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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Diabetes mellitus är en av vår tids stora folksjukdomar och antal drabbade ökar för 

vart år. Sjukdomen kan innebära funktionsnedsättningar som kan få en negativ inverkan på 

patientens sexuella hälsa. Sexualitet och sexuell hälsa är viktigt för människans livskvalité. Detta 

är de flesta sjuksköterskor medvetna om, dock är det få som tar sig tid att ta upp ämnet med 

patienter med diabetes. Syfte: Att belysa vilka faktorer som påverkar den sexuella hälsan hos 

personer med diabetes, samt vilket stöd sjuksköterskan kan ge patienten. Metod: Studien som 

gjorts är en litteraturöversikt över de sexuella problemen relaterade till både män och kvinnor 

med diabetes. Resultat: Resultatet visade att diabetes i stor grad påverkade den sexuella hälsan 

negativt hos både män och kvinnor med diabetes. De fysiska faktorerna som påverkas är smärta 

vid samlag, förmågan att få orgasm, minskad känsel, trötthet, för kvinnor nedsatt lubrikation och 

för män problem med erektionen. De psykiska faktorerna som påverkas är; nedsatt lust, 

tillfredsställelse, sexuell upphetsning och minskad njutning. Slutsats: Kvinnor och mäns 

sexualitet drabbas generellt i lika stor grad av sjukdomen, men problemen tar sig olika uttryck. 

Kvinnor drabbas i mycket större utsträckning av sexuella dysfunktioner av mer psykisk karaktär, 

medan män oftare lider av problem som är relaterade till fysiska faktorer. Klinisk betydelse: 

Resultatet visar att det finns tydliga brister i sjuksköterskans kunskap kring hur diabetes mellitus 

påverkar sexualiteten. Vidare att mer utbildning behövs generellt om sexualitetens betydelse för 

patientens välmående i sjuksköterskans grundutbildning. 

 

Nyckelord: diabetes mellitus, sexualitet, sexuell hälsa, sena komplikationer, sjuksköterska 

 



ABSTRACT 

Background: Diabetes mellitus is one of the most common diseases of our times and the 

number of persons suffering from it increases each year. The condition can mean disabilities that 

can affect the sexual health of patients negatively. Sexuality and sexual health are important for 

humans’ quality of life. This is something most nurses are aware of, however it’s only a few 

who takes the time to raise the subject with patients with diabetes. Aim: To explore factors that 

affect the sexual health of patients with diabetes and the support the nurse can give to the 

patient. Method: The study is a literature review of the sexual problems related to both men and 

women’s diabetes. Result: Diabetes had negative effects on the sexual health of men and 

women with diabetes. Example on physical factors that gets affected is pain during intercourse, 

ability to have an orgasm, reduced sensation, for women reduced lubrication and for men 

erectile problems. The psychological factors that get affected are; reduced desire, satisfaction, 

sexual arousal and enjoyment. Conclusion: Women and men’s sexuality suffer generally in the 

same degree from the disease, but the problems appear differently. Women suffer more from 

sexual dysfunctions of psychological characteristics, while men more often suffer from problems 

related to physical factors. Clinical significance: The result shows that there is a clear 

insufficiency among the nurses knowledge about how diabetes affects the sexuality. Further on 

that more education is needed about sexuality’s effect on the patients’ well-being.  

 

Key words: diabetes mellitus, sexuality, sexual health, late complications, nurse 
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INLEDNING 

Diabetes är en sjukdom som kan påverka den sexuella hälsan och är en av vår tids stora 

folksjukdomar och som drabbar allt fler. Intresset väcktes för hur patienter med 

diabetes påverkas av sin sjukdom. Därför ville vi granska och presentera vad 

sjukdomen diabetes kan innebära för en människas sexualitet och samliv. 
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BAKGRUND 

Sexuell hälsa och sexualitet 

Sexuell hälsa definieras av World Health Organisation (WHO) som ett tillstånd av 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till sin sexualitet (World Health 

Organisation, 2006). Det är med andra ord inte bara frånvaro av sjukdom eller nedsatt 

funktion. För att sexuell hälsa ska upprätthållas krävs det också att människans sexuella 

rättigheter respekteras, försvaras och uppfylls. Hulter (2009) menar att en människas 

sexualitet består av kön, könsidentitet, sexuell läggning, intimitet och fortplantning. 

Många faktorer påverkar sexualiteten och den skiljer sig mycket från person till person 

vilket kräver en öppen attityd när man bemöter den. Människans sexualitet har länge 

varit ett ämne som setts som tabu och som inte alltid varit så lätt att kunna prata om och 

diskutera med utomstående. Enligt Mccabe och Cummins (1998) är sexualitet och 

sexuell hälsa viktigt för människans livskvalité. En trygg sexualitet och bra sexuell 

hälsa leder till emotionellt välbefinnande och en känsla av trygghet och närhet. Det 

finns många faktorer och sjukdomstillstånd som påverkar sexualiteten negativt och 

försämrar därmed livskvalitén, en av dessa är diabetes. 

 

Diabetes Mellitus 

Diabetes är en av vår tids stora folksjukdomar och den ökar i antal drabbade. År 2010 

hade 2.8 procent av hela jordens befolkning diagnosen diabetes och till år 2030 

beräknas siffran stiga till 4.4 procent (Wild, Roglic, Green, Sicree & King, 2004). År 

2009 hade ca 4 procent i Sverige diabetes enligt Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU, 2009). Braun & Anderson (2012) delar in diabetes i två typer, typ 1 

och typ 2 Vid diabetes typ 1 förstörs de insulinproducerande betacellerna i 

bukspottskörteln, i en autoimmun process. Detta leder till brist på insulin och sedan helt 

upphörd insulinproduktion. Utan insulin kan glukos ej ta sig in i cellerna utan stannar i 

stället i blodbanan, för att sedan utsöndras i urinen. Denna typ av diabetes innebär att 

personen är beroende av att tillföra kroppen insulin livet ut. Debutålder för diabetes typ 

1 är allra vanligast mellan 10 och 14 år. Hedner (2010) skriver att vid diabetes typ 2 

producerar kroppen fortfarande insulin men inte tillräckligt. Dessutom har känsligheten 

för insulin försämrats. Detta gör att det krävs större mängd för att cellerna ska släppa in 

glukos. Diabetes typ 2 utgör 85-90 procent av alla diabetesdiagnoser och är den som 
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ökar i antal drabbade (ibid). Braun & Anderson (2012) skriver att debutåldern för 

diabetes typ 2 har sin topp vid 45 år men under de senaste åren tenderar 

sjukdomsdebuten att sjunka ner i åldrarna. Det innebär att ett större antal människor än 

tidigare kommer leva med sjukdomen, men också under allt större del av sitt liv än 

tidigare. 

 

Personer med diabetes kan drabbas av akuta och sena komplikationer (Braun & 

Anderson, 2012). De akuta komplikationerna beror på hyperglykemi och hypoglykemi. 

De sena komplikationerna kommer sig av angiopati. Försämrad genomblödning i stora 

kärl kan leda till kranskärlssjukdomar och stroke. Försämrad genomblödning i de små 

kärlen kan leda till funktionsnedsättning av organ som njurar och näthinnan, och 

orsakar även nefropati. Nefropati innebär försämrad fortledning av nervimpulser, vilket 

bland annat kan orsaka somatiska funktionsnedsättningar som känselbortfall, 

muskelförtvining och smärta. Samt autonoma funktionsnedsättningar som bland annat 

inkontinens, impotens och diarré (Braun & Anderson, 2012). Risken för att drabbas av 

sena komplikationerna vid diabetes ökar med ålder, antal år av sjukdom och framför 

allt hur personen tagit hand om sin diabetessjukdom (Braun & Anderson, 2012). 

 

Egenvård vid diabetes 

Diabetes mellitus är en sjukdom som kräver omfattande insatser av patienten själv. Upp 

till 98 procent av diabetesvården sköts av patienten själv eller dennes anhöriga. 

Egenvården är regelbundna insulininjektioner och kontroller av blodglukos. Men även 

aspekter förknippade med livsstil som hälsosam kost, motion och tobaksvanor är en del 

av patientens egenvård. Patientens egna insatser är avgörande för att undvika 

komplikationer (Toljamo & Hentinen, 2001). Dock är det ca 35 procent av patienter 

med diabetes som inte klarar att uppnå hälsa (Greenfield, Gilles, Porter, Shaw, & 

Willis, 2011). 

Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem (2001) har tagit fram en modell för hur 

sjuksköterskan kan hjälpa patienten upprätthålla sin egenvård. Den bygger på en 

generell omvårdnadsteori som hon delar in i teorin om egenvård, teorin om 

egenvårdsbrist och teorin om omvårdssystem. För att tillfredsställa patientens behov av 

egenvård krävs olika metoder som Orem beskriver. Då egenvårdsbrist föreligger, klarar 

varken patienten eller anhöriga av att möta patientens egenvårdskrav, vilket fordrar 
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professionell omvårdnad för att tillgodose patientens behov. Sjuksköterskan använder 

sig enligt Orem av fem allmänna typer av hjälpmetoder: handla eller utföra för en 

annan, vägledning, stöd av fysiskt eller psykiskt slag, skapande av en utvecklande miljö 

och undervisning. 

 

Sjuksköterskans roll och ansvar 

I socialstyrelsens  ompetensbeskrivning f r legitimerad sjuksk terska      , s    st r 

det att sjuksk terskan ska ha f rm ga att  tillgodose patientens basala och specifika 

omv rdnadsbehov s v l fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga  samt 

 uppm rksamma och m ta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och s  l ngt 

som m jligt lindra detta genom adekvata  tg rder    exualitet  r ett  mne som m nga 

sjuksköterskor anser är viktigt att diskutera, samtala och rådgöra om tillsammans med 

patienten (Magnan, Reynolds & Galvin, 2005; Saunamäki, Andersson & Engström, 

2010). Trots detta tas det ofta fortfarande inte upp i varken anamnes eller under 

patientsamtal även om sjuksköterskorna anser sexualiteten vara en del av den holistiska 

människobilden (ibid). I studien av Saunamäki et al., framkom att 90 procent av de till 

frågade sjuksköterskorna förstod hur sjukdom och behandling påverkade patientens 

sexualitet.  De som kände sig bekväma med att tala om sexualitet och även ansåg att det 

var sjuksköterskans ansvar utgjorde 66 procent. Ändå var det bara 20 procent av 

sjuksköterskorna i denna studie tog sig tid att diskutera ämnet. Av de tillfrågade 

sjuksköterskorna upplevde 60 procent att de saknade tillräcklig förmåga att kunna 

tillgodose patientens sexuella problem. Stokes och Mears (2000) samt Gott et al. (2004) 

visar på att en av anledningarna till att det inte tas upp är att sjuksköterskorna är rädda 

att inte kunna hjälpa patienten med deras problem för att de har för dålig kunskap inom 

området och att de förväntar sig att patienterna inte vill diskutera sin sexualitet. 

Forskning som Nusbaum, Singh och Pyles (2004) gjort visar däremot att så inte är 

fallet. Av patienterna i studien menar 79 procent att de inte skulle ha något problem 

med att diskutera sin sexualitet med en sjuksköterska om ämnet togs upp. 

Saunamäki et al. (2010) skriver att ett effektivt verktyg för sjuksköterskan att använda 

sig av när de vill diskutera sexualitet med en patient men kanske inte känner säker på 

hur, är PLISSIT-modellen (Permission, limited information, specifik suggestions, 

intensive therapy). PLISSIT-modellen handleder sjuksköterskan stegvis att närma sig 
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och arbeta med patienters sexuella problem. PLISSIT är en förkortning för de olika 

nivåerna i modellen från den lägsta, permission, till den högsta, intensive therapy. 

Den lägsta nivån, permission, handlar om att ge utrymme för och att tillåta patienten att 

prata om sexualitet i allmänhet. Sjuksköterskan meddelar sig vara redo att tala om 

patientens sexualitet om patienten själv känner sig redo. 

Limited information utgår ifrån att ge enkel och kortfattad information om sexualitet till 

den som behöver eller kan tänkas behöva det. Detta för att patienten ska kunna utforska 

sin egen situation och sina förhoppningar. 

Specific suggestion är för de med mer omfattande problem och som är i behov av mer 

information. 

Intensive therapy är för ett fåtal som behöver mycket hjälp med särskilda och specifika 

sexuella problem. 

Price (2010) menar att för de flesta sjuksköterskor som arbetar på sjukhus är det främst 

den första nivån av PLISSIT-modellen som är aktuell att använda sig av, att tillåta 

patienten och ge rum för att prata om sin sexualitet. Detta på grund av korta vårdtider, 

korta möten med patienterna och brist på kontinuitet i vilka patienter som 

sjuksköterskan vårdar. Enligt Gamnes (2006) är PLISSIT-modellen en enkel modell 

som ofta används som utgångspunkt när man behandlar sexuella frågor och problem.  

PROBLEMFORMULERING 

Sexualitet och sexuell hälsa är viktigt för människans livskvalité. Diabetes mellitus kan 

få inverkan på patientens sexuella hälsa. Sjukdomen kräver att patienten klarar av att 

sköta stor del av vården i hemmet på egen hand för att inte drabbas av komplikationer. 

Men det är inte alla patienter som har den förmågan. Sexualitet är fortfarande ett 

tabubelagt ämne som patienten kanske själv inte förmår att be om hjälp med initialt. Att 

hantera patientens sexualitet är något som sjuksköterskor anser är angeläget för att 

kunna bedriva en god vård. Ändå berörs sällan frågan varken i anamnesen eller i 

samtalskontakt. Om inte sjuksköterska tar upp ämnet så är risken att vården missar att 

fånga upp problem som patienten skulle behöva hjälp med. Därför är det angeläget att 

sjuksköterskan även ser till patientens sexualitet i vårdsamanhang. 
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SYFTE 

Att belysa vilka faktorer som påverkar den sexuella hälsan hos personer med diabetes, 

samt vilket stöd sjuksköterskan kan ge patienten. 
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METOD 

Design 

Studien som gjorts är en litteraturöversikt över de sexuella problemen relaterade till 

både män och kvinnor med diabetes. En litteraturöversikt är en sammanställning av 

forskning inom ett visst ämnesområde och används för att få en bild över det aktuella 

forskningsläget inom ämnet och eventuellt se vilka kunskapsluckor som finns inom 

området (Polit & Beck, 2010; Rosén, 2012). Litteraturen som sammanställts har varit 

vetenskapligt publicerade artiklar eller rapporter. Fördelen med en litteraturstudie är att 

den är objektiv och har hög integritet (Polit & Beck, 2010). 

Urval 

Inledningsvis gjordes en bred litteratursökning för att få en uppfattning om 

kunskapsläget inom det valda ämnet. Litteraturen som hittades var nästan uteslutande 

kvantitativ och en kvantitativ ansats valdes för studien. Därefter gjordes en andra, mer 

systematisk litteratursökning. Inklusionskriterier var att artiklarna som ingick i studien 

skulle vara skrivna p  engelska och vara  peer-reviewed , allts  granskade av tv  

forskare inom samma ämnesområde innan de blivit publicerade. Publicerade de senaste 

10 åren (från 2003 och framåt). Både män och kvinnors sexuella hälsa har studerats 

samt både diabetes typ 1 och typ 2. Exklusionskriterier har varit artiklar som inte svarat 

på syftet, artiklar om barn och ungdomar (personer under 18 år) samt artiklar där fokus 

varit enbart medicinsk. 

Datainsamlingsmetod 

Artiklarna som har granskats har samlats in via EBSCO och databaserna som användes 

var; CINAHL med full text, MEDLINE och AMED - The Allied and Complementary 

Medicine Database. 

Sökorden som har använts är diabetes och Sex* NOT sex. Vid första sökningen med 

enskilda sökord gav det många träffar och för att begränsa antalet träffar samt för att få 

artiklar som var mer relevanta för syftet kombinerades sökorden med hjälp av boolesk 

söklogik. Med hjälp av söktermen AND och begränsningarna peer reviewed och 

tidsbegränsningen 2003-2013 begränsades sökningen till ett mer relevant område för 

syftet. Sökningen presenteras i sökmatrisen under (Tabell 1). Av 91 titlar gallrades 50 

artiklar bort på grund av att de redan på titel tydliggjorde att de inte uppfyllde studiens 
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syfte. Efter att ha läst abstrakt i de återstående 41 artiklarna gallrades ytterligare 18 

artiklar bort och 23 artiklar valdes för vidare granskning. Av dessa 23 föll 11 bort då de 

inte svarade på syftet, hade fokus på endast barn och unga (personer under 18 år), hade 

endast medicinskt fokus, var litteraturstudier eller höll för låg vetenskaplig standard, på 

grund av till exempel för dåligt beskriven metoddel eller avsaknad av etisk diskussion.  

Artiklarna granskades med hjälp av en granskningsmall efter Forsberg och Wengström 

(2003) för kvantitativa artiklar (Bilaga 2) för att bedöma studiernas kvalitet. För 

artikeln med både kvalitativ och kvantitativ ansats har endast det kvantitiva materialet 

analyserats. Alla artiklar som inkluderades hade medelhög till hög studiekvalité. 

De artiklar som valdes ut till analysen presenteras i en litteraturmatris (Bilaga 1). 

 

Tabell 1. Sökmatris 

 

 

Dataanalys 

Elva kvantitativa artiklar och en artikel med både kvalitativ och kvantitativ ansats 

valdes ut till analysen. Analysen har utgångspunkt i Fribergs (2012) analys av 

vetenskapliga studier: 

1. De 12 artiklarna lästes noggrant igenom flera gånger av båda uppsatsförfattarna för 

att förstå helheten. 

Antal artiklar funna genom databassökning (n = 91) 

Exkluderade efter läst titel (n = 41)  

 

Exkluderade efter läst abstract (n = 32)  

 

Exkluderade efter läsning av fulltextartiklar (n = 22)   

 

Antal studier inkluderade till analys (n = 12) 
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2. Det i innehållet som berörde syftet markerades och antecknades vid sidan av, för att 

kontrollera om artikeln motsvarade studiens syften, och för att kunna jämföras 

artiklarna emellan. På så sätt kunde likheter och skillnader i studiernas resultat 

urskiljas. De delar i resultaten som berörde syftet delades in i tre kategorier: fysiska 

faktorer som påverkar den sexuella hälsan, psykiska faktorer som påverkar den 

sexuella hälsan samt vad kan sjuksköterskan göra för att uppmärksamma problemet. 

 

Tabell 2.  

Resultatmatris. 

                                     Artikelnr 
Faktor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fysiska faktorer som påverkar 
den sexuella hälsan 

X X X X X X X    X X 

Sena komplikationer X  X X X  X     X 

Menstruationscykeln  X           

Typ av behandling   X          

Blodsockerkontroll  X X    X    X X 

Tid med sjukdomen X  X    X     X 

BMI X   X   X    X X 

Ålder    X  X      X 

Psykiska faktorer som påverkar 
den sexuella hälsan 

  X  X  X    X X 

Depression     X  X    X  

Vad kan sjuksköterskan göra för 
att uppmärksamma problemen 

  X  X X  X X X X  

Patienternas upplevelser        X     

Sjuksköterskan åsikter          X   

Åtgärder   X  X X  X  X X  

Identifiera riskgrupper   X  X X    X   
 

ETISKA ASPEKTER 

Uppsatsförfattarna har under hela arbetet med litteraturstudien strävat efter att vara 

objektiva. Arbetet med att översätta de valda artiklar som alla har varit på engelska, har 

skett i beaktande av att inte feltolka eller ändra dess innehåll. Inga artiklar har 

exkluderats på grund av att de inte passar personliga värderingar, utan har presenterats 

oberoende om innehållet talar för eller emot förväntade resultat.   

Enligt Kjellström (2012) ska all forskning vara etiskt försvarbar, det ska finnas en nytta 

med studien och deltagarna ska inte komma till någon skada samt all data ska 

behandlas konfidentiellt. 
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Inget etiskt godkännande behövdes för den här studien då den inte har några deltagare 

och artiklarna som granskas bör vara godkända av etiskt råd sedan tidigare eller ha en 

etisk diskussion. 

RESULTAT 

Resultatet visar att diabetes i stor grad påverkar den sexuella hälsan negativt hos både 

män och kvinnor med diabetes. Även om prevalensen för någon form av sexuell 

dysfunktion var hög i kontrollgrupperna i de studier då kontrollgrupp använts, var 

prevalensen ännu högre bland deltagarna som hade diabetes, se tabell 2 (Yamasaki et 

al, 2003; Copeland et al, 2011; Farzaneh et al, 2012; Eardley et al, 2007). 

 

Tabell 3. 

Prevalensen av sexuell dysfunktion hos patienter med diabetes mellitus och en 

kontrollgrupp. 

 Yamasaki et al. 

2003 

Eardley et al. 

2007 

Copeland et al. 

2011 

Farzaneh et al. 

2012 

Patienter med 

diabetes 

66 % 34,9 % 71 % 39 % 

Kontrollgrupp 22 % 19,3 % 56 % 16 % 

 

Fysiska faktorer som påverkar sexuell hälsa 

Fyra av artiklarna visade på att sena komplikationer av diabetessjukdomen var något av 

de vanligast förekommande faktorerna som påverkade den sexuella funktionen 

(Yamasaki et al, 2003; Copeland et al, 2012; Enzlin et al, 2009; Enzlin et al, 2003b; 

Ozcan et al, 2011). Nefropati, njursvikt och hjärt- och kärlsjukdomar hade en negativ 

inverkan på lubrikation hos kvinnor och erektion hos män samt förmåga att få orgasm 

hos båda könen. Copeland et al (2011) kunde även visa att flera sena komplikationer 

tillsammans ökade risken för att drabbas av sexuell dysfunktion mer än om deltagaren 

bara led av en sen komplikation. I studien av Enzlin et al (2003b) visades att män med 

sena komplikationer påverkades i högre grad av sexuell dysfunktion (40,5%) jämfört 

med män utan sena komplikationer (6,1%). Skillnaden i förekomst av sexuella 
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dysfunktioner var lägre mellan kvinnor med sena komplikationer (33%) och kvinnor 

utan sena komplikationer (22%). 

 

Var i menstruationscykeln fertila kvinnor befinner sig har betydelse enligt Salonia et al 

(2005) som studerade variationer i kvinnors sexuella hälsa och funktion under deras 

menstruationscykel. Endast i menstruationscykeln lutealfas kunde studien visa några 

signifikanta skillnader mellan deltagare med diabetes typ 1 och deltagare utan diabetes 

typ 1, då deltagarna med diabetes hade en märkbart sämre sexuell funktion. Det var 

främst upphetsning och lust som påverkades negativt hos kvinnorna med diabetes typ 1. 

I studien av Copeland et al (2011) rapporterades att vilken typ av behandling som 

patienten fick, påverkade den sexuella funktionen i olika grad. I studien rapporterade 26 

procent av deltagarna som inte behandlades med insulin att de hade låg sexuell funktion 

jämfört med 34,9 procent av deltagarna som behandlades med insulin. Deltagare med 

insulinbehandlad diabetes tyckte också själva att deras fysiska hälsa påverkade deras 

sexualliv i större grad än deltagarna som inte hade diabetes. Detta gällde dock inte för 

deltagare med diabetes som inte behandlades med insulin. 

 

Huruvida bristande kontroll på blodsockernivån som leder till stigande HbA1c 

påverkade den sexuella hälsan eller inte visade artiklarna delade meningar om. Tre av 

studierna, Enzlin et al, (2003b); Rockliffe-Fidler och Kiemle (2003) och Ozcan et al 

(2012) kunde rapportera att deltagare som skötte sin diabetes dåligt och hade högre 

HbA1c hade även högre grad av sexuell dysfunktion än deltagare som skötte sin 

diabetes bättre. 

Salonia et al (2005) kunde dock inte hitta något samband mellan HbA1c och sexuell 

dysfunktion och Copeland et al (2011) rapporterade till och med en positiv påverkan på 

sexualiteten. Den positiva påverkan var kopplat till upplevelse av smärta vid samlag 

och deltagarna med högre HbA1c hade mindre problem med detta än deltagarna med 

lägre HbA1c. Detta tros bero på att deltagare med högre HbA1c har mindre känsel och 

har därför inte lika lätt för att uppleva smärta än deltagarna med ett bättre glukosvärde 

(Copeland et al). 

 

När det kom till Body Mass Index (BMI) och ålder rådde olika åsikter om effekten på 

den sexuella hälsan. Yamasaki et al (2003) rapporterade att deras kontrollgrupp hade ett 

högre BMI och bättre sexuell funktion än diabetespatienterna med lägre BMI och 
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sämre sexuell funktion, medan Enzlin et al (2003b) visade att männen i deras studie 

hade en ökad risk för sexuell dysfunktion när det kom till stigande BMI och stigande 

ålder. Hos kvinnor kunde däremot inget samband hittas mellan BMI, ålder och sexuell 

dysfunktion (Enzlin et al, 2003b; Rockliffe-Fidler & Kiemle, 2003; Ozcan et al, 2011). 

Ozcan et al (2011) tog upp att ålder i samband med sena komplikationer hade stor 

påverkning på orgasm och tillfredsställelse av orgasm. Men att av de sexuella 

dysfunktioner som de fann i studien var det enbart upphetsning som inte påverkades av 

ålder. Vidare att ålder var den enda faktorn som påverkade lubrikation (ibid). 

 

Fyra artiklar tog upp betydelsen av sjukdomsduration. Hur länge patienten haft sin 

diabetesdiagnos påverkade den sexuella funktionen. Längre tid med en diabetesdiagnos 

ökade risken för sexuell dysfunktion enligt Yamasaki et al (2003), Enzlin et al (2003b) 

och Ozcan et al (2011). Dock visade Enzlin et al, att män drabbades i större grad än 

kvinnor och i en studie gjord på kvinnor av Copeland et al (2011) kunde forskarna inte 

hitta något samband alls mellan hur länge deltagaren varit diagnosticerad och sexuell 

funktion. Det var främst förmågan att få erektion och orgasm samt lust och sexuell 

tillfredsställelse som påverkade av lång tid med sjukdomen (Yamasaki et al, 2003; 

Enzlin et al, 2003b; Ozcan et al, 2011). 

 

Psykiska faktorer som påverkar sexuell hälsa 

En stor faktor för sexuell dysfunktion, i synnerhet bland kvinnor, var närvaro av 

depression. Även om män drabbade i större grad av sexuell dysfunktion om de hade 

depressiva symptom upplevs det som ett större problem för kvinnor. Enzlin et al 

(2003b) kunde presentera siffror som visade att nästan fyra gånger så många kvinnor 

med sexuell dysfunktion (37,7%) visade tecken på depression än de utan sexuell 

dysfunktion (8,3%). En studie gjord 2009 av Enzlin et al visade på liknande siffror, där 

hade deltagarna med tecken på depression mer än dubbelt så stor risk att drabbas av 

sexuell dysfunktion än deltagarna som inte hade några tecken. Det var främst minskad 

lust och upphetsning som påverkade av depressiva symptom (Enzlin et al, 2003b; 

Enzlin et al, 2009; Rockliffe-Fidler & Kemle, 2003). 
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Vad sjuksköterskan kan göra för att uppmärksamma problemet 

Patienternas upplevelser undersöktes i en studie gjord av McMurray & Davies 2006, 

där 80,3 procent av deltagarna uppgav att de aldrig fått någon information om hur den 

sexuella hälsan påverkade av deras diabetes eller hur de kunde få hjälp med problemen. 

På frågan om vem de ville ha informationen av, svarade 77 procent att de ville få den 

ifrån sin sjuksköterska. Deltagarna kände också ett behov av att få mer och bättre 

information om eventuella sexuella problem relaterat till diabetes. Männen som hade 

fått problem med erektionen menade också att de var i behov av stöd för sin erektila 

dysfunktion i form av stödsamtal. 

I artikeln av Sahin et al (2011), som studerade sjuksköterskors åsikter och attityder om 

sexuell hälsa och diabetes, visade att 85 procent av deltagarna i studien inte hade fått 

någon utbildning alls om vilka sexuella problem som patienterna kan få av 

diabetessjukdomen. Dessa sjuksköterskor ansåg inte sig själva kompetenta att kunna 

hjälpa patienterna med dessa problem. De deltagare som hade fått utbildning inom 

ämnet var mer angelägna och hade lättare för att prata om problemen med sina patienter 

och var bättre på att utvärdera patienternas sexuella hälsa. 

Några av artiklarna tog upp exempel på åtgärder mot vad som utpekade som ett 

problem. 94,7 procent av deltagarna, i studien av Sahin et al (2011), ansåg att det borde 

finnas fler och bättre möjligheter till att utbilda sig inom ämnet för att förbättra 

kompetensen. Detta ansågs vara nödvändigt för att uppmärksamma problemet med att 

sexualitet sällan tas upp och därför att kunskapsläget var för lågt. Sahin et al skriver att 

det krävs en ökad medvetenhet om att detta var ett problem bland sjuksköterskorna i 

den kliniska verksamheten och att det även i grundutbildningen krävde mer och bättre 

utbildning om diabetes påverkan på den sexuella hälsan (ibid.). Rockliffe-Fidler och 

Kiemle (2003) skrev att det krävde en större förståelse för att det inte endast var 

närvaro av fysiska komplikationer från diabetes som hade effekt på sexualiteten och att 

det särskilt bland kvinnor var psykiska faktorer som depressioner som påverkade den 

sexuella hälsan negativt och de kvinnliga patienterna med diabetes var en riskgrupp. 

Sjuksköterskorna borde därmed se till även den psykiska hälsan och inte enbart fysiska 

förändringar under rutinkontroller (ibid). Sjuksköterskorna uppmanades att informera 

patienterna om att förändringar i deras sexualitet kunde ske som en konsekvens av 

deras sjukdom redan när den upptäcktes, och att även kontinuerligt ställa frågor om 

eventuella förändring i sexualiteten under rutinkontroller (Taloyan et al, 2012; Enzlin et 
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al, 2009; McMurray & Davies, 2006; Rockliffe-Fidler, 2003; Sahin et al, 2010; 

Copeland et al, 2011). 

Riskgrupper bör identifieras utifrån riskfaktorer som sena komplikationer, närvaro av 

depression och insulinbehandling för att i tid kunna börja med förebyggande arbete och 

främst få patienterna själva att ta bättre hand om sin diabetes och förbättra egenvården 

(Enzlin et al, 2009; Copeland et al, 2011; Taloyan et al, 2012; Sahin et al, 2010). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt är enligt Friberg (2012) en bra utgångspunkt för att få en översikt 

över det aktuella kunskapsläget inom ett avgränsat område. Tillvägagångssättet har 

även varit systematisk vilket enligt Rosén (2012) minimerar risken för slumpen och gör 

det lättare att replikera, och har därför ett högre evidensvärde än osystematiska 

litteraturöversikter. 

 

Under sökningen efter vetenskapliga artiklar uppenbarades en brist på kvalitativa 

studier i ämnet. Av de artiklar som motsvarade uppsatsens syfte var ett övervägande 

antal, studier med ett medicinskt fokus. Problemet med bristen på kvalitativa studier 

gjorde, enligt uppsatsförfattarna, att litteraturmaterialet kändes en aning torftigt att 

arbeta med. De flesta artiklar i ämnet redogör i första hand förekomst av problem, men 

tillgången av artiklar som redogör för patienters upplevelse av att leva med diabetes 

relaterat till sexualitet, är tyvärr mindre. 

Den granskade forskningen utgjordes endast av tvärsnittsstudier, vilka enligt Rosén 

(2012) har det lägsta evidensvärdet, men kan dock inkluderas om forskning med högre 

evidensvärde inte finns att tillgå. Det hade varit av intresse att se inteventionsstudier på 

vilka åtgärder relaterat till sexualitet som skulle vara meningsfulla för patienter med 

diabetes, men tyvärr har några sådana studier inte varit att finna. 

Geografiskt var artiklarna vitt spridda över världen. Då studier undersökt sexualitet i en 

kultur som skiljer sig mycket från den svenska kan det kanske vara svårt att relatera till 

svensk sjukvård. Men eftersom samtliga studier ändå visar på likartade resultat kan 

detta i stället visa på att det rör sig om ett universellt problem. Studierna som 

inkluderades är publicerade mellan 2003 och 2013. När bedömningen gjordes, huruvida 

detta var en relevant tidsperiod att arbeta med eller om ett större tidsspann var att 

föredra, vägdes för och emot. Med tanke på det något undermåliga tillgången på 

artiklar i ämnet, och det ibland mindre höga evidensvärdet skulle en längre tidsperiod 

ge ett större urval, men då hade bilden av kunskapsläget blivit mindre aktuell. I 

efterhand kan konstateras att det valda området fortfarande är relativt obeforskat. 
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Resultatdiskussion 

Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar den sexuella hälsan hos 

personer med diabetes och hur sjuksköterskan kan stödja patienten. Tydligast i 

resultatet är, att bland män utgjorde fysiska faktorer som sena komplikationer på grund 

av deras diabetes i större grad problemet och att bland kvinnor var det mest psykiska 

faktorer som närvaro av depression eller dålig anpassning till sjukdomen det som 

påverkade den sexuella hälsan negativt.  

 

Skillnad mellan män och kvinnor 

Vad som uppfattades som anmärkningsvärt var skillnaden mellan män och kvinnor. 

Generellt drabbades 27 % av kvinnorna och 22 % av männen i ungefär samma 

utsträckning av sexuella dysfunktioner (Enzlin et al, 2003b). Detta bekräftas av Giraldi 

& Kristensen (2010). Men om dessa grupper delas upp i kvinnor respektive män som 

lider av sena komplikationer och de som inte lider av sena komplikationer, så visar 

resultatet något annat. Då drabbas gruppen män med sena komplikationer mest (40,1%) 

och gruppen män utan sena komplikationer minst (6,1%). Grupperna kvinnor med sena 

komplikationer (33%) och kvinnor utan sena komplikationer (22%) hamnar ändå 

relativt högt. Mäns sexuella dysfunktioner är oftast kopplat till problem med erektionen 

på grund av sena komplikationer (Enzlin et al 2003b), och ett stort antal studier pekar 

på att om patienten sköter sin egenvård så minskar risken för att drabbas av sena 

komplikationer avsevärt (Ratner, 1998). Meuleman (2011) skriver även att mäns 

sexuella hälsa direkt är relaterat till deras allmänna hälsa. Detta innebär i så fall att män 

i större utsträckning än kvinnor skulle kunna undvika sexuella dysfunktioner om bara 

egenvården kunde fungera, medan kvinnors sexuella dysfunktioner å andra sidan är 

svårare att komma till bukt med då den oftare har orsaker av psykisk karaktär. Kvinnor 

med diabetes drabbas dubbelt så ofta av depression som män (Wagner, Tennen, & 

Osborn, 2010). Mäns symtom på depression skiljer sig dock i många fall från kvinnors 

vilket kan vara en orsak till det statistiskt låga prevalensen, då de inte alltid fångas upp 

eftersom patienter ofta bedöms utifrån den generella symtombilden (Wenzel, Steer, & 

Beck, 2005). 
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Sjuksköterskans roll 

Resultatet visar att många sjuksköterskor som arbetar med diabetespatienter inte ser till 

de sexuella problemen hos patienterna både på grund av otillräcklig utbildning och för 

att de inte är bekväma med att prata om det. Resultatet bekräftas av Price (2010) som 

menar att PLISSIT-modellen skulle kunna vara ett bra verktyg som utgångspunkt för 

att ta upp ämnet med patienterna för sjuksköterskor som har svårt för att prata om det. 

Behovet för kunskap inom ämnet bland sjuksköterskor kommer även att höjas under de 

kommande åren då yngre generationer är mer vana att prata om sin sexualitet och har 

högre krav på vården och förväntar sig att sjuksköterskorna ska kunna ta upp problemet 

(Nusbaum, 2005) 

 

I resultatet framkommer att många sjuksköterskor idag inte ser till patienternas 

sexualitet trots att de tycker det är ett viktigt ämne att ta upp. Anledningen till att det 

inte togs upp ansågs vara både brist på kunskap hos sjuksköterskorna och att de inte 

tror patienterna vill prata om det. Quinn, Happel och Browne (2011) menar att 

sjuksköterskeutbildningen behöver i större grad belysa hur viktigt det är att ta upp 

sexualitet i anamnesen som en del av den holistiska vården. 

 

Då en av de största riskfaktorerna för att drabbas av sexuell dysfunktion, särskilt bland 

män, är sena komplikationer av diabetes, krävs det att patienter som vill behålla sin 

sexuella funktion undviker att drabbas av komplikationer så gott det går. Wattana, 

Srisuphan, Pothiban, och Upchurch (2007) menar att förbättrad egenvård minskar 

risken för sena komplikationer. Detta ställer ökade krav på patientens egenvård och 

förmåga att sköta sin diabetes om de vill undvika problem senare i livet och 

sjuksköterskornas kunskaper om egenvård då patienterna sköter sin egenvård bättre om 

de får bra information och utbildning om hur de ska sköta sin diabetes (Mullen & 

Kelley, 2004).  Sürücü & Kizilci, 2012 menar att Orems egenvårdsteori SCDNT (Self-

care deficit nursing theory) är en bra utgångspunkt för förbättring av patienters 

egenvård då den kan hjälpa till att identifiera behov, ökar patientens delaktighet och 

förbättrar patientens hälsostatus. 
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Slutsats 

Denna studie bekräftar det som tidigare beskrivits i litteraturen. Diabetes mellitus kan 

få stor inverkan på sexualiteten. Både psykiskt och somatiskt. Kvinnor och mäns 

sexualitet drabbas generellt i lika stor grad av sjukdomen, men problemen tar sig olika 

uttryck. Kvinnor drabbas i mycket större utsträckning av sexuella dysfunktioner av mer 

psykisk karaktär, medan män oftare lider av problem som är relaterade till fysiska 

faktorer. Studien visar också att det är skillnad på om patienten har en insulinbehandlad 

diabetes eller en icke insulinbehandlad diabetes. Patienter som behandlas med insulin 

upplevde i större utsträckning sig påverkas negativt av sin sjukdom än icke 

insulinbehandlade patienter med diabetes.   

Sexuella problem orsakade av diabetes är ett stort problem för de som drabbas, ändå 

upplever en överväldigande majoritet av patienterna att de inte blivit informerade alls 

om de svårigheter som kan komma att förändra deras sexuella hälsa negativt. 

Majoriteten av sjuksköterskor har inte fått någon utbildning om hur diabetes påverkar 

sexualiteten och upplever att det är svårt att närma sig patientens sexuella hälsa i samtal 

därför att de saknar kompetens att bistå patientens behov. 

Klinisk betydelse 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att det finns tydliga brister i sjuksköterskans 

kunskap kring hur diabetes mellitus påverkar sexualiteten. Vi anser att det behövs mer 

utbildning generellt om sexualitetens betydelse för patientens välmående i 

sjuksköterskans grundutbildning. Om sjuksköterskor som redan arbetar i den kliniska 

verksamheten erbjöds fortbildning i till exempel PLISSIT-modellen skulle det inte bara 

höja kompetensen, utan också stärka det självförtroendet som krävs för att våga närma 

sig patientens sexuella hälsa. För studien visar att alltför många patienter med diabetes 

upplever att de inte fått någon information om vad sjukdomen kan komma att inverka 

på deras sexuella hälsa. Det visas även att patienter vill tala om sexuella problem om 

bara sjuksköterskan tar upp frågan. 

Förslag på vidare forskning/utveckling 

Då kvalitativa studier om upplevelserna av att leva med diabetes med fokus på 

sexualitet är få till antalet leder det till slutsatsen att mer empirisk forskning behövs. 

Det är önskvärt att också se mer forskning på hur patienterna själva vill bli bemötta i 
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vården, det skulle ge bättre förutsättningar för att kunna tillgodose patientens 

individuella omvårdnadsbehov. Vidare behövs kvalitativ forskning som undersöker 

varför så många sjuksköterskor väljer att inte tala om sexualitet. Samt 

interventionsstudier som undersöker effektiviteten av de samtalsmodeller som kan 

användas för att hjälpa vårdpersonal att tala med patienter om sexuella frågor.  



20 

 

REFERENSER 

*= Artiklar som använts i resultatet 

 

Braun, C.A. & Anderson, C.M. (red.) (2012). Patofysiologi: om hur förändringar i 

kroppens funktioner påverkar vår hälsa. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

*Copeland, K., Brown, J., Creasman, J., Van Den Eeden, S., Subak, L., Thom, D., & ... 

Huang, A. (2012). Diabetes mellitus and sexual function in middle-aged and older 

women. Obstetrics And Gynecology, 120(2 Pt 1), 331-340. 

doi:10.1097/AOG.0b013e31825ec5fa 

 

Dunning, T. (2009). Care of people with diabetes: a manual of nursing practice. (3., 

[rev.] ed.) Chichester, U.K.: Wiley-Blackwell. 

 

*Eardley, I., Fisher, W., Rosen, R., Niederberger, C., Nadel, A., & Sand, M. (2007). 

The multinational Men's Attitudes to Life Events and Sexuality study: the influence of 

diabetes on self-reported erectile function, attitudes and treatment-seeking patterns in 

men with erectile dysfunction. International Journal Of Clinical Practice, 61(9), 1446-

1453. 

 

Enzlin, P., Mathieu, C., & Demytteanere, K. (2003a). Diabetes and female sexual 

functioning: a state-of-the-art. Diabetes Spectrum, 16(4), 256-259. 

 

*Enzlin, P., Mathieu, C., Van Den Bruel, A., Vanderschueren, D., & Demyttenaere, K. 

(2003b). Prevalence and predictors of sexual dysfunction in patients with type 1 

diabetes. Diabetes Care, 26(2), 409-414. 

 

*Enzlin, P., Rosen, R., Wiegel, M., Brown, J., Wessells, H., Gatcomb, P., & ... Cleary, 

P. (2009). Sexual dysfunction in women with type 1 diabetes: long-term findings from 

the DCCT/ EDIC study cohort. Diabetes Care, 32(5), 780-785. doi:10.2337/dc08-1164 

 



21 

 

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

uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s. 115-124). (2. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier. 

Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Gamnes, S. (2005). Kärlek, närhet och sexualitet. I Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F. & 

Skaug, E. (red.) (2005). Grundläggande omvårdnad. 3. (s. 39-79) (1. uppl.) Stockholm: 

Liber. 

 

Giraldi, A., & Kristensen, E. (2010). Sexual dysfunction in women with diabetes 

mellitus. Journal Of Sex Research, 47(2), 199-211. doi:10.1080/00224491003632834 

 

Gott M., Galena E., Hinchliff S., Elford H. (2004) 'Opening a can of worms': GP and 

practice nurse barriers to talking about sexual health in primary care. Family Practice. 

21, 5, 528-536. 

 

Greenfield, C., Gilles, M., Porter, C., Shaw, P., & Willis, K. (2011). It's not just about 

the HbA1c, Doc! Understanding the psychosocial is also important in managing 

diabetes?. The Australian Journal Of Rural Health, 19(1), 15-19. 

 

Hedner, L. P. (red.) (2010). Diabetes mellitus. I L. P. Hedner (Red), Invärtesmedicin. 

(10. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Hulter, B (2004) Sexualitet och hälsa: begränsningar och möjligheter. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Hulter, B. (2009). Sexualitet. I Edberg, A. & Wijk, H. (red.) (2009). Omvårdnadens 

grunder. Hälsa och ohälsa. (s. 677-710) (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Hulter, B. (2010). Sexualitet och diabetes. I Agardh, C. & Berne, C. (red.) (2010). 

Diabetes. (4., [rev.] uppl.) Stockholm: Liber. 

 



22 

 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I Henricson, M. (red.) (2012).  Vetenskaplig teori 

och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (s. 69-94). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Magnan, M., Reynolds, K., & Galvin, E. (2005). Barriers to addressing patient 

sexuality in nursing practice. Medsurg Nursing: Official Journal Of The Academy Of 

Medical-Surgical Nurses, 14(5), 282-289. 

 

Mccabe, M., & Cummins, R. (1998). Sexuality and quality of life among young people. 

Adolescence, 33(132), 761. 

 

*McMurray, M., & Davies, M. (2006). What do men with diabetes and erectile 

dysfunction think about the services they receive?. Practical Diabetes International, 

23(4), 153-156. 

 

Meuleman, E. (2011). Men's sexual health and the metabolic syndrome. Journal Of Sex 

Research, 48(2-3), 142-148. doi:10.1080/00224499.2011.558646) 

doi:10.1080/00224499.2011.558646 

 

Mullen, B., & Kelley, P. (2006). Diabetes nurse case management: an effective tool. 

Journal Of The American Academy Of Nurse Practitioners, 18(1), 22-30. 

doi:http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-7599.2006.00095.x 

 

Nusbaum, M., Singh, A., & Pyles, A. (2004). Sexual healthcare needs of women aged 

65 and older. Journal Of The American Geriatrics Society, 52(1), 117-122. 

 

Nusbaum, M., Lenahan, P., & Sadovsky, R. (2005). The psychiatric consultant. Sexual 

health in aging men and women: addressing the physiologic and psychological sexual 

changes that occur with age. Geriatrics, 60(9), 18. 

 

Orem, D.E. (2001). Nursing: concepts of practice. (6. ed.) St. Louis, Mo.: Mosby. 

 



23 

 

*Ozcan, S., Sahin, N., Bilgic, D., & Yilmaz, S. (2011). Is Sexual Dysfunction 

Associated with Diabetes Control and Related Factors in Women with Diabetes?. 

Sexuality & Disability, 29(3), 251-261. doi:10.1007/s11195-011-9209-5 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2010). Essentials of nursing research: appraising evidence 

for nursing practice. (7th ed.) Philadelphia PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott 

Williams & Wilkins. 

 

Price, B. (2010). Sexuality: raising the issue with patients. Cancer Nursing Practice, 

9(5), 29-36. 

 

Quinn C, Happell B, Browne G        Talking or avoiding? Mental health nurses’ 

views about discussing sexual health with consumers. Int J Ment Health Nurs 20(1): 

21-8. doi:10.1111/j.1447-0349.2010.00705.x 

 

Ratner, R. (1998). Type 2 diabetes mellitus: the grand overview. Diabetic Medicine: A 

Journal Of The British Diabetic Association, 15 Suppl 4S4-S7. 

 

*Rockliffe-Fidler, C., & Kiemle, G. (2003). Sexual function in diabetic women: a 

psychological perspective. Sexual & Relationship Therapy, 18(2), 143-159. 

 

Rosén, M. (2012). Systematisk litteraturöversikt. I Henricson, M. (red.) (2012).  

Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (s. 429-446). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

*Sahin, N., Ozcan, S., Yilmaz, S., & Bilgic, D. (2011). Attitudes and Barriers of 

Diabetes Health Care Professionals on Sexual Health. Sexuality & Disability, 29(1), 3-

9. doi:10.1007/s11195-010-9192-2 

 

*Salonia, A., Lanzi, R., Scavini, M., Pontillo, M., Gatti, E., Petrella, G., & ... Montorsi, 

F. (2006). Sexual function and endocrine profile in fertile women with type 1 diabetes. 

Diabetes Care, 29(2), 312-316. 

 



24 

 

Saunamäki, N., Andersson, M., & Engström, M. (2010). Discussing sexuality with 

patients: nurses' attitudes and beliefs. Journal Of Advanced Nursing, 66(6), 1308-1316. 

doi:10.1111/j.1365-2648.2010.05260.x 

 

* Sharifiaghdas, F., Azadvari, M., Shakhssalim, N., Roohi-Gilani, K., & Rezaei-

Hemami, M. (2012). Female sexual dysfunction in type 2 diabetes: a case control study. 

Medical Principles And Practice: International Journal Of The Kuwait University, 

Health Science Centre, 21(6), 554-559. doi:10.1159/000339118 

 

 ocialstyrelsen          ompetensbeskrivning f r legitimerad sjuksk terska  

Stockholm: Socialstyrelsen. H mtad    augusti,     , fr n  ocialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105- 

1_20051052.pdf 

      

Stokes T., Mears J. (2000). Sexual health and the practice nurse: a survey of reported 

practice and attitudes. British Journal of Family Planning 26, 2. 89-92. 

 

*Taloyan, M., Wajngot, A., Johansson, S., Tovi, J., & Sundquist, K. (2012). Sexual 

dysfunction in Assyrian/Syrian immigrants and Swedish-born persons with type 2 

diabetes. BMC Research Notes, 5522. doi:10.1186/1756-0500-5-522 

 

Toljamo, M., & Hentinen, M. (2001). Adherence to self-care and glycaemic control 

among people with insulin-dependent diabetes mellitus. Journal Of Advanced Nursing, 

34(6), 780-786. doi:10.1046/j.1365-2648.2001.01808.x 

 

Wagner, J., Tennen, H., & Osborn, C. (2010). Lifetime depression and diabetes self-

management in women with Type 2 diabetes: a case-control study. Diabetic Medicine: 

A Journal Of The British Diabetic Association, 27(6), 713-717. doi:10.1111/j.1464-

5491.2010.02996.x 

 

Wattana, C., Srisuphan, W., Pothiban, L., & Upchurch, S. (2007). Effects of a diabetes 

self-management program on glycemic control, coronary heart disease risk, and quality 

of life among Thai patients with type 2 diabetes. Nursing & Health Sciences, 9(2), 135-

141. 



25 

 

 

Wenzel, A., Steer, R., & Beck, A. (2005). Are there any gender differences in 

frequency of self-reported somatic symptoms of depression?. Journal Of Affective 

Disorders, 89(1-3), 177-181. 

 

Wild, S., Roglic, G., Green, A., Sicree, R., & King, H. (2004). Global prevalence of 

diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care, 27(5), 

1047-1053. 

 

World Health Organization. (2006), Defining sexual health Report of a technical 

consultation on sexual health, 28–31 January 2002. Geneve: World Health 

Organization. Från 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/defining_sexual_hea

lth.pdf 

 

*Yamasaki, H., Ogawa, K., Sasaki, H., Nakao, T., Wakasaki, H., Matsumoto, E., & ... 

Nanjo, K. (2004). Prevalence and risk factors of erectile dysfunction in Japanese men 

with type 2 diabetes. Diabetes Research & Clinical Practice, 66S173-S177. 

doi:10.1016/j.diabres.2003.09.019 

 

Sürücü, H., & Kizilci, S. (2012). Use of Orem's Self-Care Deficit Nursing Theory in 

the Self-Management Education of Patients with Type 2: A Case Study. Self-Care, 

Dependent-Care & Nursing, 19(1), 53-59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1 

 

Bilaga 1. Litteraturmatris 

 

              Artikel Författare Tidsskrift Land År Kvalitet Syfte Metod 

Antal deltagare 

Resultat 

1.  

Prevalence and risk factors of erectile dysfunction 

in Japanese men with type 2 diabetes  

Yamasaki et al 

Diabetes Research and Clinical Practice Japan 

2003 

Medelhög 

Att undersöka prevalensen av 

erektil dysfunktion hos 

patienter med diabetes typ 2 

Strukturerade 

frågeformulär 

 

N=82 

Patienter med diabetes typ 2 visar på tre 

gånger så stor risk att drabbas av erektil 

funktion än patienter utan diabetes 

2. 

Sexual function and endorcine profile in fertile 

women with type 1 diabetes 

Salonia et al  

Diabetes Care  

Italien 

2005 

Medelhög 

Undersöka förhållandet 

mellan sexuell dysfunktion 

och diabetes typ 1 hos fertila 

kvinnor 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Frågeformulär 

 

N=97 

Diabetes typ 1 ökar risken för att drabbas 

av sexuell dysfunktion 

3. 

Diabetes Mellitus and Sexual Function in Middle-

aged and Older woman  

Copeland et al  

American College of Obstetricians and 

Gynecologists  

USA 

2011 

Att undersöka förhållandet 

mellan diabetes och sexuell 

funktion hos medelålders och 

äldre kvinnor 

Strukturerade 

frågeformulär 

 

N=2270 

Kvinnor med diabetes löper större risk att 

drabbas av sexuell dysfunktion 
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Medelhög 

4. 

Female Sexual Dysfunction in Type 2 Diabetes: A 

Case Control Study  

Farzaneh et al 

Medical Principles and Practice 

Iran 

2012 

Medelhög 

Jämföra den sexuella hälsan 

hos kvinnor med diabetes typ 

2 och kvinnor utan diabetes 

Strukturerade 

frågeformulär 

 

N= 136 

Kvinnor med diabetes typ 2 löper större 

risk att drabbas av sexuell dysfunktion 

5.  

Sexual dysfunction in women with type 1 diabetes 

Enzlin et al 

Diabetes Care  

USA  

2009 

Medelhög 

Undersöka prevalens och risk 

faktorer för sexuell 

dysfunktion hos kvinnor med 

diabetes typ 1 

Strukturerade 

frågeformulär 

 

N= 424 

35% av de undersökta kvinnorna 

rapporterade sexuell dysfunktion. Faktorer 

som påverkade var, minskad lust, problem 

att få orgasm, nedsatt lubrikation och 

smärta 

6. 

Sexual Dysfunction in Assyrian/Syrian immigrants 

and Swedish-born persons with type 2 diabetes 

Taloyan et al 

BioMed Central  

Sverige 

2012 

Hög 

 

Att undersöka förhållandet 

mellan sexuell dysfunktion 

och etnicitet hos patienter 

med diabetes typ 2 

 

Strukturerade 

frågeformulär 

 

N= 354 

 

Sexuell dysfunktion är vanligare hos 

invandrare med diabetes typ 2 än hos 

svenskfödda 

7. 

Prevalence and Predictors of Sexual Dysfunction in 

Patients With Type 1 Diabetes  

Enzlin et al  

Att undersöka prevalensen av 

sexuell dysfunktion hos 

patienter med diabetes typ 1 

och vilka faktorer som 

Strukturerade 

frågeformulär 

 

Både män och kvinnor med diabetes typ 1 

har en ökad risk för att drabbas av diabetes 

typ 1 och faktorerna som påverkar är 
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Diabetes Care  

Belgien 

2003b. 

Medelhög 

påverkar N= 240 ålder, sjukdomsduration och hos kvinnor 

även depression 

8. 

Artikel: What do men with diabetes an erectile 

dysfunction think about the services they recieve? 

McMurray, M. & Davies, M.   

Practical Diabetes International 

Nord-Irland  

2006 

Medelhög 

Vad är män med diabetes i 

Nord-Irlands erfarenheter av 

stödet de fått för sin sexuella 

hälsa från vårdpersonalen? 

Semistrukturerade 

frågeformulär 

 

N=438 

Flertalet av deltagarna har inte fått hjälp 

eller information om sin sexuella hälsa och 

menar att vårdpersonalen borde ta upp 

frågan oftare 

9. 

The Multinational Men’s Attitudes to life Events 

and Sexuality study 

Eardley et al 

Clinical Practice  

Storbritannien 

2007 

Medelhög 

Att undersöka prevalensen av 

erektil dysfunktion hos män 

med diabetes och jämföra den 

med patienter utan diabetes 

Självskattningsform

ulär 

 

N= 27 839 

Män med diabetes löper nästan tre gånger 

så stor risk att drabbas av erektil 

dysfunktion än patienter utan diabetes 

10. 

Attitudes and Barriers of Diabetes Health Care 

Professionals and Sexual Health 

Sahin et al  

Sexuality & Disability  

Turkiet 

2011 

Medelhög 

Att studera attityderna till 

diabetesvårdpersonal att prata 

om sexuella problem hos 

patienter med diabetes 

Strukturerade 

frågeformulär 

 

N= 226 

Vårdpersonalen tar sällan upp frågan om 

sexuella problem och det beror på bland 

annat otillräcklig kunskap om sexuella 

problem, rädsla av att ta upp frågan 
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11. 

Sexual function in diabetic women: a psychological 

perspective  

Rockliffe-Fidler, C. & Kiemle, G.  

Sexual and relationship therapy  

Storbritannien  

2003 

Hög 

Undersöka vilka faktorer som 

påverkar sexualiteten hos 

kvinnor med diabetes 

Strukturerade 

frågeformulär och 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

N= 43 

Det finns en hög prevalens av sexuella 

problem hos kvinnor med diabetes 

12. 

Is Sexual Dysfunction Associated with Diabetes 

Control and Related Factors in Women with 

Diabetes?  

Ozcan et al  

Sexuality & disabilty  

Turkiet 

2011 

Medelhög 

Vilka problem finns det 

relaterade till sexuell 

dysfunktion hos kvinnor med 

diabetes och är de sexuella 

problemen relaterade till 

symptonen för diabetes? 

Självskattningsformul

är 

 

N=310 

Nästan hälften av deltagarna visar på en hög 

grad av sexuell dysfunktion som var relaterad 

till diabeteskomplikationer 
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Bilaga 2. Granskningsmall 

Protokoll för granskning av vetenskapliga kvantitativa artiklar 

Artikelns titel: 

Tidskrift: 

Vad var studiens syfte?  

Vilken typ av studie är det? 

 

Urval 

Var och när är studien genomförd? 

Finns urvalskriterier för undersöknings- eller experimentgruppen?  

Vilken urvalsmetod har studien använt? 

Hur många inkluderades i studien? 

Hur stort var eventuellt bortfall? 

Har kontrollgrupp använts? 

 

Datainsamlingsmetod 

Ange mätmetod 

Är mätmetodernas reliabilitet beskriven?  

Är mätmetodernas validitet beskriven? 

 

Etik 

Finns forskningsetiskt ställningstagande beskrivet? 

 

Resultat 

Vad var resultatet?? 

  

Diskussion 

Är resultatens generaliserbarhet diskuterad? 

Diskuteras mätmetodernas reliabilitet och validitet?  

Diskuteras studiens fördelar och brister? 

Diskuteras resultatens kliniska betydelse? 

 

Överensstämmer resultatet med syftet? 

Var metoderna lämpliga att använda utifrån studiens syfte? 

Vilken slutsats görs?  

 

Skall artikeln inkluderas i litteraturstudien? 

 

Modifierad efter Forsberg & Wengström (2003). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur och 

Kultur. 


