilldelat berörde förutom sexualiteten, funktionen och lusten även 

förändringar rörande känslor och självuppfattning. Behovet berörde således hela 

sjukdomsprocessen (Bal, Yilmaz & Beji, 2013; Southard & Keller, 2009). Somliga önskade 

dela detta tillsammans med sin partner, andra ville ha det privat (Driel et al., 2014).  

 

Enligt patienterna var den sexuella hälsan en viktig del av helhetssynen i vården där 

sjuksköterskan skulle bära ansvaret i framförandet av ämnet. Det var även viktigt att frågorna 

bemöttes med empati och kunskap i en fördomsfri och konfidentiell miljö. Omständigheter 

som upplevdes hindrande var sjuksköterskornas attityder och tidsbrist. Patienterna kände att 

tiden inte fanns för att sätta sig ner och samtala, detta bidrog till ett tyst lidande (Southard & 

Keller, 2009). När patienterna tillfrågades hur de önskade erhålla informationen framgick ett 

önskemål om en rak och tydlig information (Sundbeck, 2013, Kapitel 3). De önskade även 

skriftligt material i form av informationsblad. Var dessa därutöver lättillgängliga i 

väntrummet indikerade detta på en god omsorg. För patienter i en relation där 

informationsbladen kunde tas hem förbättrades kommunikationen mellan parterna. Båda 

parter kunde på så sätt komma till insikt att deras problem förekom även hos andra (Helland, 

Dagfinrud, Haugen, Kjeken & Zangi, 2016).  

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad som bygger på en humanistisk grundsyn 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016; 2017). Grundsynen omfattar ett holistiskt perspektiv 

där människans hälsa betraktas som en helhet och inte endast summan av de enskilda delarna 

(Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2015). Ansvarsområdet för sjuksköterskan är att främja, 

förebygga och återställa hälsa samt lindra lidande. Arbetet kräver ett etiskt förhållningssätt 

där mänskliga rättigheter tas i beaktning i relation till människans tro, vana och värderingar. 

Sjuksköterskan ska respektera människors integritet, autonomi och värdighet oberoende av 

människans ursprung, hudfärg, ålder, funktionsnedsättning, kön, sexuella läggning, 
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samhällsställning, sjukdom och politisk värdering (Svensk sjuksköterskeförening, 2016; 

2017).  

 

Sexuell hälsa är ett av människans grundläggande behov och ingenting sjuksköterskan kan 

bortse från (Lindau et al., 2007). I mötet med patienter och deras närstående ska 

sjuksköterskan uppmärksamma uttalade såväl som outtalade behov för att kunna ge rätt stöd 

och vägledning. Det innebär att sjuksköterskan ska besitta kunskaper om de förändringar ett 

sjukdomstillstånd kan medföra (Eker & Acikgoz, 2011; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 I enlighet med patientlagen (SFS 2014:821) framgår skyldigheterna kring anpassad 

informationsgivning. Sjuksköterskan ska enligt lagen förmedla information i den grad att 

patienten kan ta ett självständigt beslut kring sin vård. Patienten ska ha tillräckligt med 

underlag grundat på för- och nackdelar, risker och biverkningar med behandlingen (SFS 

2014:821).  

 

Identifiering och utvärdering av patienters sexuella hälsa skiljer sig inte åt jämfört med andra 

omvårdnadsområden sjuksköterskan ansvarar för. Däremot krävs det i praktiken en god 

samtalsteknik (Sundbeck, 2013, Kapitel 1). Med hänsyn till tidigare forskning där samtalen 

förknippats med svårigheter hamnar den sexuella hälsan oftast långt ner på prioriteringslistan 

(Evcili & Demirel, 2018; Ho & Fernández, 2006; Sundbeck, 2013, Kapitel 1). Upplägget av 

omvårdnaden består av problemidentifiering, planering, genomförande, utvärdering och 

sammanfattning. I problemidentifieringen samlar sjuksköterskan in en anamnes om 

patientens sexuella funktioner samt analyserar komplikationer som kan uppstå i kommande 

vårdinsats. Därefter planeras och appliceras valda omvårdnadsåtgärder för att bibehålla eller 

förbättra patientens sexuella funktion. Slutligen utvärderas valda omvårdnadsåtgärder för att 

medvetengöra eventuella förbättringar och försämringar. Remitteras patienten vidare sker en 

sammanfattning i en omvårdnadsepikris (Sundbeck, 2013, Kapitel 1). 

Kommunikation 

Begreppet kommunikation kommer från latinets “communicare” och betyder “göra 

gemensam”. Det kan användas i flera sammanhang däribland mänsklig kommunikation 

(Fredriksson, 2012). Informationsöverföring är en del av begreppet kommunikation och är 

inom hälso- och sjukvården livsnödvändigt för att samverka och tillgodose enskilda behov 

(Fossum, 2019). I sjuksköterskans möte med patienten är kommunikationen en förutsättning 

för att förstå dennes upplevelse och verklighet i relation till hälsa och lidande (Fredriksson, 
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2012). Enligt Travelbees (1971, Kapitel 9) interaktionsteori om omvårdnadens 

mellanmänskliga aspekter är kommunikation ett av sjuksköterskans viktigaste hjälpmedel. 

Det är genom kommunikation den mellanmänskliga relationen skapas parallellt med en 

ömsesidig förståelse där känslor och tankar kan förmedlas. Travelbee hävdar att 

kommunikationen sker kontinuerligt verbalt såväl som icke-verbalt i mötet mellan två 

människor. Syftet med teorin är att hjälpa patienten finna känslan av mening och 

välbefinnande i rådande hälsotillstånd. Det är därför av värde att sjuksköterskan behärskar 

kommunikationstekniker för att på ett ödmjukt sätt veta när i mötet somliga ämnen är 

relevanta att benämna (Travelbee, 1971, Kapitel 9). 

 

Omvårdnadens mellanmänskliga relation beskriver Travelbee (1971, Kapitel 10) uppnås när 

både sjuksköterskan och patienten genomgått fem interaktionsfaser. Den inledande fasen 

påbörjas när sjuksköterskan och patienten möts för första gången. I detta skede finns redan 

förutfattade meningar baserat på intryck och observationer. För sjuksköterskan är det viktigt 

att se patienten som unik och bortse från stereotypiska fördomar för att inte bilda sig fel 

uppfattning. Följaktligen utvecklas relationen där parterna får en ny betydelse och ett band 

bildas. Sjuksköterskan går från tolkande till förstående och blir betraktad som en människa 

bakom sin roll. Detta lägger grunden för tredje fasen empati. Empati beskriv vara en process 

där en människa för tillfället kan träda in i en annan människas situation. Processen beskrivs 

inte vara kontinuerlig utan sker vid en önskan om att förstå den andra. Resultatet av detta 

inleder sympatifasen som präglas av medlidande. Tankar och känslor delas istället för att 

enbart förstås. Sympati i jämförelse med empati beskrivs vara en attityd där sjuksköterskan 

deltar och medför en känsla av samhörighet i lidandet. Den avslutande fasen sammanfattar 

relationens uppbyggnad där mellanmänskliga relationen nått sitt mål. En ömsesidig kontakt 

och förståelse har framträtt där relationen blivit väsentlig för båda parter. För sjuksköterskan 

är den avslutande fasen således ett resultat på en god vård och ett lindrande av patientens 

lidande (Travelbee, 1971, Kapitel 10). 

Problemformulering 

Trots medvetenhet om att sjukdomar och behandlingar kan inverka på den sexuella hälsan 

initierar sjuksköterskorna samtalsämnet sällan eller aldrig (Higgins, Barker & Begley, 2006). 

Svårigheter kring samtalsämnet från sjuksköterskans perspektiv leder av den anledningen till 

att många patienter lider i det tysta (Southard & Keller, 2009). I kompetensbeskrivning för 

legitimerade sjuksköterskor (2017) fastställs patientundervisning, information och bemötande 
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som en del av den professionella omvårdnaden och ansvaret. Genom att beskriva 

sjuksköterskornas upplevelser av att samtala om sexuell hälsa med patienter kan ny kunskap 

erhållas om hur samtalen med patienterna kan hanteras och bemötas.  

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att samtala om sexuell hälsa med 

patienter. 

Metod 

Design 

Enligt Kristensson (2014, Kapitel 11) är syftet med en litteraturstudie att få en överblick över 

rådande forskningsläge där ny kunskap kan inhämtas för utvecklandet av den 

evidensbaserade vården. Med hänsyn till studiens syfte, sjuksköterskors upplevelser av att 

samtala om sexuell hälsa med patienter, valdes en litteraturstudie med kvalitativ metod. 

Utmärkande för en kvalitativ metod är ett intresse för unika perspektiv, tankar, åsikter, 

upplevelser och erfarenheter kring ett visst fenomen. En induktiv ansats förankrades i syfte 

att få en ökad förståelse för sjuksköterskornas upplevelse. En induktiv ansats betyder att gå 

från delar till en helhet (Kristensson, 2014, Kapitel 3).  

Urval 

Enligt Kristensson (2014, Kapitel 1) ska sökningen utgå från studiens syfte samt 

problemformulering. För att erhålla ett brett och relevant urval i förhållande till syftet, 

baserades litteraturstudien på vetenskapliga artiklar från databaserna PubMed och Cinahl. 

Inklusions- samt exklusionskriterier tillämpades för att strukturerat och tydligt finna 

vetenskapliga artiklar inom ramen för studiens syfte. 

Inklusionskriterier 

Valda inklusionskriterier för studien var artiklar där sjuksköterskors upplevelser av att 

samtala om sexuell hälsa framgick. I enlighet med WHOs (2013) definition av åldersgrupper 

skulle samtalen genomförts med vuxna från 19 år. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 

åren 2009–2019 med hänvisning till Helmius (2010) förklaring av sexualitetens utveckling 

inom samhället. Sexualitet beskrivs inte vara bunden till tidsperioder utan influeras och 
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formas ständigt av den sociala kontexten. Värderingar och normer är påverkande faktorer 

vilket betonar vikten av aktuell forskning (Helmius, 2010). Vidare skulle artiklarna redovisat 

för etiska överväganden eller resonemang, vara peer reviewed, skrivna på engelska samt utgå 

från vårdformer där den grundutbildade sjuksköterskan skulle ha möjlighet att arbeta. 

Exklusionskriterier 

Artiklar som berörde samtal om den sexuella hälsan med närstående till patienter 

exkluderades. Även artiklar som berörde vuxna med kognitiva eller psykiska 

funktionsnedsättningar exkluderades. 

Datainsamling 

Inhämtandet av vetenskapliga artiklar utfördes i databaserna PubMed och Cinahl. Enligt 

Kristensson (2014, Kapitel 11) är PubMed den största databasen inom medicinsk vetenskap 

och Cinahl inom vårdvetenskap. För att få relevanta sökord till sökningen användes bärande 

begrepp ur syftet. Sökorden jämfördes sedan med indexord i båda databasernas ordlista för att 

specificera sökresultatet. Indexord förklaras som nyckelord artiklarna blivit tilldelade baserat 

på innehållet. Därefter användes Booleska sökoperatorerna OR och AND för att kunna 

kombinera valda sökord i respektive block (Kristensson, 2014, Kapitel 11). 

Pubmed 

I indexsökningen valdes sökorden: sexuality, sexual health, sexual behavior, attitude, attitude 

of health personnel, perception, nurses, Communication och health communication. 

I fritextsökningen användes sökorden: experiences, conception, nurse, nurses, nursing, 

discussing, conversation och talking. 

Sexuality och sexual behavior valdes ut som synonymer för sexuell hälsa. 

 

Inledningsvis söktes alla sökorden separat för att kunna kombineras i gemensamma block 

med Booleska operanden OR. Sökorden kombinerades därefter utifrån synonymer vilket 

genererade fyra block. 

 

Tabell 1. Blocköversikt PubMed. 

Block 1 
Sexuality [MeSH] OR Sexual Health [MeSH] OR Sexual behavior [MeSH] 
Block 2 
Attitude [MeSH] OR Attitude of Health Personnel [MeSH] OR “Experiences” OR 
Perception [MeSH] OR “Conception” 
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Block 3 
“Nurse” OR “Nurses” OR Nurses [MeSH] OR “Nursing” 
Block 4 
Communication [MeSH] OR Health Communication [MeSH] OR “Discussing” OR 
“Conversation” OR “Talking” 
 

Därefter kombinerades blocken 1–4 med Booleska operanden AND. För att specificera antal 

träffar begränsades sökningen med: journal article, publiceringsår (2009–2019) och språk 

(engelska). Sökningen resulterade i 159 träffar där samtliga titlar lästes igenom. Trettiosex 

träffar ansågs relevanta i förhållande till syftet och lästes på abstractnivå. Av dessa valdes 16 

artiklar ut för läsning i fulltext. Avslutningsvis återstod nio artiklar som gick vidare till 

kvalitetsbedömning. Sökningen presenteras utförligare i bilaga 1.  

Cinahl 

I indexsökningen valdes sökorden: sexuality, sexual health, attitude to sexuality, attitude, 

attitude of health personnel, perception, nurses och communication. 

I fritextsökningen användes sökorden: sexual behavior, experiences, conception, nurse, 

nursing, discussing, conversation och talking. 

Sexuality, sexual behavior och attitude to sexuality valdes ut som synonymer för sexuell 

hälsa. 

  

En liknande sökning som gjorts i PubMed genomfördes i Cinahl. Sökorden söktes separat för 

att därefter kunna kombineras med Booleska operanden OR. Alla sökorden bildade därefter 

fyra block.  

 

Tabell 2. Blocköversikt Cinahl. 

Block 1 
Sexuality [CH] OR Sexual Health [CH] OR “Sexual behavior” OR Attitude to sexuality 
[CH] 
Block 2 
Attitude [CH] OR Attitude of Health Personnel [CH] OR “Experiences” OR Perception 
[CH] OR “Conception” 
Block 3 
“Nurse” OR Nurses [CH] OR “Nursing” 
Block 4 
Communication [CH] OR “Discussing” OR “Conversation” OR “Talking” 
 

Efter sökningarna kombinerades blocken 1–4 med Booleska operanden AND. För en 

specificering av sökningen tillämpades även begränsningarna: journal article, publiceringsår 



 

 
 

13 

(2009–2019) och språk (engelska). Även begränsningen Peer Reviewed valdes till då detta 

inte fanns förinställt. Sökningen resulterade i 60 träffar där samtliga titlar lästes igenom. Av 

dessa träffar var fem stycken dubbletter. Tjugotre träffar bedömdes vara aktuella för studiens 

syfte och lästes på abstractnivå. Av dessa valdes sex artiklar ut för läsning i fulltext. 

Avslutningsvis återstod fyra artiklar som motsvarade inklusionskriterierna och gick vidare för 

kvalitetsbedömning. Sökningen presenteras utförligare i bilaga 1 där tre stycken valdes ut till 

resultatet. 

Kvalitetsbedömning 

En kvalitetsbedömning innebär en systematisk och kritisk granskning av utvalda 

vetenskapliga artiklar (Kristensson, 2014, Kapitel 11; Willman, Bahtsevani, Nilsson & 

Sandström, 2016, Kapitel 8). För en ökad trovärdighet i enlighet med Willman et. al (2016, 

Kapitel 8) utfördes kvalitetsbedömningen först separat och sedan tillsammans. Vald mall 

utgick från kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod sammanställd och modifierad 

av Blekinge Tekniska Högskola (bilaga 2), med ursprunglig version från Willman, Stoltz och 

Bahtsevanis (2011). 

 

Mallen för kvalitetsbedömning var utformad med 14 frågor varav svarsalternativen “Ja, Nej” 

och “Vet inte”. Antal “Ja” i mallen gav ett poäng där “Nej” respektive “Vet ej” gav noll 

poäng. Totalt kunde varje vetenskaplig artikel erhålla 14 poäng där under 9 poäng var av låg 

kvalité, över 10 var av medelkvalité och över 11 poäng av hög kvalité. Den totala poängen 

omvandlades därefter utifrån kvalitetsberäkningen om till procent där 60–69% var av låg 

kvalité, 70–79% var av medelkvalité och 80–100% var av hög kvalité. Av tio vetenskapliga 

artiklar bedömdes nio med hög kvalité och en med medelkvalité. I linje med Willman et. al 

(2016, Kapitel 8) presenteras kvalitetsbedömningen av föreliggande litteraturstudie i bilaga 3. 

Dataanalys 

Inom vårdvetenskaplig forskning framgår innehållsanalys som ett hjälpmedel för att behandla 

större texter. Innehållsanalysen identifierar det väsentliga genom mönster, skillnader eller 

likheter (Kristensson, 2014, Kapitel 8). Val av analys genomfördes med stöd av Graneheim 

och Lundmans (2004) innehållsanalys för kvalitativ metod med ett manifest fokus, där målet 

är att identifiera det synbara. De vetenskapliga artiklarna lästes och granskades först enskilt 

sedan gemensamt för en bearbetning på djupgående nivå. Detta styrks av Graneheim och 

Lundman som poängterar betydelsen av att läsa innehållet ett flertal gånger för en uppfattning 
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av helheten. Tillvägagångssättet följde innehållsanalysens fem steg: meningsenheter, 

kondensering, koder, subkategorier och kategorier. Meningsenheter är relevanta meningar 

som plockas ut ur texten och svarar på studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). De 

meningsenheter som svarade på studiens syfte översattes från engelska till svenska. Enligt 

Graneheim & Lundman (2004) kondenseras därefter meningsenheterna som innebär att 

irrelevant text tas bort från meningsenheten utan en förlust av textens innebörd. De 

kondenserade meningsenheterna kodades sedan ner i ord respektive kortare meningar för en 

övergripande sammanfattning. En kod beskrivs av Graneheim & Lundman (2004) vara en 

etikett på meningsenheternas betydelse. Vidare beskrivs koderna bilda subkategorier och 

kategorier som möjliggör en överblick över delarna således helheten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Författarna jämförde koderna gemensamt för att kunna se skillnader och 

likheter för bildningen av relevanta subkategorier och kategorier. I föreliggande studie 

bildades däremot inga subkategorier. Genom detta tillvägagångssätt skapades slutligen 

kategorier som blev resultatets rubriker: att ämnet är känsligt, att ha ett ansvar, att ha 

bristande kunskap, att omständigheter kring patienten påverkar och att arbetsförhållanden 

påverkar.  

Etiskt övervägande 

Birkler (2012, Kapitel 8) betonar att ohederligheter inom forskning innefattar fabricering av 

data, sållande eller underlåtande av oönskat resultat, förbättrar undersökningsresultat, 

medvetet vilseleder användningen av statistiska metoder, medvetet vinklar och förvränger 

resultatet, slutsatsen samt återgivningen av andras forskning, plagierar eller obefogat hävdar 

ett författarskap eller ändrar författarordningen samt ansökan som innehåller falska angivelser 

(Birkler, 2012, Kapitel 8). I föreliggande studie har en objektivitet upprätthållits 

genomgående i arbetet för att inte fabricera eller förvränga resultatet. Författarna har även 

tydligt redovisat samtliga steg i metoden och diskuterat tillvägagångssättet under 

metoddiskussionen. Ingen av författarna hävdar således författarskap av använd forskning i 

studien. All forskning har härletts tillbaka till primärkällorna för att undvika stöld och plagiat 

av andras arbeten.  

 

Beaktande känsligheten kring ämnet sexuell hälsa, valdes endast artiklar där etiska 

överväganden eller resonemang redovisats för att säkerställa deltagarnas rättigheter. Det var 

viktigt för författarna att artiklarna höll en hög etisk standard för inkludering i studien. 

Kvalitetsbedömningen genomfördes av den anledning noggrant för att säkerställa att det 
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etiska avsnittet tydligt framgick. Författarna valde att först genomföra kvalitetsbedömningen 

separat och sedan tillsammans för att möjliggöra diskussioner när osäkerhet uppstod. 

Eftersom att forskningen i föreliggande studie kom från olika länder enades författarna om att 

etisk prövning enligt svensk lag (SFS 2003:460) inte var avgörande för inkludering i studien. 

Författarna valde därför att arbeta utifrån de fyra forskningsetiska principerna: 

autonomiprincipen, rättviseprincipen, inte skada-principen och nyttoprincipen, när 

ställningarna togs. De forskningsetiska principerna hävdar Kristensson (2014, Kapitel 4) ska 

tas i beaktning när människor är involverade och material går att härleda. Det innebär att 

genomförd forskning har respekterat och skyddat deltagarnas integritet, autonomi samt 

välbefinnande. Det innebär även att deltagarna behandlas på lika villkor, deltar frivilligt och 

kan dra sig ur utan vidare förklaring. Av den anledning är det viktigt innan påbörjad 

forskning informerat deltagarna om studiens syfte och erhållit skriftligt samtycke. 

Forskningsetikens grundregel är att deltagarnas rättigheter med avseende de etiska 

principerna går före forskningens vinster (Kristensson, 2014, Kapitel 4). Med avseende 

nyttoprincipen ansåg författarna att ingen risk utgjordes och föreliggande studie var etiskt 

försvarbart med syfte att göra gott och vara användning till sjuksköterskeprofessionen. Ingen 

känsliga data hade redovisats vilket författarna ansåg inte utgöra något hot mot deltagarnas 

integritet.  

Resultat 

Resultatet med studien beskriver sjuksköterskors upplevelser av att samtala om sexuell hälsa 

med patienter. I enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys framkom 

fem kategorier: att ämnet är känsligt, att ha ett ansvar, att ha bristande kunskap, att 

omständigheter kring patienten påverkar och att arbetsförhållanden påverkar. 

 

Tabell 3. Resultatöversikt. 

Författare, 
årtal 

Att 
ämnet är 
känsligt 

Att ha ett 
ansvar 

Att ha 
bristande 
kunskap 

Att 
omständigheter 
kring patienten 
påverkar 

Att 
arbetsförhållanden 
påverkar 

Baker-
Green 
(2017) 

 X X X  

Benoot et 
al. (2018) 

 X X  X 

Fitch et al. X  X X X 
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Att ämnet är känsligt 

När sjuksköterskorna beskriver sina upplevelser av att samtala om den sexuella hälsan med 

patienterna upplever de ämnet som känsligt. Kategorin handlar om sexuell hälsa som ett svårt 

och känsligt ämne att samtala om samt en rädsla för att förolämpa patienterna. 

  

Begreppet “tabu” förekom när sjuksköterskorna blev tillfrågade varför sexuell hälsa inte 

benämndes. Ämnet ansågs vara svårt att samtala om oavsett om det initierades av de själva 

eller patienterna. För somliga sjuksköterskor var den sexuella hälsan därutöver starkt 

associerat med personliga känslor och inget de talade öppet om (Fitch, Beaudoin & Johnson, 

2013; Nakopoulou, Papaharitou & Hatzichristou, 2009; Olsson, Berglund, Larsson & Athlin, 

2012; Saunamäki & Engström, 2014). Följaktligen var sexuell hälsa generellt ett känsligt 

ämne omslutet av osäkerhet (Fitch et al., 2013; Olsson et al., 2012; Saunamäki & Engström, 

2014). Många sjuksköterskor uttryckte en rädsla över att förolämpa eller genera patienterna 

(Klaeson, Hovlin, Guvå & Kjellsdotter, 2017; Reese et al., 2017). Det fanns en uppfattning 

om att ämnet kunde vara för känsloladdat ifall en svår sjukdom förelåg (Saunamäki & 

Engström, 2014). De upplevde att de trängde sig in på patienternas integritet och ville av den 

anledningen inte tvinga på information ifall den var oönskad (Klaeson et al., 2017; Reese et 

al., 2017). Sjuksköterskorna ville bespara patienterna känslan av genans om ämnet upplevdes 

obekvämt (Olsson et al., 2012; Saunamäki & Engström, 2014). För att bespara känslan av 

genans kunde sjuksköterskorna av den anledning närma sig ämnet genom att samtala kring 

den sexuella hälsan (Olsson et al., 2012). 

(2013) 

Hough et 
al. (2019) 

 X X X X 

Klaeson et 
al. (2016) 

X X X X X 

Nakopoulo 
et al. 
(2009) 

X X X X X 

Olsson et 
al. (2012) 

X X X X X 

Reese et al. 
(2017) 

X X X X X 

Saunamäki 
et al. 
(2014) 

X X X X X 

Yodchai et 
al. (2018) 

 X X X X 
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Svårigheter i att ta upp ämnet och föra samtalen förekom även bland kollegorna (Olsson et 

al., 2012). Det fanns en oro över att inte kunna upprätthålla sin professionalism om de 

samtalade om den sexuella hälsan. Somliga sjuksköterskor hade tidigare erfarit negativa 

upplevelser eftersom att somliga patienter ansågs dela med sig för mycket eller för privat 

information som inte var lämpligt i sammanhanget. Vidare upplevde sjuksköterskorna en 

rädsla över att samtala om sexuell hälsa med patienter som erfarit sexuella trakasserier eller 

övergrepp (Klaeson et al., 2017). 

Att ha ett ansvar 

När sjuksköterskorna beskriver sina upplevelser av att samtala om sexuell hälsa med 

patienterna framkommer upplevelsen av att ha ett ansvar. Kategorin handlar om 

professionens ansvar i förhållande till samtalsämnet och etableringen av en god relation 

baserat på tillit med patienterna. 

  

Enligt sjuksköterskorna grundades omvårdnaden på ett holistiskt perspektiv. Det innebar 

tillgodoseende av patienternas somatiska, psykiska, sociala, kulturella och spirituella 

dimensioner. Patienternas sexuella hälsa ansågs vara multidimensionellt och berörde således 

sjuksköterskans ansvarsområde (Benoot, Enzlin, Peremans & Bilsen, 2018; Saunamäki & 

Engström, 2014). Det betonades att ämnet skulle initieras av sjuksköterskorna och hanteras 

som en del av deras professionella ansvar. Samtalet skulle grundas i sexuella problem 

relaterat till sjukdomar och behandlingar (Olsson et al., 2012).   

  

För att sjuksköterskorna skulle kunna genomföra samtalen betonades betydelsen av en god 

relation (Baker-Green, 2017; Hough, Githens-Mazer, Lovegrove, Oram & Shepherd, 2019; 

Nakopoulou et al., 2009; Reese et al., 2017; Yodchai, Hutchinson & Oumtanee, 2018). Enligt 

sjuksköterskorna var etableringen av relationen deras ansvar. Ansvaret bestod således till en 

stor del av medkänsla och en vilja att hjälpa patienterna (Yodchai et al., 2018). 

Sjuksköterskorna ansåg att det var deras ansvar att patienterna kände sig bekväma och 

betrodda i relationen. Det var viktigt med ett öppet sinne, inte döma, kritisera eller 

moralisera. Det innebar att ämnet skulle betraktas neutralt med mod att fråga. Saknades 

kunskap om patientens funderingar, betonades betydelsen av lyhördhet och medkännande 

(Klaeson et al., 2017). 
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Vidare beskrevs relationen till patienten som grundad på tillit som en ofrånkomlig aspekt 

(Hough et al., 2019; Nakopoulou et al., 2009; Reese et al., 2017; Yodchai et al., 2018). Tillit 

uppfattades som en viktig teknik för att initiera samtalet kring sexuell hälsa. Huruvida 

samtalet initierades vid första mötet eller vid återkommande möte var beroende av 

sjuksköterskornas egna känslor gentemot ämnet (Yodachai et al., 2018). Somliga ansåg tillit 

var något som utvecklas över tid och krävde en djupare relation. Den sexuella hälsan var av 

den anledning inte något som benämndes vid första mötet (Nakopoulou et al., 2009; 

Yodachai et al., 2018). Det förekom även en uppfattning om att en djupare relation kunde 

försvåra initieringen av ämnet. En känsla av genans kunde uppstå när sjuksköterskan kände 

patienten mer (Yodchai et al., 2018). 

Att ha bristande kunskap 

När sjuksköterskorna beskriver sina upplevelser av att samtala om sexuell hälsa med 

patienterna framkommer att de upplever att de har bristande kunskap. Kategorin handlar om 

ett förskjutet ansvar till följd av bristande kunskap och betydelsen av kunskap. 

 

Enligt sjuksköterskorna var sexuell hälsa svårt att samtala om (Baker-Green, 2017; Benoot et 

al., 2018; Fitch et al., 2013; Hough et al., 2019; Klaeson et al., 2017; Nakopoulou et al., 

2009; Olsson et al., 2012; Reese et al., 2017; Saunamäki & Engström, 2014; Yodchai et al., 

2018). En okunskap förelåg huruvida de hade befogenhet att samtala om sexuell hälsa eller 

om det ingick i arbetet (Klaeson et al., 2017). Majoriteten av sjuksköterskorna undvek ämnet 

när de inte kunde tillgodose patienternas behov av information eller ge svar på funderingar. 

De upplevde en osäkerhet och kände att de saknade kunskap samt expertis inom ämnet. Detta 

resulterade i en känsla av begränsning i arbetet (Benoot et al., 2018). Vidare beskrevs 

kunskapsbristen även beröra sjukdomar och behandlingars inverkan på den sexuella hälsan. 

Ingen av sjuksköterskorna hade blivit upplärda eller fått utbildning inom ämnet (Saunamäki 

& Engström, 2014). Okunskapen resulterade i att patienterna blev tillsagda att ta upp frågan 

på nästkommande möte eller med ansvarig läkare (Baker-Green, 2017). 

  

En del av sjuksköterskorna uppgav att de hade positiv inställning till att samtala om sexuell 

hälsa, däremot saknade kunskaper hur det skulle utföras i verkligheten (Saunamäki & 

Engström, 2014). Okunskapen berörde således rådgivning och stöttning vilket resulterade i 

ett undvikande av ämnet (Yodchai et al., 2018). Sjuksköterskorna ville inte ställa frågor de 

inte hade ett svar på (Baker-Green, 2017; Fitch et al., 2013; Klaeson et al., 2017; Reese et al., 
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2017). Av den anledning framhölls även betydelsen av sjuksköterskornas ålder och 

erfarenheter. Yngre upplevdes besitta större kunskapsbrist av att samtala om sexuell hälsa än 

äldre som arbetat under en längre tid (Hough et al., 2019). 

  

Ett flertal sjuksköterskor uppgav att de under grundutbildningen och inom verksamheten inte 

fått någon undervisning i sexuell hälsa (Baker-Green, 2017; Klaeson et al., 2017). Det 

medförde att många sjuksköterskor sökte kunskap genom internet, böcker eller rådfrågade 

sina kollegor. Sjuksköterskorna försökte även relatera till egna erfarenheter för att ge råd. En 

osäkerhet förelåg huruvida informationen var evidensbaserad. De var oroliga över att kvalitén 

på vården blev bristande (Yodchai et al., 2018). Somliga sjuksköterskor ansåg läkare och 

specialistsjuksköterskor var mer kvalificerade och hade mer tid samt erfarenheter att bemöta 

frågorna (Saunamäki & Engström, 2014). De hänvisade oftast patienterna vidare till läkare 

eller barnmorskor (Klaeson et al., 2017). Ett vanligt uttryck var att ansvaret låg hos någon 

annan i vårdkedjan (Baker-Green, 2017; Hough et al., 2019; Olsson et al., 2012). 

Handlingarna resulterade i en oviss situation. Sjuksköterskorna fick aldrig veta om 

patienterna fått den hjälp som begärdes till följd av dåligt samarbete (Klaeson et al., 2017). 

  

De få sjuksköterskor som hade fått utbildning upplevde det hjälpsamt (Klaeson et al., 2017; 

Reese et al., 2017). Sjuksköterskorna blev tryggare och utvecklade tekniker som förenklade 

samtalen. Sannolikheten att ämnet lyftes ökade (Klaeson et al., 2017). Sjuksköterskorna 

visste att kunskapen och hanteringen av den sexuella hälsan innebar positiva upplevelser för 

de själva som sjuksköterskor och för patienterna (Saunamäki & Engström, 2014). De förstod 

att sjukdomar och behandlingar kunde påverka den sexuella hälsan. Det fanns en 

medvetenhet att det kunde upptäcka nya medicinska problem och diagnoser. Sexuell hälsa 

var därför viktigt att behandla som andra ämnen inom omvårdnad (Saunamäki & Engström, 

2014). Ett tidigt införande av kunskap kunde bidra till en normalisering kring ämnet 

(Nakopoulou et al., 2009). 

Att omständigheter kring patienten påverkar 

När sjuksköterskorna beskriver sina upplevelser av att samtala om sexuell hälsa med 

patienterna framkommer att omständigheter kring patienten påverka. Kategorin handlar om 

att patientbundna aspekter som försvårar initieringen av samtalet. 
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Omständigheter som påverkade sjuksköterskornas samtal om sexuell hälsa var patientens 

ålder, kön, civila status, religion och kultur (Baker-Green, 2017; Yodchai et al., 2018). Äldre 

patienter var enligt sjuksköterskorna svårast att samtala med (Baker-Green, 2017; Hough et 

al., 2019; Klaeson et al., 2017; Reese et al., 2017). Åldern bidrog till att en del sjuksköterskor 

blev påminda om deras mor- och farföräldrar (Baker-Green, 2017). Vidare fanns en fördom 

att äldre patienter inte var sexuellt aktiva och därmed inte i behov av dessa samtal (Hough et 

al., 2019; Klaeson et al., 2017; Saunamäki & Engström, 2014). Argumenten styrktes med att 

äldre patienter aldrig lyfte frågan. Sexuella problem och funderingar ansågs därför vara 

irrelevant och inte en del av den allmänna vården (Hough et al., 2019). Sjuksköterskorna 

uppgav även svårigheter när patienterna var jämngamla med dem själva (Klaeson et al., 

2017). Enligt somliga sjuksköterskor skulle samtalen avsättas till patienter i yngre åldrar och 

utan allvarligare sjukdomar (Saunamäki & Engström, 2014). Yngre patienter upplevdes mer 

frispråkiga och lättare att samtala med. Sjuksköterskorna kunde gentemot dessa sätta sig in i 

en föräldraroll (Klaeson et al., 2017). 

  

Enligt sjuksköterskorna påverkades samtalen av patienternas kön (Baker-Green, 2017; Fitch 

et al., 2013; Klaeson et al., 2017; Nakopoulou et al., 2009; Olsson et al., 2012; Yodchai et al., 

2018). Huruvida samtalen kring sexuell hälsa var lättare att föra med män eller kvinnor 

skiljdes åt (Baker-Green, 2017; Klaeson et al., 2017). Kvinnliga patienter med urinkateter 

upplevdes vara lättare att samtala med jämfört med män med urinkateter (Baker-Green, 

2017). Inom primärvården upplevde sjuksköterskorna att männens sexuella problem var 

lättare att samtala om såvida det berörde erektion. Kvinnliga patienters sexuella problem 

upplevdes vara mer komplexa och svårare att identifiera (Klaeson et al., 2017). Inom 

cancervård där den sexuella förmågan berördes direkt av sjukdomen eller behandlingen 

upplevde sjuksköterskorna ytterligare svårigheter att samtala beroende på kön. Kvinnors 

problem beskrevs vara mer komplexa än männens eftersom det var svårare att finna 

hjälpsamma lösningar (Olsson et al., 2012). Sjuksköterskorna uppgav vidare att patienternas 

civila status var avgörande ifall samtalet kring den sexuella hälsan initierades. Patienter i ett 

partnerskap upplevdes lättare att samtala med (Baker-Green, 2017; Klaeson et al., 2017; 

Olsson et al., 2012). 
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Att arbetsförhållanden påverkar 

När sjuksköterskorna beskriver sina upplevelser av att samtala om sexuell hälsa med 

patienterna framkommer att arbetsförhållanden påverkar samtalen. Kategorin handlar om 

uteblivet stöd, otillåtande miljö, bristande tid och stress. 

  

Uteblivet stöd från verksamheten påverkade samtalet med patienterna. Sjuksköterskorna 

uppgav sig sakna tydliga riktlinjer och mål för lyfta fram den sexuella hälsan i samtalen, 

vilket upplevdes utmanande. De som hade ett intresse fann sitt sätt att arbeta med frågorna 

(Hough et al., 2019; Klaeson et al., 2016; Nakopoulou et al., 2009; Olsson et al, 2012; Reese 

et al., 2017; Saunamäki & Engström, 2014). Detta resulterade till att patienterna fick olika 

vård beroende på vilken sjuksköterska de träffade (Klaeson et al., 2016). Ytterligare 

omständigheter som var av betydelse i samtalet om den sexuella hälsan var förutsättningarna 

i arbetsmiljön. Sexuell hälsa ansågs vara ett känsligt ämne både för patienterna och 

sjuksköterskorna. Avskilda rum var av den anledningen väsentligt för att skapa en 

avslappnande miljö med hänsyn till patienternas integritet (Olsson et al., 2012; Yodchai et al., 

2018). Sjuksköterskorna betonade även betydelsen av arrangemanget där placeringen av 

möbler kunde underlätta samtalen (Yodchai et al., 2018). 

 

Samtliga sjuksköterskor valde till följd av arbetsbelastning att prioritera bort sexuell hälsa ur 

samtalen. Avsatt tid för var patient ansågs inte vara tillräcklig (Benoot et al., 2018; Fitch et 

al., 2013; Hough et al., 2019; Klaeson et al., 2016; Nakopoulou et al., 2009; Olsson et al., 

2012; Reese et al., 2017; Saunamäki & Engström, 2014; Yodchai et al., 2018). Detta 

medförde att den holistiska synen förbisågs och patienterna istället blev betraktade som en 

sjukdom eller ett tillstånd. För sjuksköterskorna med ett intresse av att samtala om den 

sexuella hälsan uttrycktes känslor av stress till följd av tidsbrist. Utifrån deras upplevelser var 

samtalen komplexa där en avskildhet i en omsorgsfull och lugn miljö krävdes (Fitch et al., 

2013; Klaeson et al., 2017).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att granska en litteraturstudie används begreppet trovärdighet. Begreppet innefattar fyra 
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dimensioner: giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och verifierbarhet. Trovärdighet innebär 

att studien svarar mot syftet, funnen kunskap är väsentlig och att studiens tillvägagångssätt 

tydligt går att följa (Kristensson, 2014, Kapitel 9). 

Design 

Föreliggande studie genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ metod. I enlighet med 

Kristensson (2014, Kapitel 11) valdes en kvalitativ forskningsmetod med syfte att studera 

människors upplevelse. En kvantitativ forskningsmetod ansågs inte vara lämpligt med 

hänvisning till studiens syfte som var att beskriva upplevelser. Inom kvantitativ forskning 

finns en mätbar verklighet där verkligheten beskrivs utifrån orsaker, förekomster, samband, 

likheter och skillnader (Kristensson, 2014, Kapitel 5). En empirisk metod hade kunnat 

tillämpats baserat på egna intervjuer och givit en bättre insikt i sjuksköterskornas upplevelse. 

Däremot beskrevs en sammanställning av litteraturstudier ge en bredare och djupare 

förståelse (Kristensson, 2014, Kapitel 11).  

Urval 

Genom att tydligt beskriva hur urvalet genomförts påvisar en tillförlitlighet i studien 

(Kristensson, 2014, Kapitel 9). Valda inklusionskriterier skulle beröra grundutbildade 

sjuksköterskors upplevelser av att samtala om sexuell hälsa. En internationell definition av 

vuxna valdes när åldersbegränsningen 19 år bestämdes. Detta var för att studien skulle vara 

överförbar till andra länder än Sverige där den vuxna gränsen är satt vid 18 år. Vidare skulle 

artiklarna vara publicerade mellan åren 2009–2019 för att få fram aktuell forskning, vilket 

även styrktes av Kristensson (2014, Kapitel 11). Valet av begränsning kunde medföra att 

betydelsefull forskning missats. Vidare skulle artiklarna redovisat etiska överväganden eller 

resonemang för att säkerställa att människorna som var involverade respekterades utifrån de 

forskningsetiska principerna (Kristensson, 2014, Kapitel 4). Artiklarna skulle även vara peer 

reviewed eftersom detta styrkte trovärdigheten genom att en granskning genomförts innan 

publicering (Kristensson, 2014, Kapitel 11). Artiklarna skulle följaktligen vara på engelska 

eftersom att engelska var det vanligaste språket inom databaserna PubMed och Cinahl 

(Karlsson, 2017). 

 

Valet av exkluderande artiklar diskuterades författarna emellan. Författarna visste inte 

huruvida kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar kunde jämföras med människor 

utan. Av den anledning valdes dessa artiklar att exkluderas. 
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Datainsamling 

Genom att redovisa när materialet inhämtats påvisas giltighet i studien (Kristensson, 2014, 

Kapitel 9). Sökningarna utfördes den 15 april 2019 i databaserna Pubmed och Cinahl. En 

användning av få databaser kunde medföra en begränsning i sökningen och medfört att 

relevanta artiklar missats. Antal valda databaser ansågs vara tillräckligt med stöd av 

Kristenssons (2014, kapitel 11) beskrivning att Pubmed och Cinahl är de största databaserna 

inom forskning om hälso- och sjukvård. För att få en ökad kunskap om databaserna och hur 

en korrekt sökning skulle genomföras bokades ett möte med en bibliotekarie på Blekinge 

Tekniska Högskola. En bibliotekarie betonades besitta kunskaper om databasernas 

uppbyggnad och indexeringssätt (Forsberg & Wengström, 2016, Kapitel 4). Mötet bidrog till 

en ökad förståelse över databaserna vilket medförde en effektiv sökningsprocess. Ett uteblivet 

möte hade kunnat ökat risken för en inkorrekt sökningsprocess där irrelevant forskning kunde 

förkommit och påverkat sökträffarna. Sökning utfördes först separat och därefter 

tillsammans. Det kan ses som en styrka och öka trovärdigheten då risken att begå 

felaktigheter i sökningen minskat. 

  

Genom att redovisa en tydlig datainsamling och urvalsprocess påvisas en överförbarhet i 

studien. Överförbarhet bedöms av läsarna och handlar om i vilken omfattning studiens 

resultat kan vara överförbart i andra sammanhang än det som framgår i studien (Lincoln & 

Guba, 1984 refererad i Kristensson, 2014, Kapitel 9). För att läsarna ska kunna bedöma 

överförbarheten, valde författarna att redovisa sökningarna i tabeller (se bilaga. 1) och tydligt 

beskrivit urvalsprocessen. 

  

I databaserna användes fritextsökning och indexord från MeSH-termer i PubMed respektive 

Cinahl Subject Headings i Cinahl. Bärande begrepp från syftet användes som sökord. 

Kristensson (2014, Kapitel 11) redogör att endast bärande begrepp inte alltid är tillräckligt. I 

föreliggande studie ansågs det relevant att tillämpa synonymer samt likvärdiga begrepp för att 

bredda sökningen. Vid sökningen upplevdes svårigheter då MeSH-termer och Cinahl Subject 

Headings inte genererade likadana indexord. Baserat på vilken databas sökningen 

genomfördes anpassades fritextsökningen och indexorden därefter. Utvalda sökord som gick 

att söka med hjälp indexord genomfördes för att specificera träffarna och utesluta irrelevanta 

artiklar. Fördelen beskrevs resultera i fler relevanta träffar än fritextsökning (Kristensson, 

2014, Kapitel 11). En styrka med valda sökord var att sökningarna kompletterade varandra 

med hänvisning till dubbletterna som påträffades i Cinahl. Gällande engelskans “patients” 
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som bärande begrepp och sökord valdes detta att uteslutas. Detta kan ses som en svaghet i 

studien eftersom sökordet “patients” hade specificerat antal träffar ytterligare. Däremot 

ansågs det inte påverka resultatet då träffar rörande närstående till antalet var få och kunde 

exkluderas manuellt. Efter den enskilda sökningen kombinerades sökorden i block med 

Booleska sökoperanden OR utifrån synonymer och likvärdiga begrepp. Därefter 

kombinerades blocken med Booleska sökoperanden AND (Kristensson, 2014, Kapitel 11). 

  

För att säkerställa kvaliteten av valda artiklar genomfördes en granskning utifrån mallen för 

kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod sammanställd av Blekinge Tekniska 

Högskola, med utgångsläge från en mall framtagen av Willman et al. (2011). Mallen var 

tydligt strukturerad där endast jakande svar var poänggivande. En bedömning av kvaliteten 

var av den anledning enkelt att genomföra, vilket sågs som en styrka. För att stärka 

trovärdigheten av kvalitetsbedömningen i enlighet med Willman et al. (2016, Kapitel 8) 

genomfördes den först av författarna var för sig och därefter tillsammans. När författarna 

genomförde kvalitetsbedömningen tillsammans var författarna överens om poängen de 

vetenskapliga artiklarna erhöll. 

 

I studien inkluderades tio artiklar vilket bedömdes som tillräcklig mängd datamaterial. 

Avsikten var att beskriva sjuksköterskornas upplevelser och få ett omfattande resultat för att 

kunna överföra det till fler än en specifik sektion inom hälso- och sjukvården. Artiklar från 

primärvården, mottagningar och avdelningar användes i föreliggande studie. Upplevelserna 

från olika vårdformer var likartade. Detta ansågs som en styrka på så sätt att studien blev 

överförbar till fler vårdformer än en specifik sektion. Den breda fördelningen kan även vara 

en svaghet eftersom studien inte belyser en sektion på en djupare nivå. Artiklarna som 

användes kom ursprungligen från länderna Sverige, Grekland, Kanada, USA, Storbritannien, 

Belgien och Thailand. Enligt Willman et al. (2016, kapitel 8) ökar studiens trovärdighet och 

perspektivet expanderas av att använda artiklar från olika länder. Sverige, Kanada, USA, 

Storbritannien och Belgien är sekulariserade till en stor del (World Atlas, 2018a). I Thailand 

är majoriteten av befolkningen buddhister (World Atlas, 2018b) och i Grekland ortodoxa 

katoliker (World Atlas, 2017). Oavsett vilken religion och kultur landet präglas av är 

resultatet likvärdigt. Detta styrkte att artiklarnas ursprungsländer inte påverkade resultatet. 
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Dataanalys 

Innehållsanalysen genomfördes med stöd av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning 

av innehållsanalys för kvalitativ metod. Analysen hade ett manifest fokus vilket innebär att 

identifiera det synbara i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Meningsenheterna valdes ut 

av författarna separat för att sedan analyseras och tolkas tillsammans. Tillvägagångssättet 

benämner Kristensson (2014, Kapitel, 9) som triangulering. Triangulering beskrivs styrka 

tillförlitligheten och verifierbarheten i resultatet genom att fler än två genomför analyseringen 

och tolkningen av materialet. Fördelen med tillvägagångssättet var att materialet inte 

riskerade att färgas av någons förförståelse (Kristensson, 2014, Kapitel 9). Materialet 

genomgick därmed en extra granskning innan de valdes ut för resultatet. En svaghet med 

tillvägagångssättet var att en omedveten påverkan kunde ha uppträtt i valet om 

meningsenheterna. Fynd kan av den anledning missats. Vidare kan översättningen av 

meningsenheterna från engelska till svenska påverkats av tolkningsfel. För en minimering av 

detta användes lexikon för en korrekt översättning. Efter att meningsenheterna valts ut och 

översatts utfördes en sortering. Svårigheter påträffades när kondenseringarna kunde skapa 

flera koder. Författarna valde därför att separera de valda meningsenheterna och kondensera 

på nytt för att kondenseringarna sedan skulle kunna bilda separata koder. Tillvägagångssättet 

kan ses som en styrka då en ny granskning genomfördes i syfte att få fram ett resultat. 

Innehållsanalysen resulterade i fem kategorier utan tillhörande underkategorier som i 

Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys är subkategorier. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att samtala om sexuell 

hälsa med patienter. Analysen resulterade i fem kategorier: Att ämnet är känsligt, Att ha ett 

ansvar, Att ha bristande kunskap, Att omständigheter kring patienten påverkar och Att 

arbetsförhållanden påverkar. Fynden som ansågs vara mest intressanta att diskutera kring var 

att ämnet är känsligt, att ha ett ansvar och att ha bristande kunskap. Diskussionen kommer att 

föras utifrån tidigare studier och Travelbees (1971, Kapitel 9) interaktionsteori om 

omvårdnadens mellanmänskliga aspekter. 

 

Ett av de intressanta, men inte förvånande, fynden var att sjuksköterskorna upplevde att 

sexuell hälsa var ett känsligt ämne att samtala om. Det förelåg en rädsla att förolämpa eller 

genera patienterna. Känsligheten var en följd av att den sexuella hälsan för sjuksköterskorna 
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var tabubelagt, omslutet av osäkerhet och associerat med egna personliga känslor. Det förelåg 

även en uppfattning att tränga sig på patienternas integritet och att ämnet kunde vara 

känsloladdat ifall en sjukdom förelåg. Av den anledningen kunde sjuksköterskorna närma sig 

ämnet genom att kringgå i samtalen. Följaktligen kunde samtalen vara av negativa 

upplevelser om patienterna delade med sig av information som inte ansågs lämpliga i 

sammanhanget. Sjuksköterskorna var oroliga över att inte kunna upprätthålla sin 

professionella roll. Att sexuell hälsa var känsligt att samtala om framgår även i tidigare 

studier (Magnan, Renolds & Galvin, 2005; Zeng, Wang, Ching & Loke, 2011). Det saknades 

en självsäkerhet bland sjuksköterskorna att initiera ämnet (Zeng et al., 2011) och även här 

förelåg en rädsla att göra intrång på patienternas integritet (Magnan et al., 2006). Däremot 

visade en annan studie att dessa uppfattningarna var ogrundade med hänvisning till att 

patienterna hade ett behov och önskan om att få samtala om den sexuella hälsan (Driel et al., 

2014; Klaeson, 2011; Southard & Keller, 2009). Informationen de önskade få tilldelat skulle 

vara rak och tydlig (Sundbeck, 2013, Kapitel 3) samt beröra hela sjukdomsprocessen (Bal, 

Yilmaz & Beji, 2013; Southard & Keller, 2009). 

 

Sjuksköterskorna upplevde sexuell hälsa som ett känsligt ämne vilket betonar betydelsen av 

Travelbees (1971, Kapitel 9) interaktionsteori om mellanmänskliga aspekter. Travelbee 

(1971, Kapitel 10) lyfter fram att relationen mellan en sjuksköterska och patient behöver 

genomgå alla interaktionsfaser för att nå målet om ett jämlikt förhållande (Travelbee, 1971, 

Kapitel 10). Genom att negligera sexuell hälsa på grund av dess känslighet försvårar 

sjuksköterskan patientens känsla av hälsa och välbefinnande i relation till den sexuella 

hälsan.  

 

Ett annat intressant fynd var att sjuksköterskorna upplevde att samtala om den sexuella hälsan 

var deras ansvar. Omvårdnaden beskrevs som grundad på ett tillgodoseende av patienternas 

somatiska, psykiska, sociala, kulturella och spirituella dimensioner. Sexuell hälsa skulle 

initieras av sjuksköterskorna och ses som en del av det professionella ansvaret. Det var 

således viktigt att ansvaret grundades på en medkänsla och en vilja att hjälpa patienterna. För 

att samtalen skulle äga rum beskrev sjuksköterskorna att en god relation var viktigt där 

etableringen låg på deras ansvar. Ämnet skulle betraktas neutralt utan att döma, kritisera eller 

moralisera. Sjuksköterskorna upplevde att tillit var en teknik och en ofrånkomlig aspekt som 

var viktig i samtalen. Tillit var något som utvecklades med tiden. Däremot förekom en 
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samtidig uppfattning bland sjuksköterskorna att en djupare relation kunde försvåra 

initieringen till följd av känslan genans. 

 

Upplevelsen av att ansvaret var sjuksköterskans delades av andra sjuksköterskor i tidigare 

studier. Det framgick att den sexuella hälsan var en del av det professionella ansvaret oavsett 

om ämnet initierades av patienterna eller de själva (Magnan et al., 2005). Enligt Patientlagen 

(SFS 2014:821) framgår det att sjuksköterskor har skyldigheter att förmedla en anpassad 

informationsgivning, detta förtydligar patientens rättighet till information rörande 

omständigheter som kan påverka den sexuella hälsan (SFS 2014:821). I studier genomförda 

från patienternas perspektiv ansågs ansvaret även här vara sjuksköterskans. Patienterna tyckte 

sjuksköterskorna var mest lämpade bland professionerna och önskade att bli tillfrågade än att 

själva ställa frågan. Det framgick även att de som inte hade någon specifik fråga önskade bli 

tilldelade den informationen sjuksköterskan ansåg var viktig att känna till i relation till den 

sexuella hälsan (Southard & Keller, 2009). 

 

En god relation baserad på medkänsla och en vilja att hjälpa patienterna är utmärkande i 

Travelbees (1971, Kapitel 10) interaktionsfaser. Där argumenteras för att det är 

sjuksköterskans ansvar att etablera en relation och att den uppnås genom att sjuksköterskan 

behärskar kommunikationstekniker för att kunna identifiera när ämnet ska initieras. Genom 

kommunikationen kan sjuksköterskan både öka samt lindra patientens lidande. Däremot 

betonar Travelbee vidare att det är ömsesidigt och kräver ett engagemang från båda parterna. 

Sjuksköterskan behöver därför använda sin egen personlighet och attityd för att hjälpa 

patienten finna en samhörighet i relationen.  

 

Ytterligare ett intressant fynd var att sjuksköterskorna upplevde att sexuell hälsa var ett ämne 

det saknades kunskaper om. Sjuksköterskorna visste inte ifall sexuell hälsa var ett ämne de 

fick samtala om eller om det ingick i arbetet. Ämnet undveks när de inte kunde ge svar på 

frågor eller information kring hur den sexuella hälsan kunde påverkas. Detta bidrog till att 

sjuksköterskorna kände sig begränsade i arbetet. Vidare upplevdes yngre sjuksköterskor 

besitta större kunskapsbrister än de som var äldre och hade arbetat under en längre tid.  

 

Andra orsaker som låg till grund för kunskapsbristen var utebliven utbildning i sexuell hälsa 

både under grundutbildningen och inom verksamheten. Detta resulterade i att 

sjuksköterskorna gav råd och information baserat på hjälp från kollegor, internet, böcker eller 
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egna erfarenheter. Sjuksköterskorna kunde inte konstatera att informationen var 

evidensbaserad vilket bidrog till en oro över försämrad vårdkvalitet. Av den anledning 

försköts ansvaret över till läkare och specialistsjuksköterskor som upplevdes ha mer tid och 

vara mer kvalificerade att samtala om sexuell hälsa. Ett vanligt uttryck var att ansvaret låg 

hos någon annan inom vården. Däremot förelåg en ovisshet huruvida patienterna fått hjälp 

eller inte till följd av det dåliga samarbetet. Sjuksköterskorna som hade fått utbildning 

upplevde det som hjälpsamt. Utbildningen bidrog till att sjuksköterskorna blev tryggare i 

rollen och kunde utveckla tekniker som kunde förenkla samtalen. Sannolikheten av att ämnet 

skulle initieras ökade. Ett tidigt införande av utbildning beskrevs vidare vara väsentligt för en 

normalisering av ämnet. Följaktligen förelåg en medvetenhet att samtalen kunde leda till att 

andra underliggande problem och diagnoser upptäcktes. 

 

Kunskapsbrist och en förskjutning av samtalsämnet framgick även i tidigare studier 

(Hautamäki, Miettinen, Kellokumpu- Lehtinen, Aalto & Lehto, 2007; Wilkingson, Gambles 

& Roberts, 2002). Sjuksköterskorna visste inte hur de skulle bemöta patienternas frågor och 

ansåg därför läkarna vara mer kompetenta (Hautamäki et al., 2007). Fyndet styrktes även i en 

annan studie där sjuksköterskorna medvetet valde att negligera ämnet till följd av 

kunskapsbristen (Ek et al., 2018). Huruvida behovet av utbildning fanns bekräftades av 

Wilkingson et al. (2002) vars studie pekade på att utbildning var viktigt för att 

sjuksköterskorna skulle kunna hantera känsliga ämnen.  

 

Om det föreligger en möjlighet är syftet att ge patienten den hjälp som behövs. Travelbee 

(1971, Kapitel 10) menar att alla människor är oersättliga och unika. Sjuksköterskan ska se 

varje patient som unik. Däremot med den kunskapsbrist som föreliggande studie visade kan 

sjuksköterskan inte tillgodose patientens unika behov. Resultatet leder till att behoven blir 

försummade och omvårdnaden slentrianmässig. Fugl-Meyer och Sandström (2010) menar att 

för att hjälpen ska ha effekt bör den förmedlas av någon som är kunnig, trygg och säker. 

 

Konklusion och klinisk implikation 

Fynden från föreliggande studie indikerar att problematik förekommer i sjuksköterskors 

samtal om sexuell hälsa med patienter. Sjuksköterskorna upplever att det råder en bristande 

kunskap på grund av otillräcklig utbildning samt att arbetsförhållanden och omständigheter 
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relaterat till patienten försvårar samtalen ytterligare. Det framgår även att sexuell hälsa är ett 

känsligt ämne associerat med egna känslor och uppfattningar. Däremot visar resultatet att det 

råder en medvetenhet om att sexuell hälsa är en del av professionens ansvar att hantera. 

Resultatet konstaterar att sjuksköterskor behöver mer utbildning då sexuell hälsa negligeras 

som en del av omvårdnaden. Sjuksköterskan ska som en del av det egna ansvaret bemöta, 

informera och undervisa patienten till den grad så att patienten kan ta ett självständigt beslut 

kring sin vård. För att ämnet sexuell hälsa ska normaliseras och bli lättare och samtala om bör 

ämnet utgöra en del av grundutbildningen och implementeras i hälso- och sjukvården. 

Sjuksköterskorna behöver stöd och tydliga mål samt riktlinjer att följa. 

 

Fynden från föreliggande studie styrker att det behövs mer forskning inom området för att 

utveckla kunskapen så att fler sjuksköterskor kan bli medvetna om att den sexuella hälsan 

ingår i professionen. Det hade även behövts mer forskning om den sexuella hälsan i relation 

till olika sektioner inom hälso- och sjukvården. Detta på grund av att sjukdomar och 

behandlingar påverkar den sexuella hälsan i olika grad. Det är även av värde att forska 

ytterligare från ett patientperspektiv för att belysa deras önskemål och behov av information. 

Självständighet  

Föreliggande studie har utförts av Tara Amidi Tabrizi och Laura Tallberg. Innan påbörjat 

arbete bestämde författarna sig för att skriva och bearbeta alla delarna gemensamt. 

Författarna ville båda skulle vara lika delaktiga och möjliggöra en dialog genomgående i 

arbetet. Det som påbörjades separat och sammanställdes tillsammans var datainsamlingen, 

kvalitetsbedömningen och dataanalysen. Samarbetet mellan författarna har genomsyrats av en 

god stämning och fungerat väl.  
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concerns in breast 
cancer: a 
qualitative study 

Kvalitativ 
studie baserat 
på 
fokusgrupper 

4 sjuksköterskor Hög Sjuksköterskorna 
var rädda för att 
förolämpa eller 
genera patienterna. 
De som hade fått 
en utbildning i 
samtalsförandet 
upplevde det 
hjälpsamt. 

Saunamäki, N., & 
Engström, M, 2014. 
Sverige 

Registered nurses’ 
reflections on 
discussing 
sexuality with 
patients: 
responsibilities, 
doubts and fears 

Kvalitativ 
studie baserat 
på intervjuer 

10 sjuksköterskor Hög Sexualitet 
förknippades med 
tabu och ingen 
hade fått någon 
utbildning. 
Sjuksköterskorna 
ansåg att sexualitet 
skulle behandlas 
som andra ämnen 
inom 
omvårdnaden. 

Yodchai, K., Hutchinson, 
A, M., & Oumtanee, A, 
2018. Thailand 

Nephrology 
Nurses’ 
perceptions of 
discussing sexual 
health issues with 
patients who have 

Kvalitativ 
studie baserat 
på 
semistrukturera
de intervjuer 

20 sjuksköterskor Hög Sjuksköterskorna 
betonade 
betydelsen av en 
avslappnande 
miljö. Ansvaret 
ansågs vara 
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end-stage kidney 
disease 

sjuksköterskan, 
däremot förelåg det 
en kunskapsbrist.  

Bilaga 4 Analysförfarande 

Meningsenhet Översättning Kondensering Koder Subkategorier Kategorier 
They all avoid raising 
sexual issues. It is a 
taboo subject 

Alla undviker att 
lyfta sexuella 
problem. Det är 
ett tabuämne 

Sexuella 
problem undviks 
på grund av att 
det är tabu 

Tabubelagt  Att ämnet är 
känsligt 

They felt that the patients 
revealed too much or too 
private matters that did 
not have a place in 
health care 

De ansåg att 
patienterna 
avslöjade för 
mycket eller för 
privata saker som 
inte hade någon 
plats i vården 
 

Patienterna 
ansågs avslöja 
för mycket eller 
för privata saker 
som inte 
platsade i vården 
 

Privat  Att ämnet är 
känsligt 

As sexual issues were 
conceived as a personal 
matter, the nurses were 
afraid of embarrassing 
or offending the patient 

Eftersom sexuella 
problem 
uppfattades som 
en personlig 
angelägenhet var 
sjuksköterskorna 
rädda för 
generande eller 
förolämpande 
patienten 

Sexuella 
problem 
uppfattades som 
personligt med 
en rädsla för att 
genera eller 
förolämpa 
patienten 

Personligt  Att ämnet är 
känsligt 

All nurses considered 
that talking about sexual 

Alla 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskorn
a ansåg att 

Sjuksköterskans ansvar  Att ha ett ansvar 
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health should be handled 
as a part of their 
professional 
responsibility 

ansåg att samtala 
om sexuell hälsa 
skulle ses som en 
del av deras 
professionella 
ansvar 

samtala om 
sexuell hälsa 
skulle ses som 
en del av 
ansvaret 

They meant that it was 
important to dare to ask 
and that it was their 
responsibility to make the 
patients feel comfortable 
in bringing up the subject 

De menade att det 
var viktigt att 
våga fråga och att 
det var deras 
ansvar att se till 
patienterna kände 
sig bekväma i att 
ta upp ämnet 

Viktigt att våga 
fråga och det var 
deras ansvar att 
patienterna var 
bekväma i att ta 
upp ämnet 

Sjuksköterskans ansvar  Att ha ett ansvar 

A recurrent expression 
was that the 
responsibility was that of 
someone else, who met 
the patient in the care 
trajectory, and as sexual 
problems often was a 
consequence of the 
medical treatment, the 
talks were mainly 
considered to be 
physicians’ responsibility 

Ett återkommande 
uttryck var att 
ansvaret var 
någon annans 
som mötte 
patienten i 
vårdbanan. 
Sexuella problem 
var ofta en följd 
av den 
medicinska 
behandlingen där 
man ansåg det 
huvudsakliga 
ansvaret låg hos 
läkaren 

Sexuella 
problem 
uttrycktes vara 
en följd av 
medicinska 
behandlingar där 
ansvaret ansågs 
ligga hos 
läkaren 

Förskjutet ansvar till följd 
av kunskapsbrist 

 Att ha bristande 
kunskap 

The lack of training on 
sexuality both as a 

Bristen på 
utbildning inom 

Bristen på 
utbildning inom 

Brist på utbildning  Att ha bristande 
kunskap 
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student nurse and since 
qualification was 
mentioned by all the 
participants 

sexualitet som 
sjuksköterskestud
ent och som 
sjuksköterska 
nämndes av alla 
deltagare 

sexualitet 
berörde både 
sjuksköterskestu
dent och 
sjuksköterska 

They don’t know how to 
deal with it [sexuality 
issue]. They don’t know 
whose responsibility is, 
where to turn to 

De vet inte hur de 
ska hantera det 
[sexuella 
problem]. De vet 
inte vems ansvar 
det är, vart dem 
ska vända sig till 

De vet inte hur 
de ska hantera 
sexuella 
problem 

Förskjutet ansvar till följd 
av kunskapsbrist 

 Att ha bristande 
kunskap 

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

Behovet av 
dialoger trodde 
också vara 
beroende av 
patienternas ålder, 
kön, civila status, 
diagnos och 
medicinsk 
behandling 

Behovet av 
dialoger berodde 
på patienternas 
ålder, kön, civila 
status, diagnos 
och medicinsk 
behandling 

Patientförhållanden  Att omständigheter 
kring patienten 
påverkar 

The informants found it 
easier to talk to patients 
who were younger than 
themselves because they 
put themselves in a 
parenteral role 

Informanterna 
fann det lättare att 
prata med 
patienter som var 
yngre än de själva 
eftersom de satte 
sig i en 
föräldraroll 
 

Yngre patienter 
var lättare att 
prata med, de 
satte sig själva i 
en föräldraroll 

Patientförhållanden  Att omständigheter 
kring patienten 
påverkar 

Lack of time and a room Brist på tid och Brist på tid och Tidsbrist och otillåtande  Att 



 

 
 

43 

where the dialogues 
about sexuality could be 
carried out without 
disturbance 

rum där dialoger 
kring sexualitet 
kunde utföras 
utan störning 

rum där dialoger 
kunde utföras 
utan störning 
 

miljö arbetsförhållanden 
påverkar 

They don’t have time and 
the workload does not 
allow them to think about 
these issues. In order to 
talk with the patient 
about sexual issues, they 
need time, personnel, 
privacy . . . They cannot 
talk in the ward in front 
of ten people. They need 
to have the appropriate 
environment 

De har ingen tid 
och 
arbetsbelastninge
n tillåter dem inte 
att tänka på dessa 
problem. För att 
prata med 
patienten om 
sexuella problem 
behövs det tid, 
personal, 
avskildhet . . . De 
kan inte prata 
inför tio personer. 
De måste ha en 
lämplig miljö 

Ingen tid och 
hög 
arbetsbelastning. 
Behövs tid, 
personal och 
avskildhet. Går 
inte tala om det 
inför tio 
personer, krävs 
en lämplig miljö 
 

Tidsbrist, personalbrist 
och otillåtande miljö 
 

 Att 
arbetsförhållanden 
påverkar 

 
 
 


