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Abstrakt 

 

Bakgrund: Den sexuella hälsan är en stor del av patientens livskvalitet och en viktig aspekt i 

det holistiska synsättet. Många sjukdomar och behandlingar kan ge upphov till sexuell 

dysfunktion. Studier visar att det finns ett samtalsbehov hos patienter gällande den sexuella 

hälsan. Trots behovet pekar studier på att ämnet inte lyfts av sjuksköterskan i den mån det 

behövs.  

Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att kommunicera med 

patienter om sexuell hälsa, samt vilka förutsättningar och barriärer som påverkade samtalet.  

Metod: En systematisk litteraturstudie med tolv vetenskapliga artiklar. Sökningarna 

genomfördes i Cinahl och Pubmed.  

Resultat: Resultatet består av fyra områden: kompetens, attityder, demografiska 

förhållanden och organisatoriska förhållanden. Sjuksköterskan var medveten om vilken 

effekt sjukdomen/behandlingen hade på patientens sexuella hälsa, men kände inte att hon 

hade rätt kompetens för att rådgöra patienten. Många sjuksköterskor ansåg att mer 

utbildning behövdes för att lyfta ämnet. Sexuell hälsa var tabubelagt och obekvämt att tala 

om. Organisatoriska brister gjorde att den sexuella hälsan inte fick det utrymme som var 

önskvärt.  

Diskussion: Det behövs mer utbildning, tydligare ansvarsfördelning på arbetsplatsen och 

ökad användning av samtalsmodeller. Sjuksköterskan behöver bryta de tabun som finns 

kring samtal om sexuell hälsa. 

 

Nyckelord: Attityder, Kommunikation, Sexuell hälsa, Sjuksköterska  
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Inledning 

Kommunikation och patientundervisning är två centrala delar i sjuksköterskans arbete. Att 

våga möta patienten i samtal som rör svåra eller tabubelagda ämnen är en utmaning som 

sjuksköterskan kommer att konfronteras med under sitt arbetsliv (Baggens & Sandén, 2014 

s.203-204). Denna litteraturstudie inriktar sig mot ämnet samtal kring sexualitet och sexuell 

hälsa för att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att informera, kommunicera med och 

upplysa patienten om sexuella hinder och svårigheter som kan uppkomma vid sjukdom.  

 

Bakgrund  

För att skapa en större förståelse för innebörden av sexualitet kontra sexuell hälsa behöver vi 

reda ut de båda begreppen. Löfgren-Mårtensson (2013, s. 16-20) beskriver termen sexualitet, 

som kommer av det latinska ordet “sexus” och betyder kön. Sexualiteten inbegriper det 

beteende som kopplas samman med reproduktionen ur ett biologiskt perspektiv. 

Människans sexualitet handlar också om intimitet, kärlek och våra relationer till varandra, 

samt de handlingar som tillfredsställer våra behov och biologiska drifter. 

 

Världshälsoorganisationen (WHO) och World associations for sexual health (WAS) 

definierar sexuell hälsa ur ett helhetsperspektiv och som ett tillstånd av kroppsligt, mentalt 

och socialt välbefinnande i relation till sexualiteten.  För att uppnå detta krävs en positiv och 

respektfull inställning till sexualitet och sexuella relationer, samt möjligheten till njutbara och 

säkra sexuella upplevelser - utan tvång, diskriminering eller våld. Det är inte nödvändigtvis 

frånvaron av sjukdom som gör det möjligt att känna sexuellt välbefinnande. Människans 

sexualitet handlar inte enbart om det sexuella umgänget eller fysiska förmågor utan beskrivs 

som energin som driver oss att möta varandra. Sexualiteten väcker känslor som kärlek, 

intimitet och värme och påverkar hur vi tänker och handlar - och därmed har den betydelse 

för både vår fysiska och psykiska hälsa (Löfgren-Mårtensson, 2013, s. 20-24). I denna 

litteraturöversikt kommer begreppet sexuell hälsa att stå i fokus då det är samtal om sexuell 

hälsa som är av intresse i undersökningen. I detta fall inbegriper begreppet sexuell hälsa 

även sexualiteten hos patienten. Människor är beroende av närhet och kärlek för att kunna 

må bra och fungera optimalt. Sexualiteten är viktig för både den fysiska och mentala hälsan. 

Studier visar på många hälsofördelar av ett aktivt och välfungerande sexualliv. Exempelvis 
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förbättras vårt immunförsvar, huvudvärk kan lindras, blodtrycket kan sänkas och 

hjärtmuskulaturen kan stärkas (Brennan & Charnetski, 2004; Evers, Hambach, Husstedt & 

Summ, 2013).  

 

Många sjukdomar och dess behandling kan påverka den sexuella hälsan både fysiologiskt 

och existentiellt. Farmakologiska biverkningar och kroppsliga förändringar påverkar 

sexualiteten och kan ge upphov till en förändrad självbild som många patienter upplever i 

samband med sjukdom. Några vanliga sjukdomar där sexualiteten ofta påverkas negativt är 

neurologiska sjukdomar och sjukdomar i hormonsystemet (Dekker, Dijkstra, Enzlin, 

Geertzen & Verschuren, 2010).  Hjärt- och kärlsjuka utgör en stor patientgrupp där en vanlig 

reaktion är rädsla och oro inför ett fortsatt samliv. Detta påverkar både patienten och dennes 

partner negativt (Berg, Herning, Johansen & Søderberg, 2013). En annan patientgrupp vars 

sexuella hälsa kan påverkas är patienter med njursjukdomar som behandlas med dialys 

(Gümüs, Keskin, Yîgitogly, 2018). Många patienter med njursjukdomar kan uppleva en 

minskad lust, att de inte hade samma känsloupplevelse vid beröring, samt att de inte längre 

kunde uppnå klimax (Gümüs et al., 2018). Olika cancersjukdomar kan påverka samlivet 

negativt, till exempel bröstcancer där den sexuella funktionen hos kvinnor kan förändras 

avsevärt efter behandlingen. Många kvinnor upplever samlagssmärtor och vaginal torrhet 

som de största problemen (Carmona-Torres, Cobo-Cuensa, Martin-Espinosa, Rodriguez-

Borrego, Sampietro-Crespo, 2018). Prostatacancer är en annan cancerform där behandlingen 

kan medföra minskad sexuell funktion. Många män är inte sexuellt aktiva i samma 

utsträckning som innan sjukdomen och intimiteten mellan patienten och hans partner 

minskar ofta (Robinson, Santos-Iglesias & Walker, 2018). Även livmodercancer och ett 

avlägsnande av livmodern kan skapa problem med den psykosexuella hälsan och självbilden 

som kan försämras radikalt (Bridgman et al., 2005).  

 

I en studie genomförd av Keller och Southard (2009) tillfrågades patienter om vilka områden 

inom den sexuella hälsan de önskade få hjälp och rådgivning med av sin sjuksköterska. De 

flesta svaren var associerade med de fysiska förändringarna som sjukdomen eller 

behandlingen medförde. De önskade även få information om vad som händer med kroppen. 

Detta sågs speciellt vid cancerbehandling. Frågorna gällde i många fall håravfall, infertilitet 
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och sexuell dysfunktion. Minskad libido och återupptagande av sexuell aktivitet var också 

viktigt för patienten att få prata om. Det förekom även psykologiskt betingade problem där 

självbild, självkänsla och förhållandet till partnern var stora orosområden. Patienterna 

önskade både muntlig och skriftlig information som kunde hjälpa dem med den sexuella 

hälsan efter vårdtidens slut. Patienterna som ingick i denna studie uppgav att de önskade att 

en sjuksköterska hade frågat dem om deras sexuella hälsa. De hävdade att om någon hade 

lyft ämnet hade de vågat tala om sina problem och bett om hjälp (Keller & Southard, 2009).  

 

Tidigare forskning om kommunikation visar att det fanns mycket att vinna på en god 

relation mellan patient och sjuksköterska (Armstrong, et al, 2013). Detta var ett 

genomgående fenomen inom flera olika vårdinstanser. Studier har påvisat att patienter som 

fått tillgång till samtalsstöd under behandlingen var mer nöjda och tillfreds med den vård de 

fått. De kände även ett större förtroende för den personal som vårdat dem, i motsats till de 

patienter som inte fick tillgång till samtalsstöd (Armstrong, et al, 2013). Det fanns även ett 

tydligt samband mellan god kommunikation, och sjukdomsinsikt samt motivation hos 

patienten. Genom ett öppet förhållningssätt mellan sjuksköterska och vårdtagare ökade 

förtroendet för vården och patienten kände sig mer manad att påverka sin egen hälsa i en 

positiv riktning. Patienterna uppgav även att de kände ett större behov av tillgång till mer 

information och kunskap kring sin situation och sina individuella förutsättningar när 

sjuksköterskan kommunicerade mer flitigt med dem (Mallisham & Sherrod, 2016). Det finns 

olika modeller att använda sig utav för att underlätta kommunikationen vid just sexuell 

rådgivning. Davis och Taylor (2006) rekommenderar den utökade versionen av PLISSIT-

modellen som är ett väl använt verktyg för att belysa den sexuella hälsan och har använts av 

sjukvårdspersonal de senaste trettio åren. Det finns även en modell som heter BETTER, 

denna modell utvecklades initialt för att underlätta samtalet om sexuell hälsa inom 

onkologin (Cohen, Hughes & Mick, 2004).  

 

Den teoretiska ansatsen i denna litteraturstudie är Travelbees kommunikationsteori om 

mellanmänskliga aspekter i omvårdnaden. I denna lära betraktas hälsa som en individuell 

upplevelse baserat på patientens preferenser och livserfarenheter. Omvårdnaden betraktas 
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som redskapet mellan sjuksköterska och patient som gör det möjligt för patienten att finna 

hälsa och välmående trots leda och sjukdom. Att patienten upplever hopp är omvårdnadens 

mening (Travelbee, 1971, s. 32-33).  Travelbee menar att varje människa är oersättlig och 

unik, vilket gör att denna teori förespråkar subjektivitet snarare än en generaliserande syn på 

patienten. Att uppnå en patientorienterad omvårdnad kan ske med hjälp av olika faser. 

Inledningsvis sker ett första möte där en kontakt etableras. Båda parterna får en chans att 

lära känna varandra. I nästa fas fördjupas kontakten och människan bakom titeln träder 

fram. Den slutliga fasen präglas av empati/sympati och medkänsla för både den inre och 

yttre personen som utgör patienten. Sjuksköterskan bör vara känslig och empatisk i mötet 

med patienten och betrakta denne ur ett holistiskt perspektiv (Travelbee, 1971, s. 

59).  Essensen i denna omvårdnadsteori är holism, sympati, empati och en ömsesidig 

förståelse i kommunikationen med patienten. 

Problemområde 

Det sexuella hälsotillståndet kan ha stor inverkan på människans välbefinnande. Därför kan 

det vara viktigt att inkludera den sexuella hälsan i omvårdnaden, som en del i det holistiska 

synsättet där människan står i fokus både kroppsligt och spirituellt (Birkler, 2012, s. 122). 

Detta inkluderar även samtal om svåra och tabubelagda ämnen som sjuksköterskan kan 

mötas av i sitt yrke och därför ställs det höga krav på dennes kommunikativa förmåga 

(Baggens & Sandén, 2014, s. 203-204). Studier har visat att en god och öppen kommunikation 

mellan sjuksköterska och patient främjar patientens vilja att påverka den egna hälsan i en 

positiv riktning (Mallisham & Sherrod, 2016). Att hjälpa patienten uppleva god hälsa innebär 

inte nödvändigtvis att bota från sjukdom. Den subjektiva livskvaliteten bestämmer hur 

patienten mår, oavsett om denne räknas som fysiskt frisk, eller har ett sjukdomstillstånd men 

trots det lever ett gott liv (Birkler, 2012, s. 25). Studier visar att det finns många aspekter 

inom den sexuella hälsan som patienterna önskar få hjälp och samtalsstöd med, men som 

inte alltid erbjuds av sjuksköterskan (Keller & Southard, 2009). Frågan är varför? Handlar det 

om sjuksköterskans egna känslor inför att tala om ämnet eller finns det andra aspekter som 

påverkar samtalet?  
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Syfte  

Syftet är att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att kommunicera med patienter om 

sexuell hälsa, samt vilka förutsättningar och barriärer som påverkar samtalet. 

Metod 

 

Design 

Detta är en systematisk litteraturöversikt som genom vetenskapliga originalartiklar ämnar 

att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att kommunicera med patienter om sexuell 

hälsa samt vilka förutsättningar och barriärer som påverkar samtalet. En litteraturöversikt 

skapar en möjlighet till fördjupad förståelse för ett valt ämne (Friberg, 2017, s. 119).  

 

Datainsamling 

Vetenskapliga studier söktes i databaserna Pubmed och Cinahl. Denna litteraturstudie 

bygger på 12 vetenskapliga originalartiklar. I sökningen gjordes inga avgränsningar. Vid 

urvalet av material ingick både kvalitativa och kvantitativa studier vilket är godtagbart i en 

systematisk litteraturstudie enligt Backman (2009, s. 28). Artiklarna som valdes ut var alla 

skrivna på engelska och har således översatts till Svenska i denna studie. Den första 

sökningen gjordes i databasen Cinahl, där användes fyra olika Headings “Nurses, Attitudes, 

Communication barrier, Sexual health OR sexuality”. Denna sökning genererade 34 träffar, 

varav 7 stycken valdes ut för granskning. Andra sökningen genomfördes i databasen 

Pubmed med MeSh-termerna “Nurses, Attitude of health personnel, communication, sexual 

health”. Denna sökning resulterade i 98 träffar och 9 artiklar valdes ut för granskning. För 

ingående redovisning av sökning se bilaga 1.  

Urval 

Studierna som inkluderades i denna undersökning var både av kvalitativ och kvantitativ 

design. Samtliga artiklar var publicerade i referentgranskade tidskrifter, vilket enligt Polit 

och Beck (2016, s. 755) innebär att materialet som publicerats granskats av minst två experter. 

Vidare utgick de studier som valts ut till denna litteraturöversikt från sjuksköterskans 

attityder/erfarenheter eller upplevelser av att tala om sexuell hälsa med patienter över 18 år, 

både inom öppen- och slutenvården. Även de förutsättningar som krävs för att 

sjuksköterskorna ska tala om sexuell hälsa och vilka barriärer som hindrar dem undersöktes. 
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Det skulle också finnas ett tydligt etiskt resonemang som redovisade hur författarna förhöll 

sig till studien och deltagarna i den och även ett godkännande från ett etiskt förbund.  

 

Vid sökningarna efter material fanns det olika kriterier som artikeln skulle leva upp till. För 

det första krävdes det att artikeln fanns tillgänglig i fulltext genom Mittuniversitetets 

biblioteksservice. Därefter kontrollerades artikelns vetenskapliga relevans. För att bedöma 

detta lästes först titel och abstrakt igenom. Om dessa ansågs svara mot syftet i denna studie 

kontrollerades det att alla delar som utmärker en vetenskaplig artikel fanns med. Det 

kontrollerades att det fanns en bakgrund och ett tydligt syfte med eventuella 

frågeställningar. Det skulle finnas en metodbeskrivning, ett resultat och en diskussion med 

slutsats. För att kunna klassificera artikeln som vetenskaplig bör även en referenslista finnas 

med och artikeln ska vara skriven på Engelska, som är det erkänt vetenskapliga språket 

(Friberg, 2017, s. 120).   

 

De artiklar som exkluderats i denna litteraturöversikt var de som utgick från patientens 

perspektiv. De som handlade om sjuksköterskestudenter eller annan vårdpersonals 

upplevelse valdes bort. Artiklar som fokuserade på sexuell rådgivning eller omvårdnad vid 

könssjukdom föll också bort. Forskning inom pediatrik valdes bort och det förekom inga 

demografiska eller geografiska avgränsningar. Sökningarna i Pubmed och Cinahl genererade 

ett flertal dubbletter, det vill säga samma artiklar återfanns vid sökningarna inom de båda 

databaserna. Dessa sorterades bort manuellt från den sista sökningen så att inte samma 

studie skulle ingå i resultatet mer än en gång. I referenslistan har de artiklar som ingår i 

studiens resultat markerats med en *-symbol. 

 

Granskning och relevansbedömning 

Denna systematiska litteraturstudie utgörs av primärforskning som har kvalitetsgranskats 

med hjälp av SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier och Forsberg och Wengströms 

granskningsmall för kvantitativa beskrivande studier. Dessa finns refererade till i 

referenslistan. I de granskningsmallar som användes vid bedömningen av den vetenskapliga 

tillförlitligheten kunde kvalitén bedömas som låg, medel eller hög. Av de 12 artiklar som 

slutligen ingick i studiens resultat bedömdes samtliga ha en hög vetenskaplig nivå. I dessa 
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artiklar fanns alla relevanta delar som utmärker en vetenskaplig artikel med och det fanns ett 

tydligt redovisat etiskt resonemang. I granskningen föll tre artiklar bort då de saknade 

relevanta delar som gjorde att tillförlitligheten bedömdes vara låg. Exempel på otillräckliga 

delar kunde vara ett otydligt syfte, inget eller illa beskrivet etiskt resonemang och otydlighet 

i om artikeln är vetenskapligt publicerad eller inte.  

 

Analys 

Analysen av utvalt material har genomförts med stöd av Friberg (2017):s femstegsmodell. 

Inledningsvis lästes artikeln igenom i sin helhet med extra fokus på resultatet. Detta för att 

skapa en uppfattning av vad varje artikel handlade om, vad författaren kom fram till och 

vilken metod som använts. I nästa steg genomfördes en färgkodning med hjälp av 

överstrykningspennor. Där identifierades och markerades innehåll som svarade till syftet i 

denna litteraturstudie om sjuksköterskornas upplevelse av samtalet, vad som bidrog till att 

de talade om sexuell hälsa eller eventuella barriärer som gjorde att ämnet inte lyftes (Friberg, 

2017, s. 121-123). 

 

I den tredje fasen sammanställdes kortfattat syfte, design, urval, datainsamlingsmetod, 

resultat och slutsats i en matristabell för att skapa en översikt av varje studies design och 

innehåll. Se tabell 2. Genom denna tabell erhölls en övergripande bild där markeringen med 

överstrykningspennor kunde fortsätta för att hitta likheter och skillnader artiklarna emellan. 

Med hjälp av matristabellen kunde det fjärde steget inledas och där identifierades fyra 

kategorier: ”Kompetens, attityder, demografiska förhållanden och organisatoriska  

förhållanden”. Dessa kategorier delades i sin tur in i olika subkategorier (Friberg, 2017, s. 

123). 
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Med hjälp av denna figur kunde de delar plockas ut från respektive artikel som antingen gav 

stöd för sjuksköterskans upplevelse av samtalet eller vilka förutsättningar och hinder som 

fanns. I det sista steget genomarbetades och sammanställdes resultatet av samtliga artiklar 

noggrant för att sedan sorteras in under respektive kategori och subkategori som utgjorde 

den övergripande strukturen av denna litteraturstudie (Friberg, 2017, s. 125-132). 

 

Etiska överväganden 

Enligt lag (2003:460) som behandlar etikprövning inom forskning som berör människor, får 

en studie endast genomföras om deltagaren givit sitt samtyckte till undersökningen. För att 

säkerställa att de studier som ingår i denna litteraturöversikt följer lagstiftning och etiska 

bestämmelser kommer det noga kontrolleras att det tydligt finns ett etiskt resonemang som 

redovisas på ett tillfredsställande sätt. I denna studie inkluderades inget material där 

deltagarna genomgått experiment som kunde skada dem eller deras integritet. I denna 

litteraturöversikt exkluderades patienter under 18 år relaterat till att de tillhör pediatriken. 

För att bibehålla ett neutralt förhållningssätt till materialet och skapa en rättvis bild över 

rådande forskningsläge har både studier som pekar på negativa och positiva upplevelser 

Syftet var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att 
kommunicera med patienter om sexuell hälsa, samt vilka 

förutsättningar och barriärer som påverkade samtalet
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inkluderats. Även de faktorer som hindrar sjuksköterskan från att diskutera ämnet har 

inkluderats på samma villkor som de förutsättningar som gör att sjuksköterskan samtalar 

kring sexuell hälsa. 

Resultat  

Denna studie består av totalt tolv stycken artiklar, sju kvantitativa undersökningar, en 

tvärsnittsundersökning och fyra kvalitativa studier. Av dessa genomfördes fyra studier i 

Sverige, två stycken i Nederländerna, två stycken i USA, en i Finland, en i Kina, en på Irland 

och en i Australien. För att tydliggöra strukturen i resultatet har fyra kategorier utformats: 

Kompetens, attityder, demografiska förhållanden och organisatoriska förhållanden. Dessa 

kategorier delas sedan in i subkategorier som ämnar att redovisa sjuksköterskans upplevelse 

av att kommunicera med patienter om sexuell hälsa, samt vilka förutsättningar och barriärer 

som påverkar samtalet. 

 

Kompetens 

I tio av tolv studier visade resultatet att det som i stor grad påverkade sjuksköterskans 

upplevelse av att diskutera sexuell hälsa med sina patienter, handlade om vilken kompetens 

sjuksköterskan hade. Nedan redovisas de faktorer inom området kompetens som kan främja 

eller hindra sjuksköterskan från att samtala om sexuell hälsa. Dessa faktorer utgör två 

subkategorier till kategorin kompetens. Dessa subkategorier är Utbildning och erfarenhet. 

  

Utbildning 

I sju av tio studier som berör ämnet kompetens, framkom det att sjuksköterskorna önskade 

mer utbildning inom sexuell hälsa för att lättare kunna diskutera ämnet med patienterna. I 

en undersökning av Ching, Li, Loke, Wang och Zeng (2011) där man granskat 

sjuksköterskors attityder och uppfattningar gällande sexuell hälsovård framkom det att 

endast 30,3 % av sjuksköterskorna kände att de hade rätt kunskap och kompetens för att 

lyfta ämnet och ge adekvat rådgivning. I en studie av Den Ouden et al. (2018) fick en grupp 

sjuksköterskor betygsätta sin nivå av kunskap om sexuell dysfunktion. Studien visade att 18 

% av sjuksköterskorna ansåg sig ha tillräckliga kunskaper, 42 % ansåg att de hade en del 

kunskaper i ämnet, 37 % tyckte att deras kunskapsnivå var låg och 2,6 % av sjuksköterskorna 

tyckte inte att de hade någon kunskap alls inom ämnet. Lite mer än hälften, det vill säga 52,1 
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% kände sig kompetenta nog att ta upp ämnet sexuell hälsa med patienterna. Nästan 70 % 

tyckte att de behövde förbättra sina kunskaper i ämnet för att kunna diskutera det med 

patienterna. De sjuksköterskor som kände sig kompetenta talade med patienterna om sexuell 

hälsa i större utsträckning än de som inte kände sig kompetenta nog. I en studie av 

Couperus, Hoekstra, Jaarsma, Lesman-Leegte och Sanderman (2012) som belyste vad som 

hindrar sjuksköterskor från att rådgiva patienter kring sexuell hälsa, var bristande kunskap 

och utbildning den nästa största gruppen. Studien visade också på en korrelation mellan 

utbildning om sexuell hälsa och större benägenhet att lyfta ämnet. I en studie undersöktes 

sjuksköterskors erfarenheter av att samtala om sexuell hälsa i primärvården. Resultatet 

visade att samtliga sjuksköterskor var överens om att de ville ha mer utbildning inom 

området då de inte fått någon utbildning alls, varken i grundutbildningen till sjuksköterska 

eller under sin specialistutbildning. Detta gjorde att de tvivlade på sin förmåga att stötta 

patienten och ge rätt information efter att ämnet kommit på tal. Att inte känna trygghet och 

tilltro till sin egen kompetens gjorde att sjuksköterskorna inte ville lyfta ämnet med rädsla 

för att inte kunna hjälpa patienten vidare med problemen (Guvå et al., 2017; Engström & 

Saunamäki, 2014). 

 

Många studier visade att sjuksköterskorna var medvetna om hur en sjukdom eller 

behandling påverkade en människas sexuella hälsa, men på grund av osäkerhet på sin egen 

kunskap och kompetens var ämnet svårt att ta upp. Det framkom även att sjuksköterskorna 

beskrev brist på kunskap och kompetens som en orsak till att man inte kunde stötta och 

rådgiva patienten angående sexuella problem. Det visade sig också att sjuksköterskor med 

specialistutbildningar tog mer ansvar för dessa frågor än allmänsjuksköterskor (Athlin et al., 

2011; Engström & Saunamäki, 2014). I en Svensk studie av Andersson, Engström och 

Saunamäki (2010) som undersökte sjuksköterskors attityder och uppfattningar om att 

diskutera sexuell hälsa med patienter uppkom det att 90 % av sjuksköterskorna hade 

kännedom om hur en sjukdom och dess behandling kunde påverka den sexuella hälsan hos 

patienten. Trots detta kände 66 % av sjuksköterskorna att de inte hade rätt kunskap och 

därför inte heller någon tilltro till sin egen förmåga att rådgiva patienter med sexuella 

problem.  
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I en studie av Higgins, Moore och Sharek (2012) ansåg majoriteten av sjuksköterskorna att de 

fått tillräckligt med utbildning för att känna sig bekväma med att diskutera sexuell hälsa 

med patienterna. Studien undersökte vilka hinder och faktorer som påverkade 

sjuksköterskor att samtala om sexuell hälsa. Resultatet i studien visade att mellan 57-70 % av 

sjuksköterskorna ansåg att de hade rätt kompetens och kunskap för att besvara patientens 

frågor och ge rådgivning kring den sexuella hälsan. I denna studie uppgav 20 % att de fått 

sexualundervisning i sin allmänsjuksköterskeutbildning medan 30 % menade att det ingick i 

deras specialistutbildning.  I en studie av Julien, Kline och Thom (2010) undersöktes 

sjuksköterskors kunskaper och attityder till sexuell hälsa inom cancervården. Studien visade 

att det inte fanns något starkt samband mellan utbildningsgrad och sjuksköterskans förmåga 

att belysa sexuell hälsa. Detta återkom i en studie av Magnan & Reynolds (2006) där det inte 

fanns några signifikanta skillnader i hur sjuksköterskorna kommunicerade om sexuell hälsa, 

mellan de sjuksköterskor som utbildades i ämnet på sjuksköterskeutbildningen, och de som 

inte fick någon utbildning. Det fanns däremot skillnader mellan de olika specialistområdena 

och hur benägen personalen var att tala med patienten om dennes sexuella hälsa (onkologi, 

medicin, kirurgi med flera.)  

 

Erfarenhet 

I fyra av tio studier som tog upp sjuksköterskans kompetens visade resultatet att 

sjuksköterskans yrkeserfarenhet var relevant för hur hon hanterade samtal om sexuell hälsa 

med patienterna. Julien et al. (2010) har undersökt sjuksköterskors kunskaper och attityder 

till sexuell hälsa inom cancervården. Studien visade att sjuksköterskor med kortare 

yrkeserfarenhet än tio år upplevde fler svårigheter att tala om sexuell hälsa än mer erfarna 

sjuksköterskor. Forskarna menade att ju längre arbetslivserfarenhet sjuksköterskorna hade 

desto mer benägna var de att tala om sexuell hälsa med patienterna. Detta återkom i många 

studier där äldre sjuksköterskor hade lättare att tala med patienter om sexuell hälsa än de 

som var yngre och mer oerfarna (Aalto, Hautamäki, Kellokumpu-Lethinen, Letho & 

Miettinen, 2007; Andersson, et al., 2010; Bosco, Hauck & Williams, 2017).  En studie visade 

att de antal år man arbetat inte hade något samband med om man lyfte ämnet eller inte 

(Magnan & Reynolds, 2006). 
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Attityder 

I tio av tolv studier visade resultatet att sjuksköterskors attityder till sexualitet och sexuell 

hälsa kunde vara av betydelse för hur hon samtalade om ämnet med sina patienter. Nedan 

redovisas de faktorer som främjar eller hindrar sjuksköterskan från att samtala om sexuell 

hälsa, relaterat till hennes attityder. Kategorin attityder innefattar subkategorierna personligt 

förhållningsätt, tabubelagt ämne och förutfattade meningar. 

 

Personligt förhållningssätt 

I fyra av tio studier som undersökte sjuksköterskans attityder, framkom det att 

sjuksköterskans personliga förhållningssätt kunde vara av betydelse när det kom till hennes 

benägenhet att samtala om sexuell hälsa med patienterna. I en studie av Julien et al. (2010) 

där man har undersökt onkologisjuksköterskors kunskaper och attityder till sexuell hälsa, 

framkom det att det fanns ett starkt samband mellan sjuksköterskors egna attityder till 

sexualitet och deras omvårdnadspraxis. En undersökning av Andersson et al. (2010), visade 

att sjuksköterskor som såg sexuell hälsa som en viktig aspekt i tillfrisknandet var mer 

positiva till att prata om det. Dessa tog sig även tid till samtal och såg det som en naturlig del 

av omvårdnaden. De sjuksköterskor som inte kände sig positiva till samtal om den sexuella 

hälsan uppgav att de tyckte att det var ett för privat ämne för att diskutera. Enligt Bosco et al. 

(2017) påverkade sjuksköterskornas privata känslor kring sexualitet deras förmåga att tala 

om ämnet. Sjuksköterskornas tidigare personliga erfarenheter och upplevelser spelade stor 

roll i om de pratade med patienterna eller inte. Ofta var det förankrat till värderingar från 

barndomen där sexualitet och sexuell hälsa inte var något man talade om. En studie av Guvå 

et al. (2016) tar upp att sjuksköterskor som haft en positiv upplevelse av att tala med 

patienter om sexuell hälsa kände sig mer positiva och trygga med att göra det igen. De 

upplevde en större ansvarskänsla och ville göra ämnet så naturligt som möjligt. De som 

däremot hade en negativ upplevelse var mer reserverade. De negativa upplevelserna var 

ofta relaterade till sexuella närmanden från patienterna och även sexuella trakasserier. 

Sjuksköterskor som hade ett intresse för ämnet eller som själva haft sexuella problem 

relaterat till en diagnos, var mer benägna att läsa på kring ämnet och sedan hjälpa patienten 

att tala om sina bekymmer. Med anledning av detta var vården ojämn och den hjälp som 

erbjöds var helt beroende av vilken sjuksköterska patienten träffade vid sitt besök. 
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Tabubelagt ämne 

I fem av tio studier påvisades det att ämnet sexuell hälsa var tabubelagt och ofta svårt att tala 

om. Den sexuella hälsan beskrevs som ett obekvämt ämne som inte fick den uppmärksamhet 

det förtjänade (Aalto et al., 2007). I en studie av Ching et al. (2011) undersöktes 

sjuksköterskors attityder och uppfattningar gällande sexuell hälsovård hos patienter. Där 

ansåg så mycket som 76,4 % av sjuksköterskorna att sexualiteten var för privat för att 

diskutera. En studie tog upp att sjuksköterskorna endast vågade tala om sexuell hälsa om 

patienten själv tog initiativet (Julien et al., 2010). Enligt Couperus et al. (2012) ansåg 

majoriteten av sjuksköterskorna att det inte var lämpligt att ta upp frågor som rörde den 

sexuella hälsan med patienter på grund av att man ville värna om patientens integritet. 

Enligt Engström och Saunamäki (2014) hade många sjuksköterskor en inre strid mellan vad 

de kände att de borde göra och vad de var bekväma med att göra, vilket ledde till att de ofta 

valde att inte tala om ämnet alls.  

 

Förutfattade meningar 

I sex av tio studier visade resultatet att sjuksköterskans förutfattade meningar om patienten 

kunde påverka hur hon samtalade om sexuell hälsa. I många studier antog majoriteten av 

sjuksköterskorna att det inte fanns något intresse hos patienten att diskutera ämnet. Det 

framkom att sjuksköterskornas största hinder för att diskutera sexuell hälsa var just deras 

förutfattade meningar om att patienterna inte förväntade sig att sjuksköterskorna skulle ta 

upp ämnet (Ching et al., 2011; Julien et al., 2010; Magnan & Reynolds., 2006). Engström och 

Saunamäki (2014) beskrev i sin studie att några av sjuksköterskorna uppgav att de hade 

förutfattade meningar om patienterna och deras sexuella hälsa. Vissa antog att patienterna 

inte kom till avdelningen för att få sexuell rådgivning. Några trodde att äldre eller 

sängbundna patienter inte längre var sexuellt aktiva eller i behov av intimitet på samma sätt 

som yngre och kroppsligt friska, och därför inte behövde prata om ämnet. Andra trodde att 

patienten i tystnad hoppades att sjuksköterskan skulle föra ämnet på tal då patienten själv 

var för blyg för att göra det.  
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I en studie av Athlin et al. (2011) visade resultatet att ju allvarligare patientens sexuella 

problem var, desto viktigare tyckte sjuksköterskorna det var att samtala kring ämnet. En 

förutfattad mening hos sjuksköterskorna var att de patienter som hade ett fast förhållande 

tog hand om sina sexuella problem själva och därför inte var i behov av att prata med någon 

om det. Sjuksköterskorna ansåg också att patientens behov av samtal kring ämnet varierade 

beroende på vart i vårdbanan denne befann sig. Strax innan eller efter behandling 

förväntades patientens behov av samtal kring sexualitet vara lågt. Detta på grund av att 

denne ansågs vara mitt uppe i att bearbeta sjukdomsbeskedet och behandlingen. Lidande 

och tankar på överlevnad kunde överskugga den sexuella lusten, menade sjuksköterskorna. 

 

Att sjuksköterskor hade förutfattade meningar om patienterna framkom även i en studie av 

Engström och Saunamäki (2014). I resultatet beskrev forskarna att några av sjuksköterskorna 

antog att patienten inte kom till avdelningen för att få sexuell rådgivning. En annan 

förutfattad mening som många sjuksköterskor hade var enligt Higgins et al. (2012) att 

patienten hellre talade om sina problem med en doktor eller specialistutbildad sjuksköterska 

än med en allmänsjuksköterska. Många sjuksköterskor trodde också att patienterna inte ville 

prata om sin sexuella hälsa, att de skulle bli förnärmade eller känna sig generade om 

sjuksköterskan lyfte ämnet.   

 

Demografiska förhållanden 

Att arbeta som sjuksköterska innebär möten med många olika människor. I tio av tolv 

artiklar har kommunikationsproblematik och förutsättningar kring den sexuella hälsan 

förknippats med befolkningsrelaterade faktorer som kultur, språk, religion, etnicitet, ålder 

och könstillhörighet. I en kvantitativ studie från Holland identifierades de största barriärerna 

som språkförbristningar, etnisk bakgrund hos patienten, kulturella skillnader, religion och 

patientens ålder. Även att tala med en patient av motsatt kön ansågs göra samtalet mer 

obekvämt för sjuksköterskan (Den Ouden, et al., 2018). Detta bekräftades i två studier där 

fokus låg på samtalsbarriärer inom sexuell hälsa relaterade till patientens ålder och kön 

(Aalto et al., 2007; Magnan & Reynolds., 2006).  Nedan kommer upplevelser, förutsättningar och 

barriärer kring samtalet om sexuell hälsa att redovisas baserat på ovan nämnda demografiska 

faktorer.   
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Kultur, religion, språk och etnicitet  

Enligt Higgins et al. (2012) framkom det att upp till 27 % av sjuksköterskorna upplevde 

kulturella och religionsskillnader som ett hinder för samtalet om den sexuella hälsan. I en 

studie av Couperus et al. (2012) ansågs problematik relaterat till kultur och religion utgöra 

ett hinder för 40 % av sjuksköterskorna som deltog i undersökningen. 

Kommunikationssvårigheter relaterat till språk och etniska skillnader utgjorde ett hinder för 

56 % av sjuksköterskorna. I en studie av Bosco et al. (2017) fick språkbarriären extra fokus 

med förklaringen att det ofta krävdes en tolk vid samtal där det förekom 

språkförbristningar. Att tala med en patient om dennes sexuella hälsa genom en samtalstolk 

var något som, enligt sjuksköterskorna, kunde göra samtalet extra obekvämt.  

 

Patientens ålder och sjuksköterskans ålder  

Enligt Guvå et al. (2017) ansåg sjuksköterskorna att både patientens och sjuksköterskans 

ålder var av relevans när det kom till inställningen till att tala om den sexuella hälsan. 

Sjuksköterskorna talade sällan med patienter äldre än 80 år om sexuell hälsa på grund av 

tron om att de inte längre hade ett aktivt samliv. Den yngre patienten däremot ansågs 

enklare att tala med då denne upplevdes som mer frispråkig inom ämnet sexuell hälsa. I en 

studie av Julien et al. (2010) framkom det att sjuksköterskor yngre än 40 år hade svårt att 

lyfta ämnet sexuell hälsa med sina patienter. Enligt Guvå et al. (2017) var äldre och mer 

erfarna sjuksköterskor mer positivt inställda till att tala med patienten om dennes sexuella 

hälsa. Det gällde speciellt om sjuksköterskan var äldre än patienten och kunde anta en 

föräldraroll. En studie visade att den äldre sjuksköterskan litade mer till sin kompetens och 

kände sig bekväm med samtalsämnet till skillnad från sina yngre kollegor (Engström & 

Saunamäki, 2014).  

 

Patientens ålder i relation till sjuksköterskans kunde både uppfattas som en förutsättning 

och en barriär i samtalet om den sexuella hälsan. I en studie av Higgins et al. (2012) svarade 

27 % av sjuksköterskorna att patientens ålder kunde vara ett hinder för samtalet. I en 

undersökning av Couperus et al (2012) ansågs patientens ålder vara en potentiell barriär för 

samtal om sexuell hälsa för 39 % av sjuksköterskorna 
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Könstillhörighet 

Att samtala med någon av det motsatta könet om sexuell hälsa upplevde 21 % som ett hinder 

(Higgins et al., 2012). Det framkom i ett flertal studier att både manliga och kvinnliga 

sjuksköterskor kände sig mer bekväma med att tala med manliga patienter om sexuell hälsa. 

Anledningen till detta var att samtalet kunde ske ur ett strikt medicinsk perspektiv och 

problemen hade ofta en farmakologisk lösning, till skillnad från kvinnornas problematik 

som ansågs vara mer emotionellt betingade. Det var även enklare att ha en humoristisk 

jargong med männen, och ämnet var enklare att adressera om det kunde ske med en 

skämtsam underton (Athlin et al., 2011; Engström & Saunamäki, 2014; Guvå et al., 2017).  

 

Organisatoriska förhållanden 

I samtliga artiklar visade resultatet att majoriteten av sjukvårdspersonalen upplevde en 

oklarhet kring vem som bar ansvaret för att belysa den sexuella aspekten av de hälsoproblem 

som drabbade patienterna. Trots att många sjuksköterskor visste hur människan skulle 

påverkas rent sexuellt var det bara vissa som tog upp ämnet kontinuerligt och såg det som 

en naturlig del av omvårdnaden (Engström & Saunamäki, 2014). De flesta av 

sjuksköterskorna var dock osäkra på hur, när och av vem dessa samtal skulle inledas. Nedan 

belyses organisatoriska förhållanden som påverkar sjuksköterskan i samtalet om sexuell hälsa med 

hjälp av två kategorier: riktlinjer och ansvar samt vårdspecialitet och arbetsmiljö.  

 

Riktlinjer och ansvar  

I alla studier som inkluderats i detta resultat framkom det att det rådde förvirring kring vem 

som bar ansvaret för patientens sexuella hälsa. Detta förklarades med att det sällan fanns 

några generella riktlinjer eller styrdokument som synliggjorde ansvarsområdena. Trots att 

det kanske fanns riktlinjer var det få som kände till dem (Den Ouden et al., 2018; Engström & 

Saunamäki, 2014; Guvå et al., 2017). En av studierna pekade på att 67 % av de sjuksköterskor 

som deltog upplevde att det inte fanns några tydliga direktiv i hur ämnet sexuell hälsa skulle 

behandlas och vem som bar det huvudsakliga ansvaret för att tala med patienten. Även 79 % 

av sjuksköterskorna uppgav att de saknade riktlinjer och styrdokument i sitt arbete 

(Couperus et al., 2012). I en undersökning framkom det att 43 % av deltagande 
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sjuksköterskor kände till att det fanns riktlinjer och 35,8 % uppgav att det inte fanns några 

tydliga direktiv på deras arbetsplats. De som inte visste om det fanns riktlinjer utgjorde 20,8 

%. De sjuksköterskor som var medvetna om styrdokument och riktlinjer var mer benägna att 

tala med patienten om sexuell hälsa än de som saknade motsvarande dokument eller inte 

visste att de fanns (Den Ouden, et al., 2018). 

 

I samma studie ansåg 43,7 % av de deltagande sjuksköterskorna att det vore bra att kunna 

remittera patienterna till en sexolog. Detta relaterades till förvirringen kring ansvarsområde 

och 35,6 % ansåg att specialistläkaren alltid skulle ta upp ämnet så att sjuksköterskan enkelt 

kunde referera till det (Den Ouden, et al., 2018). I en studie från primärvården i södra 

Sverige uppgav de deltagande sjuksköterskorna att de inte kände något stöd från 

arbetsgivaren. Sexuell hälsa prioriterades inte och det saknades formella instruktioner kring 

ansvarsområde och vem som borde tala med patienten om ämnet. Detta skapade en 

osäkerhet inom personalgruppen och många visste inte om de överhuvudtaget fick diskutera 

sexuell hälsa med sina patienter (Guvå et al., 2017). Vissa sjuksköterskor ansåg att det hade 

varit enklare att tala om den sexuella hälsan om den fanns som ett sökord inom det 

journalsystem de arbetade i. Med hjälp av sökord underlättades samtalet om obekväma 

områden och kunde göra dem lika naturliga som mindre laddade samtalsämnen i 

omvårdnaden (Engström & Saunamäki, 2014).  

 

På grund av bristande direktiv var det svårt att veta vems ansvarsområde det var att tala om 

sexuell hälsa med patienten. De flesta sjuksköterskor i samtliga studier kände dock att det 

var deras ansvar i olika bemärkelser (Aalto et al., 2007; Andersson et al., 2010; Athlin et al., 

2011; Ching et al., 2011; Couperus et al., 2012; Den Ouden, et al., 2018; Engström & 

Saunamäki, 2014; Guvå et al., 2017; Magnan & Reynolds, 2006). Enligt Den Ouden et al. 

(2018) upplevde 82,8 % av sjuksköterskorna att ansvaret kunde vara specialistläkarens och 

43,5 % angav även att det kunde vara kirurgens. Av deltagande sjuksköterskor ansåg 66,3 % 

att det var socialarbetarens ansvar medan 37,5 % var medvetna om att det var 

sjuksköterskans ansvar. Inom primärvården i Sverige hänvisades patienterna till andra 

instanser med motiveringen att sexuell hälsa som ämne inte hörde hemma på denna 

vårdinstans. Om patientens sexuella problematik var mer emotionell än fysisk ansåg 
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sjuksköterskorna att det inte var deras ansvar och hänvisade istället patienten till läkare eller 

barnmorska. Efter remittering till annan personal fick de sällan återkoppling om patienten 

hade fått hjälp eller inte. Att inte kunna ge patienten stöttning medförde ofta att 

sjuksköterskan upplevde att patienten inte fick den holistiska vård som var önskvärd (Guvå 

et al., 2017). Bosco et al (2017) menade att vården var i behov av ett fungerande teamwork 

där de olika professionerna samarbetade för att ge patienten den vård som krävdes 

oberoende av sjukdom eller behandling.  

 

I många av studierna som inkluderats i detta resultat framkom det att remitteringen inte 

fungerade optimalt. Enligt Den Ouden et al. (2018) skickas 1,16 % av patienterna vidare till 

andra professioner för att få adekvat hjälp med sin sexuella hälsa. En annan studie pekade på 

att i 58 % av fallen fanns det ingen annan yrkesgrupp att remittera patienterna till (Higgins et 

al., 2012). Sjuksköterskan tenderade att skjuta över ansvaret på läkaren i tron om att denne 

ansvarar för området. En återkommande uppfattning var att det var läkarens ansvarsområde 

då de sexuella problemen ofta uppkom som en biverkan av läkemedel (Athlin et al., 2011; 

Julien et al., 2010). Alternativet var att hänvisa sin patient till en annan sjuksköterskekollega 

som ansågs vara bättre på att lyfta ämnet och vägleda patienten i den sexuella hälsan 

(Engström & Saunamäki, 2014). Ett annat hinder ansågs vara brist på kontinuitet i kontakten 

mellan sjuksköterska och patient. De få sjuksköterskor som ibland diskuterade ämnet med 

patienterna betonade vikten av att träffa patienten vid flera tillfällen för att bygga en god 

kontakt (Athlin et al., 2011).  

 

Vårdspecialitet och arbetsmiljö  

Benägenheten till att tala med patienten om sexuell hälsa visade sig vara beroende av vilken 

vårdspecialitet som sjuksköterskan arbetade inom (Aalto et al., 2007; Athlin et al., 2011; 

Ching et al., 2011; Guvå et al., 2017). Sjuksköterskor som arbetade med bröst- eller 

gynekologisk cancer talade i större utsträckning med sina patienter (Ching et al., 2011) även 

sjuksköterskor som arbetade med Diabetespatienter typ två talade oftare om den sexuella 

hälsan (Guvå et al., 2017).  
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Olika förhållanden i arbetsmiljön, som stress, flerpatientsalar, arbetsbelastning och tid 

påverkade också sjuksköterskans möjlighet att prata om sexuell hälsa med patienterna 

(Athlin et al., 2011). I en studie blev deltagande sjuksköterskor tillfrågade om hur personalen 

kunde främja patientundervisningen i ämnet sexuell hälsa. På frågan om skriftlig 

information rörande ämnet fanns tillgänglig för patienterna på avdelningen svarade 17,5 % 

ja. Ett alternativ var att lämna en informationsbroschyr till patienten och 83,8 % av 

sjuksköterskorna tyckte att det var en bra idé. Träning i att samtala kring sexuell hälsa kunde 

underlätta samtalet enligt 53,7 % av deltagande sjuksköterskor och 16,7 % tyckte att 

informativa posters i väntrummet vore bra för att upplysa patienterna om ämnet. Som svar 

på den öppna frågeställningen “vad skulle kunna hjälpa dig att ta upp ämnet sexuell hälsa 

med patienterna?” svarade 34,6 % möjlighet att samtala enskilt (Den Ouden et al., 2018). 

 

Ett återkommande fenomen i många av artiklarna var bristen på både tid och naturlig plats 

för samtalet. Många kände att hög arbetsbelastning, stress och tidsbrist gjorde att de inte tog 

sig tid för att samtala med patienten om sexuell hälsa. Detta innebar att fler hade valt att tala 

om det om det fanns möjlighet till tid, avskildhet och att få samtala ostört genom stöttning 

från kollegor (Aalto et al., 2007; Andersson et al., 2010; Athlin et al., 2011; Bosco et al., 2017; 

Den Ouden et al., 2018; Engström & Saunamäki, 2014; Guvå et al., 2017; Higgins et al., 2012; 

Magnan & Reynolds, 2006).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökningen efter material genomfördes i databaserna Cinahl och Pubmed. I det första steget, 

innan sökningen genomfördes, var det svårt att veta vilka sökord som skulle kombineras för 

att få en så bra träff som möjligt. Syftet var att undersöka upplevelsen av samtalet. De 

primära sökorden svarade inte till syftet och riktade sig till kommunikationsverktyg. 

Communication, sexual health, nurses. Samt Communication, sexuality, nurses, tools. Dessa 

sökord användes både i Cinahl och Pubmed och genererade få träffar som inte var relevanta 

för den studie vi ämnade genomföra. Tanken med dessa sökord var att hitta artiklar som 

visar hur sjuksköterskan rent praktiskt kommunicerar men detta var inte vad studien syftade 

till. Efter detta omformulerades syftet till det slutgiltiga och sökorden justerades med hjälp 
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av personal från Mittuniversitetets bibliotek. De nya sökorden blev Nurses, attitudes, 

communication barrier, sexual health OR sexuality i Cinahl. I pubmed användes MeSh-

termerna Nurses, Attitude of health personnel, communication och sexual health. Inga 

avgränsningar förekom. Med hjälp av dessa två sökningar valdes 15 artiklar ut för 

granskning och av dessa ingick 12 stycken I resultatet. Den primära sökningen enligt tabellen 

gjordes I Cinahl, därefter genomfördes en sökning I Pubmed. I den andra sökningen dök det 

upp många dubbletter som sorterades bort manuellt för att inte samma studie skulle väljas 

ut till resultatet mer än en gång. Med hjälp av de gedigna sökningarna som gav bra träffar 

avslutades sökandet efter material där.   

 

Vilka sökord som kombinerades och vilka databaser sökningen gjordes i kan ha haft 

betydelse för materialet som kom att användas i denna studie. Hade bortfallet av artiklar 

varit större än tre vid de första sökningarna var nästa steg att söka i databasen PsycInfo, som 

är en relevant databas för omvårdnadsforskning. Ytterligare en sökning bedömdes vara 

onödig då mycket matnyttigt material gick att återvinna ur Cinahl och Pubmed. Det fanns ett 

flertal återkommande områden och resultatet i respektive studie pekade uteslutande på 

samma sak. Detta gav styrka till denna litteraturstudies trovärdighet.  

Inklusionskriterierna i denna litteraturstudie var att artikeln antingen skulle ha en kvalitativ 

eller kvantitativ design. Artiklarna skulle vara referentgranskade, vilket enligt Polit och Beck 

(2016) innebär att artikeln granskats av minst två experter. Materialet skulle behandla 

sjuksköterskans perspektiv och handla om attityder/erfarenheter eller upplevelser av att tala 

om sexuell hälsa med patienter över 18 år, både inom öppen- och slutenvården. Även vilka 

förutsättningar som krävs för att sjuksköterskorna ska tala om sexuell hälsa och vilka 

barriärer som hindrar dem undersöktes. Det skulle finnas ett tydligt etiskt resonemang som 

redovisade hur författarna förhöll sig etiskt till studien och deltagarna i den. Det krävdes 

även att artikeln fanns tillgänglig i fulltext genom Mittuniversitetets biblioteksservice och att 

den hade en vetenskaplig relevans. Dessa kriterier bedömdes som rimliga med tanke på 

antalet sökträffar och artiklar som kunde väljas ut baserat på dessa förutsättningar.  

 

Artiklarna som exkluderades i denna undersökning var de som utgick från patientens 

perspektiv. De som handlade om sjuksköterskestudenter eller annan vårdpersonals 
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upplevelse valdes bort. Initialt var tanken att exkludera artiklar som visade läkarens 

perspektiv men en sådan artikel kom att inkluderas i resultatet då just den hade en tydlig 

uppdelning mellan sjuksköterskans och läkarens svarsfrekvens. Detta gjorde det enkelt att 

sortera ut det material som var av relevans för att besvara syftet i denna litteraturstudie. 

Artiklar som fokuserade på sexuell rådgivning eller omvårdnad vid könssjukdom föll också 

bort eftersom patienter som söker vård för att få sexuell rådgivning eller omvårdnad vid 

könssjukdom torde vara medvetna om att den sexuella hälsan kommer att beröras. 

Forskning inom pediatrik valdes bort av etiska skäl kopplat till patientens låga ålder och det 

förekom inga demografiska eller geografiska avgränsningar. Det fanns en tanke att 

exkludera palliativa patienter med antagandet att dessa inte har samma behov av att få 

stöttning i sin sexuella hälsa. Detta kriterium valdes dock bort då en patient kan leva med 

palliativ vård väldigt länge och inte vara speciellt påverkad av sin sjukdom under lång tid.  

 

Litteraturöversikten består, som tidigare nämnt, enbart av studier som är publicerade i 

referentgranskade tidskrifter, vilket är en kvalitetsförsäkring och en styrka i denna studie. 

Vidare har artiklarna granskats med hjälp av SBU:s granskningsmallar för kvalitativa studier 

respektive Forsberg och Wengströms granskningsmall för kvantitativa deskriptiva studier. 

Med hjälp av dessa granskningsmallar har samtliga studier bedömts vara av hög kvalitet, 

vilket också är en styrka i denna uppsats. Granskningen skedde gemensamt för att alla 

artiklar skulle granskas på samma villkor. Med tanke på att ämnet ”Sexuell hälsa” kan vara 

känsligt var det av största vikt att det fanns ett etiskt resonemang och etiskt godkännande i 

artiklarna som inkluderades, vilket också finns. I majoriteten av studierna framkommer det 

att det finns ett flertal barriärer som hindrar sjuksköterskan från att tala med patienten om 

dennes sexuella hälsa, i jämförelse med antalet faktorer som gör att samtalet lyfts. Det 

vetenskapliga materialet som ingick i denna litteraturstudie bedömdes vara relevant och 

tillförlitligt vilket gör att resultatet som presenteras således kan vara representativt för 

forskningsläget inom sexuell hälsa och kommunikation idag. Studierna är utförda i olika 

delar av världen och representerar olika etniciteter, kulturer, kön och yrkesverksamma 

år/utbildningsnivå. Det går genom dessa studier att se likheter och skillnader inom den vård 

som bedrivs över hela världen.  
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En uppenbar och ofrånkomlig svaghet i denna studie är ovanan att vetenskapligt granska 

artiklar. Med detta i åtanke finns det utrymme för diskussion kring huruvida den höga 

bedömningsgraden är rättvis eller inte. De två mallar som användes var antingen designade 

för kvalitativa studier eller kvantitativa deskriptiva studier. I denna uppsats ingår det en 

tvärvetenskaplig beskrivande studie. Detta innebar att de mallar som användes inte var helt 

anpassade efter artiklarna som skulle granskas. Trots detta kunde artiklarna granskas och 

bedömas på ett sätt som inte bör vara till nackdel för tillförlitligheten i denna litteraturstudie. 

Vad beträffar ämnet, att undersöka sjuksköterskans upplevelse av samtalet, var inte allt 

material anpassat till just den vinkeln. Många behandlade ett större perspektiv och 

inkluderade barriärer och förutsättningar primärt och känslan eller upplevelsen av samtalet 

kom sekundärt. Detta kunde dock justeras och sorteras vid genomarbetandet av materialet, 

eftersom både känslan inför samtalet och samtalets barriärer och förutsättningar var 

relevanta för denna litteraturstudie.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att 

kommunicera med patienter om sexuell hälsa. De hinder och förutsättningar som kunde 

påverka hur sjuksköterskan kommunicerade, undersöktes också. Resultatet visar på flera 

aspekter som gör att sjuksköterskan känner sig bekväm med att tala med patienter om 

sexuell hälsa, men även ett flertal barriärer som gör att sjuksköterskan inte lyfter ämnet i 

samma utsträckning. Sammantaget ger resultatet av undersökningarna ett intryck av att 

sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal vill tala om sexuell hälsa med patienterna, som 

en del i det holistiska synsättet på människan, men att det av olika anledningar är svårt att ta 

upp.  

 

I samtliga artiklar i resultatet beskriver man ämnet sexualitet och sexuell hälsa som 

tabubelagt och svårt att tala om. Detta kan bero på sjuksköterskans privata känslor och 

erfarenheter kring sexualitet förankrat till värderingar från barndomen. Rädsla för att 

inkräkta på patientens integritet eller för att genera patienten kan göra det svårt för 

sjuksköterskan att öppna ett samtal om den sexuella hälsan. Människans sexualitet har 

genom tiderna både hyllats och fördömts, men under en lång tid historiskt sett, har det 
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betraktats som något skamligt. Både samhälleliga strukturer och religiösa aspekter har 

inverkat på vår syn på vad sexualitet är och hur vi förhåller oss till sexuell hälsa (Löfgren-

Mårtensson, 2013, s. 26). I studien av Engström och Saunamäki (2014) beskriver många 

sjuksköterskor att de känner en ambivalens kring ämnet sexuell hälsa. Sjuksköterskorna 

upplever att de borde samtala om sexuell hälsa med patienterna, men på grund av att ämnet 

är obekvämt och tabubelagt undviker man istället att ta upp det. Detta skulle kunna bero på 

att samhällets normer och den historiska sexualmoralen även färgat av sig i vården.  

 

Flera studier vittnade dessutom om att sjuksköterskan hindrades av sina förutfattade 

meningar när det gällde att kommunicera om sexuell hälsa. All vård som bedrivs ska vara 

etiskt korrekt och förhållningssättet till patienten ska vara gott oberoende av skillnader i 

etnicitet, kultur, ålder, könstillhörighet och socioekonomi. Det är sjuksköterskans ansvar att 

bidra till att omvårdnaden är av hög kvalitet och möter patientens behov och förväntningar 

(Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska, 2017, s. 4-5). Trots det visade flera studier 

i resultatet att sjuksköterskor ibland antar att patienterna inte förväntade sig att 

sjuksköterskan skulle ta upp ämnet för diskussion. Andra förutfattade meningar som 

sjuksköterskor hade var att äldre, sängbundna, eller allvarligt sjuka personer inte 

intresserade sig för sin sexualitet. Vissa antog att patienter som hade ett fast förhållande 

hellre talade med sin partner istället för med sjukvårdspersonal, och att patienterna föredrog 

att tala med en läkare istället för en sjuksköterska.  

 

Enligt Travelbee (1971, s. 32-33) bör sjuksköterskan vara medveten om att en individ endast 

är så sjuk eller frisk som denne upplever sig vara, oberoende av diagnoser eller symtom. 

Omvårdnadens mening och sjuksköterskans mål bör därför vara att hjälpa patienten att 

känna hoppfullhet och meningsfullhet trots sin sjukdom. Det är därför av stor vikt att 

sjuksköterskan aldrig förutsätter att en patient inte tycker att den sexuella hälsan är viktig. 

En patient som av olika anledningar inte kan eller vill diskutera sin sexuella hälsa ska aldrig 

behöva göra det, men att få möjligheten till att ställa frågor och reflektera tillsammans med 

kunnig personal, är en rättighet som patienten borde ha. För att förstå en patients 

individuella behov krävs empati och sympati. Empati förklaras som inlevelsen i en annan 
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människas känsloliv, och sympati som en attityd och känsla inför att kommunicera 

(Travelbee, 1971, s. 94). Sjuksköterskan behöver alltså kunna lägga sina egna värderingar och 

förutfattade meningar åt sidan och anta en terapeutisk roll. Detta bör göras genom en 

personlig relation till patienten och genom att sjuksköterskan använder den empatiska 

förmågan på ett ändamålsenligt sätt. Grundtanken och målet med en god relation är att 

kunna skala av epiteten patient och vårdgivare och istället betrakta varandra som individer 

(Travelbee, 1971, s. 94). 

 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskans kompetens är av betydelse för hur denne 

närmar sig ämnet. Kompetens består inte enbart av utbildning, utan kan även bestå av 

sjuksköterskans samlade kunskap under sina yrkesverksamma år. Kompetens kan handla 

om hur skicklig sjuksköterskan är att hitta möjligheter till att komma patienten nära. Varje 

möte med patienten utgör en möjlighet för sjuksköterskan att lära känna och komma 

patienten nära samt att identifiera dennes behov (Travelbee, 1971, s. 93). Den erfarna 

sjuksköterskan som arbetat i många år, har övat sig i att möta patienter. Sjuksköterskan kan 

på så vis ha hittat egna strategier för att öppna för samtal om svåra ämnen. Den yngre 

sjuksköterskan kan lära sig av detta, genom att arbeta i team tillsammans med den äldre mer 

erfarna sjuksköterskan. Studier visade att många sjuksköterskor var överens om att de ville 

ha mer utbildning inom ämnet sexuell hälsa. Detta på grund av att sjuksköterskor som 

kände att de hade tillräckligt med kunskap var tryggare med att diskutera ämnet med 

patienterna. 

 

I resultatet av denna litteraturstudie beskriver många sjuksköterskor tidsbrist och andra 

organisatoriska förhållanden som ett hinder för samtal om sexuell hälsa, men hur kommer 

det sig att den sexuella hälsan är så underprioriterad vad gäller tid och resurser? kanske är 

det så att tid och resurser egentligen finns, men att ämnet är obekvämt och undviks trots att 

det finns möjlighet till samtal? I en studie genomförd av Day, Greene, Howarth och Ward 

(2017) har patientens upplevelse av samtalsstöd inom sexuell hälsa undersökts. I denna 

studie framkom det att även patienterna upplevde ett obehag inför att söka hjälp relaterat till 

sexualiteten. Detta obehag visade sig ofta som ångest som berodde på känslan av 

stigmatisering inför ämnet, de kände skam och var oroliga för att inte känna tillit till 
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personalen. Det fanns även rädsla för att inte få tala privat med sin sjuksköterska och att inte 

veta vad samtalet skulle leda till (Day et al., 2017).  

 

Många patienter efterlyste ett informativt möte med vårdpersonal där de kunde ta upp sina 

tankar och frågor om den sexuella hälsan. Patienterna önskade bemötas med öppenhet i 

ämnet i större omfattning än den de fick idag (Lebel, Lefebvre, Maheu & McCallum, 2012). I 

studien av Den Ouden et al. (2018) blev deltagande sjuksköterskor tillfrågade om hur 

personalen kunde främja patientundervisningen i ämnet sexuell hälsa. De förslag som 

sjuksköterskorna presenterade var skriftlig information i form av broschyrer att lämna till 

patienterna samt posters på väggen i väntrummet, träning i att samtala om sexuell hälsa och 

möjlighet att samtala enskilt med patienterna. I studien av Day et al. (2017)  förespråkade 

även patienterna informativa posters i väntrummen som de kunde hänvisa till vid läkar- 

eller sjuksköterskekontakt och på så vis lyfta ämnet. Sjuksköterskorna önskade även 

möjligheten att remittera till sexolog, och att läkaren först tog upp samtalet så att 

sjuksköterskan senare kunde följa upp.  

 

I studien av Day et al. (2017) framkom det, enligt deltagande patienter, att det fanns mycket 

som sjuksköterskan kunde göra för att samtalet om sexuell hälsa skulle kännas mer bekvämt. 

De tog upp ett flertal exempel som aktivt lyssnande, att sjuksköterskan tog sig tid för 

samtalet och att sjuksköterskan inte utstrålade stress på grund av en överbelastad klinik. 

 

Med hjälp av olika samtalsmodeller kan kommunikationen underlättas vid sexuell 

rådgivning. Vi anser att PLISSIT-modellen är att föredra vid kommunikation om sexuell 

hälsa då den är utförlig och enkel att arbeta med. Modellen består av fyra olika steg som ska 

underlätta för sjuksköterskan att ta upp ämnet med patienten. De fyra stegen är tillåtelse, 

begränsad information, specifika förslag och intensiv behandling. Under det första steget 

“tillåtelse” ska sjuksköterskan ge patienten olika tillfällen att ta upp sina tankar om sexuella 

problem. Det kan vara till exempel under ett inskrivningssamtal eller vid 

läkemedelsrådgivning. Under det andra steget “begränsad information” ska sjuksköterskan 

upplysa patienten om hur den sexuella hälsan kan påverkas av till exempel läkemedel eller 
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sjukdomens förlopp. Skriftlig information kan med fördel lämnas ut till patienten vid detta 

tillfälle. Under det tredje steget “specifika förslag” ska sjuksköterskan ge rådgivning utifrån 

patientens unika situation. Det kan handla om olika hjälpmedel för att få den sexuella hälsan 

att fungera optimalt. Under det fjärde steget “intensiv behandling” ska sjuksköterskan 

remittera patienten till en specialist om hennes egen kompetens inte är tillräcklig för att 

kunna hjälpa patienten (Davis & Taylor, 2006).  

 

Slutsats 

Resultatet i denna litteraturöversikt pekar på att sjuksköterskan upplever ämnet sexuell 

hälsa som obekvämt och tabubelagt. Detta kan grunda sig i personliga erfarenheter eller 

attityder inför ämnet men även i en rädsla för hur patienten ska reagera på samtalsämnet. 

Många sjuksköterskor uppger att de inte känner någon tilltro till sin egen kunskap eller 

kompetens när det kommer till att vägleda patienten och möta dennes behov av stöd. Tydligt 

är dock att många sjuksköterskor känner en stark ansvarskänsla och anser att den sexuella 

hälsan är en del av det holistiska synsättet i omvårdnaden. De efterlyser tydliga direktiv som 

klargör vilken profession som ansvarar för vad när det kommer till patientens sexuella hälsa.  

 

Det som gör att sjuksköterskan kan känna sig trygg med att tala om sexuell hälsa är 

förknippat med ålder och erfarenhet. Den äldre sjuksköterskan med lång 

arbetslivserfarenhet är mer benägen till att tala med patienten om sexuell hälsa. Att ha 

tillgång till ett avskilt rum och gott om tidsutrymme stärker också sannolikheten för att 

sjuksköterskan ska ta upp ämnet. Det som däremot hindrade samtalet var till stor del 

demografiska faktorer som språk, kultur, religion, kön, etnicitet och ålder, om dessa skilde 

sig från sjuksköterskans. Den tidsbrist och platsbrist som råder i vården beskrevs som en 

samtalsbarriär. Även känslan av att inte ha tillräcklig kompetens och kunskap gör att det inte 

talas om den sexuella hälsan. Tydligare rutiner kring samtal om sexuell hälsa på 

arbetsplatsen skulle kunna hjälpa sjuksköterskan att ta initiativ till samtal. Ökad användning 

av instrument så som sökord i journalsystemet eller PLISSIT-modellen skulle kunna främja 

kommunikationen om sexuell hälsa.    
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Mer forskning behövs för att undersöka den egentliga orsaken till att ämnet är tabubelagt 

även inom vården. Det behöver konstrueras fler strategier för att våga närma sig ämnet så 

som samtalsmodeller eller ändamålsenliga utvärderingsunderlag.  
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Sökning 

Datum  Databas Sökord Avgräns

ningar 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt  

Antal 

utvalda för 

granskning 

20180918 Cinahl Nurses AND 

Attitudes AND 

Communication 

barrier AND 

Sexual health OR 

sexuality  

 34 34 15 7 

20180918 Pubmed Nurses AND 

Attitude of health 

personnel AND 

communication 

AND sexual health  

 98 98 25 8 
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Bilaga 2  

Matristabell  

Titel Författare Syfte Design Urval Datainsamlin

gsmetod 

Resultat Slutsats  

Discussing 

sexuality with 

patients: 

nurses´attitude

s and beliefs.  

 

Nina 

Sunamäki, 

Matilda 

Andersson 

och Maria 

Engström 

Syftet är att 

undersöka 

sjuksköterskor

s attityder och 

upplevelser av 

att diskutera 

sexualitet med 

patienter. 

 

Kvantitativ 

beskrivande 

studie. 

100 

frågeformulär 

skickades ut till 

sjuksköterskor 

inom både 

medicin- och 

kirurgifältet 

De har skickat 

ut en anonym 

enkätundersök

ning till 100 

sjuksköterskor. 

88 stycken 

deltog i 

studien. 

Två tredjedelar av 

sjuksköterskorna kände 

sig bekväma med att tala 

om sexuella problem och 

var överens om att det var 

deras ansvar att 

uppmuntra patienten att 

prata. Många kände att de 

hade tiden för att prata 

och att de inte hade 

kompetensen för att 

vägleda patienten Äldre 

sjuksköterskor och 

vidareutbildade var mer 

bekväma med att samtala. 

Författarna kommer fram 

till att det krävs omfattande 

utbildning för att förbättra 

sjuksköterskornas förmåga 

att ge patienterna vård med 

helhetssyn. Fler studier 

behöver genomföras för att 

förstå vilka faktorer som 

ligger till grund för de 

hinder som tydligt stoppar 

sjuksköterskorna från att ta 

itu med patienternas 

sexualitet.  

 

Sexual health 

in primary 

care – A 

qualitative 

study of 

nurses´experie

nces  

 

Kicki 

Klaeson, Lina 

Hovlin, 

Hanna Guvå 

och Anna 

Kjellsdotter 

Att belysa 

sjuksköterskor

nas 

erfarenheter 

och 

möjligheter att 

diskutera 

sexuell hälsa 

hos patienter i 

primärvården. 

Kvalitativ 

beskrivande 

design 

Deltagarna som 

valdes ut var 

sjuksköterskor 

vid olika 

vårdcentraler i 

södra Sverige.  

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

genomfördes 

med nio 

sjuksköterskor 

i primärvården 

i Sverige.  

De två huvudkategorierna 

var följande: faktorer som 

påverkar 

sjuksköterskornas 

möjlighet att prata med 

patienter om sexuell hälsa. 

Sjuksköterskornas 

erfarenheter av att prata 

om sexuell hälsa. Det 

visade sig att sociala 

Sjuksköterskor i 

primärvården uttrycker 

behovet av ytterligare 

utbildning och kunskap om 

sexuell hälsa. Hälso- och 

sjukvården måste 

omstruktureras och lägga 

större fokus på sexuell 

hälsa.   
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normer i samhället var ett 

hinder. Sjuksköterskornas 

personliga attityd och 

kunskap spelade stor roll i 

om de talade om sexuell 

hälsa. Många ansåg att 

ämnet var enklare att ta 

upp med män som inte led 

av en allvarlig, 

livshotande sjukdom. 

Många upplevde också att 

bristen på utbildning i 

ämnet sexuell hälsa 

hindrade dem  

 

Chinese 

Nurses’ 

Attitudes and 

Beliefs Toward 

Sexuality Care 

in Cancer 

Patients  

 

Ying-Chun 

Zeng, 

Qiuping Li, 

Nina Wang, 

Shirley S. Y. 

Ching och 

Alice Yuen 

Loke 

Syftet med 

denna studie 

var att 

beskriva 

kinesiska 

sjuksköterskor

s attityder och 

erfarenheter av 

att tala om 

sexuell hälsa 

med 

cancerpatiente

r. 

Kvantitativ 

beskrivande 

studie med 

korrelations

design. 

Onkologisjuksk

öterskor från ett 

tumörspeciealis

erat sjukhus i 

Kina. Samtliga 

deltagande kvar 

kvinnor. De 

flesta var i 

åldrarna 21-30 

år och hade i 

snitt fem års 

erfarenhet av 

sjuksköterskeyr

ket.   

Data samlades 

in med hjälp 

av en anonym 

enkät som 

behandlade 

ämnet ”attityd 

och erfarenhet 

av sexualitet” 

199 deltog i 

undersökninge

n. 

Studiens resultat visade 

på att 76,4% av 

sjuksköterskorna 

upplevde sexualitet som 

för privat att diskutera 

med patienter och 63,8% 

antog att de flesta 

cancerpatienter saknade 

intresse för sexualitet på 

grund av deras 

sjukdomar. Resultaten 

visar också att de flesta 

sjuksköterskor (77,9%) inte 

tog sig tid att diskutera 

sexualitetsproblem och 

nästan 70 % kände sig inte 

Det behövs hjälp för att 

sjuksköterskorna ska 

övervinna sin olust till att 

tala med patienterna om 

sexualitetsproblem. För att 

det ska vara genomförbart 

krävs en mer noggrann 

bedömning av deras 

attityder och upplevelser 

inom området. 
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självsäkra och bekväma 

med att diskutera ämnet. 

Barriers and 

facilitators for 

oncology 

nurses 

discussing 

sexual issues 

with men 

diagnosed 

with testicular 

cancer 

 

Annamarie 

Moore, 

Agnes 

Higgins & 

Danika 

Sharek 

Syftet med 

denna studie 

var att 

undersöka 

onkolog-

sjuksköterskor

s 

självupplevda 

kunskap och 

upplevelse av 

att diskutera 

sexualitetspro

blem med män 

som 

diagnostiserats 

med 

testikelcancer  

Det är en 

kvantitativ 

beskrivande 

studie som 

utgick från 

en 

självständig 

och 

anonym 

enkätunder

sökning.  

Forskarna i 

denna artikel 

valde ut 

legitimerade 

sjuksköterskor 

som arbetar på 

fem, 

slumpmässigt 

utvalda 

onkologiska 

sjukhus i Irland.  

Denna studie 

utgick från en 

självständig 

och anonym 

enkätundersök

ning som 

skickades ut 

till 200 

deltagare.I det 

slutliga 

resultatet 

kunde 89 

enkäter 

användas.  

Resultatet tyder på att, 

trots att sjuksköterskor var 

öppna för att lyfta 

samtalet och 

problematiken kring 

sexualiteten som 

sjukdomen medförde var 

det endast ett fåtal som 

informerade patienten om 

att möjligheten till samtal 

fanns. Sjuksköterskorna 

rapporterade att de 

upplever sig sakna 

kunskap i ämnet och 

känner ett obehag inför att 

diskutera de mer intima 

aspekterna i sexualiteten. 

Exempel på dessa 

obekväma detaljer var 

impotens, protesalternativ 

vid avlägsnandet av 

testikel och 

erektionsdysfunktion.   

Resultaten i denna 

undersökning förstärker 

behovet av mer omfattande 

utbildning om 

sexualitetsfrågor. 

Sjuksköterskor behöver ha 

ett mer proaktivt 

förhållningssätt till 

sexualitetsvård, i motsats 

till det passiva 

förhållningssättet som råder 

i den nuvarande 

vårdkulturen. Det borde 

finnas ett 

utbildningsprogram med 

specifik information om 

sexuella problem i samband 

med just testikelcancer, och 

sjuksköterskor måste 

inkludera sexualiteten som 

en naturlig del av 

omvårdnaden.  

 

Nurses' 

perceptions of 

providing 

psychosexual 

Natalie F. 

Williams, 

Yvonne L. 

Hauck och 

Syftet är att 

undersöka hur 

australiensiska 

sjuksköterskor 

En 

kvalitativ 

beskrivande 

design med 

Sjutton 

sjuksköterskor 

som arbetar på 

ett 

Forskarna 

använde sig av 

semi-

strukturerade 

Data i denna studie 

genererade fem teman 

som påverkar hur 

sjuksköterskan ger sexuell 

Vad som avgjorde huruvida 

sen sexuella hälsan kom på 

tal eller inte skiljde sig åt 

bland sjuksköterskorna. 
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care for 

women 

experiencing 

gynaecological 

cancer 

 

Anna M. 

Bosco 

uppfattar att 

ge 

psykoseksuell 

vård till 

kvinnor som 

genomgår 

gynekologisk 

cancerbehandli

ng och hur 

detta anpassar 

sig till 

sjuksköterskor 

globalt. 

semi-

strukturera

de 

intervjuer. 

kvinnosjukhus i 

västra 

Australien. 

Dessa deltog 

i individuella 

intervjuer och 

uppmanades att 

beskriva deras 

uppfattningar 

och att 

identifiera 

faktorer som 

underlättar eller 

utmanar 

samtalet kring 

psykosexuell 

vård.  

 

intervjuer.  stöttning. 1. Strategier för 

att främja konversationen. 

Stöttning och information. 

2. Identifiera individuella 

behov av sexuell stöttning. 

3. Påverkan av sina 

personliga erfarenheter 

och värderingar. 4. 

Rådande klimat på 

arbetsplatsen påverkade 

huruvida de lyfte ämnet 

eller inte. 5. Samhällets 

attityder kring 

sexualiteten avgjorde om 

de talade om det eller inte. 

Hur dessa aspekter 

påverkade sjuksköterskan 

negativt eller positivt i 

huruvida de lyfte samtalet 

eller inte skiljde sig 

deltagarna emellan.  

Författarna anser att det 

krävs mer utbildning för att 

kunna ge och erbjuda 

sexuell rådgivning till de 

kvinnor som önskar det. 

Dessutom måste 

ansvarsområden diskuteras 

inom teamet så att alla vet 

vem som ansvarar för vad. 

Genom detta kan risken för 

förvirring kring ansvar 

minimeras.  

 

Registered 

nurses' 

refections on 

discussing 

sexuality with 

patients: 

responsibilities

, doubts and 

fears 

Nina 

Saunamäki & 

Maria 

Engström 

Syftet med 

denna studie 

är att 

undersöka 

sjuksköterskan

s upplevelse 

samt 

inställning till 

att diskutera 

Detta är en 

kvalitativ 

beskrivande 

studie. 

I denna studie 

deltog 10 

legitimerade 

sjuksköterskor 

som 

randomiserat 

valts ut från tre 

olika sjukhus 

inom tre olika 

Studien 

genomfördes 

med hjälp av 

semi-

strukturerade 

intervjuer.  

Att tala om sexualiteten 

var ett ämne som väckte 

många känslor. Alla 

sjuksköterskor ville göra 

gott och rätt och kände att 

de borde tala om det. Men 

många av de deltagande 

valde att ignorera dessa 

känslor.. Många upplevde 

Patienternas sexualitet är 

fortfarande omgiven av 

tystnad. Men enligt 

deltagare finns det faktorer 

som kan underlätta 

samtalet kring den sexuella 

hälsan. Eftersom det är 

sjuksköterskans ansvar att 

upptäcka ohälsa och 
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 sexualitet med 

patienter 

under 

behandling av 

sjukdom 

 

regioner i 

Sverige.  

 

att de inte hade rätt 

kunskap för att lyfta 

ämnet och att det varken 

fanns tid eller naturlig 

plats. Några av 

deltagarnakände att ämnet 

var någon annans att ta 

upp och valde därför att 

inte prata om det.  

återställa denna bör det 

ligga i deras ansvar att 

identifiera samtalsbehov 

och stöd som kan gynna 

personer med sexuella 

problem.  

 

 

What keeps 

nurses from 

the sexual 

counseling of 

patients with 

heart failure? 

 

Tialda 

Hoekstra, 

Ivonne 

Lesman-

Leegte, 

Margriet F. 

Couperus, 

Robbert 

Sanderman & 

Tiny Jaarsma 

Syftet med 

denna studie 

var att 

undersöka 

vilka 

förutsättningar 

hälso- och 

sjukvårdspers

onal har för att 

diskutera 

sexuell hälsa 

samt vad som 

hindrar dem 

från att ta upp 

ämnet med 

patienter. 

 

Denna 

studie är 

kvantitativ 

och har en 

beskrivande 

karaktär. 

I denna studie 

inkluderades 

samtliga 

”hjärtsjukhus” i 

Nederländerna. 

De deltagande 

som bjöds in var 

samtliga 

sjuksköterskor 

 

Metoden för 

att samla in 

data bestod av 

ett 

skattningsfråg

eformulär som 

i sin tur 

grundade sig 

på två redan 

existerande 

formulär.  

Resultatet visade att de 

flesta av sjuksköterskorna 

ansåg att det var deras 

ansvar att ta upp ämnet 

med patienter och att ha 

ett uppföljande möte med 

patienten kring ämnet och 

eventuell problematik 

med samlivet. 

Sjuksköterskorna i denna 

studie påtalade att det 

som hindrade dem från att 

tala om sexuell hälsa var 

otydliga riktlinjer inom 

organisationen, brist på 

utbildning inom sexuell 

hälsa. Det fanns även 

språkliga och kulturella 

faktorer som kunde spela 

in.  

 

Slutsatsen forskarna drog 

var att trots att 

sjuksköterskan känner sig 

ansvarig för att diskutera 

sexualiteten så är det sällan 

det genomförs. Detta beror 

på ett flertal barriärer inom 

organisationen med 

tillhörande riktlinjer, 

sjuksköterskans 

personlighet spelade in 

samt relationen till 

patienten.  
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Patient’s 

sexuality A 

neglected area 

of cancer 

nursing? 

Cecilia 

Olsson, 

Anna-Lena 

Berglund, 

Maria 

Larsson, Elsy 

Syftet med 

denna studie 

var att 

undersöka 

sjuksköterskan

s upplevelse 

av att tala om 

sexuell hälsa 

med 

cancersjuka 

patienter 

Detta är en 

kvalitativ 

fenomenogr

afisk studie.  

 

10 stycken 

legitimerade 

sjuksköterskor 

valdes ut från 

fem olika 

avledningar på 

ett sjukhus i 

sydvästra 

Sverige.  

Temaintervjue

r genomfördes 

med en av 

forskarna i ett 

privat rum på 

den 

deltagandes 

arbetsplats.  

Analysen resulterade i en 

stor huvudkategori, ”Vi 

borde prata om sexuell 

hälsa men vi gör det inte”. 

Denna kategori kunde 

därefter delas in i tre 

mindre kategorier som 

förklarade varför ämnet 

inte lyfts av personalen. 

Den första faktorn var 

sjuksköterskans 

personliga attityd och 

kunskap till ämnet. Den 

andra faktorn var bristen 

på kunskap kring hur 

patientens sexualitet 

förändrades av sjukdomen 

och olusten kring att lyfta 

ämnet. Slutligen kunde de 

påvisa att miljön också 

påverkade viljan att ta 

upp ämnet.  

Studien visade att 

sjuksköterskan inte 

uppfattade att 

cancerpatientens behov av 

att prata om den sexuella 

hälsan under 

sjukdomstiden var stor. 

Däremot upplevde de att 

det var deras ansvar att 

prata om det om behovet 

fanns. Dock genomfördes 

inte detta på grund av egna 

attityder, bristande kunskap 

och erfarenhet. Även 

förhållandena i vårdmiljön 

spelade in.   

 

Identification 

of Barriers to 

Sexual Health 

Assessment in 

Oncology 

Nursing 

Practice 

Jerelyn O. 

Julien, 

Bridgette 

Thom och 

Nancy E. 

Kline. 

Syftet med 

denna studie 

är att 

undersöka 

onkologisjuksk

öterskans 

inställning till 

att tala med 

Detta är en 

beskrivande 

tvärvetensk

aplig studie 

576 legitimerade 

sjuksköterskor 

valdes ut från 

ett nationellt 

cancerinstitut i 

nordöstra USA 

genom ett så 

kallat 

En 

enkätundersök

ning delades 

ut och 

bevarades 

under en 

obligatorisk 

utbildningsda

Resultatet i denna studie 

visade att det fanns ett 

tydligt samband mellan 

låg ålder och/ eller kort 

erfarenhet samt 

bekvämligheten inför att 

tala med patienter om 

sexuell hälsa. De yngre 

Slutsatsen som författarna 

drog var att patienterna 

som drabbats av cancer inte 

får den holistiska vård som 

de behöver på grund av att 

det finns ett omfattande 

obehag inför att tala om den 
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patienter om 

sexuell hälsa. 

bekvämlighetsu

rval. Dessa 

sjuksköterskor 

arbetade med 

cancerpatienter 

inom den akuta 

slutenvården   

g för 

sjuksköterskor

na som 

arbetade på 

den aktuella 

arbetsplatsen  

sjuksköterskorna var 

mindre benägna att tala 

om sexuell hälsa jämfört 

med de äldre. Data visade 

även att de sjuksköterskor 

som hade en 

vidareutbildning 

identifierade färre 

barriärer som gjorde att de 

inte ville tala om den 

sexuella hälsan med 

patienter.  

sexuella hälsan från 

sjukvårdspersonalens sida. 

Sexual care for 

patients 

receiving 

dialysis: A 

cross-sectional 

study 

identifying the 

role of nurses 

working in the 

dialysis 

department 

 

Gaby F. van 

Ek, Adina 

Gawi, 

Melianthe P. 

J. Nicolai, 

Esmee M. 

Krouwel, 

Brenda L. 

Den 

Oudsten, 

Marjolein E. 

M. Den 

Ouden, 

Alexander F. 

Schaapherder

, Hein Putter, 

Rob C. M. 

Pelger och 

syftet med 

denna studie 

var att 

undersöka 

sjuksköterskan

s roll i samtalet 

om den 

sexuella hälsan 

med patienter 

som genomgår 

dialysbehandli

ng 

En 

kvantitativ 

nationell 

tvärsnittsun

dersökning 

Urvalet bestod 

av nederländska 

sjuksköterskor 

som arbetade 

med patienter 

som genomgår 

dialysbehandlin

g.  

De skickade ut 

ett 

frågeformulär 

till alla 

nederländska 

dialyscentraler 

både inom 

öppen- och 

slutenvården.  

75 % av sjuksköterskorna 

tog upp den sexuella 

hälsan med knappt hälften 

av sina patienter. 

Huvudorsaken till att 

ämnet inte kom på tal var 

språkförbristningar och 

etniska skillnader enligt 

57,3 %, kultur och 

religionsskillnader 

motsvarade 54,1 %, 

patientens ålder utgjorde 

ett hinder för 49,7 %.  18 % 

av sjuksköterskorna 

upplevde att de hade rätt 

kompetens för att tala om 

sexuell hälsa och inte ens 

hälften var medvetna om 

Dialyssjuksköterskor lyfter 

inte ämnet sexuell hälsa 

konsekvent men de känner 

sig ansvariga för att göra 

det. Anledningen till detta 

är att den självupplevda 

kunskapen inte är 

tillräckligt god. Det finns 

även kulturella, etniska och 

organisatoriska faktorer 

som hindrar dem från att 

prata om den sexuella 

hälsan.   
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Henk W.  att det fanns riktlinjer 

inom njur- och 

dialysmedicin kring 

ämnet. 16 % hänvisade 

sina patienter vidare till 

annan personal  

Barriers to 

Addressing 

Patient 

Sexuality 

Concerns 

Across Five 

Areas of 

Specialization 

 

Morris 

magnan & 

Kathleen 

Reynold 

Syftet var att 

undersöka 

vilka hinder 

sjuksköterskor 

upplever kring 

att ta upp 

ämnet 

sexualitet och 

sexuell hälsa 

med patienter, 

och att 

undersöka om 

det fanns ett 

samband 

mellan 

sjuksköterskor

nas upplevelse 

och ålder, 

yrkeserfarenhe

t och 

utbildning. 

 

En 

deskriptiv 

korrelations

design. 

Urvalet bestod 

av 302 

Legitimerade 

sjuksköterskor 

som jobbade 

inom onkologi, 

medicin, 

kirurgi, 

obstetrik samt 

rehabilitering på 

ett större 

sjukhus i västra 

USA. 

Denna 

undersökning 

genomfördes 

med hjälp av 

SABS - 

Sexuality 

Attitudes and 

Beliefs som är 

ett 

mätinstrument 

för att mäta 

sjuksköterskor

s attityder till 

att ta upp 

frågan om 

sexualitet/sexu

ell hälsa  

Korrelationsanalyser 

visade att ålder och år som 

sjuksköterska inte var 

relaterade till den totala 

SABS-poängen. SABS-

poängen skiljer sig inte 

signifikant på grund av 

omvårdnadsutbildning. 

På samma sätt fanns inga 

signifikanta skillnader 

mellan de genomsnittliga 

SABS-poängen av 

sjuksköterskor som fick 

utbildning i sexualitet på 

sjuksköterskeutbildningen 

och de genomsnittliga 

poängen av de som inte 

fick. Det fanns statistiska 

skillnader i SABS-poängen 

mellan de olika 

specialområdena Över alla 

specialistområden 

förutom 

obstetrik/gynekologi var 

Resultatet av studien visar 

att den främsta barriären för 

att hantera 

sexualitetsproblem i alla 

specialiseringsområden är 

sjuksköterskornas 

uppfattning att patienter 

inte förväntar sig att 

sjuksköterskor att ta upp 

frågan om 

sexualitetsproblem. 

Ytterligare forskning 

behövs för att avgöra i 

vilken utsträckning 

sjuksköterskornas 

uppfattningar stämmer 

med verkligheten. 
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det största hindret att 

sjuksköterskor tror att 

patienterna inte förväntar 

sig att sjuksköterskorna 

ska ta upp ämnet 

sexualitet, att personalen 

inte tog sig tid att prata 

om ämnet samt att många 

sjuksköterskor kände sig 

ombekväma med att prata 

om sexualitet. 

Opening 

Communicatio

n With Cancer 

Patients About 

Sexuality-

Related Issues 

 

Katja 

hautamäki, 

Merja 

Miettinen, 

Pirkko-Liisa 

Kellokumpu-

Lehtinen, 

Pirjo Aalto, 

Juhani Lehto 

Studien syftar 

till att beskriva 

vårdpersonale

ns attityder 

till, och 

erfarenheter av 

att diskutera 

sexualitetsrelat

erade problem 

med patienter 

på ett 

universitetssju

khus I Finland. 

En 

kvantitativ 

deskriptiv 

tvärsnittstu

die. 

Sjukvårdsperso

nal som jobbade 

på Tempere 

universitetssjuk

hus i Finland.  

 

Ett 

frågefomulär 

med 

skattningskalo

r. 

Frågeformulär

et var utformat 

för att belysa 

vårdpersonale

ns 

gemensamma 

metoder, 

attityder och 

eventuella 

hinder för att 

diskutera 

sexualitetsrelat

erade problem 

med patienter.  

88 % av deltagarna ansåg 

att det var deras ansvar att 

tala om sexuell hälsa med 

patienten. Andelen som 

arbetade inom onkologin 

svarade något högre än de 

inom andra områden. 

Endast 2 % svarade att de 

faktiskt talar med 

patienten om ämnet. 

Nästan alla deltagare var 

överens om att de inte 

lyfte ämnet. Orsaken till 

att man inte pratade om 

ämnet var, enligt 

personalen tidsbrist, ingen 

möjlighet till avskildhet, 

brist på utbildning, 

obekvämt ämne att ta upp 

Den största orsaken till att 

personalen inte tog upp 

frågan om sexuell hälsa 

med patienterna var brist 

på utbildning i ämnet och 

brist på träning I att ta upp 

ämnet. Mer utbildning i hur 

man startar en dialog kring 

ett känsligt ämne är av stor 

betydelse tror författarna. 
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mm. Andra faktorer som 

kunde påverka var kön, 

ålder, vart man arbetade, 

år av yrkeserfarenhet . 

 

 


