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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sexualitet och sexuell hälsa påverkas av många olika faktorer i en människas liv. Den 

sexuella hälsan är viktig för människans totala upplevelse av hälsa. Sjuksköterskan har en viktig 

roll i att ge en holistisk omvårdnad, men sjuksköterskor frågar sällan patienter om deras sexuella 

hälsa. 

Syfte: Syftet var att beskriva barriärer och möjliggörande faktorer för samtal mellan sjuksköterska 

och patient om sexualitet och sexuell hälsa.  

Metod: En allmän litteraturstudie över 20 artiklar har genomförts.  

Resultat: Analysen resulterade i barriärer och möjliggörande faktorer som var av både personliga 

och organisatoriska karaktärer. Huvud fynden var att barriärer för att prata om sexualitet och 

sexuell hälsa var känslor av obekvämhet, tabu, faktorer hos patienten såsom ålder, kön, kulturell 

bakgrund och sexuell läggning samt tidsbrist, otillräcklig utbildning/kunskapsluckor och 

otillräckliga rutiner. Möjliggörande faktorer var en god vårdrelation, utbildning, att prata om 

sexualitet i relation till sjukdom/behandling eller att använda humor för att tala om ämnet. 

Slutsats: Resultatet visade att personliga värderingar och attityder ofta var anledning till att inte 

prata om sexualitet. Mer utbildning behövs för hur sexualitet kan adresseras hos äldre personer, 

HBTQ-personer och personer med olika kulturell och religiös bakgrund. 

Nyckelord: Sexualitet, Sexuell hälsa, Diskussion, Barriärer, Möjliggörande faktorer 

  



 

ABSTRACT 

Background: Sexuality and sexual health are affected by many factors in a person’s life. A 

persons’ sexual health matters for their health in general. Nurses has an important role in 

giving a holistic care to patients, but nurses rarely ask about patients’ sexual health. 

Aim: The aim was to describe barriers and enabling factors for nurses talking to patients 

about sexuality and sexual health.  

Method: A literature review of 20 articles was performed.  

Results: The analysis resulted in barriers and enabling factors that where both of personal and 

organizational character. The main findings were that barriers to talking about sexuality and 

sexual health with the patient were feelings of discomfort, taboo, patients’ age, gender, 

cultural background and sexual orientation and also lack of time, education/knowledge and 

routines. Enabling factors for the discussion of sexuality were a good patient-nurse-relation, 

education, talking about sexuality in relation to the illness/treatment or using humor to bring 

up the topic.  

Conclusion: More education is needed about how to address sexuality with older people, 

HBTQ people and people from different cultures and religions.  

Key words: Sexuality, Sexual health, Discussion, Barriers, Enabling factors. 
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INTRODUKTION  

Kroppsvätskor, lukter, människor som befinner sig i kris, förtvivlan, glädje och hopp är 

sjuksköterskans vardag. Vi talar om alla möjliga slags obekväma ämnen och försätts ofta i svåra 

situationer. Det är sjuksköterskans uppgift att agera professionellt och om det är någon som är 

proffs på att hantera obekväma och intima situationer så är det väl människor som arbetar inom 

vården. Författarnas iakttagelse är att sjuksköterskor i regel undviker att tala med patienter om 

sexualitet och sexuell hälsa. I VIPS finns sökorden Sexualitet/reproduktion - denna del uteblir 

oftast i dokumentationen av omvårdnadsarbetet, trots att många patienter har behov av att få tala 

om eller få hjälp med sin sexuella hälsa. Olika barriärer hindrar sjuksköterskan att lyfta frågor om 

sexualitet, bland annat kön, sexuell läggning, ålder och kulturell bakgrund - vilket bidrar till en 

ojämlik vård. Detta gör att författarna anser ämnet relevant att belysa. För att sjuksköterskan ska 

kunna tala om sexualitet och sexuell hälsa med patienter måste vi ha kunskap kring ämnet och 

jobba med våra egna attityder och föreställningar.  
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BAKGRUND 

Sexualitet, sexuell hälsa och sjukdom 

Redan år 1975 konstaterade Världshälsoorganisationen (WHO) att det fanns ett omfattande 

utbildningsbehov hos vårdpersonal i ämnet sexuell hälsa och därför etablerades arbetsmodellen 

Education and treatment in human sexuality: the training of health professionals. Det framkom att 

en förändring i attityder kring sexualitet krävdes för att skapa ett mer öppet klimat inom ämnet, 

främst hos allmänheten men även hos vårdpersonal (WHO, 1975). Sexualitet är en integrerad del 

av personligheten hos varje människa som bland annat innefattar könsidentitet, könsroller, 

sexuella preferenser, njutning, intimitet och reproduktion. Sexualiteten uttrycks i tankar, fantasier, 

begär, attityder, värderingar, beteenden och relationer och kan innefatta några, inga alls eller alla 

av dessa uttryck (WHO, 2006a, updated 2010). Sexualitet kan vara ett behov som kan jämföras 

med törst eller hunger eftersom de kommer från samma del av hjärnan - hjärnstammen, även 

kallad reptilhjärnan. Sexuella behov kan därför liknas vid en instinkt, liksom hunger och törst, 

samtidigt lär vi oss hantera dessa behov utifrån sociala normer (Hulter, 2014).  

 

WHO, (Världshälsoorganisationen) definierar sexuell hälsa som: 

Sexual health is a state of physical, emotional, mental and social well-being in relation to 

sexuality; it is not merely the absence of disease, dysfunction or infirmity. Sexual health 

requires a positive and respectful approach to sexuality and sexual relationships, as well as 

the possibility of having pleasurable and safe sexual experiences, free of coercion, 

discrimination and violence. For sexual health to be attained and maintained, the sexual 

rights of all persons must be respected, protected and fulfilled (World Health Organization, 

2006, s. 5.) 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) omfattar alla människor under hela 

livscykeln och är en av hälsans bestämningsfaktorer. Arbete med SRHR är viktigt ur ett 

folkhälsoperspektiv och syftar till att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan. Patienter har 

rätt till information och tillgång till hälso- och sjukvården (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

Sjukdomar, skador, funktionsnedsättningar och läkemedelsbehandlingar kan påverka den sexuella 

hälsan och förmågan. Om en person blir utsatt för mobbning, kränkning eller sexuella övergrepp 

under uppväxten kan detta påverka sexualiteten och den sexuella hälsan som vuxen. Många 

cancersjukdomar orsakar ofta sexuella svårigheter. De vanligaste cancerformerna drabbar de organ 

som är specifika för de två olika könen: bröst hos kvinnor och prostata hos män, vilket är starkt 

kopplat till sexualitet. Dessutom ger behandlingen (kirurgi, cellgift eller/och strålning) många 

biverkningar: bland annat torra slemhinnor och erektionsproblem, vilket minskar den sexuella 

lusten (Hulter, 2014). Exempel på fysiska problem i relation till sexualitet vid cancer kan förutom 

minskad sexlust vara fysiska förändringar i könsorganen och att kvinnor kommer in i tidigt 

klimakterie. De fysiska problemen leder ofta till känslomässiga och relationella svårigheter. För en 

person som diagnostiseras med cancer i ung ålder kan det bli svårt att hitta en partner. Låg sexlust 

och erektionsproblem kan leda till en känsla av misslyckande och depressioner (McGrath, 2012). 

Även sjukdomar som diabetes, multipel skleros (MS), Parkinsons och stroke kan ge sexuella 



 

3 

svårigheter. Sexuellt överförbara sjukdomar, exempelvis HIV/AIDS, är ett stort hälsoproblem i 

världen (Hulter, 2014).  

Sjuksköterskans uppdrag och kärnkompetenser  
Vården ska vara av god kvalitet, bygga på respekt för patienten och främja en god relation mellan 

patienten och sjuksköterskan (SFS 2018:1997). Sjuksköterskor ska genom bemötande, agerande 

och språk sträva efter att utjämna hälsoskillnader mellan män och kvinnor genom att reflektera 

över normer och föreställningar om kön och sexualitet (Vårdhandboken, 2018). Sjuksköterskans 

kärnkompetenser består av samverkan i team, evidensbaserad omvårdnad, förbättringskunskap, 

säker vård, informatik och personcentrerad vård (Leksell & Lepp, 2013. s 21). Enligt svensk 

sjuksköterskeförening (2016) ska en personcentrerad vård innebära att patienten respekteras och 

att patientens upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom bekräftas. I omvårdnadsprocessen 

ska patientens tolkning av vad hälsa innebär vara central. En personcentrerad vård innebär också 

att personens unika perspektiv ges lika stor tyng som det professionella perspektivet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskans uppgift i arbetet med sexuell hälsa är att samla in 

data från patienten om dennes sexuella funktioner, analysera vad den kommande vårdinsatsen - till 

exempel medicinering eller operation, kan komma att innebära för patientens framtida sexualitet, 

sexuella hälsa, relation till partner med mera (Sundbeck, 2013).  

Kommunikation och samtal om sexualitet och sexuell hälsa 
I den svenska patientlagen, SFS 2014:821, betonas patienters och närståendes rätt till delaktighet i 

vården. Enligt Svensk sjuksköterskeförening krävs det en effektiv och väl fungerande 

kommunikation mellan patient, närstående och vård- och omsorgspersonal för att kunna uppnå 

delaktighet. Exempel på bristfällig kommunikation kan vara att patienter och närstående inte får 

tillräckligt med information eller att det finns en otydlighet avseende yrkesroller och 

ansvarsområden - det är inte alltid klarlagt vem som förväntas utföra vad, eller ineffektiva 

informationsvägar såsom att information missas i överrapporteringar. En icke fungerande 

kommunikation ger sämre förutsättningar för personcentrerad och jämlik vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

Den troligen mest kända samtalsmodell som används för att bedöma patienters sexualitet och 

sexuella hälsa kallas för PLISSIT, och utarbetades av sexologen Jack Annon under 1970-talet. 

PLISSIT står för Permission, Limited Information, Specific Suggestions och Intensive Therapy. 

Poängen med att använda modellen är att tydliggöra patientens behov av rådgivning, information 

och eventuell sexologisk behandling. Den första och grundläggande insatsen är Permission, och 

Sundbeck (2013) menar att detta är något som alla patienter behöver - tillåtelse att prata om 

sexualitet. Den andra nivån (Limited Information) innebär att ge patienten begränsad information, 

kring exempelvis läkemedelsbiverkningar. Den tredje nivån (Specific Suggestions) innebär att ge 

aktiva förslag på åtgärder och den sista nivån (Intensive Therapy) innebär sexologisk-terapeutisk 

behandling. I dessa fall bör patienten remitteras till sexolog eller annan liknande yrkesprofession. 

Andra samtalsmodeller för att utvärdera sexuell hälsa är ”BETTER” och ”PLEASURE” och kan 

med fördel användas av sjuksköterskor (Sundbeck, 2013).  
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Normer och genus 

Lite förenklat är normer det som anses normalt av samhället, många gånger de underförstådda 

regler och förväntningar som finns på ett beteende. Exempelvis är det norm att vara heterosexuell 

medan homosexuella, bisexuella och transpersoner ses som avvikande eller annorlunda. Normer är 

också hur vi ska bete oss och vara i våra roller som exempelvis heterosexuell, man eller kvinna 

(Transformering, 2014). Begreppet “genus” introducerades i Sverige av historikern Yvonne 

Hirdman (1988) i sin rapport Genussystemet - Teoretiska funderingar kring kvinnors sociala 

underordning. Hirdman förklarar det som att genus är det kulturella eller sociala könet till skillnad 

från det biologiska könet. Genussystemet är ordningen, maktbalansen, mellan könen, i vilken 

mannen är norm. När man tillämpar ett genusperspektiv innebär detta att granska normerna, att 

problematisera och ifrågasätta (Nationella Sekretariatet för genusforskning, 2016). Vården ska 

verka för jämställdhet och sjuksköterskan har ett lagstadgat ansvar att verka för en god hälsa och 

vård på lika villkor för hela befolkningen (SFS 2018:1997) och bör därför arbeta med ett 

intersektionellt perspektiv.   

BÄRANDE BEGREPP 

Intersektionalitet 
Mattsson (2015) definierar intersektionalitet som: “ett analytiskt verktyg som syftar till att belysa 

hur olika maktstrukturer vävs samman och samspelar med varandra” (s. 19). Ordet 

intersektionalitet kommer från engelskans intersection - genomskärning eller korsning, och 

handlar om olika maktordningar och hierarkier, bland annat klass, kön, hälsa, etnicitet, ålder, 

sexualitet och hur dessa tillsammans påverkar individens förutsättningar i samhället. Dessa 

maktordningar måste synliggöras för att vi ska kunna arbeta mot förtryckande maktstrukturer och 

nå förändring. Intersektionalitet är ett viktigt begrepp för att förstå hur makt fördelas ur ett 

normkritiskt perspektiv. Det intersektionella perspektivet är nödvändigt för att vi ska kunna förstå 

en individs erfarenheter och livssituation. Sammanfattningsvis kan en hävda att intersektionalitet 

handlar om att göra dynamiska och komplexa analyser av maktstrukturer (Mattsson, 2015). Med 

andra ord kan ojämlikhet ses som en form av maktobalans, där en del människor har större makt 

över sina egna liv och kan påverka samhället i större utsträckning än vad andra kan (Nationella 

Sekretariatet för genusforskning, 2018). Författarna använder intersektionalitet som ett bärande 

begrepp då detta är något som genomsyrat hela studien.  

Intersektionellt perspektiv på sexualitet och sexuell hälsa 

I denna del presenteras forskning kring sexualitet och sexuell hälsa i relation till bland annat kön, 

ålder, sexuell läggning, religion och kulturell kontext.  

I en studie från Thailand ansåg unga personer sin sexuella identitet bestå av olika lager: biologiskt 

kön, könsroll, könsidentitet, och sexuell preferens. Flickorna i studien uttryckte sin könsidentitet 

genom stolthet över att de skulle bli framtida mammor och att de skulle bli beskyddade av sin 

framtida man. Pojkarna i studien däremot uttryckte sin könsidentitet genom stolthet över att vara 

stark, vara en gentleman och ha frihet. Uppfostran, media och skolmiljö är faktorer som påverkar 

formandet av den sexuella identiteten (Wongpanarak, Fongkaew, Sethabouppha, Marcus & 

Rujkorakarn, 2010). Attityder till sexualitet mellan män och kvinnor skiljer sig i hög grad enligt 
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Hayter och Harrison (2008). De menar att kvinnor har mer komplexa och empatiska attityder när 

det kommer till sex, eftersom de fostras och formas av sociala normer medan män inte har samma 

sociala press. Män fostras och formas in i beteenden som ibland drabbar kvinnor, till exempel 

genom att män känner att de har rätt att kräva sex utan samtycke (Hayter & Harrison, 2008). I en 

studie av Silva, Ressel, Pedro, Alves, Stumm & Wilhelm (2014) undersöktes unga kvinnliga 

sjuksköterskestudenters (18–25 år) i Brasilien syn på sexualitet. Deltagarna uttryckte att normer 

och en position som kvinna i samhället, påverkade formandet av identitet och sexualitet. Sociala 

hierarkier, stereotypa föreställningar och ojämställdhet mellan könen var faktorer som påverkade 

mest. Religion var en av bestämningsfaktorerna för hur samtal om sexualitet skulle gå till, en 

deltagare menade att: “[...] religions differ in their principles and although this should not 

happen, I think there may be interference when, for example, the nursing professional provides 

guidance related to sexuality according to what their religion preaches.” (Silva et al., 2014, s. 

618). Deltagaren beskriver med andra ord att sjuksköterskors egen religiösa åskådning påverkar 

hur de pratar om sexualitet med patienter. 

Farrag och Hayter (2014) undersökte hur skolsköterskor i Egypten hanterade sexualundervisning 

och samtal om sexuell hälsa och sexualitet med barn och ungdomar. Studien visade att de 

upplevde stora svårigheter kring samtalen om sexualitet och sexuell hälsa med eleverna. 

Deltagarna menade att vissa svårigheter berodde på religion, då normer kring sexualitet kan skilja 

sig från västerländska och muslimska samhällen. Väldigt få studier är gjorda i detta ämne i 

muslimska samhällen/länder, men sociala förändringar som skett de senaste åren i många 

muslimska länder har bidragit till att kvinnors och ungas sexuella hälsa uppmärksammats allt mer. 

Många skolsköterskor beskrev problem med att lägga sina egna värderingar och attityder åt sidan. 

Även skolsjuksköterskor i västvärlden upplever svårigheter att prata med ungdomar om detta 

ämne. Forskning visar att sexualundervisning - och skolsköterskans roll, har en mycket positiv 

effekt på den sexuella hälsan hos unga (Farrag & Hayter, 2014).  

Även äldre har behov av en god sexuell hälsa. Gledhill och Schweitzer (2014) beskriver att det 

finns en uppfattning om den äldre människan som asexuell, men att detta inte stämmer, då 

intervjupersonerna i deras studier oavsett ålder, hälsa och sexuell funktion visade intresse för sex. 

Författarna menar att sexualiteten är något som följer med människan genom hela livet och inte 

försvinner när vi blir äldre. Som äldre är det svårt att få hjälp och att tala om den sexuella hälsan 

med sjuksköterskor. Dessutom finns det inte någon direkt tillgång till sexualundervisning för 

äldre.  

Enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten (2016) mår homosexuella och bisexuella i Sverige 

sämre än heterosexuella. Särskilt stor skillnad kan man se hos gruppen unga och bisexuella 

kvinnor. Personer som är homosexuella eller bisexuella blir utsatta för mer våld, diskriminering, 

har inte lika stort socialt deltagande i samhället som heterosexuella och känner inte lika stor tillit 

till samhället (Folkhälsomyndigheten, 2016). Transpersoner blir i ännu större utsträckning utsatta 

för våld och diskriminering och har inte lika stort socialt deltagande i samhället som 

heterosexuella. I en rapport från Folkhälsomyndigheten (2015) uppgav 65 % av alla transpersoner 

att de avstått från att delta i olika sociala aktiviteter de senaste 12 månaderna, på grund av rädsla 

för dåligt bemötande. Många transpersoner har någon gång blivit tvingade till sexuella handlingar 
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mot sin vilja. De lider också av psykisk ohälsa i högre grad och det är vanligare med 

självmordsförsök hos transpersoner än hos heterosexuella (Folkhälsomyndigheten, 2015).  

Sjuksköterskorna beskrev i en kanadensisk studie att de hade en öppen inställning till att vårda 

LGBT-personer (lesbiska, gay, bisexuella och transpersoner) och beskrev sig själva som icke-

dömande, men upplevde ändå svårigheter i att bemöta denna grupp. De upplevde att de saknade 

verktyg och kunskap (Manzer, O’Sullivan & Doucet, 2018).  

PROBLEMFORMULERING 

I många delar av världen saknar människor frihet att bestämma över sin sexualitet, sexuella hälsa 

och reproduktion. Människors sexualitet och sexuella hälsa påverkas av många olika aspekter 

genom hela livet och har stor påverkan på en persons välbefinnande, hälsa och ohälsa. Den 

sexuella hälsan innefattar bland annat att skapa en sexuell identitet, en god reproduktiv hälsa och 

möjlighet till att ha intima relationer. Många sjukdomar, behandlingar och läkemedel påverkar 

patienters sexuella hälsa. I det multiprofessionella teamet har sjuksköterskan en nyckelroll i att 

initiera rådgivning och samtal om sexuell hälsa med patienten och sjuksköterskan har ansvar för 

att omvårdnaden ska vara jämställd och av god kvalitet. Olika maktstrukturer i samhället påverkar 

människors förutsättningar till en god sexuell hälsa. Maktstrukturer finns i alla slags sammanhang 

och påverkar mötet mellan sjuksköterskor och patienter. För att kunna ge patienten en 

personcentrerad och jämlik vård krävs en ökad medvetenhet kring intersektionalitet. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva barriärer och möjliggörande faktorer för samtal mellan sjuksköterska och 

patient om sexualitet och sexuell hälsa.  
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METOD 

Design 

För att svara på syftet och problemformuleringen användes en litteraturstudie som metod. Detta är 

en lämplig metod för att skapa överblick av kunskapsläget inom ett visst område eller visa på ett 

problem inom sjuksköterskans verksamhets- och kompetensområde (Friberg, 2012; Polit & Beck, 

2017). Tillvägagångssättet inspirerades av Friberg (2012) där det första steget i 

forskningsprocessen var att anlägga ett helikopterperspektiv, vilket kännetecknas av öppenhet och 

kreativitet. I detta steg gjordes breda litteratursökningar, där syftet var att få en överblick av 

forskningsfrågan och ämnet. I det andra steget avgränsades urvalet och i det tredje steget 

granskades kvaliteten i studierna, vilket innebar att artiklarna lästes djupgående för att förstå 

helheten. Slutligen gjordes en dataanalys där likheter och skillnader från studier identifierades och 

sammanställdes till föreliggande studies resultatredovisning, vilken redovisas i beskriven form 

under resultatredovisning samt tabellform (se tabell 3) under avsnittet dataanalys. Syftet med 

föreliggande studie var att beskriva barriärer och möjliggörande faktorer och därför användes både 

kvalitativa studier där upplevelser av fenomenet undersöktes och kvantitativa studier där statistik 

kring ämnet tagits fram. Detta för att få en relevant överblick av problemet. 

Urval 

För att besluta om vilka vetenskapliga artiklar som skulle inkluderas i föreliggande studie 

tillämpades inkludering- och exkluderingskriterium (Forsberg & Wengström, 2016). Sökningen 

begränsades till artiklar som var referentgranskade eller peer-reviewed, publicerade mellan år 

2009–2019, skrivna på engelska och som innehöll abstract. De skulle även ha haft ett etiskt 

övervägande eller godkännande av etisk kommitté. Urvalets viktigaste inkluderingskriterium var 

att använda vetenskapliga artiklar som skulle besvara syftet, det vill säga att urvalet var ämnat att 

svara på vilka barriärer och möjliggörande faktorer som finns för att sjuksköterskor ska ta upp 

sexualitet och sexuell hälsa med patienter. En litteraturstudie kan innehålla både kvalitativa och 

kvantitativa studier (Friberg, 2012) och bör baseras på primärkällor (Polit & Beck, 2017), därav 

exkluderades systematiska litteraturöversikter.  

Studiernas urval skulle innefatta sjuksköterskor - både grundutbildade och specialistsjuksköterskor 

inkluderades. Studier där deltagare förutom var läkare, socialarbetare och fysioterapeuter 

inkluderades då de ansågs svara på syftet, men inkluderingskriterium i dessa studier var att 

sjuksköterskor skulle vara en del av urvalet. En artikel där deltagare var patienter inkluderades då 

den ansågs bidra till att svara på syftet. Studier där deltagare var sjuksköterskestudenter 

exkluderades. Barnmorskor och sjuksköterskor som arbetade på SESAM-mottagning, HIV-

kliniker eller motsvarande exkluderades, då samtal om sexualitet och sexuell hälsa ingår i dessa 

professioners utbildning och arbetsbeskrivning.  

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes via sökmotorn EBSCOhost Web från databaserna CINAHL complete, 

det vill säga både i MEDLINE och CINAHL, för att få fram artiklar som svarade på 

litteraturstudiens syfte. Trunkering görs enligt Polit och Beck (2017) med en asterisk (*). Syftet 
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med trunkering är att innefatta singular, plural och verbformer etcetera av sökordet. Exempelvis 

användes sökordet “Nurs*” för att innefatta “Nurse”, “Nurses’”, “Nursing” och så vidare. För att 

hålla ihop fler än ett ord till en sökterm används citationstecken, exempelvis: “Sexual Health”. 

Datainsamlingen initierades med en bred sökning där sökorden Nurs*, Sexual* och “Sexual 

health” användes i vilket resulterade i 9 815 antal artiklar. Då sökresultat blev alltför omfattande 

identifierades sökord och synonymer för att få ett mer avgränsat och relevant träffresultat. För att 

få ett mer relevant resultat användes MeSH-termer (Medical Subject Headings), som 

identifierades via Karolinska Institutets MeSH-katalog (Karolinska Institutet, 2019) och CINAHL 

headings som är ämnesord i CINAHL (Kristensson, 2014). CINAHL headings bygger på MeSH-

termer, men innehåller fler vårdrelaterade termer (Karolinska Institutet, 2019). CINAHL headings 

och MeSH-termer kan skilja sig något, men de termer som användes i litteratursökningarna var 

desamma i båda databaserna. Ämnesorden som användes var: “Sexual health”, Sexuality, 

"Attitude to Sexuality", ”Communication” och "Communication Barriers", vilka har märkts med 

”MH” i sökmatrisen (se tabell 1). 

Booleska operatorer användes för att avgränsa och vidga sökningarna. Operatorerna gjorde det 

möjligt att inkludera (AND) eller exkludera (NOT) sökord samt använda (OR) för att kunna söka 

på synonymer eller liknande begrepp (Polit & Beck, 2017). Sökorden kombinerades sedan på 

olika sätt för att få fram artiklar som svarade på syftet. Fritextord användes för att kunna hitta 

relevanta artiklar som beskrev något med andra ord eller synonymer. Titlar och abstracts lästes 

och utifrån det avgjordes om de skulle läsas i sin helhet eller inte. Slutligen lästes artiklar i sin 

helhet flera gånger och kvaliteten granskades genom att titta på artikelns struktur: om det fanns ett 

tydligt avgränsat syfte, om metoden var tydligt beskriven samt om det fanns ett tydligt redovisat 

resultat och diskussion.  

I de fem litteratursökningarna uppkom sammanlagt totalt 438 träffar. Abstracts granskades i 

samtliga artiklar, varav 19 var dubbletter. 369 artiklar exkluderades på grund av att studien 

inte skulle svara på syftet eller att de inte uppfyllde urvalskriterierna. Återstående 69 artiklar i 

varav 19 var dubbletter granskades i fulltext. I detta steg exkluderades 30 artiklar på grund 

utav att de inte fanns i fulltext eller att de inte ansågs ha tillräcklig kvalitet. Den vetenskapliga 

kvaliteten bedömdes utifrån att de inte hade en tydligt beskriven IMRaD-struktur, alltså 

Introduktion, Metod, Resultat och (and) Diskussion samt om de svarade på syftet. De 20 

återstående artiklarna analyserades och redovisas i resultatet. Av dessa var 11 kvantitativa och 

9 kvalitativa. Sökningarna gjordes under januari och februari 2019. 

 

 

 

 

 



 

9 

Tabell 1. Sökmatris 

 

Tabell 1 

 
Begränsningar/limits:  

Abstract Available; Published Date: 20090101-20191231; English Language; Peer Reviewed 

 

Sökning Datum Databaser Söktermer Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Lästa i 

fulltext 

Inkluderade 

i resultatet 

 

#1 

 

28-01-

2019 

 

CINAHL 

complete 

Medline 

 

 

Nurs* AND 

“discussing sexuality” 

 

 

18 

 

18 

 

15 

 

9 

 

#2 

 

28-01-

2019 

 

CINAHL 

complete 

Medline 

 

 

Nurs* AND 

("Talking to patients" 

OR Dialoage* OR 

Adress* OR Approach* 

OR Discuss* OR 

Communicat* OR “Sex 

talk”) AND 

(Sexual* OR "Sexual 

health") AND 

(Barrier* OR Problem* 

OR Difficult* OR 

Challange*) 

 

 

315 

 

315 

(313) 

2 

dubbletter 

 

16 

(14) 

2  

dubbletter 

 

4 

(3) 

1  

dubbletter 

 

#3 

 

29-01-

2019 

 

CINAHL 

complete 

Medline 

 

Nurs* AND 

(MH “sexual health”) 

OR (MH "Sexuality") 

OR (MH "Attitude to 

Sexuality") AND 

(MH 

"Communication") OR 

(MH "Communication 

Barriers") 

 

 

64 

 

64 

(47) 

17 

dubbletter 

 

27 

(10) 

17 

dubbletter 

 

12 

(3) 

9  

dubbletter 

 

#4 

 

30-01-

2019 

 

CINAHL 

complete 

Medline 

 

Nurs* OR "Healthcare 

providers" AND Sex* 

AND 

"Talking to"  

 

 

37 

 

37 

 

8 

 

3 

 

#5 

 

04-02-

2019 

 

CINAHL 

complete 

Medline 

 

Nurs* AND  

“Sexual topics” OR 

“Patient’s sexual 

health” 

 

 

4 

 

4 

 

3 

 

2 
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Tabell 2. Inkluderade artiklar från de olika sökningarna  

Tabell 2 

 

Sökning 

 

Inkluderade artiklar (totalt 20) 

*=Dubletter (totalt 11) 

#1 1. Arikan, F., Meydanlioglu, A., Ozcan, K., & Canli Ozer, Z. (2015).  

2. Baker, G. R. (2017).  

3. Ek, G. F., Gawi, A., Nicolai, M. P. J., Krouwel, E. M., Den Oudsten, B. L., Den 

Ouden, M. E. M., … Elzevier, H. W. (2018).  

4. Hoekstra, T., Lesman-Leegte, I., Couperus, M. F., Sanderman, R., & Jaarsma, T. 

(2012).  

5. Li-Li Huang, Jing Pu, Li-Hua Liu, Xiao-Bo Du, Jin Wang, Jun-Ying Li, … Mei He. 

(2013).  

6. Saunamäki N, Andersson M, & Engström M. (2010).  

7. Saunamäki,  N.,  &  Engström,  M.  (2014).   

8. Vermeer, W. M., Bakker, R. M., Stiggelbout, A. M., Creutzberg, C. L., Kenter, G. 

G., & Ter Kuile, M. M. (2015).  

9. Yodchai, K., Hutchinson, A. M., & Oumtanee, A. (2018).  

#2 1. Fitch, M. I., Beaudoin, G., & Johnson, B. (2013).  

2. Maree, J., & Fitch, M. I. (2019).  

3. Ussher, J. M., Perz, J., Gilbert, E., Wong, W. K. T., Mason, C., Hobbs, K., & 

Kirsten, L. (2013).  

4. *Hoekstra, T., Lesman-Leegte, I., Couperus, M. F., Sanderman, R., & Jaarsma, T. 

(2012).  

5. *Saunamäki N, Andersson M, & Engström M. (2010).  

#3 1. Klaeson, K., Hovlin, L., Guvå, H., & Kjellsdotter, A. (2017).  

2. Reese, J., Beach, M., Smith, K., Bantug, E., Casale, K., Porter, L., … Lepore, S. J. 

(2017).  

3. Zeng, Y. C., Liu, X., & Loke, A. Y. (2012).  

4. *Arikan, F., Meydanlioglu, A., Ozcan, K., & Canli Ozer, Z. (2015).  

5. *Baker, G. R. (2017).  

6. *Fitch, M. I., Beaudoin, G., & Johnson, B. (2013).  

7. *Hoekstra, T., Lesman-Leegte, I., Couperus, M. F., Sanderman, R., & Jaarsma, T. 

(2012).  

8. *Li-Li Huang, Jing Pu, Li-Hua Liu, Xiao-Bo Du, Jin Wang, Jun-Ying Li, … Mei He. 

(2013). 

9. *Ussher, J. M., Perz, J., Gilbert, E., Wong, W. K. T., Mason, C., Hobbs, K., & 

Kirsten, L. (2013).  

10. *Saunamäki N, Andersson M, & Engström M. (2010).  

11. *Vermeer, W. M., Bakker, R. M., Stiggelbout, A. M., Creutzberg, C. L., Kenter, G. G., 

& Ter Kuile, M. M. (2015).  

12. *Yodchai, K., Hutchinson, A. M., & Oumtanee, A. (2018).  

#4 1. Fileborn, B., Lyons, A., Heywood, W., Hinchliff, S., Malta, S., Dow, B., … 

Minichiello, V. (2017).  

2. Martel, R., Crawford, R., & Riden, H. (2017).  

3. Quinn, C., Platania, P. C., Bale, C., Happell, B., & Hughes, E. (2018).  

#5 1. Akinci, A. (2011).  

2. Evcili, F., & Demirel, G. (2018).  
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Dataanalys 

En dataanalys gjordes enligt Polit och Beck (2017) vilket innebär att data stegvis tolkades, 

strukturerades, organiserades och analyserades. Relevant information plockades ut från det 

vetenskapliga artiklarna enskilt för att sedan diskuteras tillsammans. Innehåll som svarade på 

syftet markerades och sammanfattades vid sidan av, på så sätt kunde likheter och skillnader i 

studiernas resultat urskiljas. Inspirerat av hur Polit och Beck (2017) beskriver utförandet av en 

tematisk innehållsanalys skapades två huvudkategorier: barriärer och möjliggörande faktorer. 

Under dessa identifierade författarna 11 underkategorier under kategorin barriärer. Under 

möjliggörande faktorer identifierade författarna 6 underkategorier. Dessa illustreras i en tabell (se 

Tabell 3). Artiklarna i denna studie sammanfattades med egna ord för att skapa en helhetsbild 

kring innehållet. Eftersom föreliggande studie inkluderat både kvalitativ och kvantitativ forskning 

är resultaten av studierna av olika slag (Friberg, 2012) - de kvalitativa resultaten presenteras i 

artiklarna som teman eller kategorier medan de kvantitativa presenterar procent. Resultaten går 

alltså inte att dra en exakt jämförelse mellan (Friberg, 2012). Trots olika slags 

resultatredovisningar - i form av teman, kategorier eller statistik, har författarna till föreliggande 

studie ändå kunnat identifiera både barriärer och möjliggörande faktorer och underkategorier till 

dessa.  

Tabell 3. Identifierade kategorier 

Tabell 3 

Huvudkategorier Underkategorier 

Barriärer • Tabu och obekvämhet 

• Föreställningar kring patientens kultur 

• Föreställningar kring patientens religion 

• Föreställningar kring ålder  

• Föreställningar kring kön 

• Föreställningar kring sexuella läggningar  

• Brist på ansvarsbeskrivning  

• Brist på rutiner 

• Brist på utbildning 

• Oerfarenhet 

• Tidsbrist 

Möjliggörande faktorer • Tillit och en god vårdrelation 

• Lämpliga förutsättningar 

• Samtalsmallar och rutinchecklistor  

• Utbildning 

• Humor 

• Fysiologiskt snarare än relationellt 
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Etiska aspekter 

Detta är en litteraturstudie vilket betyder att den inte behöver ett godkännande av en etisk 

kommitté. För författarna är det dock viktigt att ta ett forskningsetiskt ställningstagande. 

Författarna har inte plagierat text från artiklar eller andra litteraturstudier. Samtliga artiklar 

som användes i studien har utsatts för etisk granskning och blivit godkända eller fört ett etiskt 

resonemang. Denna studie har utgått ifrån nytto-principen som innebär att resultatet av 

studien ska syfta till att bidra med något som kan förbättra vården (Kristensson, 2014). En 

litteraturstudie bör ha ett objektivt synsätt vid analys av valda artiklar. Det är dock viktigt att 

vara medveten om att ens egna livserfarenheter, attityder och fördomar kan ligga i vägen för 

resultatet i studien (Henricson & Billhult, 2012). Genom att vara öppna inför resultatet och 

genom diskussion har författarna noggrant lagt tid på att formulera texten på ett så objektivt 

sätt som möjligt. 

RESULTATREDOVISNING 

Sammanfattningsvis framkom både barriärer och möjliggörande faktorer såväl av personlig 

som organisatorisk karaktär efter att de 20 artiklarna granskats. Majoriteten av studierna 

visade att samtal om sexualitet upplevdes som svåra för både sjuksköterskor och patienter. 

Utifrån de analyserade artiklarna identifierade författarna 11 barriärer och 6 möjliggörande 

faktorer, som sammanställts i huvudkategorier och underkategorier (se tabell 3).  

BARRIÄRER FÖR SAMTAL OM SEXUELL HÄLSA OCH SEXUALITET 

De fynd som framträdde tydligast var att ämnet ansågs vara tabu, att faktorer som ålder, kön 

och sexuell läggning spelade stor roll. Brist på utbildning, arbetsbeskrivning, erfarenhet och 

tid visade sig också vara anledningar till att inte inleda samtal om sexualitet och sexuell hälsa 

med patienter. 

Tabu och obekvämhet  

Resultatet av de analyserade artiklarna visade att upplevelser av obekvämhet och tabu var de 

främsta hindren för sjuksköterskan att ta upp ämnet sexualitet och sexuell hälsa med patienter 

(Arikan, Meydanlioglu, Ozcan, & Canli Ozer, 2015; Baker 2017; Evcili & Demirel, 2018; 

Huang et al., 2013; Maree & Fitch, 2019; Ussher et al., 2013; Vermeer, Bakker, Stiggelbout, 

Creutzberg, Kenter, & Ter Kuile,2015; Zeng, Liu & Loke, 2012). Närmare 70 % av 

sjuksköterskorna i en av studierna beskrev att de ansåg sig ha adekvat kunskap om hur olika 

sjukdomar och behandlingar påverkar den sexuella hälsan, samtidigt som närmare 40 % valde 

att inte diskutera ämnet med sina patienter på grund av att det kändes genant (Arikan et al., 

2015). I en av studierna, som  hur sjuksköterskor inom psykiatrisk vård hanterade sexuella 

ämnen, var de främsta barriärerna för att ta upp ämnet oro för att bli misstolkad och rädsla för 

att göra patienten upprörd eller förvärra patientens tillstånd genom att ställa intima frågor 

(Quinn et al., 2018). Baker (2017) beskrev att sjuksköterskor undvek dessa frågor eftersom de 

var rädda att göra patienten obekväm eller att de skulle råka förolämpa patienten. Reese et al. 

(2017) anger som hinder för att starta en diskussion att patienten kände sig obekväm eller 

trodde att vårdpersonalen skulle bli obekväm. En del hade uppfattningen att sexualitet och 
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sexuell hälsa var för privat för sjuksköterskan att diskutera (Fitch, Beaudoin & Johnson, 2013; 

Yodchai et al., 2018; Zeng et al., 2012). 

Flera studier visade att det upplevdes som en stor utmaning att lägga sina egna moraliska 

föreställningar och värderingar åt sidan. Detta påverkade huruvida vårdpersonal valde att ta 

upp ämnet eller inte (Baker, 2017; Martel, Crawford, & Riden, 2017; Reese et al., 2017; 

Ussher et al., 2013). I en av studierna uttryckte en sjuksköterska: “Morally as the mother of a 

14-year-old, I would just die if someone gave my daughter contraception… Morally I would 

totally disagree with that” (Martel et al., 2017, s. 25). Tanken på att hennes dotter skulle 

kunna vara patient och behöva preventivmedel var skrämmande och hon skulle anse det vara 

moraliskt fel. 

Fördomar om kulturell bakgrund 

Patientens kulturella bakgrund spelar roll för hur bekväm eller obekväm vårdpersonalen 

kände sig inför att ta upp ämnet. Det berodde ofta på rädsla för att sexualitet och sexuell hälsa 

skulle vara tabubelagd i patientens kultur (Hoekstra et al., 2012; Martel et al., 2017; Reese et 

al., 2017; Ussher et al., 2013; Yodchai et al., 2018). Språkbarriärer och religion visade sig 

också utgöra hinder för att initiera en diskussion (Baker 2017; Fitch et al., 2013; Ek et al., 

2018; Hoekstra et al., 2012; Ussher et al., 2013). Vissa kände sig osäkra på om det var 

lämpligt att fråga om sexualitet och sexuell hälsa med tanke på patientens kultur eller religion 

(Evcili et al., 2018; Maree & Fitch, 2019; Ussher et al., 2013) och i Hoekstras et al. (2012) 

studie framkom det att 56 % av sjuksköterskorna ansåg att etnicitet kunde vara en barriär för 

att ta upp ämnet. Maree och Fitch (2019) menade att vårdpersonal undvek att fråga patienter 

om sexualitet och sexuell hälsa för att det inte skulle bli några missförstånd och att de inte 

skulle “trampa någon på tårna”. Sjuksköterskor upplevde skillnader mellan religioner, bland 

annat kristendom och islam. De kände sig osäkra när det kom till religion och sexualitet. 

Sjuksköterskor i Kanada menade att patienter själva tog initiativ till att tala om sin sexualitet 

och sexuella hälsa medan sjuksköterskor i Zimbabwe upplevde att patienterna inte kände 

tillräckligt stor tillit till sjuksköterskan för att ta upp sina problem. Många patienter oroade sig 

för att sjuksköterskan skulle föra informationen vidare till familjemedlemmar eller andra 

kollegor (Maree & Fitch, 2019). 

Föreställningar om ålder, kön, och sexuell läggning  

Flertalet studier visade att sjuksköterskor och annan vårdpersonal upplevde det betydligt 

svårare att prata om sexualitet och sexuell hälsa med äldre patienter och många undvek att 

fråga äldre patienter om ämnet (Akinci, 2011; Baker 2017; Ek et al., 2018; Fitch et al., 2013; 

Hoekstra et al., 2012; Klaeson et al., 2017; Maree & Fitch, 2019; Ussher et al., 2013; Reese et 

al., 2017). I en av studierna berättade sjuksköterskorna att de tyckte det var lättare att prata 

med patienter som var yngre än dom själva eftersom de då kunde de inta en “föräldraroll”. De 

menade också att yngre personer var mer frispråkiga än äldre och antog att patienter i 80-

årsåldern inte var sexuellt aktiva (Klaeson et al., 2017). I Usshers et al. (2013) studie uppgav 

deltagarna att de ofta såg äldre, ensamstående eller palliativa patienter som asexuella eller 

förutsatte att de var ointresserade av sex. Ek et al. (2017) beskrev hur sjuksköterskor som 

arbetar med dialyspatienter inte tog upp frågan som rutin - särskilt inte med äldre patienter. 
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Om patienten var äldre än 76 år så undvek nästan 7 av 10 av sjuksköterskorna helt att komma 

in på frågor om sexualitet. Baker (2017) skrev att även om sjuksköterskorna var överens om 

att det var viktigt att diskutera frågan med de äldre patienterna, var en barriär att de påminde 

dem om deras egna mor- och farföräldrar - vilket var en anledning till att inte vilja diskutera 

ämnet. Fileborn et al. (2017) belyste att majoriteten av de äldre patienterna (över 65 år) hade 

ett stort behov av att prata om sin sexualitet och sexuell hälsa, men de flesta skulle aldrig 

komma på tanken att ta upp det med sin sjuksköterska eller läkare, på grund av det ansågs 

vara ett för känsligt ämne. 

En av barriärerna till att ta upp frågor om sexualitet och sexuell hälsa var att patienten var av 

motsatt kön, det vill säga att kvinnlig sjukvårdspersonal tyckte det var svårare att prata med 

manliga patienter och vice versa (Akinci, 2011; Fileborn et al., 2017; Fitch et al., 2013; Reese 

et al., 2017; Ussher et al., 2013). Ussher et al. (2013) beskrev till exempel att manlig 

sjukvårdspersonal kände oro inför att ta upp frågor som rörde sexuella ämnen med kvinnliga 

patienter. De upplevde att det kunde misstolkas på ett sätt som skulle bli obekvämt eller att 

patienten skulle få “en annan bild” av den manliga sjukvårdspersonalen. Sjuksköterskor i 

Akincis (2011) studie uttryckte obekvämhet i att fråga manliga patienter om deras sexualitet 

och sexuella hälsa, att ge råd och information till de som upplevde erektionsproblem, att 

undersöka könsorganen och svara på frågor om sexualitet från manliga patienter. 

Vidare visade resultatet att sexuell läggning kunde vara en barriär för samtal om sexualitet. 

Fitch et al. (2013) och Akinci (2011) beskrev att deltagarna i deras studier upplevde det 

svårare att tala om sexualitet och sexuell hälsa med homosexuella patienter än med 

heterosexuella patienter. I Usshers et al. (2013) studie var det endast ett fåtal av 

sjukvårdspersonalen som kände sig bekväma och säkra på att kommunicera med patienter 

som var gay eller lesbiska.  

Brist på ansvarsbeskrivning och rutiner 

Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att diskussionen om sexualitet och sexuell hälsa låg på 

deras ansvar (Evcili & Demirel, 2018; Hoekstra, et al., 2012; Klaeson et al., 2017; Saunamäki, 

Andersson, & Engström, 2010). I andra studier framkom dock att en del av sjuksköterskorna 

ansåg att patienterna själva borde initiera diskussionen, eller att vissa ansåg det vara läkarens 

uppgift att diskutera ämnet (Baker 2017; Ek et al., 2018; Huang et al., 2013; Maree & Fitch, 

2019; Martel et al., 2017; Ussher et al., 2013; Zeng et al., 2012). Saunamäki et al. (2010) 

bekräftade att 40% ansåg att frågan bara skulle diskuteras om patienten själv tog upp saken. 

Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att de kände till hur sjukdom och behandling påverkar 

sexualiteten och den sexuella hälsan hos patienter men samtidigt diskuterade 80% inte ämnet 

med sina patienter. Om det inte fanns tydliga rutiner för hur och när det var lämpligt att ta upp 

ämnet blev det svårare att påbörja samtalet. Ek et al. (2018) belyste att sjuksköterskor ofta 

undvek att ta upp diskussionen när de inte hittade något passande tillfälle eller om en tredje 

person var närvarande i rummet. Även Ussher et al. (2013) menade att en anledning till att 

inte prata om sexualitet och sexuell hälsa var att det saknas rutin-checklistor att följa. En 

sjuksköterska beskrev:  
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“There are forms they fill in about their bowel movements and (laughs) how much they are 

eating, but there’s no reference on forms and things about how their sexual relationship is 

going” (Ussher et al., 2013, s. 1383). 

Citatet poängterar hur det finns verktyg för att fråga patienten om toalettbesök och avföring 

men inte om sexualitet och sexuell hälsa - detta trots att båda dessa ämnen kan anses vara 

privata och svåra att prata om. I Martels et al. (2017) studie uttryckte sjuksköterskor inom 

primärvården att de saknade screening-verktyg och samtalsguider för att diskutera frågan. 

Evcili och Demirel (2018) beskrev att de flesta (86 %) av sjuksköterskorna inte visste om 

vilka modeller som fanns för att utvärdera sexuell hälsa, men den modell som var vanligast att 

de kände till var PLISSIT-modellen.  

Brist på utbildning  

Flertalet studier visade att otillräcklig utbildning, kunskapsluckor och brist på resurser var 

barriärer för att diskutera sexualitet och sexuell hälsa (Baker, 2017; Ek et al., 2018; Evcili & 

Demirel, 2018; Huang et al., 2013; Fileborn et al., 2017; Fitch et al., 2013; Klaeson et al., 

2017; Reese et al., 2017; Ussher et al., 2013; Quinn et al., 2018; Zeng et al., 2012). Klaeson et 

al. (2017) hävdade att grundutbildningen för sjuksköterskor kunde ses som en barriär i sig 

eftersom den inte inkluderade tillräckligt med kompetens för att kunna prata om ämnet. Även 

Evcili & Demirel (2018) beskrev att fler än 70 % ansåg grundutbildningen vara otillräcklig 

när det kom om sexualitet och sexuell hälsa och endast 5% av sjuksköterskorna tyckte sig ha 

adekvat utbildning inom ämnet (Evcili & Demirel, 2018). En av sjuksköterskorna i Bakers 

(2017) studie uppgav till exempel att hen inte hade någon som helst kunskap i ämnet i 

samband med urinkateter. Många sjuksköterskor beskrev att de önskade mer kunskap kring 

sexualitet och sexuell hälsa (Huang et al., 2013). Huang et al. (2013) skrev att närmare 90 % 

av sjuksköterskorna ansåg informationen som gavs till patienten om sexuella ämnen under 

tiden av strålningsbehandling för bäckencancer var otillräcklig. Även Hoekstra et al. (2012) 

menade att patienter måste få mer utbildning i hur läkemedel och behandling påverkar deras 

sexualitet och sexuella hälsa. Dock var en vanlig anledning att inte ta upp ämnet att 

sjuksköterskor inte visste vilken information som fanns att ge till patienten ifall ett sexuellt 

problem identifierades (Klaeson et al., 2017; Quinn et al., 2018).  

Oerfarenhet 

Huang et al. (2013) skrev att skillnader i attityder till sexuella problem hos patienter kunde ha 

att göra med hur lång erfarenhet sjuksköterskan hade. I deras studie var sjuksköterskor med 

mer än 10 års erfarenhet till exempel mer bekväma med att ta upp frågan med patienter. 

Åldern hade också betydelse: sjuksköterskor äldre än 30 år var betydligt mer bekväma än 

sjuksköterskor yngre än 30 år (Huang et al., 2013). Baker (2017) skrev att yngre 

sjuksköterskor fått stöd och råd av sjuksköterskorna med mer erfarenhet och kunskap. Några 

av sjuksköterskorna berättade om situationer där patienter frågat om de kunde vara sexuellt 

aktiva fast man har insatt urinkateter. Sjuksköterskorna ifråga visste inte svaret utan gick för 

att fråga en mer senior kollega. De yngre sjuksköterskorna ansåg att det var ett bra sätt att 

möta patientens behov. Däremot var det inte alla sjuksköterskor med mer erfarenhet som 

valde att diskutera sexualitet och sexuell hälsa med sina patienter (Baker, 2017). Yodchai et 
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al. (2018) beskrev hur sjuksköterskor skaffade sig kunskap i ämnet genom att fråga kollegor 

om råd, leta upp facklitteratur, söka information på internet eller utgå från vänners och sina 

egna personliga erfarenheter. En sjuksköterska menade: 

“We did not have knowledge based on textbooks or reliable sources, but we searched for the 

information on the Internet or took it from websites. But we are not sure if the information that we 

gave is 100% correct or not. [N12]” (Yodchai, Hutchinson & Oumtanee, 2018, s. 233). 

Sjuksköterskorna informerade alltså patienterna om sexualitet och sexuell hälsa, men den var inte 

alltid evidensbaserad. De försökte söka relevant information och hjälpa patienten men de var 

själva osäkra på om information som gavs var av tillräcklig kvalitet (Yodchai et al., 2018). 

Tidsbrist 

En vanlig anledning till att inte diskutera sexualitet och sexuell hälsa var tidsbrist (Fileborn et 

al., 2017; Fitch et al., 2013; Klaeson et al., 2017; Ussher et al., 2013; Maree & Fitch, 2019; 

Martel et al., 2017; Vermeer et al. 2015). Reese et al. (2017) menade också att patienter 

undvek att ta upp ämnet när de uppfattade att vårdpersonalen inte hade tid. Ett hinder kunde 

också vara att sjuksköterskor hade ansvar för alltför många patienter och kunde därför inte 

prioritera frågan (Evcili & Demirel, 2018). I Zengs et al. (2012) studie menade nära 75 % av 

sjuksköterskorna att personalbristen var en barriär. Vidare visade flera studier att 

sjuksköterskor ansåg att en diskussion kring sexualitet och sexuell hälsa inte var av prioritet 

(Evcili & Demirel, 2018; Martel et al., 2017; Ussher et al., 2013). Många menade att 

patienterna var för sjuka för att bry sig om sin sexuella hälsa under sjukhusvistelsen eller att 

det inte var av prioritet under exempelvis pågående cancerbehandling (Fitch et al., 2013; Zeng 

et al., 2012). Nästan hälften av deltagarna i både Arikans et al. (2015) och i Maree & Fitchs 

(2019) studie ansåg att patienterna på sjukhus var för sjuka för att diskutera sexualitet. 

MÖJLIGGÖRANDE FAKTORER FÖR SAMTAL OM SEXUALITET OCH 

SEXUELL HÄLSA 

De mest framträdande möjliggörande faktorerna var utbildning, tillit, god kommunikation, en 

god vårdrelation och stöd från kollegor på arbetsplatsen. Humor var en av strategierna som 

användes för att öppna upp samtal om ämnet. Sjuksköterskor upplevde att det var lättare att ta 

upp ämnen som rör sexualitet som ett fysiologiskt problem snarare än ett holistiskt problem. 

Tillit och en god vårdrelation 

Tillit och en god vårdrelation var de faktorer som var mest betydelsefulla för att kunna 

diskutera sexualitet och sexuell hälsa (Baker, 2017; Fileborn et al., 2017; Reese, et al., 2017; 

Klaeson et al., 2017; Yodchai et al., 2018). Zeng et al. (2012) beskrev att majoriteten av 

sjuksköterskorna ansåg att en god vårdrelation och kompetens i kommunikation var 

grundläggande för att hantera sexuella problem och ohälsa hos patienten. I Fileborns et al. 

(2017) studie berättade en patient hur den långa vårdrelationen till vårdpersonalen gjorde att 

hen kände sig bekväm med att öppna upp sig och ställa frågor om sin sexualitet och sexuella 

hälsa. En sjuksköterska i Bakers (2017) studie menade å andra sidan att “If I have known them 

a long time I would probably feel more awkward, I tend to discuss it at the first visit” (Baker, 
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2017, s. 8). Deltagarna menade alltså att ifall de skulle ta upp frågan så skulle de göra det vid 

första besöket, om de kände patienten väl skulle det bara bli mer obekväma. 

Lämpliga förutsättningar  

Yodchai et al. (2018) belyste strategier som sjuksköterskor använde för att diskutera sexuella 

ämnen. Förutom att söka efter information och kunskap försökte sjuksköterskorna bygga upp 

tilliten hos patienten, hitta lämpliga tillfällen för samtal och organisera lämpliga 

förutsättningar. Miljö var viktig för att kunna skapa ett öppet och avslappnat samtal, 

sjuksköterskorna såg till att kunna vara i ett privat rum med patienten på tu man hand för att 

kunna prata ostört. De ansåg att en diskussion kring sexualitet och sexuell hälsa inte bara var 

en skyldighet utan att det också kunde lindra patientens och patientens partners lidande genom 

att visa medkänsla. Flera sjuksköterskor i studien uttryckte att de kände sig mycket 

uppskattade och att patienterna verkade lättade över att ha fått hjälp med sexuella problem 

(Yodchai et al., 2018).  

Utbildning och adekvata verktyg 

Flertalet studier visade att mer utbildning i ämnet skulle vara en möjliggörande faktor 

(Fileborn et al., 2017; Hoekstra et al., 2012; Martels et al., 2017; Quinn et al., 2018; Reese, et 

al., 2017; Vermeer et al., 2015; Yodchai et al., 2018). Hoekstra et al. (2012) hävdade att olika 

typer av workshops för sjuksköterskor behövs för att vidga vyerna. För att få till bra 

workshops med relevant information krävs insikt i vilka barriärer som hindrar samtalen 

(Hoekstra et al. 2012) Praktisk träning i kommunikation gjorde att vårdpersonalen kände sig 

mer bekväma (Reese, et al., 2017). Sjuksköterskorna med vidareutbildning i sexualitet och 

sexuell hälsa hade betydligt lättare att prata om ämnet med sina patienter (Saunamäki et al., 

2010). Tillgång till tydliga rutiner, policys, färdiga samtalsmallar och checklistor visade flera 

studier skulle underlätta att ta upp ämnet (Ek et al., 2018; Evcili & Demirel, 2018; Fileborn et 

al., 2017; Hoekstra et al., 2012; Martels et al., 2017; Saunamäki & Engström, 2014: Ussher et 

al., 2013). Hoekstra et al. (2012) hävdade att det borde vara tydligare för de olika 

professionerna inom vårdteamet vem som har ansvar för att initiera ämnet och genom detta 

stärka sjuksköterskans kunskap och roll som omvårdnadsansvarig. Hälften av 

sjuksköterskorna i Martels et al. (2017) studie önskade mer utbildning i LGBT/HBTQ.  

Att använda humor 

Saunamäki och Engström (2014) hävdade att en möjliggörande faktor för att underlätta 

diskussionen om sexualitet och sexuell hälsa var att använda humor. Sjuksköterskorna i 

studien beskrev att humor visserligen kräver en viss finkänslighet men att humor och en 

lättsam jargon kunde underlätta för både patient och sjuksköterska att lyfta ämnet. De 

upplevde att humor var en framgångsrik strategi, speciellt när det kom till att ta upp ämnet 

med manliga patienter (Saunamäki och Engström, 2014).  

Att se på sexuella problem som fysiologiska snarare än relationella  

Sjuksköterskor ansåg att det var lättare att prata om sexualitet och sexuell hälsa när det var 

tydligt relaterat till läkemedel och behandling eller något fysiologiskt problem (Baker, 2017; 

Fitch et al., 2013; Hoekstra et al., 2012; Klaeson et al., 2017). Många hade identifierat vissa 
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fördelaktiga tillfällen att diskutera sexuella ämnen: vid uppföljning, efter behandling och 

under samtal om olika läkemedel. Det var lättare att ta upp när det var relaterat till behandling 

(Hoekstra et al., 2012). Bakers (2017) studie visade att sjuksköterskor tyckte det kändes mer 

professionellt att prata om sexuell funktion och hur kroppen “fungerar mekaniskt” än 

relationella aspekter av sexualitet och sexuell hälsa. Även patienter beskrev att de inte hade 

någon önskan om att diskutera sex och sexualitet med sin sjuksköterska, såvida det inte hade 

ett konkret problem de ville ha hjälp med (Fileborn et al., 2017). Möjlighet att kunna remittera 

till andra professioner, såsom fysioterapeut eller sexolog, skulle kunna bidra till att fler tog 

upp ämnet (Reese, et al., 2017; Vermeer et al. 2015). Stöd från andra professioner och 

möjlighet till regelbunden reflektion och handledning beskrevs även som möjliggörande 

faktorer (Martel et al., 2017). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att belysa barriärer och möjliggörande faktorer för samtal mellan 

sjuksköterska och patient om sexualitet och sexuell hälsa. Författarna ansåg att en 

litteraturstudie var en passande metod för att svara på syftet. Enligt Polit och Beck (2017) är 

fördelarna med en litteraturstudie att befintlig forskning kan sammanfattas, studeras och 

kunskapsluckor kan identifieras - vilket kan ge implikationer till vidare forskning. En 

litteraturstudie kan resultera i ett stort eller ett litet antal artiklar, beroende på hur mycket 

forskning som bedrivits inom området. Detta kan vara ett viktigt fynd i sig (Friberg, 2012). 

Tillräckligt med tidigare forskning är dock en förutsättning vid genomförande av 

litteraturstudie (Polit & Beck, 2017). Nackdelar med en litteraturstudie kan vara att relevant 

forskning missas, att det kan finnas en begränsad mängd forskning och att urvalet kan bli 

selektivt. De olika studierna som analyseras i litteraturstudien kan också komma fram till 

olika resultat och olika slutsatser (Forsberg & Wengström, 2016). Enligt Polit och Beck 

(2017) går det inte att säga vilket antal artiklar som krävs för att litteraturstudien ska bli 

generaliserbar. I denna studie analyserades 20 artiklar, vilket bedömdes vara ett 

tillfredsställande antal för att få ett brett och relevant resultat. Artiklarna redovisas i en 

artikelmatris (se Bilaga I).  

Denna litteratursökning genomfördes via sökmotorn EBSCOhost Web. Sökningarna gjordes i 

databaserna CINAHL complete som inkluderade både MEDLINE och CINAHL. CINAHL är 

en av det mest omfattande databaserna inom det vårdvetenskapliga området (Kristensson, 

2014) och är enligt Polit och Beck (2017) mest fokuserat på omvårdnad. Två olika databaser 

användes för att stärka den vetenskapliga tyngden. Inom omvårdnadsämnet kan det vara 

utmanande att hitta relevanta sökord då det finns många “mjuka” termer som kan beskriva 

samma sak enligt Friberg (2012) och därför är det möjligt att vi som författare kan ha missat 

relevanta sökord och därmed studier. Indexord från CINAHL headings och MeSH-termer 

användes i sökningen för att få fram ett brett sökresultat. Det var samma indexord som 

användes i båda databaserna, vilka har märkts med ”MH” i sökmatrisen (se tabell 1). Fördelar 

med att söka med hjälp av databasernas indexeringsord är att de är enhetliga, varje referens 
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får ett antal distinkta termer som syftar till att beskriva artikelns innehåll. Ett abstrakt ska 

också beskriva en artikels innehåll men att söka på ord i beskrivande text kan leda till 

irrelevanta träffar. Med indexeringsord behöver man inte ta hänsyn till synonymer och 

stavningsvarianter som man måste göra med fritextord. En nackdel med indexord är att de kan 

vara alltför generella för att svara på forskningsfrågan. De kan också exkludera studier som 

ännu inte blivit indexerade, vilket är en av anledningarna till att fritext också bör användas i 

sökningarna (SBF, 2019). Enligt Kristensson (2014) finns inte heller alltid de termer som kan 

ingå i forskningsfrågan i databasernas ordlistor och därför kombinerades indexord med 

fritextsökningar. Kristensson (2014) menar att sökningen bör begränsas till aktuell forskning. 

Därav valde författarna att begränsa sökningen till artiklar publicerade mellan år 2009–2019.  

Studierna i de utvalda artiklarna hade både sjuksköterskor, andra vårdprofessioner och 

patienter med i sitt urval. Detta möjliggör en överförbarhet till andra professioner. I alla 

studier var deltagarna i majoritet eller uteslutande kvinnor. Eftersom sjuksköterskeyrket i 

världen är kvinnodominerat är det svårt att undersöka hur eller om det finns någon skillnad i 

hur kvinnliga och manliga sjuksköterskor upplever att diskutera sexualitet med patienter. De 

valda studierna kommer från Holland, Sverige, Storbritannien, Turkiet, USA, Kanada, 

Australien, Nya Zeeland, Thailand, Kina och Zimbabwe. Överförbarheten är hög från de 

studier som genomförts i Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland. Studier från 

andra världsdelar kan visa på kulturella skillnader men även likheter som eventuellt är 

oberoende av det kulturella eller sociala sammanhanget, vilket gjorde att författarna ansåg det 

vara av värde att inkludera studier från olika delar av världen. 

I urvalsprocessen exkluderades sjuksköterskor som var specialiserade inom sexualitet och 

sexuell hälsa, såsom barnmorskor eller sjuksköterskor med vidareutbildning inom sexuell 

hälsa. Detta på grund utav att dessa professioner diskuterar sexualitet och sexuell hälsa med 

patienter i sitt dagliga arbete. Rimligtvis borde det därför inte finnas samma typer av barriärer 

för samtalet, vilket gör att studier med dessa professioner inte skulle kunna svara på syftet i 

föreliggande studie.    

Det finns ett flertal mallar för att kunna granska en artikels kvalitet, exempelvis från Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2017). Författarna har dock valt att inte 

använda sig utav dessa, då vi inte bedömt oss vara på den vetenskapliga nivå som krävs för att 

kunna använda dessa adekvat. Istället bedömdes kvaliteten på artiklarna bland annat utifrån 

deras IMRaD-struktur, det vill säga Introduktion, Metod, Resultat och (and) Diskussion. Enlig 

Kristensson (2014) kan studier vara irrelevanta av flera orsaker. Syftet, metoden, 

interventionen eller utfallsmåttet kan visa sig vara irrelevant för studiens forskningsfråga och 

det var utifrån detta som artiklarna bedömdes.  

De använda artiklarna var skrivna på engelska, då detta inte är författarnas förstaspråk finns 

det risk för feltolkningar. Det utvalda artiklarna har därför lästs upprepade gånger för att 

utesluta missförstånd. Vilken litteratur författarna använder och hur mycket tid som lagts på 

litteratursökningen är helt avgörande för kvaliteten i studien (Kristensson, 2014). Författarna 

har gjort ett så omfattande arbete med denna studie som varit praktiskt möjligt inom 
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tidsramen för examensarbetet. En systematisk litteraturöversikt skulle ha kunnat ge en högre 

kvalitet och tillförlitlighet. En sådan studie har dock ett antal krav som måste uppfyllas, bland 

annat att ska en systematiskt genomförd sökning efter all relevant litteratur genomföras, en 

kvalitetsgranskning av alla relevanta studier samt omfattande redovisning för hur detta utförts 

(Kristensson, 2014). Med tanke på dessa krav bedömde vi att en systematisk litteraturöversikt 

inte skulle vara genomförbar inom ramen för detta examensarbete.  

Triangulering innebär att minst två personer analyserar och tolkar data, för att på så vis stärka 

resultatet genom att minska risken för att resultatet färgas av författarens förkunskaper och 

meningar om ämnet (Kristensson, 2014). Författarna har under litteraturstudiens gång arbetat 

tillsammans och lagt mycket tid på både reflektion och diskussion. Genom att författarna 

använt sig av triangulering ökar tillförlitligheten till studiens resultat. 

Resultatdiskussion 

BARRIÄRER 

Sammanfattningsvis visade resultatet att sjuksköterskor undviker att ta upp ämnet sexualitet 

och sexuell hälsa med patienter på grund av flera orsaker. Anledningar till att inte prata om 

sexualitet var ofta egna attityder, värderingar eller uppfattningar. Resultatet visade att faktorer 

som kön, ålder, sexuell läggning, ålder, kultur och religion påverkade ifall sjuksköterskor tog 

ämnen som rör sexualitet och sexuell hälsa.  

 

Stereotypa förställningar om vissa grupper som asexuella 

Resultatet i föreliggande studie visade bland annat att vårdpersonal undvek att ställa frågor 

om sexuell hälsa till äldre patienter vilket visar att det finns en stereotyp bild av äldre 

människor som asexuella. Olsson et al. (2012) bekräftar att sjuksköterskor ansåg att sexualitet 

var ännu mer tabu när det gällde äldre patienter. Detta trots att sexualiteten är något som följer 

med människan genom hela livet och inte alls behöver försvinna i samband med åldrandet 

(Gledhill & Schweitzer, 2014).  

Uppfattningar om kvinnlig och manlig sexualitet  

En barriär var om patienten var av motsatt kön och detta fynd bekräftas även i Quinns (2011) 

studie: om patienten var av motsatt kön upplevde sjuksköterskorna att det var svårare, och 

anledningen var enligt deltagarna att det kändes påträngande och gränsöverskridande. Med 

tanke på detta borde en slutsats kunna dras om att manliga patienter ännu mer sällan skulle bli 

tillfrågade om sexualitet än kvinnliga patienter. Klaesons et al. (2017) studie visade dock att 

sjuksköterskor fann mäns sexuella problem mer påtagliga och kopplade till fysiologi än 

kvinnors sexuella problem, därför upplevdes det lättare att tala med män. Exempelvis sågs 

erektionsproblem som en vanlig biverkning av olika läkemedel eller sjukdomar. Kvinnors 

sexuella problem beskrevs istället som relationella. De kvinnliga patienterna fick ofta kort och 

gott rådet att köpa östrogengel på apoteket eller använda glidmedel under samlag som lösning 

på sexuella problem. Quinn (2011) bekräftar att män fick mer empati när det kom till sexuella 

problem. Det fanns en stor skillnad i hur sexualiteten hos manliga och kvinnliga patienter 

uppfattades - kvinnliga patienter uppfattades ofta som offer eller i risk att bli sexuellt 

utnyttjade, där sjuksköterskans roll kunde vara att ge “moralisk” vägledning eller råd. Hos 
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män sågs sexualiteten på ett annat sätt, där erektions- eller ejakulationsproblem togs på stort 

allvar. Den grupp som fick störst empati för sina sexuella problem var unga män (Quinn, 

2011). Hayter och Harrison (2008) anser att sjuksköterskor som arbetar med sexualrådgivning 

i någon form borde försöka arbeta för att höja det empatiska tänkandet hos manliga patienter 

och att kvinnliga patienter borde få stöd och hjälp med den eventuella sociala press som kan 

finnas från deras manliga partner (Hayter & Harrison, 2008). Ollivier, Aston och Price (2019) 

konstaterar att sjuksköterskor måste bli mer medvetna om hur de kan påverkas av kulturella 

föreställningar, exempelvis ifall personer av olika kön kan diskutera sexualitet med varandra. 

Heteronormativt synsätt 

Vidare visade resultatet i föreliggande studie att ämnet sexualitet diskuteras mer sällan med 

patienter som var homosexuella jämfört med heterosexuella patienter. Samtidigt menade de 

flesta sjuksköterskorna i Manzers et al. (2018) studie att de inte alls behandlade LGBT-

patienter annorlunda än heterosexuella patienter. Emellertid är synen på sexualitet fortfarande 

väldigt heteronormativ, även i det moderna västliga samhället, vilket innebär att patienter kan 

riskera att utsättas för diskriminering (Klaeson et al, 2017). Manzer et al. (2018) menar att det 

saknas lämpliga termer för att diskutera LGBT/HBTQ. Eftersom majoriteten av 

sjuksköterskor saknar utbildning i hur samtalet ska gå till generellt finns det ännu mindre 

utbildning i samtal om sexuell hälsa med LGBT-personer. Sjuksköterskor med utbildning i 

LGBT menar att det krävs mer utbildning för allmänsjuksköterskor (Manzer et al., 2018). I en 

studie av Knight, Shoveller, Carson, & Contreras-Whitney (2014) uppgav vårdpersonalen att 

de kände stor frustration över att de inte hade tillräckligt med utbildning LGBTQ. De 

upplevde också att de hade svårt att relatera till LGBTQ-patienterna i relation till sin egen 

heterosexualitet. Ollivier, Aston och Price (2019) menar att eftersom kön och sexualitet är 

socialt konstruerade, behöver normer uppmärksammas för att sjuksköterskan och patienten 

ska kunna kommunicera om sexualitet (Ollivier, Aston & Price, 2019).  

Föreställningar kring kultur, religion och sexualitet 

Julien et al. (2010) menar att sjuksköterskor saknar utbildning i olika kommunikationsstilar 

och insikt i olika sociokulturella värderingar. Resultatet i föreliggande studie visade att 

kulturell bakgrund hos patienten och språk var faktorer som kunde göra att vårdpersonal 

undvek ämnet. Arikan et al. (2015) menade att det fanns skillnader mellan kinesiska 

sjuksköterskor och sjuksköterskor i västvärlden. Deras studie visar exempelvis att svenska 

sjuksköterskor var mer benägna att diskutera sexualitet med sina patienter än deras kinesiska 

kollegor. Detta menar författarna berodde främst på skillnader i religion och kultur (Arikan et 

al., 2015). Å andra sidan visade studien av Maree & Fitch (2019), vilken jämförde Kanada 

och Zimbabwe, att de kulturella skillnaderna inte alls var särskilt många. Det var i princip 

samma barriärer i de två länderna som gjorde att vårdpersonal och patienter inte diskuterade 

sexualitet och sexuell hälsa, nämligen, personliga värderingar och uppfattningar, tidsbrist, 

tabun och att ämnet ansågs vara för privat (Maree & Fitch, 2019).  

Vidare var ett fynd i studien att religion kunde vara ett hinder för att ta upp sexuella ämnen. I 

en studie från Brasilien uttryckte en deltagare: “[...] many women who follow certain 

religions feel ashamed to talk about their body, do not seek medical care and even hide 
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important information.” (Silva et al., 2014, s. 618), vilket visar på hur religion göra ämnet än 

mer tabubelagt.  

Intersektionellt perspektiv 

Klass är en maktfaktor som ingår i begreppet intersektionalitet. I en studie av Martinez-Hume 

et al. (2017) undersöktes hur amerikaner som inte hade någon privat sjukvårdsförsäkring 

upplevde sjukvården och stigmatiseringen som detta innebar. En av deltagarna i studien 

beskrev att sjukvårdspersonal behandlade henne annorlunda än andra patienter och att detta 

berodde på att hon var en ung, svart kvinna med dålig ekonomi. Detta exempel menar 

Martinez-Hume et al. (2017) kan visa på hur stigmatisering sker på grund av flera olika 

maktstrukturer, såsom kön, socioekonomisk status, ålder och etnicitet. I föreliggande studie 

visade resultatet att flera faktorer förutom kön och etnicitet, exempelvis religion, ålder och 

sexuell läggning spelade roll för om sjuksköterskor valde att ta upp ämnet sexualitet och 

sexuell hälsa med patienten. Maktstrukturer i vårdrelationer är förankrade i strukturella 

ojämlikheter och dessa ojämlikheter utgör de främsta orsakerna till stigmatisering i vården 

(Martinez-Hume et al., 2017). Sexualitet och sexuell hälsa är enligt resultatet från de 

analyserade artiklarna mer tabu när det kommer till vissa grupper. Dessa grupper - som 

sjuksköterskan kan ha förutfattade meningar om när det kommer till sexualitet och sexuell 

hälsa, kan därför bli stigmatiserade.  

 

Intersektionalitet är ett relativt nytt begrepp som fortfarande inte riktigt är implementerat i 

Sverige. Innebörden av ordet är bättre etablerat i bland annat USA. Sökningar på det engelska 

ordet ”intersectionality” ger i skrivande stund cirka 90 000 träffar på Google Scholar medan 

det svenska ordet bara ger cirka 4400 träffar. En intressant frågeställning är hur 

intersektionalitet som teori och praktik skulle kunna bidra till en mer personcentrad 

omvårdnad i Sverige. 

 

Sjuksköterskans ansvar, arbetsbeskrivning och utbildning 

Sammanfattningsvis visade resultatet att sjuksköterskor undviker att ta upp ämnet sexualitet 

med patienter på grund av flera orsaker. Sjuksköterskor i en studie av Julien, Thom, & Kline 

(2010) hänvisade ofta till en läkare för att diskutera sexualitet, vilket stämmer överens med 

denna studies fynd - det är tydligt att det saknas en tydlig ansvarsbeskrivning och rutiner för 

hur diskussionen ska inledas. Ett av fynden var att sjuksköterskor var osäkra på hur, var och 

när det är lämpligt att ta upp ämnet vilket Olsson, Berglund, Larsson och Athlin (2012) 

bekräftar. Enligt bland andra Quinns (2018) studie var många sjuksköterskor nervösa för att 

uppröra patienten genom att fråga om sexualitet och enligt Magnan, Reynolds och Gavin 

(2006) trodde de flesta att patienter inte förväntar sig att sjuksköterskan ska ta upp ämnet. 

Men enligt Julien et al. (2010) är detta en föreställning som inte stämmer - patienter vill i 

själva verket gärna ha information om ämnet. Enligt resultatet i föreliggande studie tyckte 

vissa att sexualitet var ett ämne som sjuksköterskan inte borde diskutera eftersom det är för 

privat. Emellertid skriver Julien et al. (2010) att sjuksköterskor i deras studie inte alls ansåg 

ämnet för privat.  
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Ett annat fynd ur resultatet var att patienterna ibland ansågs vara för sjuka för att bry sig om 

sin sexuella hälsa. Magnan et al. (2006) hävdar däremot att sjuksköterskor inte höll med om 

detta utan ansåg att det är av vikt att prata om sexualitet för patientens fortsatta hälsa. Även i 

Juliens et al. (2010) studie uttrycktes att möjligheten till en god sexualitet under sjukdom kan 

vara avgörande för patientens tillfrisknande och sjuksköterskorna menade att de hade kunskap 

i hur olika typer av cancer påverkar sexualiteten hos både kvinnor och män. Enligt deltagarna 

har de hittat strategier för att kunna diskutera saken med patienterna (Julien et al., 2010).  

Det går att se tydliga skillnader i erfarenhet och utbildning hos sjuksköterskor med specifik 

kompetens - sjuksköterskor som arbetar inom onkologi anser sig till exempel ha god kunskap 

i hur sjukdom påverkar sexualiteten (Julien et al., 2010) medan sjuksköterskor som arbetar 

med patienter som har urinkateter uppgav att de inte fått någon som helst utbildning i 

sexualitet vid användning av urinkateter (Baker, 2017). Andra studier hävdade att det inte 

fanns några signifikanta skillnader mellan sjuksköterskor med mer utbildning och 

nyexaminerade sjuksköterskor (Akinci, 2011). Även Arikan et al. (2015) kom fram till att det 

inte fanns några skillnader i huruvida sjuksköterskorna valde att diskutera sexualitet i relation 

till längd på livserfarenhet och ålder vilket bekräftas av Magnan et al. (2006). Däremot hade 

sjuksköterskor som jobbade på olika enheter där de fått tillgång till utbildning i sexuell hälsa 

och kommunikation betydligt mer erfarenhet och kunskap i ämnet. Intressant nog gjorde detta 

dock inte att de valde att ta upp diskussionen med sina patienter (Arikan et al., 2015).  

MÖJLIGGÖRANDE FAKTORER 

I resultatet framkom fler barriärer än möjliggörande faktorer. De möjliggörande faktorerna 

handlade om redskap, strategier och förutsättningar för samtalet om sexualitet och sexuell 

hälsa.  

Utbildning om samtal kring sexualitet och sexuell hälsa 

Både Klaeson et al. (2017) och Akinci (2011) ansåg att mer utbildning för sjuksköterskor på 

grundnivå krävs för att öppna upp och normalisera diskussionen om sexualitet. Silva et al. 

(2014) beskriver i sin studie att sjuksköterskestudenter anser att utbildningen inte förbereder 

dem för att ha en diskussion om sexualitet och att de få riktlinjer som finns endast fokuserar 

på kontroll av smittspridning. Utbildning krävs på både grundnivå och specialistnivå för att 

stärka sjuksköterskors självförtroende (Moore, Higgins & Sharek, 2013). För att kunna ge en 

omfattande holistisk omvårdnad krävs förebilder och kunskap inom ämnet (Moore, Higgins & 

Sharek, 2013).  

Strategier: fysiologi och humor 

Vanligtvis pratar vårdpersonal med patienter i fertil ålder om hur patienters sexualitet och 

reproduktion kan påverkas under behandling av bland annat livmoderhals- och testikelcancer. 

De får då ofta möjlighet till att frysa sina ägg eller spermier (Maree & Fitch, 2019). Enligt 

Baker (2017), Hoekstra et al. (2012) och Klaeson et al. (2017) ansåg många att det var lättare 

att tala om sexualitet som något fysiologiskt. Olsson, Berglund, Larsson och Athlin (2012) 

bekräftar detta då de menar att sexuella problem som är relaterade till sjukdom eller 

behandling kan vara en startpunkt för diskussion. Saunamäki och Engströms (2014) studie var 
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den enda som framhävde humor som en strategi för att tala om sexualitet. Humor är dock inte 

helt okomplicerat att använda med individer som befinner sig i en känslig situation. 

Sjuksköterskan behöver ta fram egna och personliga verktyg för att få till ett så bra samtal 

med patienten som möjligt. Humor kan hjälpa både sjuksköterskan och patienten att öppna 

upp samtalet, det är dock av största vikt att läsa av både patienten och situationen så att ingen 

blir kränkt eller förminskad.   

En mer holistisk syn på sexualitet och sexuell hälsa  

Moore et al. (2013) menar att sjuksköterskor måste bli mycket mer aktiva i att initiera en 

diskussion kring sexualitet och komma bort från den vårdkultur som råder i nuläget där det 

passivt väntas på att patienterna själva ska ta upp problem. Enligt Silva et al. (2014) är 

sexualitet inom vården inriktad på aspekterna av anatomi och sjukdomar, inte med betoning 

på alla olika delar som utgör en människas sexualitet och som är nödvändig för att ge en 

holistisk omvårdnad. Således är sjukdomsförebyggande fortfarande det primära sättet som 

sjuksköterskor pratar om sexualitet på (Silva et al., 2014).  
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SLUTSATS 

Sammanfattningsvis undviker många sjuksköterskor ämnet på grund av egna fördomar, 

värderingar eller uppfattningar, trots att det finns en medvetenhet hos sjuksköterskor om att 

sexualitet är ett viktigt område och att olika sjukdomar och behandlingar påverkar patienters 

sexuella hälsa. Det är tydligt att det finns en inkonsekvens mellan vad patienter vill och vad 

sjuksköterskor gör - många patienter önskar att sjuksköterskan inleder samtalet om sexualitet och 

sexuell hälsa, men ändå tar inte sjuksköterskor upp ämnet.  

När sjuksköterskor undviker att ta upp frågan med en patient på grund av hens ålder, kön, 

sexualitet, kulturella bakgrund eller religion bidrar det till en ojämlikhet i vården. Genom 

resultatet kan en slutsats dras att vissa grupper blir dubbelt stigmatiserade, såsom äldre HBTQ-

personer. Sjuksköterskan har ett lagstadgat ansvar för att motverka ojämlikhet. För att uppnå en 

jämlik och personcentrerad vård kan ett intersektionellt synsätt vara ett redskap - det behövs en 

ökad kunskap och medvetenhet kring hur olika maktstrukturer påverkar vårdrelationen och 

vårdmötet.  Sexuell hälsa är något som påverkar hela befolkningen och är viktigt ur ett 

folkhälsoperspektiv. Det är sjukvården som står för information och kunskap i ämnen som rör den 

sexuella hälsan - reproduktion, livskvalitet och nära relationer, vilka är en stor del av livet. 

Det skulle vara fördelaktigt för patienten om sexualitet inkluderades i både den medicinska 

behandlingen och i omvårdnadsarbetet. Många sjuksköterskor upplever att sexuell hälsa tillhör 

deras arbetsområde som omvårdnadsansvarig, emellertid behöver detta implementeras i det 

dagliga arbetet. Det måste bli tydligare i sjuksköterskans ansvarsbeskrivning för hur, var och när 

sexualitet ska diskuteras. Denna uppsats har även relevans för andra professioner inom vården då 

sexualitet och sexuell hälsa är något som alla i det multiprofessionella teamet kan hjälpa patienten 

med. 

Redan år 1975 kom WHO fram till att det fanns ett omfattande utbildningsbehov hos 

vårdpersonalen i ämnet sexuell hälsa. Mer än 40 år senare upplever sjuksköterskor runt om i 

världen ämnet för svårt att diskutera. Vidare forskning på vilken typ av utbildning sjuksköterskor 

bör besitta saknas fortfarande. Med denna studie önskar vi som författare kunna bidra till insikt 

gällande hur våra fördomar och attityder påverkar patientens vård och hur vi kan förbättra 

omvårdnadsarbetet. Från resultatet framkom att sjuksköterskor tycker det är extra svårt att prata 

med vissa grupper. Intressant vore att mer djupgående undersöka hur attityder kring att prata om 

sexualitet med äldre och med HBTQ-personer samt hur religiösa och kulturella kontexter påverkar 

sexualitet och sexuell hälsa. En grupp som inte tagits upp i denna studie är personer med 

funktionshinder och deras sexuella hälsa. 

 

 

 



 

26 

REFERENSER 

*Ingår i resultatredovisningen 

*Akinci, A. (2011). The Comfort Levels of Nurses During Clinical Experiences Which Include 

Sexual Topics. Sexuality & Disability, 29(3), 239–250. doi:10.1007/s11195-011-9208-6 

*Arikan, F., Meydanlioglu, A., Ozcan, K., & Canli Ozer, Z. (2015). Attitudes and Beliefs of 

Nurses Regarding Discussion of Sexual Concerns of Patients During Hospitalization. Sexuality & 

Disability, 33(3), 327–337. doi: 10.1007/s11195-014-9361-9 

*Baker, G. R. (2017). Nurses experiences discussing sexuality with urinary catheter patients. 

International Journal of Urological Nursing, 11(1), 6–12. doi: 10.1111/ijun.12114 

da Silva, S. C., Ressel, L. B., Pedro, E. N. R., Alves, C. N., Stumm, K., & Wilhelm, L. A. (2014). 

Perceptions of adolescent women regarding gender differences: a descriptive study. Online 

Brazilian Journal of Nursing, 13(2), 255–263. 

*Ek, G. F., Gawi, A., Nicolai, M. P. J., Krouwel, E. M., Den Oudsten, B. L., Den Ouden, M. E. 

M., … Elzevier, H. W. (2018). Sexual care for patients receiving dialysis: A cross-sectional study 

identifying the role of nurses working in the dialysis department. Journal of Advanced Nursing, 

74(1), 128–136. doi: 10.1111/jan.13386 

*Evcili, F., & Demirel, G. (2018). Patient’s Sexual Health and Nursing: A Neglected Area. 

International Journal of Caring Sciences, 11(2), 1282–1288. 

Farrag, S., & Hayter, M. (2014). A Qualitative Study of Egyptian School Nurses’ Attitudes and 

Experiences Toward Sex and Relationship Education. Journal of School Nursing, 30(1), 49–56. 

*Fitch, M. I., Beaudoin, G., & Johnson, B. (2013). Challenges having conversations about 

sexuality in ambulatory settings: Part II-- Health care provider perspectives. Canadian Oncology 

Nursing Journal, 23(3), 182–188. doi: 10.5737/1181912x233182188 

*Fileborn, B., Lyons, A., Heywood, W., Hinchliff, S., Malta, S., Dow, B., … Minichiello, V. 

(2017). Talking to healthcare providers about sex in later life: Findings from a qualitative study 

with older Australian men and women. Australasian Journal on Ageing, 36(4), E50–E56. 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I Friberg, F. (red.), Dags för uppsats: vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (2., [rev.] uppl.). (s.133–243). Lund: Studentlitteratur. 

Folkhälsomyndigheten. (2015). Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner: En 

rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige. Hämtad 11 december 2018, från 

Folkhälsomyndigheten, 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a55cb89cab14498caf47f2798e8da7af/halsan-

halsans-bestamningsfaktorer-transpersoner-15038-webb.pdf 

 

https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1007/s11195-011-9208-6
https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1007/s11195-011-9208-6
https://doi.org/10.1007/s11195-014-9361-9
https://doi.org/10.1111/ijun.12114
https://doi.org/10.1111/jan.13386
https://doi.org/10.5737/1181912x233182188
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a55cb89cab14498caf47f2798e8da7af/halsan-halsans-bestamningsfaktorer-transpersoner-15038-webb.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a55cb89cab14498caf47f2798e8da7af/halsan-halsans-bestamningsfaktorer-transpersoner-15038-webb.pdf


 

27 

Folkhälsomyndigheten. (2018). Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Hämtad 11 

december 2018, från Folkhälsomyndigheten, https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-

levnadsvanor/sexuell-halsa-hivprevention/srhr/ 

Folkhälsomyndigheten. (2014). Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland 

homo- och bisexuella personer: Resultat från nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. 

Hämtad 11 december, 2018, från Folkhälsomyndigheten, 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a0255680a6684603a08af46bc8f323a9/utv-

halsan-bestamningsfaktorer-homo-bi-fina-2014.pdf 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. (4. rev. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

Graneheim UH, & Lundman B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, 

procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 105–112. 

Gledhill, S., & Schweitzer, R. D. (2014). Sexual desire, erectile dysfunction and the 

biomedicalization of sex in older heterosexual men. Journal of Advanced Nursing, 70(4), 894–

903. 

Hayter M, & Harrison C. (2008). Gendered attitudes towards sexual relationships among 

adolescents attending nurse led sexual health clinics in England: a qualitative study. Journal of 

Clinical Nursing, 17(22), 2963–2971. 

Henricson, M. Billhult, A. (2012). Kapitel 6 Kvalitativ design. I Henricson, M. (red.), 

Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (1. uppl.) (s.129-

137). Lund: Studentlitteratur. 

 

Hirdman, Y. (1988). Genussystemet: teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning. 

Uppsala: Maktutredningen. 

*Hoekstra, T., Lesman-Leegte, I., Couperus, M. F., Sanderman, R., & Jaarsma, T. (2012). What 

keeps nurses from the sexual counseling of patients with heart failure? Heart & Lung, 41(5), 492–

499. doi: 10.1016/j.hrtlng. 2012,04.009 

Hulter, B. (2014) Sexualitet. I A-K. Edberg & H. Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder: Hälsa och 

ohälsa (s. 581-607) (2: a Upplagan). Lund: Studentlitteratur 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2018:1997). Hämtad 15 december 2018, från Riksdagen, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-

sjukvardslag_sfs-2017-30 

Julien JO, Thom B, & Kline NE. (2010). Identification of barriers to sexual health assessment in 

oncology nursing practice. Oncology Nursing Forum, 37(3), E186-90. doi: 

10.1188/10.ONF.E186-E190 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/sexuell-halsa-hivprevention/srhr/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/sexuell-halsa-hivprevention/srhr/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a0255680a6684603a08af46bc8f323a9/utv-halsan-bestamningsfaktorer-homo-bi-fina-2014.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a0255680a6684603a08af46bc8f323a9/utv-halsan-bestamningsfaktorer-homo-bi-fina-2014.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a0255680a6684603a08af46bc8f323a9/utv-halsan-bestamningsfaktorer-homo-bi-fina-2014.pdf
https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2012.04.009
https://doi.org/10.1188/10.ONF.E186-E190
https://doi.org/10.1188/10.ONF.E186-E190


 

28 

Karolinska Institutets universitetsbibliotek. (2019). Ämnesord och fritext. Hämtad 25 januari 2019, 

från Karolinska Institutets universitetsbibliotek,  https://kib.ki.se/soka-vardera/soka-

information/amnesord-och-fritext  

*Klaeson, K., Hovlin, L., Guvå, H., & Kjellsdotter, A. (2017). Sexual health in primary health 

care - a qualitative study of nurses’ experiences. Journal of Clinical Nursing, 26(11–12), 1545–

1554. doi: 10.1111/jocn.13454 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik: för studenter inom 

hälso- och vårdvetenskap. (1.utg.) Stockholm: Natur & Kultur 

Knight, R. E., Shoveller, J. A., Carson, A. M., & Contreras-Whitney, J. G. (2014). Examining 

clinicians’ experiences providing sexual health services for LGBTQ youth: considering social and 

structural determinants of health in clinical practice. Health Education Research, 29(4), 662–670. 

doi: 10.1093/her/cyt116 

*Li-Li Huang, Jing Pu, Li-Hua Liu, Xiao-Bo Du, Jin Wang, Jun-Ying Li, … Mei He. (2013). 

Cancer department nurses’ attitudes and practices in response to the sexual issues of pelvic 

radiation patients: A survey in Sichuan, China. Contemporary Nurse: A Journal for the Australian 

Nursing Profession, 43(2), 146–151. doi: 10.5172/conu.2013.43.2.146 

Leksell, J. & Lepp, M. (red.) (2013). Sjuksköterskans kärnkompetenser. (1. uppl.) Stockholm: 

Liber. 

Magnan, M. A., Reynolds, K. E., & Galvin, E. A. (2006). Barriers to Addressing Patient Sexuality 

in Nursing Practice. Dermatology Nursing, 18(5), 448–454. 

Manzer, D., O’Sullivan, L. F., & Doucet, S. (2018). Myths, misunderstandings, and missing 

information: Experiences of nurse practitioners providing primary care to lesbian, gay, bisexual, 

and transgender patients. Canadian Journal of Human Sexuality, 27(2), 157–170. doi: 

10.3138/cjhs.2018-0017 

*Maree, J., & Fitch, M. I. (2019). Holding conversations with cancer patients about sexuality: 

Perspectives from Canadian and African healthcare professionals. Canadian Oncology Nursing 

Journal, 29(1), 64–76. 

*Martel, R., Crawford, R., & Riden, H. (2017). “By the way....how’s your sex life?” - A 

descriptive study reporting primary health care registered nurses engagement with youth about 

sexual health. Journal of Primary Health Care, 9(1), 22–28. doi: 10.1071/HC17013 

Manzer, D., O’Sullivan, L. F., & Doucet, S. (2018). Myths, misunderstandings, and missing 

information: Experiences of nurse practitioners providing primary care to lesbian, gay, bisexual, 

and transgender patients. Canadian Journal of Human Sexuality, 27(2), 157–170. 

https://kib.ki.se/soka-vardera/soka-information/amnesord-och-fritext
https://kib.ki.se/soka-vardera/soka-information/amnesord-och-fritext
https://doi.org/10.1111/jocn.13454
https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1093/her/cyt116
https://doi.org/10.5172/conu.2013.43.2.146
https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.3138/cjhs.2018-0017
https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.3138/cjhs.2018-0017
https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1071/HC17013


 

29 

Martinez-Hume, A., Baker, A., Bell, H., Montemayor, I., Elwell, K., Hunt, L., … Hunt, L. M. 

(2017). “They Treat you a Different Way:” Public Insurance, Stigma, and the Challenge to Quality 

Health Care. Culture, Medicine & Psychiatry, 41(1), 161–180. https://doi-

org.till.biblextern.sh.se/10.1007/s11013-016-9513-8 

Mattsson, T. (2010). Intersektionalitet i socialt arbete. Teori, reflektion och praxis. (1. Uppl.) 

Malmö: Gleerups 

McGrath, P. D. (2012). The impact on sexuality after diagnosis and treatment for a hematologic 

malignancy: findings from Australia. Oncology Nursing Forum, 39(6), 595–600. doi: 

10.1188/12.ONF.595-600 

Moore, A., Higgins, A., & Sharek, D. (2013). Barriers and facilitators for oncology nurses 

discussing sexual issues with men diagnosed with testicular cancer. European Journal of 

Oncology Nursing, 17(4), 416–422. doi: 10.1016/j.ejon.2012.11.008 

Nationella sekretariatet för genusforskning. 2018. Makt. Hämtad 1 april 2019, från Nationella 

sekretariatet för genusforsknings, https://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-genusforskning/ 

Nationella sekretariatet för genusforskning. 2016. Om genusforskning. Hämtad den 17 december, 

från Nationella sekretariatet för genusforsknings, https://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-

genusforskning/ 

Ollivier, R., Aston, M., & Price, S. (2019). Let’s talk about sex: A feminist poststructural 

approach to addressing sexual health in the healthcare setting. Journal of Clinical Nursing, 

28(3/4), 695–702. doi: 10.1111/jocn.14685 

Olsson, C., Berglund, A.-L., Larsson, M., & Athlin, E. (2012). Patient’s sexuality – A neglected 

area of cancer nursing? European Journal of Oncology Nursing, 16(4), 426–431. doi: 

10.1016/j.ejon.2011.10.003 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice (10. uppl.) Philadelphia: Wolters Kluwer. 

Quinn, C., Happell, B., & Browne, G. (2011). Sexuality and Consumers of Mental Health 

Services: The Impact of Gender and Boundary Issues. Issues in Mental Health Nursing, 32(3), 

170–176. doi: 10.3109/01612840.2010.531518 

*Quinn, C., Platania, P. C., Bale, C., Happell, B., & Hughes, E. (2018). Understanding the current 

sexual health service provision for mental health consumers by nurses in mental health settings: 

Findings from a Survey in Australia and England. International Journal of Mental Health 

Nursing, 27(5), 1522–1534. doi: 10.1111/inm.12452 

*Reese, J., Beach, M., Smith, K., Bantug, E., Casale, K., Porter, L., … Lepore, S. J. (2017). 

Effective patient-provider communication about sexual concerns in breast cancer: a qualitative 

study. Supportive Care in Cancer, 25(10), 3199–3207. doi: 10.1007/s00520-017-3729-1 

https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1007/s11013-016-9513-8
https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1007/s11013-016-9513-8
https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1188/12.ONF.595-600
https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1188/12.ONF.595-600
https://doi.org/10.1016/j.ejon.2012.11.008
https://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-genusforskning/
https://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-genusforskning/
https://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-genusforskning/
https://doi.org/10.1111/jocn.14685
https://doi.org/10.1016/j.ejon.2011.10.003
https://doi.org/10.1016/j.ejon.2011.10.003
https://doi.org/10.3109/01612840.2010.531518
https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1111/inm.12452
https://doi.org/10.1007/s00520-017-3729-1


 

30 

*Saunamäki N, Andersson M, & Engström M. (2010). Discussing sexuality with patients: nurses’ 

attitudes and beliefs. Journal of Advanced Nursing, 66(6), 1308–1316. doi: 10.1111/j.1365-

2648.2010.05260.x 

*Saunamäki, N., & Engström, M. (2014). Registered nurses’ reflections on discussing sexuality 

with patients: responsibilities, doubts and fears. Journal of Clinical Nursing, 23(3–4), 531–540. 

doi: 10.1111/jocn.12155 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2017). Utvärdering av metoder i 

hälso- och sjukvården: en handbok. (3. uppl.) Stockholm: Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU. 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2017). Litteratursökning. Hämtad 07 

mars 2019, från SBU, https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok_kapitel04.pdf 

Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Personcentrerad vård. Hämtad den 16 mars, 2019, från 

Svensk Sjuksköterskeförenings, https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-

publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2016.pdf 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Teamets kommunikation inom vård och omsorg. Hämtad 

den 16 mars, 2019, från Svensk Sjuksköterskeförening, https://www.swenurse.se/globalassets/01-

svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-

publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_teamets_kommunikation_inom_vard_och_omso

rg.pdf 

Sundbeck, M. (2013). Sexuell hälsa i vården: en metodbok för sjuksköterskor. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur 

Transformering. (2014). Normer. Hämtad 31 mars 2019, från Transformering,  

http://www.transformering.se/vad-ar-trans/normer  

 

*Ussher, J. M., Perz, J., Gilbert, E., Wong, W. K. T., Mason, C., Hobbs, K., & Kirsten, L. (2013). 

Talking about sex after cancer: A discourse analytic study of health care professional accounts of 

sexual communication with patients. Psychology & Health, 28(12), 1370–1390. doi: 

10.1080/08870446.2013.811242 

*Vermeer, W. M., Bakker, R. M., Stiggelbout, A. M., Creutzberg, C. L., Kenter, G. G., & Ter 

Kuile, M. M. (2015). Psychosexual support for gynecological cancer survivors: professionals’ 

current practices and need for assistance. Supportive Care in Cancer, 23(3), 831–839. doi: 

10.1007/s00520-014-2433-7  

*Yodchai, K., Hutchinson, A. M., & Oumtanee, A. (2018). Nephrology nurses’ perceptions of 

discussing sexual health issues with patients who have end‐stage kidney disease. Journal of Renal 

Care, 44(4), 229–237. doi: 10.1111/jorc.12257 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05260.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05260.x
https://doi.org/10.1111/jocn.12155
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_teamets_kommunikation_inom_vard_och_omsorg.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_teamets_kommunikation_inom_vard_och_omsorg.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_teamets_kommunikation_inom_vard_och_omsorg.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_teamets_kommunikation_inom_vard_och_omsorg.pdf
http://www.transformering.se/vad-ar-trans/normer?fbclid=IwAR3X32ut1wIwUEMybcjQAIe7cr-qGD5ESIFTIOd2KGXHD5yhn55OfO4ycAw
https://doi.org/10.1080/08870446.2013.811242
https://doi.org/10.1080/08870446.2013.811242
https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1007/s00520-014-2433-7
https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1007/s00520-014-2433-7
https://doi.org/10.1111/jorc.12257


 

31 

*Zeng, Y. C., Liu, X., & Loke, A. Y. (2012). Addressing sexuality issues of women with 

gynaecological cancer: Chinese nurses’ attitudes and practice. Journal of Advanced Nursing, 

68(2), 280–292. doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05732.x 

 

 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2011.05732.x


 

 

BILAGOR 

 

Bilaga I. Artikelmatris. 

Artikelmatris 

Författare 
År 
Land  

Titel Syfte Metod Antal 

deltagare 
Resultat 

Akinci 

 

2011 

 

Turkiet 

The Comfort Levels of 

Nurses During Clinical 

Experiences Which 

Include Sexual Topic 

Syftet var att undersöka hur 

olika faktorer påverkar 

sjuksköterskor 
bekvämlighet under moment 

som inkluderar sexuell hälsa.  

Design: 
Tvärsnittsstudie 
Urval: 
Sjuksköterskor på 

medicinska och kirurgiska 

avdelningar på ett sjukhus 

i Hatay, Turkiet 
Datainsamling: 
Enkäter 
Analys: 
Genom SPSS 15 

Deskriptiv, komparativ 

(ANOVA) och korralativ 

(Pearson correlation) 

analys  

160 Resultatet visade att sjuksköterskor var 

obekväma med att informera manliga 

patienter med erektionsproblem, att 

undersöka könsorganen, att fråga om deras 

sexualitet och svara på frågor om sexualitet. 

Sjuksköterskor som tyckte att det är lämpligt 

att prata med patienter om sexualitet under 

vårdtiden kände sig också mer bekväma 

under kliniska tillfällen som inkludera ämnen 

som rör sexualitet. Barriärer till att ta upp 

ämnet var personliga attityder/värderingar, 

kultur, kön, sexuell läggning. Ingen större 

skillnad kunde ses på sjuksköterskornas ålder 

för hur bekväma de var med att ta upp ämnet.  

Arikan, 

Meydanlioglu, 

Ozcan, & Canli 

Ozer 

Attitudes and Beliefs of 

Nurses Regarding 

Discussion of Sexual 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors uppfattningar 

och attityder till att diskutera 

sexualitet med patienter. 

Design:  

Deskriptiv och komparativ 
Urval:  

162  Majoriteten av sjuksköterskor (72,2%) ansåg 

inte att de behövde spendera mer tid till att 

diskutera sexuella problem med sina 

patienter. 68,9% ansåg sexualitet som ett "för 



 

ii 

 

2015 

 

Turkiet  

Concerns of Patients 

During Hospitalization  
Sjuksköterskor som arbetar 

på olika avdelningar på ett 

universitetssjukhus i 

Turkiet 
Datainsamling: 
Bestod av två delar: 

Demografisk information 

och inventering av 

Sexuality Attitudes and 

Beliefs Survey (SABS) 

Analys: 

Statistik rank-korrelation 

och jämförande SPSS, 

Spearmans  metod  

privat ämne att diskutera". Sjuksköterskor var 

medvetna om patienternas funderingar kring 

sexualitet, men deras praktiska försök att 

lindra dessa problem var inte tillräckliga. 

67,3% trodde inte att patienterna förväntade 

sig att sjuksköterskan skulle ta upp ämnet. 

59,1% kände sig inte bekväma med att ta upp 

ämnet och 38,9% kände att de inte hade 

tillräcklig kompetens .72,2 % uppgav att de 

inte tog sig tid att upp ämnet men 69,8% 

ansåg att det var sjuksköterskans ansvar att ge 

patienten tillåtelse att ta upp ämnet/öppna upp 

en diskussion.  

  
Baker  

 

2017  

 

Storbritannien  

Nurses experiences 

discussing sexuality with 

urinary catheter patients. 

Syftet var att utforska 

sjuksköterskornas erfarenhet av 

att kommunicera med patienter 

med urinkateter om sexuell 

hälsa och livskvalitet. 

Design:  
Kvalitativ 
Urval: Sjuksköterskor som 

arbetar med patienter med 

urinkateter i Storbritannien 
Datainsamling: 
Semi-strukturerade 

intervjuer  
Analys:  
Tematisk konceptanalys 

9 Fyra teman uppstod: (1) vikten av en god 

vårdrelation, (2) stöd från kollegor och 

förebilder, (3) upprätthållande av 

professionen och (4) bristande erfarenhet, 

utbildning och kunskap. Barriärer som 

sjuksköterskorna uppgav var obekvämhet, att 

generera patienten, brist på kunskap, samt 

ifall patienterna var äldre. Sjuksköterskor på 

alla utbildningsnivåer var ovilliga att 

diskutera frågor som rör patienternas 

sexualitet. Ytterligare utbildning krävs för 

sjuksköterskor för att stödja patienter med 

urinkateter till god sexuell hälsa och 

livskvalite Olika bedömningar gör det möjligt 

att bedöma sexualitet som en del av en 

holistisk omvårdnadsbedömning, detta kräver 

implementering i praktiken. Mer kännedom 

om äldre sexuella hälsa och urinkateter 

behövs.   



 

iii 

Ek, Gawi, Nicolai, , 

Krouwel, Oudsten, 

Den Ouden & 

Elzevier 
 

2018 
 

Holland 

Sexual care for patients 

receiving dialysis: A 

cross-sectional study 

identifying the role of 

nurses working in the 

dialysis department. 

Syftet var att utforska vilken 

roll sjuksköterskor har i vården 

av patientens sexuella hälsa hos 

patienter som får dialys på en 

dialysavdelning.  

Design:  

Tvärsnittsstudie 
Urval:  

Sjuksköterskor som arbetar 

med patienter på 

dialysavdelning i Holland 
Datainsamling:  

Enkäter  
Analys:  
Deskriptiv statistik  

34 Tre fjärdedelar av sjuksköterskor diskuterade 

sexuell ohälsa med mindre än hälften av sina 

patienter. Huvudbarriärerna för diskussion 

baserades på språk och etnicitet (57,3%), 

kultur och religion (54,1%) och patientens 

ålder (49,7%). 18% procent av sjuksköterskor 

ansåg att de hade tillräcklig kunskap om 

sexuell hälsa. 51,2 % ansåg att de hade 

tillräcklig kompetens i ämnet och 68,3% 

önskade sig mer utbildning i ämnet.   
Evcili & Demirel  
 

2018 
 

Turkiet 

Patient’s Sexual Health 

and Nursing: A 

Neglected Area. 

Syftet var att definiera 

sjuksköterskornas syn på 

patienternas sexuella hälsa och 

de hinder de upplevde vid 

utvärderingen av patienternas 

sexuella hälsa. 

Design:  

Deskriptiv  
Urval:  

Sjuksköterskor 

Datainsamling:  

Enkät  
Analys: 
Deskriptiv statistik  

188 79,8% av sjuksköterskorna uppgav att det 

fanns flera barriärer för att utvärdera 

patienternas sexualitet. Att sexualitet är tabu 

var den vanligaste orsaken (94,0%) till att 

inte utvärdera patientens sexualitet. 35,1% av 

sjuksköterskorna tyckte att de hade för lite 

kunskap om ämnet sexualitet. 66% av 

sjuksköterskorna ansåg utvärdering av 

patientens sexualitet att vara en del av den 

holistiska vården men endast 58,5% av 

sjuksköterskorna gav regelbundet sexuell 

rådgivning. Endast 13,8% av deltagarna 

visste att det fanns modeller tillgängliga för 

att utvärdera sexuell hälsa. Den mest kända 

modellen bland sjuksköterskor var PLISSIT 

(88,4%).   



 

iv 

Fileborn. Lyons, 

Heywood, 

Hinchliff, Malta, 

Dow & Minichiello 

 

2017 

 

Australien  

Talking to healthcare 

providers about sex in 

later life: Findings from a 

qualitative study with 

older Australian men and 

women. 

Syftet var att undersöka äldre 

patienters erfarenheter och 

uppfattningar om att prata med 

sjukvårdspersonal om 

sexualitet. 

Design:  

Deskriptiv  
Urval:  

Australienska män och 

kvinnor över 60 år. 
Datainsamling: 
Semi-strukturerade 

intervjuer online. 
Analys:  
Tematisk analys 

53 De flesta deltagarna i studien diskuterade inte 

sex med sjukvårdspersonalen, och deras 

vårdkontakt tog heller inte upp ämnet. För de 

som diskuterade sexualitet var negativa 

reaktioner och stigmatisering från 

vårdpersonalen vanliga.  
En liten del av deltagarna kände sig bekväma 

med att prata med vårdpersonal. Det som 

gjorde att de kände sig bekväma var en god 

vårdrelation. 

Fitch, Beaudoin & 

Johnson 

 

2013 

 

Kanada  

Challenges having 

conversations about 

sexuality in ambulatory 

settings: Part II—Health 

care provider 

perspectives. 

Syftet var att belysa dialogen 

om sexuell hälsa mellan 

sjuksköterskor och patienter 

inom cancervården.  

Design:  
Kvalitativ  
Urval:  

Sjuksköterskor, läkare, 

strålningsterapeupter och 

socialarbetare som arbetar 

inom cancervården 

Datainsamling: 
Semi-strukturerad intervju  
Analys:  
Innehållsanalys 

34 Deltagarnas var medvetna om att patienternas 

behandling kan ha en inverkan på deras 

sexualitet. De vanligaste situationerna att tala 

om ämnet var vid informerade möten, innan 

behandlingen började eller när en patient 

ställde frågor om biverkningar från 

behandlingen. Dessa konversationer handlar 

oftare om det fysiska biverkningarna än de 

som berör effekterna på ett känslomässigt 

plan, personliga relationer och intimitet. De 

flesta vårdpersonal avvaktade med att ta upp 

ämnet tills patienterna uppgav att de hade 

specifika bekymmer. Sjukvårdspersonalen 

uttryckte att de var obekväma och att de inte 

hade tillräckligt med utbildning för dessa 

typer av samtal. De upplevde samtalen svårt 

för både sig själva och för patienterna. 

Resultatet visar på att det finns behov av att 

klargöra sjukvårdspersonalens roller och vad 

sjuksköterskan har för ansvar när det kom till 

patienters sexuella hälsa.  
Hoekstra, Lesman-

Leegte, Couperus, 

What keeps nurses from 

the sexual counseling of 

Syftet var att undersöka hur 

sjuksköterskor diskutera 

Design:  
Tvärsnittsstudie 

146 Majoriteten (75%) av sjuksköterskorna kände 

ett visst ansvar för diskussionen om patienters 



 

v 

Sanderman & 

Jaarsma 

  

2012 
 

Nederländerna  

patients with heart 

failure? 
sexuell hälsa bland 

hjärtsviktspatienter och att 

utforska vilka barriärer som 

hindrar sjuksköterskor från att 

diskutera sexualitet.  

Urval:  

Sjuksköterskor som arbetar 

på hjärtklinik 

Datainsamling:  

Enkät. 
Analys:  

Deskriptiv 
analys. Chi Square. 

sexuella hälsa. I praktiken var det få av 

sjuksköterskorna som tog upp ämnet 

sexualitet med sina patienter. Olika barriärer 

hindrar sjuksköterskor från att ta upp ämnet 

sexualitet bland annat: brist inom 

organisationen, brist på träning och att en inte 

veta hur man initierar frågor inom ämnet. Det 

flesta sjuksköterskor föredrar att diskutera 

sexualitet under ett uppföljningsbesök eller 

när man diskuterar medicinering.  
Klaeson, Hovlin, 

Guvå, & 

Kjellsdotter 

 
2017 
 
Sverige 

Sexual health in primary 

health care – a qualitative 

study of nurses’ 

experiences  

Syftet med studien var att 

belysa sjuksköterskornas 

erfarenheter och möjligheter att 

diskutera sexuell hälsa med 

patienter inom primärvården. 

Design:  
Kvalitativ 
Urval: Sjuksköterskor som 

arbetar på vårdcentral 
Datainsamling: 

Semistrukturerad 

intervjustudie  
Analys:  
Kvalitativ innehållsanalys. 

9 Under analysfasen identifierades fem 

underkategorier och två huvudkategorier. De 

två huvudkategorierna var: "faktorer som 

påverkar sjuksköterskor möjligheter att prata 

med patienter om sexuell hälsa" och 

"sjuksköterskor erfarenheter av att prata med 

patienter om sexuell hälsa ". Sociala normer i 

samhället var ett hinder för sjuksköterskans 

möjligheter att känna sig bekväma och agera 

professionellt. Sjuksköterskornas personliga 

attityd och kunskap var av stor betydelse för 

om de tog upp ämnet sexuell hälsa eller inte. 

Sjuksköterskorna fann det lättare att ta upp 

ämnet sexuell hälsa hos medelålders män 

med till exempel diabetes. Sjuksköterskorna 

upplevde det lättare att tala med manliga 

patienter om sexuell hälsa.    
Li-Li Huang, Jing 

Pu, Li-Hua Liu, 

Xiao-Bo Du, Jin 

Wang, Jun-Ying 

Li, … Mei He 

 

2013 

Cancer department 

nurses’ attitudes and 

practices in response to 

the sexual issues of 

pelvic radiation patients: 

A survey in Sichuan, 

China. 

Syftet var att undersöka 

sjukvårdspersonalens attityder 

och praxis som svar på 

strålningspatienters sexuella 

problem i Sichuan, Kina. En 

självformulerad 

enkätundersökning. 

Design:  
Tvärsnittsstudie 
Urval:  

Sjuksköterskor som arbetar 

på sex olika sjukhus i 

Kina. 
Datainsamling:  

150 Resultatet visade att 46,88% av de svarande 

hade haft patienter eller anhöriga som frågat 

dem om sexuella problem. 87,5% av 

sjuksköterskorna höll med om att "adekvat 

information om sexualitet vid strålbehandling 

för bäckencancer saknas". 77,34% 

rapporterade att de hade intresse av att utbilda 
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Kina 
Enkät. 
Analys:  
Deskriptiv statistisk metod  

sig och få mer kunskap om sexuella problem 

hos dessa patienter. Bara 4,69% hade 

utbildning i ämnet. Val av sjukhus, 

patientantal samt sjuksköterskans ålder och 

erfarenhet påverkade också svaren. Denna 

studie visar att sexualitet fortfarande är tabu i 

relationen mellan patient och sjuksköterska, 

och de flesta sjuksköterskor på kinesiska 

canceravdelningar saknar kunskap om 

bäckenstrålningspatienters sexuella problem.  
Martel, Crawford 

& Riden  

 

2017 

 

Nya Zeeland  

“By the way....how’s 

your sex life?” - A 

descriptive study 

reporting primary health 

care registered nurses 

engagement with youth 

about sexual health. 

Syftet var att identifiera vad 

som underlättar samtalet om 

sexuell hälsa mellan 

sjuksköterskor och ungdomar 

inom primärvården.  

Design:  
(Mixed-method) 
Tvärsnittsstudie 
Urval:  

Sjuksköterskor som arbetar 

med ungdomar inom 

primärvården  
Datainsamling: 
Enkäter och semi-

strukturerade intervjuer 
Analys:  
Kvalitativ innehållsanalys   

23 Sjuksköterskorna i studien identifierade flera 

barriärer för att hjälpa ungdomar med deras 

sexuella hälsa. 65% ansåg att kulturella 

bakgrund var en barriär 48% ansåg att 

ungdomars sexuella läggning/könsidentitet 

kunde vara ett hinder. Tidsbrist uppgavs 

(30%) vara ett hinder för att diskutera sexuell 

hälsa. Att det inte var en prioritet, att de inte 

visste om vilka screeningverktyg och 

liknande som fanns var också faktorer som 

försvårade. 

Maree & Fitch  

 

2019 

 

Kanada och 

Zimbabwe 

Holding coversations 

with cancer paitents 

about sexuality: Canadian 

and African healthcare 

proffesionals.  

Syftet var att öka förståelsen 

kring dialogen mellan 

cancersjuksköterskor och 

cancerpatienter angående 

sexuellt hälsa samt att 

identifiera barriärer för 

dialogen. 
En jämförelse mellan Kanada 

och Zimbabwe gjorde att ämnet 

kunde undersökas i två olika 

geografiska kontexter. 

Design:  
Kvalitativ  
Urval:  

Sjuksköterskor, läkare och 

socialarbetare och från 

Kanada och Zimbabwe 
Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer   
Analys: Innehållsanalys 

61  Deltagarna i studien ansåg att sjukdomens 

påverkan på sexualiteten var individuell.  
Alla deltagare bekräftade att sexualitet var en 

viktig del av livet. Hos patienter med bröst, 

gynekologisk- och prostatacancer var 

påverkan på sexualiteten mer omfattande.  
Sjuksköterskorna ansåg att patienterna skulle 

fokusera mer på sin sexuella hälsa efter 

avslutad cancerbehandling. 
Barriärer som framkom var att ämnet var 

tabu, privat, ålder, brist på avskildhet, sexuell 

läggning, religion och språk. 
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Saunamäki, 

Andersson & 

Engström  

 

2010 

 

Sverige 

Discussing sexuality with 

patients: nurses’ attitudes 

and beliefs. 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors attityder och 

uppfattningar till att diskutera 

sexualitet 
med patienter.  

Design:  

Kvantitativ 
Urval:  
Svenska sjuksköterskor på 

medicinska och kirurgiska 

avdelningar 
Datainsamling: 
Enkäter 
Analys: 
Deskriptiv analys 

88 Fler än 9 av 10 sjuksköterskor förstod hur 

patienternas sjukdomar och behandling kan 

påverka deras sexualitet. Cirka två tredjedelar 

kände sig bekväma att prata om sexuella 

problem med patienterna. De ansåg att det var 

deras ansvar att uppmuntra till samtalet om 

sexuella problem. Ändå tog 8 av 10 

sjuksköterskor sig inte tid att diskutera 

sexuella problem med patienterna. 60% 

kände att de inte hade tillräcklig kompetens 

inom ämnet. Äldre sjuksköterskor kände 

större självförtroende i sin förmåga att ta itu 

med patienternas sexuella problem, och ju 

äldre sjuksköterskorna var desto mer positiva 

var deras attityder till att diskutera sexualitet. 

Sjuksköterskor med vidareutbildning hade 

också en mer positiv inställning till att 

diskutera sexualitet. 

  
Saunamaki & 

Engström  

 

2014 

 

Sverige 

Registered nurses’ 

reflections on discussing 

sexuality with patients: 
responsibilities, doubts 

and fears 

Syftet var att beskriva hur 

sjuksköterskor reflekterar om 

diskuterar sexualitet med 

patienter. 

Design:  
Kvalitativ 
Urval: 
Sjuksköterskor 
Datainsamling: 
Intervjuer 
Analys: 
Kvalitativ innehållsanalys. 

10 Sjuksköterskor kände ett ansvar för patienters 

sexuella hälsa på grund av sin kunskap i 

omvårdnad. Ändå undvek sjuksköterskor 

ämnet på grund av obekvämhet och att det 

ansågs vara tabu. Brist på tid, stöd och ställen 

att prata med patienter i privat miljö såväl 

som fördomar bidrog till att de inte pratade 

om sexualitet. Vissa sjuksköterskor kände 

också att sexualitet hälsa låg läkarens ansvar.  
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Ussher, Perz, 

Gilbert, Wong, 

Mason, Hobbs & 

Kirsten 

 

2013 

 

Australien  

Talking about sex after 

cancer: A discourse 

analytic study of health 

care professional 

accounts of sexual 

communication with 

patients 

Syftet var att undersöka 

sexualitet efter cancer, 

kommunikation kring sexualitet 

och på vilka sätt diskurser och 

subjektiva positioner formar 

informationen och 

kommunnikation kring 

sexualitet.  

Design:  
Diskursanalys och 

kvalitativ design (del av 

Mixad metod-studie).  
Urval:  
Sjuksköterskor, 

psykologer, läkare, och 

socialarbetare som arbetar 

på olika 

onkologiavdelningar i 

Australien 
Datainsamling: 
Semi-strukturerad 

intervju   
Analys:  
Tematisk 

38 Majoriteten av hälso- och sjukvårdspersonal 

diskuterade sexualitet med sina patienter efter 

cancer och cancerbehandling. Främst valde 

sjukvårdspersonalen att ta upp ämnet när det 

kom till de fysiska förändringar som 

identifierades hos cancerformer som 

drabbade sexuella eller reproduktiva organ, 

såsom gynekologisk, bröst- eller 

prostatacancer. Barriärer för att ta upp ämnet 

som framkom var brist på 

kunskap/utbildning, obekvämlighet, ej en 

prioritet, privat ämne, oklarhet om vem som 

ska ta upp ämnet, tidsbrist, vissa 

patientgrupper ses som asexuella (äldre, 

palliativa, ensamstående), kön, sexuell 

läggning, religion och kulturell bakgrund hos 

patienten.   
Vermeer, Bakker, 

Stiggelbout., 

Creutzberg, 

Kenter, & Ter 

Kuile 

 

2015 

 

Holland 

Psychosexual support for 

gynecological cancer 

survivors: professionals’ 

current practices and 

need for assistance 

Syftet var att undersöka hur 

vårdpersonal ger psykosexuellt 

stöd till överlevade av 

gynekologisk cancer, dels 

barriärer för att ge 

psykosexuellt stöd till 

patienterna och slutligen att se 

vilken utbildning och träning 

vårdpersonal skulle behöva i 

ämnet.  

Design: 
Kvalitativ 
Urval: 
Onkologer och 

onkologisjuksköterskor på 

9 olika gynekologiska 

cancercentrum i Holland.  
Datainsamling: 
Semi-strukturerade 

intervjuer 
Analys: 
I dataprogrammet NVivo 

10 genom “the framework 

method” - en kombination 

av deduktiv och induktiv 

kodning 

22 Majoriteten av deltagarna uppgav att de 

diskuterar sexualitet minst en gång med varje 

patient. En viktig anledning för att hantera 

sexuell funktion var att försäkra patienter som 

det var normalt att uppleva sexuella problem 

och ge dem en möjlighet att diskutera 

sexualitet. Ungefär hälften av alla 

yrkesverksamma gav specifika förslag till 

patienterna. Patienter var sällan hänvisade till 

en sexolog. Barriärer som 
vårdpersonalen upplevde för att ge 

psykosexuellt stöd var att det var obekvämt, 

att det var pinsamt samt tidsbrist. 

Vårdpersonalen menade att faktorer som 

skulle kunna möjliggöra eller underlätta att de 

psykosexuella stödet är kompetensutbildning, 

ökad tillgänglighet av patientinformation och 



 

ix 

att föra in en rutin/standard av psykosexuellt 

gynekologisk cancervård. 

  
Quinn, Platania 

Bale, Happell, & 

Hughes  

 

2018 

 

Australien  

England 

Understanding the 

current sexual health 

service provision for 

mental health consumers 

by nurses in mental 

health settings: Findings 

from a Survey in 

Australia and England. 

Syftet var att samla information 

om hur psykiatrisjuksköterskor 

svarar på sexuella hälsofrågor i 

sitt vardagliga arbete, vilka 

frågor de adresserar och deras 

syn på deras roll när det gäller 

att främja sexuell hälsa för 

patienten. 

Design:  
Tvärsnittsstudie 
Urval: Sjuksköterskor som 

arbetade inom psykiatri i 

Australien och inom 

primärvård i England 
Datainsamling: 
Enkät via internet 
Analys: 
SPSS 24  

303 Endast 20 % av deltagarna uppgav att de 

inkluderade frågor som rör sexuell hälsa i 

vården och att gjorde rutinmässiga 

bedömningar av sexuell hälsa.  10% hade inte 

kännedom kring vilka åtgärder som fanns att 

tillgå/var de kunde remittera patienten.  
Kön spelade stor roll för om diskussionen om 

sexualitet togs upp, det var större sannolikhet 

om sjuksköterskan och patient var av samma 

kön. Rädsla för obekvämhet och att uppröra 

patienten var också faktorer som framkom. 

  
Zeng, Liu & Loke 

2012  

Kina 

Addressing sexuality 

issues of women with 

gynaecological cancer: 

Chinese nurses’ attitudes 

and practice.  

Syftet var att beskriva kinesiska 

sjuksköterskors attityder och 

praktiker i att adressera 

funderingar kring sexualitet hos 

patienter med gynekologisk 

cancer. 

 

Design:  

Deskriptiv 

korrelationsstudie 
Urval:  

Sjuksköterskor som arbetar 

på gynekologiska 

avdelningar på sjukhus i 

Kina 
Datainsamling: 
Enkät 
Analys: 
Regressionsanalys med 
SPSS version 16.0 for 

Windows 

202  Resultatet visade att majoriteten (77,7%) 

ansåg att sexualitet är ett för privat att 

diskutera. Endast 34,2% tog sig tid att 

diskutera sexualitet med patienterna. 

Regressionsanalysen visade att civilstånd hos 

sjuksköterskorna och sjukhuset de arbetade 

på påverkade hur de såg på vård vid sexuell 

ohälsa. Faktorer som påverkade omvårdnaden 

vid sexuell hälsa var: sjuksköterskornas 

konservativa attityder mot sexualitet, 

fördomar om gynekologisk cancer, brist på 

avskildhet, brist på utbildning och träning i 

att kommunicera inom ämnet samt 

misslyckande i att inkludera ämnet som 

rutinmässig omvårdnad. 
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Yodchai, 

Hutchinson & 

Oumtanee 

 

2018 

 

Thailand 

Nephrology nurses’ 

perceptions of discussing 

sexual health issues with 
patients who have end-

stage kidney disease 

Syftet var att utforska 

thailändska njurmedicin-

sjuksköterskors uppfattning om 

att diskutera sexualitet med 

dialyspatienter.  

Design:  

Fenomenologisk metod 

(kvalitativ).  
Urval:  

Sjuksköterskor som arbetar 

på fyra olika regionala 

sjukhus i södra Thailand 
Datainsamling: 
Semi-strukturerade 

individuella intervjuer. 
Analys: 
Tematisk  (Colaizzis 

metod) 

  

20 Fem teman framkom: (1) Ökad kunskap för 

att kunna bli mer självsäker innan inledning 

av diskussion med patienter 
(2) Få patienten att känna tillit innan 

inledning av diskussion med patienter (3) 

Hitta lämpligt tillfälle (4) Organisera 

lämpliga förutsättningar (5) känslor av 

uppskattning efter att ha hjälpt patienter och 

deras partners med sexuellt relaterat problem. 



 

 

  



 

 

 


