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Bakgrund: Sjuksköterskans uppgift är att vårda hela människan därför borde sexualitet vara en aspekt i 
omvårdnadsarbetet. Trots detta upplever sexologen Bergström-Walan att sexualitet ofta negligeras i vården. När 
patienten inte känner sig sedd kan det leda till ett vårdlidande för patienten, kommunikation är därför viktigt i 
vården. Det finns olika verktyg framtagna för att uppmärksamma patientens sexualitet både i form av VIPS-
modellen och PLISSIT-modellen. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskan bedriver och 
upplever samtalet om sexuella problem såväl i sluten som i öppen vård. Metod: Studien är gjord med en mixad 
metod där både kvantitativ och kvalitativ ansats använts. Den kvalitativa delen har analyserats enligt Graneheim 
och Lundmans metod för innehållsanalys. Resultat: Fem kategorier som påverkar sjuksköterskans upplevelser 
av samtalet kring sexualitet framkom från innehållsanalysen: Sexualitet en del av människan, Tidsbrist och hög 
arbetsbelastning, Brist på kunskap, Ålder och kön och Ovisst vems initiativet är. Den kvantitativa delen 
presenteras i en sammanställning av sjuksköterskans upplevelser. Slutsats: Sjuksköterskan åsidosätter av olika 
anledningar frågor kring sexualitet, en förklaring till detta kan vara bristande kunskaper inom ämnet varför 
denna fråga borde tas upp under utbildningen. Bättre rutiner skulle kunna vara en hjälp för sjuksköterskan att 
lättare samtala med patienten om sexualitet.     
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INLEDNING 
Sexualiteten är en del av oss alla, gamla som unga. En del är heterosexuella, en 
del är homosexuella andra är asexuella men gemensamt för alla är att vi har en 
relation till sexualiteten. Många sjukdomar och behandlingar påverkar vår 
sexualitet, både vår upplevda sexualitet och vår sexuella förmåga.  
Allmänsjuksköterskan kommer i kontakt med patienter som drabbats av och lever 
med olika sjukdomar som på olika sätt påverkar sexualiteten. Sjuksköterskan har i 
uppgift att lindra lidande och skapa välbefinnande för patienten, både fysiskt och 
psykiskt. Sjuksköterskan har i uppgift att vårda och måste då se på människan 
som en helhet och då borde sexualitet vara en uppenbar del att ta hänsyn till i 
vårdandet. Ändå har vi under våra verksamhetsförlagda studier upplevt att detta är 
något som negligerats i vården. Sexualitet/reproduktion finns som ett sökord i 
VIPS som används för dokumentering i journalhandlingar men ofta lämnas denna 
ruta tom. Vi undra därför hur sjuksköterskan bedriver samtal kring sexualitet i sitt 
arbete och hur hon upplever dessa eventuella samtal. Varför har vi uppfattat det 
som att man inte prata om sexualitet med sina patienter? 
 

 
 

BAKGRUND 
Ida J. Orlando beskriver i sin omvårdnadsteori att omvårdnadens mål är att lindra 
eller avlägsna fysiskt eller psykiskt lidande och att främja välbefinnande i här-
och-nu-situationer. Orlando beskriver att sjuksköterskan ska samtala med 
patienten för att få sin uppfattning bekräftad eller korrigerad. Handlingarna ska 
grundas på patientens behov och inget annat och därför måste sjuksköterskan få 
sin tolkning bekräftad (Orlando, 1961).  
 
Sexualitet i vården och sexuell hälsa 
Statens folkhälsoinstitut (2009) tar upp ämnet i ett av sina folkhälsomål, 
Sexualitet och reproduktiv hälsa. De skriver att förutom att förebygga hälsorisker 
förknippade med sexuellt beteende och att stärka individens egen identitet och 
självkänsla handlar det dessutom om att ge saklig sexualkunskap och öka 
förmågan att hantera relationer med andra människor. Målområdet omfattar ett 
flertal politikområden där hälso- och sjukvårdspolitik samt folkhälsopolitik har en 
naturlig central roll.  

Världshälsoorganisationen (WHO) har formulerat definitionen av sexuell hälsa 
och skriver att sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet. Den 
är ett grundbehov och en del av att vara mänsklig. De skriver även att sexualitet 
inte är synonymt med vårt sexliv, utan att den finns i energin som driver oss att 
söka kärlek, kontakt, värme och närhet. Sexualiteten uttrycks i vårt sätt att känna. 
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Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och påverkar därför 
vår psykiska och fysiska hälsa (NE, 2009).  

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning av sjuksköterskans profession beskrivs 
olika kvalifikationer som sjuksköterskan bör ha. Många av dessa kan kopplas ihop 
med samtalet kring sexuell hälsa. Sjuksköterskan bör ha förmåga att 
uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så lång 
som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder. Sjuksköterskan bör ha förmåga 
att kommunicera med patienten och dess närstående på ett respektfullt, lyhört och 
empatiskt sätt. Sjuksköterskan bör även observera, värdera, prioritera, 
dokumentera och vid behov åtgärda och hantera förändringar i patientens fysiska 
och psykiska tillstånd (Socialstyrelsen, 2005).  

 
Kommunikation, vårdrelation och vårdlidande 
Holst, Sparrman och Berglund (2003) beskriver olika saker som har betydelse för 
det goda mötet i vården. Sjuksköterskan behöver ha ett professionellt 
förhållningssätt för att lindra patientens smärta på alla plan. Ett professionellt 
förhållningsätt innebär att sjuksköterskan är villig att ta reda på patientens behov. 
Kommunikationen är grundläggande för förståelsen mellan människor i det 
mänskliga mötet. Det goda samtalet uppstår när patienten i mötet med 
sjuksköterskan känner sig förstådd och sedd som person. Sjuksköterskan måste 
vara lyhörd och kunna se och tolka verbala och icke verbala signaler från 
patienten. En god relation mellan sjuksköterskan och patienten underlättar 
samtalet.  
 
Vårdrelation är synonymt med relationen mellan patient och vårdare. En god 
vårdrelation är centralt för vårdandet. Kärnan i god vård är vårdrelationen och den 
är tänkt att vara stärkande, den möjliggör utveckling både för patienten och för 
vårdaren. Ansvaret för vårdrelationen ligger hos vårdaren. (Björck & Sandman, 
2007). 

 
Karin Dahlberg (2002) har i sin studie intervjuat 17 patienter om vårdlidande. I 
artikeln framkom tydliga beskrivningar om hur vårdpersonalens bemötande 
gentemot patienterna ofta kunde skapa ett vårdlidande. Vårdlidandet föddes ofta 
när patienten kände sig förbisedd och därmed maktlös. Patienter upplevde att 
sjukvårdspersonalen ibland fick dem att känna sig överkörda och små som 
individer. Under de förutsättningarna gick man därmed miste om en god 
vårdrelation och skapade ett vårdlidande för patienten, ett onödigt lidande.   
 
Bergström-Walan (2000) skriver att hon som sexolog, psykolog och barnmorska 
ofta möter människor som klagar över sexuella problem som de har haft länge 
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men inte vågat berätta om för sjuksköterskor inom den allmänna sjukvården. 
Eftersom många fysiska besvär kan resultera i sexuell problematik är det av stor 
vikt att sjuksköterskorna inom den allmänna sjukvården vågar ta upp problemen 
med sina patienter. Detta kan annars leda till ett vårdlidande hos individen. 
Tyngdpunkten kring samtalet om sex bör möjligen ligga hos en sexolog. För att 
undvika att problem, som nedsatt sexuell förmåga, blir för stora bör det tas upp 
redan vid kontakten med den allmänna sjukvården. Dessutom skriver hon att det 
är få inom den allmänna sjukvården som har någon djupare kunskap inom ämnet 
och därför söker många sexologisk kompetens utanför den allmänna vården. Hon 
skriver vidare att det finns en rad sjukdomar som har minskad sexuell lust som en 
stor biverkning. Många av dessa sjukdomar behandlas inom den allmänna vården 
och därför borde kanske problemet tas upp där. Många känner till att depression är 
en utav de psykiska sjukdomar som kan leda till minskad sexuell lust men även 
många fysiska sjukdomar har effekter som bristande orgasmförmåga och 
erektionsproblem.  
 
Att åldras betyder inte att man slutar vara sexuellt aktiv men för många människor 
är det ett tabubelagt ämne. Bergström-Walan (2000) skriver i sin artikel att 
eftersom många utgår ifrån att äldre sällan har eller tänker på sex frågas det inte 
heller om det. Många äldre människor kan ha sexuella problem, inte alltid på 
grund av sjukdom utan på grund av åldrandet. De kan ha svårt att hitta någon att 
prata med om sina problem. Hon skriver vidare att det är svårt för många äldre att 
prata med sina barn och sin släkt och man vill oftast inte besvära närstående. Hon 
skriver även att i vården negligeras äldres sexualitet och därför pratas det inte om 
problemen där heller. Många äldre människor är i kontakt med den allmänna 
sjukvården och därför tycker hon att det kunde vara ett bra forum för våra äldre att 
få svar på sina frågor om sex.  
 
Ranch (1995)  beskriver i sin studie olika sjukdomstillstånd och om hur de 
påverkar sexualiteten, det ges även exempel på hur dokumentationen kring det 
kan se ut. De tillstånd som tas upp är ålder, ledsjukdomar, mentalt handikapp, 
läkemedel, diabetes, cancer, urininkontinens, stomi, hjärtinfarkt och stroke. Ranch 
skriver att många läkemedel har biverkningar som påverkar sexualiteten. Den 
största läkemedelsgruppen med denna påverkan är läkemedel mot högt blodtryck 
som bland annat kan ge impotens. Även antibiotika kan påverka sexualiteten då 
kvinnor ofta får svampinfektion vid behandling, vilket kan leda till smärta vid 
samlag. Diabetes är en sjukdom som kan påverka både mannens och kvinnas 
sexualitet. Ungefär hälften av alla män med diabetes drabbas på något sätt av 
sexuella problem, det vanligaste är erektil impotens. För kvinnor låg problemet i 
oförmåga till orgasm, nedsatt lubrikation (slidan fuktas inte), ökad förekomst av 
vaginitet (ofrivillig kontraktion av vaginas ingång) och urinvägsinfektion. Ranch 
skriver vidare att en grundlig sexualanamnes kan kartlägga problemen och med en 



4 

 

god dokumentation kan problemen förebyggas. Ranch hänvisar dokumenteringen 
till VIPS-modellen.  
 

VIPS och PLISSIT – två hjälpmedel  
VIPS-modellen (Välbefinnande – Integritet – Prevention – Säkerhet) är ett 
verktyg för dokumentation som används inom sjukvården. Modellen togs fram 
som en del i att utveckla ett språk för att beskriva omvårdnaden. Att noggrant 
dokumentera omvårdnaden i varje patients journal är avgörande för omvårdnadens 
kvalité och kan även förbättra säkerheten för patienten. Tanken bakom VIPS-
modellen var att få fram gemensamma sökord som skulle kunna användas i 
omvårdnadsdokumentationen som ett stöd för sjukvårdspersonal. Sökorden togs 
inte fram för att avgränsa personalens skrivande utan för att ge möjlighet till 
utveckling. Varje sökord har flera exempel på vad som kan dokumenteras och ger 
sjukvårdspersonal möjlighet att fritt skriva om varje patients omvårdnad inte bara 
för att kvalitetssäkra vården men också för att underlätta vid personalbyte.  
En av punkterna i VIPS heter Sexualitet/Reproduktion och exempel på vad som 
kan skrivas under denna rubrik är: samlevnad, störningar, krav, förväntningar, 
preventivmedel, biverkan av läkemedel, pubertet, menstruation, graviditet, 
amning, klimakterium, gynekologisk status, obstetriskt status, bröst, 
fosterutveckling, blödningar, vaginala besvär, egenvård och hjälpmedel som 
används. När det gäller personer med handikapp, under rehabilitering efter stroke, 
hjärtsjukdomar, amputationer eller andra sjukdomar där sexualiteten kan påverkas 
är det särskilt viktigt att sjuksköterskan upptäcker och dokumenterar problemen 
för att kunna ge en god omvårdnad (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 
2000).   

 
Redan år 1976 tog Jack Annon fram en modell, PLISSIT, för att handleda 
sjukvårdspersonal i samtalet kring sexualitet. P-LI-SS-IT står för: 
P – Permission LI- Limited Information SS- Specific Suggestions IT- Intensive 
Therapy 
Permission syftar till att skapa en öppen stämning så att patienten känner att det är 
okej att prata kring sexualitet. Limited Information syftar till att 
sjukvårdspersonalen ger relevanta upplysningar kring sexualitet t.ex. mediciners 
biverkningar. Specific Suggestions handlar om direkta råd kring sexuella problem. 
Intensive Therapy syftar till egentlig samlevnadsterapi (Hulter, 2004). 
 
Ranch (1995) skriver i sin studie om PLISSIT-modellen och menar att de två 
första nivåerna i modellen räcker långt inom den allmänna sjukvården. De två 
första nivåerna handlar om information och vid användning av dem kan många 
missförstånd undvikas och på så sätt skonas patienten från onödigt lidande.  
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SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskan bedriver och upplever 
samtalet om sexuella problem såväl i sluten som i öppen vård.  
 

METOD 
Studien är genomförd som en litteraturstudie, vilket innebär att insamlat material 
har granskats och analyserats för att sedan sammanställas i ett resultat. Studien är 
genomförd med en mixad metod för att öka resultatets trovärdighet. En mixad 
metod innebär att studier av både kvantitativ och kvalitativ metod använts. Mixad 
metod kan användas för att få olika typer av information om ett fenomen 
(Forsberg & Wengström, 2008).  Resultatet är presenterat i två delar där en del 
svarar på hur sjuksköterskan bedriver samtalet kring sexualitet och en del svarar 
på hur sjuksköterskan upplever samtalet kring sexualitet i öppen och sluten vård. 
 
Process 
Sökningar gjordes i tre olika databaser, CHINAL, psykINFO och ELIN. I 
CHINAL användes chinal headings för att få fram bra sökord. Sökorden som 
användes var Nurse Attitudes or Attitude of Health Personnel, Nurse-Patient 
Relations or Professional-Patient Relations, Sexuality or Sexual Counseling, 
qualitative studies samt communication or discussion. Sökorden kombinerades 
sedan på olika sätt för att få fram artiklar som svarade på syftet. Det gjordes också 
en manuell sökning på Google Scholar där sökorden var communication, nurse, 
sexuality. För att bekräfta vetenskapen i artikeln som hittades på Google Scholar 
söktes de sedan manuellt i CHINAL. Sökningar gjordes även på författare från 
olika referenslistor. I ELIN användes sökorden nurse, discussing, sexuality, 
sökningen gav 12 träffar och utav de gjordes ett urval som svarade på syfte. 
Författarna läste igenom artiklarna var för sig och kom sedan gemensamt fram till 
det slutgiltiga urvalet.  Artiklarna delades upp i två olika grupper, en för 
kvantitativ sammanställning som innehöll tre artiklar och en för kvalitativ 
innehållsanalys som innehöll sex artiklar. En av artiklarna presenterade både 
kvantitativt och kvalitativt resultat och ingick därför i båda grupperna. (För 
sökväg och resultat, se bilaga 1) 
 
 
Urval 
Inklussionskriterierna för studien var att artiklarna skulle vara vetenskapliga och 
skrivna på engelska. Artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats söktes för att 
sedan delas upp i två grupper. Artikelsökningen gjordes på artiklar skrivna från 
och med år 1995. Detta för att artiklarna skulle vara av förhållandevis aktuell 
karaktär. Anledningen att 1995 valdes var för att det fanns begränsat med material 
om sökningarna avgränsades till exempelvis år 2000. De valda artiklarna utgick 
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från sjuksköterskans upplevelser och attityder kring samtal om sexualitet. Artiklar 
som behandlade läkare och annan vårdpersonals upplevelser användes också i de 
fall det var möjligt att säkert fastställa vad som var sjuksköterskans upplevelser 
och åsikter.  
 
Kvalitetsgranskningen gjordes med hjälp av en modifierad version av Williams, 
Stoltz & Bahtsevanis (2006) granskningsformulär (se bilaga 4). För att dela upp 
artiklarna i bra, medel eller dålig räknades antalen ja ut i procent. Antalet ja på 
granskningsformulärets frågor dividerades med antalet frågor för att få fram 
procentandelen (se bilaga 2). De artiklar som fick en procentsats över 70 % valdes 
att inkluderas i studien. 
 
En av artiklarna; Lack of communication between healthcare professionals and 
women with ovarian cancer about sexual issues var gjord med både läkare och 
sjuksköterskor. Sammanlagt hade 43 personer intervjuats i undersökningen, av 
dem var 27 sjuksköterskor och 16 läkare. Eftersom majoriteten av deltagarna i 
studie var sjuksköterskor valdes artikeln att inkluderas. Artikelns resultat 
presenterade både kvantitativa delar och kvalitativa delar och därför valdes den att 
presenteras så. Den kvantitativa delen presenteras med en sammanställning och 
den kvalitativa delen togs med i innehållsanalysen. Den kvantitativa delen i 
artikelns resultat presenterade sjukvårdspersonalens åsikter i procentandelar, och 
så länge det var en hög procentandel togs det med i sammanställningen. Om det 
var en liten del, exempelvis 10 % valdes det bort eftersom det inte gick att avgöra 
om de 10 % var läkarnas svar. Om det var hög procentandel <70 % togs det med 
eftersom då även sjuksköterskor tvunget måste ingå i procentandelen. 
 
Analys 
Studien är genomförd med en mixad metod vilket därmed innebär att 
analysförfarandet innefattat en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys. De 
artiklar gjorda med kvantitativ metod har analyserats enligt manifest analys 
utifrån Forsberg och Wengströms beskrivning. Enligt Forsberg och Wengström 
innebär en manifest analys av kvantitativt material en analys av direkt synliga 
mönster. Artiklarna lästes av författarna var för sig och den information som 
svarade på syftet markerades. De markerade enheterna översattes och 
analyserades sedan gemensamt och de mest väsentliga presenterades i 
resultatdelen (Forsberg & Wengström, 2008).     
 
De artiklar som var gjorda med en kvalitativ metod har granskats och analyserats 
utifrån Graneheim och Lundmans beskrivning av manifest analys av kvalitativt 
material. Enligt Graneheim och Lundman innebär manifest analys att 
meningsbärande enheter översatts och den befintliga informationen har beskrivits 
utan att egna tolkningar gjorts (Graneheim & Lundman, 2004). Artiklarna lästes 
av författarna var för sig och meningsbärande enheter markerades och valdes ut 
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efter syftet. Därefter gjordes en gemensam genomgång av de utvalda enheterna, 
för att sedan välja ut de meningsbärande enheter som kom att ingå i analysen. 
Enheterna som svarade på syftet översattes från engelska till svenska för att sedan 
kondenseras och kategoriseras. De uttryck som riskerade att förlora sin innebörd 
vid översättning behölls på originalspråk. Analysen resulterade i fyra kategorier 
samt tre underkategorier som presenterades i resultatdelen. 
 

 
 
Tabell 1  
Exempel på innehållsanalys av artiklar med kvalitativ metod 
Innehållsenhet Översättning Kondensering Kategori/*Underkategori 
”Sometimes it is easier 
to avoid it unless the 
woman brings it up 
herself. “(Lavin, 2006, 
sid 14). 
 

“Ibland är det lättare 
att undvika det om 
inte kvinnan själv tar 
upp det.” 
 

Sjuksköterskan tar inte 
upp ämnet om inte 
patienten gör det. 
 

Ovisst vems initiativet är  

”You are so concerned 
about the other 
problems they are 
coming in whit that 
you´re not really 
concerned with 
sexuality.” (Guthire, 
1998, sid 317). 
 

”Man är så bekymrad 
för andra problem de 
kommer in med att 
man egentligen inte 
tänker på 
sexualiteten.” 
 

Man är bekymrad för 
andra saker än 
sexualiteten. 
 

*Sexualiteten är inte prioriterad  

 
 

 

RESULTAT  
 
Hur bedriver sjuksköterskan samtal om sexualitet? 

 
I Matzos och Hiijazis (2009) studie framkom att majoriteten av sjuksköterskorna 
sällan eller aldrig frågade sina patienter om deras förmåga att uttrycka sig själva 
sexuellt. Anledningar till att sjuksköterskorna inte tog upp ämnet var att det var 
lågprioriterat och att de trodde att patienten skulle ta upp det om det fanns ett 
problem. De flesta sjuksköterskor trodde inte att patienterna hade några problem 
med sexualiteten, detta på grund av patientens ålder och sjukdom. En fjärdedel 
uppgav att de inte kände sig bekväma med att bedöma patientens sexualitet. 
Hälften av sjuksköterskorna ansåg att en standardiserad bedömning av området 
kunde resultera i en högre acceptans för ämnet. De angav att de skulle känna sig 
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mer bekväma med att ta upp sexuella behov om frågan fanns i deras bedömnings-
dokumentation.  
    
 
I Steads, Browns, Fallowfield och Selbys (2002) studie framkom att majoriteten 
av sjukvårdspersonalen (sjukvårdspersonal = 27 sjuksköterskor och 16 läkare) 
tyckte att sexuella problem borde diskuteras. Av dessa tyckte sex sjuksköterskor 
att de personligen borde prata med patienterna, de andra tyckte att det var någon 
annans ansvar. De flesta bland sjukvårdspersonalen tyckte att patienterna borde bli 
informerade om att sexuella problem kan uppstå, bli försäkrade om att sexuell 
aktivitet inte orsakar skada eller återfall, få veta att den sexuella funktionen kan 
förändras och att det är normalt, få råd om olika samlagsställningar eller 
användandet av glidmedel och få reda på att de skulle bli erbjudna hjälp eller 
rådgivning om ett problem uppkom. Endast 5 av 27 sjuksköterskor diskuterade 
sexuella problem med sina patienter. Sjukvårdspersonalen angav att det var lättare 
att samtala med yngre patienter, att ämnet var lätt att undvika men borde tas upp 
och att det måste kännas bekvämt att prata med patienterna. De uppgav också att 
det är en del av jobbet och att de förmodades samtala med patienterna.  
De främsta anledningarna till att sjukvårdspersonalen inte diskuterade sexuella 
problem var att de tyckte att det är inte var deras ansvar eller att det inte var 
lämpligt att de pratade med patienterna. Andra anledningar till att 
sjukvårdspersonalen inte tog upp ämnet var bland annat förlägenhet, brist på 
avskildhet, tidsbegränsning, att de borde vänta tills patienten frågade om sex och 
att de hade brist på kunskap/erfarenhet/färdigheter. De uppgav också att de hade 
brist på resurser till att ge hjälp om ett problem identifierades samt att sexualiteten 
var lågt prioriterad vid diagnostisering och behandling. Sjukvårdspersonalen 
beskrev det som ett tabubelagt ämne och att det inte fanns någon förebild att följa.  
 
 I Mangans, Reynolds och Galvins (2005) studie uppgav nästan alla 
sjuksköterskor (85,8 %) att de var införstådda med hur patienternas sjukdom och 
behandling kunde påverka deras sexualitet. Samtidigt uppgav de flesta 
sjuksköterskor att de inte avsatte tid för att diskutera sexuella problem med sina 
patienter. Cirka hälften av sjuksköterskorna kände sig säkra på sin förmåga att ta 
itu med patientens sexuella bekymmer medans andra hälften kände sig osäkra. 
Meningarna var delade på frågan om sexualitet bara skulle diskuteras om 
patienten tog upp det, ungefär hälften instämde och hälften var emot. Majoriteten 
tyckte att, att ge patienten tillåtelse att prata om sexuella problem var vårdens 
ansvar och cirka en tredjedel uppgav att de rådde sina patienter att prata med sin 
läkare om de hade frågor relaterade till sexualitet.   
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Mangans et al. (2005) studie grundade sig på frågeformuläret SABS som är 
utvecklat speciellt för att ta itu med sjuksköterskors attityder och föreställningar 
om människans sexualitet i relation till omvårdnad. Med SABS används en 6-
gradig skala där 1 = starkt emot och 6 = instämmer helt. Formuläret bestod av 12 
påstående.   
 
Tabell 2 

Nedan presenteras andel sjuksköterskor som starkt var emot eller stark 
instämmande på de 12 olika påståendena 

Fråga Instämmer 
helt 

Starkt emot 

1. Patienten förväntar sig att 
sjuksköterskan ska fråga om deras 
sexuella problem 

 
21,6 % 

 

 
78,3 % 

2. Jag avsätter tid för att diskutera 
sexuella bekymmer med mina 
patienter 

 
29,7 % 

 
70,2 % 

3. Jag är mer bekväm med att 
prata om sexuella frågor med 
mina patienter än de flesta 
sjuksköterskor jag arbetar med 

 
36,8 % 

 
63,2 % 

4. Jag känner mig säker på min 
förmåga att ta itu med patienterna 
sexuella bekymmer 

 
51,7 % 

 
48,3 % 

5. Jag känner mig obekväm med 
att prata om sexuella problem 

47,9 % 52,1 % 

6. Sexualitet skall bara diskuteras 
om patienten tar upp det 

44,2 % 55,8 % 

7. Att diskutera sexualitet av 
avgörande för patientens 
hälsoresultat 

 
58,1 % 

 
41,9 % 

8. Om en patient frågar mig om 
sexuellt relaterade frågor råder jag 
dem att ta det med sin läkare 

 
35,8 % 

 
64,2 % 

9. Att ge patienten tillåtelse att 
prata om sexuella bekymmer är 
vårdens ansvar 

 
72,3 % 

 
27,7 % 

10. Patienter som är inlagda på 
sjuhus är för sjuka för att vara 
intresserade av sexualitet 

 
25,8 % 

 
74,1 % 

11. Sexualitet är för privat för att 
diskuteras med patienterna 

18,2 % 81,7 % 

12. Jag är införstådd med hur 
mina patienters sjukdom och 
behandling kan påverka deras 
sexualitet 

 
85,8 % 

 
16,2 % 

(Magnan et al., 2005). 
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Hur upplever sjuksköterskan samtalet om sexualitet? 
 

Tidsbrist och hög arbetsbelastning 
Att prata om sexualitet är något som sjuksköterskor upplevde att de inte har tid 
med. Hög arbetsbelastning och tidsbrist begränsade sjuksköterskan från att inleda 
ett samtal och sitta ner en stund och fråga om patientens eventuella sexuella 
problem (Guthrie, 1998). En sjuksköterska i samma studie beskrev att hon sällan 
fick tid att sätta sig ner och samtala med sina patienter och att det ibland är så 
mycket att göra att hon då inte ens hinner med sitt rutinarbete. En sjuksköterska i 
Nakopoulous, Papaharitous och Hatzichristous (2009) studie sa att det inte finns 
tid och att arbetsbelastningen inte tillåter sjuksköterskan att tänka på patienters 
eventuella sexuella problem. Hon sa också att för att prata med patienten behövs 
det mer tid och personal och att man behöver avskildhet vilket hennes arbete inte 
tillåter. I Gotts et al. (2004) studie sa en sjuksköterska att när man väl har ställt 
frågan kring sexuallitet måste det finnas tid att låta patienten prata klart om det.  
 

”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, sid 531). 
 

Flera sjuksköterskor i samma undersökning identifierade begränsad tid som det 
största hindret för att inleda samtal om sexualitet (a.a.).  
  
Sexualiteten är inte prioriterad 
En annan faktor som beskrev hur sjuksköterskan upplever samtalet kring 
sexualitet var att det inte var prioriterat i deras arbete. En sjuksköterska beskrev 
att hon var så bekymrad över andra problem som patienterna hade att hon 
egentligen inte tänkte på sexualiteten (Guthrie, 1998). En sjuksköterska i 
Nakopoulous et al. (2009) studie upplevde det likadant och sa att när det finns en 
allvarlig eller livshotade sjukdom såg hon inte sexuella problem som en prioritet. 
En annan sjuksköterska beskrev att sjuksköterskor vanligtvis inte är intresserade 
av patientens sexliv, de tycker att det är oviktigt. En sjuksköterska i Lavins och 
Hydes (2006) studie berättade att sexualiteten inte anses vara en prioritet och att 
biverkningarna av cytostatikabehandling oftast är det som prioriteras. Hon berättar 
också att hon hört om de som gått igenom toxiciteten med sina patienter men 
aldrig frågat om deras sexualitet och menar att det inte är bra. I Matzos et al. 
(2009) studie berättade en sjuksköterska att patientens sexualitet låg lågt bland 
hennes prioriteringar.  
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”Low on my priorities - I´ve got bigger fish to fry. I don´t want to open that 
can of worms unless something can come out of it”. (Matzo & Hijjazi, 2009, 
sid 275) 
 

En annan faktor som gjorde att sjuksköterskan inte upplevde sexualiteten som en 
prioritet var att de ofta antog att patienten inte bekymrade sig över den. En 
sjuksköterska ställde sig frågan om patienterna bryr sig om sina intima relationer 
eller sexualitet när de mår dåligt. Hon undrade också om personliga frågor var 
relevanta eller om överlevnad var det viktigaste (Gott et al., 2004). En 
sjuksköterska i Matzos och Hijjazis (2009) studie upplevde det på liknande sätt 
och menade att patienten inte prioriterade sex utan prioriterade andra saker som 
att äta.  
 
Brist på kunskap 
Många sjuksköterskor upplevde att de hade för lite kunskap om sexualitet och om 
samtalstekniker för att samtala med sina patienter om det. En sjuksköterska 
menade att en fysiologikurs inte var tillräckligt när det gällda att samtala med 
patienter kring sexuella problem. Sjuksköterskan menade att hon behövde lära sig 
samtalsteknik och att det skulle vara annorlunda om man hade kunskapen. En 
annan sjuksköterska sade att ingen någonsin lärt henne hur man bör närma sig 
problemen kring sexualitet och att även om hon hade informationen behövde hon 
veta hur hon skulle överföra den på patienten (Nakopoulou et al., 2009). I Lavins 
och Hydes (2006) studie upplevde majoriteten av deltagarna att de inte hade 
kunskapen om hur de skulle ta upp frågor om sexualitet med sina patienter. 
Många sjuksköterskor upplevde en rädsla för att säga fel saker eller säga något 
som inte skulle vara till hjälp. En sjuksköterska i Matzos och Hijjazis (2009) 
studie upplevde att hon inte visste hur hon skulle bedöma patientens sexualitet.  
 
En annan faktor förutom bristande kunskap som påverkade sjuksköterskorna var 
att de var oklara över vems ansvarsområde det var. Några sjuksköterskor menade 
att det var läkarnas ansvarsområde, en sjuksköterska menade att om problemet var 
psykologiskt så borde patienten remitteras till en psykolog (Nakopoulou et al., 
2009).  
 
En sjuksköterska i Matzos och Hijjazis (2009) studie berättade om saknaden av ett 
bedömningsverktyg för patientens sexualitet och menade att om det fanns skulle 
det öppna upp dörrar för att fler sjuksköterskor tog itu med problemen.  

 
Ålder och kön 
En del sjuksköterskor upplevde att det var jobbigt att prata om sexualitet med sina 
patienter beroende på deras kön och ålder. Sjuksköterskorna tyckte både utifrån 
sig själva och utifrån patientens synvinkel att ålder kunde vara ett hinder för att ta 
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upp ämnet. En sjuksköterska i Nakopoulous et al. (2009) studie ansåg att en äldre 
manlig patient inte skulle vilja diskutera sexualitet med en ung kvinnlig 
sjuksköterska, hon menade att patienten såg på sexualitet som ett tabubelagt ämne. 
Det fanns också en annan rädsla hos sjuksköterskorna när det gällde könsroller 
och det var att sjuksköterskorna var rädda för att bli missförstådda vid kontakt 
med patienter av det motsatta könet, speciellt om det var en yngre patient. En 
sjuksköterska sa att hon var rädd för att bli för involverad och att det då skulle 
uppstå missförstånd kring hennes avsikter. En sjuksköterska i Gotts et al. (2004) 
studie upplevde det på likande sätt och sa att hon kände sig mer bekväm med att 
samtala om sexualitet med en kvinna eftersom hon då visste vad hon skulle säga 
till skillnad från om hon pratade med en man. En sjuksköterska i samma studie 
tycket att det kändes mer realistiskt att ta upp frågan kring sexualiteten med yngre 
patienter och att om hon skulle ta upp ämnet med en äldre patient skulle hon leta 
efter fler signaler. En sjuksköterska i Hordens och Streets (2007) studie upplevde 
det svårt att prata med patienter i hennes föräldrars ålder och menade att hela 
föreställningen om att ens föräldrar skulle ha sex är tabu. I Matzos och Hijjazis 
(2009) studie beskrev en sjuksköterska att hon upplevde att behovet av att prata 
kring sexualitet är större hos yngre människor då deras intresse är större. En annan 
sjuksköterska menade att hennes patienter var så sjuka och gamla att problem 
kring sexualiteten förmodligen inte fanns. En annan sjuksköterska var av en annan 
åsikt och menade att det var ett mer uppenbart problem hos döende patienter och 
att de kanske ville göra det en sista gång. 

 
Även arbetslivserfarenheter påverkade sjuksköterskans upplevelser av samtalet 
kring sexualitet, en sjuksköterska trodde inte att hon hade varit tillräckligt mogen 
att medverka med fokus på ämnet sexualitet som student men med några års 
arbetslivserfarenhet trodde hon att hon skulle se det på ett annat sätt (Nakopoulou 
et al., 2009).  
 
Sjuksköterskans personlighet och utseende 
I Nakopoulous et al. (2009) studie menade en sjuksköterska att sjuksköterskans 
personlighet spelar stor roll när det gäller att lyfta fram frågor kring sexualiteten.  
Om sjuksköterskan var mer social skulle hon också vara bättre på att erbjuda stöd. 
 

”That depends on the individual’s [nurse´s] personality. Nurses who are 
more sociable and skillful in communication are better able to offer support, 
but they are only few” (Nakopoulou et al., 2009, sid 2128) 
 

En sjuksköterska i samma studie hade samma tankar och menade att till och med 
sjuksköterskans utseende spelar roll för patienten. Om sjuksköterskan till exempel 
ser för strikt ut skulle patienten finna det svårt att prata med denna även om 
han/hon hade kunskapen (a.a.).  
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Ett personlighetsdrag som kunde underlätta samtalet kring sexualitet var humor 
och en sjuksköterska i Hordens och Streets, 2007 studie beskrev hur hon brukade 
göra när hon skulle prata om sexualitet.  
 

”I like to joke around a bit… a lot at my expense, I suppose... that breaks 
down barriers a bit… very efficiently and quickly… and [avoids] putting me 
in an awkward position and then losing that trust and rapport that… you 
potentially need to build” (Horden & Street, 2007, sid 55). 

 
Ovisst vems initiativet är 
En ovisshet hos sjuksköterskan om vems initiativ till samtal kring sexualiteten 
framkom i Lavins och Hydes (2006) studie, en sjuksköterska menade att det var 
lättare att undvika ämnet om inte patienten själv tog upp det. En annan erkände att 
hon inte tog upp ämnet sexualitet och medgav att det var fel. I Matzos & Hijjazis 
(2009) studie beskrev en sjuksköterska att hon tycker att sjuksköterskan är en 
problemlösare och om inte patienten tar upp sexualiteten som ett problem, då tar 
inte heller sjuksköterskan upp det.  
 
Tabu 
Att sjuksköterskorna inte ville ta upp ämnet berodde också på att de fått hintar 
från patienten om att de tyckte att ämnet var tabu och därmed undvek de att ta upp 
frågor kring sexuella problem. En sjuksköterska som arbetat med onkologi i 14 år 
hade inte stött på en enda patient som tagit upp ämnet och menade att även om 
patienten hade problem och skämdes över det kanske hon inte ens skulle prata om 
det med sin bästa vän. 
 

 ”… None of the patients has asked me about sex… everybody avoids it… 
it´s a taboo subject… “ (Nakopoulou et al., 2009, sid 2128). 
 

Sjuksköterskor upplevde även att de bar på en rädsla för att säga fel saker och 
därmed förolämpa sina patienter (Lavin & Hyde 2006). En sjuksköterska i samma 
studie menade att folk i allmänhet, även hon själv tycker att det är ett genant ämne 
och därför undviker att prata om det. En annan sjuksköterska höll med och trodde 
att hon skulle känna sig väldigt obekväm. Likaså en sjuksköterska i Matzos och 
Hijjazis (2009) studie upplevde att hon skulle känna sig obekväm med att samtala 
om sexualitet med en döende patient.  
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DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Studiens syfte har två olika inriktningar, en att beskriva hur sjuksköterskan 
bedriver samtal om sexuella problem och en att beskriva hur sjuksköterskan 
upplever samtalet kring sexuella problem såväl i sluten som i öppen vård. Syftet 
framkom efter det att artiklar först sökts fram på studiens tidigare syfte som var att 
enbart beskriva sjuksköterskan upplevelser. Eftersom befintliga studier beskriver 
att sjuksköterskan sällan bedriver samtal kring sexuella problem är det svårt att 
hitta tillräckligt med material för att beskriva enbart sjuksköterskans upplevelser. 
Därför valdes ett nytt syfte som utöver upplevelser innefattar att beskriva hur 
sjuksköterskan bedriver samtalet kring sexualitet. Efter det nya syftet kunde även 
kvantitativa studier inkluderas. En kvalitativ metod valdes för att beskriva 
sjuksköterskans upplevelser därför att den bäst beskriver människor upplevelser. 
Med kvalitativ metod kan man undersöka såväl patientens som vårdpersonalens 
uppfattningar, erfarenheter, värderingar, önskningar och behov (Willmans et al., 
2006). Innehållsenheterna togs ut enligt manifest analys vilket innebär att 
meningsenheter togs ut ur artiklarna för att översättas utan att viktig information 
gick förlorad (Graneheim & Lundman, 2004). Målet med manifest analys är att 
beskriva befintligt material utan att göra egna tolkningar, tolkningar kan dock ha 
gjorts vid översättning från engelska till svenska.  
I studien valdes även en kvantitativ metod där tre kvantitativa artiklar analyserats 
och sedan presenteras i en sammanställning i resultatet. Den kvantitativa delen 
svarar på den delen i syftet som ämnar beskriva hur sjuksköterskan bedriver 
samtal om sexualitet. Ämnen som valts i studien verkar efter sökresultat vara ett 
relativt outforskat ämne och materialet var därför begränsat. Därför gjordes en fri 
sökning i Google Scholar med orden communication, nurse, sexuality. De artiklar 
som hittades där och var av intresse söktes sedan manuellt i databaserna som 
tidigare används för att bekräfta artiklarnas vetenskaplighet. Sökningar gjordes i 
CHINAL, ELIN samt PsykINFO. De artiklar som var av intresse och svarade på 
studiens syfte återfanns ofta i mer än en databas, vilket borde vara ett tecken på att 
de artiklar som finns i ämnet har används och/eller lästs igenom och valts bort.  
 
Inklussionskriterierna var att artiklarna skulle vara vetenskapliga och skrivna på 
engelska. Från början valdes artiklar skrivna från år 2000 och framåt men för att 
få ett bredare resultat valdes sedan artiklar skriva från år 1995 och framåt. Artiklar 
som inkluderat övrig sjukvårdspersonal i sin studie valdes att inkluderas så länge 
det var möjligt att urskilja vad sjuksköterskan sagt och vilka som var hennes 
upplevelser samt om en majoritet av sjukvårdpersonalen tyckte samma sak.  
 
Eftersom det funnits begränsat material valdes artiklar från hela Europa att 
inkluderas. Synen på sexualitet är olika i olika länder och påverkas av samhället 
man lever i och av religion. Artikeln ”Sexuality as an aspect of nursing care for 
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women receiving chemotherapy for breast cancer in an Irish context” är gjord på 
Irland som är ett land där den största delen av befolkningen är katoliker vilket 
påverkar synen på sexualitet. Deras syn på sexualitet är mer konservativ än vår i 
Sverige vilket kan påverka de irländska sjuksköterskorna upplevelser av att prata 
om sexualitet annorlunda än sjuksköterskor i Sverige. Eftersom resultatet i den 
irländska studien ändå var likt resultatet i de övriga artiklarna valdes den att 
inkluderas i studien. Även då artiklarna var gjorda i olika länder i Europa var 
resultaten och sjuksköterskorna upplevelser likvärdiga. Det kan bero på att 
sjuksköterskans uppgift världen över är att behandla hela människan och att 
sexualiteten är en del av oss alla.  
 
Resultatdiskussion 
I resultatets första del framkommer information om hur sjuksköterskan bedriver  
samtal kring sexualitet med sina patienter. Sjuksköterskorna är över lag 
införstådda med hur sjukdom och behandling kan påverka patientens sexualitet. 
De anser att ansvaret för att ämnet tas upp ligger hos vårdgivarna. Informationen 
de anser att patienterna ska få är att sexuella problem kan uppstå, att sexuell 
aktivitet inte orsakar skada eller återfall, att den sexuella funktionen kan förändras 
och att det är normalt, råd om olika samlagsställningar eller användandet av 
glidmedel och att de skulle bli erbjudna hjälp eller rådgivning om ett problem 
uppkommer. Trots detta uppger sjuksköterskorna att de sällan eller aldrig frågar 
sina patienter om sexualitet, detta är genomgående i studierna. Sjuksköterskorna 
prioriterar inte patienternas sexualitet eftersom de upplever att de inte har 
tillräckligt med tid då det finns andra viktigare saker att ta hand om. 
Sjuksköterskorna antar många gånger att det inte finns något sexuellt problem för 
patienten på grund av deras ålder och sjukdom. Huruvida sjuksköterskan känner 
sig bekväm eller inte i samtalet beror ofta på patientens ålder, många upplever det 
lättare att ta upp ämnet med yngre patienter. Sjuksköterskan upplever att hon/han 
har för lite kunskap om sexualitet och att samtala om det. De saknar 
bedömningsunderlag och menar att det inte finns någon förebild att följa.  
 
Utifrån den kvalitativa analysen framkommer olika faktorer som påverkar 
sjuksköterskans upplevelser av samtalet kring sexualitet, framförallt som påverkar 
deras initiativtagande för att inleda samtalet kring sexualiteten. De främsta 
faktorerna som påverkar sjuksköterskan är tidsbrist och hög arbetsbelastning, 
bristande kunskap, ålder och kön samt att det är ovisst vems initiativet är. 
Sjuksköterskorna upplever att deras tid är begränsad och därför prioriteras de mest 
uppenbara problemen hos patienten. Deras arbetsbelastning är hög och det är 
högst sällan som de kan avsätta tid för samtal med patienten. De menar att det inte 
finns någon rutin kring att prata om sexualitet. För många andra saker finns det 
hjälpmedel och anvisningar för hur man ska agera i olika situationer men detta 
tycks alltså vara något som saknas när fokus ligger på sexualiteten.  Dock finns 
det riktlinjer att följa vid dokumentation då en av punkterna i VIPS-modellen är 
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sexualitet/reproduktion men denna rubrik lämnas ofta tom (Ranch, 1995). 
Exempel på vad som kan dokumenteras är samlevnad, störningar, krav, 
förväntningar, preventivmedel, biverkan av läkemedel, pubertet, menstruation 
(Ehnfors et al., 2000). 
 
Sjuksköterskor i samtliga studier uppger bristande kunskap som en orsak till att de 
inte pratar om frågor kring sexualiteten med sina patienter. De menar att det inte 
bara behövs mer kunskap om sexualitet utan även om olika samtalstekniker för att 
underlätta det goda samtalet kring det. Orlando beskriver att sjuksköterskan ska 
samtala med patienten för att få sin uppfattning bekräftad eller korrigerad. 
Handlingarna ska grundas på patientens behov och inget annat och därför måste 
sjuksköterskan få sin tolkning bekräftad (Orlando, 1961).  En av grundprinciperna 
i Orlandos omvårdnadsteori handlar om samtalet och att sjuksköterskan inte skall 
ha förutfattade meningar utan alltid bekräfta dessa med sin patient. Många 
sjuksköterskor i undersökningarna menar att initiativet till samtalet inte ligger hos 
dem utan hos patienterna. Om patienten vill prata om sexuella problem gör 
sjuksköterskan det men hon vill inte ta upp ämnet själv. Om man antar att 
patienten tar upp ämnet är det inte konstigt att samtalet inte blir av. För att vara 
säker på att patienten inte vill prata om det bör sjuksköterskan åtminstone få det 
bekräftat. Om man som sjuksköterska skapar en öppen atmosfär så att patienten 
känner att det är okej att prata om sexualitet, och då är säker på att patienten 
uppfattat att det är det, kan sjuksköterskan lämna över initiativet åt patienten.  
 
Många sjuksköterskor beskriver att de saknar ett hjälpmedel vid samtal om 
sexualitet, PLISSIT är ett exempel som är avsett för just detta. Att skapa en öppen 
atmosfär är det som Annon menar med den första punkten i sin PLISSIT-modell. 
P står för permission och syftar till att skapa en öppen stämning så att patienten 
känner att det är accepterat att prata kring sexualitet (Hulter, 2004).  Bergstöm-
Walan (2000) skriver att hon som sexolog träffat personer med sexuella problem 
som de haft under en tid men som de inte vågat berätta för sjuksköterskor inom 
den allmänna vården. Hon skriver också att många fysiska besvär kan resultera i 
sexuell problematik och att det därför är av stor vikt att sjuksköterskan i den 
allmänna vården vågar ta upp problemet. Om problemen inte tas upp kan det leda 
till ett vårdlidande hos patienten. Dahlberg (2000) skriver att vårdlidande ofta 
uppstår när patienten inte känner sig sedd och att vårdlidande är ett onödigt 
lidande. Många sjuksköterskor upplever att de har för lite kunskap för att kunna 
hjälpa sina patienter och att ansvaret ligger hos någon annan. Bergstöm-Walan 
skriver att tyngdpunkten kring samtalet möjligen bör ligga hos en sexolog men för 
att undvika att problemen blir för stora måste de tas upp redan inom den allmänna 
vården. Hon tycker också att det är få inom den allmänna vården som har någon 
djupare kunskap inom ämnet. Många sjuksköterskor pratar inte med sina äldre 
patienter om sexuallitet för att de antar att de är för gamla för att intressera sig för 
och ha sex men Bergström-Walan skriver att, att man åldras betyder inte att man 



17 

 

slutar att vara sexuell. Hon menar också att det för många äldre kan vara svårt att 
hitta någon att prata med om sina funderingar och att vården kan vara ett bra 
forum för dem att få svar på sina frågor. Men hon tycker att vården allt för ofta 
negligerar äldres sexualitet. Holst et al. (2003) skriver att kommunikationen är 
grundläggande för förståelsen mellan människor i det mänskliga mötet. Det goda 
samtalet uppstår när patienten i mötet med sjuksköterskan känner sig förstådd och 
sedd som person. De skriver också att sjuksköterskan behöver ha ett professionellt 
förhållningssätt för att lindra patientens smärta på alla plan. 
 

SLUTSATS 
Det är svårt att dra någon slutsats om sjuksköterskans upplevelser av samtalet 
kring sexualitet i vården. Det mest tydliga som vetenskapen berättar är att 
sjuksköterskan av olika anledningar undviker eller åsidosätter patientens 
sexualitet. Alla verkar vara överrens om att sexualiteten är en viktig del av 
människan och att den borde diskuteras men ändå finner sjuksköterskan hinder för 
detta. Problemet ligger möjligtvis på ett högre plan än hos sjuksköterskan. 
Genomgående för samtliga studier som analyserats är att sjuksköterskorna 
upplever att de har för lite kunskap om sexualitet och om hur de borde samtala om 
det. En kurs under utbildningen skulle förmodligen inte göra sjuksköterskan 
fullfjädrad men det hade i alla fall varit ett forum för vidare tankar och underlättat 
för sjuksköterskan att prata om det i sin profession. Om ämnet tas upp under 
utbildningen som en del av yrket så följer det med sjuksköterskan som en naturlig 
del i hennes framtida arbete. Eftersom diskussionen kring sexualitet påverkas av 
sjuksköterskans personlighet i så hög grad skulle ett bedömningsverktyg eller ett 
samtalsverktyg så som PLISSIT förmodligen förenkla. Ett hjälpmedel skulle ge 
alla samma förutsättningar att samtala om sexualitet oavsett personlighet. 
PLISSIT är avsett att genom de två första nivåerna skapa en öppen stämning 
mellan sjuksköterska och patient samt att ge patienten relevant information. På så 
vis skulle diskussionen mellan sjuksköterska och patient vara igång och därmed 
skulle sjuksköterskan få ett underlag för dokumentation. I VIPS finns redan 
hänvisningar och i samverkan med PLISSIT skulle de kunna utnyttjas. Om frågor 
kring sexualiteten fanns med i de rutinmässiga frågorna sjuksköterskan ställer 
skulle det möjligen skapa en större acceptans för ämnet och på så vis öppna upp 
för patienten att delge sina eventuella problem.  
 
 
Vidare forskning 
Det hade varit intressant att se om det fanns någon skillnad hos de sjuksköterskor 
som fått utbildning inom området sexualitet. Det hade också varit intressant att se 
om det blev någon förändring om det fanns ett hjälpmedel för att samtala om 
sexualitet i vården.  
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*Artiklarna ingår i resultatet 



 

BILAGA 1  
Sökhistoria  

 
Tabell 1:1 

CHINAL 

Avgränsning: Peer reveiwed. Research article, Publication year from 1995-2010, English. 

 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 

S1 Nurse Attitudes 
OR Attitude of 
Health 
Personnel 

12 558 0 0 

S2 Nurse-Patient 
Relations OR 
Professional-
Patient 
Relations 

5 401 0 0 

S3 Sexuality OR 
Sexual 
Counseling 

4 512 0 0 

S4 Qualitative 
Studies 

22 952 0 0 

S5 S1 and S3 and 
S4 

25 5 3* 

S6 (S1 and S3 and 
S4) and (S2 and 
S3)  

5 3 2* 

S7 Communication 
OR Discussion 

5 951 0 0 

S8 S1 and S3 and 
S4 and S7 

5 3 2* 

S9 Patient care 5 974 0 0 

S10 S3 and S9 16 2 2* 

 

 

 

*Urvalet innehåller en eller flera av samma artikel  



 

Tabell 1:2 

ELIN 

 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 

S1 nurse AND 
discussing AND 
sexuality 

 
12 

 
6 

 
2 

 

 

Tabell 1:3 

PsycINFO  

 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 

S1 Sexuality 5 171 0 0 

S2 Communication 62 062 0 0 

S3 Qualitative 
Research 

1 649 0 0 

S4 Sexuality AND 
Communication 
AND 
Qualitative 
Research 

 

0 

 

0 

 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA 2  
 
 
ARTIKELGRANSKNING 
Tabell 2 Beskrivning av artiklar i resultatet       Bilaga 2 Sida 1 
Författare/år/tidskrift/land Titel Syfte/forskningsfråga Metod Resultat och 

kvalitetsbedömning 
Lavin, M., Hyde, Abbey. 
(2006) European Journal of 
Oncology Nursing. Irland. 

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

Syftet med studien var att 
undersöka sjuksköterskors 
uppfattningar och 
upplevelser av att ta upp 
sexualiteten som en del av 
vården hos kvinnor som får 
cytostatikabehandling för 
bröstcancer.  

En kvalitativ studie där 10 
sjuksköterskor från 3 olika 
sjukhus intervjuats. Alla 
deltagarna jobbade på 
onkologens 
dagvårdsavdelning och hade 
en arbetslivserfarenhet på 
minst 3 år. De hade gjort sin 
utbildning på Irland. 
Intervjuerna bandades och 
transkriberades för att sedan 
analyseras.  
 

Sjuksköterskorna avslöjade 
att de undviker att ta upp 
ämnet sexualitet med sina 
patienter. De saknade en 
adekvat checklista för att 
integrera sexualitet som en 
del av vården.  
 

92 % 

Guthrie, C. (1998) Journal of 
Clinical Nursing. Skottland. 

Nurses’ perceptions of 
sexuality relating to patient 
care  

Syftet med studien var att 
förklara begreppet sexualitet, 
att försöka skapa en teori 
som förklarar begreppet 
sexualitet och hur 
sjuksköterskors uppfattning 
om sexualitet kan influera 
tillhandahållandet av 
sjukvård.  
 

En kvalitativ studie där 10 
sjuksköterskor intervjuats. 
Intervjuerna spelades in och 
anteckningar gjordes för att 
få med information som inte 
kom med på inspelningarna, 
t ex kroppsspråk och 
ansiktsuttryck. Banden 
transkriberades för att sedan 
analyseras.  
 

Sjuksköterskorna hade svårt 
att hantera frågor om 
sexualitet och de ville inte 
gärna diskutera sexualitet 
med sina patienter.  
 

83 % 

 
 
 



 

Tabell 2 Beskrivning av artiklar i resultatet       Bilaga 2 Sida 2 
Författare/år/tidskrift/land Titel Syfte/forskningsfråga Metod Resultat och 

kvalitetsbedömning 
Nakopoulou, E., Papaharitou, 
S., Hatzichristou, D. (2009) J 
Sex Med. Grekland. 

Patients’ Sexual Health: A 
Qualitative Research 
Approach on Greek Nurses’ 
Perceptions 

Syftet var att utforska 
uppfattningar om sexuella 
hälsoproblem och hur dessa 
skulle kunna hämma eller 
förbättra grekiska 
sjuksköterskors förmåga att 
införa bedömning av sexuell 
hälsa i det dagliga arbetet.  

En kvalitativ 
forskningsansats har använts 
där man har använts sig av 
sju fokusgrupper 
innehållandes 44 grekiska 
sjuksköterskor. I grupperna 
fördes diskussioner som 
leddes av öppna frågor.  

I resultatet framkom tre 
teman. Det första temat 
innehöll uppfattningar om 
sexuell hälsa som främst 
handlade om emotionella och 
somatiska dimensioner. Det 
andra temat handlade om att 
diskutera sexuella problem, 
sjuksköterskorna kände att 
av personliga skäl 
begränsades viljan att prata 
om det. Tredje temat 
handlade om utbildning och 
utbildningens behov, 
sjuksköterskorna kände att 
de behövde utbildning om 
sexualitet och 
kommunikation.  
 

92 % 
 

Gott, M., Galena, E., Hinchliff, 
S., Elford, H. (2004) Family 
Practice. England.  

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

Syftet med studien var att 
identifiera hinder som läkare 
och sjuksköterskor kan 
uppfatta som hinder för att 
diskutera sexualitet inom 
primärvården och att 
utforska strategier för att 
förbättra kommunikationen 
inom detta område.  

En kvalitativ studie där man 
intervjuat 22 allmänläkare 
och 35 sjuksköterskor inom 
primärvården. Intervjuerna 
bandades för att sedan 
transkriberas ordagrant och 
därefter analyseras.  
 

Genom intervjuerna 
framkom det att det finns 
olika aspekter som hindrar 
sjukvårdspersonal att 
diskutera ämnet sexualitet 
med patienter.   
 

92 % 

 
 



 

Tabell 2 Beskrivning av artiklar i resultatet       Bilaga 2 Sida 3 
Författare/år/tidskrift/land Titel Syfte/forskningsfråga Metod Resultat och 

kvalitetsbedömning 
Hordern, A., Street, A. (2007) 
Contemporary Nurse. 
Australien.  

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

Syftet med studien var att 
presentera vårdpersonals 
upplevelser av 
kommunikationen med 
patienter om ämnet sexualitet 
i samband med cancer och 
palliativ vård och att ge 
några förslag på 
samtalstekniker.  

En kvalitativ studie där man 
gjort semistrukturerade 
intervjuer med 
cancerpatienter och deras 
sjukvårdspersonal. Av den 
intervjuade 
sjukvårdspersonalen var 41 
% (13st) sjuksköterskor. 
Varje intervju innehöll 16 
öppna frågor. Varje intervju 
transkriberades och 
analyserades.  
 

Sjukvårdspersonalen 
diskuterade sexualitet endast 
när det handlade om 
medicinska frågor som 
patientens fertilitet, 
preventivmedel osv. De 
antog också saker om 
patientens sexualitet utifrån 
ålder, kultur, diagnos osv.  
 

83 % 

Matzo, M., Hijjazi, K. 
(2009) Journal of 
Hospice and Palliative 
Nursing. USA.  

If You Don’t Ask 
Me… Don’t Expect 
Me to Tell 

Syftet med studien var 
att undersöka hospice 
patienters och 
sjuksköterskors 
uppfattningar 
avseende sexuell hälsa 
och intimitet.  

En kvalitativ studie 
där man har använt sig 
av antingen telefon- 
eller personliga 
intervjuer. Öppna 
frågor ställdes som i 
resultatet redovisades 
kvantitativt både i 
beskrivande form och 
i procentandelar. Det 
var 20 sjuksköterskor 
och 15 patienter som 
intervjuades.  
   

I sjuksköterskornas resultat 
framkom sex teman: ”lack of 
assesment”, ”the sensitivity 
of the subject”, ”topic lacks 
priority”, ”patient 
characteristics were 
important”, ”there is no 
assessment standard” och 
”not an area covered in their 
basic nursing education”.  
 

92 % 
 
  

 

 



 

Tabell 2 Beskrivning av artiklar i resultatet       Bilaga 2 Sida 4 
Författare/år/tidskrift/land Titel Syfte/forskningsfråga Metod Resultat och 

kvalitetsbedömning 
Stead, ML., Brown, JM., 
Fallowfield., Selby, P. (2003) 
British Journal of Cancer. UK.  

Lack of communication 
between healthcare 
professionals and woman 
with ovarian cancer about 
sexual issues  

Studiens syfte var att ta reda 
på följande frågor:  
Kunskap om förekomsten 
och typer av sexuella 
problem vid 
äggstockscancer. 
Attityder och beteenden till 
att diskutera sexuella frågor. 
Kunskap om skriftlig 
information om sexuella 
frågor som för närvarande 
finns tillgänglig för kvinnor.  
 

En kvantitativ studie där 
semistrukturerade intervjuer 
användes för att få svar på 
frågorna i syftet. I 
intervjuerna deltog 15 
kvinnor med 
äggstockscancer, 16 läkare 
och 27 sjuksköterskor. 
Svaren på varje fråga 
sammanfattades med hjälp 
av enkla statistiska medel 
och kvalitativa synpunkter 
sammanfattades.  

Bland sjukvårdspersonalen 
tyckte 42 av 43 att sexuella 
problem borde diskuteras. 
Trots detta var det endast 5 
av 27 sjuksköterskor som 
faktiskt diskuterade sexuella 
problem med sina patienter.  
 

 
 
 

92 % 

Magnan, A.M., Reynolds, 
E.K., Galvin, A.E. (2005) 
Medsurg Nursing. USA. 

Barriers to Addressing 
Patient Sexuality in Nursing 
Practice 

Studiens syfte var att få fram 
information om 
sjuksköterskans attityd och 
föreställningar om patientens 
sexualitet och att relatera de 
uppgifterna till faktorer som 
ålder, arbetslivserfarenhet 
och arbetsområde, 
(medicinskt, kirurgiskt eller 
onkologi). 

En kvantitativ studie där ett 
bekvämlighetsurval av 148 
sjuksköterskor som arbetade 
inom utvalda 
slutenvårdsenheter och 
polikliniker tillhörande en 
storstadsregions vårdcentral 
gjordes. Sjuksköterskors 
attityder och uppfattningar 
om patientens sexualitet i 
omvårdnaden utvärderades 
med hjälp av ett 
frågeformulär grundat på 
SABS; Sexual Attitudes and 
Beliefs Survey. 
 

De flesta sjuksköterskor 
indikerade att de förstod  hur 
sjukdomar och behandlingar 
kan påverka patienter i deras 
vård men endast hälften av 
sjuksköterskorna kände sig 
säkra i sin förmåga att 
tillgodose patienternas 
sexuella problem.  
 

90 % 

 



 

BILAGA 3 
INNEHÅLLSANALYS 
Tabell 3         Bilaga 3 Sida 1 
Innehållsenhet Översättning Kondensering Kategori/*Underkategori 
”You are so concerned about the 
other problems they are coming in 
whit that you´re not really concerned 
with sexuality.” (Guthire, 1998, sid 
317). 
 

”Man är så bekymrad för andra 
problem de kommer in med att man 
egentligen inte tänker på 
sexualiteten.” 
 

Man är bekymrad för andra saker än 
sexualiteten. 
 

*Sexualiteten är inte prioriterad 
 

Lack of time and heavy workload 
was seen to limit the opportunity for 
discussion. “It´s so seldom that you 
can get the chance to sit down with 
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, 1998, sid 317). 
 

Brist på tid och hög arbetsbelastning 
ansågs begränsa chansen till 
diskussion. ”Det är så sällan som du 
får chansen att sitta ner med 
patienterna… Och ibland går det i ett 
när man gör och så tänker man, herre 
gud, jag ska vara här en halvtimme 
till och man skyndar sig för att bli 
färdig. Det är inte heller idealiskt. 

Hög arbetsbelastning och brist på tid 
hindrar sjuksköterskan från att sitta 
ner och diskutera med patienterna. 

Tidsbrist och hög arbetsbelastning 

” That depends on the individual’s 
[nurse’s] personality. Nurses who are 
more sociable and skillful in 
communication are better able to 
offer support, but they are only few.” 
(Nakopoulou, 2009, sid 2128).  
 

“Det beror på individens 
[sjuksköterskans] personlighet. 
Sjuksköterskor som är mer sociala 
och skickliga i kommunikation är 
bättre på att erbjuda stöd, men de är 
endast ett fåtal. 
 

Sjuksköterskan personlighet spelar 
stor roll, de som är mer sociala är 
bättre på att erbjuda stöd. 
 

*Sjuksköterskans personlighet och 
utseende  

 

 
 



 

 
         Bilaga 3 Sida 2 
Innehållsenhet Översättning Kondensering Kategori/*Underkategori 
“No-one ever taught me how to 
approach the patient on that issue 
[sexuality]… even if I have the 
information I need to know how I 
can provided it to the patient.” 
(Nakopoulou, 2009, sid 2129). 
 

”Ingen har någonsin lärt mig hur jag 
ska närma mig det problemet 
[sexualiteten]… även om jag har 
informationen behöver jag veta hur 
jag ska överföra den till patienten.” 

Även om man har informationen 
behövs kunskap om hur man ska 
överföra den till patienten. 

Brist på kunskap 

“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 devices to 
help.” (Gott, 2004, sid 532). 
 

”Jag skulle känna mig mycket mer 
bekväm med en kvinna för att jag 
tror att jag skulle veta vad jag skulle 
säga till henne, till skillnad från 
mannen. Jag kan inte tillräckligt om 
de besvären för att kunna vara till 
hjälp.”  
 

Sjuksköterskan känner sig mer 
bekväm i att prata med kvinnliga 
patienter än med manliga.  
 

Ålder och kön 

“It’s not always easy to get the time 
off for training because there are so 
many new things coming up all the 
time and it’s prioritizing and you 
have to look at your workload and try 
and define which are the most 
important of the aspects of that to 
focus on.” (Gott, 2004, sid 533-534). 
 

“Det är inte alltid lätt att få tid över 
för träning för det är så många nya 
saker som kommer upp hela tiden 
och det är prioritering som gäller och 
man måste titta på sin arbetsbörda 
och försöka urskilja vad av det som 
är viktigast att fokusera på.  
 

Då det är många nya saker som 
kommer upp är det inte lätt att 
avsätta tid för träning utan det gäller 
att prioritera vad som är viktigast och 
fokusera på det. 

*Sexualiteten är inte prioriterad 

 

 
 
 



 

         Bilaga 3 Sida 3 
Innehållsenhet Översättning Kondensering Kategori/*Underkategorier 
The majority of participants felt that 
they were not taught how to adress 
sexual issues with patients in the 
clinical area and in many cases their 
role was seen to involve providing 
physical care only. (Lavin, 2006, sid 
14). 
 

Majoriteten av deltagande upplevde 
att de inte hade kunskapen om hur de 
skulle ta upp frågor om sexualitet 
med kliniska patienter ofta ses det 
som att deras yrke handlar om att 
endast ge fysisk vård. 

Många sjuksköterskor upplever att de 
inte har tillräckligt med kunskap för 
att veta hur de ska ta upp frågor om 
sexualitet med patienter och att folk 
ofta ser det som att de endast ska ge 
fysisk vård. 

Brist på kunskap 

”I suppose there was a bit of fear that 
you don’t want to say the wrong 
thing. You try to say the right thing. 
But you don’t want to make a 
mistake or say something that is not 
going to help, you know. You would 
have to really test the water to see 
how you were doing. Then you don’t 
want to offend…” (Lavin, 2006, sid 
14). 
 

”Jag gissar att det fanns en rädsla för 
att man inte vill säga fel sak. Man 
försöker säga rätt sak. Men du vill 
inte göra något misstag eller säga 
något som inte kommer att vara till 
hjälp, du vet.” You would have to 
really test the water to see how you 
were doing.” Sen vill du inte 
förolämpa…” 

Det finns en rädsla för att man ska 
säga fel sak, göra något misstag eller 
förolämpa patienten. 

Brist på kunskap 

”Do they even care about their 
intimate relations or sexuality when 
they feel so bad themselves… and 
are all these personal issues even 
relevant to the patient… or is just 
surviving and getting out of here 
more important?” (Hordern, 2007, 
sid 53).  
 

“Bryr de sig ens om sina intima 
relationer eller sexualitet när de mår 
så dåligt… och är alla dessa 
personliga frågor ens relevanta för 
patienten… eller är överlevnad och 
komma här ifrån viktigare?” 

Bryr sig patienterna om sina intima 
relationer och sin sexualitet när de är 
sjuka och är personliga frågor 
relevanta eller är överlevnad det 
viktigaste? 
 

*Sexualiteten är inte prioriterad 

 
 
 
 



 

 
         Bilaga 3 Sida 4 
Innehållsenhet Översättning Kondensering Kategori/*Underkategorier 
“I mean, they’re my parents’ 
generation… broaching  something 
about that… to my parent’s age 
group… is quite a difficult thing … 
the whole notion of your parents 
having sex is… all a taboo subject.” 
(Hordern, 2007, sid 55).  
 

“Jag menar, de är mina föräldrars 
generation… ta upp något som det… 
med mina föräldrars åldersgrupp… 
är en ganska svår sak… hela 
föreställningen om att sina föräldrar 
har sex är… ett tabubelagt ämne. 

Sjuksköterskan tycker att det är svårt 
att ta upp frågor om sexualitet med 
patienter i ens föräldrars åldersgrupp. 
Föreställningen om att ens föräldrar 
har sex är ett tabubelagt ämne. 

Ålder och kön 

” In one of the assessment tool, the 
issues would be routinely brought up. 
This would open the door to address 
it. This would be key to get more 
hospice nurses to address this”. 
(Matzo, M, 2009, sid 276) 
 

“Om det fanns ett 
bedömningsverktyg skulle problemet 
rutinmässigt tas upp. Det skulle 
öppna dörren för att ta upp det. Det 
skulle vara nyckeln till att få fler 
sjuksköterskor att ta upp det”.  

Ett bedömningsverktyg skulle göra 
att sjuksköterskan tar tag i problemet.  

Brist på kunskap 

”We are problems 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, M, 
2009, sid 275) 
 

“Vi är problemlösare, vi löser 
problem. Om de inte tar upp det som 
ett problem, och det har ingen gjort, 
då tar inte vi upp det”. 

Uppgiften är att lösa problem, om 
patienten inte tar upp sexualiteten 
som ett då gör inte sjuksköterskan 
det heller.  

Ovisst vems initiativet är  

 
 
 
 
 



 

 

BILAGA 4    Bilaga 4 Sida 1 
Granskningsformulär för kvalitativ metod 
Modifierat granskningsformulär enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) 
 
Titel:…………………………………………………………………………………… 
Författare:……………………………………………………………………………... 
 
 
Är kontexten presenterad?    Ja ( ) Nej ( ) 

Etiskt resonemang?    Ja ( ) Nej ( ) 

Urval  

- strategiskt?    Ja ( ) Nej ( ) 

- relevant?    Ja ( ) Nej ( ) 

Metod för 

- urvalsförfarande tydligt beskrivet?   Ja ( ) Nej ( ) 

- datainsamling tydligt beskriven?   Ja ( ) Nej ( ) 

- analys tydligt beskriven?   Ja ( ) Nej ( ) 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt?    Ja ( ) Nej ( ) 

- Råder datamättnad?    Ja ( )  Nej ( ) 

- Råder analysmättnad?   Ja ( ) Nej ( ) 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja ( ) Nej ( ) 

- Redovisas resultatet i förhållande till teoretisk referensram? Ja ( ) Nej ( ) 

 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
Bra (<80 % ) Medel (70 %) Dålig (>60 % ) 
 
Granskare:…………………………………………………………………………….. 



 

 

     Bilaga 4 Sida 2 
 
Granskningsformulär för kvantitativ metod 
Modifierat granskningsformulär enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) 
 
Titel:…………………………………………………………………………………… 
Författare:……………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
Adekvata exklussioner?    Ja ( ) Nej ( ) 

Urvalsförfarandet beskrivet?    Ja ( ) Nej ( ) 

Representativt urval?    Ja ( ) Nej ( ) 

Adekvat statistisk metod?    Ja ( ) Nej ( ) 

Etiskt resonemang?    Ja ( ) Nej ( ) 

Bortfallsanalysen beskriven?    Ja ( ) Nej ( ) 

Bortfallsstorleken beskriven?    Ja ( ) Nej ( ) 

Är instrumenten valida?    Ja ( ) Nej ( ) 

Är instrumenten reliabla?    Ja ( ) Nej ( ) 

Är resultatet generaliserbart?    Ja ( ) Nej ( ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
Bra (<80 % ) Medel (70 %) Dålig (>60 % ) 
 
Granskare:…………………………………………………………………………….. 
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