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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Trots ett ansvar att inbegripa patientens sexuella hälsa i till exempel 

ankomstsamtalet, känner många sjuksköterskor motvilja till detta. Vi har själva märkt att 

VIPS-sökordet sexualitet/reproduktion sällan används i vården och därför valde vi att 

genomföra denna studie. Syfte: Studiens syfte var att belysa hur sjuksköterskan 

uppmärksammar patientens sexuella beteende. Metod: Detta var en kvalitativ intervjustudie 

med fyra sjuksköterskor från beroende- och primärvården. Resultat: Fyra teman valdes ut; 

journalföring, sjuksköterskans samtal med patienten, samband mellan beroende/sjukdomar 

och sexualproblem samt behandling. Huvudresultatet var att sjuksköterskor inte frågar om 

VIPS-sökordet sexualitet/reproduktion om inte uppenbara skäl finns. Slutsats: 

Sjuksköterskorna går tillväga på olika sätt när de uppmärksammar en patients sexuella 

beteenden. Vissa frågar i samband med andra sjukdomar och vissa frågar inte alls om det. 

Några rutiner kring hur sjuksköterskan ska handla vid ett misstänkt sexmissbruk finns inte 

men var och en av de intervjuade hade en egen plan på var de skulle rekommendera patienten 

att vända sig. 

 

Nyckelord: sexmissbruk, sjuksköterskans samtal, beroendetillstånd, sexualitet. 
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ABSTRACT 

Background: Despite a responsibility to include the sexual health of a patient in e.g. the 

admission interview, many nurses feel reluctant to do so. We have noticed that the VIPS-

search word sexuality/reproduction is seldomly used within the health care and therefore we 

chose to conduct this study. Aim: The aim of the study was to elucidate how the nurse is 

paying attention to the sexual behavior of the patient. Methods: This was a qualitative 

interview study with four nurses from the addictive- and primary care. Results: Four themes 

were chosen; keeping medical records, the nurse's communication with the patient, the 

connection between addiction/diseases and sexual problems and treatment. The main result 

was that nurses don't use the VIPS-search word sexuality/reproduction if no obvious reasons 

exist. Conclusion: Nurses approach the patient's sexual behavior in different ways. Some ask 

while discussing other diseases and some do not ask at all. There are no routines according to 

how the nurses should act when they suspect a sexual addiction but each and one of the 

interviewed nurses had their own way to which treatment they would recommend in the 

matter. 

 

Keywords: sexual addiction, the nurse's communication, states of addiction, sexuality.  
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1 INLEDNING 

Att lida av något slags problem med sin sexualitet bör bemötas som vilken åkomma som helst 

men faktum är att dessa problem ofta ignoreras inom vården (Gott, Galena, Hinchcliff & 

Elford, 2004). Patientens lidande lindras när dennes problem möts med medkänsla och 

förståelse från vårdgivarens, i detta fall sjuksköterskans, sida och först då kan patientens 

tillstånd förbättras (Hulter, 2004). Vi har upptäckt under våra verksamhetsförlagda 

utbildningsperioder att det finns brister i hur sjuksköterskor inkluderar patientens sexualitet i 

samtal med denne och att det många gånger måste föreligga något slags uppenbart 

fysiologiskt problem för att detta ska komma på tal. Detta är en uppsats som baseras på en 

intervjustudie fokuserad på hur sjuksköterskan uppmärksammar patientens sexuella beteende 

samt hur hon eller han går tillväga vid ett misstänkt sexmissbruk. 

 

2 BAKGRUND 

Sexualiteten utgör en mycket viktig beståndsdel i människans liv och således hans/hennes 

hälsotillstånd. WHO fastslog 1975 att sexuell hälsa är att se som något berikande som 

underlättar människors förmåga till utveckling, kommunikation och kärlek förutsatt att det 

finns möjligheter till att utveckla en ansvarsfull och god sexualitet (WHO, 2002) .  

 

Trots ett ansvar att inbegripa patientens sexuella hälsa i till exempel ankomstsamtalet, känner 

många sjuksköterskor en motvilja till detta. En anledning till detta kan vara att sjuksköterskan 

känner osäkerhet inför ämnet då det saknas relevant kunskap om dessa frågor (Hulter, 2004).  

För att påvisa vikten av vårdgivarens ansvar att integrera även patientens sexualitet i vården, 

finns sexualitet/reproduktion som ett av VIPS-modellens sökord i dokumentationen av 

patientens hälsotillstånd (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell Ekstrand, 2000). Sökordet innefattar 

bland annat hur patientens sexuella samlevnadsbild ser ut samt om patienten lider av något 

slags sexuell störning och bör ses som ett effektivt instrument för vårdpersonalen att kunna 

identifiera eventuella abnorma sexuella mönster som till exempel sexmissbruk. 

 

 



6 

Enligt Nanda-I:s diagnosutvecklingskommitté (DDC) passar sexmissbruk närmast in under 

sökordet Sexuell dysfunktion som förklaras följande: ”Ett tillstånd där en person upplever 

förändring i sin sexuella funktion i samband med begär, upphetsning och/eller orgasm, som 

är otillfredsställande, inte tillräckligt bekräftande eller bristfällig” (Herdman, 2011, s. 272).  

Diagnosen kännetecknas av till exempel förändringar i att uppnå eller i att nå önskad sexuell 

tillfredsställelse och kan relateras till bland annat biopsykosociala förändringar av sexualiteten 

(a.a). Med biopsykosocialt menas de omständigheter som är av både biologisk (kroppslig), 

psykologisk (intra- och interpersonella processer) och social (samhällelig) karaktär (Fugl-

Meyer & Sandström, 2010).     

 

2.1 Människans sexualitet 

När det talas allmänt om människans sexualitet tenderar diskussionen att ofta stanna vid de 

biologiska faktorerna som utgör människans könstillhörighet och fortplantning men begreppet 

inkluderar så mycket mer än så (Hulter, 2004). För att referera till en definition som är 

internationellt erkänd så används här WHO:s beskrivning, citerad ur Heberlein: 

”Sexualiteten är influerad av interaktionen mellan biologiska, psykologiska, sociala, 

ekonomiska, politiska, kulturella, etiska, rättsliga, historiska, religiösa och andliga faktorer” 

(2004, s. 40). Förklaringen understryker hur komplext själva begreppet sexualitet är och hur 

centralt det är för människans i hennes liv och för hennes identitet (a.a). Vidare betonas att ”i 

synen på sexualitet innefattas både biologiskt och socialt kön, sexuell orientering, lust, 

intimitet och fortplantning” och att den uttrycks genom ”tankar, fantasi, relationer och 

värderingar” (a.a, s. 40-41). 

 

Sexualiteten är individuell och kanske det som ses som det mest personliga och intima men 

ändå är det så att den styrs och kontrolleras av samhället i hur den får uttryckas (Lewin, 

2010). Vad som betraktas som normalt när det kommer till det sexuella beror helt på vilket 

slags kultur och samhälle människan föds in i men gemensamt är att var och en tenderar att ta 

till sig sin grupps och sitt samhälles värderingar och anse dessa inte bara vara normala utan 

helt naturliga (a.a). En del mycket accepterande kulturer uppmuntrar sina medmänniskor att i 

tidig ålder utforska sina egna och varandras sexuella läggningar och preferenser och de unga 

stöds i sitt sexuella experimenterande av äldre med erfarenheter och kompetens (a.a). 
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Samtidigt förnekas sexualiteten i många icke frigjorda samhällen där den sexuella delen av 

människan och livet är starkt förknippad med oförlåtlig synd. I dessa samhällen är invånarnas 

okunskaper angående det sexuella att föredra då detta snarast är att betrakta som en dygd. 

 

Att sexualitetens enda ärbara syfte är reproduktion hör väl vanligen inte till det allomfattande 

men en alltför gängse idé är den om skillnaden mellan mannen och kvinnans sexualitet. Finns 

ens skillnaden eller är det som sagt bara en idé konstruerad av samhället genom tiderna? Det 

som ofta står i centrum för denna diskussion är kvinnans lust, eller snarare avsaknaden av den. 

Kvinnans roll i det sexuella har varierat mycket genom århundradena, från att ha varit lika 

stark som mannens under 1700-talets till att regrediera till nästintill obefintlig under 1800-

talet (Heberlein, 2004). Under dess andra hälft inleddes ett slags avsexualisering av kvinnan 

som istället fick foga sig i det oskuldsfulla moderskapet och idealet kom att ändras från att se 

kvinnan som en sensuell och erotisk varelse till att hon fick avsäga sig sin sexuella lust och bli 

nästintill frigid (a.a). Fresterskan skulle till varje pris tyglas för att inte väcka mannens 

sexuella lustar, hon fick med andra ord ta ansvar över mannens sexualitet. Under 1900-talets 

början började kvinnans asexualitet ifrågasättas, sexualupplysning väckte starka känslor och 

preventivmedel började förespråkas till mångas förtret. Möjligheterna till att skydda sig från 

graviditet medförde att kvinnan fick möjligheten att ta makten över sin sexualitet och sex 

kunde börja betraktas som någonting njutningsfullt och inte bara som en reproduktionsdrift 

(a.a).  

 

Å andra sidan så finns det även många ideal tillskrivna mannen och hans sexualitet 

(Heberlein, 2004). Maskuliniteten innebär många krav på styrka, uthållighet och prestationer, 

inte minst när det gäller det sexuella. Heberlein har i sin bok ägnat den största fokusen på 

kvinnans sexualitet och eventuella konflikter som kan uppstå associerade till den. Hon 

förklarar denna snedfördelning med att: 

 ”Mannens sexualitet inte har betraktats som ”problematisk” i samma utsträckning som 

kvinnans. I den mån mannens sexualitet varit problematisk har det hänförts till kvinnan – då 

har det blivit hennes problem” (a.a, s. 58). Denna snedfördelning  kan vara en av orsakerna 

till varför det anses som mycket svårt att söka hjälp för eventuella sexuella problem, både för 

män och för kvinnor. Kvinnor kan, jämställdhetens framgångar till trots, skämmas för att de 

ens vill kännas vid sin sexualitet samtidigt som män kan anse det skamligt att behöva 
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blottlägga sin maskulinitet och erkänna dess ”brister”. Det är mycket viktigt att, speciellt inom 

vården, reflektera över dessa normer som är tillskrivna människans sexualitet för att en så 

individanpassad vård som möjligt ska kunna erbjudas varje människa, oavsett könstillhörighet 

(Heberlein, 2004).  

 

Sammanfattande citat om människans sexualitet: 

Avslutningsvis bör understrykas att det finns många vägar att bli, vara och känna sig sexuell och att agera 

sexuellt. Hur man utvecklas, etiketterar sig och ser på sig själv som sexuell varelse är en förtätad bild av 

ens livshistoria vad gäller behov, relationer och könsidentitet. Man påverkas också av samhälleliga 

könsspecifika och av egna individuella normer och värderingar samt av den kultur och den historiska 

period man lever i. (Nilsson Schönnesson, 2010, s. 206-207) 

 

2.2 Sjuksköterskans funktion 

Synnerligen många sjuksköterskor känner obehag inför att föra patientens sexuella anamnes 

och status på tal (Hulter, 2004). Enligt Nilsson Schönnesson kan detta bottna i att man som 

vårdgivare själv behöver blotta sitt etiska förhållningssätt samt sina normer, värderingar och 

moraler vad gäller det sexuella (2010). Som har behandlats tidigare så finns det en vana att 

likställa det som anses vara sexuellt accepterat med vad som kännetecknas vara ”normalt” 

(a.a). Sjuksköterskan riskerar att inbegripa sina egna ståndpunkter i mötet med patienten 

vilket kan försvåra att patienten känner sig villkorslöst sedd och därför inte bekväm nog att 

tala om sina problem, än mindre få den vård som han eller hon är berättigad till. Patienten 

med samma införlivade normer kan känna skam inför sitt ”onormala” beteende eller situation 

och söker därför inte vård lika spontant som om det vore ett brutet ben eller migrän (Fugl-

Meyer & Sandström, 2010).  

 

Sjuksköterskans uppgift är att i omvårdnaden bemöta och lindra de upplevelser av smärta, 

rädsla och hopplöshet som fysiska och/eller psykiska motgångar kan åsamka patienten 

(Hulter, 2004). Det är viktigt att vårdgivaren genomgår en etisk analysprocess när denne ställs 

inför en situation som kan ses vara svår att bemöta (Nilsson Schönnesson, 2010).  I processen 

bör inkluderas att vårdgivaren försöker definiera olika handlingsalternativ och deras 

konsekvenser samt uppmärksamma fakta och de involverade aktörerna (vanligtvis patienten, 

eventuell partner/s, familj etc.) och deras värderingar (a.a).  
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Till sin hjälp finns de fyra etiska principerna att följa: 

 Självbestämmandeprincipen innebär att individen (patienten) har rätt att bestämma 

över sitt eget liv, sina handlingar och att han eller hon blir respekterad i sin integritet 

(av sjuksköterskan). 

 Principen att man (sjuksköterskan) bör hjälpa individen (patienten) att minimera sitt 

lidande då lidande och smärta är att betrakta som något ont som bör undvikas.  

 Principen att varje människa bör göra sitt bästa för att utföra godhet (sjuksköterskan 

bör göra gott för patienten). 

 Rättviseprincipen innebär att särbehandling av människor ej får ske (sjuksköterskan 

får inte diskriminera patienten på grund av hans eller hennes sexuella läggning 

preferenser, problematik etc. även då det strider mot egna eller samhällets normer). 

 

Det är en mycket finkänslig uppgift att erbjuda patienten stöd i sexuell problematik och det 

krävs självrespekt, öppenhet och diskretion att handhava människors mest känsliga sidor och 

upplevelser (Hulter, 2004). Som i övrig vård krävs det att sjuksköterskan försöker växla fokus 

och lägga sin egen livsvärld åt sidan för att kunna inhämta så mycket utav patientens värld 

som möjligt (a.a). Det krävs även en viss kunskapskompetens inom det sexologiska området 

för att sjuksköterskan ens ska veta vilken information som bör efterfrågas, hur informationen 

bör hanteras och framför allt hur vårdgivaren lyckas att bemöta patienten i sitt lidande på ett 

framgångsrikt och empatiskt sätt (a.a).  

 

Empatin handlar om att förstå patienten genom att vara lyhörd och observant på de 

emotionella signaler som kommer från honom eller henne (Hulter, 2004). Forskning har 

påvisat att empatin hos vårdgivaren utgör grunden för ett fullgott samarbete med patienten i 

mötet med denne (a.a). Hulter menar att ett flertal faktorer som tidspress, för många 

arbetsuppgifter och bristande närvaro kan försvåra för sjuksköterskan att uppmärksamma och 

bekräfta patientens känslor.  

 

En bra sexualanamnes är nödvändig för att patientens problem ska kunna uppmärksammas 

och utredas (Hulter, 2004). I anamnesen är det viktigt att vårdgivaren får en bild av hur 

patientens sexuella beteende och mönster ser ut vad gäller läggning, preferenser, partner/s, 

sexuella aktiviteter samt erfarenheter (Fugl-Meyer & Sandström, 2010). Ofta används VIPS-
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modellen för att lätt och snabbt kunna identifiera olika medicinska och omvårdnadsproblem. 

Modellen innehåller ett flertal rubriker och sökord som omfattar hela människan, kroppen och 

dess funktioner samt hennes liv och leverne (a.a).  

 

Att dokumentera under sökordet sexualitet/reproduktion kan vara relevant när det föreligger 

något slags fysiologiskt hinder i bakgrunden för en sexuell dysfunktion, till exempel ett 

handikapp eller en sjukdom (Ehnfors, Ehrenborg & Thorell-Ekstrand, 2000). Likväl kan det 

röra sig om patientens tankar och förväntningar rörande det sexuella samlivet eller när det 

föreligger någon problematik med sexualiteten. Ett av problemen vid anamnesupptagningen 

tycks vara att många sjuksköterskor tycker att det är svårt att hitta goda anledningar till att 

inbegripa frågor om sexualitet vid en första bedömning av patienten (a.a). Det kan vara så att 

det krävs ett fysiologiskt problem som har dokumenterat negativ inverkan på sexualiteten, 

exempelvis diabetes, för att sjuksköterskan ska få skäl nog att våga ställa frågor om hur det 

sexuella fungerar. Om patienten söker vård för exempelvis en sårskada så kanske det inte 

känns lika relevant.   

 

Sjuksköterskan kan erbjuda sexualrådgivning utan att någon specialkompetens krävs. I vissa 

fall kan det räcka för patienten att få tala om problemet och få rätt frågor ställda till sig (Fugl-

Meyer & Sandström, 2010). Detta kan bidra till att reda ut det som har blivit svårhanterligt i 

patientens liv. Genom behandlarens tips, råd och stöd kan patienten se sin situation ur ett 

annat och hittills okänt perspektiv vilket kan hjälpa till att hitta nya vägar till en lösning på 

problemet. Många sexuella problem behandlas idag utifrån en psykodynamiskt inriktad terapi 

eller kognitiv beteendeterapi men detta kräver att sjuksköterskan erhållit specialutbildning 

inom dessa områden (a.a).     

2.3  Sexmissbruk 

Länge har debatter pågått huruvida sexmissbruk är att betrakta som ett beroendetillstånd eller 

ej, dock har forskare nu valt att erkänna det och söker idag hellre svar på hur, i vilka former 

och varför missbruket uppstår (Carnes, 2001). Diagnosen finns ännu inte med i DSM-IV men 

diskussioner pågår i dagsläget om hur den kommer att definieras i DSM-V (DSM 5-

development, 2010). I nuläget finns definitioner om beroende och missbruk i DSM-IV, dock 

med inriktning på substanser (Praktisk Medicin, 2010). 
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Det kan vara svårt att upptäcka ett eventuellt sexmissbruk i ett samhälle som vårat dagens där 

uppfattningen om vad som är sexuellt vedertaget ständigt strävar mot en alltmer accepterande 

division (Carnes, 2001). Likaså är det, i vårt västerländska samhälle, fullt etablerat att kunna 

ägna sig åt sexuella aktiviteter efter egen preferens, så länge det sker i gemensamt 

samförstånd och intresse med den andre samt inom landets rättsliga ramar.  

 

Att beroendet ofta inte stöter sig med ett samhälles rättsväsende utan endast yttrar sig i 

missbrukarens egna avgränsade tillvaro, gör det desto svårare för omgivningen att kunna 

reagera i tid (Carnes, 2001). Därmed inte sagt att missbruket inte för med sig konsekvenser, 

dessa drabbar kanske inte samhället i stort men kan verka förödande på individen och de 

närmsta i hans eller hennes omgivning.  

 

Det är först när missbrukaren agerat på ett sätt som ej kan ses som förenligt med rådande 

normer som han eller hon ifrågasätts och ställs till svars för sitt beteende (Kihlström, 2007). 

Missbrukaren själv är många gånger inte i stånd att erkänna sina egna problem utan det är 

istället omgivningen, till exempel sjuksköterskan, som tilldelas uppgiften att upptäcka och 

synliggöra det som ter sig avvikande (a.a).  

 

Vad som ses som avvikande kan många gånger skapa förvirring och inte alltid ses som något 

självklart då avvikelse alltid står i relation till de normativa, kulturella, religiösa, samhälleliga 

samt känslomässiga omständigheterna som råder inom en viss grupp (Kihlström, 2007). 

Personens tidigare sexuella vanor övergår i vad personen själv anser är ett missbruk därför att 

handlandet strider mot de egna värderingarna om vad som är rätt och fel.  

Sexmissbrukaren jämför sig ofta med samhällets krav på sexuell moral och etik och när 

behoven tvingar honom eller henne att gå utanför de uppsatta normerna drabbas den beroende 

ofta av utanförskap och isolering (Carnes, 2001). Känslan av att kunna lita på människor, till 

och med den egna familjen, försvinner och ersätts istället med en gränslös rädsla för att bli 

övergiven vilket leder till ytterligare separering från omgivningen (a.a).  

 

Enligt Carnes finns det tre nivåer av sexmissbruk, var och en av dessa nivåer har stegvis 

tilltagande konsekvenser för både individ och samhälle ju längre de sträcker sig (2001). På 

nivå ett är den drabbade själv det största offret för missbruket, här handlar det om onani, 
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tvångsmässiga relationer och sexuellt umgänge med främlingar, pornografi och köp av 

sexuella tjänster. Även närstående drabbas förutsatt att de har vetskap om vad som försiggår 

men ur laglig synpunkt är företeelserna fortfarande tämligen försumbara. På denna nivå kan 

missbruket fortfarande hållas relativt oupptäckt då det sker i det anonyma (a.a). 

 

Vid den andra nivån börjar missbrukarens oacceptabla och normtrotsande agerande väcka 

omgivningens missnöje och samhället svarar ofta med rättsliga motaktioner vid tillfällen då 

han eller hon blir ertappad. Beteendet har alltid ett offer annat än missbrukaren själv, ofta är 

dessa barn (Carnes, 2001). Missbrukaren ägnar sig åt exhibitionism och voyeurism samt tar 

sig friheter att göra sexuella närmanden såsom oanständiga telefonsamtal, att röra vid någon 

annan på ett anstötligt sätt etc. Båda dessa beteenden räknas till parafilier som är en 

psykiatrisk term för att känneteckna en psykisk störning av de sexuella preferenserna. 

Missbrukaren betraktas som sjuk eller ”störd” av omgivningen och beteendet blir ofta föremål 

för andras hånande utan hänsyn till smärtan som ofta ligger som grund för beteendet (a.a.). 

 

Vid den tredje och sista nivån av missbruket har det gått mycket långt och beteendet sträcker 

sig avlägset utanför ramarna för vad både rättsliga och sociala normer accepterar (Carnes, 

2001). Här handlar det om sexuellt utnyttjande av barn, incest och våldtäkt, var och en av 

dessa utgör djupgående kränkningar av de kulturella gränserna i ett samhälle. Omgivningen 

reagerar med ilska och hat och ofta betraktas dessa personer som omänskliga utom allt hopp 

för förändring (a.a). 

 

Själva missbruket i sig leder oss tillbaka till de mest primära processerna att stilla en 

människas behov (Carnes, 2001). Vare sig det handlar om droger, mat, sex eller arbete så är 

det beroendet som vänder den kreativa och energigivande aktiviteten till destruktivitet och 

demoraliserande tvångsmässighet (a.a). Det hör inte till ovanligheten att missbruket yttrar sig 

på olika sätt hos en och samma person, en sexmissbrukare kan ofta även överkonsumera 

alkohol etc. (a.a). Precis som vid ett alkohol- eller drogmissbruk kännetecknas sexmissbruket 

av det sjukliga förhållandet som den drabbade har till det som är föremål för hans eller hennes 

beroende. Förhållandet till det destruktiva, dock för stunden sinnesförhöjande, medlet är 

viktigare än något annat inklusive familj, vänner och arbete (a.a).  
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Till slut når beroendet en gräns där det är nödvändigt för missbrukaren att ständigt fylla sitt 

behov av sex för att känna sig ångestfri. 

 

En faktor som på senare år har förvärrat problemet för många människor med sexuell 

beroendeproblematik är internet som allt fler får tillgång till (Carnes, 2001). Internet erbjuder 

anonymiteten som är så essentiell för att missbruket ska kunna fortgå utan att omgivningen 

ifrågasätter det. Det finns en riklig tillgång till allt som behövs för att hålla missbruket vid liv: 

pornografi av alla de slag, sidor med kontaktuppgifter till prostituerade, chattforum etc. 

Missbrukaren förnekar att det föreligger någon grund för att betrakta det hela som ett problem 

då det som sker, sker i den virtuella världen och inte i den verkliga. Slutligen uppdagas ofta 

missbruket av en partner, en arbetskamrat eller någon annan i missbrukarens närhet, något 

som många drabbade betraktar som en lättnad (a.a).   

 

Sexualiteten som sådan har alltid ansetts vara en av människans mer elementära processer och 

Carnes menar att den sexuella tvångsmässigheten därför är att betrakta som ytterligt hotande 

för människan (2001). Hotet återfinnes i den mycket invecklade sammansättningen av 

normer, lagar, tabun och förordningar som finns i samhället för att leda oss i rätt riktning vad 

gäller vårt sexuella beteende (a.a). När någon, genom att agera utanför den sexuella 

acceptansens ramar, bryter mot denna sociala konstruktion som finns så djupt förankrad i vårt 

samhälles fundament, skapar detta ett kaos hos den drabbade men även bland hans eller 

hennes medmänniskor (a.a). Skammen gör att den drabbade sällan söker vård för sina 

problem utan många gånger uppdagas missbruket först när personen söker vård för 

depression, ångest eller, när det gått väldigt långt, självmordsförsök (Garcia & Thibaut, 2010). 
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3 PROBLEMFORMULERING 

I dagens samhälle förekommer ofta diskussioner om sex, sexuella vanor och beteenden. Detta 

bidrar till att sexmissbruk tenderar att förbises då det idag är tämligen accepterat att ha många 

sexpartners utan att det anses som något avvikande. Som tidigare nämnt orsakar sexmissbruk 

många allrvarliga konsekvenser för den beroende och därför är det viktigt att 

sjukvårdspersonal är uppmärksammade på detta tillstånd och upptäcker det så tidigt som 

möjligt.  

 

Sjuksköterskor är ofta de som träffar patienten först, håller i det förberedande 

ankomstsamtalet samt bedömer patientens omvårdnadsbehov. Ofta söker patienten vård av en 

helt annan orsak än just sexmissbruk. I det första och kanske viktigaste mötet med patienten 

är det därför viktigt att sjuksköterskan ställer frågor om sexualitet/reproduktion. 

Uppmärksammandet bidrar till att avdramatisera det så många gånger känsloladdade ämnet 

vilket innebär att problem som sexmissbruk kan uppdagas. Detta leder i sin tur till att 

patienten kan bli aktuell för behandling. 

 

4 SYFTE 

Att belysa hur sjuksköterskan uppmärksammar patientens sexuella beteende. 
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5 METOD 

Detta var en kvalitativ intervjustudie med fyra sjuksköterskor från beroende- och 

primärvården. 

I arbetet med studien har metoden delats in i sju stadier: 

1. Tematisering - syftet bestäms och metoden som valdes ut var att göra en intervjustudie.  

2. Planering – intervjuerna förbereds och frågeställningar formulerades (se Bilaga 1).  

3. Intervju – intervjuerna verkställdes med bandspelare.  

4. Utskrift – transkribering av intervjuerna genomfördes.  

5. Analys – kategorier och teman valdes utifrån studiens syfte.  

6. Verifiering – reflektion över studiens validitet och reliabilitet.  

7. Rapportering – resultat, metod och övriga delar av uppsatsen skrivs och lämnas in för 

examination.  

(Kvale & Brinkmann 2009)  

  

5.1 Förberedelser 

Artiklar till bakgrunden söktes genom PUB MED och EBSCO (inkl. MEDLINE) databaser. 

Sökorden som användes var ”sexual AND addiction”, ”sex AND shame”, ”sex AND 

treatment” och ”hypersexuality”. Sökning efter bakgrundsinformation har även gjorts 

manuellt via bibliotek samt via internet. Tillsammans med handledare bestämdes syftet som 

senare reviderades marginellt.  

  

Genom följebrevet erhölls informerat samtycke från de sjuksköterskor som medverkade i 

studien. Informerat samtycke innebär att intervjupersonerna är informerade om syftet, 

projektets upplägg samt publicering. Vidare medför detta att intervjupersonerna är medvetna 

om att det är ett frivilligt deltagande och att de har rätt att avbryta sitt medverkande när de vill 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

5.2 Design 

Detta är en intervjustudie och ansatsen är kvalitativ. Dess ansats är induktiv vilket innebär att 

vi som författare har tolkat det material som vi erhållit förutsättningslöst då ingen av oss har 
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arbetat inom beroende- eller primärvården eller undersökt detta syfte tidigare (Lundman & 

Hällgren Granheim, 2008). Vidare är det en beskrivande tvärsnittsstudie vilket betyder att den 

genomförs med endast en grupp vid en given tidpunkt (Olsson & Sörensen, 2007). I detta fall 

undersöks hur sjuksköterskorna i studien handlar i den fas av sin karriär i vilken denne blir 

intervjuad. 

  

Intervjuerna som genomfördes var specifika intervjuer där specifika handlingar och 

situationer beskrevs och inte åsikter (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvalitativa studier har till 

stor del ontologin som bas och denna lära behandlar synen på hur verkligheten och den sanna 

naturen är (Lundman & Hällgren Granheim 2008). Intervjuerna genomfördes som en 

enkelriktad dialog där intervjuaren ställde frågor som respondenten besvarade (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

  

5.3 Urval 

I samarbete med handledare etablerades kontakt med beroende- och primärvården. Samtliga 

intervjupersonerna har genomgått den akademiska sjuksköterskeutbildningen samt genomfört 

ett kandidatarbete i omvårdnad och har arbetat inom vården i minst ett år. 

Sjuksköterskor som inte var intresserade av att medverka i intervjuerna, har en utbildning som 

är äldre än 15 år, inte hann inom utsatt tid eller ännu inte varit yrkesverksamma i ett år 

exkluderades ur studien. 

  

Antalet intervjupersoner bestämdes tillsammans med handledare. Ett för litet antal 

intervjupersoner kan orsaka svårigheter i att göra statistiska generaliseringar, dock är det 

viktigaste med valet av antal deltagare att få svar på syfte och frågeställningar (Kvale & 

Brinkmann 2009). I och med detta faktum så valdes fyra sjuksköterskor ut att få deltaga i 

intervjustudien.  

  

5.4 Datainsamlingsmetod och analys 

Fyra sjuksköterskor från beroende- och primärvården intervjuades om hur de talar med 

patienten om dennes sexuella vanor och hur de går tillväga vid ett misstänkt sexmissbruk. 

Intervjun utgick ifrån två huvudfrågor och följdfrågor ställdes för att förtydliga svaren. Efter 
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att intervjuerna genomförts så transkriberades det inspelade materialet och teman och 

kategorier valdes ut enligt modellen för en innehållsanalys (Dahlberg, 1997). 

  

Under analysprocessen kondenserades texten, vilket innebär att den förkortats något i 

avseendet att arbeta med en mer lätthanterlig text i vilken det mest väsentliga bevarats 

(Lundman & Hällgren Granheim, 2008). Innehållsanalys fokuserar på att se skillnader och 

likheter i intervjupersonernas svar vilket sedan delas in i kategorier och teman. En kategori är 

flera mindre delar av texten som innehåller liknande substans. Teman i sin tur är mer 

övergripande och kan innehålla flera olika kategorier (a.a).  

  

Respondenterna valde vilken lokal som skulle användas i hänseende till att de skulle känna 

sig trygga nog att kunna uttrycka sig så oförädlat som möjligt. Under samtalet var vi som 

intervjuade noga med att sitta avspända samt att ha ett öppet kroppsspråk så att respondenten 

inte skulle distraheras av annat samt känna sig lugna (Klang Söderkvist, 2001). Vidare hade vi 

ögonkontakt med respondenten och med miner och kroppsspråk uppmuntrade vi denne att 

fortsätta prata utan att avbryta med faktiska ord (a.a).  

 

 

6 ETISKA ASPEKTER 

Då ingen patientkontakt förekom krävdes inget tillstånd från etiska nämnden. Vidare var alla 

medverkande frivilliga och hade i följebrevet blivit informerade om studiens syfte och 

publicering. Vi som genomförde intervjuerna vet vilka respondenterna är men de är anonyma 

i allt officiellt material. Alla personer eller institutioner som nämndes under intervjuerna 

avidentifierades och råmaterialet förvaras så att bara vi som arbetar med uppsatsen har 

tillgång till det (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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7 RESULTAT 

 

KATEGORIER TEMA 

Använder TC för beroendevård 

Använder inte sökorden 

Använder sökorden 

 

1. Journalföring 

Tar upp sexualitet vid behov 

Frågar ej vid nybesök 

Har ej frågat om sexmissbruk 

Ge information 

Talar om välmående och orsaker 

Tar upp sexualiteten i samband med annat 

Frågar rakt på sak 

Tar ej upp sexualitet 

Talades inte om sexmissbruk förr 

Patienten ska ta upp problemet 

Patienten söker inte för sexmissbruk 

Frågeteknik 

 

2. Sjuksköterskans samtal med patienten 

Antidepressiva som orsak till sexualproblem 

Blandmissbruk 

Annan sjukdom påverkar sexualiteten 

Patienten införstådd i sin sjukdom 

Sexmissbruk är som andra missbruk 

3. Samband mellan beroende/sjukdomar 

och sexualproblem 

Rekommenderar KBT-behandling 

Rekommenderar behandling 

Rekommenderar läkarbesök 

4. Behandling 

Tabell  1 – Kategorier och teman som framkom av innehållsanalysen 

 

7.1 Journalföring (Tema 1) 

Det framkom tydligt i alla fyra intervjuerna att avdelningarna/mottagningarna har olika 

tillvägagångssätt för journalföring. Sjuksköterskorna som arbetar inom beroendevården 

använder sig inte av VIPS-sökorden även om de använder Take Care som 

journalföringssystem. En av sjuksköterskorna påpekade att sökordet sexualitet/reproduktion 

inte finns med i deras journalföringssystem men att det skulle underlätta för samtalet med 

patienten kring detta ämne om sökordet hade funnits med:  

”Vid besök så tror jag det kan bli lätt att man missar, så hade det funnits det så kanske det 

hade varit lättare för att man har ju det stödet, den här fusklappen” (Intervju 2).  
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Det framgick även att sjuksköterskorna inom beroendevården främst uppmärksammar 

patientens beroendeproblematik och hans eller hennes fysiska hälsa. De fokuserar därför på 

att journalföra kring detta och frågor som rör sexualitet tenderar att sällan omtalas om inte 

patienten berör ämnet själv: 

”Ehh alltså..men om jag ska va ärlig..alltså man har ju fokus mest på runt 

beroendeproblematiken och patienters..den fysiska hälsan så..om de inte själva uppger nåt 

runt sin sexualitet är inte något som jag har i alla fall tagit upp” (Intervju 2).   

Båda sjuksköterskorna som intervjuades inom primärvården använder sig av sökordet 

sexualitet/reproduktion i journalföringen av patienterna. Detta sker genom att anteckna om det 

föreligger något slags problem med sexualitet och reproduktion: 

”Men jag använder väl det när det verkar finnas ett behov av att ta upp ämnet” (Intervju 4). 

 

7.2 Sjuksköterskans samtal med patienten (Tema 2) 

Det som var mest framträdande i alla fyra intervjuer är att sjuksköterskan oftast inte själv 

initierar samtalet om sexualitet och reproduktion med patienten utan tydlig orsak. 

Sjuksköterskan går igenom de övriga VIPS-orden och talar med patienten om familj, jobb, 

rökning etc. men inte om sexualitet. 

 

De tillfrågade sjuksköterskorna menar att patienterna inte söker för sexualproblem utan för 

andra åkommor och att det därför behövs ett rimligt skäl för att föra sexualiteten på tal. Ett 

exempel kan vara en patient som har diabetes då sjukdomen ofta påverkar potensen och först 

då pratar sjuksköterskan med patienten om sexualiteten i relation till sjukdomen. 

 

”Det tar jag upp med mina diabetiker mest, inte om det kommer in vem som helst”(Intervju 3) 

”Jag menar att om jag träffar en ny patient så går jag inte igenom det” (Intervju 1). 

 

När sjuksköterskan väl ska fråga om sexualiteten så har intervjupersonerna nämnt lite olika 

förslag på hur de går tillväga. De tar upp ämnet genom att bland annat gå via den existerande 

sjukdomen, ställa frågan i samband med andra frågor eller gå rakt på sak. 
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”Jag avdramatiserar det (…) jag frågar som att det är lika självklart som kan du sköta magen 

så kan jag fråga fungerar sexlivet” (Intervju 4). 

 

Ingen av sjuksköterskorna kände att de hade träffat någon som har haft problem med 

sexmissbruk, dock så belyste en sjuksköterska att det kan bero på att hon själv faktiskt inte 

frågar om sexualiteten och att det kan vara ett skäl till varför hon missar detta problem hos 

patienter: 

 

”Jag har inte stött på just det problemet. (…) Då är frågan om det är för att jag inte frågar 

efter det på andra patienter för det är klart att det finns” (Intervju 3). 

 

Återkommande i intervjuerna var alltså att sjuksköterskan anser att patienten själv ska ta upp 

sexualiteten och eventuella problem som kan finnas där. Respondenterna tycker att det 

fortfarande är tabu att fråga om det sexuella samlivet om det inte finns någon uppenbar orsak. 

En respondent nämnde att hon säkert missar sexmissbruk hela tiden men att hon ändå inte 

tycker att man ska fråga om det. 

 

”Patienten måste komma och verkligen uttrycka något som skulle väcka min misstänksamhet” 

(Intervju 2). 

 

7.3 Samband mellan beroende/sjukdomar och sexualproblem (Tema 3) 

Alla sjuksköterskor utom en underströk att det fanns tydliga samband mellan 

beroende/sjukdomar och sexualproblem. En av respondenterna från beroendevården talade 

om konsekvenserna som antidepressiva läkemedel kan orsaka patienterna då den typen av 

medicin är vanligt förekommande hos patienter som besöker mottagningen:  

”Om någon står på nån medicin..det är ju inte helt ovanligt att man har antidepressiva här 

och det är inte ovanligt att den som står på det får problem med sexualiteten ska jag inte 

säga..Men att killar handlar det mycket  om kan..kan eeh få..erektionsproblem utav det” 

(Intervju 1).  
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En av de intervjuade från vårdcentralen var diabetessjuksköterska och hon berättade att hon 

ofta berörde ämnet sexualitet med sina patienter då det som sagt är vanligt att diabetiker får 

problem med sexuallivet, bland annat genom att sjukdomen påverkar potensen. Detta är något 

som, enligt intervjupersonen, patienten själv oftast är väl införstådd med varför det inte känns 

konstigt att beröra ämnet. 

Angående sexmissbruk så ansåg de flesta intervjupersonerna att det var som vilket annat 

beroende/sjukdom som helst. En av sjuksköterskorna talade om att det handlar om hjärnans 

belöningssystem och att det påverkas av ett beroende: 

”Det är ju lite samma det här med belöningssystemen..Det är med..Alltså..missbruk av olika 

dess slag om man sen är spelmissbrukare, sexmissbrukare eller använder sig av olika kemiska 

preparat..Det är ju funktionerna i hjärnan något” (Intervju 1). 

En annan sade att sexmissbruk var en sjukdom som det sällan talas om:   

”Att det faktiskt också är som en sjukdom att man kan missbruka sex...man missbrukar 

droger, man missbrukar rökning, det är sådana saker men sex har man ju inte pratat om så 

mycket så det där är ju faktiskt ganska intressant” (Intervju 3). 

En sjuksköterska menade att problemet med sexmissbruk ibland uppkommer i samband med 

att man samtalar om patientens beroendeproblematik: 

”Några gånger kan jag säga att..att när man har pratat om beroende så har kanske patienten 

berättat att han även sexmissbruk och då har jag försökt reda ut det..var..varför..vad det 

beror på vad och om det alltså..i samband med droger eller alkohol och sen utifrån det då 

kanske fråga patienten rakt ut om han eller hon, oftast är det ju män jag träffat de gångerna” 

(Intervju 2). 

7.4 Behandling (Tema 4) 

På frågan vad sjuksköterskorna skulle göra om de misstänker ett sexmissbruk, sade de flesta 

att de inte varit med om det men de framförde dock samtidigt en föreställning om hur de 

skulle hantera frågan om situationen skulle uppstå. I alla intervjuer framkom att de själva inte 

anser sig kompetenta att ta hand om problemet utan att de skulle rekommendera andra 

vårdinsatser: 
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”Då måste de ha professionell hjälp från början och de resurserna kan vi inte erbjuda” 

(Intervju 4) 

 

De två sjuksköterskorna som arbetar inom beroendevården, rekommenderar KBT-behandling 

medan de två sjuksköterskorna som arbetar inom primärvården rekommenderar läkarbesök. 

Vidare nämnde även en respondent att hon skulle ge numret till en privat klinik för 

sexmissbruk men att patienten får kontakta dem själv. 

 

8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie då vi ville ha tillgång till 

förstahandsinformation från källor som var beredda att ge oss en inblick i hur deras tankesätt 

kring samtal med patienter ter sig och hur deras arbete fungerar. Enligt Polit och Beck hör 

personliga intervjuer, där intervjuaren ställer frågor till respondenten, till de mest respekterade 

tillvägagångssätten att insamla information (2008). Detta beror på att kvaliteten på 

förstahandsinformation tenderar att vara högre än information från andrahandskällor (a.a).  

  

I denna studie har alla intervjuer lyssnats igenom och transkriberats vilket vidare har lett till 

att meningsbärande enheter, kategorier och teman har kunnat väljas ut. Detta har vi gjort 

tillsammans vilket ökar tillförlitligheten. Då endast fyra sjuksköterskor intervjuades, vilket 

inte är ett representativt urval, är inte resultatet överförbart på andra grupper (Polit & Beck  

2008). Gemensamt beslutades fyra teman som överensstämmer med och inkluderar alla 

kategorier. Dessa teman är: journalföring, sjuksköterskans samtal med patienten, samband 

mellan beroende/sjukdomar och sexualproblem samt behandling. Teman utformades 

allteftersom textstyckena kondenserades och likheter respektive skillnader mellan de 

meningsbärande enheterna framträdde.    

 

Under intervjuerna var båda intervjuarna delaktiga genom att följdfrågor ställdes samt att  

texterna tolkades gemensamt vilket kan påverka resultatet. Om intervjuerna hade genomförts 

av någon annan skulle resultatet kunnat skilja sig något då andra följdfrågor hade kunnat 



23 

ställas. Huvudresultatet skulle förmodligen dock förbli detsamma då frågeställningarna var 

avgränsande och specifika. Vid analys togs stor hänsyn till originaltexten vilket kan medföra 

att helhetssynen förlorar då texten tenderas att inte ses som en helhet, dock så blir analysen 

mer korrekt (Lundman & Hällgren Granheim, 2008).  

 

En kvalitativ intervjustudie genomfördes istället för en kvantitativ enkätstudie då det finns 

större möjligheter att utvinna information ur eventuella följdfrågor och förtydliganden i den 

kvalitativa metoden som den kvantitativa inte hade kunnat erbjuda på samma sätt. Vidare 

hade en enkätstudie möjligen resulterat i liknande svar men de hade varit svårare att tolka då 

kroppsspråk och tvekan inte hade kunnat tagits med i åtanken vid diskussionen (Trost, 2010). 

Dessutom liknar intervjuerna ett vardagligt samtal vilket gör att respondenterna kan slappna 

av och tala mer fritt än om de hade fyllt i en enkät (Kvale & Brinkmann 2009). En 

litteraturstudie hade varit tämligen svår att genomföra då det inte finns tillräckligt med 

vetenskapligt erkända publikationer som behandlar ämnet sexmissbruk och sjuksköterskans 

samtal kring sexualitet/reproduktion.  

 

Det informerade samtycket kom från både respektive verksamhetschef och från 

sjuksköterskorna själva. Detta gör att vi egentligen inte kan vara övertygade om fallet är 

sådant att sjuksköterskorna hamnat i en ställning i vilken de känner sig tvungna att medverka 

eftersom verksamhetschefen godkänt studien (Kvale & Brinkmann 2009). Vi har dock utgått 

från att den egna viljan styrt i frågan.  

 

Under exklusionskriterierna nämns att fyra sjuksköterskor valts ut med en utbildning som är 

yngre än 15 år samt att de har en kandidatexamen i omvårdnadsämnet. Valet har gjorts då det 

förekommer en förförståelse att ämnet sexmissbruk inte berördes förr i tiden, varken i 

utbildningen eller ute i vården vilket vidare stärktes när en av intervjupersonerna tog upp just 

detta. 

 

8.1.1 Validitet 

Validitet innebär att frågorna ska följa syftet och därför mäta det som är avsett att mätas 

(Trost, 2010). Svaren i denna studie kan ha påverkats av att begreppet ”sexmissbruk” inte har 

definierats för respondenterna. Varje sjuksköterska kan ha sin egen definition av denna 
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företeelse trots att det kommer allt tydligare allmänna definitioner, bland annat i DSM-V. 

Vidare upptäcktes att svaren vid två tillfällen blev lättare utsvävningar från ämnet vilket 

innebär att frågorna var formulerade på ett sådant vis att möjlighet gavs för ytterligare 

utveckling. När detta hände fördes samtalet tillbaka till det ursprungliga och huvudsakliga 

ämnet så att svaret fortsatte att följa syftet. Respondenternas svar på de ställda frågorna gavs 

mycket tydligt och koncist varför anser validiteten anses vara hög. 

 

8.1.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär huruvida studien är trovärdig eller inte och om den skulle generera samma 

resultat om någon annan hade genomfört den. Begreppet delas in i fyra delar: 

 

1. Kongruens – om frågorna är lika och mäter samma sak. 

2. Precision – hur intervjuaren registrerar svaren. 

3. Objektivitet – om intervjuaren är objektiv och registrerar samma svar som en annan 

intervjuare. 

4. Konstans – om svaren ändras eller inte över tid. 

  (Trost, 2010) 

 

I detta fall var frågorna likadant formulerade i alla intervjuer och kongruensen påverkades inte 

negativt då samtalet utgick ifrån fasta och redan utvalda frågeställningar. Precisionen innebär 

att svaren noterades ordagrant ända till tidpunkten för kondenseringen då första analysen ägde 

rum och tolkningar av vad som hade uttalats under intervjuerna började framträda. 

Inledningsvis gick inga ord eller meningar förlorade då svaren spelades in och transkriberades 

exakt så som de var sagda. Vid kondenseringen började dock en del av svaren att falla bort i 

de fall då de inte följde syftet eller mestadels bestod av ”hummanden”. Under kondenseringen 

framkom att båda intervjuarna hade tolkat svaren samstämmigt vilket tyder på hög 

objektivitet samt oansenlig förförståelse (Trost, 2010).  

 

Konstansen är inte användbar i denna diskussion då den talar om hur svaren kan användas 

över tid och om de ändras eller inte. Dessa intervjuer behandlade hur sjuksköterskan agerar i 

den del av sin karriär i vilken hon eller han befann sig i just vid intervjutillfället och detta 
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medför att hänsyn inte behöver tas till det faktum att svaren skulle kunna ha förändrats vid ett 

senare skede.  

 

Under intervjuerna ställdes några frågor efter varandra vilket kan ha förvillat respondenten då 

han eller hon inte gavs tillfälle att svara på en fråga innan nästa ställdes (Klang Söderqvist, 

2001). Intervjuarens tvekande i uttalandet av följdfrågorna vid några tillfällen, kan också ha 

skapat otrygghet och förvirring i samtalet. Detta har inte uppenbarat sig märkbart i 

respondenternas uttalanden men det kan ha påverkat svaren utan att observationer kring detta 

gjorts vid textanalysen.  

 

Kvale & Brinkmann (2009) behandlar frågan om hur mycket information angående studien 

och frågeställningarna som respondenterna ska kunna ta del av före intervjun och vad som 

inte bör sägas. De fyra sjuksköterskorna som intervjuades fick ett följebrev innan 

genomförandet i vilket frågeställningarna fanns och de var således redan varskodda på vilka 

frågor som skulle ställas. I denna studie är ett sådant förberedande att föredra då 

respondenterna kunde gå igenom vad som skulle frågas och tillhandahålla oss mer 

innehållsrika svar.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Beroende på vilken enhet patienten kommer till har sjuksköterskorna olika fokus och olika 

rutiner för journalföring. Sjuksköterskorna inom beroendevården använder sig, som tidigare 

nämnts, av Take Care men de har inte integrerat sökordet sexualitet/reproduktion i sitt 

journalföringssystem vilket vi anser är tämligen oroväckande. För en sjuksköterska som 

arbetar med patienter med olika beroendetillstånd bör ett uppmärksammande av patientens 

sexuella beteende vara mycket viktigt. Detta för att man ska kunna utesluta att beteendet 

innehåller risker som kan leda till ytterligare missbruksproblematik och således konsekvenser 

för patienten. Sexmissbruk är ofta nära besläktat med substansmissbruk vilket 

sjuksköterskorna inom beroendevården även konstaterade: 

 

”Det är ju lite samma det här med belöningssystemen..Det är med..Alltså..missbruk av olika 

dess slag om man sen är spelmissbrukare, sexmissbrukare eller använder sig av olika kemiska 

preparat..Det är ju funktionerna i hjärnan något” (Intervju 1). 
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Citatet framhåller att det förekommer blandmissbruk hos patienterna inom beroendevården 

men då sjuksköterskorna inte har för vana att tala om patientens sexualliv tenderar eventuella 

problem att negligeras på grund av övrig missbruksproblematik. 

 

Inom beroendevården fokuserar sjuksköterskorna på patientens missbruksproblematik och 

dess fysiska konsekvenser. Sjuksköterskorna medgav dock att det inte är ovanligt att olika 

missbruk är relaterade till varandra. Zapf, Greiner och Carrol (2008) menar att många 

sexmissbrukare lider av ångest vilken de dämpar genom att stilla sitt sexuella behov i de 

situationer som tillåter detta. Det finns många situationer som förhindrar detta och de försöker 

då istället mildra ångesten med hjälp av till exempel alkohol. I sådana sammanhang kan det 

uppkomma två parallella missbruk vilket medför en ytterligare vikt vid att sjuksköterskan 

frågar patienten om dennes sexuella vanorna.  

 

Personer med ett sexmissbruk har även ofta ett ökat riskbeteende vilket leder till att de är 

särskilt utsatta vad gäller till exempel sexuellt överförbara sjukdomar (Stupiansky, Reece, 

Middlestadt, Finn & Sherwood-Laughlin 2009). Vidare är det även påfrestande för 

sexmissbrukare att dölja sitt beroendetillstånd för vänner och familj vilket kan skapa 

spänningar i vardagen (Daneback, Ross & Månsson 2006). Primärvården är den del av vården 

som patienter ofta kommer till först när de har symtom: 

 

”De söker inte för det [sexmissbruk] när de kommer hit utan de söker för kanske huvudvärk i 

flera månader och det är egentligen för att de har det jobbigt i livet...det hänger ju ihop” 

(Intervju 3). 

  

Sjuksköterskan som uttalat citatet ovan har tangerat ett problem hos en sexmissbrukare. Trots 

de negativa konsekvenserna som beroendet medför söker missbrukaren många gånger inte 

vård för den egentliga problematiken utan ofta döljs patientens bekymmer bakom en fasad av 

helt andra orsaker som leder till kontakt med vården. Oavsett vilken sjukdom, diagnos eller 

åkomma patienten lider av följer ofta problem som orsakar patienten ytterligare lidande.  
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Eftersom sexmissbruk fortfarande till stor del är tabubelagt så är det är ett ämne som är svårt 

att tala om och sjuksköterskorna som intervjuades vill därför ha ett rimligt skäl för att ta upp 

ämnet. Detta kan leda till problem då sjuksköterskans ovilja att tala om ämnet gör det svårare 

för patienten själv att initiera samtalet kring denna problematik (Daneback, Ross & Månsson 

2006). Patienten själv kan anse sitt sexuella beteende som hans eller hennes ensak eller att det 

på något sätt skulle vara skamfullt att tala om och inkluderar det därför inte självmant i 

samtalet med sin vårdare, det blir därför vårdarens ansvar att ta upp det med sin patient. Det 

kan vara svårt att skilja på vad som anses normalt respektive onormalt och alla människor har 

sina egna definitioner på vad som räknas till ett normalt sexuellt beteende och inte. För en 

patient med ett sexmissbruk kanske hans eller hennes sexuella beteende är fullt naturligt 

medan det för omvärlden ter sig mindre normalt. Det är av stor betydelse att sjuksköterskan är 

mycket uppmärksam på signaler som kan leda till att upptäcka eventuella problem för att 

kunna hjälpa patienten och att våga reagera. 

 

Sjuksköterskorna har olika sätt att gå tillväga när de berör ämnet sexualitet och reproduktion i 

samtalet med patienten. Resultatet visar att en del omnämner ämnet via en annan, redan 

existerande, sjukdom medan andra frågar om de anser att det är befogat. Sjuksköterskorna 

som intervjuades har en öppen inställning till hur frågorna bör ställas och de nämner att dessa 

bör avdramatiseras och ställas som vilka andra statusfrågor som helst. Detta går dock stick i 

stäv med att de drar sig för att fråga om de sexuella vanorna när de anser att det inte finns 

behov nog som fordrar detta. Samtidigt som sjuksköterskorna anser att ämnet bör diskuteras 

utan omskrivningar menar de att det är ett svårhanterligt område som ofta undviks då det 

fortfarande är skäligen tabubelagt. Detta framkommer tydligt i resultatet där sjuksköterskorna 

påpekar att de ofta inte frågar om det sexuella vilket är tämligen oroväckande då risken är stor 

att alla patienter som är i behov av hjälp inte påträffas, utan bara en liten del.  

 

Vi tror att det hade underlättat för sjuksköterskors samtal med patienter kring deras sexualitet 

om det hade funnits en gemensam grund att utgå från när det gäller att uppmärksamma 

patientens sexuella beteende. Gemensamma rutiner kan understödja för sjuksköterskor att bli 

varse om till exempel sexmissbruk då det framkom av intervjuerna att det uppenbarligen är 

många sjuksköterskor som inte noterar att problemet finns eller att det många gånger förbises. 

På frågan om en av intervjupersonerna har kommit i kontakt med sexmissbruk svarar hon:  
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”Nej det har jag inte kan jag säga. Ahh, och då har jag ändå jobbat många många år. Då är 

frågan om det är för att jag inte frågar efter det på andra patienter för att det är klart att det 

finns men ehh..jag kan nej tyvärr jag har inte stött på det så att jag liksom kan säga att jag 

identifierat det problemet” (Intervju 3). 

 

Vad sjuksköterskorna skulle göra om de misstänkte ett sexmissbruk skilde sig tydligt mellan 

arbetsplatserna som besöktes. Beroendesjuksköterskorna rekommenderade KBT-behandling 

vilket kan bero på att det är vad som rekommenderas för alkoholmissbruk. Båda 

respondenterna på vårdcentralen påpekade däremot att de skulle rekommendera läkarbesök 

vilket kan relateras till att de oftare remitterar sina patienter vidare till just läkare. 

Sammantaget är det uppenbart att det inte finns någon handlingsplan för hur sjuksköterskorna 

ska gå tillväga när de misstänker ett sexmissbruk vilket gör att det egentligen inte är säkert att 

patienten får adekvat hjälp.  

 

8.3 Slutsats 

Patienter med ett begynnande, pågående eller eskalerande sexmissbruk riskerar att aldrig få 

den hjälp de behöver och är berättigade till då deras problem sällan eller aldrig 

uppmärksammas inom vården. Sjuksköterskorna går tillväga på olika sätt när de 

uppmärksammar en patients sexuella beteenden, vissa frågar i samband med andra sjukdomar 

och andra frågar inte alls om det. Det finns för närvarande inga särskilda rutiner för hur 

sjuksköterskan ska handla vid ett misstänkt sexmissbruk men var och en av respondentera 

hade en egen plan på var de skulle rekommendera patienten att vända sig. Det framkom vissa 

skillnader mellan hur beroendevården och primärvården ställer sig till frågan om huruvida 

sjuksköterskan bör uppmärksamma patientens sexuella beteende men genomgående så 

beaktas det inte i tillräcklig utsträckning.  

 

En ytterligare slutsats från denna studie var att det behövs mer utbildning i frågan. Att 

sjuksköterskorna inte känner sig säkra på hur de ska ta upp frågan om sexualitet/reproduktion 

med patienten tyder på att de, trots sin 3-åriga sjuksköterskeutbildning, saknar kompetens i 

frågan.  
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Genom att vara lyhörd, ställa rätt frågor och genom att vara observant kan sjuksköterskan 

lindra många patienters lidande då deras problem får tillfälle att uppdagas. Patienter som lider 

i det tysta på grund av outredd sexuell problematik kan med sjuksköterskans hjälp och 

omtanke få en möjlighet att genomgå relevant behandling. Detta kräver dock att vården och 

alla berörda aktörer börjar erkänna sexualiteten som en naturlig del av människan som måste 

integreras i mötet och samtalet människor emellan. Sexualiteten måste börja avdramatiseras 

och inte längre mötas med tabu!     . 

 

8.4 Klinisk betydelse 

Den förväntade betydelsen med denna studie är att belysa vikten av att uppmärksamma 

patientens sexuella vanor samt att sjuksköterskor ska få en inblick i hur hon eller han kan tala 

med patienten om detta. Vidare vill vi belysa att sökordet sexualitet/reproduktion är en 

mycket viktig del av hur man fångar upp sexuella problematik som till exempel sexmissbruk.  

 

8.5 Förslag på vidare forskning  

Då det redan i det första stadiet av informationssökandet framkom att det saknas vetenskapligt 

material inom ämnet sexmissbruk så finns det flera anledningar till att genomföra vidare 

forskning inom området.  

 

Ett exempel vore att verkställa en interventionsstudie där en grupp sjuksköterskor blir 

fortbildade i hur man frågar patienten om dennes sexuella beteende och tar för vana att fråga 

varje patient medan kontrollgruppen samtalar med patienterna utan att lägga större vikt vid 

det ämnet . Detta för att undersöka om fortbildningen och sjuksköterskans uppmärksammande 

bidrar till att fler patienter med sexmissbruk eller annan sexuell problematik fångas upp. 

 

Vidare fordras mer forskning relaterad till sexmissbrukets konsekvenser för patientens dagliga 

liv för att få ökad kunskap om detta samt att problemet ges tillfälle att ytterligare 

uppmärksammas och integreras i vården.  

 

Därutöver behövs även mer forskning för att belysa medberoendes, till exempel anhöriga och 

vänners, livsvärld och upplevelser kring sexmissbruket.  
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BILAGA 1  INTERVJUGUIDE 

 

Frågeställningar 

1. Använder sig sjuksköterskan av VIPS-sökordet sexualitet/reproduktion i 

ankomstsamtalet? 

- Om Ja, hur ställs frågorna? 

- Om Nej, hur kommer det sig att sökordet inte används? 

2. Hur går sjuksköterskan tillväga om hon eller han misstänker ett eventuellt 

sexmissbruk? 
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Bilaga 2    FÖLJEBREV 

 

Hej! 

Vi läser sista året på sjuksköterskeutbildningen och skriver nu kandidatarbete.  

Ett av VIPS-modellens sökord i dokumentationen av patientens hälsotillstånd är 

Sexualitet/Reproduktion och detta har väckt vårt intresse. 

 

Syftet med kandidatarbetet är att belysa hur sjuksköterskan uppmärksammar patientens 

sexuella beteende. 

 

Vi önskar intervjua fyra sjuksköterskor från beroendevården om hur de talar med patienten 

om dennes sexuella vanor och vad som görs vid ett misstänkt sexmissbruk. Eventuella 

följdfrågor kommer att ställas för att förtydliga svaren. Samtalen kommer att spelas in och 

transkriberas. Resultaten sammanställs och publiceras i vår c-uppsats som kommer att vara 

officiellt material.  

 

Allt medverkande är frivilligt. Vi som genomför intervjun kommer att veta vilka 

intervjupersonerna är men de kommer att vara anonyma i allt officiellt material. Alla personer 

eller institutioner som nämns under intervjun kommer att avidentifieras och råmaterialet 

kommer att förvaras så att bara vi som arbetar med uppsatsen har tillgång till det. 

 

Vi ser fram emot ett samarbete med er! 
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