
  

 
 

 
 

 
 

 
Veronica Gustafsson och Pethra Norell  

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Institution för vårdvetenskap  

Vetenskaplig metod, examensarbete 15 hp, V61, HT 2011 

Grundnivå 

Handledare: Caroline Krook  

Examinator:  Anette Erdner 

 

 

 

 

 
 
 

Samtalet om sexualitet  
En litteraturöversikt om sjuksköterskors inställning till att samtala om 
sexualitet med patienterna 
 

 
 

The conversation about sexuality  

A literature review of nurses' attitudes toward talking about sexuality with patients 

 

 
 



 

 
 

 

 

Sammanfattning 
 

Bakgrund: Aktuell forskning tyder på att sjuksköterskor är medvetna om att sexualitet är 

en viktig del av människan. Trots detta vittnar patienter om en avsaknad 

gällande samtal och information om sexualitet. Patienterna har 

uppmärksammat att sjuksköterskor verkar alltför upptagna för att samtala om 

sexualitet och att de uppvisat en osäkerhet, de uppfattar sjuksköterskorna som 

obekväma i ämnet. 

Syfte: Att beskriva vad som påverkar sjuksköterskors inställning till att samtala om 

sexualitet i vården 

Metod: Litteraturöversikt som baserats på 11 vetenskapliga studier vilka beskriver 

sjuksköterskors inställning om att samtala om sexualitet med patienter.  

Resultat: Uppfattningar om att patienten är för sjuk, att patienten inte förväntar sig att 

sjuksköterskan ska föra sexualitet på tal hindrar. Sjuksköterskor är rädda att 

göra patienten förlägen, upprörd, generad eller oroliga. Samtalet om sexualitet 

prioriteras bort i många fall detta på grund av arbetsbörda, tidsbrist eller annan 

enligt sjuksöterskan viktigare information. 

Diskussion: Samtal om sexualitet behöver bli ett mer accepterat och rutinmässigt moment 

inom vården. Det är av vikt att sjuksköterskorna utbildas för att bli bekväma 

och mer aktiva i att erbjuda sexuell rådgivning och information. Genom 

utbildning kan sjuksköterskan göras medveten om sin inställning till sexualitet 

och därmed få möjlighet omvärdera. Den familjära uppfostran och religion är 

bidragande faktorer till att sjuksköterskor har svårt att tala om sexualitet. 

Svenska sjuksköterskor har en öppnare syn till sexualitet än grekiska 

sjuksköterskor. Detta kan härledas till att svensk sexualundervisning startade 

1955, till skillnad mot i Grekland där det infördes först 2001. Det är önskvärt 

med hjälpmedel som gör det enkelt för sjuksköterskan att samtala om 

sexualitet och på så sätt befrämja den sexuella hälsan.  

Nyckelord: Sexualitet, sexuell hälsa, samtal, sjuksköterska, information  

  



 

 
 

 

 

Abstract 
 

Background: Recent research suggests that nurses are aware that sexuality is an important 

part of the human. Patients testify nevertheless that there is a lack of 

conversation and information about sexuality. Patients have noticed that the 

nurses seem too busy to talk about sexuality and that they exhibited an 

uncertainty, the perception of nurses as uncomfortable in the subject. 

Purpose:  To describe the factors that influence nurses' attitudes toward talking about 

sexuality in health care  

Method: A literature review based on 11 scientific articles that describe nurses' attitudes 

of talking about sexuality with patients.  

Results:  Perceptions that the patient is too ill, the patient does not expect that nurse to 

bring sexuality to speech prevents. Nurses are afraid to make the patients 

embarrassed, upset or worried. The conversation about sexuality is not a 

priority because of the workload, lack of time or other impertent information 

according to the nurse. 

Discussion:  Conversations about sexuality needs to become a more accepted and routine 

elements of healthcare. It is important that nurses are trained to become 

comfortable and more active in offering sexual advice and information. 

Through education the nurse can be made aware of their approach to sexuality 

and thus have the opportunity reevaluate. The familial upbringing and religion 

are contributing factors that nurses find it difficult to talk about sexuality. 

Swedish nurses have a more open approach to sexuality than the Greek nurses. 

This can be traced back to a Swedish sex education that started in 1955, in 

contrast to Greece where it was introduced only in 2001. It is desirable to have 

tools that make it easy for the nurse to talk about sexuality and thus promote 

sexual health. 

Keywords: Sexuality, sexual health, conversation, nurses, information  



 

 
 

 

 

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning .............................................................................................. 6 

2 Bakgrund ............................................................................................. 6 

2.1  Sexualitet och sexuell hälsa ................................................................. 6 

2.2 Sexualitet i vården ................................................................................. 7 

2.3 Sjuksköterskans ansvar ......................................................................... 7 

2.4 Påverkan på sexualiteten ....................................................................... 8 

2.5 Patientens behov och avsaknad av samtal om sexualitet ...................... 9 

3 Problemformulering ......................................................................... 10 

4 Syfte .................................................................................................... 11 

5 Teoretisk utgångspunkt .................................................................... 11 

5.1 Människa ............................................................................................. 11 

5.2 Hälsa .................................................................................................... 12 

6 Metod .................................................................................................. 12 

6.1 Datainsamling ..................................................................................... 13 

6.2 Urval .................................................................................................... 13 

6.3 Analys ................................................................................................. 14 

6.4 Forskningsetiska överväganden .......................................................... 14 

7 Resultat .............................................................................................. 15 

7.1 Sjuksköterskors inställning om sitt professionella ansvar .................. 15 

7.1.1 Betydelsen av samtalet om sexualitet ................................................. 15 

7.1.2 Samtalet om sexualitet prioriteras ej ................................................... 16 

7.2 Sjuksköterskors inställning om patienters sexualitet .......................... 17 

7.2.1  Patienten är för sjuk ........................................................................... 17 

7.2.2  Patienten förväntar sig inte ................................................................ 17 

7.2.3  (A)sexuella varelser ........................................................................... 18 

7.2.4  Uppröra, genera och oroa ................................................................... 18 

7.3 Sjuksköterskors känslor kring att samtala om sexualitet .................... 18 

7.4 Erfarenhet och ålder ............................................................................ 19 

7.5 Utbildning ........................................................................................... 19 

7.6 Kultur och religion .............................................................................. 20 

8 Diskussion .......................................................................................... 21 



 

 
 

 

 

8.1 Metoddiskussion ................................................................................. 21 

8.2 Resultatdiskussion ............................................................................... 22 

8.2.1 Sjuksköterskors ansvar att samtala om sexualitet. .............................. 22 

8.2.2 Sjuksköterskors inställning om patienters sexualitet .......................... 24 

8.2.3 Sjuksköterskors behov av utbildning .................................................. 25 

8.2.4 Två hjälpmedel – VIPS och PLISSIT ................................................. 26 

9 Fortsatt forskning ............................................................................. 27 

10 Slutsats ............................................................................................... 27 

Referensförteckning ........................................................................................ 29 

 
 



 

6 (31) 
 

 

 

1 Inledning 

Under vår utbildning har vi genomfört verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) på 

avdelningar som medicin, kirurgi, primärvård och psykiatri. Det är under dessa placeringar 

som våra frågor och funderingar kring ämnet sexualitet väckts. Det är mycket som kan 

påverka negativt på den sexuella förmågan såsom sjukdomar, skador, läkemedelsbiverkningar, 

enligt vår uppfattning något som patienterna får otillräcklig information om. Trots ett flertal 

praktikplaceringar på de större sjukhusen under vår utbildning har de sexuella aspekterna 

aldrig kommit upp till ytan. Ingen handledande sjuksköterska har frågat, informerat eller 

journalfört en patients sexuella funktion, känslor eller tankar. Sökorden 

”sexualitet/reproduktion” användes aldrig vad vi kunde se i dokumentationen på dessa 

avdelningar och vår uppfattning är att det försummas vid ankomstsamtal och utskrivning. 

Under vår utbildning gavs det en heldag med föreläsningar i gynekologi, obstetrik och 

sexologi men det sistnämnda ämnet togs aldrig upp. Vi har heller inte fått någon beredskap 

hur vi ska gå tillväga i bemötandet av patienten i detta, för många, svåra ämnen. Sexualitet är 

en viktig del hos alla människor. Tankar, frågor och bekymmer kring detta borde diskuteras 

mer öppet för att förebygga problem i framtiden.  

2 Bakgrund 

I bakgrunden kommer begreppet sexualitet att definieras. Vidare kommer begreppet att 

redogöras med stöd av aktuell forskning och lagar med utgångspunkt i sjuksköterskors 

ansvarsområde, samt ett patientperspektiv vad gällande deras behov att samtala om sexualitet. 

Författarna kommer även att beskriva hur människans sexualitet kan förändras negativt av 

sjukdom, behandling och läkemedelsbiverkan. 

2.1 Sexualitet och sexuell hälsa 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2011) definierar sexualitet som en integrerad del av 

människans personlighet. Sexualitet är ett grundbehov, en aspekt av att vara mänsklig och kan 

inte skiljas från andra livsaspekter. Vår sexualitet påverkar känslor, tankar, handlingar och på 

så sätt vår fysiska och psykiska hälsa. Sexualitet inte är detsamma som samlag, det är inte 

frågan om att få orgasmer och inte heller resultatet av människans erotiska liv. Vår sexualitet 

är något stort, den existerar i energin som vi behöver för att söka kontakt, kärlek, värme och 

närhet. 
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Det är viktigt att framhäva sexualitetens innebörd för individens bekräftelse av könsidentitet 

såsom man, kvinna, sexuell orientering som bisexuell, homosexuell eller heterosexuell (NE, 

Dahlöf, 2011). Den sexuella hälsan innefattar emotionella, intellektuella och sociala aspekter 

hos den sexuella varelsen. Begreppet sexuell hälsa innebär en positiv syn på människans 

sexualitet, rätten till njutning och information. Rådgivning ska inte enbart erbjudas i samband 

med reproduktion eller sexuellt överförbara sjukdomar (WHO, 1975). 

2.2 Sexualitet i vården  

Enligt Lundberg (1991, förord) har litteraturen om mänsklig sexualitet vuxit enormt under de 

sista 25 åren. Trots detta kan man konstatera att kunskaperna i sexologi hos den svenska 

sjukvårdspersonalen är mycket bristfälliga. Det finns inte några officiella anvisningar och det 

är sparsamt med informativ litteratur om sexualitet som är avsedda för just sjukvårdspersonal 

(ibid). Efter personlig kommunikation, 2011-11-10 med professor Per Olov Lundberg, 

neurologi och auktoriserad klinsik sexolog (NACS och Institutionen för neurovetenskap, 

neurologi) vid Uppsala Universitet, har författarna fått information om att det år 2011 

fortfarande är brist på litteratur i sexologi riktad enbart till sjukvårdspersonal.   

Att söka hjälp inom vården innebär att människan är i behov av att få gehör för de problem 

de upplever. Ett område som är komplicerat och i vissa fall omöjligt att få hjälp med är de 

sexuella aspekterna (Hulter, 2004 sid.13). Det finns många anledningar till att en patient 

sällan vänder sig till sjukvårdspersonalen när det gäller sexualitet; det kan vara att patienten 

inte tror att det är tillåtet att fråga om sex när man är sjuk, att personalen inte har tid och ork, 

eller att det helt enkelt inte finns några svar att få (Lundberg, 1991, förord). Patienter har 

uppmärksammat att sjuksköterskor verkar alltför upptagna för att ta upp sexualitet samt att 

sjuksköterskorna uppvisat en osäkerhet. De uppfattar sjuksköterskorna som obekväma i ämnet 

(Southard & Keller, 2008). Lundberg (1991, förord) menar att sexualitet i hög grad är ett 

värdeladdat och tabubelagt område. Brattberg och Hulter (2010 sid.275) vidmakthåller att 

samtalet om de sexuella svårigheterna är ett sätt att förmedla en tillåtande hållning till 

patientens problem samt det sexuella området i dess helhet. 

2.3 Sjuksköterskans ansvar  

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) för sjuksköterskor tydliggörs professionen 

och yrkesutövningen för att kunna ge patienten god och säker vård. Sjuksköterskan ska ha 

förmågan att ta tillvara på det friska hos patienten, kunna tillfredsställa såväl basala som 

specifika omvårdnadsbehov av fysisk, psykisk, social, kulturell och andlig karaktär. 
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Sjuksköterskan ska även motverka komplikationer av sjukdom, vård eller behandling, värna 

om patientens rättigheter och möjligheter, samt ha förmågan att uppmärksamma patienter med 

behov av särskild information även om de inte själva uttrycker detta. 

I ett av sina folkhälsomål tar Statens folkhälsoinstitut (SFI, 2009) upp ämnet sexualitet och 

reproduktiv hälsa. De anser att det ska finnas möjligheten till trygg och säker sexualitet, att 

det är grundläggande för individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. 

Sjukvårdspersonalen ska förebygga hälsorisker förknippade med sexuellt beteende och att 

stärka individens egen identitet och att självkänsla dessutom handlar om att ge saklig 

sexualkunskap (SFI, 2009).  

Problemet att beröra sexualitet kan enligt Magnan och Norris (2006) spåras redan under 

sjuksköterskeutbildningen. De fann att 68 % av de sjuksköterskestuderande som ingick i 

studien inte prioriterade samtal om sexualitet med patienterna, detta trots att majoriteten ansåg 

att det var viktigt att beröra ämnet. Ivarsson, Fridlund och Sjöberg (2010) fann att 

sjuksköterskor som arbetade inom hjärtintensiven ansåg att vårdtiderna var alltför korta, vilket 

resulterade att läkemedelsinformation prioriterades i första hand. Vidare bedömde de att 

möjligheten att ge information var begränsad, att patienten inte hade möjlighet att absorbera 

all information som erbjuds. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763 2b §) ska en 

patient få individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd, vilka undersökningar som 

behövs samt vilken vård och behandling som finns.  

Burns, Costello, Ryan-Woolley och Davidson (2007) såg en bristande kommunikation och 

information till patienterna gällande sexualitet. Rubin (2004) menar att patienter ser 

sjuksköterskan som en självklar initiativtagare till samtal om sexualitet. Southard och Keller 

(2008) uppmärksammade att patienter uttryckte en önskan om att få ställa frågor om 

sexualitet och förändringar under behandling samt att patienterna ansåg att sjuksköterskor ska 

inneha den kompetens och kunskap som krävs. Southard och Keller belyser vikten av att 

hjälpa sjuksköterskor övervinna de hinder som negativt bidrar till att de inte kan ta itu med 

patienternas sexualitet. Higgins, Barker och Begley (2006) anser att man ska legitimera 

patienternas sexualitet som en aspekt i vårdandet. De menar att trygga sjuksköterskor kan 

skapa ett klimat där patienterna känner sig fria att uttrycka sig och våga tala om sin sexualitet. 

2.4 Påverkan på sexualiteten  

Skador, funktionsnedsättningar och sjukdomar och läkemedelsbiverkningar hotar den sexuella 

funktionen (Hulter, 2009 sid.687). Cancer som är belägen i bäcken eller genitalier utgör 

genom sin placering ett hot mot den sexuella förmåga. Tumörens utbredning kan påverka 
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nerver och blodcirkulation så sexuell funktion och njutning hindras. Diabetes kan ge männen 

erektionsstörning med ejakulations- och vidare orgasm-svårigheter. Hjärt-kärlsjukdomar är en 

av de vanligaste orsakerna till erektil dysfunktion. Njurinsufficiens stör kroppens inre miljö 

och påverkar den sexuella funktionen negativt. Pakinsons sjukdom, som är ett resultat av 

obalans i dopamin och acstylkolin, orsakar sexuella svårigheter för den sjuke. Stroke kan 

orsaka nedsatt sexuell lust, svårighet att få orgasm eller impotens. Ulcerös kolit och stomi 

skapar en osäkerhet hos patienterna, en känsla av att inte vara attraktiv samt oro för läckage. 

Wiplash-skada stör den sexuella förmågan då ständig värk är ett faktum (Hulter, 2004 sid.129-

148).  

Det finns ett flertal läkemedel som kan påverka såväl lust som förmåga hos människan. 

Ibland kan valet ett läkemedels förväntade effekt ställas mot biverkningar som inskränker den 

sexuella livskvaliten (Hulter, 2004 sid.148). Den största läkemedelsgruppen som orsakar 

sexuella problem är de som verkar mot högt blodtryck och ofta resulterar i impotens. Vidare 

kan blodfettssänkande läkemedel, diabetesläkemedel, histamin-2-receptor antagonister, 

antiinflammatoriska preparat (NSAID), läkemedel mot depression, antipsykotika eller 

neuroleptika, antiepileptika, cellgifter och i vissa fall även antibiotika påverka sexualiteten 

negativt (Lundberg 1994 sid.52-58). 

Det kan även tillkomma känslomässiga reaktioner som hotar självkänslan och som i sin tur 

kan hämma människans sexuella samliv. Olika krisreaktioner med ilska, sorg och 

skuldkänslor kan förekomma som följd av en allvarlig sjukdom (Hulter, 2009 sid.701). 

2.5 Patientens behov och avsaknad av samtal om sexualitet 

Sjukdom väcker djupa existentiella frågor som berör livet och döden. Därmed utgör sjukdom 

ett hot mot det liv vi önskar leva, vilket inkluderar sexualitet och samliv (Hulter, 2009 

sid.707). Studier bekräftar att patienter saknar samtal om sexualitet inom vården (Rubin, 

2004; Higgins, Barker & Begley, 2006; Stead, Brown, Fallowfield & Selby, 2003; Burns et al. 

2007; Southard & Keller, 2008). Patienter vittnar om ett tomrum gällande information rörande 

behandling och dess inverkan på sexualiteten (Burns et al. 2007). Patienter efterfrågar enligt 

Southard och Keller (2008) information om följande av sjuksköterskorna; fysiska 

förändringar av kemoterapi och kirurgi, håravfall, infertilitet, minskat antal spermier, sexuell 

dysfunktion, brist på libido, att våga återuppta sexuell aktivitet och tidig menopaus 

(klimakteriet). Även copingstrategier, förändringar i självkänsla och farhågor vad gäller 

parrelationer var enligt patienterna önskvärt att diskutera med sjuksköterskorna (Southard & 

Keller, 2008). 
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Målsättningen med ett patientsamtal är att patienten erbjuds möjlighet att bearbeta sin 

situation, få en realistisk utgångspunkt för förändring i rätt riktning samt se hindren och 

möjligheterna på ett tydligare sätt (Hulter, 2004 sid.238). En kvinna med ovarialcancer 

berättade att hon under sin behandlingstid saknade information om nedsatt sexualitet var 

normalt. Hon framhöll att upplysning huruvida andra patienter upplevde liknande problem 

hade ökat hennes självförtroende (Stead, Brown, Fallowfield & Selby, 2003). Southard och 

Kellers (2008) säger att det är viktigt att ombesörja patienter med information om förändrad 

sexualitet. Charlton, Dearing, Berry och Johnson (2008) menar att sjuksköterskan och 

patientens kommunikation är en avgörande process i vården. De vill belysa att god 

kommunikation leder till ökad tillfredställelse för patienten, som i sin tur resulterar i en 

följsamhet i behandlingen och ökad hälsa. Hulter (2004 sid.243) menar att det vid en förlust 

av tidigare planer och förmågor är viktigt att patienten får uttrycka sina känslor kring 

saknaden av det som inte längre är möjligt. Hon anser att ett samtal kan lätta på trycket och 

reducera ångest kring det som svåra känslor föder. Sobczak (2009) menar att om 

sjuksköterskor bara ställer en fråga, kan patienterna ges möjlighet att öppna upp och våga 

prata om sin sexualitet och de frågor som väckts (ibid). Flera av patienterna som tillfrågades 

önskade att någon hade frågat och informerat dem om sexualitet, men endast 17 % av 

patienterna uppgav att någon sjuksköterska initierat detta samtal (Southard & Kellers, 2008). 

Enligt Hulter (2004 sid. 28) hotas identiteten när en människa drabbas av långvarig 

sjukdom, skada eller funktionshinder. Den egna känslan för vem och vad hon är skakas om, 

och hennes upplevelse av hälsa och välbefinnande förändras. Våra kroppar har sina egna 

givna begränsningar och bär på sexuella möjligheter, men när kroppsliga åkommor och 

funktionshinder inkräktar på våra sexuella förmågor så hotas även vår självbild (ibid). När 

sexuella upplevelser och vanor plötsligt förändras genomgår människor en identitetskris – 

vem är jag nu? Att vara medvetet närvarande tillsammans med patienter och deras anhöriga 

kan bidra till att lindra lidandet – oavsett vilka känslor som kommer till uttryck. Våga fråga 

och lyssna i hanteringen av samlivs- och sexualitetsproblem (Hulter, 2009 sid.706). 

3 Problemformulering 

Skador, funktionsnedsättningar och sjukdomar och läkemedelsbiverkningar hotar den sexuella 

funktionen. Aktuell forskning tyder på att sjuksköterskor är medvetna om att sexualitet är en 

viktig del av människan, trots detta har det uppmärksammats att det är en brist på 

kommunikation och information till patienterna gällande sexualitet. Patienter har 

uppmärksammat att sjuksköterskor verkar alltför upptagna för att ta upp sexualitet samt att de 
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uppvisat en osäkerhet. Kan det bero på sjuksköterskans egna attityder, brist på kunskap 

och/eller rädslor? Eller vet vi inte vems ansvar det är att samtala om sexualitet med patienten?  

4 Syfte 

Vårt syfte är att beskriva vad som påverkar sjuksköterskors inställning till att samtala om 

sexualitet i vården. 

Frågeställning: 

• Vad grundlägger dessa inställningar? 

• Vad kan hjälpa sjuksköterskorna  att förändra sin inställning? 

5 Teoretisk utgångspunkt 

De flesta omvårdnadsteorier använder sig utav de fyra konsensusbegreppen; människa, miljö, 

hälsa och omvårdnad. Författarna har valt att fokusera på Katie Erikssons definition av 

begreppen människa och hälsa. Valet motiveras med att Katie Erikssons syn på hela 

människan och dennes subjektiva känsla av hälsa är intressant att ha i åtanke när 

sjuksköterskan ska främja sexuell hälsa hos patienter. Begreppen människa och hälsa 

stämmer väl överens med det område som ska belysas. 

5.1 Människa  

Den vårdvetenskapliga människosynen utgår från en helhetssyn på människan (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003 sid.22; Eriksson, 2004 sid.28).  Människan är 

en oskiljaktig enhet av kropp, själ och ande (Eriksson, 2002 sid.10). Människan är inte endast 

en summa av dessa enheter utan resultatet av dess medverkan (Eriksson, 2002 sid.63-64). 

Själen utgör en förbindelse mellan kroppen och anden och sammanför det konkreta (kroppen) 

med det abstrakta (anden) (ibid). Det andliga berör inte bara människans gudsförhållande utan 

kan mynna ut bland annat i estetik, moral och etik. Men alla människor har ett behov av tro 

vare sig det är andlighet eller en inre personlig tro (Eriksson, 2002 sid.43). Enligt Dahlberg et 

al. (2003 sid.41) så är människan sin kropp och lever sitt liv genom den. Det är människans 

tillgång till världen. Då kroppen förändras, förändras också människans upplevelse av världen 

och påverkar hennes välbefinnande.   

I grunden har alla människor ett begär efter liv och kärlek (Eriksson, 2004, sid.32-33). 

Begären utgör människans innersta längtan och önskningar, samt strävan efter meningen i sitt 

liv. Behoven blir en objektsform för människans begär. Alla behov är inte tydliga och 

mätbara, men en helhetssyn på människan utgår från att sjuksköterskan kan identifiera och 
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uppmärksamma även dessa (ibid). Människans utveckling och liv kan hindras av problem 

som står i vägen för hennes möjligheter att tillfredställa sina behov, och följaktligen också 

sina begär. Då otillfredsställda behov skapar konflikter inom individen, måste problemen få 

en lösning (Eriksson, 2004 sid.37) 

5.2 Hälsa 

Begreppet hälsa är nära knutet till Erikssons (2004 sid.41) syn på människan där hälsan är ett 

tillstånd som karaktäriserar människan och är avgörande för hur hälsa uppfattas. I och med att 

människan enligt Eriksson är en mångdimensionell varelse, blir även hälsouppfattningen 

mångdimensionell. Att vara hel eller integrerad definierar Eriksson (2002 sid.10) som hälsa, 

både inom människan själv men samtidigt i beroende av andra. Det är ett tillstånd inom 

människan själv som präglas av en ständig rörelse och förändring. Hälsa är en helhet och 

integration av kropp, själ och ande (ibid). Människan beskrivs som någon som ”har” hälsa och 

det går enligt Eriksson (2004, sid. 41) inte att ”ge” människan hälsa. Begreppet hälsa är inget 

statiskt tillstånd utan en dynamisk process, där flera faktorer samspelar. Hälsa ses som något 

mer än frånvaro av sjukdom och är en helhet som även ska ses som en del av livet. Hälsan är 

också relativ och det finns inga exakta mått för vad hälsa är. Det är individuellt och personligt 

och därför kan endast den enskilda människan avgöra om optimal hälsa föreligger (Eriksson, 

2004 sid.41-42). 

Den professionella vården har i uppgift att främja hälsoprocesserna hos den som tar emot 

vården. Som vårdpersonal möter vi människan, i detta sammanhang patienten, som kropp, själ 

och ande. Denna vårdprocess bygger på en helhetssyn där alla aspekter av människan 

tillgodoses – oberoende om hälsohindret är koncentrerat till någon annan del (Eriksson, 2004 

sid.28). 

6 Metod 

Arbetet är en litteraturöversikt baserad på 11 granskade vetenskapliga artiklar, både 

kvalitativa och kvantitativa. En litteraturstudie innebär att man söker, analyserar och 

sammanställer kunskap från litteratur som belyser det ämnet man önskar utforska. Utifrån 

detta skapas ett nytt resultat som är baserat på den befintliga kunskapen (Friberg, 2006 

sid.115-119).  

Enligt Polit & Beck (2009 sid.558) är en litteraturöversikt en summering av redan existerande 

forskning av ett tema och syftar till att placera temat i sitt sammanhang (ibid). Kvantitativa 

studier är baserade på mätningar eller jämförelser som är anpassad till en vårdhandling eller 



 

13 (31) 
 

 

 

vårdproblem. Resultatet visar en skala utifrån den ansats som använts vid framtagning av den 

aktuella kunskapen och fastställer om vårdhandling eller vårdproblem är bättre än den andra. 

Man kommer inte så nära idealet, men resultaten kan relateras till, samt argumenteras mot, 

önskvärda mål. Kvalitativa studier beskriver händelser på ett djupare plan. De syftar även till 

en djupare förståelse av det fenomen som studeras. Upplevelser, behov, förväntningar och 

erfarenhet placeras inom ett visst vårdsammanhang och/eller syftar till en viss patientgrupp 

relaterad till det valda fenomenet (Segesten, 2006 sid.86-87). 

6.1 Datainsamling 

För att få en överblick över ämnet inleddes informationssökning till denna litteraturstudie 

hösten 2011. En litteraturstudie enligt Polit & Beck (2006 sid.185) innebär en sekundär 

granskning samt sammanställning av redan gjorda studier (ibid). Sökning skedde via artikel 

och litteraturdatabaser CINAHL, PUBMED och Vård i Norden. De sökord som inledningsvis 

användes var; ”sexuality”, ”communication”, ”nurse-patient relations”, ”patient”, ”nurse” och 

”attitudes” i olika kombinationer som sedan utökades med fler sökord som ”talk”, ”sexual 

issues” samt ”discussing sexuality”. En tidsgräns sattes från år 2000 - 2011, detta för att få så 

aktuell forskning i ämnet som möjlig. Manuell sekundärsökning utfördes i de funna 

artiklarnas referenslistor för att på så sätt finna fler relevanta studier som kunde motsvara vårt 

syfte. Denna sekundärsökning resulterade i en artikel skriven av Magnan, Reynolds och 

Galvin (2005). 

Litteratursökningen resulterade i ett 30-tal kvalitativa och kvantitativa artiklar. Efter 

granskningen återstod fem stycken kvalitativa och sex stycken kvantitativa studier som 

bedömdes svara till syftet. 

6.2 Urval 

De 11 artiklar som slutligen valdes ut, beskrev sjuksköterskors inställning till att samtala 

om sexualitet, vilket svarade till studiens syfte. Artiklarna bedömdes som vetenskapliga då de 

innehöll abstrakt, syfte, metod och analys, resultat, diskussion och referenslista samt var peer 

reviewed. Artiklar som är peer reviewed är noggrant granskade av andra forskare och 

godkända för publicering i en vetenskaplig tidskrift. Denna granskning understödjer att endast 

god forskning publiceras. Läsaren ska dock alltid göra sin egen bedömning då det finns en 

risk att tidskriften har haft ont om materiel och valt att publicera en forskning som inte håller 

hög klass (Friberg, 2006 sid.38, 66). De utvalda artiklarna var etiskt granskade och svarade 

till studiens syfte. 
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6.3 Analys 

Vid analysering av litteraturstudier är det viktigt att man utgår ifrån helheten. Analysarbetet 

ska ses som en rörelse, en helhet som bryts ner i mindre delar och bildar en ny helhet utifrån 

den egna tolkningen (Friberg, 2006 sid.110). Detta innebar att artiklarna först lästes något 

överskådligt och sedan mer ingående för att skapa en större förståelse för innebörden av varje 

artikel. Friberg (2011 sid.111) menar att det är viktigt att läsa artiklarna noggrant för att förstå 

vad det handlar om och sedan ta ställning till vad som är viktigt i relation till den egna 

forskningsfrågan (ibid). För att göra det visuellt och överskådligt valde författarna att skriva 

ner analyserande fraser för att sedan kategorisera dessa och bilda grupper. Ur grupperna 

visualiserades teman, och under dessa teman kunde sub-teman urskiljas. Enligt Friberg (2006, 

sid.111) är en skissartad översikt en förutsättning för att veta vad som ska analyseras (ibid). 

De granskade artiklarna analyserades flera gånger för att få ut mesta möjliga information som 

svarade till studiens syfte. Enligt Friberg (2006 sid.112) är det viktigt att ha syftet i minnet 

under hela analysarbetet för att inte hamna i ett sidospår när man läser något i artiklarna som 

verkar intressant. 

Artiklarna sammanställdes i en resultatmatris för att på detta sätt ge läsaren en god 

överblick över materialet. Denna matris bidrar till information och kan avgöra om valet av 

texter verkar rimliga i relation till studiens syfte (Friberg, 2006 sid.34). 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

För att det inte ska förekomma förvrängning eller plagiat av resultat bör etiska överväganden 

göras innan en litteraturstudie påbörjas (Forsberg & Wengström, 2008 sid. 77-78). 

Undersökningsfältet i en litteraturstudie baseras på tidigare dokumenterad kunskap (ibid).  

Enligt Vetenskapsrådet (Gustafsson, Hermerèn & Petersson, 2005 sid.8-9) ska forskningen 

bedrivas enligt vissa rekommendationer som kort kan sammanfattas som krav på; ärlighet, 

öppenhet, ordningsamhet, hänsynsfullhet samt oväld. Eftersom författarna inte bedriver ett 

självständigt forskningsarbete som är finansierat eller empiriskt är det endast ärlighet som är 

relevant att belysa. Ärlighet innebär att forskningen ska vara sann samt att man inte ska 

plagiera andras forskningsresultat.  

Efter bästa förmåga har författarna försökt att kritiskt granska och uppfatta vad som sägs i 

studierna utan att lägga in egna värderingar eller tolkningar för valda artiklar. Alla 

resultatartiklar är på engelska och samtliga texter har vid språkliga osäkerheter diskuterats 

mellan författarna. För att undvika feltolkningar har dessutom Engelskt-Svenskt lexikon 
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använts för en korrekt översättning som möjligt. Artiklar till resultatet är granskade av en 

etisk kommitté, alternativt beskrivs det i artiklarna att etiska överväganden gjorts samt belyser 

frivillig medverkan, anonymitet och att respondenterna hade rätt till att lämna studien när de 

själv ville. 

7 Resultat 

När fullständig analys var gjord framkom  sex teman: ”Sjuksköterskans inställning om deras 

professionella ansvar”, ”Sjuksköterskans inställning om patienters sexualitet”, 

”Sjuksköterskans känslor kring att samtala om sexualitet”, ” Erfarenhet och ålder”, 

”Utbildning” och ”Kultur och religion”. Ur dessa teman kunde vidare sex sub-teman 

urskiljas ”Betydelsen av samtalet om sexualitet”, ”Samtalet om sexualitet prioriteras ej”, 

”Patienten är för sjuk”, ”Patienten förväntar sig inte”, ”(A)sexuella varelser” samt 

”Uppröra, genera och oroa”.  

7.1 Sjuksköterskors inställning om sitt professionella ansvar 

7.1.1 Betydelsen av samtalet om sexualitet 

 Det framgår av flertalet studier att sjuksköterskor betraktar samtal om sexuell hälsa som en 

del i deras profession (Gott, Galena, Hinchliff & Elford, 2004; Saunamäki, Andersson & 

Engström, 2010; Vassiliadou, Stamatopoulou, Triantafyllou, Gerodimou, Toulia & Pistolas 

2008; Lavin & Hyde, 2006; Zeng, Li, Wang, Ching & Loke 2011). Grekiska sjuksköterskor 

anser att sexuell hälsa är en stor del av den allmänna hälsan, dock uttryckte några 

sjuksköterskor att de inte tar upp ämnet då de anser att det inte ingår deras yrkesroll 

(Nakopoulou, Papaharitou & Hatizichristou, 2009).  

Zeng et al. (2011) uppmärksammade att hälften av de kinesiska sjuksköterskorna anser att 

samtal och information om sexualitet är viktigt för patienternas tillfrisknande och menade att 

det var deras ansvar. Endast en knapp fjärdedel initierade dock detta samtal i praktiken. 

Majoriteten av de svenska sjuksköterskorna anser att samtal om sexualitet är deras ansvar 

(Saunamäki, Andersson & Engström, 2010) och att det är en del i av den holistiska 

omvårdnaden (Gott et al., 2004; Saunamäki, Andersson & Engström, 2010; Haboubi & 

Lincoln 2003). Sjuksköterskor inom onkologi anser i högre grad än sjuksköterskor inom 

medicin och kirurgiska avdelningar att den sexuella hälsan är en viktig del för att patienten 

ska återfå sin hälsa (Magnan & Reynolds, 2006). Vassiliadou et al. (2008) uppmärksammade 

att mer än hälften av de grekiska sjuksköterskorna anser att det är deras ansvar att erbjuda 

patienterna samtal om sexualitet, däremot är det uppskattningsvis endast en av tio som gör 
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detta regelbundet enligt sjuksköterskorna själva (ibid) Det framkom att många sjuksköterskor 

samtalar om sexualitet först när patienten själv tar upp ämnet (Saunamäki, Andersson & 

Engström, 2010; Magnan, Reynolds & Galvin 2005; Rana et al., 2005). De turkiska 

sjuksköterskorna uttryckte att det var först då de var bekväma i samtalet (Rana et al., 2005). 

Haboubi och Lincoln (2003) fann att majoriteten av de brittiska sjuksköterskorna aldrig blivit 

tillfrågade av någon patient gällande sexuell oro. De uppmärksammade att det främst var 

patienter tillhörande medicinska avdelningar som ställde dessa frågor. De irländska 

sjuksköterskorna visar förståelse för att en människas sexualitet är mångdimensionell och en 

viktig del för dennes existens. Däremot är det flera faktorer som hindrade sjuksköterskorna 

från att samtala om sexualitet med patienterna, dessutom saknade de en adekvat checklista för 

att förenkla samtalet (Levin & Hyde, 2006). I den svenska studien rekommenderar en 

fjärdedel av sjuksköterskorna patienten att ta frågorna vidare till sin läkare (Saunamäki, 

Andersson & Engström, 2010). Detta skiljer sig något från de brittiska sjuksköterskorna där 

en tredjedel väljer att hänvisa frågorna vidare till läkare eller annan professionell 

yrkeskategori (Magnan, Reynolds och Galvin 2005).  

Studier visar att sjuksköterskor besitter kunskapen om att läkemedel, sjukdomar och 

behandling kan påverka människans sexuella hälsa negativt (Saunamäki, Andersson & 

Engström, 2010; Nakopoulou, Papaharitou & Hatizichristou, 2009; Magnan, Reynolds & 

Galvin, 2005; Lavin & Hyde, 2006; Higgins, Barker & Begley, 2007). Flera sjuksköterskor 

anser trots detta att de saknar samtalskunskaper i praktiken (Higgins, Barker & Begley 2007, 

Magnan, Reynolds & Galvin 2005). 

7.1.2 Samtalet om sexualitet prioriteras ej 

Flera studier vittnar om att samtal om sexualitet inte prioriteras (Higgins, Barker & Begley, 

2007; Nakopoulou, Papaharitou & Hatizichristou, 2009; Magnan & Reynolds, 2006). De 

irländska onkologisjuksköterskorna prioriterar i första hand information om kemoterapi 

framför informationen om sjukdomens och behandlingens negativa effekt på sexualiteten 

(Lavin & Hyde, 2006). De irländska psykiatrisjuksköterskor väljer att placera information om 

negativa läkemedelsbiverkan långt ner på prioriteringslistan (Higgins, Barker & Begley, 

2007). Grekiska sjuksköterskor anser att fysiska hälsoproblem ska prioriteras högre än 

sexuella frågor (Nakopoulou, Papaharitou & Hatizichristou 2009). Det visade sig att endast 17 

av 88 sjuksköterskor i den svenska studien prioriterar att samtala om sexualitet med 

patienterna (Saunamäki, Andersson & Engström, 2010). Vidare fann Saunamäki et al. att det i 

huvudsak var sjuksköterskor som har god kunskap om sjukdomar och behandlingars negativa 
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effekt på sexualiteten som prioriterade detta samtal. Studien påvisade att de sjuksköterskor 

som kände sig trygga i sin kompetens att ta upp sexuella frågor med patienterna, prioriterade 

samtalet i högre grad än andra sjuksköterskor. Endast en fjärdedel angav att de faktiskt avsatte 

tid med patienterna för samtal eller tillhandahållande av information.  

Tidsbrist kan ses som ett organisatoriskt problem som sjuksköterskan har svårt att påverka. 

Flera studier påvisar att tidsbristen är ett av de största hindren för att samtala om sexualitet 

med patienterna (Gott et al., 2004; Saunamäki, Andersson & Engström, 2010; Vassiliadou et 

al. 2008; Lavin & Hyde 2006; Nakopoulou, Papaharitou & Hatizichristou, 2009). 

Sjuksköterskor vittnar om telefoner som ringer, hög arbetsbelastning och att de blir ”störda” 

av andra patienter. Sjuksköterskorna upplever ett stort missnöje på grund av detta (Lavin & 

Hyde 2006, Nakopoulou, Papaharitou & Hatizichristou, 2009, Magnan, Reynolds & Galvin, 

2005). Brist på tid resulterar i att de brittiska sjuksköterskorna anser att de inte hinner bygga 

upp det förtroende som krävs för att samtala om sexualitet (Gott et al., 2004). 

7.2 Sjuksköterskors inställning om patienters sexualitet 

7.2.1 Patienten är för sjuk 

Sjuksköterskorna har föreställningar om att patienten inte är intresserad av sin sexualitet då 

han/hon anses vara för sjuk för detta (Zeng et al., 2011; Saunamäki, Andersson & Engström, 

2010, Magnan, Reynolds & Galvin, 2005; Nakopoulou, Papaharitou & Hatizichristou, 2009). 

Rana, Kanik, Öscan och Yuser (2005) fann att en stor andel av de turkiska sjuksköterskorna 

menar att de personligen inte trodde att de själva skulle ha något intresse av sex om de led av 

en kronisk sjukdom. 

7.2.2 Patienten förväntar sig inte 

Det visar sig att sjuksköterskor både i Sverige och USA har den uppfattningen att patienterna 

inte förväntar sig att sjuksköterskan tar upp ämnet sexualitet med dem (Magnan & Reynolds, 

2006; Magnan, Reynolds & Galvin, 2005; Saunamäki, Andersson & Engström, 2010). Det är 

enligt dem det största skälet till att de inte införlivar ett samtal om sexualitet med patienterna 

(Magnan & Reynolds, 2006; Magnan, Reynolds & Galvin, 2005; Saunamäki, Andersson & 

Engström, 2010 ). En överhängande majoritet av de tillfrågade kinesiska sjuksköterskorna 

svarade även dem att patienterna inte förväntar sig att en sjuksköterska ska initiera ett samtal 

om sexualitet (Zeng et al., 2011).  
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7.2.3 (A)sexuella varelser 

Det framgår i Higgins, Barker & Begleys (2007) studie att irländska psykiatrisjuksköterskor 

inte ser de psykiskt sjuka patienterna som sexuella varelser. Trots detta framgår det att mötet 

mellan patient och sjuksköterska, som en oskriven regel, skulle vara så asexuellt som möjlig.  

Samtalet om sexualitet kan enligt sjuksköterskorna leda till muntligt opassande kommentarer 

eller fysiska obscena gester. De är även rädda att deras interaktion med patienterna ska skapa 

en sexuell stimulering och leda till sexuella hallucinationer. Zeng et al. (2011) fann att 

majoriteten av de kinesiska sjuksköterskorna anser att en person som inte kan fullfölja ett 

samlag (genital-to-genital) inte är kapabel att uppnå fullkomlig sexuell njutning.  

7.2.4 Uppröra, genera och oroa 

Studier visar att sjuksköterskorna är rädda för hur patienterna ska reagera om de för 

patienternas sexualitet på tal (Vassiliadou et al., 2008; Lavin & Hyde, 2006, Gott et al., 2004; 

Magnan, Reynolds & Galvin 2005). Lavin och Hyde (2006) uppmärksammade att de 

irländska sjuksköterskorna är rädda för att säga fel saker som vidare kan uppröra, genera eller 

oroa patienten (ibid). Vissa sjuksköterskor menar att det kunde göra patienten förlägen och 

inkräkta på dennes integritet (Magnan, Reynolds & Galvin 2005, Lavin & Hyde 2006). Gott 

et al. (2004) fann att de flesta tillfrågade brittiska sjuksköterskorna anser att patienter som är 

40 år eller äldre skulle bli mer upprörda över dessa frågor än de yngre patienterna (ibid). 

Grekiska sjuksköterskor uppfattar det som svårare att diskutera sexualitet med det motsatta 

könet då de anser att båda parterna skulle känna sig obekväma (Nakopoulou, Papaharitou & 

Hatizichristou 2009; Gott et al., 2004).  

7.3 Sjuksköterskors känslor kring att samtala om sexualitet 

Det framkom att många sjuksköterskor undviker att samtala om sexualitet då det gör dem 

obekväma (Nakopoulou, Papaharitou & Hatizichristou, 2009; Higgins, Barker & Begley, 

2007; Vassiliadou et al., 2008; Magnan, Reynolds & Galvin, 2005). De irländska 

psykiatrisjuksköterskorna väljer att lägga ”en slöja av tystnad” kring de sexuella frågorna för 

att styra sina egna känslor av obehag (Higgins, Barker & Begley, 2007). Både de irländska 

och de grekiska sjuksköterskorna anser att ämnet är tabubelagt (Higgins, Barker & Begley, 

2007; Nakopoulou , Papaharitou & Hatizichristou, 2009). De anser att det är för privat, därför 

undviker man i många fall ämnet (Zeng et al., 2011; Lavin & Hyde 2006; Magnan, Reynolds 

& Galvin, 2005; Saunamäki, Andersson & Engström, 2010; Higgins, Barker & Begley, 2007; 

Vassiliadou et al., 2008; Nakopoulou, Papaharitou & Hatizichristou, 2009).  
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Av de svenska sjuksköterskorna visade det sig att två tredje delar känner sig bekväma i 

samtalet (Saunamäki, Andersson & Engström, 2010). De grekiska sjuksköterskorna framhöll 

att de är bekväma först om de har en bra relation till patienten (Nakopoulou, Papaharitou & 

Hatizichristou 2009). Haboubi och Lincoln (2003) fann att en överhängande majoritet av de 

brittiska sjuksköterskorna anser att det är osannolikt att de någonsin ska ta upp ämnet 

sexualitet med patienterna.  

7.4 Erfarenhet och ålder 

Den svenska studien visar att de äldre sjuksköterskorna anser sig mer säkra och positiva till 

att samtala om sexualitet. Högre ålder hade en utmärkande betydelse när det gäller tilltron till 

sin egen förmåga att samtala och informera patienterna om sexualitet. Däremot framkom 

ingen skillnad mellan fler eller färre yrkesverksamma år som sjuksköterska. (Saunamäki, 

Andersson & Engström 2010). 

Den amerikanska studien av Magnan, Reynolds och Galvin (2005) skiljer sig från den 

svenska genom att den påvisar att sjuksköterskan har en betydligt högre tilltro till sin egen 

förmåga gällande samtal om sexualitet om hon har många yrkesverksamma år. Dock visade 

det sig att äldre sjuksköterskor anser att det är svårare att tala om sexualitet då det bedöms 

vara för privat. Den kinesiska studien visar att äldre sjuksköterskor med längre 

yrkeserfarenhet uppvisar färre hinder, samt att gifta sjuksköterskor hade lättare än ogifta 

sjuksköterskor att samtala om sexualitet med patienterna (Zeng et al., 2011). Haboubi och 

Lincoln (2003) fann att de brittiska manliga sjuksköterskor är mer bekväma att samtala om 

sexualitet och att kvinnliga sjuksköterskor är mer benägna att efterfråga utbildning i ämnet. 

7.5 Utbildning  

Magnan, Reynolds & Galvin (2005) fann att ett flertal av de amerikanska sjuksköterskorna 

anser att sexologi eller liknande ämne inte ingick i den allmänna sjuksköterskeutbildningen 

eller i någon vidareutbildning. Sjuksköterskorna menar att de aldrig fick lära sig hur man tar 

upp sexuella problem med patienterna, att tonvikten i utbildningen lades på den fysiska 

omvårdnaden. De menade att det är en brist på öppenhet när det gäller diskussioner om 

sexualitet. Endast en sjuksköterska hävdade att vidareutbildningen givit henne en optimistisk 

syn på samtalet om sexualitet, detta tack vare att det ingick i utbildningen. Det framgick även 

att denna sjuksköterska hade utbildats på ett annat universitet än de andra sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna betonar behovet av ytterligare utbildning (Magnan, Reynolds & Galvin, 

2005; Haboubi & Lincoln, 2003; Higgins, Barker & Begley, 2007; Vassiliadou et al., 2008), 
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inte bara i fysiologi utan även i samtalsteknik, för att kunna erbjuda en god vård som även 

inbegriper de sexuella aspekterna (Vassiliadou et al., 2008; Nakopoulou, Papaharitou & 

Hatizichristou, 2009). Vidare önskas riktlinjer för att öka sjuksköterskors förståelse, 

kompetens och förtroende (Vassiliadou et al., 2008). En studie visar att de amerikanska 

sjuksköterskor som har deltagit i seminarium har fått en större förståelse och har lättare att 

samtala om sexualitet med patienterna (Magnan, Reynolds & Galvin, 2005). Trots att två 

tredjedelar av sjuksköterskorna i den svenska studien uppgav att de känner sig bekväma att 

tala om sexualitet framgick det att de var osäkra på sin förmåga. Det framkom att de 

sjuksköterskor som genomgått en vidareutbildning var mer positiva till att samtala om 

sexualitet än de sjuksköterskor som inte hade en vidareutbildning (Saunamäki, Andersson & 

Engström 2010). 

Att utbildning efterfrågades var tydligt i flera studier (Higgins, Barker & Begley, 2007; 

Vassiliadou et al., 2008; Magnan, Reynolds & Galvin, 2005; Nakopoulou, Papaharitou & 

Hatizichristou, 2009), däremot gjorde brist på tid och resurser att sjuksköterskor frågade sig 

om dessa utbildningstillfällen var genomförbara i praktiken (Gott et al., 2004). 

7.6 Kultur och religion 

Studier visar att den familjära uppfostran är ett stort hinder för att tala om sexualitet då det 

fortfarande är ett tabubelagt ämne (Nakopoulou, Papaharitou & Hatizichristou, 2009; Higgins, 

Barker & Begley, 2007; Zeng, Li, Wang, Ching & Loke, 2011).  

Samtliga sjuksköterskor som deltog i den irländska studien ansåg att deras katolska 

religion som är en bidragande faktor till att de inte tar upp ämnet sexualitet med patienterna. 

De framhöll att de är sexuellt undertryckta på grund av religionen och att den katolska kyrkan 

har ett kraftfullt inflytande på människorna – man diskuterar inte sexualitet i det irländska 

samhället (Lavin & Hyde 2006). Att diskutera sexuella frågor utanför äktenskapet i Kina är 

inte accepterat, vilket kan vara en bidragande faktor till att en överhängande majoritet av 

sjuksköterskorna anser att sexualitet är för privat för att samtala om. Den kinesiska kulturen 

betonar vikten av ett strikt moraliskt och socialt uppförande – sexuell återhållsamhet 

värdesätts högt (Zen et al., 2011).  

Gott et al. (2004) uppmärksammade att ett flertal brittiska sjuksköterskor anser att det är 

svårare att samtala om sexualitet med patienter från andra etniska minoritetsgrupper, patienter 

som inte delar samma språk samt personer med annan sexuell läggning. Det framkom även att 

sjuksköterskor tycker att det är svårt att samtala om sexualitet med personer från andra 

religioner, utan att specifikt veta vilken religion patienten tillhör. 



 

21 (31) 
 

 

 

8 Diskussion 

Diskussionen inleds med en metoddiskussion i vilken studiens metod reflekteras och 

motiveras. Därefter följer en resultatdiskussion där författarnas åsikter framförs gentemot 

litteraturen samt knyter an till vald teoretisk utgångspunkt, Katie Erikssons omvårdnadsteori 

(Eriksson, 2002, 2004). Sist följer slutsats och förslag till fortsatt forskning.  

Då det i diskussionen klart och tydligt ska framgå att det är författarnas åsikter, spekulationer 

och tolkning, det vill säga uttalanden av klar subjektiv karaktär, kommer pronomen här att 

ändras från ”författarna” till ”vi”(Backman, 2008 sid.48). 

8.1 Metoddiskussion  

Syftet med studien var att beskriva vad som påverkar sjuksköterskors inställning till att 

samtala om sexualitet i vården. Den metod som vi har använt bygger på Fribergs (2006) 

modell för litteraturöversikt. Valet av metod är passande och svarar väl an till vårt syfte. Vi 

uppmärksammade  tidigt att forskning  inom det valda ämnet är begränsad. Det fanns 

forskning som passade studiens syfte men som var avgränsad till en specifik vårdkontext 

såsom exempelvis onkologi. Vi hade dock ansatsen att studien skulle inbegripa flera 

vårdkontexter, detta för att undersöka om problemet spänner över hela vårdkedjan. 

Litteratursökningen resulterade slutligen i studier inom psykiatri, medicin, kirurgi, onkologi, 

gynekologi och primärvård. Om studien hade baserats på enbart en vårdkontext hade 

resultatet eventuellt sett annorlunda ut. Litteratursökningen resulterade i studier från flera 

länder såsom Storbritannien, USA, Irland, Grekland, Turkiet, Sverige och Kina, vilket gav 

resultatet en mer kulturell vinkling. Om samtliga studier gjorts i Sverige eller länder som 

liknade den svenska kulturen hade resultatet speglat en mer rättvis bild på hur det kan se ut 

inom den svenska sjukvården. Vi tog beslutet att både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

skulle ingå i studien då det inte fanns så många kvalitativa artiklar att tillgå som planerat. Det 

ursprungliga syftet som skulle spegla sjuksköterskors upplevelser fick därmed ändras till att 

undersöka sjuksköterskornas inställning att samtala om sexualitet. Vi valde ut kvantitativa 

studier där det gick att tyda sjuksköterskans inställning samt de studier som gjorde det möjligt 

att särskilja sjuksköterskors inställning från eventuell annan sjukvårdpersonal. 

Till en början var syftet att använda Joyce Travelbee`s omvårdnadsteori som teoretisk 

utgångspunkt där fokus ligger på mellanmänskliga relationer som berör mötet mellan 

sjuksköterska och patient. Men då vårt syfte har fokus på sjuksköterskors inställning i större 

mening än mötet, så valde vi Katie Erikssons omvårdnadsteori och hennes definition av 
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begreppet människa och hälsa. Dessa begrepp inbegriper synen på hela människan och 

dennes subjektiva känsla av hälsa.  

Översättningen har gjorts så noggrant som möjligt med de språkkunskaper som vi besitter 

då vi har svenska som modersmål. Vid oklarheter användes Engelsk-Svenskt lexikon. 

Professionell översättare hade kunnat kontaktas men tid fanns inte för detta. Det fördes även 

diskussioner runt studiernas innehåll, detta för att få en klarare bild och en djupare förståelse, 

men även för att stämma av om vi uppfattade resultaten likadant. 

8.2 Resultatdiskussion 

Samtal om sexualitet behöver bli ett mer accepterat och rutinmässigt moment inom vården, 

detta för att patienterna ska få så mycket information som möjligt om eventuellt negativ 

påverkan på sexualiteten. Detta ska inbegripa patienter med skador, funktionsnedsättningar 

och sjukdomar och läkemedelsbiverkningar som kan hota den sexuella funktionen. Det ska 

gälla i alla vårdkontexter och vårdformer, men självklart inte de som söker vård för en vanlig 

förkylning eller stukad lilltå. Vi som sjuksköterskor måste alltid se till den specifika 

situationen och patienten vi har framför oss. 

8.2.1 Sjuksköterskors ansvar att samtala om sexualitet. 

Vi uppmärksammade att majoriteten av sjuksköterskor i flera studier anser att sexualitet är en 

viktig del av människa och att många sjuksköterskor ser detta samtal som deras professionella 

ansvar (Gott et al., 2004; Saunamäki, Andersson & Engström 2010; Vassiliadou et al., 2008; 

Haboubi & Lincoln 2003; Zeng et al., 2011). Detta kan styrkas av Jaarsma, Strömberg, 

Fridlund, De Geest, Mårtensson Moons, Norekval, Smith, Steinker och Thomson (2009) som 

fann att en stor andel av sjuksköterskorna kände sig ansvariga att samtala om sexualitet, 

speciellt om patienten själv inlett samtalet.  

Det framgår i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) att 

sjuksköterskan ska uppmärksamma patienter som inte själva uttrycker informationsbehov 

eller som har ett speciellt uttalat informationsbehov (ibid). Flera studier påvisade dock att 

sjuksköterskor inte prioriterar samtalet (Higgins, Barker & Begley 2007; Magnan, Reynolds 

& Galvin 2005; Nakapoulou, Papaharitou & Hatizichristou 2009.  

Eriksson (2004, sid.41) menar att alla aktiviteter och handlingar som sker inom vårdandet 

syftar till att främja hälsa (ibid). Om vi brister i någon aktivitet eller handling försummar vi 

således patientens möjlighet till fullgod hälsa. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor (2005) framgår det även att sjuksköterskan ska vårda efter ett holistiskt 
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synsätt, trots detta omnämns inte begreppet sexualitet. Detta kan enligt vår mening innebära 

att de sexuella aspekterna lätt förbises av sjuksköterskan.  

Studien av Takahashi, Ohno, Inoue, Kataoka, Yamaguchi, Uchida, Oshima, Abiru, Ono, 

Nuguchi och Kai (2007) styrker vår misstanke att patienter saknar samtal om sexualitet och 

den oro som förändrad sexuell förmåga kan innebära. Beck och Justham (2009) anser att 

sjuksköterskan har en skyldighet att vårda patienterna holistiskt, vilket innebär att 

sjuksköterskan ska se till hela människan och inte enbart den sjuka kroppen.  

Eriksson (2004, sid.28) menar att sjuksköterskan möter människan, patienten, som kropp, 

själ och ande i en vårdprocess, som bygger på en helhetssyn där alla aspekter av människan 

måste tillgodoses oberoende om hälsohindret är koncentrerat till någon annan del (ibid). Om 

detta inte sker, och sjuksköterskan inte har de sexuella aspekterna i åtanke, kan hon inte 

fullfölja den holistiska omvårdnaden. Frågan är om detta alltid går att genomföra – har 

sjuksköterskor tid att vårda holistiskt i alla lägen? 

Sjuksköterskorna vill ha tillgång till mer tid för att ges möjlighet att etablera en god 

relation till patienten, vilket de anser vara en grundförutsättning för att kunna samtala om 

sexuell hälsa (Gott et al., 2004). De svenska sjuksköterskorna ser tidsbrist som ett stort hinder 

när det gäller att samtala om sexualitet med patienterna (Saunamäki, Andersson & Engström 

2010). Om tiden inte finns att tillgå är det självklart att de medicinska aspekterna prioriteras 

framför samtalet om sexualitet. Vi vet hur stressigt det kan vara på en vårdavdelning och 

förstår att andra omvårdnadsåtgärder prioriteras i första hand. Men om patienter inte 

informeras om läkemedelsbiverkan, sjukdom eller en behandlings negativa påverkan på 

sexualitet finns risk att patienterna inte kopplar ihop detta med förändrad sexualitet. Även om 

det är läkaren som i första hand ska informera om påverkan på sexualiteten så kan 

sjuksköterskan inte bortse helt från detta. 

Vi anser att personalfrågor såsom tidsbrist och personalbrist måste lyftas på en högre nivå 

för att ge sjuksköterskor möjlighet att vårda holistiskt. Det gäller inte bara att ge tid till att 

samtala om sexualitet utan även andra aspekter som tillhör vårdandet. Då sjuksköterskan 

träffar patienten mer regelbundet än läkaren, ges bättre möjlighet för sjuksköterskan att 

etablera en relation, som vidare kan göra det lättare för patienten att öppna upp, känna sig 

trygg och våga fråga. Både de brittiska (Gott et al., 2004) och de turkiska (Rana et al., 2005) 

sjuksköterskorna anser att det är lättare att samtala om sexualitet om de får tid att bygga upp 

ett förtroende.  

Det framkom att sjuksköterskor, beroende på religion och uppväxt, hade olika 

uppfattningar angående sjuksköterskans ansvar att samtala om sexualitet. Irland (Magnan, 
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Reynolds & Galvin 2005) och Grekland (Nakopoulou, Papaharitou & Hatizichristou 2009) 

har en mer konservativ syn på sexualitet på grund av religion och kultur. I dessa länder var det 

tydligt att sjuksköterskorna var mer obekväma att samtala om sexualitet. Detta kan enligt vår 

mening bero på att religion och kulturella sammanhang kan påverka inställningen till att 

samtala om sexualitet. 

Det var tydligt att de svenska sjuksköterskorna (Saunamäki, Andersson & Engström, 2010) 

har en öppnare syn på sexualitet och i högre grad känner sig bekväma i samtalet (ibid). Vi 

förmodar att detta beror på att vi har ett mer öppet sexuellt klimat i Sverige. Redan år 1897 

började Karolina Widerström, den första kvinnliga läkaren i Sverige att undervisa flickor i 

övre tonåren i sexualhygien, vilket innebar anatomi, fysiologi och fortplantning. Sedan 1955 

har sexualkunskap varit ett obligatoriskt skolämne i Sverige (Lennerhed 2002 sid.19-21,141) 

till skillnad mot Grekland där ämnet infördes först 2001 (Evangelia, Papaharitou & 

Hatizichristou 2009). Trots den kunskap, öppenhet och flerårig förberedelse som vi har i 

Sverige, förekommer samtal om sexualitet alltför sällan. Saunamäki, Andersson och Engström 

(2010) fann att en överhängande majoritet av de svenska sjuksköterskorna tror att patienterna 

inte förväntar sig att sjuksköterskan ska initiera detta samtal. Rasmusson och Thome (2008) 

fann att vissa patienter känner sig mer bekväma och trygga med att få information av en 

läkare, samtidigt som andra patienter ansåg att det var viktigare att de fick information av en 

kompetent och kunnig person, oavsett om denne var läkare, sjuksköterska eller kurator.  

Sjuksköterskan måste låta patienten avgöra vem de känner sig trygg att tala med. Att ställa 

en fråga kan hjälpa patienten att öppna upp och våga tala om sexuell hälsa. Om patienten 

signalerar att denne hellre vill ha detta samtal med sin läkare kan sjuksköterskan 

vidarebefordra detta. Eriksson (2004, sid.74) menar att man ska ställa upp delmål, som alla 

utgör led i aktiviteten mot slutmålet optimal hälsa (ibid). Att bara ställa frågan kan ses som ett 

delmål i vårdandet.  

8.2.2 Sjuksköterskors inställning om patienters sexualitet 

I resultatet kan man se att sjuksköterskors uppfattningar om patienters sexualitet är en 

dominerande faktor när det gäller att samtala med patienten. Det framkom att de uppfattningar 

om patienterna som vägde tyngst var att sjuksköterskorna uppfattade patienterna som för 

sjuka för att oroa sig över sin egen sexualitet, eller att patienterna inte förväntade sig samtal 

om sexualitet av en sjuksköterska (Saunamäki, Andersson och Engström, 2010) Enligt 

Eriksson (2004, sid.41-42) är hälsa något individuellt och personligt som endast den enskilda 

människan kan avgöra. Hälsa ses som något mer än frånvaro av sjukdom och är en helhet som 
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även ska ses som en del av livet (ibid). Detta innebär enligt vår uppfattning att vi som 

sjuksköterskor inte kan göra bedömningen om patienten har hälsa. Det är patienten själv som 

måste avgöra huruvida hon har hälsa, behov av stöd eller rådgivning. Vad en person mår väl 

av, fungerar mindre väl för en annan. Vi ska utgå från individen och var hon befinner sig här 

och nu, i hälsa eller ohälsa. Människan beskrivs som någon som ”har” hälsa och det går enligt 

Eriksson (2004, sid.41) inte att ”ge” människan hälsa. Begreppet hälsa är inget statiskt 

tillstånd utan en dynamisk process, en rörelse, där flera faktorer samspelar (ibid). Även om vi 

kommer att möta många sjuka människor i vår vardag så måste vi förstå att alla är unika och i 

sitt tillstånd av sjukdom ändå kan se sig själv som en människa med behov, känslor och begär. 

Eriksson (2004 sid.41-42) menar att hälsan är relativ och att det inte finns några exakta mått 

för vad hälsa är. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) ska 

den enskilde sjuksköterskan självständigt analysera styrkor och svagheter i den egna 

professionella kompetensen. Detta innebär enligt vår uppfattning att hon måste bortse från 

vanor och attityder som kan komma att påverka vården negativt. 

8.2.3 Sjuksköterskors behov av utbildning 

I flertal studier framkom det att sjuksköterskor eftersökte mer utbildning. De såg sin brist på 

kunskap som ett hinder för att samtala om sexualitet med patienterna. De efterlyste inte bara 

fysiologiska kunskaper utan även samtalsteknik för att kunna erbjuda en god vård som 

inbegriper de sexuella aspekterna. Jaarsma et al. (2009) såg att många sjuksköterskor tvekar 

inför att samtala om sexualitet med patienterna då de inte vet hur de ska besvara patientens 

oro och frågor.  

I den svenska studien av Saunamäki, Andersson och Engström (2010) framkom att god 

kunskap om sjukdom och behandlingens negativa effekt på sexualiteten gör sjuksköterskorna 

mer trygga i sin kompetens att samtala om sexualitet med patienterna (ibid). Att det är dessa 

sjuksköterskor som faktiskt i högre grad prioriterar att samtala om sexualitet är 

anmärkningsvärt. Vi anser att det är av vikt att sjuksköterskorna utbildas för att bli bekväma 

och mer aktiva i att erbjuda sexuell rådgivning och information. Genom utbildning kan 

sjuksköterskan göras medveten om sin inställning till sexualitet och därmed få möjlighet 

omvärdera denna. Lukkerz och Hansson (2010, sid. 387-388) menar att det är viktigt som 

rådgivare att ständigt reflektera över hur vi uttrycker oss, vilka ord som används och hur 

budskapet formuleras, om vi förmedlar en syn på sexualitet som något i grunden negativt eller 

positivt. Sjuksköterskor måste få möjlighet att bearbeta sina egna attityder i förhållande till 

olika sexuella uttryck för att ha möjlighet att främja patienternas sexualitet. Genom 
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samtalsgrupper, forum eller seminarium kan sexualitet diskuteras och avdramatiseras. Att få 

större kunskap i sexologi, sexuella problem och kroppsuppfattning är av vikt för att vår 

sexualitet ska upphöra att vara ett känsligt och tabubelagt ämne inom vården. Om 

sjuksköterskan ska vårda hela människan, ge holistisk omvårdnad, krävs att vi tänker in de 

sexuella aspekterna som en del i vårdandet.  

Det framkom att sjuksköterskor saknar en adekvat checklista för att förenkla samtalet 

(Levin & Hyde, 2006). Hjälpmedel i vården förenklar för sjuksköterskan att samtala om 

sexualitet, kvalitetssäkrar omvårdnaden för patienterna och främjar den sexuella hälsan. 

8.2.4 Två hjälpmedel – VIPS och PLISSIT 

VIPS 

VIPS-modellen (Välbefinnande – Integritet – Prevention – Säkerhet) är ett verktyg för 

dokumentation som används inom sjukvården (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000 

sid.13-15). Modellen togs fram som en del i att utveckla ett språk för att beskriva och 

tydliggöra omvårdnaden om och kring patienterna. Att dokumentera omvårdnaden i varje 

patients journal på ett omsorgsfullt sätt är avgörande för omvårdnadens kvalité; det förbättrar 

säkerheten för patienten samt gör omvårdnadsarbetet mer synligt. Syftet med VIPS-modellen 

är att ha gemensamma sökord eller nyckelord som skulle kunna användas i 

omvårdnadsdokumentationen. Dessa sökord ska agera som ett stöd för sjukvårdspersonalen 

samt erbjuda en bättre överblick, en tillgänglighet och en möjlighet till utveckling. Under 

varje sökord finns möjlighet för sjuksköterskan att fritt skriva om varje patients omvårdnad. 

Detta medför att man inte bara kvalitetssäkrar vården, det understödjer även vid personalbyte. 

Ett av sökorden i VIPS är Sexualitet/Reproduktion. Exempel på vad som kan skrivas under 

denna rubrik är: samlevnad, störningar, krav, förväntningar, preventivmedel, pubertet, 

menstruation, graviditet, amning, klimakterium, gynekologisk status, obstetriskt status, bröst, 

fosterutveckling, blödningar, vaginala besvär, egenvård och hjälpmedel som används samt 

biverkan av läkemedel. För att kunna ge en god omvårdnad är det särskilt viktigt att 

sjuksköterskan utforskar och dokumenterar problemen. Exempelvis när det gäller personer 

med handikapp, under rehabilitering efter stroke, hjärtsjukdomar, amputationer eller andra 

sjukdomar där sexualiteten kan påverkas (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000 

sid.142-143).  
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PLISSIT 

Jack Annon tog 1976 fram en modell, PLISSIT, för att vägleda sjukvårdspersonal i samtalet 

kring sexualitet. 

P – Permission LI- Limited Information SS- Specific Suggestions IT- Intensive Therapy  

• Permission syftar till att skapa en öppen stämning så att patienten känner att det är 

tillåtet att prata kring sexualitet.  

• Limited Information syftar till att sjukvårdspersonalen ger betydelsefull upplysning 

kring sexualitet som exempelvis läkemedelsbiverkningar.  

• Specific Suggestions handlar om direkta råd kring sexuella problem.  

• Intensive Therapy syftar till väsentlig samlevnadsterapi (Lukkerz och Hansson, 2010 

sid.387). 

Ranch (1995) menar att de två första nivåerna i PLISSIT- modellen räcker bra inom den 

allmänna sjukvården. Det handlar om att öppna upp och ge patienterna tillåtelse att samtala 

om sexualitet samt att få information om exempel läkemedelsbiverkningar. Vid användning av 

dessa kan många missförstånd undvikas och patienten skonas från onödigt lidande. 

9 Fortsatt forskning 

Det vore intressant att utifrån både sjuksköterskeperspektiv och patientperspektiv göra fler 

studier samt se mer forskning inom detta område då det i dagens läge inte finns så mycket att 

tillgå. Det är önskvärt att det genomförs mer forskning i Sverige, detta för att presentera en 

mer koncentrerad bild av svenska sjuksköterskors inställning till sexualitet och hur de 

hanterar samtalet om sexualitet. Det är av vikt att blivande sjuksköterskor ges möjlighet att ta 

del av evidensbaserad kunskap då detta leder till ökad insikt och bättre möjlighet att förbereda 

sig på den kommande arbetsmiljön. 

10 Slutsats 

Syftet med studien var att beskriva vad som påverkar sjuksköterskors inställning till att 

samtala om sexualitet i vården. Det var tydligt att det fanns många förutfattade meningar hos 

sjuksköterskor som resulterade i att de inte samtalade om sexualitet. Sjuksköterskors  

inställning till samtalet om sexualitet skiftar beroende på olika faktorer som brist på tid, 

rädsla, utbildning, erfarenheter, ålder och kulturella skillnader, vilket innebär att 

vårdkvaliteten faktiskt kan skilja sig beroende på sjuksköterska. Behovet av utbildning och att 

det råder brist på öppenhet när det gäller sexualitet belystes i de flesta studier. Att utbildning 
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är av vikt framkom i vårt resultat då det visade sig att sjuksköterskor med mer utbildning 

kände sig mer trygga att samtala om sexualitet med patienten. Sexologi och samtalsteknik 

borde ingå i sjuksköterskans grundutbildning samt fortlöpande utbildning i samtalsgrupper, 

forum och seminarier på avdelningsnivå. Med tydliga rutiner och exempelvis en checklista 

kan samtal och information om sexualitet förenklas för sjuksköterskan. Befintliga hjälpmedel 

såsom PLISSIT och VIPS är framtagna för att stödja sjuksköterskan i sitt arbete att främja den 

sexuella hälsan hos patienten. 
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