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Sammanfattning 

Bakgrund: Sexualitet innefattar än i dag en viss tabu i nästan alla samhällen, vilket kan ha 

bidragit till att ämnet är relativt outforskat, trots att det finns vetskap vad det gäller 

sexualitetens betydelse för hälsa och livsglädje. Det är konstaterat att sjukdomar och 

medicinska tillstånd kan ha en negativ inverkan på sexualiteten. I litteratur finns beskrivet hur 

patienter upplever brist på samtal och information kring sexualitet i samband med sjukdom 

och medicinska tillstånd. Trots den kända betydelsen av sexualitet för livskvalitet undviker 

eller utelämnar sjuksköterskor ofta en sexuell anamnes. 

Syfte: Syftet var att undersöka vilka faktorer som kan främja respektive hämma 

kommunikation med patienter kring sexualitet utifrån sjuksköterskans perspektiv. 

Metod: En litteraturöversikt som baserats på tio vetenskapliga studier, både kvalitativa och 

kvantitativa, sökta via databaserna CINAHL, MEDLINE och PubMed. Dataanalysen har 

gjorts i enighet med Friberg samt inspirerats av Graneheim och Lundman. 

Resultat: Det framkom att en bra vårdrelation och god kommunikationsförmåga främjar 

samtal om sexualitet. Dock framkom främst hämmande faktorer som påverkar 

kommunikation med patienter kring sexualitet. Den främsta barriären visade sig vara att 

sjuksköterskorna inte tar sig tid att diskutera sexualitet. Den näst främsta barriären var att 

sjuksköterskor har en förförståelse att patienter inte förväntar sig att sjuksköterskor ska 

bemöta sexualitet. Andra barriärer var relaterade till kultur, kunskapsbrist, komplexiteten i att 

kommunicera om sexualitet samt sjuksköterskans upplevelse av ansvar. 

Diskussion: En stor barriär som kan tänkas ligga till grunden för sjuksköterskors attityder är 

brist på utbildning. En väsentlig aspekt för att kunna tillhandahålla professionell omvårdnad 

är en god sjuksköterska-patientrelation, vilket kräver kunskap och erfarenhet. Genom träning 

och utbildning i bemötande av sexualitet kan sjuksköterskan erhålla kunskap och verktyg, 

vilket kan främja kommunikation. En framträdande barriär var nivå av bekvämlighet relaterat 

till att sexualitet sågs som tabu och därmed för privat att samtala om. För att kunna bemöta 

sexualitet krävs att sjuksköterskorna själva anser att sexualitet är en viktig del i omvårdnaden, 

och då kan förmedla att sexualitet är ett passande och tillåtligt ämne att diskutera. 

Nyckelord: sexualitet, kommunikation, sjuksköterska, sjuksköterska-patientrelationer 
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Abstract 

Background: Sexuality still includes a taboo in almost all societies, which may have 

contributed that the topic is relatively unexplored, despite the knowledge that sexuality is 

important for health and happiness. It is found that illnesses and medical conditions can have 

a negative impact on sexuality. In literature it is described how patients experience a lack of 

conversation and information about sexuality in the context of disease and medical conditions. 

Despite the acknowledged importance of sexuality for quality of life nurses often avoid or 

leave out a sexual anamnesis. 

Purpose: The purpose was to examine which factors that may facilitate or inhibit 

communication with patients about sexuality from the nurse's perspective. 

Method: A literature review which is based on ten scientific studies, both qualitative and 

quantitative, searched through the databases CINAHL, MEDLINE and PubMed. Data 

analysis has been done in agreement with Friberg and inspired by Granheim and Lundman. 

Results: It was found that a good nurse-patient relation and good communication skills 

encourage conversation about sexuality. However, it emerged mainly inhibitory factors that 

affect communication with patients about sexuality. The main barrier proved to be that the 

nurses did not take the time to discuss sexuality. The second major barrier was that nurses 

have a preunderstanding that patients do not expect nurses to approach sexuality. Other 

barriers were related to culture, lack of knowledge, the complexity of communicating about 

sexuality and the nurse's perception of responsibility. 

Discussion: A major barrier that might form the basis for nurses' attitudes is lack of 

education. A key aspect for the provision of professional nursing is a good nurse-patient 

relation, which requires knowledge and experience. Through training and education in how to 

approach sexuality the nurse can obtain the knowledge and tools that can promote 

communication. A prominent barrier was the comfort level, related to sexuality seen as taboo 

and too private to discuss. In order to address sexuality nurses themselves need to believe that 

sexuality is an important part of nursing care, and then are able to communicate that sexuality 

is an appropriate and permissible subject to discuss. 

Keywords: sexuality, communication, nurse, nurse-patient relations 
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1 Inledning 

Under ett besök hemma hos en medelålders halvsidesförlamad manlig patient som har 

avancerad sjukvård i hemmet uppstår en, vad sjuksköterskan uppfattar som en obehaglig, 

situation då patienten säger: ”Precis som min arm hänger den bara där mellan benen och 

luktar illa.” Sjuksköterskan söker efter ord men tycker sig inte finna något lämpligt att säga. 

Plötsligt kommer patientens fru in i rummet och samtalet går förlorat. På väg från besöket 

funderar sjuksköterskan på vad hon kunde ha gjort annorlunda, varför hon inte hade funnit sig 

då patienten uttryckte ett behov av samtal. 

 Denna situation berättades för oss under en av våra verksamhetsförlagda utbildningar. En 

diskussion väcktes och frågor uppkom vilka föranledde denna uppsats. ”Hur ska vi som 

färdiga sjuksköterskor kunna bemöta patienters frågor gällande sexualitet?” ”Vad har vi för 

kunskap inom detta ämne?” ”Varför är sexualitet ett känsligt ämne att kommunicera kring och 

hur skulle kommunikationen kunna underlättas?” 

 

2 Bakgrund 

2:1 Sexuell hälsa 

Sexuell hälsa är subjektiv, vilket innebär att den för varje individ definieras olika. Sexuell 

hälsa kan innebära frihet från smitta, att känna sig bekväm och säker i ett förhållande, en 

positiv självbild och en känsla av att vara tillfreds med sig själv. Sexuell hälsa innefattar med 

andra ord sociala, psykologiska, andliga, fysiska och kulturella faktorer (Taylor & Davis, 

2006). 

 

2:1:1 Definition av sexuell hälsa 

Enligt Hulter (2004, s. 270) definieras sexuell hälsa enligt följande:  

”Sexuell hälsa är ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande relaterat till sexualitet, 

det är inte endast frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller svaghet. Sexuell hälsa kräver ett positivt och 

respektfullt närmande till sexualitet och sexuella relationer, liksom möjligheten att få njutbara och säkra 

sexuella erfarenheter, fri från förtryck, diskriminering och våld. För att sexuell hälsa ska uppnås och 

bibehållas, måste alla människors sexuella rättigheter respekteras, skyddas och uppfyllas.” 

 

2:2 Sexualitet 

Enligt Taylor och Davis (2006) är sexualitet en integrerad del av människan. En persons 

sexualitet avgör i stor utsträckning vem personen är (a.a.). Sexualitet kan omfatta alla känslor, 
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attityder och beteenden som finns i en människa och vilka bidrar till individens subjektiva 

känsla av kvinnlighet eller manlighet (McBride & Rines, 2000). 

 Hulter (2004, s.30) menar att sexualiteten förknippas med livslust, existentiella frågor och 

meningen med livet. Trots den kända betydelsen av sexualitet för livskvalitet undviker eller 

utelämnar hälso- och sjukvården ofta en sexuell anamnes, särskilt när det gäller äldre och 

sjuka individer (Tessler Lindau, Surawska, Paice & Baron, 2010). Sexualitet innefattar tabu i 

nästan alla samhällen, vilket har bidragit till att ämnet är relativt outforskat (Hulter, 2009). 

 

2:2:1 Definition av sexualitet 

Enligt Hulter (2004, s.269-270) definieras sexualitet: 

”Sexualitet är en väsentlig del av att vara människa genom hela livet och innefattar kön, könsidentiteter och 

roller, sexuell orientering, erotik, njutning, intimitet och reproduktion. Sexualitet upplevs och uttrycks genom 

tankar, fantasier, önskningar, normer, attityder, värderingar, beteende, praktiker, roller och relationer. Medan 

sexualitet kan omfatta alla dessa dimensioner, upplevs eller uttrycks inte alltid alla av dem. Sexualitet 

påverkas av interaktion mellan biologiska, psykologisk, sociala, ekonomiska, politiska, kulturella, etiska, 

legala, historiska, religiösa och andliga faktorer.” 

 

2:3 Historisk syn på sex och sexualitet 

Enligt Nationalencyklopedin ([NE], hämtad 2012a) fanns en relativt liberal hållning till 

sexualitet i den antika grekisk-romerska kulturen. I slutet av antiken då kristendomen växte 

fram (NE, hämtad 2012b) formades de filosofiska teorier som kristendomens stränga syn på 

sexualitet bygger på, vilka förknippas med dygd och återhållsamhet. Johannisson (2010) 

menar att sexuellt umgänge endast var tillåtet inom äktenskap och då för fortplantning. Dessa 

premisser har sedan mer eller mindre genomsyrat den officiella sexualmoralen enda in på 

1900-talet. I Sverige år 1734 lagstadgades dödsstraff för utomäktenskapliga förbindelser, 

vilket de flesta länder kring den tiden hade som lag (a.a.). 

 På 1930-talet fördes en intensiv sexualdebatt då det utformades reformer och lagstiftning 

kring preventivmedel, sterilisering och abort (Lennerhed, 2010). När Riksförbundet för 

Sexuell Upplysning [RFSU] bildades år 1933 hade det svenska samhället en sekulariserad 

sexualmoral och en positiv syn på sexuella reformer (Lennerhed, 2010; RFSU, 2009). 

 Hordern och Street (2007a) menar att sex är vanligt förekommande i alla tänkbara former 

av media i dagens västerländska samhälle. Denna marknadsföring är ofta ytlig, där sjuka, 

funktionshindrade och äldre ofta utesluts. Både hälso- och sjukvårdpersonal samt 

vårdkonsumenter konfronteras med dessa sexuella budskap (a.a.). 
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2:4 Kultur 

Kultur kan ses som en grupp människors sätt att leva, innefattande deras övertygelser och 

livsstil, där bland annat normer, värderingar, kommunikation och vanor ingår. Livsstilen, 

identiteten och relationerna påverkas av vår kultur (Jirwe, Momeni & Emami, 2009). 

 South-Paul (2003) beskriver att den historia, både kulturell och social, som en människa 

bär med sig skulle kunna ses som mer avslöjande vem individen är än exempelvis vilken 

utbildning och vilket arbete personen har. Stilos, Doyle och Daines (2008) menar att 

kulturella skillnader i föreställning, förhållningssätt och kunskap när det gäller sexualitet gör 

att hälso- och sjukvårdspersonal utmanas i hur omvårdnaden på bästa sätt kan ges. Vidare 

beskriver de att det skiljer sig i olika kulturer hur öppet sexualitet diskuteras (a.a.). 

  South-Paul (2003) beskriver även att kunskap kring sexualitet kan vara påverkat av kultur. 

I en studie med sjuksköterske- och läkarstudenter rörande kunskap och attityder vad det gäller 

sexualitet sågs bland annat etnicitet och religionens betydelse, och hur denna påverkade 

sexualiteten, vara avgörande faktorer för vilken kunskap kring sexualitet deltagarna hade. 

 Stilos et al. (2008) beskriver att vid kommunikation kring sexualitet behövs ett viss 

kulturellt hänsynstagande, en så kallad känslighet. 

 

2:5 Sexualitet och sjukdom 

Det är vanligt att sjukdomar och medicinska tillstånd, som funktionshinder och 

läkemedelspåverkan, har en negativ inverkan på sexualiteten (Haboubi & Lincoln, 2003). 

Detta kan handla om svårigheter som anpassning och acceptans vid kroppsliga förändringar, 

exempelvis bröstcancer och prostatacancer (Bertero, 2001; Wilmoth, 2001). Vidare kan det 

handla om effekterna av sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdom, demens och multipel 

skleros (Crumlish, 2004; Gagliardi, 2003; Higgins, Barker & Begley, 2004). Något som kan 

vara en påföljd av en sjukdom är brist på sexuell lust, erektionsproblem, inkontinens och 

kateterisering (Jakobsson, Hallberg & Loven, 2000; Roe & May, 1999; Træen & Olsen, 

2007). Kroppsliga dysfunktioner påverkar både individens sexuella liv och sociala relationer, 

vilket vidare kan leda till förändrad självbild, försämrad självkänsla och minskad känsla av 

attraktivitet (Jakobsson, Hallberg & Loven, 2000; Roe & May, 1999). 

 Sexuella problem försvåras av ensamhetskänsla och utanförskap. Ofta inverkar tunga 

känslor, som skam, skuld, sorg och ilska, vid sexuella svårigheter och problem på grund av 

sjukdom, skada eller funktionshinder (Hulter, 2004, s.30; Hulter, 2009). 
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 Sexualiteten är subjektiv, oavsett situation i livet, och bör inte förminskas i skuggan av 

kronisk eller dödlig sjukdom. Vid exempelvis cancersjukdom kan sexuell kontakt vara av 

betydelse, då den kan inbegripa känslan av att vara en människa och att vara levande. Sexuell 

kontakt kan därför vara viktigt då sjukdom och behandling kan medföra en viss upplevelse av 

tvivel rörande sin egen mänsklighet och värdet i att leva (Rice, 2000). 

 Det finns studier som uppskattat att mellan 40-100 procent av alla patienter med cancer 

lider av så kallad sexuell dysfunktion efter behandling, dessa kan vara av både fysisk och 

psykologisk karaktär. Om patienten kan upprätthålla eller återfå den sexuella funktionen kan 

denna komma att fungera som ett ankare under sjukdomen, och patienten kan få känna en 

normalitet (Flynn, Barsky Reese, Jeffery, Abernethy, Lin, Shelby, Porter, Dombeck & 

Weinfurt, 2011). 

 

2:6 Patientens syn på och upplevelse av samtal om sexualitet 

Enligt Hulter (2009) upplever patienter brist på samtal om sin ängslan kring sexuella problem. 

Hon menar även att många patienter önskar veta vilka sexuella konsekvenser deras sjukdom, 

behandling och medicinering ger. Hordern och Street (2007b) beskriver att det finns 

otillfredsställda behov rörande information kring sexuell funktion, hur förändrad 

kroppsuppfattning kan hanteras, hantering av förändrad självbild och omvärdering i relationen 

med en eventuell partner. 

 Hordern och Currow (2003) beskriver att många patienter värdesätter att få diskutera 

sexualitet med vårdpersonal som de träffat förut snarare än att bli hänvisade till någon annan, 

som exempelvis en kurator eller en sexualrådgivare. Vad patienten vanligen söker är 

bekräftelse rörande de sexuella problemen, att få känna sig normala i sina erfarenheter och att 

erhålla praktiska råd. Att bekräfta sig själva som sexuella varelser och att ta kontroll över sin 

hälsa kan vara stärkande för patienten (a.a.). 

 I en studie om gynekologisk cancer av Ekwall, Ternestedt och Sorbe (2003) betonade 

kvinnorna behov av god kommunikation och behov av information om hur sjukdomen och 

behandlingen kunde påverka deras livskvalitet, såväl sexualitet. Kvinnorna beskrev att de 

ibland fick för mycket teknisk information, den medicinska terminologin och hierarkin i 

hälsovårdssystemet gjorde att de inte vågade ställa frågor som kändes viktiga för dem. Detta 

fenomen var särskilt uppenbart när det kom till sexualitet (a.a.). 
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2:7 Sjuksköterskans roll och ansvar 

Enligt International Council of Nurses [ICN] etiska kod har sjuksköterskan fyra 

grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, att återställa hälsa, att förebygga sjukdom 

samt att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Travelbee (Kirkevold, 2000, 

s.131 och 136) menar att sjukdom i många fall är en källa till lidande. Målet med omvårdnad 

är enligt henne att patienten ska få hjälp med att hantera sin sjukdom och sitt lidande. Genom 

att sjuksköterskan använder omvårdandens mest väsentliga redskap, kommunikation, 

möjliggörs detta enligt Travelbee (a.a.). Hulter (2009) menar att sjuksköterskan kan lindra 

lidande genom professionell omvårdnad samt stödja patienters sexuella välbefinnande. Detta 

bland annat genom att lyssna till patienters svårigheter och ge råd och stöd. Även genom att 

delge korrekt information angående sexualitet vid sjukdom, funktionssättning eller skada 

(Hulter, 2009; Socialstyrelsen, 2005). Att lyssna, att ge råd och stöd samt att informera 

innefattas i sjuksköterskans kompetensområde (Socialstyrelsen, 2005). Tillhandahållande av 

information kan förbättra patientens upplevelse och anpassning till diagnosen (Stead, Brown, 

Fallowfield, & Selby, 2003). Vad det gäller omvårdnad och sexualitet kan det även innefatta 

att ge vägledning vid förändringar i sexualitet, att validera normalitet, att informera om 

sexuell hälsa och sexuellt överförbara sjukdomar och att vid ytterligare behov kunna hänvisa 

patienter till andra vårdgivare (Corte, Attenborough & Watson, 2001). 

Sjuksköterskans roll kan anses vara bättre lämpad än läkarens att diskutera patienters 

sexualitet. Detta då deras roll är att arbeta utifrån ett hälsofrämjande perspektiv och de har 

längre tid för samråd med patienten (Stokes & Mears, 2000). Schwarts och Plawecki (2002) 

belyser att det ofta är sjuksköterskorna som har mest kontakt med patienterna och störst 

förtroende hos patienterna, och menar därför att de måste ta ansvar för att lösa denna länge 

ignorerade aspekten i vården. Att hjälpa patienterna att diskutera sina farhågor om 

sjukdomens effekter på sexualiteten bör bli en rutinmässig del av omvårdnaden (a.a.). 

 En sjukdomsdiagnos ger ofta upphov till en livskris. Därför behövs ett målmedvetet arbete 

för att stödja patient och partner i krisbearbetningen, så att sexualitet och samliv kan fortsätta 

utgöra en källa till nöje, avkoppling och njutning. Då sjuksköterskan ska bemöta sexualitet 

hos patienter är det av största vikt att visa lyhördhet, känslighet och respekt för den enskildes 

integritet (Hulter, 2009). 
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3 Problematisering 

Sexualitet innefattar än i dag en viss tabu i nästan alla samhällen, vilket kan ha bidragit till att 

ämnet är relativt outforskat, trots att det finns vetskap vad det gäller sexualitetens betydelse 

för hälsa och livsglädje. Sexualitet en integrerad del av människan, som i stor utsträckning 

avgör vem personen är, och kan förknippas med livslust, existentiella frågor och meningen 

med livet. 

 Det är konstaterat att sjukdomar och medicinska tillstånd, som funktionshinder och 

läkemedelspåverkan, har en negativ inverkan på sexualiteten. Kroppsliga dysfunktioner 

påverkar både individens sexuella liv och sociala relationer, vilket vidare kan leda till 

förändrad självbild, försämrad självkänsla och minskad känsla av attraktivitet.  

I litteratur finns beskrivet hur patienter upplever brist på samtal om sina bekymmer kring 

sexuella problem, och det finns ett behov av att få känna sig normala i sina erfarenheter och 

att erhålla praktiska råd var önskvärt. Patienter önskar veta vilka sexuella konsekvenser deras 

sjukdom, behandling och medicinering ger. 

Kulturella skillnader i föreställning, förhållningssätt och kunskap när det gäller sexualitet 

gör att hälso- och sjukvårdspersonal utmanas i hur omvårdnaden på bästa sätt kan ges. Trots 

den kända betydelsen av sexualitet för livskvalitet undviker eller utelämnar sjuksköterskor 

ofta en sexuell anamnes. 

Då kommunikation kan ses som omvårdnadens mest väsentliga redskap, bör den också ses 

som ett nödvändigt redskap när det kommer till att stödja den sexuella hälsan. Vilket kan 

innefatta att sjuksköterskor ger vägledning vid förändringar i sexualitet, validerar normalitet 

samt informerar om sexuell hälsa. 

 Förståelsen för vilka faktorer som kan främja respektive hämma kommunikation med 

patienter utifrån sjuksköterskans perspektiv, ses därför som väsentligt i stödjandet av 

patienters sexuella hälsa. 

 

4 Syfte 

Syftet var att undersöka vilka faktorer som kan främja respektive hämma kommunikation med 

patienter kring sexualitet utifrån sjuksköterskans perspektiv. 
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5 Teoretisk anknytning 

Halldórsdóttirs teori “Caring and uncaring encounters in nursing and health care” kommer att 

knytas an till i resultatdiskussionen då den tar upp sjuksköterska-patientrelationen samt 

kommunikation som är centrala begrepp för resultatet. 

 

5:1 Caring and uncaring encounters in nursing and health care 

Enligt Halldórsdóttir (2008) anses sjuksköterska-patientrelationen vara kärnan i omvårdnad. 

Denna relation har enligt Halldórsdóttir (2008) beskrivits av flertalet patienter som en känsla 

av andlig förbindelse, vilket kan upplevas som ett band av energi. Relationen beskrivs som 

livgivande och som mycket stärkande för patienten. Förutsättningarna för utveckling av en 

sjuksköterska-patientrelation är att sjuksköterskan visar omsorg och besitter visdom och 

social kompetens (a.a.). 

 Viktiga begrepp i Halldórsdóttirs (2008) teori ”Caring and uncaring encounters in nursing 

and health care” är bland annat; The bridge [bron] och The wall [muren]. Bron utgör symbol 

för den upplevda öppenheten i kommunikation och upplevelsen av samhörigheten hos 

patienten gentemot sjuksköterskan. Muren symboliserar negativ eller ingen kommunikation, 

den upplevda frånvaron av samhörighet mellan sjuksköterskan och patienten, som resulterar i 

en upplevd inkompetens och likgiltighet, som vidare medför att patienten inte litar på 

sjuksköterskan och därmed utvecklas ett ömsesidigt undvikande. Sjuksköterskan uppfattas 

som antingen ovillig eller oförmögen att interagera med patienten (a.a). 

 En av de huvudsakliga grundsatserna i teorin innefattar vissa förutsättningar för att kunna 

utveckla en sjuksköterska-patientrelation. Sjuksköterskan måste uppfattas av patienten som: 

a) genuint angelägen om patienten, som person och som patient, b) innehavande av 

professionell visdom, det vill säga kombinationen av kunskap och erfarenhet och c) 

kompetent, det vill säga besitta nödvändiga färdigheter som krävs i omvårdnad. Dessa tre 

väsentliga aspekter av professionell omvårdnad skapar en känsla av tillit hos patienten, som 

en viktig byggsten för bron. En annan grundsats är att sjuksköterska-patientrelationen 

inbegriper två inbördes relaterade processer - utveckling av samhörighet och samtidigt 

upprätthålla ett bekvämt avstånd med hänsyn till respekt och medkänsla (Halldórsdóttir, 

2008). 

 Halldórsdóttir (1996) beskriver vikten av professionell omvårdnad, som innefattar; 

competence [kompetens], caring [omsorg] och connection [samhörighet] (s.39). Det 

förstnämnda begreppet inbegriper kompetens i; att stärka patienten, att bygga relationer, att 
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underlätta kunskapsutveckling (utbilda patienter), att göra kliniska bedömningar och att göra 

arbetsuppgifter och vidta åtgärder å patienters vägnar (a.a., s.40-41). Omsorg inkluderar att 

vara; öppen och lyhörd för andra (känslig för patientens behov), genuint angelägen om 

patienten (som person och som patient), moraliskt ansvarig (visa respekt för sig själv och 

andra), närvarande för patienten (vara närvarande i dialoger, att lyssna och svara samt vara 

närvarande i en situation, fysiskt och känslomässigt) och engagerad och ha modet att vara 

involverad som professionell sjuksköterska (a.a., s.42-43). Begreppet samhörighet omfattar 

sjuksköterska-patientrelationen, som av Halldórsdóttir (1996) ses som den viktigaste aspekten 

i professionell omvårdnad och innefattar skapandet av bron, som kan ses som en ömsesidig 

strävan mellan sjuksköterska och patient där båda parter är kommunikativa, tillitsfulla, 

respektfulla och engagerade (s.47). 

 

6 Metod 

Metoden som användes i litteraturstudien hade sin utgångspunkt i Fribergs (2012) 

litteraturöversikt, vilket innebär att skapa en översikt över kunskapsläget inom ett visst 

område. Denna översikt är baserad på ett systematiskt val av texter, i form av vetenskapliga 

forskningsartiklar, inom det avgränsade området; faktorer som påverkar sjuksköterskans 

kommunikation med patienter. En allmän litteraturöversikt inom vårdvetenskap ska enligt 

Friberg (2012) vara av relevans för allmänsjuksköterskans kompetensområde. 

 

6:1 Datainsamling och urval 

Artikelsökningen till denna litteraturstudie gjordes under oktober 2012. Sökning skedde via 

artikel- och litteraturdatabaserna/sökmotorerna CINAHL Plus with Full Text [CINAHL], 

MEDLINE Plus with Full Text [MEDLINE] och PubMed. 

I enighet med Friberg (2012) genomfördes en inledande litteratursökning för att få en 

insikt i det aktuella kunskapsläget samt i vilken omfattning området studerats.  

 Då vi påbörjade den faktiska artikelsökningen för att söka studier som svarade på vårt syfte 

lästes först rubrikerna på studierna, då antalet träffar var av rimlig mängd. Sedan lästes 

artiklars sammanfattningar, då rubriken verkade relevant för vårt syfte. Detta för att kunna 

identifiera övergripande teman i innehållet. De studier som visade sig svara på vårt syfte 

lästes sedan till sin helhet (se bilaga 1). 
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6:1:1 Sökord och sökstrategi 

Sökorden som inledningsvis användes var; sexuality, sexual health, conversation, talk, 

communication, nurse. Dessa sökord kombinerades på ett systematiskt sätt (se bilaga 1). 

Ordet nurses rekommenderades som ämnesord i samtliga artikel- och litteraturdatabaser 

istället för nurse. Då syftet ändrades gjordes en sidosökning med ett nytt sökord, nurse-patient 

relations, i kombination med sexuality. 

 I CINAHL användes Cinahl Headings för ämnesordsökningar. Då talk inte fanns som 

ämnesord gjordes inga sökningar med detta ord.  

 I MEDLINE användes MeSH för ämnesordsökningar. De ord som inte fanns som MeSH-

termer, sexual health, converstaion och talk, söktes som fritext tillsammans med ämnesorden 

sexuality, communication och nurses. 

 Även i PubMed användes MeSH för ämnesordsökningar. De sökord som fanns som 

MeSH-termer var; sexuality, communication och nurses, vilka söktes på i olika 

kombinationer. Dessutom söktes dessa ord i fritext i kombination med de orden som inte 

fanns som MeSH-termer, vilka var; sexual health, converstaion och talk. 

 Författarna har i sökmatrisen valt att ta bort de sökningar som gett nollträffar. Dessa 

sökningar var framförallt sådana med ordet conversation i, som fick ett flertal nollträffar i 

samtliga artikel- och litteraturdatabaser. Även ordet talk fick ett flertal nollträffar i MEDLINE 

och PubMed. 

 Även manuella sökningar genomfördes. Detta genom att studera referenslistan i artiklar 

som berör problemområdet, enligt Forsbergs och Wengströms (2008, s.81) rekommenderade 

tillvägagångssätt, har andra artiklar som berör ämnet hittas (se bilaga 1, 11:2). 

 

6:1:2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Litteratursökningen resulterade i 23 artiklar, både kvantitativa och kvalitativa. För att minska 

antalet exkluderades artiklar som uttryckligen var inriktade på geriatrik och psykiatri samt de 

artiklar som berörde andra professioner än sjuksköterskor. Efter denna exkludering återstod 

15 artiklar. 

 I CINAHL begränsades sökningarna med årtal för publicering från och med 2000, engelskt 

språk, ”Peer Reviewed” och åldersgruppen ”All Adult”. 

  I MEDLINE begränsades sökningarna med årtal för publicering från och med 2000, 

engelskt språk, ”Humans” och åldersgruppen ”All Adult: 19+ years”. I PubMed användes 

samma begränsningar som i MEDLINE. 
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6:1:3 Kvalitetsgranskning 

Efter avgränsningen av artiklar granskades kvaliteten i enighet med Friberg (2012) för att 

avgöra om artiklarna skulle inkluderas i litteraturstudien eller inte (se bilaga 2 och 3). Efter 

exkludering samt granskning återstod tio artiklar, såväl kvalitativa som kvantitativa artiklar 

inkluderades. 

 

6:2 Dataanalys 

I enighet med Friberg (2012) lästes de valda artiklarna till resultatet vid ett flertal tillfällen, av 

båda författarna, för att förstå helheten. Sedan sammanfattades artiklarna, utifrån det i innehåll 

som svarade på vårt syfte, som stöd för analysarbetet i enighet med Friberg (2012). Därefter 

lästes sammanfattningen, stycke för stycke, med frågeställningen ”vad handlar detta om?”, 

som övergripande analysfråga. Efter detta diskuterades textens innehåll av författarna och 

meningsbärande enheter, inspirerat av Graneheims och Lundmans (2004) innehållsanalys, 

söktes för att sedan koda texten. Analysfrågor formades, vilka inspirerats av Graneheims och 

Lundmans (2004) kategorier, och utifrån dessa bildades teman som ligger till grund för de 

olika delarna i resultatet. Dessutom identifierades likheter och skillnader i artiklarnas resultat, 

i enighet med Friberg (2012). 

 Författarna använde sig av fett- respektive kursivt teckensnitt samt olika färgmarkeringar 

för att tydliggöra och lättare kunna urskilja olika kategorier och teman (se nedan). 

 

6:2:1 Analysfrågor 

 Vad i detta handlar om faktorer som främjar? 

 Vad i detta handlar om faktorer som hämmar? 

 Vad i detta handlar om: 

– Demografiska faktorer  

– Sjuksköterskors tyckande/förutfattade meningar/förståelse 

– Sjuksköterskan och ansvar 

– Miljö och organisation 

– (O)bekvämlighet 

– Utbildning 

– Kultur 
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6:3 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2008, s.77) bör en systematisk litteraturstudie föregås av 

etiska överväganden. Då artiklarna kvalitetsgranskades togs hänsyn till om de hade med etiska 

ställningstaganden. Alla artiklar som används i resultatet tar hänsyn till etiska aspekter varav 

hälften nämner att de erhåller etiskt godkännande och andra hälften beskriver etiska 

överväganden som frivillig medverkan, anonymitet, att deltagarna är informerade om studien 

och dess syfte och att de har rätt att dra sig ur studien. 

 Både Forsberg och Wengström (2008, s.77) samt Friberg (2012) tar upp att det är viktigt 

att sammanställa ett resultat som inte på något vis är vinklad av författarna till 

litteraturstudien. Författarna har arbetat utifrån en systematisk sökmetod för att täcka samtlig 

litteratur som svarat mot syftet. Då en litteraturstudie bygger på tidigare dokumenterad 

kunskap har författarna varit noga med att hänvisa till var information erhållits för att undvika 

plagiat. Plagiat av data är enligt Forsberg och Wengström (2008, s.77) förknippat med fusk 

och ohederlighet.  

 Eftersom engelska inte är modersmålet hos författarna till denna litteraturstudie föreligger 

en risk för felöversättning och därmed feltolkning. Dock har stor vikt lagts ner kring att inte 

förvränga innehållet i de studier som använts genom att använda lexikon vid översättning från 

engelska till svenska då det har förekommit oklarheter. Stycken som varit svåra att förstå har 

diskuterats mellan författarna för att finna klarhet. 

 

7 Resultat 

Utifrån analys av resultaten framkom sju teman, vilka var: Kunskap och utbildning i relation 

till sexualitet och kommunikation, Organisationens och miljöns inverkan, Demografiska 

faktorers påverkan på sjuksköterskors bemötande av sexualitet, Kulturella aspekter på 

sexualitet, Komplexiteten i att kommunicera om sexualitet, Sjuksköterskors upplevelser av 

ansvar att samtala om sexualitet samt Sjuksköterskors förförståelse vad det gäller sexualitet 

(se bilaga 5). 

 

7:1 Kunskap och utbildning i relation till sexualitet och kommunikation 

En central barriär som hämmar kommunikation är brist på kunskap (Jaarsma, Strömberg, 

Fridlund, De Geest, Mårtensson, Moons, Norekval, Smith, Steinke & Thompson, 2009; Lavin 

& Hyde, 2005; Nakopoulou, Papaharitou & Hatzichristou, 2009; Olsson, Berglund, Larsson 

& Athlin, 2011; Zeng, Liu & Loke, 2011a). Sexualitet ansågs inte ha tagits upp i tillräcklig 
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utsträckning i grundutbildningen, i vissa fall inte alls (Lavin & Hyde, 2005; Zeng et al., 

2011a). Majoriteten av sjuksköterskorna i studien av Lavin och Hyde (2005) hade samma 

uppfattning om deras vidareutbildning i onkologi. Flertalet ansåg att de inte fick lära sig att 

hantera patienters sexuella problem i praktiken, inte tillräckligt för att förbereda dem att 

införliva sexualitet i det dagliga omvårdnadsarbetet (a.a.). 

Enligt en studie av Jaarsma et al. (2009) uppgav en femtedel av sjuksköterskorna att de inte 

kände sig kunniga i ämnet sexualitet. Hälften av sjuksköterskorna kände att de kunde svara på 

de flesta frågorna som patienterna hade som var relaterade till sexualitet, men 40 procent 

tvekade emellanåt att diskutera sexuella bekymmer med patienter eftersom de var osäkra på 

om de kunde svara på frågor (a.a.). 

Flertalet sjuksköterskor påpekade bristen på lämpliga kunskaper i ämnet sexualitet och 

betonade behovet av ytterligare utbildning, inte bara vad det gäller fysiska problem relaterade 

till sexualitet utan även i kommunikation för att kunna erbjuda god vård i sexuell hälsa 

(Nakopoulou et al., 2009; Olsson et al., 2011). 

Dock enligt Julien, Thom och Kline (2010) samt Magnan och Reynolds (2006), vad det 

gäller sjuksköterskors bemötande av patienters sexuella bekymmer, var nivå på utbildning 

inte av vikt. Det var enligt Julien et al. (2010) även oväsentligt vare sig sexualitet hade varit 

en del av grundutbildningen eller inte. 

Saunamäki, Andersson och Engström (2010) fann att det är en signifikant skillnad mellan 

de med och de utan vidareutbildning, där de med vidareutbildning har en mer positiv attityd 

till att diskutera sexualitet med patienter. De med vidareutbildning ansåg i högre utsträckning 

att det var viktigt för en patients hälsa att diskutera sexualitet och att det var sjuksköterskans 

ansvar att ge patienten möjlighet att samtala om sexuella bekymmer. De som inte hade någon 

vidareutbildning ansåg i högre utsträckning att sexualitet endast bör diskuteras om patienten 

tar initiativ till samtalet. Jaarsma et al. (2009) anger att sjuksköterskor med vidareutbildning i 

sexualitet hade bättre självförtroende, kände ett större ansvar att bemöta patienters sexualitet 

och det var mer sannolikt att de inkluderade sexualitet i det dagliga arbetet. De var även mer 

benägna att ta upp sexualitet då de inte trodde att patienterna skulle bli upprörda, generade 

eller bekymrade. 

 

7:2 Organisationens och miljöns inverkan 

Faktorer som hämmar kommunikation kring patienters sexualitet, betonade sjuksköterskorna 

bland annat brist på tid (Nakopoulou et al., 2009; Olsson et al., 2011) och avskildhet, samt 
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den tunga arbetsbördan (Lavin & Hyde, 2005; Nakopoulou et al., 2009; Olsson et al., 2011; 

Zeng et al., 2011a). En annan aspekt var att många sjuksköterskor inte tog sig tid att samtala 

om sexualitet (Julien et al., 2010; Magnan & Reynolds, 2006; Magnan, Reynolds & Galvin, 

2005; Saunamäki et al., 2010; Zeng, Li, Wang, Ching & Loke, 2011b). 

 Lavin och Hyde (2005) tar upp faktorer i den direkta miljön där sjuksköterskorna arbetar 

som kan hämma kommunikation, som exempelvis telefoner som ringer. 

 

”… vi har inte tid och arbetsbelastningen tillåter oss inte att tänka på dessa frågor. För att prata med patienten 

om sexuella frågor, behöver du tid, personal, avskildhet… du kan inte tala på avdelningen inför tio personer. 

Du måste ha en lämplig miljö” (Nakopoulou et al., 2009, s.2128). 

 

Olsson et al. (2011) beskriver andra faktorer, sjuksköterskors föreställningar om förhållanden 

i avdelningsmiljön, som kan påverka sjuksköterskans möjlighet att föra dialoger om 

sexualitet. Organisationen för avdelningarna och vården sågs som nödvändiga förutsättningar 

för att skapa en förtroendefull relation mellan sjuksköterska och patient (a.a.). En god 

vårdrelation såväl som en god kommunikationsförmåga är främjande faktorer vad det gäller 

att kunna samtala om sexualitet (Zeng et al., 2011a). Många korta sjukhusvistelser och brist 

på kontinuitet beskrevs som allvarliga barriärer, att möta patienten vid flera tillfällen sågs som 

en främjande faktor för kommunikation. Vidare betonade sjuksköterskorna också behovet av 

en tillåtande atmosfär på avdelningen, för att kunna spendera tid på dialog med patienter i det 

dagliga arbetet (Olsson et al., 2011). 

Cirka 71 procent ansåg att sexualitet som en del i omvårdnaden var av låg prioritet (Zeng 

et al., 2011a). Vidare finner de att drygt 70 procent av sjuksköterskorna upplever rent 

organisatoriska begränsningar, såsom personalbrist och resursbegränsningar (a.a.). Andra 

sjuksköterskor menade på att arbetsledare, som vanligtvis arbetar med administrativa 

uppgifter, inte gillar att sjuksköterskor tar initiativ som riskerar att störa den befintliga 

strukturen. Vissa sjuksköterskor framhöll vikten av att de på organisationsnivå initierar 

diskussion om sexuella frågor (Nakopoulou et al., 2009). 

 

7:3 Demografiska faktorers påverkan på sjuksköterskors bemötande av sexualitet 

Det framgår vid jämförelse av resultaten, i flertalet kvantitativa studier, (Jaarsma et al., 2009; 

Julien et al., 2010; Magnan & Reynolds, 2006; Magnan et al., 2005; Nakopoulou et al., 2009; 

Saunamäki et al., 2010; Zeng et al., 2011a) att det finns en oenighet vad det gäller hur stor 

påverkan de demografiska faktorerna ålder och erfarenhet har på bemötande av sexualitet. 
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Magnan och Reynolds (2006) finner, vad det gäller sjuksköterskors barriärer i bemötande av 

patienters sexuella bekymmer, att varken ålder eller arbetserfarenhet är av vikt och Julien et 

al. (2010) finner att sjuksköterskornas kön är irrelevant. 

 Dock finner Magnan et al. (2005) att sjuksköterskor som är äldre verkar vara mer benägna 

att anse att sexualitet är ett för privat ämne att diskutera. Vidare fann de även att 

sjuksköterskor med längre arbetserfarenhet var mindre obekväma med att diskutera sexualitet, 

mindre benägna att tro att en patient är för sjuk för att vara intresserade av sexualitet, i mindre 

utsträckning skickade patienter vidare till en läkare och i mindre utsträckning ansåg att 

sexualitet var ett för privat ämne att diskutera (a.a.). 

Julien et al. (2010), Zeng et al. (2011a) och Saunamäki et al. (2010) beskriver att desto 

äldre sjuksköterskorna var, desto mer positiv attityd hade de gentemot sexualitet. Vidare fann 

Saunamäki et al. (2010) att äldre sjuksköterskor kände sig mer säkra på sin förmåga att 

bemöta patienters sexuella bekymmer och var mer benägna att förmoda att patienter förväntar 

sig att sjuksköterskor frågar om deras sexuella bekymmer. Zeng et al. (2011a) fann även att 

sjuksköterskor med högre position samt gifta sjuksköterskor är mer benägna att bemöta 

sexuella bekymmer. 

 

7:4 Kulturella aspekter på sexualitet 

Det framkom vid jämförelse av resultaten att det förekommer skillnader i hur sjuksköterskor 

förhåller sig till sexualitet inom olika länder (Julien et al., 2010; Lavin & Hyde, 2005; 

Magnan & Reynolds, 2006; Magnan et al., 2005; Nakopoulou et al., 2009; Saunamäki et al., 

2010; Zeng et al., 2011a; Zeng et al., 2011b). Kinesiska sjuksköterskor har högre nivåer av 

barriärer när det kommer till att diskutera sexualitet med sina patienter än både svenska och 

amerikanska sjuksköterskor. Enligt granskade artiklar har amerikanska sjuksköterskor minst 

barriärer (Julien et al., 2010; Magnan & Reynolds, 2006; Magnan et al., 2005; Saunamäki et 

al., 2010; Zeng et al., 2011a; Zeng et al., 2011b). Den främsta barriären enligt kinesiska 

sjuksköterskor var att de ansåg att sexualitet var för privat för att diskutera med patienter 

(Zeng et al., 2011a; Zeng et al., 2011b), medan den främsta barriären enligt både svenska och 

amerikanska sjuksköterskor var att de förmodade att patienter inte förväntar sig att 

sjuksköterskor frågar om deras sexuella bekymmer (Julien et al., 2010; Magnan & Reynolds, 

2006; Magnan, et al., 2005; Saunamäki et al., 2010). 

I en irländsk studie av Lavin och Hyde (2005) hävdade alla sjusköterskor att den irländska 

kulturen hade påverkat deras förmåga att bemöta sexualitet hos patienter. Sexualitet sågs 
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allmänt som ett ämne som inte diskuteras öppet i det irländska samhället. Alla sjuksköterskor 

talade om religionens inverkan på sexualiteten, alla ansåg att den katolska kyrkan hade ett 

mäktigt inflytande vilket beskrevs leda till ”a sexuality repressed nation of people” (a.a.). 

Samtliga sjuksköterskor i en grekisk studie av Nakopoulou et al., (2009) redogjorde för att 

sex fortfarande är tabubelagt i det grekiska samhället, och följaktligen tvekar både 

sjuksköterskor och patienter att tala fritt om det. De talade även om uppfostran och det 

sociokulturella inflytandet som barriärer för att tala om sexualitet (a.a.). 

 

7:5 Komplexiteten i att kommunicera om sexualitet 

En framträdande barriär var relaterat till sjuksköterskors nivå av bekvämlighet att samtala om 

sexualitet (Jaarsma et al., 2009; Lavin & Hyde, 2005; Magnan & Reynolds, 2006; Olsson et 

al., 2011). Jaarsma et al. (2009) beskriver att hälften av sjuksköterskorna kände sig bekväma 

med att diskutera patienters sexuella problem. Även Saunamäki et al. (2010) fann att cirka två 

tredjedelar kände sig bekväma med att diskutera patienters sexualitet. Dock fann de också att 

två tredjedelar kände en osäkerhet i deras förmåga att bemöta sexuella bekymmer, vilket de 

även fann i en studie av Zeng et al. (2011a). I en studie av Magnan et al. (2005) kände drygt 

hälften (52,1 %) sig obekväma med att ta upp ämnet, och många (44,2 %) ansåg att sexualitet 

bör diskuteras endast om patienten tar initiativ till samtal. Dock framhöll Magnan et al. (2005) 

att sjuksköterskor inte ansåg att sexualitet var ett ämne som var för privat att samtala om. 

 Olsson et al. (2011) och Nakopoulou et al. (2009) beskriver att sexualitet sågs som tabu 

och ett känsligt ämne som var svårt att beröra. Särskilt tydligt var detta vid kommunikation 

med äldre patienter. Olsson et al. (2011) förklarar även att sjuksköterskorna upplevde att 

sexualitet var en privat fråga och att det fanns en oro för att diskussion rörande sexualitet 

eventuellt kunde kränka patienten. Vidare skriver de att sjuksköterskorna var oroliga för att 

genera patienten (a.a.). Oro för genans var en mycket vanlig orsak till att undvika att ta upp 

ämnet sexualitet (Lavin & Hyde, 2005; Zeng et al., 2011a). Vidare beskriver Lavin och Hyde 

(2005) en rädsla för att säga fel saker eller göra patienterna upprörda. 

 

”Jag antar att det fanns lite av en rädsla för man vill inte säga fel sak. Man försöker säga rätt saker. Men man 

vill inte göra ett misstag eller säga något som inte kommer att hjälpa, du vet. Man måste verkligen testa 

vattnet för att kolla av läget. Man vill ju inte förolämpa…” (Lavin & Hyde, 2005, s.14). 

 

Lite drygt hälften av sjuksköterskorna uppgav att deras patienter ibland blev förolämpande då 

de erbjöd att diskutera sexuella frågor, och 67 procent förutsåg att deras patienter skulle bli 
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upprörda, generade eller bekymrade om de frågade om bekymmer gällande sexualitet 

(Jaarsma et al., 2009). 

 Vad det gäller nivå av bekvämlighet, relaterat till demografiska faktorer som kön och 

ålder, framkom att det var svårare att kommunicera då det var skillnad i ålder mellan 

sjuksköterska och patient och även att kommunicera med någon av motsatt kön (Nakopoulou 

et al., 2009). 

 

7:6 Sjuksköterskors upplevelse av ansvar att samtala om sexualitet 

Många sjuksköterskor anser att kommunikation om sexualitet är viktigt för patientens hälsa, 

dock brukar de vanligtvis inte bemöta patienters sexuella bekymmer (Nakopoulou et al., 

2009; Saunamäki et al., 2010; Zeng et al., 2011b). Att samtala om sexualitet sågs, av cirka 

hälften av sjuksköterskorna, inte som en del av sjuksköterskans arbetsuppgifter (Nakopoulou 

et al., 2009; Olsson et al., 2011; Zeng et al., 2011a) och det fanns tvivel kring om samtal om 

sexuella problem verkligen var en del av sjuksköterskans ansvar (Magnan et al., 2005; 

Saunamäki et al., 2010; Zeng et al., 2011a; Zeng et al., 2011b). En åsikt var att ansvaret var 

någon annans och därför hänvisades patienter till annan vårdpersonal, beroende på vad det 

sexuella problemet gällde (Jaarsma et al., 2009; Nakopoulou et al., 2009; Olsson et al., 2011). 

Eftersom sexuella problem ofta var en följd av den medicinska behandlingen sågs dessa 

samtal främst vara läkares ansvar (Olsson et al., 2011). Dock ansåg många sjuksköterskor att 

samtal om sexualitet bör hanteras som en del av sjuksköterskans ansvar (Jaarsma et al., 2009; 

Magnan et al., 2005; Olsson et al., 2011; Zeng et al., 2011a). Enligt Zeng et al. (2011a) 

lyssnade 80 procent av sjuksköterskorna aldrig, sällan eller stundtals på patienters sexuella 

bekymmer. Det framkom att sjusköterskor inte alltid var öppna för samtal då patienterna 

uttryckte ett behov av att ta upp ämnet sexualitet (Lavin & Hyde, 2005). 

Majoriteten (77 %) svarade att det i de flesta situationerna var lämpligt för sjuksköterskor 

att diskutera sexuella frågor, och majoriteten ansåg att det främst var lämpligt när patienten 

initierade samtalet (Jaarsma et al., 2009). Enligt Olsson et al. (2011) fanns en osäkerhet kring 

av vem, när och hur dessa dialoger ska genomföras. 

 Flera sjuksköterskor uttryckte att de lärde sig under utbildningen att sjuksköterskans roll 

innebär att tillhandahålla endast fysisk vård (Lavin & Hyde, 2005), vilket följande citat 

verifierar: 
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”I vår utbildning var vi tvungna att uppfattas vara upptagna hela tiden och du pratade absolut inte med 

patienter, tonvikten var på fysisk vård, vara upptagen hela tiden, gör något istället för att sitta och prata…” 

(Lavin & Hyde, 2005, s.14). 

 

Sjuksköterskornas attityder till sexualitet, kunskaper om sexualitet och färdigheter att hantera 

känsliga frågor påverkade både förekomst av och innehåll i dialog (Olsson et al., 2011). 

 

7:7 Sjuksköterskors förförståelse vad det gäller sexualitet 

Det framkom i studier att sjusköterskor ansåg att sexualitet och sexuell hälsa är 

mångdimensionella begrepp och viktiga delar i en människas liv. Majoriteten av 

sjuksköterskorna såg på sexualitet som något mycket mer än endast det fysiska, istället 

associerade de sexualitet även med känslomässiga, psykologiska och sociala faktorer (Lavin 

& Hyde, 2005; Nakopoulou et al., 2009). Detta beskrivs av Nakopoulou et al. (2009) indikera 

ett mer holistiskt synsätt på sexuell hälsa. 

En framträdande barriär som majoriteten av de kinesiska sjuksköterskorna hade rörde deras 

personliga uppfattning, de förmodade att patienterna hade viktigare saker att bekymra sig över 

än sex (Zeng et al., 2011a; Zeng et al., 2011b). Olsson et al. (2011) fann i deras studie att det 

fanns skillnader i sjuksköterskors uppfattning vad det gällde patienters behov av samtal 

beroende på hur viktiga och svåra patienters sexuella problem ansågs vara. Detta behov 

ansågs också variera beroende på patientens ålder, kön, civilstånd, diagnos och medicinska 

behandling. Ett vanligt antagande var att de patienter som hade en partner ansågs kunna 

hantera sexuella problem själva och därför inte hade något behov av att samtala med en 

sjuksköterska gällande detta. Olsson et al. (2011) beskriver också att sjuksköterskorna ansåg 

att patienternas behov av att tala om sexualitet kunde bero på vart i sjukdomsförloppet och 

behandlingen de var. 

En annan påfallande barriär till att inkludera sexualitet i sjuksköterskans praktiska arbete 

var sjuksköterskors antaganden att patienter inte förväntar sig att sjuksköterskor ska diskutera 

sexuella frågor (Julien et al., 2010; Magnan & Reynolds, 2006; Magnan et al., 2005; 

Saunamäki et al., 2010). 

Julien et al. (2010), Magnan et al. (2005) och Zeng et al. (2011a) förklarar att majoriteten 

sjuksköterskor förstod att sexualitet kunde påverkas av sjukdom och behandling. 

Sjuksköterskorna i två amerikanska studier ansåg inte att sexualitet var ett för privat ämne att 

diskutera (Julien et al., 2010; Magnan et al., 2005), ändå kände sig endast cirka hälften av 

sjuksköterskorna bekväma med ämnet (Magnan et al., 2005). Dock ansågs sexualitet vara ett 
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för privat ämne för att diskutera i de båda kinesiska studierna (Zeng et al., 2011a; Zeng et al., 

2011b). 

 

8 Diskussion 

Diskussionen inleds med en resultatdiskussion där författarnas tankar och åsikter framförs i 

förhållande till litteratur, samt anknyter till Halldórsdóttirs teori ”Caring and uncaring 

encounters in nursing and health care” (Halldórsdóttir, 2008). Därefter följer en 

metoddiskussion där litteraturstudiens metod reflekteras och styrkor och svagheter lyfts fram.  

För att det klart ska framgå i diskussionen att det rör sig om författarnas egna 

spekulationer, åsikter och tolkningar, uttalanden av subjektiv karaktär, kommer pronomen i 

enighet med Backman (2008, s.48) att formuleras i första person, det vill säga ”vi”, istället för 

att benämna oss som ”författarna”. 

 

8:1 Resultatdiskussion 

Det framkom att det främst förekommer hämmande faktorer som påverkar kommunikation 

med patienter kring sexualitet. Den främsta barriären när det kommer till att kommunicera 

kring ämnet sexualitet visade sig vara att majoriteten av sjuksköterskorna i flertalet studier 

inte tar sig tid att diskutera sexualitet med patienter. En annan återkommande barriär var att 

sjuksköterskor har en förförståelse att patienter inte förväntar sig att sjuksköterskor ska 

bemöta ämnet sexualitet. 

 

8:1:1 Kunskap och utbildning i relation till sexualitet och kommunikation 

Det framkom att flertalet sjuksköterskor ansåg att de inte fick lära sig att hantera patienters 

sexuella problem i praktiken, och flertalet sjuksköterskor påpekade bristen på lämpliga 

kunskaper i ämnet sexualitet och betonade behovet av ytterligare utbildning, inte bara vad det 

gäller fysiska problem relaterade till sexualitet utan även i kommunikation. En kombination 

av kunskap och erfarenhet samt att besitta nödvändiga färdigheter som krävs i omvårdnad ses 

av Halldórsdóttir (2008) som en förutsättning för att kunna utveckla en sjuksköterska-

patientrelation, vilket är en väsentlig aspekt för att kunna tillhandahålla professionell 

omvårdnad. 

 Vi har uppmärksammat kunskapsbrist som en stor barriär som vi tror ligger till grunden för 

sjuksköterskors attityder, vilket Ho och Fernández (2006) styrker då de i sin studie finner att 

deltagarna tror att adekvat utbildning i sexualitet skulle ändra deras attityd när det kommer till 
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att bemöta patienters sexualitet. Vidare beskriver Hautamäki, Miettinen, Kellokumpu-

Lehtinen, Aalto och Lehto (2007) att träning och utbildning i bemötande av sexualitet kan få 

sjuksköterskan att reflektera över sin egen sexualitet, vilket kan leda till att det är lättare att 

hantera patienters sexualitet. 

Även Hulter (2009) påpekar att sjuksköterskan behöver fördjupad sexologisk kunskap för 

att kunna arbeta professionellt med sexuella frågor. Eftersom sexualitet är ett värdeladdat 

område menar hon att det behövs möjlighet att arbeta med sina egna attityder, vilket med 

fördel kan ske tillsammans med andra intresserade, exempelvis genom övning i form av 

rollspel som kan förbereda för att föra seriösa samtal (a.a.). 

 

8:1:2 Organisationens och miljöns inverkan 

Den största barriären som framkom i resultatet, när det kommer till att kommunicera kring 

ämnet sexualitet, visade sig vara att majoriteten av sjuksköterskorna i flertalet studier inte tar 

sig tid att diskutera sexualitet med patienter. Detta tror Magnan och Norris (2006) kan vara 

konsekvensen av att många sjuksköterskor har förförståelsen att patienter inte förväntar sig att 

sjuksköterskor ska bemöta sexualitet. 

 I resultatet framkom att sjuksköterskorna betonade både brist på tid samt tung arbetsbörda. 

En tillåtande atmosfär på avdelningen beskrivs som en faktor för att kunna spendera tid på 

samtal med patienter kring sexualitet. Detta får oss att begrunda avdelningsatmosfärens 

betydelse vad det gäller tid. Hordern och Street (2007c) menar på att det finns en viss rädsla 

kring vad kollegor ska tycka om den som tar sig tid att ta upp ämnet sexualitet. Vi menar att 

initiering av diskussion kring sexualitet bör tas upp på organisationsnivå. Att detta lyfts på en 

högre nivå tror vi kan bidra till att skapa en mer tillåtande atmosfär så att sjuksköterskorna har 

möjlighet att ta sig tid att diskutera sexualitet med patienter. I resultatet beskrivs 

organisationen för avdelningarna som en nödvändig förutsättning för att skapa en 

förtroendefull relation mellan sjusköterska och patient. Gott, Galena, Hinchliff och Elford 

(2004) menar att det är lättare att samtala om sexualitet om tid ges till att bygga upp ett 

förtroende. Vi menar att en god vårdrelation är en förutsättning för att skapa ett förtroende 

samt för att patienten ska känna sig trygg i att öppna sig för sjuksköterskan då sexualitet för 

många är ett känsligt ämne att beröra. En god vårdrelation samt god kommunikationsförmåga 

lyfts i resultatet som främjande faktorer vad det gäller att kunna samtala om sexualitet. Detta 

styrker Halldórsdóttir (2008) då hon menar att den viktigaste aspekten i professionell 

omvårdnad är sjuksköterska-patientrelationen. Denna innefattar skapandet av den så kallade 

bron, som är ett viktigt begrepp i Halldórsdóttirs (2008) teori, som utgör symbol för den 
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upplevda öppenheten i kommunikation och upplevelsen av samhörigheten hos patienten 

gentemot sjuksköterskan. Vi menar på att sjusköterskans förhållningssätt och närvaro bidrar 

till möjligheten att ha öppenhet i kommunikationen, som är förutsättning för byggandet av 

bron. Det är därför av vikt att sjuksköterskan erhåller en god kommunikationsförmåga. Denna 

menar vi bör utvecklas i grundutbildningen, förslagsvis i form av samtalsträning i samband 

med föreläsningar och seminarier i ämnet sexualitet. 

  

8:1:3 Demografiska faktorers påverkan på sjuksköterskors bemötande av sexualitet 

Anmärkningsvärt är att det i resultatet framkom att det finns en oenighet vad det gäller ålder 

och arbetserfarenhet kopplat till bemötande av sexualitet. Vad det gäller ålder menar vi att det 

skulle kunna finnas två olika aspekter; att äldre sjuksköterskor besitter mer arbetserfarenhet 

och likaså en livserfarenhet som kan tänkas bidra till en större förståelse för patienters behov 

samt vara mer säkra i sig själva, å andra sidan skulle det kunna vara så att äldre sjuksköterskor 

är mer konservativa. 

 I resultatet finner vi att sjuksköterskornas kön är oväsentligt när det kommer till att samtala 

om sexualitet. Dock finns indikationer i andra studier om att manlig vårdpersonal hade färre 

barriärer vad det gäller att diskutera sexualitet med patienter (Ho & Fernández, 2006) och mer 

sannolikt diskuterade ämnet (Lewis & Bor, 1994). Detta kan bero på att den ena studien av 

Ho och Fernández (2006) behandlar vårdpersonal och inte enbart sjuksköterskor. 

 

8:1:4 Kulturella aspekter på sexualitet 

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

det gällde kommunikation kring sexualitet. Kinesiska sjuksköterskor har högre nivåer av 

barriärer när det kommer till att diskutera sexualitet med sina patienter än både svenska och 

amerikanska sjuksköterskor. Woo, Brotto och Gorzalka (2010) belyser att östasiatisk syn på 

sexualitet skiljer avsevärt från västerländska normer vad det gäller bland annat sexuella 

attityder. Sexualitet har i Kina sedan länge varit tabu, då sexualiteten har varit hämmad sedan 

3000 år och har resulterat i en kultur med sexuell konservatism (Zeng, 2010), vilket har 

inneburit att sexualitet sedan länge har reserverats för äktenskap och fortplantning (Woo et al., 

2010). 

Att de svenska sjuksköterskorna hade färre barriärer att samtala om sexualitet kan förstås 

då Sverige, som första land i världen, år 1955 gjorde skolans sexualundervisning obligatorisk 

(Lennerhed, 2002, s.141). The American Nurses´ Association (ANA) har sedan 1974 

inkluderat sexualitet som en viktig aspekt i omvårdnad (Waterhouse & Metcalfe, 1991). Idag 
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är, enligt Roper, Logan och Tierney (2000), sexualitet inte längre tabu i USA. Sex har fått en 

större plats i media och diskuteras i större omfång i skolan och i hemmen. Detta har inneburit 

att befolkningen har blivit mer medveten om sexualitet och hur den relaterar till hälsa och 

ohälsa (a.a.). 

 

8:1:5 Komplexiteten i att kommunicera om sexualitet 

Två framträdande barriärer som framkom i detta tema var nivå av bekvämlighet att samtala 

om sexualitet och att sexualitet sågs som tabu och ett känsligt ämne som var svårt att beröra. 

Magnan et al. (2005) framhöll att sjuksköterskor inte ansåg att sexualitet var ett ämne som var 

för privat att samtala om. Ändå kände drygt hälften (52,1 %) sig obekväma med att ta upp 

ämnet och många (44,2 %) ansåg att sexualitet bör diskuteras endast om patienten tar initiativ 

till samtal. Att sjuksköterskorna talar emot sig själva kan enligt oss tänkas bero på att 

sjuksköterskorna i teorin inte kände att sexualitet var ett för privat ämne att samtala om men 

att de i en praktisk situation faktiskt skulle känna sig obekväma med att samtala kring 

sexualitet. 

Att sjuksköterskorna ansåg att sexualitet endast bör diskuteras om patienten tar initiativ till 

samtal anser vi tyder på att sjuksköterskorna motsäger sig sin egen profession. I 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska betonas att sjuksköterskan ska 

uppmärksamma patienter som inte själva uttrycker ett informationsbehov samt att 

sjuksköterskan ska informera patienter med avsikt att främja hälsa (Socialstyrelsen, 2005). 

 Utmaningen för sjuksköterskor beskrivs enligt Higgins, Barker och Begley (2006) vara att 

förmedla att sexualitet är ett passande och tillåtligt ämne att diskutera. För att kunna göra 

detta krävs enligt Higgins et al. (2006) att de själva anser att sexualitet är en viktig del i 

omvårdnaden. Detta menar Hautamäki et al. (2007) att kunskapsutveckling i bemötande av 

sexualitet kan bidra till. 

 Det fanns en oro för att diskussion rörande sexualitet eventuellt kunde kränka patienten 

eller göra patienten generad. Detta påstår Higgins et al. (2006) kan avhjälpas genom öppna 

frågor, då de lämnar ett större utrymme för typ av svar som är mer eller mindre utlämnande. 

 

8:1:6 Sjuksköterskors upplevelse av ansvar att samtala om sexualitet 

En stor barriär är sjuksköterskans syn på sin roll, då vi i resultatet finner faktorer som 

indikerar detta; att samtala om sexualitet sågs inte som en del av sjuksköterskans 

arbetsuppgifter, det fanns tvivel kring om samtal om sexuella problem verkligen var en del av 

sjuksköterskans ansvar och patienter hänvisades relativt ofta till annan vårdpersonal då en 
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åsikt var att ansvaret var någon annans. Halldórsdóttir (2008) talar om muren som 

symboliserar negativ eller ingen kommunikation. Detta menar vi kan appliceras på sexualitet 

om patienten lyfter behov av samtal och sjuksköterskan hänvisar till annan vårdpersonal. 

Detta kan resultera i att sjuksköterskan av patienten uppfattas som antingen ovillig eller 

oförmögen att interagera (a.a). 

Dock ansåg många sjuksköterskor i resultatet att samtal om sexualitet bör hanteras som en 

del av sjuksköterskans ansvar. Att samtal om sexualitet bör hanteras som en del av 

sjuksköterskans ansvar anser vi självklart, då sjuksköterskans roll som omvårdnadsansvarig 

ofta medför att sjuksköterskan har den närmsta relationen med patienten. Ovanstående 

bekräftas av Akinci (2011) samt Higgins et al. (2006) som beskriver att sjuksköterskan, som 

har en unik position på grund av den nära relationen, kan främja sexuell hälsa och ge 

rådgivning vad det gäller sexualitet. 

 

8:1:7 Sjuksköterskors förförståelse vad det gäller sexualitet 

En återkommande barriär var att sjuksköterskor har en förförståelse att patienter inte förväntar 

sig att sjuksköterskor ska bemöta ämnet sexualitet. Dock finner vi studier som påstår att 

patienter utrycker att de önskar att vårdpersonal tog upp ämnet sexualitet (Hautamäki et al., 

2007; Waterhouse & Metcalfe, 1991). Higgins et al. (2006) menar att det är föga troligt att 

patienterna själva ska initiera denna typ av samtal och därför bör sjuksköterskan generera en 

attityd och ett klimat där patienten känner en möjlighet att diskutera sexualitet. Vad det gäller 

sexualitet menar Roper, Logan och Tierney (2000, s.133) att den observanta sjuksköterskan 

kommer att uppfatta signaler som är uttryck för sexualitet eller indikationer för oro relaterat 

till att uttrycka sexualitet. Med en sensitivitet kan sjuksköterskan skapa en atmosfär där 

patienten känner sig kunna diskutera sexrelaterade problem och sjukdomar (a.a.). 

En annan barriär berörde sjuksköterskornas personliga uppfattning då de förmodade att 

patienterna hade viktigare saker att bekymra sig över än sex. Dock framkom det även att 

sjusköterskor ansåg att sexualitet är en viktig del i en människas liv. Majoriteten av 

sjuksköterskorna såg på sexualitet som något mycket mer än endast det fysiska, vilket 

indikerar ett mer holistiskt synsätt på sexuell hälsa. Detta styrker kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska som menar att ett holistiskt synsätt bör genomsyra omvårdnaden 

(Socialstyrelsen, 2005). 
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8:2 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att ”undersöka vilka faktorer som kan främja respektive hämma 

kommunikation med patienter kring sexualitet utifrån sjuksköterskans perspektiv”. Metoden 

som användes var en litteraturstudie, vilken hade sin utgångspunkt i Fribergs (2012) 

litteraturöversikt. 

 

8:2:1 Datainsamling och urval 

Vi har genomfört artikelsökningarna parallellt i CINAHL, MEDLINE och PubMed. Dessa är 

inriktade mot medicin och omvårdnad, vilket ansågs passa syftet bra då detta är inriktat mot 

framförallt omvårdnad och vårdvetenskap. Att söka i både MEDLINE samt PubMed är ett 

medvetet val, trots att PubMed är en sökmotor som inkluderar MEDLINE. Detta då vi ville 

säkerställa att inga studier förbigåtts. 

 Ambition var att försöka ha så öppna sökord som möjligt, vilka skulle inrikta sig på 

kommunikation mellan sjuksköterska och patienten, där sjuksköterskans perspektiv var i 

fokus. Därför valdes också sökord bort som möjligen kunde bli allt för nischande, som 

exempelvis hämmande- och främjande faktorer. Även de sökord som handlande om någon 

form av undervisning mellan patient och sjuksköterska valdes bort. De sökord som i slutändan 

användes var sexuality, sexual health, conversation, talk, communication, nurses och nurse-

patient relations. 

 Vidare till hjälp för limitering av sökningarna valde vi att endast söka efter 

engelskspråkiga publikationer. Detta då engelska som språk kändes både flytande för oss, 

men också gav en möjlighet till att få fler träffar än om vi hade sökt endast svenska studier. Vi 

valde också att limitera till tolv år, studier från och med år 2000, då detta kändes som ett 

lagom långt tidsspann där resultatet kunde baseras på någorlunda aktuell forskning inom 

ämnet. Det beslutades dessutom att studierna endast skulle beröra sjukvård med patienter över 

18 år. Detta eftersom vi hade en tanke om att sexualitet möjligen kunde skilja sig i karaktär 

och känslomässigt när det gällde ungdomars sexualitet, och därmed innebära en vidare 

komplexitet. 

 Sökningarna resulterade i 23 stycken både kvantitativa och kvalitativa studier. Då vi ville 

vara säkra på att syftet skulle bli besvarat i bästa möjliga mån valdes att inte ha begränsning 

med endast kvantitativa eller kvalitativa studier, utan att använda oss av båda sorterna. Vidare 

beslutades att studierna endast skulle beröra somatisk vård, detta då denna inriktning kändes 

någorlunda bred utan att vara allt för nischad på ett specifikt område. Detta innebar att studier 
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med specifik inriktning på psykiatri och geriatrik valdes bort, då vi ansåg att dessa områden 

innefattar en komplexitet på grund av att psykiska- samt geriatriska sjukdomar ofta inbegriper 

kognitiv svikt som kan medföra en förvrängd verklighetsuppfattning och minskad självinsikt. 

 De studier som innehöll andra professioner än sjuksköterskor exkluderades också, detta för 

att studierna som användes till resultatet skulle ligga så nära sjuksköterskans perspektiv som 

möjligt. Dock vill vi med anledning av detta också belysa att i samtliga av våra resultatartiklar 

har det varit en stor majoritet eller endast kvinnliga deltagare, vilket i och för sig möjligen kan 

vara en avspegling på hur verkligheten ser ut när det kommer till könsfördelning bland 

sjuksköterskor.  Dock kan detta eventuellt ha påverkat studiernas resultat och därmed också 

vårat. Resultatet skulle därför kunnat se annorlunda ut om vi valt att inkludera de studier där 

andra professioner var inkluderade, då dessa möjligen hade haft en större variation av kön. 

Dock hade vi behövt försöka sortera ut vad som var sjuksköterskornas attityder, tankar och 

åsikter, och då hade vi förmodligen i slutändan fått ett snarlikt resultat. 

 

8:2:2 Dataanalys 

Vid bearbetning av artiklarna lästes dessa noga. Först i sin helhet och sedan efter 

sammanfattning. Resultatens innehåll jämfördes och kategoriserades. Kategoriseringen 

gjordes med hjälp av analysfrågor och utmärktes med hjälp av färger och formatmallar. 

Denna process anser vi har lett fram till två tydliga faktorer bestående av flertalet teman. 

Dock finns en medvetenhet från vår sida att våra analysfrågor och kategorier möjligen kan ha 

påverkat resultatets utfall, emellertid tror vi att resultatet inte hade skilt sig anmärkningsvärt, 

utan att temana och resultatet troligen hade blivit mycket likartade. Vidare, som tidigare har 

nämnts, finns en medvetenhet att översättningsfel kan ha påverkat resultatet. Dock har stor 

vikt lagts ner för att i mesta möjliga mån minska risken för sådan förvrängning. 

 

8:2:3 Etiska överväganden 

Vad det gäller etiska överväganden hade endast hälften av studierna fått någon form av etiskt 

godkännande. De övriga fem hade formulerat etiska hänsynstaganden, men hade till synes 

inte fått etiskt godkännande. Trots detta valde vi att ta med dessa, delvis då vi ansåg att 

studierna var av tillräckligt god vetenskaplig kvalitet, delvis då vi inte fann något som talade 

för att de skulle ha använt sig av oetiska tillvägagångssätt och slutligen på grund av att vi 

ansåg att vårt resultat hade blivit för tunt utan dem. 
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8:2:4 Kvantitativa- respektive kvalitativa studier 

När exkluderingen av de 23 studierna gjorts återstod tio studier till resultatet. Av dessa var sex 

kvantitativa studier, tre kvalitativa studier och en var både kvantitativ och kvalitativ. Att 

majoriteten av studierna är kvantitativa skulle kunna ses som en svaghet när det gäller att 

kunna få fram bra och tydlig information angående sjuksköterskornas perspektiv. Dock ansåg 

vi att de kvantitativa studier som vi hittat var gjorda och formulerade på ett sätt så att 

sjuksköterskornas upplevelser tydligt fångades. 

 

8:2:5 Studier med barriär i titeln 

Av de tio studierna hade tre stycken av dem har ordet barriär i titeln. Detta kan anses innebära 

att resultatet blir styrt mot specifikt hämmande faktorer. Trots detta togs beslutet att använda 

dessa studier, då vi ansåg att vi i sökningarna hade hållit sökorden så pass öppna så att vi 

kunde känna att dessa studier representerade en rättvis bild över hur litteraturen inom detta 

område ser ut i dag. 

 

8:2:6 Överrepresentation av studier inom onkologi 

Fem av tio resultatartiklar är inriktade på onkologi, vilket skulle kunna ha bidragit till att 

resultatet är färgat och inte tillräckligt allmängiltigt och representativt vad det gäller hur 

sjuksköterskor bemöter sexualitet inom den somatiska sjukvården. Trots medvetenheten om 

att detta möjligen skulle vinkla vårt resultat valde vi att använda dessa studier då vi ansåg att 

vi gjort en öppen och allmän sökning. 

 

8:2:7 Olika länder och kulturer 

I resultatartiklarna fanns olika länder och kulturer representerade. Detta visade sig innebära 

vissa skillnader mellan studiernas resultat, när det gäller sjuksköterskornas upplevelse av att 

kommunicera med patienten kring sexualitet. Detta indikerar på att resultatet möjligen skulle 

kunnat vara mer samstämt eller sett annorlunda ut om studierna varit enbart från ett och 

samma land eller endast från likartade kulturer. 

 Vid analys och jämförelse av likheter och skillnader av resultatet framkommer att det fanns 

skillnader mellan de olika studierna i relation till kultur. De studier som hade använt sig av 

samma instrument, ”Sexuality Attitudes and Beliefs Survey” (SABS), var särskilt lättolkade. 

Detta då vi på ett enkelt sätt kunde göra ytterligare jämförelse med hjälp av de olika 

resultatens sammanlagda poäng. Vilket resulterade i att tydliga skillnader kunde urskiljas, 

mellan de olika studiernas kulturbakgrunder, när det gällde sjuksköterskors attityder. 
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9 Slutsats 

Syftet var att undersöka vilka faktorer som kan främja respektive hämma kommunikation 

kring sexualitet med patienter utifrån sjuksköterskans perspektiv. Vi har funnit att det främst 

beskrivits hämmande faktorer. Förmodligen då sexualitet är ett svårt och känsligt ämne att 

samtala kring, vilket också var vår hypotes. Fortfarande kan vi inte säga att vi själva känner 

oss rustade nog att samtala med patienter om sexualitet. Vi har belyst problemet och känner 

att vidare forskning kring hur sexualitet kan bemötas är att eftersträva. Detta då det 

framkommit att en stor hämmande faktor är brist på utbildning och kunskap, vilket vi menar 

ligger till grund för komplexiteten i att samtala kring sexualitet samt sjuksköterskornas 

förförståelse. Även kultur har visat sig vara en stor hämmande faktor, som i sig är svår att 

påverka. Dock menar vi även här att utbildning och kunskap skulle kunna vara verktyg i att 

ändra vissa förförståelser som kulturen kan ligga till grund för.  

 Vi menar därför att sexualitet bör ha en större del i grundutbildningen, framför allt vad det 

gäller träning i samtal. Låt oss, erhålla mer kunskap för att kunna, tala om sex!
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11 Bilaga 1 

11:1 Sökmatris  

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda artiklar 

CINAHL Sexuality 

 

4761 0 0 0 0 

CINAHL sexual health 

 

478 0 0 0 0 

CINAHL sexuality AND 

conversation  

 

4 4 1 0 0 

CINAHL sexuality AND 

communication 

168 168 13 8 “Addressing 

sexuality issues of 

women with 

gynaecological 

cancer: Chinese 

nurses' attitudes 

and practice” 

CINAHL sexual health 

AND 

communication 

31 31 0 0 0 

CINAHL sexuality AND 

conversation 

AND 

communication 

1 1 1 0 0 

CINAHL 

 

sexuality AND 

conversation 

AND 

communication 

AND nurse 

2 2 2 0 0 

CINAHL sexuality AND 

nurse-patient 

relations 

30 30 5 2 “Barriers to 

Addressing Patient 

Sexuality 

Concerns Across 

Five Areas of 

Specialization” 
 

“Barriers to 

addressing patient 

sexuality in 

nursing practice” 

MEDLINE Sexuality 

 

1306 0 0 0 0 

MEDLINE sexual health 

 

1989 0 0 0 0 

MEDLINE sexuality AND 

conversation 

8 8 3 1 0 
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MEDLINE sexuality AND 

talk 

23 23 2 2 “Discussing 

sexuality with 

patients: nurses' 

attitudes and 

beliefs” 

 

 

MEDLINE sexuality AND 

communication 

49 49 8 3 0 

MEDLINE sexual health 

AND 

conversation 

9 9 2 0 0 

MEDLINE sexual health 

AND talk 

 

31 31 1 0 0 

MEDLINE sexual health 

AND 

communication 

47 47 0 0 0 

MEDLINE sexuality AND 

conversation 

AND 

communication 

4 4 0 0 0 

MEDLINE sexuality AND 

talk AND 

communication 

6 6 0 0 0 

MEDLINE sexual health 

AND 

conversation 

AND 

communication 

3 3 0 0 0 

MEDLINE sexual health 

AND talk AND 

communication 

11 11 0 0 0 

MEDLINE sexuality AND 

nurse-patient 

relations 

23 23 6 0 0 

PubMed 

 

sexuality 1696 0 0 0 0 

PubMed Fritext: 

sexuality 

36453 0 0 0 0 

PubMed Fritext: sexual 

health 

3875 0 0 0 0 

PubMed Fritext: 

sexuality AND 

conversation 

79 79 3 2 0 

PubMed Fritext: 

sexuality AND 

talk 

306 0 0 0 0 

PubMed sexuality AND 

communication 

39 39 6 1 “Patient's 

sexuality - a 

neglected area of 
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cancer nursing” 

PubMed Fritext: 
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PubMed Fritext: sexual 

health AND 
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health AND talk 
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PubMed Fritext: sexual 

health AND 

 communication 

2356 0 0 0 0 

PubMed Fritext: 

sexuality AND 

conversation 

AND 

communication 

37 37 0 0 0 

PubMed Fritext: 

sexuality AND 

talk AND 

communication 

 

131 131 10 2 “Patients' sexual 

health: a 

qualitative 

research approach 

on Greek nurses' 

perceptions” 
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health AND 

conversation 

AND 

communication 
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health AND talk 

AND 
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AND 
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AND nurses 

4 4 0 0 0 

PubMed Fritext: 

sexuality AND 

talk AND 
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AND nurses 

7 7 2 0 0 

PubMed Fritext: sexual 

health AND 

conversation 

AND 

communication 

AND nurses 

4 4 0 0 0 

PubMed Fritext: sexual 11 11 1 0 0 
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health AND talk 

AND 

communication 

AND nurses 

PubMed sexuality AND 

nurse-patient 

relations 

30 30 15 3 0 

PubMed Fritext: 

sexuality AND 

nurse-patient 

relations 

218 0 0 0 0 

 

 

11:2 Manuell sökning 

Sökning i artikel Valda artiklar till resultat 

Addressing sexuality issues of women with 

gynaecological cancer: Chinese nurses' 

attitudes and practice (Zeng, Y. C., Liu, X. & 

Loke, A. Y., 2011) 

Chinese nurses' attitudes and beliefs toward 

sexuality care in cancer patients (Zeng, Y.-

C., Li, Q., Wang, N., Ching, S. S. Y. & Loke, 

A. Y., 2009) 

The comfort levels of nurses during clinical 

experience which include sexual topics 

(Akinci, A. C., 2011) 

Sexual counselling of cardiac patients: 

nurses' perception of practice, responsibility 

and confidence (Jaarsma, T., Strömberg, A., 

Fridlund, B., De Geest, S., Mårtensson, J., 

Moons, P., Norekval, T.M., Smith, K., 

Steinke, E. & Thompson, D.R., 2009) 
 

Sexuality as an aspect of nursing care for 

women receiving chemotherapy for breast 

cancer in an Irish context (Lavin, M. & 

Hyde, A., 2005) 
 

Identification of barriers to sexual health 

assessment in oncology nursing practice 

(Julien, J. O., Thom, B. & Kline, N. E., 

2010) 
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12 Bilaga 2 

12:1 Kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar 

– Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

– Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

– Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven? 

– Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

– Hur är metoden beskriven? 

– Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

– Hur har data analyserats? 

– Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

– Vad visar resultatet? 

– Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

– Vilka argument förs fram? 

– Förs det etiska resonemang? 

– Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

– Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 

 

 

Referens 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F., Friberg (Red.), Dags för uppsats -

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (2 uppl.), (s.133-143). Lund: 

Studentlitteratur. 
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13 Bilaga 3 

13:1 Kvalitetsgranskning av kvantitativa artiklar 

– Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

– Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

– Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven? 

– Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

– Hur är metoden beskriven? 

– Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)? 

– Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

– Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

– Vad visar resultatet? 

– Vilka argument förs fram? 

– Förs det etiska resonemang? 

– Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller 

generaliserbarhet? 

– Sker det en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga 

antaganden? 

 

 

Referens 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F., Friberg (Red.), Dags för uppsats -

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (2 uppl.), (s.133-143). Lund: 

Studentlitteratur.  
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14 Bilaga 4 

14:1 Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Rubrik Tidning/årtal/land Syfte Metod Resultat 

Zeng, Y. C., Liu, 

X. & Loke, A. Y. 

“Addressing 

sexuality issues of 

women with 

gynaecological 

cancer: Chinese 

nurses' attitudes 

and practice” 

Journal of 

advanced nursing 

2011 

Kina 

Att beskriva kinesiska 

sjuksköterskors attityder 

och föreställningar med 

avseende att diskutera 

sexualitet med personer 

som har gynekologisk 

cancer, att undersöka 

deras nuvarande praxis i 

bemötandet av sexualitet 

hos patienter med 

gynekologisk cancer och 

att undersöka eventuella 

stöd eller barriärer som 

påverkar dessa 

sjuksköterskors praxis. 

Kvantitativ studie. 

Deskriptiv 

korrelationsstudie. 

Frågeformulär: del 1 

SABS, del 2-4 egna 

teman. 202 

sjusköterskor, varav alla 

var kvinnliga. 

Studien visade att en majoritet 

av sjuksköterskorna ansåg att 

sexualitet är ett för privat ämne 

att diskutera med patienter. 

Drygt en tredjedel tog sig tid att 

diskutera sexualitet. I studien 

hittades faktorer som påverkade 

sjuksköterskans bemötande av 

patientens sexualitet vilket 

innefattar konservativa 

attityder, fördomar om 

gynekologisk cancer, bristen på 

tillgång till en privat sfär, brist 

på utbildning rörande 

bemötande av sexualitet och 

oförmågan att inkludera 

sexualitet i den dagliga 

omvårdnaden. 

Magnan, M. A. 

& Reynolds, K. 

E. 

“Barriers to 

Addressing Patient 

Sexuality 

Concerns Across 

Five Areas of 

Specialization” 

Clinical nurse 

specialist  

2006 

USA 

Att avgöra i vilken 

utsträckning ålder, 

arbetserfarenhet, nivå på 

sjuksköterskeutbildning 

och vidareutbildning 

inom sexualitet påverkar 

attityder och 

föreställningar om 

patientens sexualitet och 

undersöka barriärer att ta 

itu med sexualitet inom: 

Kvantitativ studie. 

Deskriptiv 

korrelationsdesign. 

SABS samt demografisk 

del. 302 sjuksköterskor, 

varav 281 var kvinnliga. 

Den främsta barriären, inom 

alla fem områdena, vad det 

gäller att bemöta patientens 

sexualitet var sjuksköterskornas 

föreställning att patienter inte 

förväntar sig att sjuksköterskor 

ska bemöta ämnet sexualitet. 

Andra tydliga barriärer var 

tidsbrist och brist på 

bekvämlighet och 

självförtroende. 
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medicin, kirurgi, 

onkologi, ob/gyn och 

rehabilitering. 

Magnan, M. A., 

Reynolds, K. E. 

& Galvin, E. A. 

“Barriers to 

addressing patient 

sexuality in 

nursing practice” 

MEDSURG 

Nursing 

2005  

USA 

Att identifiera och 

beskriva attityder och 

föreställningar om 

sexualitet som kan 

hämma sjuksköterskor 

från att inkludera 

sexualitet i det dagliga 

arbetet. Att fastställa i 

vilken omfattning 

miljömässiga och 

demografiska variabler 

påverkade deras attityder 

och föreställningar om 

patientens sexualitet. 

Kvantitativ studie. 

Deskriptiv 

korrelationsdesign. 

SABS samt demografisk 

del. 148 sjuksköterskor, 

varav 132 var kvinnliga. 

 

Sjuksköterskors föreställningar 

om vad patienterna har för 

förväntningar på dem, tidsbrist, 

bekvämlighet och 

självförtroende var tydliga 

barriärer vad det gäller att 

integrera sexualitet i 

sjuksköterskearbetet. 

Zeng, Y.-C., Li, 

Q., Wang, N., 

Ching, S. S. Y. & 

Loke, A. Y. 

“Chinese nurses' 

attitudes and 

beliefs toward 

sexuality care in 

cancer patients”  

Cancer Nursing 

2011 

Kina 

Att beskriva kinesiska 

sjuksköterskors attityder 

och föreställningar om 

sexualitet hos 

cancerpatient och att 

utforska relevanta 

demografiska faktorer 

som påverkar 

sjuksköterskors syn på 

sexualitet i vårdandet. 

Kvantitativ studie. 

Deskriptiv 

korrelationsdesign. 

Frågeformulär i två 

delar: en demografisk 

del och SABS. 199 

sjuksköterskor, varav 

alla var kvinnliga 

onkologisjuksköterskor. 

Studiens resultat indikerar att en 

majoritet av de kinesiska 

sjuksköterskorna ansåg att 

sexualitet är ett för privat ämne 

att diskutera med 

cancerpatienter. Vidare antogs 

att patienten saknar intresse för 

sexualitet pågrund av deras 

sjukdom. Studien finner även 

att de flesta sjuksköterskorna 

inte tog sig tid eller kände sig 

självsäkra och bekväma att 

diskutera sexualitet. 
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Saunamäki, N., 

Andersson, M. & 

Engström, M. 

“Discussing 

sexuality with 

patients: nurses' 

attitudes and 

beliefs”  

Journal of 

Advanced Nursing 

2010 

Sverige 

Att beskriva 

sjusköterskors attityder 

och föreställningar kring 

att diskutera sexualitet 

med patienter.  

Kvantitativ studie. 

Korrelativ och 

komparativ design. 

SABS samt demografisk 

del. 88 sjuksköterskor, 

varav 84 var kvinnliga.  

Nästan alla sjuksköterskor 

förstod att patientens sjukdom 

och behandling påverkar deras 

sexualitet. Två tredjedelar 

kände sig bekväma att samtala 

om sexualitet och ansåg att det 

var deras ansvar att uppmuntra 

till kommunikation kring 

sexualitet. Dock tog majoriteten 

sig inte tid att diskutera ämnet 

med patienter och många 

sjuksköterskor kände sig inte 

självsäkra nog.    

Julien, J. O., 

Thom, B. & 

Kline, N. E. 

”Identification of 

barriers to sexual 

health assessment 

in oncology 

nursing practice” 

Oncology Nursing 

Forum 

2010 

USA 

Att undersöka 

onkologisjuksköterskors 

attityder och kunskap 

kring sexuell hälsa. 

Kvantitativ. Deskriptiv 

tvärsnittsdesign. SABS 

samt demografisk del. 

576 sjuksköterskor, 

varav 530 var kvinnliga. 

Studien fann att de två främsta 

barriärerna vad det gäller 

sjuksköterskors attityder och 

föreställningar var att de: Inte 

trodde att patienter förväntade 

sig att sjuksköterskor skulle 

fråga om deras sexualitet och 

att det inte avsattes tid att 

samtala om sexualitet. 

Nakopoulou, E., 

Papaharitou, S. 

& Hatzichristou, 

D. 

“Patients´ sexual 

health: a 

qualitative 

research approach 

on Greek nurses´ 

perceptions” 

The Journal of 

Sexual Medicine 

2009 

Grekland 

Att utforska grekiska 

sjuksköterskors 

uppfattningar om sexuell 

hälsa, i ett försök att ge 

en bättre förståelse för 

hur dessa uppfattningar 

kan hämma eller 

förstärka sjuksköterskors 

förmåga att inkorporera 

sexuell hälsa den kliniska 

vardagen. 

 

Kvalitativ studie. Sju 

fokusgrupper, 6-8 

sjuksköterskor/grupp 

samt demografisk del. 

44 sjuksköterskor, varav 

42 var kvinnliga. 

 

Tre centrala teman 

identifierades: subjektiv 

uppfattning om sexuell hälsa, 

att diskutera sexuella problem 

och behov av utbildning och 

träning i bemötande av 

sexualitet. 
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Olsson, C., 

Berglund, A.-L., 

Larsson, M. & 

Athlin. E. 

“Patient's sexuality 

- a neglected area 

of cancer 

nursing?” 

European Journal 

of Oncology 

Nursing 

2011 

Sverige 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

uppfattningar av dialoger 

om sexualitet med 

cancerpatienter. 

Kvalitativ studie. 

Fenomenografisk metod. 

Tematiska intervjuer 

samt demografisk del. 

10 sjuksköterskor, varav 

alla var kvinnliga.  

I studien hittas en 

huvudkategori ”vi borde prata 

om sexualitet – men vi gör 

oftast inte det”. Vidare hittas tre 

underkategorier:  

1) sjuksköterskors attityder, 

kunskaper och färdigheter 

påverkar, 2) patienters sexuella 

problem är grunden till dialog 

och  

3) avdelningsmiljön påverkar.   

Jaarsma, T., 

Strömberg, A., 

Fridlund, B., De 

Geest, S., 

Mårtensson, J., 

Moons, P., 

Norekval, T.M., 

Smith, K., 

Steinke, E. & 

Thompson, D.R.,  

“Sexual 

counselling of 

cardiac patients: 

nurses' perception 

of practice, 

responsibility and 

confidence” 

European Journal 

of Cardiovascular 

Nursing 

2009 

Sverige 

Att beskriva ansvar, 

förtroende och praxis hos 

kardiologsjuksköterskor 

vad det gäller sexuell 

rådgivning och hur de 

uppfattade patienternas 

bekvämlighet vid 

diskussion kring sexuella 

frågor. 

Kvantitativ och 

kvalitativ studie. 

Frågeformulär samt 

demografisk del. 157 

sjuksköterskor, varav 

139 var kvinnliga. 

Trots att de flesta 

sjuksköterskorna kände sig 

ansvariga att diskutera 

sexualitet med patienterna, 

särskilt när patienterna själva 

tog initiativ till diskussion, så 

gjordes detta sällan. En 

femtedel av sjuksköterskorna 

kände att de hade otillräcklig 

kunskap och tvekade därför att 

bemöta patientens frågor då de 

var rädda för att inte kunna 

svara på dessa.  

Lavin, M. & 

Hyde, A. 

“Sexuality as an 

aspect of nursing 

care for women 

receiving 

chemotherapy for 

breast cancer in an 

Irish context” 

European Journal 

of Oncology 

Nursing 

2005 

Irland 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattningar och 

erfarenheter av att 

bemöta sexualitet som en 

aspekt i omvårdnaden 

hos kvinnor med 

bröstcancer som 

genomgår 

cellgiftsbehandling. 

Kvalitativ studie. 

Djupintervjuer samt 

demografisk del. Tio 

sjuksköterskor, varav 

alla var kvinnliga. 

Alla deltagare hade en 

medvetenhet att kemoterapi kan 

påverka en persons sexualitet. 

Dock undvek de att bemöta 

patienters sexualitet. De 

upplevde att de inte hade 

erhållit adekvat utbildning i 

ämnet. 
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RESULTAT 

Kunskap och 
utbildning i 
relation till 

sexualitet och 
kommunikation  

• Brist på kunskap 

• Inte tagits upp i 
tillräcklig 
utsträckning i 
grundutbildningen  

• Osäkra på om de 
kan svara på frågor 

• Ej kunskap om hur 
de ska hantera  
sexuella problem i 
praktiken 

Organisationens 
och miljöns 

inverkan 

• Brist på kunskap, 
avskiljdhet och 
kontinuitet 

• Tung arbetsbörda 

• Telefoner som ringer 

• Många korta 
sjukhusvistelser 

• Personalbrist 

• Resursbegränsningar 

• Bra 
vårdrelation 

• God 
kommunikations
-förmåga 

• Möta 
patienten vid 
flera tillfällen 

• Tillåtande 
atmosfär på 
avdelningen 

Demografiska 
faktorers påverkan 
på sjuksköterskors 

bemötande av 
sexualitet 

• Äldre, mer säkra på 
sin förmåga att 
bemöta patienters 
sexuella bekymmer, 
mer benägna att 
förmoda att patienter 
förväntar sig att 
sjuksköterskor frågar 
om deras sexuella 
bekymmer men anser 
i större utsträckning 
att sexualitet är ett 
för privat ämne att 
diskutera 

• Sjuksköterskor med 
högre position samt 
gifta sjuksköterskor, 
mer benägna att 
bemöta sexuella 
bekymmer 

• Längre arbets-
erfarenhet, mindre 
obekväma med att 
diskutera sexualitet, 
mindre benägna att 
tro att en patient är 
för sjuk för att vara 
intresserade av 
sexualitet och i 
mindre utsträckning 
skickar patienter 
vidare till en  läkare 

Kulturella 
aspekter på 
sexualitet 

• Religionens 
inverkan 

• Tabu 

• Uppfostran 

• Det socio-
kulturella 
inflytandet 

Komplexiteten 
i att 

kommunicera 
om sexualitet 

• Nivå av 
bekvämlighet 
och säkerhet 

• Känsligt ämne 

• Privat ämne 

• Oro för att 
kränka, uppröra, 
genera eller 
bekymra  

• Rädsla för att 
säga fel saker 

Sjuksköterskors 
upplevelse av 

ansvar att samtala 
om sexualitet 

• Samtal om 
sexualitet - 
sjuksköterskans 
ansvar? 

• Lämpligt för 
sjuksköterskor att 
diskutera sexuella 
frågor? 

• Osäkerhet kring 
av vem, när och 
hur dialoger om 
sexualitet ska 
genomföras 

•Sjuksköterskans 
roll innebär att 
tillhandahålla 
endast fysisk vård 

Sjuksköterskors 
förförståelse 
vad det gäller 

sexualitet  

• Patienten 
har viktigare 
saker att 
bekymra sig 
över än sex 

• Patienter 
som har en 
partner kan 
hantera 
sexuella 
problem själv 

• Patienter 
förväntar sig 
inte att 
sjuksköterskor 
ska diskutera 
sexuella frågor  

• Diskussion 
rörande 
sexualitet bör 
endast ske på 
patentens 
initiativ 

• Sexualitet är 
en viktig del av 
människans liv 

• Sexualitet 
innefattar 
fysiska, 
känslomässiga, 
psykologiska 
och sociala 
faktorer  

• Sexualiteten 
kan påverkas av 
sjukdom och 
behandling 

15 Bilaga 5 

15:1 Resultatfigur 


