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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Synen på sexualitet är individuell och människor kan uppleva att det är ett känsligt 
ämne att prata om. När en individ drabbas av sjukdom kan detta bidra till problem som kan 
påverka den sexuella hälsan. Det är viktigt att som sjuksköterska vara lyhörd och 
uppmärksamma att det kan uppstå problem som rör sexualitet och se det som en viktig del i 
omvårdnaden av patienten. Forskning visade att sjuksköterskor inte prioriterade sexualitet 
som något viktigt och att de kände sig förlägna över att ta upp och samtala med patienter om 
detta. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att kommunicera med 
patienter om sexualitet. Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga 
artiklar. Dessa artiklar granskades efter en innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i 
ett tema; Sjuksköterskors upplevelser av barriärer i kommunikationen med patienter om 
sexualitet. Temat innehåller fyra kategorier; Upplevelser av hinder, upplevelser av att 
prioritera, upplevelser av ansvar samt upplevelser av brist på kunskap. Det framgick att 
sjuksköterskornas inställning och attityder till ämnet sexualitet var ett hinder för att samtala 
om detta med patienter. Osäkerhet, förlägenhet och patientens bakgrund var några exempel 
på varför det upplevdes som hinder. Sjuksköterskor var medvetna om att sexualitet var en 
viktig del att beröra eftersom den sexuella förmågan kunde påverkas av sjukdomar och 
behandlingar. Detta prioriterades inte på grund av tidsbrist samt att de ansåg att patienter 
hade andra behov som bedömdes som mer angelägna. Flera sjuksköterskor upplevde en brist 
på utbildning när det gällde att hantera samtal om sexualitet. Slutsats: Sjuksköterskor är 
medvetna om att sexualitet är ett viktigt ämne men att de inte har tillräckligt med kunskaper i 
att hantera samtal om sexualitet med patienter. 
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INLEDNING 
Sexualitet uppfattas av de flesta människor som en viktig del i deras liv och den 
bidrar till många hälsosamma möjligheter som gemenskap, lycka och glädje, 
njutning och att inte behöva vara ensam, den berör meningen med livet (Hulter, 
2010). Sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar kan påverka den sexuella 
förmågan, vilket innebär att det kan komma frågor från patienter till 
sjuksköterskor och annan vårdpersonal som rör sexuell ohälsa. Patienter upplever 
att det finns en brist att kunna samtala om detta. Samtidigt känner hälso- och 
sjukvårdspersonal sig inte bekväma med att beröra ämnet. Sjuksköterskan bör ha 
kunskap, vara lyhörd samt ha en känslighet och respekt för en människas 
integritet när det gäller omvårdnad (ibid.). Sexualitet är ett laddat ämne där den 
personliga attityden har stor betydelse för hur ämnet ska behandlas. Detta kan 
påverka sjuksköterskors sätt att hantera frågor om sexuella problem som 
patienterna kan ha behov att tala om. Avsikten med denna studie är att öka 
förståelsen för hur sjuksköterskorna upplever att kommunicera om sexualitet med 
patienter. 

Helhetssyn i vården kan sällan motiveras bättre än i arbetet med människors 
sexuella svårigheter (Hulter, 2004, s. 25). 

BAKGRUND  

Sjuksköterskans profession 
Enligt den nationella kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor 
(Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskan ha en helhetssyn och ett etiskt 
förhållningssätt. Sjuksköterskan ska ta hänsyn till patientens basala och specifika 
omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga. När 
det gäller kommunikation bör sjuksköterskan ha förmåga att kommunicera med 
patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt 
sätt. Det är viktigt att kunna ta hänsyn till tidpunkt, form och innehåll, att försäkra 
sig om att patient och/eller närstående förstår den givna informationen, samt ska 
patienter som inte själva uttrycker sitt informationsbehov eller som har speciellt 
uttalade informationsbehov uppmärksammas (ibid.). Hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS 1982:763) föreskriver att hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet och 
se till patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. Vården ska 
utformas och genomföras i samförstånd med patienten, olika insatser ska ordnas 
på ett lämpligt sätt (ibid.). Forskning visar att sjuksköterskor upplever att det 
saknas kunskaper om sexualitet samt att det är svårt att tala om sexualitet med 
patienter. Tidsbrist och tung arbetsbörda var ytterligare faktorer som gjorde att 
ämnet sexualitet inte berördes (Magnan, Reynolds & Galvin, 2005). Enligt Stilos, 
Doyle och Daines (2008) undviker sjuksköterskor ämnet sexualitet, eftersom de 
upplever att det inte är deras ansvar att diskutera sexualitet med patienter. Likaså 
upplever några sjuksköterskor att det är svårt att prata med patienter av det 
motsatta könet än det egna. En del sjuksköterskor upplever sig själva som osäkra 
och känner att det är obekvämt att prata om sexualitet (Stilos et al., 2008). Ho och 
Fernandez (2006) påvisar att sjuksköterskor som inte arbetat länge inom yrket 
kände att de inte hade tillräckligt med erfarenhet och kunskap av att prata om ett 
känsligt område som sexualitet. Sjuksköterskorna upplevde dessutom att de kände 
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sig besvärade av att prata om sexuella frågor med patienter. En svensk studie 
(Saunamäki, Andersson & Engström, 2009) där 88 sjuksköterskor deltog, visade 
att majoriteten av sjuksköterskorna hade förståelse för att patienters sjukdomar 
och behandlingar kan påverka patienters sexualitet. Samtidigt ansåg 80 procent av 
deltagarna att de inte tog sig tid att prata om sexuella angelägenheter och 60 
procent kände sig inte bekväma med att prata om ämnet (Saunamäki et al., 2009). 

Sexualitet 
Sexualitet är inte bara fysiskt i benämningen samlag, det består av mycket mer. 
Det kan uttryckas i vårt sätt att känna, väcka känslor och beröring. Sexualitet har 
betydelse för vår psykiska och fysiska hälsa. Det påverkar känslor, handlingar, 
tankar och respons (Nationalencyklopedin, 2010). World Health Organisation 
[WHO] (2006) definierar sexualitet som en central del av att vara människa 
genom hela livet och det uttrycks i flera dimensioner såsom; kön, könsidentitet 
och roller, erotik, njutning, intimitet och reproduktion. Den uttrycks och upplevs i 
tankar och fantasier, attityder, beteenden, roller, relationer och rutiner. 
Sexualiteten påverkas av interaktionen mellan biologiska, psykiska, sociala, 
ekonomiska, politiska, kulturella, etiska, religiösa och andliga faktorer (ibid.). 

Sexuell hälsa 
Sexuell hälsa beskrivs av WHO (2006) som ett tillstånd av fysiskt, 
emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualitet och 
inte enbart frånvaron av sjukdom, dysfunktion eller svaghet. Sexuell hälsa kräver 
ett respektfullt förhållningssätt till sexualitet och sexuella relationer samt att det 
ska vara möjligt att få njutbara och säkra sexuella erfarenheter som 
är fria från tvång, diskriminering och våld. För att sexuell hälsa ska uppnås och 
upprätthållas måste sexuella rättigheter för alla personer respekteras, skyddas och 
uppfyllas (ibid.). 

Kommunikation 
Inom omvårdnadsyrkena kan kommunikationen vara professionell, det vill säga 
kommunikation hör till yrket och rollen som vårdgivare. Kärnan i professionell 
kommunikation är att den är välgrundad inom yrkesområdet och har ett 
omvårdnadsmässigt syfte det vill säga att vara till hjälp för patienten. Grunden i 
kommunikationen är att respektera den andre, lyssna aktivt samt att vara öppen 
och tydlig (Eide, 2009). Initiativ och respons är två kommunikativa handlingar, en 
förutsättning för professionell kommunikation är att sjuksköterskan tar initiativ 
och responderar utifrån sin yrkeskunskap. En viktig del i professionell 
omvårdnadsorienterad kommunikation är att ge bra respons, att svara på det 
centrala i den andres budskap som att den andre behöver bli sedd och accepterad. 
Detta kan vara en bra början för att skapa en god relation. De initiativ som 
sjuksköterskan tar till för att samtala med patienten bör ha ett yrkesmässigt 
ändamål. För patienten kan det kännas tryggt om sjuksköterskan strukturerar 
samtalen enligt yrkesmässiga kriterier (ibid.). 

Teoretisk referensram 
Travelbee (2006) betonar i sin teori att kommunikation är ett medel för att kunna 
etablera ett människa – människa förhållande, det vill säga att utveckla en relation 
som kännetecknas av en ömsesidig förståelse. Detta i sin tur är ett medel för att 
förverkliga syftet med omvårdnaden. Kommunikation är en process där det är 
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viktigt att sjuksköterskan förstår det patienten vill säga både verbalt och 
ickeverbalt för att kunna ge en god omvårdnad. Travelbee menar att avsikten med 
omvårdnaden är att hjälpa patient och anhöriga att finna en mening i upplevelsen 
av sjukdom och lidande. Travelbee anser att en sjuksköterska bör ha en förmåga 
att använda sig terapeutiskt, detta innebär att sjuksköterskan medvetet använder 
sin personlighet i interaktionen med patienten. Tanken med detta är att det ska 
bidra till en önskad förändring hos patienten för att lindra hans eller hennes 
lidande. En förutsättning för sjuksköterskan att använda sig terapeutiskt är att vara 
uppmärksam på hur ens beteende påverkar andra människor. Interaktion mellan 
sjuksköterska och patient förekommer dagligen kring patientens omvårdnad. 
Målet med interaktionen är bland annat att lära känna personen och att kunna 
bestämma och tillgodose patientens omvårdnadsbehov. Travelbee anser vidare att 
interaktionen mellan sjuksköterska och patient kan delas in i olika faser. Det första 
mötet innebär att individerna får ett första intryck av varandra och ser den andre 
som vilken sjuksköterska respektive patient som helst. Som sjuksköterska är det 
viktigt att skala av sin förutfattade mening om patienten och se denne som en 
person. Det krävs en förmåga att kunna gå utanför sig själv och engagera sig i 
patienten och se han eller henne som en människa. Omsorgen om patienten blir 
ytlig och opersonlig om denna förmåga inte finns hos sjuksköterskan. En positiv 
och bra relation mellan sjuksköterska och patient är att patientens behov inte 
försummas. Identitet är nästa fas, den innebär att sjuksköterska och patient ser 
varandras personligheter när en kontakt har etablerats. Den tredje fasen, empati, 
innebär att förstå ett tillstånd som en annan person befinner sig i. Sympati är den 
fjärde fasen och betyder att kunna ha en förmåga att lindra lidande, det vill säga 
att ha medkänsla för en annan människa. Den sista fasen är ömsesidig förståelse 
och kontakt som bildar en meningsfull interaktion mellan parterna, där målet är att 
lindra lidande samt uppfylla omvårdnadens syfte (ibid.). Med Travelbees teori 
som grund kan det vara meningsfullt för sjuksköterskor att upprätta en bra 
patientrelation, då det kan underlätta att prata om känsliga frågor såsom sexualitet 
och sexuella hälsa. 

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att kommunicera 
med patienter om sexualitet. 

METOD 
Metoden för denna uppsats är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. En 
litteraturstudie innebär att söka efter, kritiskt granska och sammanställa litteratur 
inom ett valt område. Litteraturen ska beskriva kunskapsläget inom det valda 
området (Forsberg & Wengström, 2008). Eftersom syftet var att belysa 
upplevelser hos sjuksköterskor var en kvalitativ metod lämplig, då den enligt 
Forsberg och Wengström (2008) avser att förstå och förklara bland annat 
upplevelser av ett fenomen. Detta beskrivs också av Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2006) där en kvalitativ metod har ett holistiskt synsätt som syftar till 
att beskriva helheter och där det talade och skrivna ordet belyser människors 
upplevelser, uppfattningar och erfarenheter. Intervjuer och dialoger är passande 
datainsamlingsmetoder för en kvalitativ ansats. 
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Datainsamling 
Sökningen av artiklarna gjordes i databaserna Cinahl, Psychinfo, Medline via 
Pubmed, och Elin@info vid biblioteket vid Blekinge Tekniska Högskola. Cinahl 
valdes för att den innehåller vetenskapliga artiklar som handlar om omvårdnad 
och att dessa finns publicerade i engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter. 
Psychinfo valdes för att där finns artiklar inom omvårdnad med psykologiska 
perspektiv vilket kan vara fördelaktigt för att hitta artiklar som svarar mot 
uppsatsens syfte (Willman et al., 2006). Det gjordes sökningar i ytterligare två 
databaser; Elin@info och Medline via Pubmed men de sökningarna gav inget nytt 
utan det resulterade i dubbletter av de artiklar som söktes fram i Cinahl och 
Psychinfo.  

De sökord som användes var attitude to sexuality, communication, health 
professionals, nurses, nurse attitude, nursing role, sexuality samt sexual health. 
Sökorden söktes i Cinahl som Cinahl headings. De kombinerades i sin tur med de 
Booleska söktermerna ”OR ”och ”AND”. Enligt Willman et al. (2006) används 
sökoperatorn OR för att den breddar den systematiska sökningen och 
sökoperatorn AND används för att den avgränsar området för sökningarna (ibid.). 
Sökningen begränsades ytterligare genom att välja peer- reviewed som enligt 
Willman et al. (2006) innebär att artiklarna har granskats av en grupp experter 
innan de publicerats. I Psychinfo kombinerades sökorden med sökoperatorn 
”AND”, vilket bidrog till att sökningen mellan två eller flera söktermer 
fokuserades till ett mer avgränsat område (ibid.). 

Urval 
Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara vetenskapliga och enligt syftet 
handla om sjuksköterskors upplevelser av att kommunicera med patienter om 
sexualitet, därutöver skulle de ha en kvalitativ metod. De skulle även ha 
anknytning till vårdvetenskap och vara skrivna på engelska eller svenska. 
Artiklarna som valdes var skrivna från år 1999 och framåt för att så ny forskning 
som möjligt skulle komma fram. Exklusionskriterier var artiklar som handlade om 
konkret rådgivning av sexuella problem, HIV och sådana som berör sexuell 
läggning. 

Författarna fann 19 artiklar som svarade mot syftet, nio av dessa valdes bort då de 
var kvantitativa. En artikel valdes bort eftersom den hade samma författare, 
metod, urval och resultat som en annan artikel. Författarna valde den ena av dessa 
artiklar. Ytterligare en sökning gjordes vilket resulterade i att en ny kvalitativ 
artikel hittades, denna inkluderades i studien då den stämde överens med 
uppsatsens syfte. Sökning och urval presenteras i bilaga 1. Åtta artiklar återstod 
och dessa kvalitetsgranskades. För att värdera kvalitén på artiklarna användes ett 
protokoll för bedömning av studier med kvalitativ metod inspirerat av Willman et 
al. (2006). Kriterierna var att artiklarna skulle ha ett tydligt syfte med en 
genomgående röd tråd i den genomförda studien, metoden skulle vara väl 
beskriven och logiskt uppbyggd för att svara mot syftet och resultatet skulle vara 
klart och tydligt redovisat. Författarna kom gemensamt fram till att kvalitén skulle 
bedömas utifrån antalet ja-svar på frågorna i bedömningsprotokollet (bilaga 2). En 
god kvalitet motsvarades av 80-100% av ja-svaren, medelkvalité var 70-79% och 
svag kvalité motsvarades av 60-69 %. Sex artiklar var av god kvalitet, två artiklar 
var av medelgod kvalitet. De inkluderade artiklarna som granskades har haft 
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tydliga syften. Metoden har varit detaljerad, urvalet i studierna har varit relevanta 
och resultatet har svarat mot syftet i denna uppsats. Diskussionerna anknyter till 
tidigare forskning inom ämnet. Kontexten av artiklarna är av god kvalitet och 
problematiserar ämnet bra. Etiskt övervägande fanns med i sex av de åtta 
artiklarna. Artiklarna presenteras i en artikelöversikt (bilaga 3). 

Analys 
Artiklarna analyserades med hjälp av innehållsanalys inspirerad av Graneheim 
och Lundman (2004) som har sammanställt analysmetoder från bland annat 
Burnard (1991). Med hjälp av manifest analys analyserades innehållet i det som 
direkt uttrycktes i texten. Författarna läste noggrant igenom de valda artiklarna var 
för sig upprepade gånger. Därefter lästes artiklarna gemensamt och 
meningsenheter som svarade mot syftet markerades med röd penna i artiklarna. 
Meningsenheterna plockades ut, dessa kondenserades och översattes samtidigt till 
svenska. Syftet med att kondensera är att korta ned meningsenheten och samtidigt 
bevara det grundläggande innehållet i meningsenheten (ibid.). I nästa steg kodades 
texten för att synliggöra kärnan i meningsenheten. Koderna jämfördes med 
varandra och vilka kategorier de skulle kunna motsvara diskuterades, detta 
resulterade i sex subkategorier. Efter ytterligare diskussioner kom det fram fyra 
kategorier, dessa samlades under ett tema.  Ett utdrag från analysförfarandet 
presenteras i bilaga 4.  

RESULTAT 
Resultatet baseras på åtta kvalitativa artiklar som analyserats. Analysen av 
artiklarna utmynnade i ett tema: Sjuksköterskors upplevelser av barriärer i 
kommunikationen med patienter om sexualitet. Detta tema innehåller fyra 
kategorier och sex subkategorier. Tema, kategorier och subkategorier presenteras i 
figur 1. I resultatet presenteras citat med syfte att lyfta fram och förstärka det som 
framkommer i texten. 
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Upplevelser av hinder  
Denna kategori beskriver sjuksköterskornas känslor och deras medvetenhet kring 
att samtala med patienter om sexualitet.  

Erfarenheter och förhållningssätt 
Sjuksköterskor kan känna en osäkerhet inför att ta upp ämnet sexualitet och att de 
inte är säkra på att kunna hantera samtalet på ett professionellt sätt. Orsaker till 
detta kan enligt Gott, Galena, Hincliff och Elford (2004) vara egna värderingar 
och känslor för ämnet. De beskriver även upplevelsen av att ämnet är tabubelagt 
och att det är något som det inte talades om under uppväxten i hemmet. Det 
påverkar den egna attityden till ämnet och det upplevs som ett hinder att känna sig 
bekväm att tala med patienter om det (Gutrie, 1999; Nakopoulou, Papaharitou & 
Hatzichristou, 2009). I två av studierna (Hordern & Street, 2007; Lavin & Hyde, 
2006) kände sig sjuksköterskorna sårbara och osäkra. En anledning till det var att 
de var rädda att det skulle inkräkta på patientens integritet och att hon eller han 
skulle bli förlägen över att sexualiteten kom på tal. Det fanns en rädsla att 
samtalet skulle uttryckas på ett sådant sätt att avsikten skulle uppfattas som fel av 
patienten (ibid.). Bristen på avskildhet för att sitta och samtala var något som 
sjuksköterskor tog upp som en annan orsak till att ämnet undveks. Det var inte 
värdigt att föra ett samtal om sexualitet med bara ett förhänge mellan sig och 
avdelningen. (Gutrie, 1999; Hordern & Street, 2007; Lanvin & Hyde, 2006). I 
studien av Quinn, Happell och Browne (2011) framgick det att sjuksköterskor var 
medvetna om att sexualitet är ett viktigt ämne och att de tog initiativ till att 
samtala om det med patienterna. 

Yes I do (bring it up), but not always on the first contact. Usually I have some degree of 
rapport with them (consumers) first (Quinn et al., 2011, s. 24). 

Praktiska övningar, erfarenhet och ålder kunde vara av betydelse för att ämnet 
diskuterades (Quinn et al. 2011). 

I think it’s just experience; I think I wouldn’t have been able to do that 25 years ago, 
maybe (Quinn et al., 2011, s. 24). 
 

När sjuksköterskan kände att det fanns en etablerad kontakt med patienten blev 
det naturligt att lyfta frågor om sexualitet (Quinn et al., 2011). En annan 
sjuksköterska beskrev att det underlättade, när det fanns en förtroendefull relation 
mellan sjuksköterska och patient, att tala om ett sådant känsligt ämne som sexuell 
hälsa (Nakopoulou et al., 2009). 

Ett sätt att mildra känslan av förlägenheten av att ta upp sexualiteten till samtal 
var att använda humor. Det var som att avdramatisera situationen och det kunde 
vara på både patientens och sjuksköterskans bekostnad samtidigt som det var ett 
medel för att kunna prata om det (Guthrie, 1999; Hordern & Street., 2007).  

Patientens bakgrund 
Andra faktorer som sjuksköterskor upplevde var av betydelse var patientens 
bakgrund som ålder, kön, religion och etnicitet. Sjuksköterskor berättade att det 
kändes lättare att tala med patienter av det egna könet (Gott et al., 2004). 

I would feel much more comfortable with a woman because I think I would know what 
to say to her, whereas to the man. I don’t know enough about the device to help (Gott et 
al., 2004, s. 532). 
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Ett samtal med någon av det egna könet var lättare att hantera och det uppfattades 
som att det fanns en större kunskapsmässig trygghet hos en kvinnlig sjuksköterska 
när det gällde till exempel kvinnlig sexuell hälsa (Gott et al., 2004).  

En annan sjuksköterska sade att hon inte trodde att äldre och manliga patienter 
skulle vara intresserade av att tala om sexualitet med en yngre sjuksköterska, då 
det för patienten kan uppfattas som tabu och att patienten skulle bli misstänksam 
om vad det var frågan om. Det uttrycktes också det motsatta, en sjuksköterska 
sade att det fanns en rädsla bland sköterskor att vårda yngre patienter och att dessa 
skulle missuppfatta avsikterna med samtalet (Nakopoulou et al., 2009). Ålder 
ansågs vara ett vanligt hinder för att tala om sexualitet med en patient. En 
sjuksköterska uttalade att det var mer befogat att ta upp ämnet sexuell hälsa med 
en patient i 30-årsåldern än med någon över 80 år (Gott et al., 2004). 

Sjuksköterskor upplevde det som en begränsning när patienterna hade en annan 
religiös eller etnisk bakgrund och enligt sina kulturella traditioner inte talade 
öppet om sexualitet (Hordern & Street, 2007). Ett samtal med en patient som talar 
ett annat språk än det egna var svårt, särskilt om det var med en person från ett 
land utanför västvärldens kultur. Det fanns en osäkerhet hos sjuksköterskor att bli 
missuppfattad av patienten (ibid.). Det upplevdes som en svårighet att hitta en bra 
översättning för medicinska termer utan att det skulle misstolkas av patienten 
(Gott et al., 2004).  

I en irländsk studie (Lavin & Hyde, 2006) framkom det att sjuksköterskornas 
upplevelser av den egna trosuppfattningen, i detta fall den katolska var en orsak 
till att de kände det obekvämt att tala om sexualitet med patienter. 

I think as a nation of people we do not explore our sexuality. I mean, your past, you’re 
upbringing, your education, your training, your social environment and everything else 
can impact on you… it is a cultural thing, we are sexually repressed (Lavin & Hyde, 
2006, s. 15). 

Sjuksköterskor uttryckte en förhoppning om att deras irländska kultur skulle 
förändras och att de i sina roller skulle bli mer öppna när det gällde synen på 
sexualitet. Åldersmässigt var flera av sjuksköterskorna som deltog i denna studie i 
övre medelåldern. Enligt sjuksköterskorna själva var detta en orsak till att de inte 
gärna ville samtala om sexualitet. De sjuksköterskor som var yngre hade en mer 
öppen syn på ämnet (Lavin & Hyde, 2006).  

Upplevelser av att prioritera 
Denna kategori beskriver sjuksköterskors upplevelser av begränsningar såsom 
brist på tid och att det fanns annat i patientens omvårdnad som prioriterades.  

Tidsbrist 
Brist på tid var en vanligt förekommande orsak till att sjuksköterskor inte gärna 
ville ta upp och samtala om sexualitet. Det var bland annat många arbetsuppgifter 
och stress som gjorde att det inte prioriterades. De kände att det inte fanns tid att 
sätta sig ned och prata med patienterna utan att känna att de måste avbryta 
samtalet och ta det vid ett senare tillfälle (Gott et al., 2004; Guthrie, 1999; 
Hordern & Street, 2007; Nakopoulou et al., 2009). 
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It’s so seldom that you get the chance to sit down with the patients… And sometimes it 
goes on and on when you do and you think, oh my god, I’m going to be here half an 
hour and it’s like I’m rushing to get finished. That’s not ideal either (Guthrie, 1999, s. 
317). 

Sjuksköterskor upplevde att det var svårt att prata om sexuella frågor och såg på 
sexuell hälsa som”opening a can of worms” eller ”Pandoras ask”. Detta var ett 
sätt att uttrycka sina känslor inför ett känslosamt ämne som sexuell hälsa och en 
osäkerhet att inte veta vart samtalet skulle leda. De ansåg att tiden som var 
tillgänglig för samtal med patienten inte var tillräcklig för att inleda diskussioner 
om patientens sexuella hälsa. Sjuksköterskorna menade att en diskussion om 
sexualitet var ett komplext problem och skulle kunna dra ut på tiden. Det fanns 
inte tid till att bygga upp en god relation till patienten för att det skulle kännas 
bekvämt att samtala om sexualitet (Gott et al., 2004). 

 It is difficult, especially if it opens up a can of worms, because once you’ve opened up 
 that can of worms you’ve got to follow it through, you can’t then say oh‘I haven’t time 
 for this you need to make another appointment’, you can’t do that especially where it’s 
 sexual health that’s involved. . (Gott et al., 2004, s. 531). 

I en annan studie beskrev sjuksköterskorna att administration och dokumentation 
tog mycket tid och detta prioriterades framför att samtala med patienter (Quinn et 
al., 2011). 

Patienter har andra behov 
Flera sjuksköterskor upplevde att det fanns andra behov hos patienterna som 
borde prioriteras innan sexualitet kom på tal. De som arbetade inom psykiatrin 
berättade att sexuella problem inte prioriterades inom den delen av vården och att 
de hade bättre erfarenheter angående patienters sjukdomar än när det gällde 
sexuella problem relaterat till sjukdomar (Quinn et al., 2011). 

 I guess it goes back to . . . (the) other issue at hand that need addressing and that 
(sexual assessment) gets pushed down to the bottom. . . . It’s not as important as their 
experience (of) side-effects and symptoms of their mental illness. I guess I consider that 
I have greater expertise in helping them with symptoms of their mental illness, rather 
than talking about and assisting them with their sexual issues (Quinn et al., 2011, s. 24). 

 
I studien av Matzo och Hijjazi (2009) framkom det att sjuksköterskor ansåg att 
sexualitet inte hade hög prioritet, då annan omvårdnad var viktigare. 

 
Priority is not to have sex; they want to eat (Matzoo & Hijjazi, 2009, s. 275). 
 

Samtidigt ansåg de att om patienten uttryckte ett behov av att vilja tala om sin 
sexuella hälsa så var de öppna för att ta med den delen i bedömningen av 
patientens hälsa (Matzo & Hijjazi, 2009). Gutrie (1999) berörde i sin studie att det 
inte var angeläget att ta upp sexualitet med patienterna i början av omvårdnaden. 
Sjuksköterskor var mer bekymrade över andra problem, som sjukdomarna kunde 
medföra, att sexualitet inte prioriterades. Det var viktigare att informera om 
behandlingar- och mediciners effekter på kroppen i början av omvårdnaden. 
Patienterna hade ett större intresse av att ta sig igenom behandlingen än att vilja 
tala om sexuella problem som behandlingen kunde medföra (Lavin & Hyde, 
2005). 
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Upplevelser av ansvar 
Denna kategori beskriver upplevelser av att det inte är sjuksköterskors 
ansvarsområde att bedöma behovet hos patienten att prata om sexualitet.  

Sjuksköterskor beskrev i flera studier att de var öppna för att samtala om 
sexualitet men att det inte var del i deras roll som sjuksköterskor att ta initiativ till 
det. De upplevde att det var patientens ansvar att tala om att det fanns ett behov av 
att prata om sexuella problem. Ville patienten tala om sexuella problem kunde 
sjuksköterskorna gärna ta sig tid till detta (Guthri, 1999; Higgins, Barker & 
Begley, 2007; Lavin & Hyde, 2005; Quinn et al., 2011).  

I would say that if they (clients) had problem or had any difficulty they would say it 
(Higgins et al., 2007, s. 313).  

Sjuksköterskor ansåg även att det skulle vara mindre genant för patienterna om de 
själva tog upp sina sexuella problem än om sjuksköterskan gjorde det. Det skulle 
minska risken att inkräkta på patientens integritet och göra dem upprörda (Higgins 
et al., 2007; Lavin & Hyde, 2005).  

Det fanns en osäkerhet bland flera sjuksköterskor i två av studierna, att det inte 
var en del i deras arbetsuppgifter att samtala med patienter om sexualitet. Det var 
något som läkaren eller en psykolog skulle prata med patienten om (Nakopoulou 
et al., 2009). 

Talking about sexual health issues is beyond my duties…, physicians should provide 
information (Nakopoulou et al., 2009, s. 2128). 

De sjuksköterskor som kände sig besvärade av att tala om sexualitet hänvisade 
hellre patienten till att ta upp det med sin läkare än att ta itu med det själva (Quinn 
et al., 2011). De ansåg också att läkare skulle ha bättre beredskap att möta frågor 
om sexualitet än vad de själva hade (Hordern & Street, 2007). 

Trots att flera sjuksköterskor bedömde att frågor om sexualitet inte var en del i 
deras ansvarsområde fanns det dock några som tyckte att det var så. Gott et al. 
(2004) beskrev att sjuksköterskor såg det som en del av den holistiska 
omvårdnaden, att de borde se till helheten i patientens omvårdnad. 

If we are going to look after people as a whole then that [ sex] is part of it, part of life 
and we can’t ignore it (Gott et al., 2004, s. 530). 

Upplevelser av brist på kunskap 
Denna kategori beskriver att sjuksköterskor upplevde brist på kunskap och 
verktyg för att känna en större säkerhet i att samtala om sexualitet.  

Brister i utbildningen 
Några sjuksköterskor inom psykiatrisk vård berättade att de i sin utbildning fick 
undervisning när det gällde sexuella avvikelser men inte när det gällde hur ett 
samtal kunde vara praktiskt genomförbart för att minska känslan av förlägenhet 
(Higgins et al., 2007). 

We (students) did lectures on it…sexual disorder…but it doesn’t help you in practice in 
terms of talking (Higgins et al., 2007, s. 311). 
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Sjuksköterskor upplevde också att mer utbildning och praktiska övningar när det 
gällde att ta upp frågor kring sexualitet skulle vara ett bra sätt för att komma över 
de barriärer som de kände var en motgång. Sjuksköterskorna sade att 
kommunikation om sexualitet borde ha omnämnts redan under deras 
grundutbildning där de skulle fått lära sig samtalstekniker i att beröra känsliga 
ämnen som sexualitet (Gott et al., 2004; Lavin & Hyde, 2006; Matzo & Hijjazi, 
2009; Nakopoulou et al., 2009). I en studie hade en sjuksköterska som gått en 
vidareutbildning i onkologi vid ett annat lärosäte fått utbildning i att hantera 
frågor om sexualitet och hon kände en större självsäkerhet i att prata om det 
(Lavin & Hyde, 2006). 

My oncology course has enabled me to be very open about sexuality…In our learning 
contracts, all eight of them, we had to address certain aspects of sexuality in each 
contract, for example an expected outcome would be that patient would have greater 
knowledge on the area of sexuality ( Lavin & Hyde, 2006, s. 14). 

Behov av riktlinjer 
Sjuksköterskor ansåg att det skulle vara lättare att samtala med patienterna om det 
fanns någon form av riktlinjer eller bedömningsformulär till stöd för ett samtal om 
sexualitet (Matzo & Hijjazi, 2009). 

If on the assessment tool, the issue would be routinely brought up. This would open the 
door to address it. This would be key to get more hospice nurses to address this (Matzo 
& Hijjazi, 2009, s. 276).  

Sjuksköterskor inom psykiatrin ansåg att det saknades någon form av modell att 
utgå ifrån när det gällde att samtala med patienter om sexualitet och att de inte 
visste hur sådana samtal skulle vara. Till exempel när det gällde att öppna för ett 
samtal och hur de skulle formulera rätt sorts frågor för att det inte skulle kännas 
svårt att prata om det (Higgins et al., 2007). 

Några sjuksköterskor tyckte att det fanns för lite informationsmaterial när det 
gällde hur sexualiteten påverkades av sjukdomar och behandlingar. Det skulle 
vara mer naturligt att utifrån ett skriftligt material kunna diskutera sexualiteten 
med patienten och det skulle vara ett bra sätt för båda parter att känna sig mindre 
generade (Gott et al., 1999). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med uppsatsen var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att 
kommunicera med patienter om sexualitet, därför valdes som metod en 
litteraturstudie med artiklar med kvalitativ metod. Anledningen till vald metod var 
att fånga individers upplevelser av ett fenomen. Dahlberg (1997) beskriver 
fenomen som en företeelse så som den upplevs eller uppfattas av ett subjekt, det 
vill säga en individ. En empirisk studie med egna intervjuer hade varit en 
intressant utmaning, men det kan innebära ett etiskt dilemma på grund av 
begränsade erfarenheter hos författarna när det gäller att formulera frågor som kan 
passa intervjuer som berör upplevelser om sexualitet. Valet att använda Cinahls 
databas för sökningarna var för att denna är den största databasen inom 
omvårdnadsforskning. Sökningar i Psychinfos databas gjordes därför att den 



 

11 
 

innehåller forskning inom både omvårdnad och psykiatri (Willman et al, 2006). 
Författarna ansåg att det var relevant att söka där för att finna artiklar som kunde 
svara mot syftet. Det gjordes kompletterande sökningar i databaserna Medline via 
Pubmed samt Elin@info, men detta tillförde inte några nya artiklar. Sökningarna 
som gjordes var problematiska. Dessa tog längre tid än vad som hade beräknats. 
En nackdel var att kombinera sökorden med Cinahl headings explode, vilket 
resulterade i ett för stort sökresultat. Sökkombinationerna av ord blev för många 
att hantera då de kombinerades på olika sätt genom de Booleska termerna OR och 
AND. Det bidrog till att antalet träffar i sökresultatet var få och att de artiklarna 
inte svarade mot syftet. Sökresultatet blev inte bättre av att använda snarlika 
sökord, till exempel ”discussion” istället för ”communication”. Detta gjorde att 
författarna började om från början med sökord som ansågs svara bäst mot syftet 
(bilaga1). Genom att kombinera med få sökord blev sökresultatet bättre.  

Av de artiklar som var intressanta och som lästes igenom hade flertalet kvantitativ 
metod. Enligt Polit och Beck (2008) fokuserar en kvantitativ metod på att 
presentera mätbara resultat av ett fenomen. Eftersom avsikten med denna studie 
var att få förståelse för sjuksköterskors upplevelser av att kommunicera med 
patienter om sexualitet var det inte relevant att studera mätbara resultat. Forsberg 
och Wengström (2008) menar att en kombination av både kvalitativ och 
kvantitativ ansats kan vara en fördel när det gäller att belysa ett fenomen ur olika 
synvinklar. Författarna upplevde att en analys av både kvalitativa och kvantitativa 
artiklar skulle vara svårt att hantera och att detta skulle kunna ge ett otydligt 
resultat. Därför valdes det att fokusera på en kvalitativ metod för att denna 
svarade mot syftet att belysa upplevelser hos sjuksköterskor. Det upptäcktes att 
forskningen om sexualitet och upplevelser inte var ett väl utforskat område. Det 
fanns inte kvalitativa artiklar som beskrev svenska förhållanden därför valde 
författarna att inkludera studier av författare från Europa, USA och Australien. 
Forskningen inom området sträckte sig från 1970-talet till 2011. Målet var att 
artiklarna skulle vara så aktuella som möjligt, därför gjordes ett urval av åtta 
artiklar från 1999 och framåt.  

De åtta artiklarna kvalitetsgranskades utifrån protokoll för bedömning av artiklar 
enligt Willman et al. (2006). Protokollet modifierades för att frågorna skulle 
stämma överens med syftet (bilaga 2). Två av artiklarna hade medelgod kvalitet 
men de bedömdes som att det inte skulle påverka resultatet i denna uppsats, 
eftersom de hade tydliga syften och relevanta resultat som svarade mot deras 
syften. De övriga sex artiklarna var av god kvalitet. En god kvalitet ansågs till 
exempel vara att författarna till artiklarna presenterade resultatet i ett antal teman 
eller kategorier. Detta gjorde det logiskt och hanterbart att förstå resultatet. 
Kvalitetsgranskning av artiklar är en subjektiv bedömning och det kan vara en risk 
att övervärdera eller undervärdera kvalitén. I denna uppsats var författarna 
överens om kvaliteten på artiklarna därför att samtliga artiklar baserade sina 
studier på intervjuer där majoriteten av deltagarna var sjuksköterskor. Innehållet 
var också relevant för att de belyser upplevelser om sexualitet så som det 
eftersträvas i syftet. Samtliga artiklar var skrivna på engelska, detta medförde 
svårigheter i översättningen till svenska utan att tappa kärnan i meningsenheterna 
när de kondenserades eftersom avsikten med innehållsanalysen var att få en 
uppfattning om det manifesta innehållet. Engelsk-svenskt lexikon var till hjälp för 
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att översätta meningsenheterna och för att den förkortade text som skulle utgöra 
kondenseringen inte skulle tolkas och få en annan innebörd på svenska. 

Resultatdiskussion 
Resultatet beskriver fyra kategorier av upplevelser; upplevelser av hinder, av att 
prioritera, av ansvar och av brist på kunskap. Kategorierna omfattas av ett tema; 
Sjuksköterskors upplevelser av barriärer i kommunikationen med patienter om 
sexualitet. Dessa barriärer kan innebära svårigheter för sjuksköterskor att främja 
en god omvårdnad för patienter. Enligt Travelbee (2006) är målet och syftet med 
omvårdnad att sjuksköterskor ska hjälpa patienter att hantera och finna mening i 
sjukdom och lidande. Hon menar att kommunikation är ett viktigt verktyg för att 
etablera mellanmänskliga relationer och för att kunna identifiera patientens 
specifika omvårdnadsbehov. 

Resultatet visar att sjuksköterskors egna attityder och inställning till ämnet 
sexualitet upplevs som hinder för att initiera samtal med patienter om sexuella 
problem. Flera sjuksköterskor uttrycker att de känner sig sårbara och förlägna 
inför ämnet sexualitet. Ett annat hinder är sjuksköterskornas förförståelse av 
patientens bakgrund det vill säga etnicitet, språk, religiös trosuppfattning, ålder 
och kön. Det uttrycktes att till exempel äldre män inte hade något intresse av att 
prata om sådana angelägenheter med en ung sjuksköterska eller att äldre personer 
inte skulle vara sexuellt aktiva. Detta bekräftar McLaughlin och Cregan (2005) i 
sin studie där det framgår att det finns stereotypa föreställningar om äldres 
sexualitet trots att forskning bevisar motsatsen. Travelbee (2006) betonar att det är 
viktigt att som sjuksköterska skala av sin förutfattade mening om patienten och se 
han eller henne som en person. Sjuksköterskan bör även ha en förmåga att kunna 
gå utanför sig själv och engagera sig i patienten (ibid.). Sexualitet som ämne 
upplevs som tabu, något som det inte borde vara. Med tanke på att det 
västerländska samhället i offentliga sammanhang har en öppen attityd för 
sexualitet, där medier som till exempel internet och television ofta framför 
budskap inom ämnet (Hulter, 2010). Ett intressant fynd i resultatet visade att 
humor är ett sätt att mildra känslan av förlägenhet inför att samtala med patienter 
om sexualitet. Detta stöds i studien av Higgins, Barker och Begley (2006) där det 
visar sig att humor användes som ett sätt att hantera situationer som kan upplevas 
som genanta. Humor är enligt Higgins et al. (2006) en viktig del i 
kommunikationen och kan vara användbart när det gäller känsliga ämnen. Detta 
kan kopplas till Travelbees (2006) teori där det framgår att sjuksköterskan kan 
använda sig själv terapeutiskt och på så sätt bidra till en önskad förändring hos 
patienten. Med detta menas att sjuksköterskan använder sig själv på ett medvetet 
sätt i relationen till patienten och har en förståelse för hur ens eget beteende 
inverkar på människor. 

Sjuksköterskor är osäkra på vart samtalet ska leda och uttrycker det som ”opening 
a can of worms”, vilket beskrivs som en etikett på de känslor som finns inför att 
kommunicera om något som upplevs som något privat som sexualitet. Detta 
resonemang stöds av Rubin (2005) som i sin studie beskriver motsvarigheten som 
att öppna Pandoras ask, det kan kännas osäkert på vart samtalet kan leda, att det 
finns en rädsla av att ge fel information och att patienten ska uppfatta det som att 
det inte är något som sjuksköterskan har med att göra. Det kan enligt Rubin verka 
som oprofessionellt att sätta sig i en sådan position att inte kunna svara på frågor 
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som patienten har. Det framgår i resultatet att sjuksköterskor inte prioriterar 
samtal om sexualitet. Sjuksköterskor upplever att tidsbrist är ett problem, orsaken 
till detta är stor arbetsbörda såsom administration och stress. Andra behov än 
sådant som berör det sexuella prioriteras högre, som att hjälpa och stötta vid 
behandlingar och medicineringar. Flera sjuksköterskor upplever att det inte finns 
tid att sätta sig ned och prata med patienter utan att samtalet skulle avbrytas på 
grund av att något annat dyker upp. Den tid som bör ägnas till patienten kan 
kännas som obetydligt liten och stressande när arbetsbördan är stor. Higgins et al. 
(2006) visar i sin studie att tid är en viktig faktor för att lära känna patienten. Det 
måste ges tid till att bygga upp en relation för att sjuksköterskan ska kunna 
bedöma att det är meningsfullt att ta upp eventuella problem som rör sexualitet 
med patienten. Enligt Travelbee (2006) är interaktionen mellan patient och 
sjuksköterska en förutsättning för en god omvårdnad. Detta kan bli svårt att 
uppfylla om det inte finns tid till att lära känna patienten. 

Resultatet visar att sjuksköterskor är osäkra på vems ansvar det är att ta upp 
samtal om sexualitet med patienten. Några anser att det är patienten själv som vid 
behov ska ta upp sina frågor. Om patienten uttrycker ett behov av att samtala om 
sexuella problem så är sjuksköterskor öppna för att tillmötesgå patienterna. 
Sjuksköterskorna är medvetna om att ämnet är viktigt och att det borde diskuteras. 
Detta styrker Haboubi och Lincoln (2003) i sin studie där sjuksköterskor anser att 
det är viktigt att beröra den sexuella hälsan inom vården. Andra sjuksköterskor 
tycker att det inte är en del i sjuksköterskans arbetsuppgifter utan att det är något 
som patientens läkare har mer kunskaper om. Higgins et al., (2006) beskriver i sin 
studie att sjuksköterskor behöver acceptera sexualitet som en viktig aspekt i den 
holistiska omvårdnaden, det vill säga att kunna ta hänsyn till helheten i patientens 
grundläggande behov. Patienter har behov av att få information om förändringar 
som kan bidra till sexuella problem till exempel läkemedelsbehandlingar och dess 
biverkningar. Det är inte förenligt med holistisk omvårdnad att ge begränsad 
information (ibid.). Enligt nationella kompetensbeskrivningen för legitimerade 
sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskan ha en förmåga att kunna 
se patienter som inte själva verbalt uttrycker ett speciellt behov. Det är viktigt att 
ta hänsyn till patientens grundläggande och specifika omvårdnad såsom fysiska, 
psykiska, sociala samt kulturella och andliga behov. Enligt Travelbee (2006) är 
det betydelsefullt att sjuksköterskan känner till hur patienten upplever sin situation 
och inte bara ser till patientens sjukdom. 

Resultatet visar att sjuksköterskor upplever att det finns en brist på kunskaper och 
verktyg i att hantera sexualitet i omvårdnaden. Deras erfarenheter inom ämnet 
känns inte tillräckligt och det är något som borde ha lagts ner mer tid på under 
grundutbildningen. Detta stöds av Haboubi och Lincolns (2003) studie där 593 
sjuksköterskor deltog. Majoriteten av dessa upplever att de har begränsad 
och/eller inga erfarenheter kring ämnet sexualitet och sexuell hälsa.  Av de 
sjuksköterskor som deltog ansåg 64 procent att de behöver träna mer praktiskt 
kring detta ämne. Stead, Brown, Fallofield och Selby (2003) visar i sin studie att 
sjuksköterskor efterlyser mer forskning på hur samtal ska kunna genomföras på 
bästa sätt när det gäller frågor kring sexuella problem. I resultatet framgår det att 
sjuksköterskor efterfrågar något slags bedömningsformulär som stöd i samtalet 
med patienten om sexualitet. Hultér (2004) beskriver PLISSIT-modellen som ett 
internationellt erkänt verktyg för att samtala om sexualitet. Denna modell kan vara 
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till hjälp för sjuksköterskor vid inledande samtal och innebär att i mötet med en 
person med sexuella svårigheter ha en tillåtande hållning. Syftet med PLISSIT -
modellen är att förtydliga patientens behov avseende sexualitet och sexuell hälsa. 
Den första delen i modellen inriktar sig på att ha en tillåtande hållning vilket kan 
vara till nytta för alla sjuksköterskor, det kan innebära att avdramatisera ämnet 
sexualitet och se det som något naturligt. Hultér (2004) beskriver en tillåtande 
hållning som att se människan och respektera hans eller hennes sexuella 
dimension. En studie av Ayaz och Kubilay (2007) genomfördes i syfte att 
utvärdera PLISSIT-modellens effektivitet. Deras resultat visar att PLISSIT är ett 
effektivt verktyg som kan vara till hjälp för att vägleda sjuksköterskor i samtal 
med patienter om sexualitet. PLISSIT-modellen som utvecklats av Annon (1976) 
presenteras i bilaga 5. 

SLUTSATS 
I denna studie har vi fått förståelse för att sjuksköterskor är medvetna om att 
sexualitet är ett viktigt ämne. De upplever brist på kunskap när det gäller att 
hantera frågor kring patienters sexualitet och sexuell hälsa. Det framgår av 
resultatet att kommunikation om känsliga ämnen bör uppmärksammas i 
grundutbildningen till sjuksköterska, till exempel genom praktiska övningar i att 
kommunicera om sådant som kan vara viktigt att informera patienten om. Likaså 
finns ett behov av hjälpmedel för att kunna få en tillåtande hållning till sexualitet, 
här kan PLISSIT-modellen vara till hjälp. Verksamheten inom hälso- och 
sjukvården kan behöva bli tydligare när det gäller att uppmärksamma känsliga 
ämnen såsom sexualitet. Detta är ett område som det behövs forskas mer inom. 
Sexualitet ska inte behöva upplevas som ett laddat och tabubelagt ämne eftersom 
det är en naturlig del av livet. 



 

15 
 

REFERENSER 
 

Annon, JS. (1976). The PLISSIT model: A Proposed Conceptual Scheme for the 
Behavioral Treatment of Sexual Problems. Journal of sex education and therapy, 
2, (1), 211-215. 

 

Ayas, S., & Kubilay, G. (2008). Effectiveness of the PLISSIT model for solving 
the sexual problems of patients with stoma. Journal of Clinical Nursing, 18, 89–
98. 

 

Burnard, P. (1991). A method of analysing interview transcripts in qualitative 
research. Nurse education today, 11, 461-456. 

 

Dahlberg, K. (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare. Lund: Studentlitteratur. 

 

Eide, H., & Eide, T. (2009). Omvårdnadsorienterad kommunikation Relationsetik, 
samarbete och konfliktlösning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008).  Att göra systematiska litteraturstudier. 
Stockholm: Natur och kultur. 

 

Gott, M., Galena, E., Hincliff, S., & Elford, H. (2004). “Opening a can of worms”: 
GP and practice nurse barriers to talking about sexual health I primary care. 
Family practice, 21, 528-536. 

 

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 
research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 
Education Today, 24, 105–112. 

 

Guthrie, C. (1999). Nurses' perceptions of sexuality relating to patient care. 
Journal of clinical Nursing, 8, 313-321. 

 

Haboubi, N, H, J., & Lincoln, N. (2003). Views of health discussing sexual issues 
with patients. Disability and Rehabilitation, 25, (6), 291-296. 



 

16 
 

Higgins, A., Barker, P., & Begley, C. M. (2006). Sexuality: The challenge to 
espoused holistic care. International Journal of Practice, 12, s 345-351.  

 

Higgins, A., Barker, P., & Begley, C. M. (2007). “Veiling sexualities”: a 
grounded theory of mental health nurses responses to issues of sexuality. Journal 
of advanced Nursing, 62, (3), 307-317. 

 

Ho, T.M., & Fernandez, M. (2006). Patient´s sexual health do we care enough? 
Journal of Renal Care, 32,(4), 183-186. 

 

Horden, A. J., & Street, A. F. (2007). Let’s talk about sex: Risky business for 
cancer and palliative care clinicians. Contemporary Nurse, 27, 49-60. 

 

Hulter, B. (2004). Sexualitet och hälsa- begränsningar och möjligheter. Lund: 
Studentlitteratur. 

 

Hulter, B. (2010). Sexualitet. I Edberg, A-K & Wijk, H. (Red.). Omvårdnadens 
grunder. Hälsa och ohälsa. (s 679-708). Lund: Studentlitteratur. 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Stockholm: Socialdepartementet.  

 

Lavin, M., & Hyde, A. (2006). Sexuality as an aspect of nursing care for women 
receiving chemotherapy in an Irish context. European journal of oncology 
Nursing, 10, 10-18. 

 

Magnan, A., Reynolds. E., & Galvin, A. (2005). Barriers to Addressing Patient 
Sexuality in Nursing Practice. Medsurg nursing. 14, (5), 282-289. 

 

Matzo, M., & Hijjazi, K. (2009). If you don’t ask me… Don’t expect me to tell a 
pilot study of the sexual health of Hospice Patients. Journal of hospice and 
palliative nursing, 11, (5), 271-281. 

 

McLaughlin, J., & Cregan, A. (2005). Sexuality in Stroke Care: A Neglected 
Quality of Life Issue in Stroke rehabilitation? A Pilot Study. Sexuality and 
Disability. 23, (4), 213-226. 



 

17 
 

Nakopoulou, E., Papaharitou, S., & Hatzichristou, D. (2009). Patients Sexual 
Health A Qualitative Research Approach on Greek nurses’ perceptions. The 
journal of sexual medicine, 6, 2124-2132. 

 

Nationalencyklopedin. (2010). Sexualitet (n.d). I Nationalencyklopedin. 
Tillgänglig: >http://www.ne.se.miman.bib.bth.se/lang/sexualitet< 2011-02-10. 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2008). Nursing Research: Generating and Assessing 
Evidence for Nursing Practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Quinn, C., Happell, B., & Browne, G. (2011). Talking or avoiding? Mental health 
nurses’ views about discussing sexual health with consumers. International 
Journal of Mental Health Nursing,  20, 21–28. 

 

Rubin, R. (2005). Communication about sexual problems in male patients with 
multiple sclerosis. Nursing Standard, 19, (24), 33-37. 

 

Saunamäki, N., Andersson, M., & Engström, M. (2010). Discussing sexuality 
with patients: nurses’ attitudes and beliefs). Journal of advance nursing, 66, (6), 

1308–1316.  

 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 
Tillgänglig: >http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2005/2005-105-1< 
(2011-02-27).  

 

Stead, M.L., Brown, J.M., Fallowfield, L.& P Selby. (2003). Lack of 
communication between healthcare professionals and women with ovarian cancer 
about sexual issues. British Journal of Cancer, 88, 666 – 671. 

 

Stilos, K., Doyle, C., & Daines, P. (2008). Addressing the Sexual Health Needs of 
Patients With Gynecologic Cancers. Clinical Journal of Oncology Nursing, 12, 
(3), 457-463.  

 

Travelbee, J. (2006). Mellenmenneskelige aspekter i sygepleje. Köpenhamn: 
Munksgaard Danmark. 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2005/2005-105-1


 

18 
 

WHO. (World Health Organisation). (2006). Defining sexual health Report of a 
technical consultation on sexual health, 28–31 January 2002, Geneva. 
Tillgänglig: 
>http://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/defining_sh/e
n/index.html < 2011-02-14. 

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevanis, C. ( 2006). Evidensbaserad omvårdnad- 
En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/defining_sh/en/index.html
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/defining_sh/en/index.html


 

19 
 

BILAGEFÖRTECKNING  
 

Bilaga 1 Artikelsökningar 

Bilaga 2 Kvalitetsbedömning artiklar 

Bilaga 3 Artikelöversikt 

Bilaga 4 Utdrag från analys av artiklar 

Bilaga 5 PLISSIT-modellen 



 

20 
 

Bilaga 1 

Tabell 1. Artikelsökningar 

Databas Datum Sökord Antal 
träffar  

Lästa 
abstract  

Inkluderade 
artiklar 

Cinahl 30 Jan 
2011 

Sexuality 
AND 
Nurses 

90 17 2 

 30 Jan 
2011 

Communica
tion AND 
sexuality 
AND 
Health 
professional 

14 2 1 

 30 Jan 
2011 

Sexuality 
OR attitude 
to sexuality 
AND 
Nursing 
Role 

25 3 1 

 30 Jan 
2011 

Sexual 
Health 
AND Nurse 
attitude 

12 8 1 

 13 Feb 
2011 

Sexual 
Health 
AND Nurse 
attitude 

13 1 1 

Psychinfo 31 Jan 
2011 

sexuality 
AND sexual 
health AND 
communicat
ion AND 
nurses 

105 2 2 

Avgränsningar för sökningar: Peer-reviewed och Full text 
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Bilaga 2 
Kvalitetsbedömning artiklar 

Modifierat protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

 
Beskrivning av studien 

Är problemformuleringen tydlig?  Ja [  ] Nej [  ] 

Är kontexten presenterad?   Ja [  ] Nej [  ] 

Etiskt resonemang?   Ja [  ] Nej [  ] 

Urval 

Relevant?     Ja [  ] Nej [  ] 

Strategiskt?    Ja [  ] Nej [  ] 

Metod 

Är urvalet tydligt beskrivet?  Ja [  ] Nej [  ] 

Är datainsamlingen tydligt beskriven?  Ja [  ] Nej [  ] 

Är analysen tydligt beskriven?  Ja [  ] Nej [  ] 

Giltighet 

Är resultatet logiskt och begripligt?  Ja [  ] Nej [  ] 

Finns datamättnad?   Ja [  ] Nej [  ] 

Finns analysmättnad   Ja [  ] Nej [  ] 

Kommunicerbarhet 

Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja [  ] Nej [  ] 

Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk 

Referensram?   Ja [  ] Nej [  ] 

 

Sammanfattande bedömning 

Bra Medel Dålig 

 
 
Hämtad från: 
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevanis, C. ( 2006). Evidensbaserad omvårdnad- 
En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 
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Bilaga 3 
Tabell 2. Artikelöversikt  

 

Författare 
Tidskrift 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Gott, M., Galena, E., 
Hincliff, S., & Elford, H. 
Family practice. 
(2004) 
Storbritannien 

“Opening a can of 
worms”: GP and 
practice nurse 
barriers to talking 
about sexual 
health in primary 
care. 

Att identifiera hinder som 
sjuksköterskor upplever 
hämmar samtal om sexuell 
hälsa inom primärvården, 
samt att identifiera strategier 
som har potential att 
övervinna dessa barriärer. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 35 
sjuksköterskor från olika 
kliniker i Sheffield. 

Resultatet visar sex huvudkategorier: 
Primärvårdens roll med att hantera sexuell 
hälsa. Funktionen av sexuell hälsa inom 
medicin och omvårdnad. Uttrycket: The can of 
worms. Primärvårdens prioriteringar. Hinder 
för att prata om sexuella frågor med särskilda 
patientgrupper. Övervinna barriärer. Informera 
patienten. 

God 

Guthrie, C. 
Journal of clinical 
nursing 
 (1999) 
USA 

Nurses’ 
perceptions of 
Sexuality relating 
to patient care. 

Att undersöka 
sjuksköterskors uppfattning 
beträffande sexualitet I 
förhållande till vården av 
patienter. 

En kvalitativ metod med 
grounded theory som 
grund för att få förståelse 
för ett fenomen. 10 
sjuksköterskor valdes ut 
från en kirurgisk avdelning 
på ett stort 
universitetssjukhus. Data 
samlades in från 
djupintervjuer. 

Resultatet visar bland annat att sjuksköterskor 
hade svårigheter med att hantera frågor kring 
sexualitet. De undvek sexualitet som en del av 
vårdandet och det fanns en motvilja att prata 
om sexualitet med patienter. 

Medel 
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Fortsättning artikelöversikt 

 

Författare 
Tidskrift 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Higgins, A., Barker, P., 
& Begley, C, M. 
Journal of advanced 
nursing. 
(2008) 
Irland 

“Veiling 
sexualities”: a 
grounded theory 
of mental health 
nurses responses 
to issues of 
sexuality. 

Att utveckla en teori som 
kan förklara hur psykiatriska 
sjuksköterskor svarar på 
frågor om sexualitet inom en 
klinisk praxis. 

Metoden var grounded 
theory. Intervjuer med 27 
psykiatrisjuksköterskor 
som arbetade i en tätort på 
Irland.  

Resultatet visar en kärnkategori: ”Beslöjad 
sexualitet”, den speglar hur sjuksköterskorna 
ser på den sexuella dimensionen av sina 
patienters liv. Sjuksköterskorna upplevde 
sårbarhet, brist på kompetens, svårt att känna 
sig bekväm och säker när det gäller detta 
område. 

 

Medel 

Horden, A, J., &  Street, 
A, F.  
Contemporary nurse. 
(2007) 
Australien. 

Let’s talk about 
sex: Risky 
business for 
cancer and 
palliative care 
clinicians. 

Att presentera hälso- och 
sjukvårdspersonals 
perspektiv på att 
kommunicera med patienter 
om sexualitet och intimitet 
inom cancer- och palliativ 
vård, samt att visa förslag på 
samtalsstrategier. 

Datainsamling med hjälp 
av semistrukturerade 
intervjuer där 13 
sjuksköterskor deltog. 

Resultatet redovisas i 5 teman: Förnekande, 
Undvikande, Sårbarhet, Risktagande och 
Förhandlande kommunikation  

God 

Lavin, M., & Hyde A.  
European journal of 
oncology nursing 
( 2005) 
Irland 

Sexuality as an 
aspect of nursing 
care for women 
receiving 
chemotherapy for 
breast cancer in 
an Irish context. 

För att undersöka 
sjuksköterskors uppfattninga
r och erfarenheter av att ta 
upp sexualitet som en aspekt 
i omvårdnaden 
för kvinnor som får cellgifter 
mot bröstcancer. 

En kvalitativ metod där 10 
sjuksköterskor valdes ut 
för djup intervjuer.  

Resultatet presenteras i 5 teman: 
Föreställningar om sexualitet. 
Cellgiftsbehandlingars effekter på sexuella 
förmågan. Sexualitet är viktigt men något som 
undviks.  Sjuksköterskeutbildningen 
förbereder inte för ämnet. Kulturell påverkan 
när det gäller synen på sexualitet. 

God 
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Fortsättning artikelöversikt 

Författare 
Tidskrift 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Matzo, M., & Hijjazi, K. 
Journal of hospice and 
palliative nursing. 
(2009) 
USA. 

If you don’t ask 
me… Don’t 
expect me to tell a 
pilot study of the 
sexual health of 
Hospice Patients 

Syftet med studien var att 
undersöka hospicepatienter 
och sjuksköterskors 
uppfattning när det gäller 
sexuell hälsa och intimitet. 

Tvärsnittsundersökning, 
baserad på intervjuer som 
genomfördes via telefon 
och enskilt med 
intervjupersonerna. Det 
rekryterades 20 
sjuksköterskor till 
intervjuer med hjälp av 
snöbollsteknik. 

Resultatet delas upp i 6 teman: Brist på 
bedömning. Ämnet är känsligt. Ej prioriterat. 
Patientens karaktär var av vikt. Inga 
bedömningsformulär och Brist i 
sjuksköterskeutbildningen. 

God 

Nakopoulou, E., 
Papaharitou, S., & 
Hatzichristou, D. 
The journal of sexual 
medicine. 
(2009)   
Grekland 

Patients’ sexual 
health: A 
qualitative 
Research 
approach on 
Greek nurses’ 
perceptions. 

Att undersöka uppfattningar 
om sexuell hälsa och hur 
dessa påverkar grekiska 
sjuksköterskors förmåga att 
bedöma sexuell hälsa i det 
dagliga arbetet. 

En kvalitativ 
forskningsdesign med 7 
fokusgrupper med 44 
deltagande sjuksköterskor . 

Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde 
både personliga och kontextuella 
begränsningar när det gäller viljan att tala om 
sexuell hälsa med patienter. Några var: kön, 
ålder, tidsbrist att inkräkta på det privata och 
brist på utbildning 

God 

Quinn, C Happell, B., & 
Browne. G. International 
journal of mental health 
nursing 
(2011) 
Australien 

Talking or 
avoiding? Mental 
health nurses’ 
views about 
discussing sexual 
health with 
consumers 

Att undersöka hur 
psykiatrisjuksköterskor 
tillämpar bedömning och 
stöd angående sexualitet hos 
patienter.  

Metoden var en explorativ, 
kvalitativ design  
14 psykiatri sjuksköterskor 
rekryterades från tre 
platser inom Queensland 
psykiatriska hälsovård. 

I resultatet redovisas fyra teman: Talar om 
eller undviker sexuella frågor med patienter. 
Sexualitet är inte viktigt att prioritera. Hänvisa 
till andra, att prata om sexualitet inte är min 
uppgift. Sexualitet är inget ämne som det 
pratas om. 

God 
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Bilaga 4 

Tabell 3. Utdrag analys av artiklar 
 
 
Meningsenhet Kondensering Kodning Subkategori 

 

Kategori Tema 

they expect the patient to ask if it 
was a concern. ‘‘We are problem 
solvers, we fix problems. If they 
don’t bring it up as a problem, and 
no one ever has, then we don’t 
address it”. (Matzo & Hijjazi, 2009, 
s 275) 

Sjuksköterskan tar inte upp ämnet 
om inte patienten vill prata om det 
som ett problem. 

Det är patientens ansvar.  Upplevelser av 
ansvar 

 

 

 

 

 
 
 
 
Sjuksköterskors 
upplevelser av barriärer i 
kommunikationen med 
patienter om sexualitet 

“I don’t see myself as an expert in 
that department. It’s often the case 
that I’ll say we’ll talk about it later; 
at your next doctor’s appointment . 
. . he’s the one who often answers 
these kind of questions”. (Quinn, 
Happell & Browne, 2001, s 25) 

Det är läkarens område, jag anser 
mig inte som kunnig inom detta. 

Inte sjuksköterskans 
ansvar 

 Upplevelser av 
ansvar 

 

specific concerns about addressing 
such issues with particular patient 
groups. These included patients of 
the opposite gender, middle-aged 
and older patients, patients from 
Black and ethnic minority groups, 
and non-heterosexual patients. 
(Gott, Galena, Hinchliff & Elford, 
2004, s 532) 

 Svårigheter att prata om sådana 
frågor med vissa patientgrupper, 
exempelvis motsatta könet, 
medelålders och äldre, personer 
från andra kulturer och icke 
heterosexuella. 

Upplevda begränsningar Patienters 
bakgrund 

Upplevelser av 
hinder 
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Fortsättning analys av artiklar 
 
Meningsenhet Kondensering Kodning Subkategori 

 

Kategori Tema 

”But it is something that people are 
a little embarrassed I guess, most 
nurses are as well…I know for a 
fact I am”(Lavin & Hyde, 2006, 
s13) 

 

Det är något som människor är 
generade över, sjuksköterskor 
likaså. 

Förlägenhet Erfarenheter och 
förhållningssätt 

 

Upplevelser av 
hinder 

 

 

 

 
 
 
Sjuksköterskors 
upplevelser av barriärer i 
kommunikationen med 
patienter om sexualitet 

“I know we should include it 
(sexuality) but you don’t have the 
time, to be honest.” (Higgins, 
Barker & Begley, 2007, s 313) 

Vi borde inkludera sexualitet, 
men det finns inte tid. 

Tidsbrist Tidsbrist 

 

Upplevelser av 
att prioritera 

”You are so concerned about the 
other problems they are coming in 
with that you're not really 
concerned with sexuality”. 
(Guthrie, 1999, s 317) 

Andra problem anses viktigare än 
att engagera sig i patientens 
sexualitet 

Låg prioritet Patienter har 
andra behov 

Upplevelser av 
att prioritera 
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Fortsättning analys av artiklar 
 
Meningsenhet Kondensering Kodning Subkategori 

 

Kategori Tema 

“I need to learn about dialogue 
techniques . . . things are different 
when you have the knowledge”. 
(Nakopoulou, Papaharitou, &  
Hatzichristou ,2009, s 2128) 

Behöver lära mer om 
samtalsteknik, saker bli 
annorlunda när du har kunskap 

Behov av kunskap Brister i 
utbildningen 

Upplevelser av 
brist på kunskap 

 

 
 
 
Sjuksköterskors 
upplevelser av barriärer i 
kommunikationen med 
patienter om sexualitet 

“If on the assessment tool, the 
issues would be routinely brought 
up”. (Matzo & Hijjazi, 2009, s 276) 

Sjuksköterskorna skulle känna sig 
mer trygga i att bedöma sexuell 
hälsa om det hade ingått i deras 
utbildning 

Riktlinjer Behov av 
riktlinjer 

Upplevelser av 
brist på kunskap 
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Bilaga 5 

PLISSIT-modellen 

PLISSIT-modellen utvecklades av Jack Annon på 1970-talet. Denna förklarar 
omhändertagandenivåer framförallt behovsnivåerna vid sexuella svårigheter och 
behov. PLISSIT-modellen omfattas av tillåtande hållning, sexualupplysning, 
sexualrådgivning samt sexualterapi. 

• ”Permission” innebär att ha en tillåtande hållning. Att som vårdpersonal 
klargöra för patienten att det är tillåtet att fråga och diskutera sexuella 
problem 

• ”Limited information” har betydelse för om vårdpersonal har fått 
utbildning för att kunna ge begränsad information i den betydelsen att 
informationen har relevans till patientens problem. 

• ”Specific suggestions” innebär konkret sexualrådgivning. 
• ”Intensive therapy” innebär att patienten remitteras till psykoterapeutiskt 

utbildad personal. (Annon, 1976). 
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