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SAMMANFATTNING 

Sexualitetens och den sexuella hälsans betydelse för människans välbefinnande är väl 

dokumenterad. Emellertid visar forskning att kvinnor med cancerdiagnos inte får den hjälp de 

önskar av sjukvården gällande sexuell hälsa. Detta faktum accentuerar behovet av att förstå vilka 

mekanismer som ligger bakom. Studiens syfte var att identifiera hinder och förutsättningar för 

samtal om sexuell hälsa mellan sjuksköterskor och kvinnor med cancerdiagnos. Studien 

utformades som en litteraturöversikt med kvalitativa studier.  I resultatet identifierades ett antal 

hinder och förutsättningar för samtal om sexuell hälsa, vilka delades in i fem kategorier: 

vårdorganisationens betydelse för samtal om sexuell hälsa, vårdpersonalens utbildning i relation 

till samtal om sexuell hälsa, vårdpersonalens förmåga att undervisa och informera, rädslor och 

känslor inför samtal om sexuell hälsa, och attityder till och ignorans inför samtal om sexuell 

hälsa. Studien har visat att rädslor inför att tala om sexuell hälsa, sjuksköterskors brist på 

utbildning och tid är det som utgör hinder för samtal om sexuell hälsa. Förutsättningarna för 

samtal identifierades som utbildning och erfarenhet hos vårdpersonalen samt att ämnet 

adresserades av kvinnorna med cancerdiagnos. 

 

Nyckelord: kvinnor, cancer, sexualitet, sexuell hälsa, sjuksköterska, samtal 

 

 



SUMMARY 

 The importance of sexuality and sexual health for human well-being is well documented. 

However, research shows that women diagnosed with cancer experience the care they retrieve 

related to these issues to be insufficient. This fact highlights the need of insight into underlying 

causes and mechanisms. The purpose of this study was to identify barriers and preconditions to 

communication of sexual health issues between nurses and women diagnosed with cancer. A 

review of qualitative, interview-based research was conducted. A series of barriers and 

preconditions to communication on the sexual health topic was identified and categorized into 5 

groups: Organization of health-care, Educational level of staff, Care giver´s ability to teach, 

Fears and feelings, and Attitudes and ignorance. This review concludes fear of addressing 

conversation, nurse´s lack of education and time for patients to be the most obstructive elements. 

Education and experience of staff, and that women diagnosed with cancer addressed the subject 

was identified as preconditions.  
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1 INLEDNING 

Samtalet är ett viktigt verktyg för sjuksköterskan, men också något som i vissa 

situationer kan vara svårt att använda. Vår erfarenhet från verksamhetsförlagd 

utbildning är att många sjuksköterskor inte samtalade med patienter om sexuell hälsa. 

Vi lade märke till att svårt sjuka patienter med cancer sällan eller aldrig tillfrågades om 

eventuella komplikationer som påverkade sexuell hälsa. Vi noterade även att 

dokumentationen därom var bristfällig, eller saknades. Dessa iakttagelser fångade vår 

uppmärksamhet och väckte vår nyfikenhet inför vilka orsaker som låg bakom. 

 

2 BAKGRUND 

Studien tar sin ingång genom ett teorem; Gadamer utvecklade Heideggers hermeneutik 

genom att en fastslå att allting kan förstås och upplevas på flera olika sätt (Birkler, 

2007), något som sjuksköterskan i sitt arbete torde vara medveten om. Sjuksköterskan 

har en yrkesmässig skyldighet enligt hermeneutisk filosofi, att försöka se vad som visar 

sig och förstå innebörden av detta i det patientnära arbetet, såväl som inom 

omvårdnadsforskningen. Med detta menas att sjuksköterskan i sitt arbete måste försöka 

förstå en patient som patienten förstår sig själv, utifrån patientens livsvärld (Birkler, 

2007). Merleau-Ponty hade liknande tankar när han talade om kroppen som ett subjekt, 

genom vilken människan ser och tolkar världen hon/han lever i. Den objektiva 

verkligheten erfars på ett unikt sätt av varje individ och blir därmed subjektiv (Birkler, 

2007). Att låta en främmande människa tränga in i ens livsvärld är inte lätt, men i 

krissituationer, som vid livshotande sjukdom, kan en sådan handling bli nödvändig. 

Birkler redogör vidare för betydelsen av ordet omsorg, vilket för sjuksköterskan 

innebär ett ansvar för det patienten inte klarar själv, eller vill klara själv. I praktiken 

betyder det att sjuksköterskan har ett ansvar att fråga patienten om svårigheter som 

kanske inte finns, men som potentiellt skulle kunna vara ett problem och orsaka 

lidande. 
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2.1 Sexualitet och sexuell hälsa 

Sexualiteten är en drivkraft som följer människan genom livet. Dess innehåll och 

uttryck förändras under livets gång och därför är det av vikt att sjuksköterskan känner 

till hur sexualiteten tar sig uttryck under de olika livsfaserna (Borg, 2003). 

Världshälsoorganisationen [WHO] (2006) definierar sexualitet som en väsentlig del av 

att vara människa, något som innefattar hela människans väsen och de roller och 

relationer människan har och ingår i. Sexualiteten interagerar mellan såväl biologiska 

som kulturella och andliga faktorer. Sexualitet handlar alltså, enligt WHO, om 

individens behov av att uttrycka sin sexualitet på ett såväl emotionellt som fysiskt och 

samhälleligt plan. Vidare definierar WHO sexuell hälsa som: 

 

 (…) ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt 

välbefinnande relaterat till sexualitet, det är inte endast frånvaro av 

sjukdom, dysfunktion eller svaghet. Sexuell hälsa kräver ett positivt 

och respektfullt närmande till sexualitet och sexuella relationer fria 

från förtryck, diskriminering och våld. För att sexuell hälsa ska 

uppnås och behållas, måste alla människors sexuella rättigheter 

respekteras, skyddas och uppfyllas (WHO, 2006) 

 

Om sexuell hälsa är ett begrepp som är förknippat med individens livskvalitet och som 

kan beskrivas ur ett samhälleligt perspektiv, så är sexualiteten individuell och personlig 

och formad av den livsvärld individen befinner sig i (WHO, 2006). Borg (2003) menar 

att möjligheten att älska och känna sig älskad är en del av sexualiteten och en viktig 

förutsättning för god hälsa. Borg redogör vidare för att sexualiteten ofta påverkas 

negativt av fysiska och psykiska påfrestningar, som till exempel vid svår 

cancersjukdom. 

 

2.2 Cancersjukdom i relation till sexuell hälsa 

Cancersjukdom kan påverka sexuell hälsa på olika vis. Tumörens karaktär, lokalisation, 

utbredning, sjukdomsinducerade hormonella förändringar och antitumoral behandling 

kan ha mekanisk, farmakologisk och neurologisk inverkan på möjligheterna till ett 

fungerande sexliv (Helström 2010). Behandlingen av gynekologisk cancer kan medföra 

sammanväxt, förkortad eller dislocerad slida, torra slemhinnor, inkontinens och nedsatt 

känsel i klitoris (Borg, 2003). Därtill kommer psykologiska aspekter av att vara 
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drabbad av en potentiellt dödlig sjukdom (Helström, 2010). Fasching et al. (2007) 

beskriver att uppemot 25 % av patienter med metastaserad bröst- eller gynekologisk 

cancer hade uttalade svårigheter med sin sexuella hälsa. I Lackey, Gates och Browns 

(2001) forskning beskriver en kvinna hur förlusten av ett bröst kunde betyda att hon 

skulle komma att förlora sin man. Helström (2010) beskriver det kvinnliga bröstet som 

ett viktigt könsattribut. Sjukdom i bröstet uppfattas därför som ett hot mot 

attraktionsförmåga, könsidentitet och sexualitet. Blagbrough (2010) försöker lyfta 

sexualitet och sexuell hälsa från det fysiska, medicinska och fysiologiska fokuset och 

pekar på att sexualitet och sexuell hälsa även berör människan själsligen. 

 

2.2.1 Omvårdnad avseende sexuell hälsa 

Enligt Socialstyrelsen [SoS] (2005) bör sjuksköterskan ”undervisa och stödja 

patienter och närstående, individuellt eller i grupp, i syfte att främja hälsa och att 

förhindra ohälsa (samt) motverka komplikationer i samband med sjukdom, vård och 

behandling” (SoS, 2005). Socialstyrelsen slår också fast att sjuksköterskan bör 

”uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande så långt som 

möjligt och lindra detta genom adekvata åtgärder” (SoS, 2005). I relation till sexuell 

hälsa menar Socialstyrelsen vidare att sjuksköterskan måste ha beredskap för hur hon 

ska hantera situationer relaterade till patientens sexualitet och sexuell hälsa i 

omvårdnadsarbetet. Blagbrough (2010) anser att omvårdnaden av svårt sjuka 

människor bör ha holistisk prägel, där även sexualitet ses som en del av att vara 

människa. Författaren menar vidare att hjälp och stöd med sexuell hälsa höjer 

livskvaliteten för svårt sjuka patienter. Dokumentation av patientens sexuella hälsa 

används för att underlätta och organisera omvårdnaden. Ehnfors, Ehrenberg och 

Thorell-Ekstrand (2000) menar att dokumentation gällande sexualitet och 

reproduktion kan vara av såväl fysiologisk, som psykologisk och interpersonell art. I 

praktiken innebär detta att sjuksköterskan dokumenterar de problem som har inverkan 

på patientens sexuella hälsa, exempelvis gynekologisk status, 

läkemedelsbiverkningar, kroppsuppfattning samt krav och förväntningar från 

omgivning och relationer. 
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2.2.2 Samtal i en vårdande kontext 

Birkler (2007) beskriver hur sjuksköterskans kunskapssökande inte enbart bör vara 

inriktad på patientens fysiska tillstånd utan även att söka förstå patienten som ett 

lidande subjekt, samt förstå patientens livsvärld. För att möjliggöra detta måste 

sjuksköterskan vara medveten om sin egen förförståelse. Detta för att inte ha fördomar 

gentemot patienten. I mötet med en patient bör således sjuksköterskan vara beredd på 

att revidera sin egen förförståelse för att inte fastna i felaktiga förväntningar för vad ett 

vårdsamtal kan komma att handla om.  

 

2.2.3 Den asymmetriska vårdrelationen 

Enligt Wiklund (2003) är vårdrelationen alltid asymmetrisk. Med detta menar 

författaren att sjuksköterskan med sin utbildning och kunskap har en maktposition. 

Detta överläge förpliktigar ett ansvar hos sjuksköterskan att förvalta makten hon har på 

ett konstruktivt vis. Bara en sådan sak som att ha makt över när och var ett samtal ska 

äga rum belyser skevheten i relationen mellan sjuksköterska och patient. Woodhouse 

och Baldwin (2008) redogör för hur tillfället för samtal, i deras studie, var viktigt. 

Författarna menar att sjuksköterskan ansvarade för initiativ och tillfälle att inleda 

samtal om sexualitet med svårt sjuka patienter. 

 

2.2.4 Sjuksköterskor och vårdpersonal i samtal om sexuell hälsa 

Josephson (2001) hävdar att allt beteende är kommunikation och att kommunikation 

har två betydelsebärande beståndsdelar – vad som kommuniceras och på vilket sätt. 

Dessa beståndsdelar präglas av känslor och attityder som de involverade parterna har 

inför samtalet. Båda parter känner något och har en viss inställning när de talar och 

dessa känslor och attityder bestämmer samtalets karaktär (Josephson, 2001). Julien, 

Thom och Kline (2010) menar att det finns en stark korrelation mellan sjuksköterskors 

egna attityder till sexualitet och hur de behandlar problem som har med patienters 

sexuella hälsa att göra. Saunamäki, Andersson och Engström (2010) hävdar att 

sjuksköterskors ålder och antal år i arbete påverkade förmågan att samtala om 

patientens sexuella funderingar. Äldre och mer erfarna sjuksköterskor kände sig mer 

bekväma med att adressera samtal om sexuella problem. Specialister inom sexologi 

hävdar, enligt Borg (2003), att det är nödvändigt att ha ett avklarat förhållande till sin 

egen sexualitet för att kunna hjälpa andra med sexuella problem. Taylor och Davis 
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(2006) redogör för hur viktigt det är att sjuksköterskan reflekterar över egna attityder 

och hur dessa potentiellt kan påverka samtalet mellan sjuksköterska och patient. 

Kvinnor med cancersjukdom möter vårdpersonal av olika profession i den 

specialiserade sjukvården. Multidisciplinära team arbetar gemensamt för patienten och 

har visat sig ha positiv effekt avseende såväl behandlingsutfall som sexuell hälsa 

(Fisher & Daniels, 2006). Catt, Fallowfield, Jenkins, Langridge och Cox (2005) visar 

att den upplevda ansvarsfördelningen inom sådana arbetslag är utspridd över olika 

professioner. Sjuksköterskor hade i den studien störst andel av det uppskattade ansvaret 

för patienters sexuella hälsa, men även annan vårdpersonal, såsom onkologer och 

kirurger, ansågs bära en betydande del av ansvar för patienters sexuella hälsa. Både 

sjuksköterskor och läkare hamnar alltså i situationer där samtal om patientens sexuella 

hälsa kan bli aktuellt. 

 

2.2.5 Kommunikationsverktyg för samtal om sexuell hälsa 

Studier visar att ansvaret för patienters sexuella hälsa bollas mellan vårdpersonal. 

Julien, Thom och Kline (2010) redogör för hur vissa sjuksköterskor överlät samtal om 

sexuell hälsa till behandlande läkare, med motiveringen att läkaren var bättre lämpad 

med hänvisning till medicinsk utbildning. En sjuksköterska utbildad i psykosexuell 

rådgivning, har genom samtalsintervention visat positiv inverkan på patienters 

rehabilitering avseende emotionell, kognitiv, social och sexuell funktion (Maughan & 

Clarke, 2001). PLISSIT- modellen utvecklades 1976 och har sedan dess använts för att 

hjälpa vårdpersonal att adressera frågan om sexuell hälsa. Akronymen står för: 

Permission, Limited Information, Specific Suggestions and Intensive Therapy. 

PLISSIT är en kommunikationsmodell som beskriver fyra rådgivningsnivåer (Taylor & 

Davis 2006). Taylor och Davis beskriver den första nivån som ett stadium där den 

rådgivande vårdpersonalen bjuder in patienten till samtal om sexualitet. Detta görs 

genom öppna frågor. Andra nivån handlar om att ge patienten adekvata råd som är 

generella, detta för att patienten ska känna att informationen inte är riktad till just 

denne. Specific Suggestion stage är i sin tur en problemlösande fas där sjuksköterskan 

ger specifika lösningar på patientens sexuella problem. Fjärde nivån är Intensive 

Therapy vilken innebär att patienten behandlas med hjälp av terapi. Långt ifrån all 

vårdpersonal har utbildning för att bedriva terapi på denna nivå, men kan hjälpa att 

remittera patienten till specialistkompetens. PLISSIT-modellen används som ett 
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ramverk för att på ett stukturerat sätt närma sig patienten i det potentiellt känsliga 

samtalet om sex (Taylor & Davis, 2006). 

 

3 PROBLEMFORMULERING 

Sexualiteten är en viktig del av människans liv och vid sjukdom kan den sexuella 

hälsan påverkas negativt. Sjuksköterskan kan genom samtal och rådgivning främja 

patientens sexuella hälsa. Tidigare forskning beskriver dock en verklighet där 

sjuksköterskor underlåter att beröra ämnet i kontakten med kvinnor med 

cancersjukdom. 

 

4 SYFTE 

Syftet med litteraturstudien är att identifiera hinder och förutsättningar för samtal om 

sexuell hälsa mellan vårdpersonal och kvinnor med cancerdiagnos. 

 

5  METOD 

Studien var en kvalitativ litteraturöversikt, med syfte att identifiera specifika problem 

och frågeställningar. Friberg (2006) menar övergripande att en sådan typ av studie 

används för att sammanställa kunskapsläget inom ett visst omvårdnadsvetenskapligt 

område. Enligt Trost (1997) utmärks kvalitativa studier av ett komplext och 

innehållsrikt resultat, vilket kan vara särskilt användbart för att få en ökad förståelse 

inom ett specifikt område.  

 

5.1 Urval 

För att utreda vilka hinder och förutsättningar som fanns för samtal om sexuell hälsa 

mellan vårdpersonal och kvinnor med cancerdiagnos valdes uteslutande artiklar med 

kvalitativ ansats. Inklusionskriterier: De vetenskapligt granskade studierna hade 

kvalitativ forskningsansats och var skrivna på engelska, inkluderade kvinnor över 18 år 

med cancerdiagnos eller vårdpersonal som behandlade eller vårdade kvinnor med 

cancerdiagnos. Exklusionskriterier: Studier på män eller barn, studier publicerade före 

år 2000 samt studier som behandlade andra sjukdomar än cancer. 
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5.2 Datainsamlingsmetod 

Litteratursökningar genomfördes via EBSCO´s databas. Sammanfattningar från 

kvalitativa studier i sökningarna lästes igenom, varefter studier valdes ut efter 

tillämplighet. Sökorden som användes var: *sexuality, *sexual, *cancer, *neoplasms, 

*nurse, *female och *qualitative.  Sökord och sökresultat fördes in i en sökmatris (se 

tabell 1). 

 

Tabell 1: Sökmatris  

Datum och källa Sökord Begränsningar Antal träffar och 

lästa 

sammanfattningar 

Valda 

artiklar 

(nr. i 

artikelmatris) 

Cinahl with full text; 
MEDLINE; AMED; 

Academic Search Elite; 

Library Information 

Science and 

Technology Abstracts; 

Teacher Reference 

Center 

oncolo* AND 
nurs* AND 

sexual* 

Full text, 
references 

available, peer 

reviewed. 

31 1 (1) 

Cinahl with full text; 

MEDLINE; AMED; 

Academic Search Elite; 

Library Information 

Science and 
Technology Abstracts; 

Teacher Reference 

Center 

nurs* AND 

experience 

AND sexual* 

AND (cancer 

OR neoplasm*) 

Full text, 

references 

available, peer 

reviewed. 

24 1 (2) 

Cinahl with full text; 

MEDLINE; AMED; 

Academic Search Elite; 

Library Information 

Science and 

Technology Abstracts; 

Teacher Reference 

Center 

sexual* AND 

cancer AND 

female AND 

qualitative 

Full text, 

references 

available, peer 

reviewed. 

121 10 (3-12)  

 

5.3 Dataanalys 

Steg 1. 14 studier lästes igenom övergripande och förutsättningslöst för att se vad 

författarna ville förmedla och var tyngdpunkten i resultaten låg. Alla studier granskades 

i enlighet med Friberg (2006) för att fastställa att de höll hög kvalitet och styrkte 

resultaten med god evidens. En studie valdes bort då den hade en metod som inte var 
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kvalitativ. Steg 2. Vid andra genomläsningen låg fokus på resultatet. Då uteslöts 

ytterligare en studie, vars resultat inte stämde överens med litteraturöversiktens syfte. 

Friberg menar att resultatet med fördel först delas in i likheter och skillnader. Två 

studier inriktade sig på vårdpersonalens upplevelser kring samtal och förhållningssätt 

relaterat till sexuell hälsa, där den ena utgick från sjuksköterskor och den andra från ett 

multidisciplinärt team. Resterande 10 studier behandlade kvinnors med cancerdiagnos 

upplevelser av sjukvården relaterat till sexuell hälsa. I en studie fanns både manliga och 

kvinnliga respondenter. Resultatet var dock uppdelat så att inga svårigheter fanns att 

utläsa vilka som var kvinnornas upplevelser. De utvalda studiernas resultat 

sammanfattades i en artikelmatris (se bilaga 1). Steg 3. Likheter och skillnader i de 12 

studierna fastställdes, resultaten genomlästes återigen och text som svarade mot syftet i 

litteraturöversikten markerades. Den markerade texten översattes till svenska, 

färgkodades och klipptes därefter ut. För att grundlägga strukturen i resultatet 

kategoriserades texten in i vårdpersonalens respektive kvinnornas med cancersjukdom 

upplevelser av samtal om sexuell hälsa samt vilka hinder respektive förutsättningar för 

samtal som förelåg (se tabell 2). Under dessa tog olika kategorier form vilka kom att 

utgöra grunden för resultatet. 

 

Tabell 2: Exempel på kategorisering av hinder och förutsättningar 

 Hinder för 

samtal om 

sexuell hälsa. 

Kategori Förutsättningar 

för samtal om 

sexuell hälsa. 

Kategori 

Vårdpersonal: Tidsbrist *Vårdorganisationens 

betydelse för samtal 

om sexuell hälsa 

Vidareutbildning *Vårdpersonalens 

utbildning i relation 

till samtal om 

sexuell hälsa 

Kvinnor med 

cancerdiagnos: 

Tidsbrist hos 

vårdpersonalen 

*Vårdorganisationens 

betydelse för samtal 

om sexuell hälsa 

Att personalen 

adresserade 

ämnet 

*Kvinnors med 

cancerdiagnos 

upplevelse av 

vårdpersonalens 

förmåga att 

undervisa och 

informera 
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6 ETISKA ASPEKTER 

Vid artikelsökningen exkluderades studier som inte var kritiskt granskade, vilket 

betyder att respondenterna i de inkluderade studierna hade lämnat samtycke till 

medverkan. Eftersom vi har svenska som modersmål fanns risk för språkrelaterade 

tolkningssvårigheter när artiklarnas resultat analyserades. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver att moraliskt ansvarsfyllt forskningsbeteende är mer än abstrakt etisk kunskap 

och kognitiva val; det handlar om forskarens moraliska integritet, hans/hennes 

känslighet för och engagemang i moraliska frågor. I enlighet med Kvale och 

Brinkmann behandlades materialet med respekt för upphovsmännens arbete. 

 

7 RESULTAT 

Resultatet förevisas utifrån två perspektiv; sjuksköterskornas/vårdpersonalens och 

kvinnornas med cancerdiagnos. Dessa perspektiv redovisas under 5 olika kategorier: 

*Vårdorganisationens betydelse för samtal om sexuell hälsa, *vårdpersonalens 

utbildning i relation till samtal om sexuell hälsa, * vårdpersonalens förmåga att 

undervisa och informera, *rädslor och känslor inför samtal om sexuell hälsa, och 

*attityder till och ignorans inför samtal om sexuell hälsa. Under kategorierna 

presenteras hinder och förutsättningar för samtal om sexuell hälsa. Resultat från flera 

studier grundade sig på berättelser som berörde eller härrörde från såväl läkare som 

sjuksköterskor. I de fall där resultat från dessa studier presenteras, används 

benämningen vårdpersonal, där det inte framgick vilken av professionerna som 

resultatet berörde. 

 

7.1 Vårdorganisationens betydelse för samtal om sexuell hälsa 

Resultatet visade att det på många vårdinrättningar fanns strukturella begränsningar 

som komplicerade eller förhindrade samtal om sexuell hälsa eller sexualitet. Hordern 

och Street (2007) menade att det fanns brist på avskildhet på arbetsplatsen, vilket 

försvårade för vårdpersonal att ta upp ämnen såsom sexuell hälsa. Detta bekräftades av 

Sekse, Raaheim, Blaaka och Gjengedal (2010), där kvinnor som genomgått behandling 

mot cancer påpekade vikten av att få möjlighet till enskilda samtal utan att bli störd av 

andra patienter. Hordern och Street visade att oklarheter i ansvarsfördelningen 

förhindrade samtal om sexuell hälsa, då vissa i personalgruppen antog att ansvaret låg 
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hos en annan kollega. Frågor relaterade till sexuell hälsa glömdes således bort. Ekwall, 

Ternestedt och Sorbe (2003) redogjorde för hur en kvinna med cancer kände att ingen 

tog ansvar för hennes totala vårdsituation. Detta beskrev även Horden och Street, vilka 

menade att en förutsättning för samtal om sexuell hälsa var att ett förtroende byggdes 

upp mellan patient och vårdpersonal. Hjälp med praktiska lösningar skapade 

gynnsammare förutsättningar för sexuell hälsa. Horden och Street menade vidare att 

tidsbrist kunde identifieras som ett hinder. Boehmer och Case (2007) redogjorde för 

detta genom att beskriva hur en kvinna kände att hon fick vänta orimligt länge vid ett 

vårdtillfälle. När hon väl kom till tals, ignorerade läkaren kvinnans frågor om sexuell 

hälsa. Ekwall et al. fann att en förutsättning för samtal om sexuell hälsa var att 

sjuksköterskan adresserade ämnet, ett resultat som styrks av Elmir, Jackson, Beale och 

Schmied (2010). Kvinnorna i den sist nämnda studien uttryckte att expertråd var kärnan 

i vårdandet, att det var viktigt att de kunde känna att någon tog över och hade kontroll 

över hela sjukdomssituationen 

 

7.2  Vårdpersonalens utbildning i relation till samtal om sexuell hälsa 

Resultatet visade att sjuksköterskor och annan vårdpersonal upplevede bristande 

kompetens som hinder för att adressera samtal om sexuell hälsa (Lavin & Hyde 2006), 

(Horden & Street, 2007). Fler sjuksköterskor uttryckte insiktsfullt att ett hinder var att 

de kände otillräcklig trygghet i sin egen sexualitet för att våga adressera ämnet utifrån 

den sakkunnighet och emotionella förförståelse som den professionella rollen förväntas 

förmedla (Hordern & Street, 2007). Att brist på utbildning är ett hinder för samtal 

visade även kvinnor med cancersjukdom i både Sekse et al. (2010) och Ekwall et al. 

(2003) då kvinnorna saknade öppna frågor från vårdpersonalen som kunde leda till 

samtal om sexuell hälsa. Vidare redogjorde Ekvall et al. för att det inte behövde vara en 

läkare som gav information, samt att den medicinska informationen med fördel kunde 

vävas in med praktiska och känslomässiga aspekter av omvårdnaden. I Lavin och Hyde  

(2006) fastslår en sjuksköterska att samtal om sexuell hälsa är viktigt och ska ingå i 

holistisk vård, dock fanns hinder för detta då flera sjuksköterskor menade att det fanns 

otillräckliga möjligheter att träna på samtal om sexualitet och sexuell hälsa under 

sjuksköterskeutbildningen. De beskrev att möjligheterna att få erfarenhet i området 

samtal om sexuell hälsa som begränsad: ”[They]did not teach you how to address it, no 

open discussion about it, more theory based…[We were]not given the opportunity to 
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practice skills on dealing with sexuality” (Lavin & Hyde, 2006). Lavin och Hyde 

beskriver vidareutbildning som en förutsättning för samtal om sexuell hälsa då 

vidareutbildade sjuksköterskor kände sig tryggare med att samtala med patienterna i 

ämnet. De hade förförståelsen att det kan vara ett känsligt ämne och kunskap om hur 

cancerbehandling kunde påverka kvinnors sexuella hälsa. 

 

7.3 Vårdpersonalens förmåga till undervisning och information 

Resultatet visar att ett hinder för samtal om sexuell hälsa var att patienterna fått 

bristande information av vårdpersonalen om hur olika cancerbehandlingar kunde 

påverka deras sexuella hälsa (Ekwall et al., 2003; Sekse et al., 2010; Tighe, Molassiotis, 

Morris & Richardson, 2011; Archibald, Lemieux, Byers, Tamlyn & Worth, 2006; 

Wilmoth, 2001).  Ekwall et al redogör för hur en kvinna upplevde att informerande 

vårdpersonal inte berättade hur behandlingen skulle påverka hennes sexliv. Vidare 

berättade kvinnan att informationen hon fick var av medicinsk art och inte ökade 

hennes förståelse för hur behandlingen skulle påverka hennes sexuella hälsa. En kvinna 

med cancersjukdom i Wilmoths studie menade att ett hinder var att hon fick för lite och 

fel information om hur hennes cancerbehandling skulle påverka hennes sexuella hälsa. 

Sekse et al. beskrevs hinder då kvinnorna med cancersjukdom menade att den 

information de fått inte följdes upp och lämnade många obesvarade frågor. En kvinna 

berättade:” I wasn´t open enough when I was there… I couldn´t manage it […] I was so 

nervous!” (Sekse et al. 2010). Rosedale (2010) beskrev att kvinnorna upplevde att 

information om vissa symtom inte delgavs dem och en kvinna spekulerade i om detta 

var för att behandlande vårdpersonal inte ville skrämma henne. 

 

7.4 Rädslor och känslor inför samtal om sexuell hälsa 

Ett hinder var att vårdpersonal såg risker med att samtala om sexuell hälsa med 

patienter då vårdpersonalen var rädda att uppröra patienter och riskera att bli anmälda 

eller stämda. Ett annat hinder var rädsla för hur kollegor skulle reagera om de fick veta 

att ämnen som sexuell hälsa togs upp med patienter, vårdpersonalen var oroliga att 

kollegor skulle tro att de hade en dold agenda (Hordern & Street 2007).  Rädsla som 

hinder inför samtal om sexuell hälsa med patienter kunde i flera studier härledas till att 

vårdpersonal hade svårt att definiera sin egen förståelse för ämnet sexualitet och sexuell 
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hälsa i paritet till sitt privatliv (Lavin & Hyde 2006), (Hordern & Street 2007). 

Vårdpersonal i Lavin och Hyde (2006) och Hordern och Street (2007) uttryckte känslor 

som obehag och genans som hinder för att ta upp ämnet. Kvinnor med cancersjukdom i 

Rosedale (2010) konstaterade att hinder förelåg då de dolde funderingar om sina 

symtom inför sin läkare på grund av rädsla dessa funderingar skulle riskera relationen 

till läkaren. Lavin och Hyde (2006) beskrev att vårdpersonal hade svårt att tala om 

sexualitet eller sexuell hälsa även utanför vårdandets kontext. En sjuksköterska 

berättade: “As far as … sexuality goes… that´s not an area that I´m a real good talker 

on… like in my own life” (Horden & Street 2007). 

 

7.5 Attityder till och ignorans inför sexuell hälsa 

Lavin och Hyde (2006) beskrev ett hinder för samtal då sjuksköterskor väntade med att 

tala om sexuell hälsa tills patienten tog upp ämnet. Hordern och Street (2007) 

redogjorde vidare för hur vårdpersonal undvek ämnet sexuell hälsa för att inte bli för 

personligt involverad med eller visa sig sårbara inför patienten. Viss vårdpersonal 

hindrade samtal då de ansåg att sexuell hälsa inte hade någon högre prioritetsrang utan 

att primär fokus istället låg på behandlingen av sjukdom. De ansåg att patientens 

överlevnad gick före hennes emotionella status. Sekse et al. (2010) menade att vissa 

kvinnor med cancersjukdom såg sin tid hos läkaren som ett tillfälle då de fick veta om 

de var friska eller fortfarande sjuka. Ett hinder var då att det inte fanns möjlighet att få 

samtala om mer intima frågor. Kvinnorna tyckte dock att medicinsk information var 

viktig, men inte betydde allt. Vilhauer (2008) beskrev att dagsformen hos patienten 

kunde bestämma vilka samtal som genomfördes. En kvinna menade att vissa dagar 

ville hon bara att vårdpersonal skulle se det friska i henne och inte tala så mycket om 

olika eventuella problem, hon utryckte det som att hon ville bli behandlad som en 

normal människa. Vilhauer beskrev vidare att endast 4 av 14 kvinnor med 

cancersjukdom hade talat om sexuell hälsa vilket författaren antog bero på att sexuell 

hälsa och sexualitet är ett privat ämne som kan vara svårt att beröra. Hordern och Street 

(2007), Lavin och Hyde (2006) och Sekse et al. (2010), beskrev att kvinnor upplevde 

att ett hinder var att vårdpersonal använde medicinskt språk och jargong och lade 

tyngden i samtalet på medicinska fakta snarare än hur patienterna upplevde eller kände 

sig. Lavin och Hyde (2006) redogjorde vidare för fokusering på medicinska problem 

och biverkningar samt att vårdpersonalen inte gav utrymme att tala om hur dessa 
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faktiskt påverkade kvinnans sexualitet och sexuella hälsa. Rosedales forskning från 

2010 visade hinder för samtal på grund av kvinnornas brist på information och 

förberedelse inför sina symtom. Kvinnorna antog att läkarna skulle ifrågasätta deras 

omdöme om de tog upp frågan. Eftersom kvinnorna inte visste att symptomen var 

vanliga, var de rädda för att ses som besvärliga patienter. Boehmer och Case (2007) 

menade att en förutsättning för samtal var att vårdpersonal ansvarade för att behandla 

patienten som en jämbördig genom att ta ögonkontakt, känna empati och använda sitt 

kroppsspråk för att få en god kontakt. Sekse et al. (2010) skildrade hur en kvinna med 

cancersjukdom beskrev hur hon kände sig helt ensam i sin situation och Ekwall et al. 

(2003) menade att frågan om sexualitet blev ignorerad. En kvinna berättade: ”If 

[caregivers] just gave you a little opening, maybe you´d dare to ask them about it” 

(Ekwall et al.). Detta visades även i Sekse et al. studie, där kvinnor menade att samtalet 

om sexuell hälsa inte ägde rum. 

 

Sjuksköterskor i Lavin och Hydes (2006) studie och vårdpersonal i Hordern och Streets 

(2007) studie, upplevde att det var svårt att tala med patienter om sexuell hälsa på 

grund av att patienterna tillhörde samma generation som vårdpersonalens föräldrar. 

Vårdpersonalen i dessa studier tillhörde en kategori som hade svårt att se patienterna 

som sexuella varelser. Detta motiverades godtyckligt av vårdpersonalen med att 

patienterna hade uppnått en ålder då de ansåg att sexualiteten inte längre var en viktig 

del av livet. De beskrev även hur vårdpersonal hade svårt att tala om sexualitet eller 

sexuell hälsa med patienter som var äldre än de själva. Vidare redogjorde Hordern och 

Street för hur vårdpersonal sorterade ut vilka patienter de skulle samtala med. Patienter 

som var änkor, skilda, eller i samkönade relationer ställde till problem. En läkare 

uttryckte: ”If they are alone, living alone, no partner, well then… I´m not going to rub 

it in their face, you know]..[I don´t think it´s appropriate… I kind of leave it alone, but 

if they are in a healthy relationship, I will bring it up” (Hordern & Street). Läkaren 

som citeras blev ombedd att definiera ett hälsosamt förhållande och beskrev då att det 

var när han såg att patienten höll sin partner i handen i väntrummet. Boehmer och Case 

(2007) beskrev hur kvinnor med cancerdiagnos kände att vårdpersonals attityd 

gentemot homosexuella påverkade om de skulle kunna föra ett samtal om sexuell hälsa, 

vilket även Katz (2009) visade. En kvinna berättade: “ I´m not saying they have to be 

queer people to talk to queer people, but at least they need to know that it´s possible 
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that the person you´re going to go and see may be a queer person and maybe you have 

to be comfortable with that.” (Katz 2009). 

 

8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att identifiera hinder och förutsättningar för samtal 

om sexuell hälsa. I enlighet med Friberg (2006) valdes studier med kvalitativ ansats då 

dessa beskriver vårdpersonal och kvinnor med cancerdiagnos subjektiva upplevelser.  

Kvantitativa data uteslöts, dels för att begränsa arbetets omfattning och därigenom 

kunna fokusera kvinnornas och vårdpersonalens berättelser för att svara mot syftet. En 

svaghet med metoden var att delar av resultatet kunde bygga på en enstaka berättelse då 

studien behandlade ett begränsat antal studier inom ett kunskapsområde som ännu är 

relativt sparsamt beforskat. De tolv studier som inkluderades var dock ett tillräckligt 

antal för att styrka resultatet, då både hinder och förutsättningar kunde identifieras. En 

mer utförlig artikelsökning hade kunnat bidra med ytterligare studier på området, men 

på grund av projektets tidsbegränsning ansågs en sådan inte möjlig.  

 

En svaghet i metodvalet var att det fanns viss ämnesrelaterad förförståelse inför 

litteraturstudien. För att undvika att resultatet i de inkluderade studierna vinklades 

enligt förutfattade tolkningar antogs ett förutsättningslöst förhållningssätt, med respekt 

för resultaten och i enlighet med Friberg (2006). Viss risk för bias på grund av 

tolkningsrelaterade diversiteter fanns, då definitionen av begreppen sexualitet och 

sexuell hälsa kan ha skilt sig mellan studie och litteraturöversikt och mellan 

respondenter. Det fanns dock inget säkert sätt att komma förbi den risken, då dessa 

begrepp i grunden är både individuellt tolkningsbara och generellt applicerbara. I 

studiens urval fanns en tydlig representation av studier på kvinnor med bröstcancer. Det 

kunde förklaras av att bröstcancer var en av de vanligaste cancerformerna, men också 

härledas till att bröst kunde ha en stark koppling till kvinnors sexualitet. 

Litteraturöversikten inkluderade dock kvinnor med alla typer av cancerdiagnos och 

sökte inte ta ställning till vilken påverkan sjukdomarna och behandlingen av dessa hade 

på sexualitet och sexuell hälsa. Studierna härstammade från 7 olika västerländska 

länder och bland dem en från Sverige. Sjukvårdssystemen i de olika länderna ansågs 
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jämförbara och de kulturella skillnaderna försumbara. Trost (1997) menar att kvalitativ 

metod handlar om att förstå och hitta mönster. Kvalitativ metod resulterade i att 

mönster identifierades. Att dessa mönster hittades i studier från olika delar av världen 

tydde på att överförbarheten var god. I vissa studier beskrevs både sjuksköterskors och 

annan vårdpersonals, såsom läkares, funktion relaterat till kvinnors med cancer sexuella 

hälsa. Resultatet i dessa analyserades inte utifrån respektive profession. Catt et al. 

(2005) visade att sexuell hälsa var ett ämne som hanterades av såväl sjuksköterska, som 

onkolog och kirurg i multidisciplinära arbetslag. Därför ansågs det vara av vikt att få 

perspektiv på detta ämne från olika professioner för att bättre kunna förstå vården av 

kvinnor med cancer och deras sexuella hälsa. Samtal om sexuell hälsa redovisades 

därför både utifrån sjuksköterskor och utifrån vårdpersonal. Detta kunde anses som en 

styrka, eftersom omvårdnadsprocessen är dynamisk och präglas av samarbete mellan 

flera professioner. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet svarade mot syftet, då flera parametrar hindrade eller ökade förutsättningar 

för samtal om sexuell hälsa. Blandade känslor och rädslor från sjuksköterskor, annan 

vårdpersonal och patienter, brist på utbildning samt attityder till samtal försvårade 

möjligheterna till holistisk vård. I studien kunde både hinder och förutsättningar för 

samtal om sexuell hälsa härledas till Gadamers tankar om individens livsvärld och 

Merleau-Pontys idéer om individens subjektiva verklighet (Birkler, 2007). De kvinnor 

som inkluderades i studiens resultat hade alla fått vård på specialiserad onkologisk 

klinik (Archibald et al., 2006; Boehmer & Case, 2006; Ekwall et al., 2003; Elmir et al., 

2010; Katz, 2009; Rosedale & Fu, 2010; Sekse et al., 2010; Tighe et al., 2010; 

Vilhauer, 2008; Wilmoth, 2001). Det låg nära till hands att tro att kvinnorna på sådana 

kliniker fick högre behandlingskvalitet. Dock visade resultatet att det fanns risk att 

kvinnorna blev objekt för den behandling som de fick och att deras subjektiva 

upplevelse av denna behandling, i relation till deras respektive livsvärld, glömdes eller 

prioriterades bort. Vårdpersonal visade genom sina berättelser hur svårt det kunde vara 

att våga tränga in i patientens livsvärld, för att därigenom riktigt förstå och kunna hjälpa 

patienten (Hordern & Street, 2007). 
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8.2.1 Rädslor som hinder för sexuell hälsa 

Resultatet visade att kvinnorna med cancerdiagnos försökt att bjuda in sjuksköterskor 

och annan vårdpersonal till samtal om sexuell hälsa, men personalens egna rädslor och 

känslor hade hindrande effekt. Detta bekräftas av Lemieux, Kaiser, Pereira och 

Meadows (2004) vilka beskrev att bara en av tio respondenter i deras studie hade blivit 

tillfrågade om sexuell hälsa under cancerbehandling. Mick (2007) beskrev att 

sjuksköterskor sällan bjöd in patienter till samtal om sexuell hälsa, utan väntade tills 

patienten ställde frågor. Mick hänvisade sjuksköterskor till PLISSIT-modellen för att 

effektivisera och strukturera samtal om sexuell hälsa. I sjuksköterskans ansvarsområde 

ingår att främja hälsa och förebygga ohälsa samt bedriva holistisk vård (SoS, 2005) 

Resultatet visar dock att sjuksköterskor och även annan vårdpersonal brast i sitt ansvar 

gentemot patienter. 

 

8.2.2 Vårdpersonalens attityder som hinder för samtal om sexuell hälsa 

Enligt Wiklund (2003) är vårdrelationen alltid asymmetrisk och resultatet visade hur 

vårdpersonal inte tog ansvar för den maktposition de besitter. Ekwall et al. (2003) 

menade att frågan om sexualitet ignorerades. En kvinna deras studie beskrev hur 

vårdpersonal använde sin maktposition och ignorerade henne. Josephson (2001) 

hävdade att allt beteende är kommunikation och att kärnan är vad som kommuniceras 

och på vilket sätt. Dessa beståndsdelar präglas av de känslor och attityder de 

involverade parterna har inför samtalet. Vårdpersonalens attityder och känslor verkade 

ta överhanden över kunskap och professionalism i relation till samtal om sexuell hälsa. 

Hallin och Danielson (2007) visade i sin forskning att sjuksköterskor upplevde att det 

inte fanns tid att träffa patienter i så stor utsträckning att de hann få en helhetsbild av 

patientens olika bekymmer. Detta kunde härledas till att tidsbrist i resultatet sågs som 

ett hinder för samtal om sexuell hälsa. Resultatet visade att sjuksköterskor hade svårt att 

tala om sexuell hälsa med patienter som var äldre än dem själva. Luker, Beaver, 

Leinster, Owen och Degner (1995) visade att kvinnor över 60 år med nydiagnostiserad 

bröstcancer prioriterade frågor om sexuell hälsa lägre än yngre kvinnor i studien, vilket 

kan försvara sjuksköterskors och vårdpersonals attityder till samtal om sexuell hälsa 

med äldre kvinnor. 
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8.2.1 Utbildning som förutsättning för samtal om sexuell hälsa 

 Lavin och Hyde (2006) beskrev fortbildning som en förutsättning för samtal om 

sexuell hälsa då vidareutbildade sjuksköterskor kände sig tryggare med att samtala med 

patienterna i ämnet.  Birkler (2007) redogjorde för vikten av att revidera sin egen 

förförståelse för att inte fastna i felaktiga förväntningar. Detta tydde på att 

vidareutbildning och erfarenhet påverkade sjuksköterskans förförståelse. Utbildning 

gav en chans att bearbeta fördomar och rädslor vilket ökade trygghet och 

förutsättningar för samtal om sexuell hälsa. Detta bekräftades av Saunamäki et al. 

(2010), vilka hävdade att sjuksköterskors ålder och antal år i arbete påverkade 

förmågan att tala med patienter om sexuell hälsa positivt. Äldre och mer erfarna 

sjuksköterskor i studien kände sig mer bekväma med att adressera samtal om sexuella 

problem.  

 

8.3 Slutsats 

Det fanns hinder för samtal om sexuell hälsa mellan vårdpersonal och kvinnor med 

cancerdiagnos. Studien visade att rädslor, brist på utbildning och tidsbrist var de största 

hindren som försvårar samtal. Vidareutbildning visade sig vara den främsta 

förutsättningen för samtal om sexuell hälsa. Resultatet indikerade att kvinnor med 

cancerdiagnos har behov av samtal om sexuell hälsa. Fördjupad kunskap i ämnet kan 

ge underlag för att genomföra medvetna samtal. 

 

8.4 Klinisk betydelse 

Litteraturöversiktens betydelse för klinisk verksamhet är talande då brister visats i 

resultatet. Vårdpersonal hade svårigheter att tala om sexuell hälsa med patienter. 

Patienternas upplevelser är tydliga; de fick inte tillräckliga möjligheter att tala om 

sexuell hälsa i sin kontakt med sjukvården. Kunskap om vikten av samtal om sexuell 

hälsa kan ligga till grund för bättre rutiner i omvårdnaden, då hinder och förutsättningar 

identifierats. 
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8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

Då flera studier i litteraturöversikten bedrivits i andra länder än Sverige kan antas att 

frågan om samtal om sexuell hälsa bör lyftas vidare i en svensk kontext. Kvantitativ 

forskning vore intressant för att med hjälp av vårddokumentation se hur vanligt 

förekommande samtal om sexuell hälsa är. Vidare kan ämnet integreras i 

grundutbildningen för att öka förutsättningarna för samtal om sexuell hälsa. 
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Art.nr Författare, år, 

titel, tidsskrift, 

land 

Syfte Metod, urval 

N= 

Resultat 

1 Ekwall, E., 

Ternestedt, B., 
& Sorbe, B. 

(2003). 

Important 

aspects of 

health care for 

women with 

gynecologic 

cancer. 

Oncology 

Nursing Forum, 

30(2 part 1), 
313-319. 

Sverige. 

Att beskriva vad 

kvinnor med 
gynekologisk cancer 

tyckte var viktigt under 

deras samspel med 

vårdsystemet. 

Kvalitativ, 

intervjubaserad. 
Kvinnor med 

gynekologisk cancer. 

N=14 

Tre kategorier (*optimal 

vård, *god 
kommunikation samt 

*självbild och 

sexualitet). Deltagarna 

tyckte att vården borde 

utgå från deras egen 

uppfattning om behovet 

av information och 

samtal samt hur 

sjukdomen och 

behandlingen påverkade 

deras hälsa, självbild 
och sexualitet. 

Vardagligt kallprat var 

också viktigt. 

2 Katz, A. (2009). 

Gay and lesbian 

patients with 

cancer. 

Oncology 

Nursing Forum, 

36(2), 203-207. 

Kanada. 

Att beskriva 

homosexuella mäns 

och kvinnors 

upplevelse av att ha 

cancer. 

Kvalitativ, 

semistrukturerade 

djupintervjuer. 

Homosexuella män och 

kvinnor med cancer. 

Män N=3 

Kvinnor N=4 

Fyra kategorier (*att 

avslöja sexuell läggning 

inför vårdpersonal, 

*partnerns roll och 

medverkan i vården, 

*stöd från omgivningen 

samt 

*kroppsuppfattning). 

3 Rosedale, M., & 

Fu, M. (2010). 

Confronting the 
unexpected: 

temporal, 

situational, and 

attributive 

dimensions of 

distressing 

symptom 

experience for 

breast cancer 

survivors. 

Oncology 

Nursing Forum, 
37(1), E28-33. 

U.S.A. 

Att beskriva kvinnliga 

cancerpatienters 

oförutsedda symptom 
och symptom som 

orsakat oro efter 

behandling av 

bröstcancer. 

Kvalitativ, 

intervjubaserad. 

Kvinnor 1-18 år efter 
bröstcancerbehandling. 

N=13 

Fyra huvudkategorier 

(*att leva med 

kvardröjande symptom, 
*att konfrontera 

oväntade situationer, 

*att förlora sitt friska jag 

samt *att känna sig som 

en föredetting). 

4 Vilhauer, R. 

(2008). A 

qualitative study 

of the 

experiences of 

women with 

metastatic 

breast cancer. 

Palliative & 
Supportive 

Care, 6(3), 249-

Att undersöka 

kvinnors upplevelser 

relaterade till 

metastaserad 

bröstcancer. 

Kvalitativ, intervjuer 

telefonledes. Kvinnor 

med metastaserad 

bröstcancer. 

N=16 

Kvinnorna uttryckte oro 

relaterad till 

kroppsuppfattning, 

sjukdomens inverkan på 

sexlivet samt vilken 

påverkan stress hade på 

sjukdomen. Stress 

grundade sig i rädsla för 

att dö, att sjukdomen 
skulle progrediera och 

försvaga, rädsla inför att 
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258. U.S.A. förlora sin framtid, samt 

stress relaterad till 
praktiska bekymmer. 

5 Sekse, R., 

Raaheim, M., 

Blaaka, G., & 

Gjengedal, E. 

(2010). Life 

beyond cancer: 

women's 

experiences 5 

years after 

treatment for 

gynaecological 
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Journal of 

Caring 

Sciences, 24(4), 

799-807. Norge. 

Att få en djupare 
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erfarenheten hos 
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cancerbehandling samt 

hur de upplevde 
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djupintervjuer per 

respondent; 5 

respektive 6 år efter 

behandling. Kvinnor 

som överlevt 

gynekologisk cancer i 

fem år. 

N=16 

Tre huvudkategorier 

(*att växa som 

människa med rädsla för 

återfall, *att leva i en 

kvinnas förändrade 

kropp, *att känna sig 

övergiven). 

6 Boehmer, U., & 

Case, P. (2006). 

Sexual minority 

women's 

interactions 

with breast 

cancer 
providers. 

Women & 

Health, 44(2), 

41-58. U.S.A. 

Att beskriva 

erfarenheter hos 

personer som tillhör en 

sexuell minoritet 

gällande deras kontakt 

med läkare i 

cancervården samt att 
identifiera vilka 

attityder hos läkarna 

som uppfattades som 

positiva eller negativa. 

Kvalitativ, 

intervjubaserad. 

Kvinnor som tillhörde 

en sexuell minoritet 

och som hade 

bröstcancer. 

N=39 

Typ av relation mellan 

deltagarna och deras 

behandlande läkare, 

snarare än könet på 

läkaren avgjorde om 

deltagarna var nöjda i 

mötet med denne. 
Specifika karaktärsdrag 

hos läkarna delades in i 

två teman (*beteenden 

vid möte med patient, 

*medicinsk expertis och 

beslutsfattande). 

7 Lavin, M., & 

Hyde, A. 

(2006). 

Sexuality as an 

aspect of 

nursing care for 
women 

receiving 

chemotherapy 

for breast 

cancer in an 

Irish context. 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing, 10(1), 

10-18. Irland 

Att undersöka 

sjuksköterskors intryck 

och erfarenheter av att 

föra samtal relaterat till 

sexualitet med kvinnor 

som får 
cytostatikabehandling 

på grund av 

bröstcancer. 

Kvalitativ, 

djupintervjuer. 

Onkologsjuksköterskor 

från tre onkologkliniker 

på tre sjukhus på 

Irland. 

N=10 

Ett genomgående tema 

var deltagarnas 

uppfattning att de själva 

inte var tillräckligt 

utbildade för att 

inkludera sexualitet i 
omvårdnaden. Samt att 

det fanns strukturella 

hinder för att genomföra 

samtal om sexuell hälsa. 

8 Tighe, M. M., 

Molassiotis, A. 
A., Morris, J. J., 

& Richardson, 

J. J. (2011). 

Coping, 

meaning and 

symptom 

experience: A 

Att utforska hur 

kvinnor med 
bröstcancer relaterar 

olika skeenden i livet 

till symptom, 

behandling och 

effekter som rör 

sjukdomen. 

Kvalitativ, 

intervjubaserad. 
Kvinnor med 

nydiagnostiserad 

bröstcancer på en 

onkologisk 

specialistklinik i 

England. 

Deltagarna relaterade 

coping och 
meningsfullhet till deras 

upplevelser av 

relationer, av att 

återvända till arbete 

samt av att själv hantera 

symptom relaterade till 

bröstcancer. Bakom 
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narrative 

approach to the 
overwhelming 

impacts of 

breast cancer in 

the first year 

following 

diagnosis. 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing, 15(3), 

226-232. 
England. 

N=10 deras lidande 

identifierades bland 
annat ett behov av 

rådgivning gällande 

sexuell hälsa och 

relationer.  

9 Archibald, S., 

Lemieux, S., 

Byers, E., 

Tamlyn, K., & 

Worth, J. 

(2006). 

Chemically-

induced 

menopause and 

the sexual 

functioning of 

breast cancer 
survivors. 

Women & 

Therapy, 

29(1/2), 83-106. 

Kanada. 

Att utforska vilka 

stressorer som kvinnor 

som överlevt 

bröstcancer upplevt i 

samband med kemiskt 

inducerad menopaus 

relaterad till 

cancerbehandling. 

Därtill syftade studien 

ta reda på vilka 

negativa effekter 

avseende sexuell hälsa 
kvinnorna upplevde 

relaterat till kemiskt 

inducerad menopaus, 

samt emotionella 

aspekter av detta.  

Kvalitativ, 

intervjubaserad. 

Kvinnor som överlevt 

bröstcancer och gått 

igenom kemiskt 

inducerad menopaus 

som resultat av 

cancerbehandlingen. 

N=30 

Tre kategorier 

(*sexuella förändringar 

relaterade till 

behandling, *känslor 

relaterade till sexuella 

förändringar samt 

*bestämmandefaktorer 

för de sexuella 

förändringarnas negativa 

påverkan). 

10 Chamberlain 

Wilmoth, M 

(2001). The 

Aftermath of 

Breast Cancer: 

An Altered 

Sexual Self. 
Cancer Nursing 

24(4) 278-286 

U.S.A. 

Att beskriva olika 

aspekter kring 

sexualitet som var 

viktiga för kvinnor 

som genomgått 

bröstcancerbehandling. 

Kvalitativ 

intervjubaserad studie. 

Med kvinnor som 

genomgått kirurgisk 

och delvis adjuvant 

behandling för 

bröstcancer. 

N=18 

Det fanns två 

huvudkategorier; 

förluster och vad som 

påverkade förlusterna. 

Tyngden i resultatet låg 

i att kvinnorna var 

tvungna att hitta ett nytt 
normaltillstånd i relation 

till sin sexualitet efter 

cancerbehandlingen. 

11 Hordern, A.J, 

Street, A.F. 

(2007). Let´s 

talk about sex: 

Risky Business 

for cancer and 

palliative care 

clinicians. 

Contemporary 
Nurse 27(1) 49-

60 Australien. 

Att genom 

vårdpersonals 

perspektiv beskriva 

svårigheter att tala om 

sexualitet med 

patienter med cancer 

eller patienter i 

palliativ behandling. 

Semistrukturerade 

intervjuer med ett 

multidisciplinärt team, 

arbetandes i palliativ 

och cancervård. 

N=32 

Vårdpersonal fann det 

lättare att tala om sex i 

rent medicinska 

avseenden än att föra 

samtal på patientens 

villkor. Vidare visade 

studien på att 

vårdpersonalen gjorde 

egna antaganden om 
patientens sexliv utifrån 

dennes ålder, diagnos 

och civilstatus. 

12 Elmir, R., 

Jackson, D., 

Beale, B., & 

Schmied, V. 

(2010). Against 

all odds: 

Att få insikt i unga 

kvinnors upplevelser 

av att återhämta sig 

från bröstcancer och 

påföljande 

Kvalitativ, 

semistrukturerade 

intervjuer. Kvinnor 

yngre än 50 år, som 

genomgått mastektomi 

relaterat till 

Fyra huvudkategorier 

(*det omslöt mig helt, 

*att vara överväldigad, 

*att leva med rädsla och 

osäkerhet samt *att hitta 
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Australian 

women’s 
experiences of 

recovery from 

breast cancer. 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 

19(17/18), 

2531-2538. 

Australien. 

mastektomi. bröstcancer. 

N=4 

inre styrka). 

 

 


