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Sammanfattning 

Bakgrund: 
Sexualitet är viktigt för alla individer då det ingår i människans fysiska 

och mentala behov. För äldre personer oavsett sexuell läggning (hetero – 

bi – homosexuell) är sexualitet viktigt för upplevelsen av ett hälsosamt 

liv. Forskning visar att många äldre saknar just kärlek och en fysisk nära 

kontakt.  

Patienters sexuella uttryck i form av verbala och sexuella handlingar 

kan skapa oro hos personalen då de saknar kunskap inom detta område. 

Detta är ett problem då det är vårdpersonalens uppgift att hjälpa till att 

ersätta samhällets negativa bild kring äldres sexualitet med en positiv 

bild. 

Syfte: Att belysa vårdpersonalens attityder gentemot äldre patienters sexualitet. 

Metod: Denna uppsats är en litteraturöversikt där tolv vetenskapliga artiklar 

granskats. Databaserna som använts är CINAHL Plus With Full Text, 

Nursing and Allied Health Source, MEDLINE With Full Text och 

PubMed. Sökorden som använts är staff, nurse, nursing student, attitude, 

perceptions, experiences, barriers, perspektives, knowledge, older 

people, older adults, aged residential care, care, sexuality, sexual health. 

Resultat: Sexuell hälsa är ett komplicerat ämne för sjukvårdspersonal att ta itu 

med, diskussioner kring sexuella hälsofrågor har låg prioritet och det 

saknas rutiner för detta. I resultatet kom det även fram att vårdpersonal 

är medvetna om äldres sexuella behov men att de saknar kompetens för 

att kunna hantera dess uttryck. Andra påverkande faktorer kan vara ålder, 

kön, religion och ursprung. 

Diskussion: 

Metoddiskussion 

 

 

 

 

Det finns både styrkor och svagheter med den valda metoden. Svagheter 

kan vara att samtliga involverade artiklar var skrivna på engelska vilket 

kan leda till feltolkning då detta inte är författarnas modersmål. Det som 

kan vara både en styrka och svaghet är att artiklarna innefattar olika 

deltagarländer.  



 
 

 
 

 

Resultatdiskussion 

 

I resultatet kom man fram till att ämnet äldres sexualitet inte prioriteras 

inom vården och en viktig påverkande faktor i detta kan vara att 

vårdpersonal saknar specialistutbildning om äldre och sexualitet. 

Vårdmiljön är i de flesta fall inte heller anpassad för de äldre att uttrycka 

sin sexualitet. 

Nyckelord: personal, attityder, uppfattningar, upplevelser, äldre, sexualitet. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: 
Sexuality is important for all individuals, then it is a part of the humans 

physical and mental needs. For older people regardless of sexual orientation 

(hetero – bi - gay) sexuality is important for the experience of a healthy life. 

Research shows that many of the older people just lack of love and a physical 

close contact.  

Patient´s sexual expressions in the form of verbal and sexual acts 

sometimes creates anxiety among the care staff because of their lack of 

knowledge in this area. This is a problem too as it is the nursing staff tasked 

with helping to pay the society´s negative image  this topic with a positive 

image. 

Aim: To highlight professional healthcarer´s attitudes of older patient´s sexuality. 

Methods: This project is a literature review where twelve scientific articles reviewed. 

The databases was CINAHL Plus With Full Text, Nursing and Allied Health 

Source, MEDLINE With Full Text and PubMed. The keywords was staff, 

nurse, nursing student, attitude, perceptions, experiences, barriers, 

perspektives, knowledge, older people, older adults, aged residential care, 

care, sexuality, sexual health.. 

Results: Sexual health is a complicated subject for professionals to deal with, 

discussions about sexual health issues have low priority and routines are not 

established for this. This result also revealed that health professionals are 

aware of older people´s sexual needs but that they lack the skills to handle 

with its expression. Other influencing factors include age, gender, religion 

and origin. 

Discussions: 

Method -

discussion 

 

 

There are both strength and weaknesses with the selected method. For all 

involved articles the weaknesses can be that they were written in English, 

which may lead to misinterpretation when this is not the author´s native 

language. What can be both a strength and weakness is that the articles 



 
 

 
 

 

 

 

Result - 

discussion 

include various participating countries. 

In the result it was concluded that older peoples sexuality is not a priority in 

health care and a major influencing factor in this may be that health 

professionals lack the specialist training include older people and sexuality. 

The healthcare environment is in most cases not suitable for the elderly to 

express their sexuality. 

Keywords: staff, attitudes, perception, experiences, elderly, sexuality 
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Inledning 

Vårdpersonalens attityder gentemot äldres sexualitet som huvudfokus i denna 

litteraturöversikt är ett område som författarna till denna uppsats anser viktigt att belysa inom 

vården. Intresset för detta ämne väcktes efter två händelser som inträffat under författarnas 

praktikperiod. En händelse var att en över 90 år gammal man på ett äldreboende gav uttryck 

för sexuell lust inför en kvinnlig personal (en av författarna) vid intim hygienskötsel, övrig 

personal uppmanar henne då till att ”passa sig” för denna patient. Mannen hade en fru som 

var markant yngre än honom själv, vilket skapade olust hos personalen vid hennes besök och 

detta ledde till att personalen tog avstånd från och ignorerade patienten.  

Den andra händelsen inträffade på ett äldreboende för patienter med demens. Det som en 

av författarna erfaret under denna praktikperiod var att två patienter (en man och en kvinna) 

fattade tycke för varandra och personalen här uppmuntrade till att dessa två skulle umgås så 

mycket som möjligt. De fick bland annat sitta vid samma bord under måltid och mannen fick 

hjälpa till att köra kvinnan i hennes rullstol ute på avdelningen.  

Författarna tycker att det är intressant att ta reda på vad skillnaden på attityd mellan 

vårdpersonal kan bero på och förhoppningsvis kunna sprida vidare denna kunskap som 

framstår via denna litteraturöversikt till vårdpersonal inom äldrevården. Detta för att kunna ge 

vård som baseras på respekt för patientens värdighet. 

 

Bakgrund 

Äldre och åldrande människa 

Med äldre människa menar Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) från 

det att man fyllt 65 år. Att fylla 65 år kan för vissa individer innebära pension och möjlighet 

till att kunna uppfylla sina drömmar. För andra kan det i stället innebära något negativt som 

att kroppen börjar åldras och tron på att man kommer drabbas av olika sjukdomar (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

De biologiska förändringar som sker med åldern innefattar nedsättning av 

organsystemens kapacitet. Detta kan bero på den cell – och vävnadsdöd som sker successivt 

eller den nedsatta funktionen i celler och vävnader men det kan även förekomma en 

kombination av dessa två. Med detta följer en minskad reservkapacitet och sänkt 

immunförsvar. Den nedsatta funktionen kan även leda till nedsatt sexualfunktion. Hos äldre 

män kan man se försämrad sexualfunktion i form av erektil dysfunktion, och hos äldre 

kvinnor uppträder försämrad sexualfunktion bland annat i form av torra slemhinnor i 

underlivet (Dehlin, & Rundgren, 2007). 
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En annan ofta förekommande följd av åldern är sjukdom demens. Den vanligaste formen 

av demens Alzheimers sjukdom, vilket innebär nedbrytning av nervceller, för det mesta i 

hjäss – och tinningloben. Detta yttrar sig bland annat i form av minnesförlust och nedsatt 

rörelseförmåga (Ottosson & Ottosson, 2007).  

Det förekommer ofta att patienter med demens uttrycker sexualitet öppet. Detta skapar 

osäkerhet hos personal vilket visar på att det saknas kompetens inom demenssjukdom och 

äldres sexualitet (Benbow & Beeston, 2012). 

 

Sexuella uttryck och attityder   

En vanlig form av sexuellt uttryck är masturbation, och särskilt vanligt är det hos dem som 

saknar partner eller inte har förmågan att vara sexuellt aktiv tillsammans med en annan 

människa. Detta är bland äldre ett accepterat uttryck för sexualitet (Dehlin, & Rundgren, 

2007). Bland äldre människor med demens kan sexualiteten variera mellan verbala uttryck om 

kön till sexuella handlingar och för personalen ibland underförstådda sexuella uttryck 

(Benbow & Beeston, 2012).  

En rapport av Archibald utförd 1998, visar att hålla handen är det sexuella uttryck bland 

manliga och kvinnliga boende som rapporterades mest från de vårdavdelningschefer som 

deltog i studien. Det var även detta uttryck som rapporterades som mest acceptabelt, vilket 

spekulerats i och tros kan ha berott på att kvinnor och män som håller varandras händer sågs 

som normalt och ingick i den breda kulturella acceptansen för heterosexuella uttryck. I 

studien kom man även fram till att hålla händerna blev mindre oskuldsfullt och mindre 

acceptabelt när det fanns vårdare i närheten, eller om de två som höll varandras händer var av 

manligt kön och det fanns en vårdare i närheten. Detta har lett till att man avstått från att hålla 

varandras händer, dels för att försöka skydda sina känslor från vårdaren eller för att förhindra 

eventuella gräl med personal. I privatlivet sågs detta uttryck som oskuldsfullt och behagligt, 

medan det i offentlighet där det finns en risk att bli upptäckt av vårdaren, tolkades att hålla 

händerna som sexuellt och blev därmed avskräckt (Archibald, 1998). 

 

Myten kring äldres sexualitet 

Den finns en svår nöt att knäcka inom vården nämligen den myt som påstår att asexualitet 

råder vid hög ålder. Enligt Dehlin och Rundgren (2007) kan en viss förklaring till att denna 

myt uppstått vara bland annat; att när en äldre person som har barn blir änka eller änkling, 

avstår denne hellre från att träffa en ny partner än tar itu med barnens genans och agg. Dessa 
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upplevelser kan väckas av både moraliska och ibland även ekonomiska skäl (Dehlin & 

Rundgren, 2007). 

För många äldre är ett sexuellt samliv som fungerar av stor vikt för livskvaliteten (Dehlin 

& Rundgren, 2007). Livskvalitet hänger samman med begreppet hälsa och innefattar 

upplevelse av en helhet, lycka och framgång (Eide & Eide, 2009). Begreppet innebär även att 

ha förmågan att kunna hantera förändringar som sker under livets gång (Hagberg, 2004). 

Begreppet hälsa är ett komplext fenomen vilket innebär att det kan tolkas på många olika sätt. 

Hälsa kan för vissa vara ett tillstånd där fullständigt fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande 

förekommer. Att ha hälsa innebär därmed att man mår bra och är fullt frisk. Andra kopplar 

hälsan till det samma som att uppleva lycka, man kan alltså samtidigt vara sjuk men ändå 

uppleva att man har hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Vid brist på hälsa följer maktlöshet 

och en ökad sårbarhet hos patienten, en patient utrycker; ”man är i underläge från början”. 

När patienter utryckt t.ex. sexualitet öppet har personal utövat utpressning och straff, eftersom 

ett sådant beteende inte förväntas. Detta har lett till upplevelser av vanmakt och förtvivlan hos 

patienterna (Dahlberg et al., 2003).  

 

Sexualitet som fysiskt och psykiskt behov  

Sexualitet är mycket mer än endast penetration och kan jämföras med behov som hunger och 

törst vars hjärnaktivitet befinner sig på samma djup av hjärnan. På samma sätt som det finns 

ett belöningssystem/behovstillfredsställelse vid näringsintag när vi är hungriga finns 

belöningssystem vid sexualitet. Känslor som ångest och depression eller brist på kunskap kan 

hindra oss från att äta sunt, och på samma sätt kan det påverka sexualiteten. Bland annat 

ensamhet och utanförskap kan försvåra den sexuella problematiken och många patienter 

upplever oro kring detta (Hulter, 2009). Vi är alla i behov av en nära anknytning och behovet 

minskar inte med åldern (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2011), sexualitet är en del 

av människans fysiska och mentala behov och är därför viktigt för alla individer. För de som 

har den fysiska hälsan på sin sida kan sexualiteten bestå livet ut, och för vissa individer kan 

sexuell lust trots sjukdom bestå till de sista dagarna i livet (Bauer, McAuliffe & Nay, 2007). 

För äldre personer oavsett sexuell läggning (hetero – bi – homosexuell) är sexualitet dessutom 

viktigt för upplevelsen av ett hälsosamt liv (Benbow & Beeston, 2012). Men forskning visar 

att många äldre saknar just kärlek och en fysisk nära kontakt (Marcusson et al., 2011).  
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Utbildning och fortbildning 

Hälso- och sjukvårdspersonal är i behov av att utrustas med utbildning om äldres sexualitet. 

Detta för att kunna vara öppen om frågor kring detta ämne och på ett bra sätt informera äldre 

patienter samt möta upp behoven hos denna grupp av människor (Bauer et al., 2007). Det är 

särskilt viktigt att sjuksköterskan observerar sexualitet hos patienter med kroniska sjukdomar. 

Att erkänna de äldres sexualitet och sexuella problem är ett måste för att kunna upprätthålla 

patientens sexuella hälsa (Pangman & Seguire, 2000). I situationer där sjukdomen riskerar att 

bryta relationer är det viktigt att personalen hjälper till, stöttar och hittar ett sätt för de 

inblandade att upprätthålla en nära kontakt och njutning med varandra. Patienterna måste 

kunna försäkra sig om att personalen respekterar deras behov och önskningar av en - till - en 

relation med andra individer. Detta kan bidra till att vårdinrättningen känns som ett rikt och 

meningsfullt ”hem” (Kuhn, 2002). 

Attityder och föreställningar om sexualitet senare i livet är ofta starkt påverkat av myten 

om att äldre är sexuellt aktiva samt stereotyper. Detta gäller även allmänheten (Benbow & 

Beeston, 2012) och det är vårdpersonalens uppgift att hjälpa till att ersätta samhällets negativa 

bild kring sexualitet i det senare livet med positiv image som lyfter äldres sexualitet och 

normalisera denna viktiga del av livet (McAuliffe, Bauer & Nay, 2007). Tyvärr låter sig 

många personer inom vården påverkas av den myt som finns gällande äldre människor och 

sexualitet. Sexuella uttryck hos patienter med bland annat demens kan skapa oro bland 

personalen, uttryck i form av verbala till sexuella handlingar. Mest lämpliga sätt att bemöta 

dessa handlingar är med öppenhet, omtänksamhet, hänsyn till integritet samt öppna upp till 

diskussion för att hitta en personcentrerad väg för den enskilda individen (Benbow & 

Beeston, 2012).  

För att förbättra den sexuella hälsan hos dessa individer krävs utbildning eller 

fortbildning. Åldrande, demens och sexualitet bör inkluderas i utbildningsplaner samt 

kunskap och attityder relaterat till dessa tre bör ingå i utbildningsprogram. Mer arbete behöver 

läggas på miljöns påverkan och konsekvenser, särkilt inom gruppboenden. Attityder tar lång 

tid att förändra och sexualitet i det senare livet fortsätter vara ett eftersatt ämne (Benbow & 

Beeston, 2012). 

 

Problemformulering 

Äldres sexualitet är ett underutvecklat ämne och att människan inte skulle vara sexuellt aktiv 

vid hög ålder är en myt som härjar inom vården. Vårdpersonals attityder kring äldres 

sexualitet styrs till stor del av denna myt som råder i samhället och inom vården. 
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Äldres sexualitet är ett känsligt ämnesområde och tyder på att vårdpersonal har bristande 

kunskap inom ämnet. Den bristande kunskapen kan i många fall leda till att patientens 

mänskliga värde kränks tex. pga. att deras behov inte synliggörs. Attityder tar lång tid att 

förändra, därför är behovet av utbildning om äldres sexualitet stort, detta för att kunna skapa 

öppenhet samt kunna möta upp behov hos den äldre individen. 

 

Syfte 

Att belysa vårdpersonalens attityder gentemot de äldre patienternas sexualitet. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Författarna till denna litteraturöversikt har valt att koppla uppsatsen till begreppen människa 

och värdighet. 

 

Människa   

Enligt Malmsten (2008) är ingen individ den andre lik och inte heller den livsberättelse som 

vi bär med oss (Malmsten, 2008). Dahlberg och Segesten (2010) berättar att vi med hjälp av 

våra kroppar kan förmedla våra erfarenheter och upplevelser samt skapa gemensamhet med 

andra människor. Detta icke-verbala kommunikationssätt har dock bleknat bort då det verbala 

språket länge haft en större betydelse för människan (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Enligt humanismen beskrivs människan som ett centralt begrepp där alla människor har 

samma värde och rättigheter. Varje individ har ett värde i sig och ska inte användas som ett 

medel för något annat ändamål. Det humanistiska perspektivet strävar efter att göra väl och 

bevara den mänskliga kulturen. I vården innebär detta att man ser både på patient och på 

omvårdnadspersonal som delaktiga i en kultur. Respekten för människovärdet betonas liksom 

omsorgen som ett grundläggande värde. Det humanistiska perspektivet strävar efter att skapa 

ett gott liv och en god vård för alla individer oavsett social status och ålder (Sarvimäki & 

Stenbock – Hult, 2008). 

Humanismen är ett gammalt filosofiskt perspektiv som härstammar från antiken och är 

grunden för utvecklingen av den världsvida föreställningen om människans förnuft och lika 

värde (Sarvimäki & Stenbock – Hult, 2008).  Förnuft och samvete är de gemensamma 

egenskaperna för den ”mänskliga naturen” (Öresland & Lutzén, 2009). 

Både autonomi och integritet kan relateras till människovärdet. Människan har rätt att få 

leva som en unik individ med egna beslutsfattanden utifrån sina egna värderingar och egen 
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övertygelse. Med förutsättning att han/hon har den kapacitet och kompetens som krävs 

(Sarvimäki & Stenbock – Hult, s. 130, 2008).  

Autonomi innebär rätten till frihet; självbestämmande, självstyrande och att få skapa sina 

egna åsikter, vilket har en viktig betydelse för välbefinnandet (Sarvimäki & Stenbock – Hult, 

2008).  

Verkligheten inom dagens vård är såväl krävande som komplicerad och många gånger 

motsägelsefull och hotar många gånger individens integritet (Sarvimäki & Stenbock – Hult, 

2008). Begreppet integritet beskrivs som en känsla hos individen där denne upplever en helhet 

i alla livets dimensioner. Att hota en individs integritet kan leda till att han/hon känner sig 

sårbar och blir osäker på sin förmåga att klara av olika utmaningar. Ett exempel kan vara där 

man försöker skydda patienten från att skada sig själv och där insatserna medför att han/hon 

blir föremål för kontroll eller övervakning i sitt eget hem (Sarvimäki & Stenbock – Hult, 

2008).  

Den goda omvårdnaden innefattar förhållningssätt, reflektion, omdöme och handlingar. En 

negativ inställning försvårar möjligheten till att erbjuda en god vård. Vårdpersonalens 

individuella attityder spelar en stor roll för kvaliteten av omvårdnad. Den utveckling 

vårdpersonalen genomgår som person; ansvarskänsla, samvete, etisk känslighet och karaktär. 

Allt detta påverkar den individuella kapaciteten att kunna hantera olika situationer (Sarvimäki 

& Stenbock – Hult, 2011).  

 

Värdighet 

Som teoretisk ram för denna uppsats ligger även begreppet värdighet. Begreppet kan 

beskrivas som att visa empati och viljan av att aktivt möta patienten på dennes egna premisser 

(Eide & Eide, 2009), att bemöta honom/henne med respekt, skapa trygghet, möjligheter till 

inflytande på sin egen situation och möjlighet till att leva ett aktivt liv (Dunér & Blomqvist, 

2009).  

Enligt Stenbock – Hult (2004) bör man respektera den andres värdighet och rätt till egen 

vilja och eget sätt att uppleva olika situationer. Även individens rätt till egna känslor och 

åsikter bör tas i akt. För detta krävs att man accepterar den andre sådan som han/hon är och 

utgår från där denne befinner sig här och nu (Stenbock – Hult, 2004). Det är viktigt att 

försöka se saker ur patientens perspektiv och att låta patienten få så stort inflytande som 

möjligt över sin egen situation. Det innebär även att beskydda den enskilda individen mot 

skada samt hjälpa till med att stödja denne i att värna om sin egen hälsa och att använda sina 
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egna resurser. För detta krävs att som vårdare ha en god kommunikation med patient och 

närstående. (Eide & Eide, 2009). 

Värdighet gentemot patienten kan även innebära att visa vilja och förmåga till att dela 

även det svåra och obegripliga. Genom att våga erkänna för sig själv sin egen sårbarhet och 

ändå våga stanna kvar vid patientens sida i sårbara situationer och på så sätt göra att patienten 

känner sig trygg (Santamäki Fischer, & Dahlqvist, 2009).  

Att respektera patientens värdighet innefattar att ha en positiv och realistisk bild av 

honom/henne vilket vi kommunicerar. Vi utgår från att alla patienter även de med 

demenssjukdom kan uppleva känslor som mening, glädje, förtvivlan, smärta och sorg 

(Ternestedt & Norberg, 2009). Manthorpe et al. (2010) definierar begreppet värdighet som en 

vård av god kvalitet. 

Trots att det står i lagen att människovärdet är centralt inom vården, upplever många att 

deras människovärde kränks och att de inte har lika stort värde som andra individer. 

Människovärde - idealet är en gemensam överenskommelse som skrivits ned i lag och 

förordningar. Trots att det står i lagen behöver det inte betyda att det förverkligas i alla 

situationer. När man har visat respekt för alla de rättigheter en individ har, först då har man 

respekterat människovärdet (Sarvimäki & Stenbock – Hult, 2008). 

Inom vården kan det dock uppstå dilemman där patientens värdighet och integritet står på 

spel, då vårdarna utefter sina egna värderingar väljer att använda tvång för att skydda 

individens värdighet och integritet. Sådana situationer kan uppstå om patienten inte förmår att 

kontrollera sina primära kroppsfunktioner och därmed riskerar att utsätta sig för situationer 

där han/hennes värdighet och integritet kan komma kränkas t.ex. då äldre patienter uttrycker 

sexualitet öppet på en vårdavdelning. Dilemmat är att personalens handling i sig kan upplevas 

som kränkande av patienten (Eide & Eide, 2009).  

  

Metod 

Metoden som författarna tillämpat i denna uppsats för att besvara syftet är en litteraturöversikt 

där tolv stycken vetenskapliga originalstudier har inkluderats. 

Litteraturöversikt går ut på att göra en översikt över kunskapsläget inom ett visst område, 

eller som i detta fall ett problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde eller 

kompetensområde (Friberg, 2012). 

Som första steg har en inledande litteratursökning gjorts för att skapa en bred 

kunskapsgrund, samt undersöka vad som tidigare forskats på och vilka teoretiska 

utgångspunkter som använts. Detta innebär att de funna artiklarnas sammanfattningar först 
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lästs för att få ett helhetsgrepp.  Därefter avgränsades sökningen ytterligare med mer specifika 

sökord samt genom att inkludera och exkludera vissa sökord. Detta för att kunna välja ut 

relevanta artiklar (Friberg, 2012). 

Litteratur som sökts är främst artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter och rapporter. 

Förutom artiklar har annan litteratur som studentlitterära böcker använts. Vald litteratur har 

kvalitetsgranskats och analyseras av författarna vilket ledde till en beskrivande översikt av det 

valda ämnet (Friberg, 2012). 

 

Datainsamling 

För att ta fram fakta kring detta ämne har författarna använt sig av databaserna CINAHL Plus 

With Full Text och MEDLINE With Full Text. CINAHL har använts för att det är en 

omfattande databas med stort utbud av tidskrifter som gäller sjuksköterskor och vård. 

MEDLINE användes för att det är en databas som tillhandahåller material inom omvårdnad 

samt att ett stort antal artiklar finns tillgängligt i fulltext.  

Sökord som staff, nurse, nursing student, attitude, perceptions, experiences, barriers, 

perspektives, knowledge, older people, older adults, aged residential care, care, sexuality och 

sexual health är sådana som har används i olika kombinationer i litteratursökningen.  

Den kombination som gav flest träffar var older people and sexuality or sexuality and attitude 

and taboo.  

Sökningarna avgränsades med ”Peer Reviewed” vilket enlig Henricson och Mårtensson 

(2012) innebär att artikel är vetenskapligt granskad, detta krävs före det att en vetenskaplig 

publicering ska ske (Henricson & Mårtenssson, 2012). Författarna har försökt avgränsa 

studien till vårdpersonals upplevelser om äldre individers sexualitet. Syftet var från början att 

endast inkludera sjuksköterskor, därav har sökordet nurse använts. Sökning utan detta ord har 

prövats men inte gett fler antal sökträffar. Sökorden staff och older people har använts för att 

få fram studier med deltagargruppen vårdpersonal som arbetar med äldre patientgrupper. 

Målet var att inkludera studier där patienternas ålder var 65 år och uppåt, detta har dock varit 

svårt då det är brist på forskning kring det valda ämnet. 

Vårdpersonal som ingår i denna uppsats är läkare, sjuksköterskor, vårdbiträden främst på 

långtids - boende/äldreboenden, geriatrisk psykiatrivård, öppenvård men även från 

kirurgavdelning, akutsjukvård och studerande och nyexaminerade sjuksköterskestudenter. 

Den första sökningen var en bred fritextsökning, detta för att få en översikt på det valda 

området. Kombinationen av de valda orden var då older people and sexuality vilket gav ett 

stort antal träffar. För att avgränsa sökningen lades ord som attitude och taboo till och för att 
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avgränsa till det perspektiv som valts (vårdpersonalen) lades ord som nurse och aged 

residential care till sökningen. För att avgöra vilka artiklar som skulle inkluderas i uppsatsen 

utfördes kritisk granskning av de funna artiklarnas sammanfattning, därefter granskade 

författarna artiklarnas syfte, problemformulering, metod då originalartikel var kravet för 

inklussion till denna uppsats.  

 

Dataanalys 

Vid analys av text från dokument och andra källor är en så kallad innehållsanalys mest 

lämpad. Syftet behöver återigen betonas när man studerar författarnas olika åsikter om ett 

visst fenomen (Danielson, 2012). 

Allra först lästes och kritiskt granskades samtliga artiklar grundligt av båda författarna för 

att förstå innehåll och sammanhang. Därefter jämförde författarna liknelser och/eller 

skillnader i; teoretiska utgångspunkter, metodologiska tillvägagångssätt, analysgång samt 

liknelser och skillnader i syften. Resultaten från alla artiklar sammanställdes i en diskussion 

mellan författarna där liknelser och skillnader jämfördes (Friberg, 2012). Dessa 

sammanställdes därefter i en matris (se bilaga 2).  

Som nästa steg utsågs centrala faktorer; attityder, religion, språk, utbildning, miljö, tid och 

ålder utefter likheter i artiklarna, vilka författarna tyckte var utmärkande och viktiga 

utgångspunkter för det valda ämnet. Dessa utvecklades därefter och fick bli underrubriker i 

uppsatsens resultat.  

 

Likheter och skillnader 

Metodologiska tillvägagångssätt; de flesta av de studier som valts ut har använt sig av 

kvantitativa metoder men även kvalitativa metoder har använts, mer exakt fem stycken var 

kvantitativa, fyra kvalitativa samt tre stycken hade använt sig av en mixad metod. De 

kvantitativa studierna använde sig av enkäter som datainsamling, de kvalitativa studierna 

använde sig av intervjuer varierande mellan djup och semistrukturerade, både organiserade 

och oorganiserade. Även fokusgrupper har använts som datainsamlingsmetod. Tre av de 

utvalda artiklarna hade använt sig av en mixad metod. 

Analysgång; i de kvantitativa artiklarna har forskarna använt sig av chi – två – analys, 

icke – parametriska tester för variabler som inte är normalt fördelade, data har kodats för  

varje fråga och grundläggande deskriptiv statistik beräknats, beskrivande statistik tillsammans 

med tvåvägs variansanalys och kombinationen deskriptiv och Trendanalys.  
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I en av de kvalitativa artiklarna hade svaren analyserats först av forskarna självständigt 

och dels i grupp, två artiklar använde sig av fokuserad kodning för att utarbeta koder och 

förklara relationer mellan dem. Även Hel- analys samt Tematisk och statistisk analys 

genomfördes. En studie hade använt sig av grounded theory och i linje med denna användes 

den konstanta komparativa metoden, de tre typer av kodning som användes där var öppen, 

axial och selektiv. En annan artikel hade använt sig av Tematisk analys tillsammans med 

ordagrann transkription för att analysera sina intervjuer. 

Tre av de utvalda studierna bestod av Mixad metod, varav två innefattade Innehållsanalys 

och en enkla bivariata korrelationer. 

  

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska övervägande har utförts inför och under denna litteraturöversikt. Detta för 

att värna om forskningens anseende samt allmänhetens förtroende för forskning och 

högskoleutbildning. Författarna har reflekterat över sina egna tankar, ord och handlingar samt 

dess värden och värderingar och genom att ha skaffat sig kunskap om de etiska principerna 

försökt att utnyttja dessa i oförutsebara situationer där detta krävts. Vid översättning av texter 

från engelska till svenska har författarna försökt att bearbeta originaltexten före det att den 

översatts, detta för att minimera feltolkning (Kjellström, 2012). 

Uppsatsens ämnesområde är mycket lite utforskat, men författarnas mål var att endast 

inkludera artiklar som genomfört etiska överväganden eller etiskt godkända artiklar för att öka 

det vetenskapliga värdet (Wallengren & Henricson, 2012).  

 

Resultat 

Sexuell hälsa är ett komplicerat ämne för sjukvårdspersonal att ta itu med, diskussioner kring 

sexuella hälsofrågor har låg prioritet och det saknas rutiner för detta (Gott et al., 2004; Steinke 

& Patterson-Midgley, 1998).  

Enligt Dogan et al. (2008) och Di Napoli et al. (2013) har personalen som helhet en 

positiv attityd gentemot äldres sexualitet men deras kunskap är begränsad. Detta betonas även 

av Bouman et al. (2007) och Steinke och Patterson-Midgley (1998), de belyser att 

vårdpersonal behöver utbildas för att öka deras bekvämlighet och kunskap. Di Napoli et al. 

(2013) och Roach (2004) har uttryckt i sin studie att personal formas efter utbildning, religion 

och kulturella föreställningar samt livserfarenheter. Detta gör att vissa har lättare att ignorera 

eller skjuta undan de sexuella uttrycken än att möta dem (Di Napoli et al., 2013; Roach, 

2004).  
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Vårdpersonalens attityder vilka påverkar vårdkvaliteten 

Äldre individer och asexualitet 

Personal inom vården påverkas oundvikligen av de stereotyper, attityder och normer som 

finns i dess samhälle. Inom en vårdavdelning i Australien och Sverige ansågs endast 

asexualitet som ett normalt förhållande mellan de äldre patienterna. Personal berättar att den 

etiska grundsynen är att en mor – eller farförälder inte är sexuellt aktiv. Men att den etisk 

grundsynen kan variera från att vara restriktiv till att vara öppen i förhållande till dessa 

sexuella uttryck (Roach, 2004). En studie av Hayward et al. (2013) utförd med vårdpersonal 

som arbetade inom en sluten vårdmiljö i Storbritannien, visar att endast en liten del av 

vårdpersonalen kämpar med tron på att äldre är sexuellt aktiva, särskilt när patienten är 

änka/änkling och saknar partner (Hayward et al., 2013).  

Vårdpersonalen förväntar sig inte att påträffa ”olämpliga” sexuella beteenden bland sina 

äldre patienter. Detta bland annat eftersom de upplevde att sexuell aktivitet inte är lämpligt i 

denna åldersgrupp. Sexualitet förväntas endast bland yngre personer och de flesta anser att de 

äldre patienternas ålder inte är relevanta för att uppleva och tolka dessa sexuella beteenden. 

Det vill säga att patienterna inte är kapabla till att hantera situationen (Hayward et al., 2013).  

 

Äldres sexualitet är ett känsligt ämnesområde inom vården 

I en studie utförd av Roach (2004) upplever personalen mötet med frågor gällande sexualitet 

som obekvämt, och de står ständigt på spänn för att försöka undgå att hamna i sådana 

obehagliga situationer. Gott et al. (2004) upplyser att det råder oro bland vårdpersonalen över 

hur patienterna skulle komma att uppfatta frågor kring sexualitet. Att detta eventuellt skulle 

överträda en privat gräns och även förolämpa honom/henne genom att lägga sig i sådant som 

inte ingår i dess profession. Personalen upplevde även oro över att riskera väcka känslor och 

irritation om de ställer frågor kring sexualitet till tillexempel en äldre kvinna som inte haft 

sexuellt umgänge på mycket lång tid (Gott et al., 2004).  

I en studie utförd i Nya Zeeland av Gilmer et al. (2010) uppgav vårdpersonal att de känner 

obehag med att ta upp frågor kring sexualitet och vissa hade fått tillsägelse att inte stötta 

sexuella relationer och därför som exempel skulle lämna dörrar öppna till patienternas rum för 

att kunna ha insyn och kontroll. Men majoriteten av personalen tror att patienterna har 

sexuella behov och att deras sexuella aktivitet och intimitet bör stöttas av äldrevård och 

omsorg (Gilmer et al., 2010).  I en kvalitativ studie av Steinke och Patterson-Midgley (1998) 

lyfte en sjuksköterska fram information om sexualitet inför sina patienter. Patienterna 
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reagerade då generat och var tveksamma till att diskutera frågan vidare, vilket gjort att hon 

tagit avstånd från att diskutera ämnet. Sjuksköterskan berättar att hon inte kommer ignorera 

samtal kring sexualitet om det efterfrågas, men att samhället fortfarande inte är öppet för 

sådan diskussion (Steinke & Patterson-Midgley, 1998). 

 

Förhållningssätt, okunskap och specifika patientgruppers betydelse för vårdkvaliteten 

I Roachs (2004) studie hade en vårdanläggning från vartdera deltagande land (Australien och 

Sverige) ett restriktivt förhållningssätt till äldres sexualitet och tillfredsställelse av dess behov. 

Detta hade en stark påverkan på personalen i och med att stöd och utbildning kring sexuella 

frågor då inte kunde lämnas ut till personalen. Dessa avdelningar använde sig av ett så kallat 

”Standing guard context”. En av handlingarna i denna context var att sätta upp barriärer där 

ledningen hade i uppgift att upptäcka och sätta stopp för öppna sexuella uttryck och 

handlingar. Barriärerna kunde vara i form av fysiska där man t.ex. flyttade på patienter mellan 

rum eller annat hem, även psykologiska hot och straff förekom (Roach, 2004). 

I en annan organisation använde man sig av ett så kallat ”reaktivt skydd” vilket fungerade 

på liknande sätt som den restriktiva organisationens. Skillnaden var att i denna ”reaktivt 

skydds” organisation var personal mindre benägna att resa hinder för patienterna. Personalen 

här hade önskningar om att kunna hantera sina egna obehagskänslor kring sexualitet. Detta 

var dock svårt eftersom cheferna inte kunde ge dem det stöd de behövde, vilket kunde leda till 

att personalen oftare upplevde obehag och därmed oftare använde sig av bevakningsåtgärder 

(Roach, 2004). 

En ytterligare organisation var ”Guarding the guards”, här föreslogs en annan syn på 

sexuella frågor. Huvuduppgiften för den utvalda peronalen var att ”vakta” de som ”stod vakt” 

och se till så att de skulle misslyckas med att sätta upp hinder för patienternas sexuella 

uttryck. Detta genom att stötta övrig personal och därmed stärka deras reservkapacitet och 

hjälpa dessa människor att uppleva tillfredsställelse i sitt arbete. Denna person skulle klargöra 

personalens rättigheter och ansvar, relaterat till patienterna som sexuella varelser, samt främja 

patienternas medvetenhet om sin egen sexualitet. Denna personal strävade också efter att 

försöka utbilda och upplysa annan personal, patienter, familj och chefer. I Sverige var man 

mer tillåtande för denna typ av organisation än i Australien (Roach, 2004). 

Enligt Di Napoli et al. (2013) är vårdpersonalen inte van vid att stötta sexuella uttryck hos 

patienterna. Det råder även oro över reaktioner som skulle komma från de boendes familj och 

personalen hade frågor kring de boendes kapacitet till sexuellt samtycke. Majoriteten av 

personalen i denna studie efterlyser att klinisk personal som arbetar med patienter med 
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demens ska få specifika instruktioner om hur de bör hantera patienternas sexualitet och dess 

sexuella uttryck (Di Napoli et al., 2013). Inom ett annat boende för patienter med demens i en 

studie av Hayward, Robertson och Knight (2013) försökte personal värna om patienternas 

beteenden genom att använda sina kunskaper om demens och den enskilda patienten. Andra 

försökte se människan som en helhet och försöka upprätthålla sociala normer (Hayward et al., 

2013). I en studie utförd i Sheffield var personalen positiv till att patienterna själva tog upp 

frågor kring sexualitet. Sjuksköterskorna såg i denna studie ämnet sexualitet som en viktig del 

av sin yrkesroll eftersom sjuksköterskeyrket går ut på att ta hand om hela människan, och 

betraktade därmed ämnet som holistisk omvårdnad. Läkarna däremot ansåg att sexuell hälsa 

var en medicinsk fråga och inte har något med omvårdnad att göra (Gott et al., 2004). 

I en studie av Steinke och Patterson-Midgley (1998) kom det fram att sjuksköterskor har 

en negativ inställning till sexuell rådgivning och att de upplever att det är oförskämt att lyfta 

en diskussion angående sexualitet med patienter. Sjuksköterskorna på denna vårdavdelning 

berättar att de inte har någon önskan eller avsikt att diskutera sexualitet med patienterna, utan 

lämnar hellre över det ämnet till läkare eller specialistsjuksköterskor (Steinke & Patterson-

Midgley, 1998). 

Förutom de generella hindren som ekonomi och tidsbrist kom det fram att för både läkare 

och sjusköterskor kunde särskilda patientgrupper så som bland annat medelålders och äldre 

patienter, motsatt kön och patienter som var icke-heterosexuella också vara en hämmande 

faktor till god vård (Gott et al., 2004). I en studie av Hayward et al. (2013) kom det fram att 

homosexuella handlingar tolkas som mer oroande bland personalen än de sexuella handlingar 

som uttrycks av heterosexuella individer. En manlig sjuksköterska berättar att det var 

annorlunda och svårt att hantera. Trotts att han inte är det minsta homofob upplevde han ökat 

obehag när en manlig patient uttryckte sexualitet inför honom (Hayward et al., 2013). Magnan 

och Norris (2008) kom i sin studie fram till att hindren att ta itu med sexuella problem var 

större bland manliga sjuksköterskestudenter än bland de kvinnliga (Magnan & Norris, 2008). 

 

Miljö, religion, etnicitet, språk och kultur har betydelse för vårdkvaliteten 

Miljön kan vara ett hinder för att uttrycka sexualitet bland äldre. Påverkande miljöfaktorer 

som framkom i en studie av Gilmer et al. (2010) var brist på avskildhet, personal, andra 

boendes och familjens attityd, samt personalens val att skydda individer och den totala 

boendemiljön då sexuella utryck upplevs som negativt av omgivningen. Personalen påpekar 

att det är svårt att ta itu med sexualitet i samband med kognitiv svikt, nedsatt fysisk förmåga, 

comorbiditet och polyfarmaci. 
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Många av personalen upplevde att det var svårt att skapa avskildhet för patienterna på 

grund av hinder i miljön, som dörrar som inte gick att låsa, personer som ständigt passerar in 

och ut ur patienternas rum, mycket få anläggningar som byggs med dubbelrum för att kunna 

rymma par och det fanns inga utrymmen på avdelningen där sexuell aktivitet kunde ske. De 

ansåg även att de kunde gjort en insats med t.ex. hänga upp ”inte störa”- skyltar (Gilmer et al., 

2010).  

En studie av Gott et al. (2004) visade att mörkhyade patienter och etniska 

minoritetsgrupper, i samband med vårdarens attityder, var ett hinder för att kunna ge en god 

vård. Då det förekom uppfattningar bland personalen om att sexualitet diskuterades mindre 

öppet bland dessa människogrupper. Några bland personalen hade dock inlett diskussion 

kring sexualitet med denna typ av grupp utan att stöta på några problem (Gott et al., 2004). En 

annan problematik som personalen upplevt var med icke- engelsktalande patienter där 

närstående agerat som tolk. Patienterna upplevde då situationen som generande och blev 

återhållsamma med sina behov (Gott et al., 2004). 

Religion tycks ha en påverkan på upplevelsen av äldres sexualitet. Den vårdpersonal som 

tillbringar mindre tid i privata religiösa riter visar sig ha högre kunskap om sexualitet. Den 

ickereligiösa gruppen av personal tenderar även att rapportera högre förekomst av sexuella 

kontakter mellan icke-dementa (Di Napoli et al., 2013). Men enligt Bouman et al. (2007) 

finns ingen skillnad mellan personalens attityder gällande religion, inte heller när det gäller 

genus och sexualitet (Bouman et al., 2007). 

I en studie utförd inom ett sjukhus i norra Kina, med personal som hade erfarenhet av 

genital vård av män studerades uppfattningar, reaktioner och attityder till denna typ av vård 

bland personalen. Resultatet visade sig vara negativt då detta kan komma att äventyra 

vårdkvaliteten. Att en kvinnlig sjuksköterska hade fysisk kontakt med mannens könsorgan 

ansågs som sexuellt tillfredsställande för den manliga patienten, att endast röra mannens 

könsorgan ansågs av personalen vara en stimulans i sig och detta avspeglades i att personal 

som var ogifta saknade kunskap om sexuell prestation av penis. Penis ansågs av några i 

personalen vara ett organ för urinering och inte ett könsorgan, andra berättar att de inte ens 

ville titta på mannens könsorgan (Zang, Chung & Wong, 2009). 

Detta visar att den kinesiska kulturen kan vara ett hinder inom vården, då den innehåller 

normer kring kvinnlig sexuell anständighet till vilket kvinnor förväntas följa. Personalen 

upplevde även att de redan hade tillräckligt med arbetsbelastning och att ta itu med genital 

vård av män med dess känsloväckande upplevelser var en ytterligare belastning. Den 

kvinnliga personalen upplevde att manligt könsorgan – relaterad vård var omänskligt, 
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pinsamt, omoraliskt, obehagligt och ibland även kränkande om andra fanns närvarande. 

Känslorna upplevdes som starkare hos de kvinnor som var ogifta (Zang, Chung & Wong, 

2009). 

I en annan studie, även denna utförd i Kina, visade det sig att majoriteten av 

sjuksköterskorna aldrig hade utfört genital sårvård, perineal hygien, suprapubisk- och urin – 

katetrisering, och det var mer än hälften som tyckte att endast spolning av kateter skulle 

utföras av kvinnliga sjuksköterskor och att övrig genital vård skulle utföras av en manlig 

sjuksköterska eller annan personal, till exempel läkare. Personalen upplevde denna vård som 

generande och stötande. Studien kom fram till att de kvinnliga kinesiska sjuksköterskorna var 

ett hinder i vården men att deras attityder kring genital vård inte var negativ (Zang, Chung, 

Wong & Chan, 2009). 

Det kom även fram till att de kinesiska sjuksköterskorna inte brukar hjälpa till med hygien 

och toalettbesök då annan vårdpersonal eller anhöriga ofta finns tillgängliga och hjälper till 

med sådan typ av vård. Personalen upplevde genital vård av manliga patienter som generande 

och otäckt, men inte att det skulle vara sexuellt, smutsigt, stigmatiserat eller ha en påverkan 

på patientens sexuella hälsa (Zang, Chung, Wong & Chan, 2009). 

 

Utbildning, ålder och tidens betydelse för vårdkvaliteten 

Enligt Dogan et al. (2008) har personalen i helhet en positiv attityd gentemot äldres sexualitet 

men deras kunskap är begränsad (Dogan et al., 2008). Personalen i en studie av Hayward et 

al. (2013) förväntar sig att stöta på utmanande beteenden men är dåligt förberedda på hur de 

ska bemöta dessa då de har brist på kunskap om hur de ska bemöta patienternas sexuella 

uttryck (Hayward et al., 2013).  

Vårdpersonal som hade mindre än fem års arbetserfarenhet hade en mer negativ och 

restriktiv inställning till äldres sexualitet än de med över fem års arbetserfarenhet. Ju äldre 

personalen var desto mer tillåtande inställning hade de till sexualitet senare i livet (Bouman et 

al., 2007). Faktorer förutom utbildning och egna erfarenheter som kan ha påverkat dess 

attityder är åldersskillnad mellan personal och patient, vilket kan vara en förklaring till att 

äldre personal har lättare för en positiv attityd för sexualitet senare i livet. 

I studien kom man även fram till att cheferna på samtliga deltagande vårdhem var mer 

tillåtande och positivt inställda till sexualitet senare i livet än sjuksköterskor och vårdbiträden, 

vilket man tror kan bero på skillnad i utbildning och erfarenhet (Bouman et al., 2007). Det 

visade sig i en annan studie även att kvinnliga läkare hade betydligt lägre kunskap och mer 

negativa attityder än manliga läkare (Dogan et al., 2008). 
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Ett orosmoment som förekommer inom primärvården i Sheffield, England är att 

diskussionen eventuellt ska leda till liknelsen av att ”öppna en burk med maskar”, det vill 

säga att situationen skulle bli för stor och ohanterbar, dit tid och resurser inte skulle räcka till. 

Det största problemet är tidsbristen, att det inte finns utrymme nog till att skapa en god 

diskussion med patienten (Gott et al., 2004). I en studie av Steinke och Patterson-Midgley 

(1998) uppgav personal att patienterna befinner sig i ett akut stadium och att det inte finns 

någon tid över för att diskutera sexualitet. De upplevde att utbildningen till patienten är 

relaterad mer till överlevnad än livsnjutning. Sjuksköterskor behöver utbildas för att öka deras 

bekvämlighet och kunskap om hur sexuell rådgivning bör hanteras. Verktyg för undervisning 

av sexualitet bör även finnas tillgängligt på alla vårdinrättningar för att den lilla tid som finns 

ska kunna utnyttjas optimalt (Steinke & Patterson-Midgley, 1998). 

Bland lärarna som utbildar vårdpersonal visade sig att de med högre erfarenhet av att 

undervisa hade större kännedom om äldres sexualitet, även att kunskapen steg med åldern 

(Helmes & Chapman, 2012). En studie av Magnan och Norris (2008) visar att 

sjuksköterskeelever med längre avancerad utbildning la ner mer tid till att diskutera 

patienternas sexuella problem, och majoriteten av eleverna visade sig förstått hur patienternas 

sjukdomar och behandling kan påverka deras sexualitet. Även vikten av att låta patienterna få 

prata om sina sexuella problem samt att prata om sexualitet är en avgörande faktor för dennes 

vård- resultat. Ett fåtal av eleverna ansåg att sexuella frågor var för privat för att ta upp inför 

patienterna, att patienterna var för sjuka för att vara intresserade av sexualitet och att 

sexualitet endast bör diskuteras om det efterfrågas av patienten. Men ett stort antal av eleverna 

rapporterade att de tog sin tid åt att diskutera sexualitet med patienterna och att de trodde att 

patienterna förväntar sig att sjuksköterskor ska ta upp och diskutera sexuella problem 

(Magnan & Norris, 2008).  

När man tittar på det professionella förhållningssättet gällande sexuella behov för icke-

heterosexuella personers hälsa är det tydligt att det finns brist på kunskap, medvetenhet och 

utbildning inom detta område. Vårdpersonal uppger att de skulle känna sig obekväma i 

diskussion om sexuell hälsa med ickeheterosexuella personer, samt att de är osäkra på hur de 

skulle hantera sina egna åsikter. Personal berättar i enskilda intervjuer om situationer med 

patienter med mörk hy och etniska minoritetsgrupper samt äldre patienter, där de kränkt dessa 

genom att ha låtit sina förutfattade meningar styra diskussionen (Gott et al., 2004).  

I en studie av Gott et al. (2004) utförd inom primärvården kom man fram till att det finns 

en allmän insikt i att sexuell hälsa kan ha en viktig betydelse för en del människor, samt att 

primärvården här kan göra en stor insats. Men det som sätter stopp är ekonomi och tidspress 
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samt att sexualitet är ett komplicerat, omfattande och mångdimensionellt ämne vilket kräver 

kunskap samt andra resurser (Gott et al., 2004). Äldre patienters oro kring sexualitet kräver att 

sjukvårdspersonalen kan ge utbildning, stöd och råd om dessa frågor. Dessutom har utbildad 

personal möjlighet att motverka myter kring sexualitet samt stötta äldre i att anpassa sig till de 

fysiologiska förändringar som sker med åldern (Helmes & Chapman, 2012). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Med den valda metoden finns både fördelar och nackdelar. Författarna har hittat studier från 

olika länder (Birmingham och Northport, England, Turkiet, Australien, Nya Zeland och Södra 

Afrika, Amerika, Sverige och Kina) och dessa innefattar olika vårdyrkeskategorier och 

vårdavdelningar vilket gör att man får ett bredare perspektiv men kan försvåra jämförelser. 

Att studierna är utförda i olika länder kan även vara en fördel då Sverige är ett mångkulturellt 

samhälle.  

En annan svaghet är bristen på publicerat material som gjorde att fokus fick styras om. 

Att de flesta av artiklarna dessutom är kvantitativa är en svaghet då frågorna är styrande och 

påverkar deltagarnas svar och leder till att deltagarnas åsikter inte kommer till sin rätta. Även 

att de kvantitativa artiklarna använt sig av olika mätinstrument är en svaghet då författarna 

inte är vana vid att läsa av dessa. Detta kan eventuellt ha gjort att material feltolkas. 

Artiklarna är hämtade från olika databaser, detta är en styrka då de ger ett större antal 

sökträffar och ökar möjligheten att välja relevanta artiklar.  

Författarnas medvetenhet om sin brist på erfarenhet av c - uppsatsskrivning kan haft en 

positiv inverkan vid insamling, granskning och analys av data, då man blir mer kritisk och 

ifrågasätter sig själv. Med mer erfarenhet av detta hade artiklarna kunnat granskas på ett mer 

effektivt sätt. En annan fördel för det kritiska granskandet kan ha varit att författarna var 

medvetna om sina förutfattade meningar nämligen att vårdpersonal inte har vetskap om att 

äldre har sexuella behov även att personal tycker att det är fel att äldre uttrycker sexuella 

behov. Under denna studie kom det fram att vårdpersonal är medvetna om att äldre har 

sexuella behov men att de inte vet hur de bör hantera dessa uttryck, detta pga. bristande 

kunskap. 

Svagheter med denna metod (litteraturöversikt) är att den är begränsad på grund av att 

endast ett visst antal artiklar kan involveras vilket sänker trovärdigheten. Det är svårt att utse 

fokus i förväg, metodstilen är dessutom mycket tillåtande för tolkningar även om författarna 

försökt att inte lägga in egna värderingar genom att stanna upp och vara kritiska till sig själva. 
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Styrkor med denna metod är att den kräver ett brett sökande som start, vilket gör att det blir 

intressant då man kan komma hitta sådan information som man inte förväntat sig att hitta. Det 

är ett bra sätt att skaffa sig kunskap på. 

Författarnas strategi för att söka efter data var att först söka brett med få ämnesord (older 

people och sexuality) och därefter utöka med fler ord och kombinerade older people och 

sexuality med t.ex. care, nurse och attitude för att avgränsa sökningen. Svårigheten var att 

begränsa sökningen trots användning av sökord i många olika kombinationer och sökningarna 

gav få träffar med enbart vårdpersonalens perspektiv. 

Samtliga artiklar lästes igenom och granskades av båda författarna var för sig. Därefter 

diskuterades dess skillnader och likheter mellan författarna. Det som höjer trovärdigheten är 

att resultaten i samtliga artiklar generellt var mycket lika. 

Den teoretiska utgångspunkten människa och värdighet var mycket passande då fokus 

ligger på vårdpersonalens attityder gentemot patienterna sexualitet. Både vårdare och patient 

är människor med alla dess rättigheter och personalens attityder riskerar bland annat att 

kränka patienternas värdighet och integritet.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats är att belysa vårdpersonalens attityder gentemot äldre patienters 

sexualitet. Resultatet i uppsatsen belyser vårdpersonalens attityder gentemot sexualitet bland 

äldre individer, vad detta kan bero på samt vad det kan ha för påverkan på vårdkvaliteten. 

Resultatet tar även upp vårdpersonals behov av utbildning inom ämnet äldres sexuella hälsa. 

 

Människan, sexualitet och kultur 

Sarvimäki och Stenbock – Hult (2008) belyser att alla människor har samma rättigheter och 

värde och enligt Peate (2004) har varje sjuksköterska en central roll när det gäller att försöka 

hjälpa äldre patienter att uttrycka sig på det sätt de vill. Detta är särskilt viktigt när de gäller 

de patienter som är kroniskt sjuka eller har funktionshinder som kan hindra honom/henne från 

att uttrycka sig sexuellt. 

Resultatet i denna uppsats visar att många äldre är i behov av sexuell aktivitet och 

intimitet. Dessa behov kommer till uttryck både verbalt och ickeverbalt och kan belysas med 

Dahlberg & Segesten (2010) som beskriver att vi med hjälp av våra kroppar kan skapa en 

gemensamhet med andra människor. I denna kommunikation sker ett ömsesidigt utbyte av 

upplevelser och erfarenhet (Dahlberg & Segesten, 2010). En problematik som dock var starkt 
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framträdande i resultatet när det gäller äldres sexualitet var att detta inte stödjs av vården. 

Äldre ges inte möjligheten till fysisk och intim beröring inom slutenvården. 

Beröring i form av kramar och smekningar kan förmedla ömhet och tillgivenhet. Här kan 

kulturen spela en betydande roll då innebörden av denna typ av beröring är något som 

kulturen definierar genom värden, vanor och normer. Man kan tro att man är överens om hur 

beröring ska tolkas, men så är inte alltid fallet. Det är inte heller ovanligt att kvinnor och män 

tolkar beröring på olika sätt (Stier, 2009). I resultatet framkom det t.ex. att ogifta kvinnor i 

Kina tolkade beröring av mannens könsorgan i samband med vård som sexuellt. Den 

kinesiska kulturen innehåller normer kring kvinnlig sexuell anständighet till vilket kvinnor 

förväntas följa. Detta sätter sin prägel i hur dessa kvinnor agerar i olika vårdsituationer. Enligt 

Stier (2009) kan kulturen definiera betydelsen av beröring på olika sätt och tydliga 

kulturskillnader kan urskiljas. Bland annat berör människor i t.ex. Kina, Japan och Korea 

varandra mindre än vad nordeuropéer och nordamerikaner i allmänhet gör (Stier, 2009). 

Malmsten (2008) belyser att varje individ är unik och har en livsberättelse som bör 

uppmärksammas (Malmsten, 2008). Här kan de gemensamma egenskaperna för den 

”mänskliga naturen” som Öresland & Lutzén (2009) belyser komma väl till pass, nämligen 

förnuft och samvete, vilka kan användas för att på bästa sätt förstå en individs inre värld. 

 

Mötet med patientens sexuella uttryck 

I resultatet kom det fram att situationer där äldre patienter med t.ex. demens blottar sig 

offentligt, agerar personalen i syfte att skydda patientens integritet och värdighet, med bland 

annat verbala hot och sanktioner som t.ex. att tvinga patienterna att flytta mellan rum och 

även boenden. Det sistnämnda kan man belysa med Eide och Eide (2009), som tar upp ett 

dilemma där personalen med olika metoder försöker skydda patientens värdighet och 

integritet. När t.ex. en patient försätter sig i sociala situationer som kan tolkas som ovärdigt av 

omgivningen, väljer personalen att ta till tvång för att skydda individens integritet och 

värdighet. Dilemmat här är att tvångsåtgärden i sig kan av den utsatta patienten upplevas som 

en kränkning (Eide & Eide, 2009). Resultatet till denna uppsats menar att sådana situationer 

inte nödvändigtvis skulle behöva uppstå om miljön var anpassad för äldres sexuella behov 

som t.ex. dubbelrum och ökad kunskap och kompetens för ett bättre bemötande. 

Enligt Higgins et al. (2004) krävs det i vårdsituationer där man bemöts med sexuella 

beteenden från patienterna alltid en reflektion och bedömning då varje individ och situation är 

unik. Faktorer som riskerar att sexuella uttryck från patienterna behandlas okänslomässigt och 

på ett ickekonstruktivt sätt, är brist på utbildning, kultur som inte tillåter en öppen diskussion 
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om sexualitet eller den inställningen om att personal inte ska sätta sig i riskson för sexuella 

uttryck (Higgins et al., 2004).  

Den fysiska och psykiska miljön 

För den enskilda vårdaren finns etiska riktlinjer som måste följas och en av dem är respekt för 

människans värdighet (Eide & Eide, 2009). Det som var mycket framträdande i resultatet som 

kränker patientens värdighet och integritet var att personalen på ett eller annat sätt reste hinder 

för patienternas sexuella uttryck. Bland annat genom att hålla dörrar öppna till patienters rum 

för att hindra den privata sfären.  

Enligt Eide och Eide (2009) är många av samhällets äldre individer i behov av hjälp från 

vården. Därför är det enligt resultatet viktigt att den fysiska och psykiska vårdmiljön är 

anpassad efter de äldres behov. Vårdmiljön är avgörande för den enskilda individens sexuella 

hälsa och välbefinnande. Om patienternas sexuella uttryck och behov möts upp på fel sätt kan 

detta kränka individens värdighet. Dunér och Blomqvist (2009) beskriver att vårdmiljön bör 

utformas på ett sådant sätt att den upplevs så meningsfull som möjligt av den äldre patienten 

(Dunér & Blomqvist, 2009). Att vara patient kan innebära en begränsning av frihet och 

autonomi. Alla individer har dock rätt att vara människa med all dess innebörd, trots att de är 

beroende av andra personer (Jakobsen & Sörlie, 2010).  Men i resultatet kom det upp att bland 

annat inom primärvården diskuteras inte sexuella frågor med de äldre patienterna trotts att 

behovet finns. Detta bland annat för att vården inte har den kompetens och utbildning som 

krävs för att kunna uppfatta och bemöta dessa behov hos patenten. 

 En god omsorg innefattar att erkänna både sin egen och den andres värdighet. Detta 

innebär att respektera den andres vilja, eget sätt att uppleva en situation, rätt till egna känslor 

och åsikter samt att visa hänsyn och att acceptera den andra individen som den är utan att 

fördöma honom/henne (Stenbock – Hult, 2004). Men i resultatet kom det fram att t.ex. 

vårdpersonal väljer att inte diskutera sexualitet med äldre patienter eftersom de anser att 

patientens ålder inte är relevant för denna typ av aktivitet. Stenbock – Hult (2004) belyser 

även att man inte heller ska försöka forma patienten utefter sina egna idéer (Stenbock – Hult, 

2004). I resultatet kom det dock fram att man försöker rätta de äldre efter de attityder som 

förekommer inom vården. Bland annat efter den myten att äldre är asexuella. Detta 

implementeras genom att vårdmiljön inte är anpassad för äldres sexuella behov. 

Boendemiljön är t.ex. för det mesta utformad med enkelrum vilket hindrar de boende från 

samlevnad. De äldre ges inte heller tillfälle att ta upp och diskutera sexuella frågor. 
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Faktorer som hindrar vårdpersonal från att stötta äldres sexualitet 

I resultatet kom författarna till denna uppsats fram till att det finns ett antal faktorer som 

förhindrar vårdpersonalen att stötta äldres sexualitet, bland annat tid, miljö och kompetens. 

Detta bestyrks med Guthrie (1999) som belyser att bristande tid och hög arbetsbelastning och 

ickeintegrerad miljö gör att det inte är möjligt att diskutera intima frågor med patienten. Men 

den viktigaste och mest avgörande faktorn som hindrar vårdpersonal från att ta upp frågor 

kring sexualitet är brist på utbildning som kan ge sjukvårdspersonal självförtroende att 

applicera den teoretiska kunskapen i praktiken. Detta kommer även fram i studien av 

Jakobsen och Sörlie (2010) som tar upp att det i det moderna samhället råder stora krav på 

effektivitet även i vården vilket gör att människovärdet urholkas då tid och resurser inte 

räcker till för att erbjuda patienterna, särskilt äldre med demens en värdig vård.  

Resultatet belyser att diskutera sex med äldre patienter upplevs som svårt av vårdpersonal 

och detta kan försvåras ytterligare med det som även Taylor och Gosney (2011) tar upp, 

nämligen att äldre patienter ofta har med sig sina barn. Detta kan hindra patienten från att vilja 

ta upp eller diskutera frågor kring sexualitet då det kan vara en generande situation. En annan 

hindrande faktor är att många patienter föredrar vårdare av samma kön som de själva (Taylor 

& Gosney, 2011). Detta skulle kunna verka som hinder för att upprätthålla äldre individers 

värdighet och sexuella hälsa. Om det brister i information om eventuella val eller då 

valmöjligheten är liten kan patientens värdighet bli kränkt då denne blir ”påtvingad” en vård 

som han/hon inte haft möjlighet att välja. 

I resultatet kom det fram att vårdmiljön i allmänhet inte är anpassad för äldre att ta upp och 

diskutera sexuella problem. Även myten att äldre är asexuella samt attityder som bland annat 

tror att sexualitet inte diskuteras bland vissa etniska minoritetsgrupper råder runt om i världen. 

Detta belyses även av Higgins et al., (2004) som anser att detta är en faktor som kan vara ett 

hinder för att ta upp och diskutera sexualitet med patienten.    
 

Attityder, myten och värderingar kring äldres sexualitet 

I resultatet framkom det att många vårdare inte tror att äldre är sexuellt aktiva, inte heller att 

de äldre har förmågan att kunna uppleva och tolka dessa uttryck. De negativa attityder kring 

äldres sexualitet som förekommer inom vården gör det svårt för vårdpersonal att utföra en god 

vård, särkilt när det gäller att bevara integritet och värdighet. I en kvalitativ studie utförd av 

Jakobsen och Sörlie (2010) kom man fram till att vårdgivare upplever etiska utmaningar inom 

vårdhem, särskilt när det gäller äldre som lider av demenssjukdom. De individer som 
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tillfrågades i denna studie såg balansen mellan det ideal som är utformad för vården; 

autonomi och värdighet, som ett dagligt problem. Sjukvårdspersonalen definierade den kultur 

de arbetar i som icke stödjande. De ansåg även att de inte blir sedda och hörda i situationer 

där de inte håller med de grundläggande värderingarna inom organisationen, som t.ex. att 

äldre inte har sexuella behov och sexualitet är endast till för yngre individer.  

I en israelisk studie utförd av Taylor och Gosney (2011) har man undersökt personalens 

inställning till deras patienters sexualitet. När patienternas uttryck för kärlek kom i nivå med 

romans var det inte längre acceptabelt, det skapade olust och aggression hos personal. Bland 

annat ska en anhörig ha bemötts med ett nedlåtande och hånande agerande från personalen, 

utan hänsyn till parets behov av kärlek (Taylor & Gosney, 2011). Vilket även framkom i 

resultatet där patienter som höll varandras händer ansågs som sexuellt laddat och 

skuldbelagdes av vårdpersonal. 

 

Äldres sexualitet är ett känsligt ämnesområde inom vården 

I resultatet framkom det att äldres sexualitet är ett känsligt ämnesområde och att detta inte 

gärna diskuteras pga. bland annat bristande kunskap om äldres sexualitet och deras förmåga 

till sexuell njutning. Higgins, Barker och Begley (2004) betonar att diskussion av frågor kring 

sexualitet är en utmaning för sjukvårdpersonal (Higgins et al., 2004).  Detta styrks även av 

Taylor och Gosney (2011) som berättar bland annat att ett stort antal allmänläkare från USA 

inte förväntar sig att deras äldre patienter är sexuellt aktiva och inte heller är intresserade av 

att prata om frågor som rör sexualitet. Det händer även att frågan kring sexualitet inte 

diskuteras alls om enskilda läkare misstycker till äldre individers rätt till sexuell aktivitet, t.ex. 

vid sjukdom som påverkar den fysiska och psykiska förmågan negativt. Deltagande läkarna i 

denna studie uppgav att de var oroliga för att den professionella relationen till patienterna 

skulle komma till skada om frågan om sexualitet lyfts fram. Detta var dock inget som oroade 

sjuksköterskorna i denna studie. Men något som oroade sjuksköterskorna var att det skulle 

väckas frågor och funderingar som skulle komma ta för stor tid och bli ohanterbara (Taylor & 

Gosney, 2011). I en studie av Guthrie (1999) kom det fram att sjuksköterskor dock inte var 

villiga att ta upp frågor om sexualitet med sina patienter. Denna skillnad i resultat mellan 

dessa studier kan bero på deras tidsutförande. 

Higgins, Barker och Begleys (2004) studie visar också på att diskussion om sexuella frågor 

är en utmaning för vårdpersonal, men ingen fråga bär så stor känslomässig tyngd och 

motstridighet som hypersexualitet vilket enligt uppsatsens resultat var mycket framträdande 

bland patienter med demens. Hypersexualiteten uttrycks ofta som öppna sexuella handlingar, 
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t.ex. att öppet blotta sina könsdelar. Detta måste enligt Higgins at al. (2004) bemötas på ett 

sådant sätt att det skyddar värdighet och känslor hos alla inblandade. Eide och Eide (2009) 

betonar att man som vårdare bör bemöta patienten med respekt men även uppmuntra till 

empowerment, vilket har sin grund i etiska värderingar som lika värde, autonomi och 

värderingar. Att uppmuntra till empowerment innebär att låta patienten behålla så mycket 

makt och kontroll över sin situation som det är möjligt (Eide och Eide, 2009). Att stötta 

patientens autonomi kan dock vara en problematik inom vården, exempelvis hur kan du 

garantera att autonomi respekteras i en situation där patienten har sjukdomen demens? Och 

hur kan du garanter att man tar hänsyn till autonomi trots att patienten är kapabel till att fatta 

egna beslut? (Sarvimäki & Stenbock – Hult, 2008). 

 

Kliniska implikationer   

Med denna uppsats hoppas författarna kunna uppmuntra vårdpersonal och andra 

vårdstudenter att få en positiv syn till och att stötta äldre patienters sexuella behov. Även att 

tänka till och sätta ord på det som dessa äldre patienter ger uttryck för, att sexualitet bland 

äldre är vanligare än vad man kan tro och att vården är medveten om detta, samt att han/hon 

inte är ensam om att vilja stötta äldres sexuella hälsa. Detta genom att denna uppsats kommer 

publiceras i databasen Diva och förhoppningsvis kommer andra studenter att läsa denna 

uppsats. Författarna hoppas även kunna presentera detta arbete på deras framtida arbetsplats 

och på så sätt kunna påverka vårdens attityder gentemot äldres sexualitet till det positiva. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Något som kom fram i studierna var att det finns mycket lite forskning gjord om äldre 

dementa och sexualitet och att utbildning och kompetens efterfrågas kring detta ämne. Det 

skulle även vara intressant om någon kunde utföra en studie med en mer tydlig jämförelse 

mellan olika kulturers uppfattning av äldres sexualitet. Författarna till denna uppsats hoppas 

att denna litteraturöversikt kan leda till inspiration för vidare studier om detta. 

 

Slutsats 

Det finns en stor variation på vårdpersonals attityder gentemot äldres sexualitet, med denna 

litteraturöversikt har författarna försökt att ta reda på vad detta beror på. Det man fått reda på 

är att det finns en hel del faktorer som påverkar individers attityder gentemot sexualitet i det 

senare livet, bland annat kön, ursprung, religion, ålder och utbildning. 
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Sjukvårdspersonal upplever att det är svårt att prata om ämnet sex, och att dessutom ta 

upp det med äldre patienter försvårar situationen ytterligare. Vissa i sjukvårdspersonalen är 

oroliga för att de ska göra de äldre patienterna upprörda/väcka anstöt om de tar upp sexuella 

problem med dem. Personal var även bekymrad för att deras kultur skulle påverka 

patienterna.  

Vårdpersonal som arbetar med äldre människor behöver få mer kunskap om sexualitet 

senare i livet för att få den kompetens som krävs för att ta upp och diskutera sådana frågor. I 

resultatet kom man fram till att det finns en positiv relation emellan attityd och kunskap. 

Vilket innebär att placera in äldres sexualitet i vårdutbildning kan leda till en mer positiv 

attityd till sexuella beteenden hos äldre individer det vill säga högre kunskap – mer positiv 

attityd. Utbildning är nödvändig för att kunna skapa en arbetsmiljö där personalen vågar 

erkänna sin oro och uttrycka sina känslor utan att bli beskyllda eller utsatta för hån. Genom att 

ha kunskap om äldres sexualitet, fysiska åldersförändringar och de psykologiska 

konsekvenserna av detta kan sjuksköterskan ge en god och holistisk vård som är värdig den 

äldre patienten och dennes partner. Genom att förklara varför förändringar i kroppen sker 

samt erbjuda råd kan den terapeutiska relationen stärkas mellan vårdare och patient. 
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Di Napoli, E. A., 
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Staff Knowledge 

and Perceptions of 

Sexuality and 

Dementia of Older 

Adults in Nursing 

Homes. 

2013, 
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Northport, 

Alabama, J. 
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kunskap och 

attityder om äldre 
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enkätstudie. 
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100 anställda på tre olika vårdhem 
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attityder gentemot 
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utbildning och effektiva 
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Aging Health 
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1087 originally 

published online 

17 July 2013. 
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10.1177/0898264
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för dementa. 

Krav för deltagande var att vara 

anställd på en av dessa 

vårdinrättningar. 

 

Datainsamling 
Frågeformulär, och diskussion i 

fokusgrupp. 

 

Analys 
Enkla bivariata korrelationer 

genomfördes  

 

åtgärder för att balansera 

säkerhet och autonomi. 

Dogan, S., Demir, B., 

Eker, E., & Karim, S. 

Knowledge and 

attitudes of 

doctors toward the 

sexuality of older 

people in turkey. 

2008, Turkiet, 

International 

Psychogeriatrics, 
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doi:http://dx.doi.

org/10.1017/ 
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människor. 
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versionen av Aging Sexuell 

Kunskap och Attitudes Scale 
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Analys 
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grundläggande deskriptiv statistik 

Visade låg medvetenhet 

bland turkiska läkare om 

sexualitet senare i livet. 

Endast en liten andel 

angav att de ”alltid” 

diskuterar sexuella 

problem med sina äldre 

patienter. Medans lite 

mer än hälften angav att 

de tar upp sexuella 

problem med sina 

patienter ibland.  

Majoriteten angav att 

patienternas kön inte 

spelade någon roll vid 

diskussion om sexuella 

problem. 
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beräknades. Rapporterat procenttal 

för varje fråga. Skillnader mellan 

grupperna på kontinuerliga variabler 

undersöktes med hjälp av oberoende 

urval t – test. 

 

Gilmer, M., Meyer, 

A., Davidson, J., & 

Koziol-McLain, J. 

Staff beliefs about 

sexuality in aged 

residential care. 

2010, Nya 

Zeeland,  

Nursing Praxis 

In New Zealand, 

26(3), 17-24. 

 

Att ta reda på hur 

vårdpersonal 

hanterar sexuella 

uttryck hos 

patienter på 

ålderdomshem. 

Mixad enkät studie 

 

Urval 
21 ålderdomshem identifierades i 

Hawkes Bay DHB. Deltagarna var 

sjusköterskor och läkare. 

 

Datainsamling 
Deltagarna svarade anonymt på en 

enkät. 

 

Analys  
Svaren från de kvalitativa frågorna 

analyserades först av forskarna 

självständigt och dels i grupp. 

Innehållsanalys användes för att 

identifiera faktorer som nämns av 

deltagarna. 

 

Majoriteten av 

deltagarna tror att 

invånarna har sexuella 

behov som bör erkännas 

och stödjas. Sexuella 

uttryck skapar obehag 

bland personal. 

Faktorer i vården som 

hindrar äldre från att 

vara sexuellt aktiva var 

bland annat brist på 

integritet och 

personalens negativa 

attityder. 

Gott, M., Galena, E., 

Hinchliff, S., & 

Elford, H.  

 

“Opening a can of 

worms”: GP and 

practice nurse 

barriers to talking 

about sexual 

health in primary 

care. 

2004, Sheffield, 

England, Family 

Practice, 21(5), 

528-536. 

 

Att identifiera 

hinder som 

uppfattas av 

allmänläkare och 

öva sjuksköterskor 

att hämma 

diskussionen om 

Kvalitativ, semi - strukturerade 

intervjuer 

 

Urval 
Potentiella deltagare identifierades 

från en publicerad 

förteckning över allmänläkare och 

Deltagarnas 

föreställningar om 

sexuellt relaterade frågor  

är mycket problematiskt 

inom primärvården på 

grund av deras 

känslighet, komplexitet 
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sexuella 

hälsofrågor. 

 

PNS täcker alla metoder 

primärvården 

i Sheffield, detta för att maximera 

mångfalden av deltagande 

egenskaper. 

 

Datainsamling 
Semi-strukturerade intervjuer 

genomfört med 22 allmänläkare och 

35 sjuksköterskor  

rekryteras från olika praxis i hela 

Sheffield. 

 

Analys 
Intervjuerna transkriberades 

ordagrant och avskrifterna 

anonymiserades.   

 

och begränsningar i tid 

och expertis. Även 

särskilda hinder 

identifierades. 

 

Hayward, L. E., 

Robertson, N., & 

Knight, C.  

 

Inappropriate 

sexual behaviour 

and dementia: An 

exploration of 

staff experiences. 

2013, 

Storbritannien, 

Dementia, 12(3), 

doi:10.1177/147

1301211434673 

Att undersöka 

personalens 

upplevelser av 

olämpliga sexuella 

beteenden som 

uttrycks av äldre 

vuxna med demens. 

Kvalitativ, semistrukturerade 

intervjuer, grundad teorimetod. 

 
Urval 
Fjorton anställda som arbetade inom 

en sluten miljö,  

Nio vårdpersonal och fem allierade 

vårdpersonal, 

samtliga minst ett års erfarenhet av 

att arbeta med äldre vuxna med 

demens. 

 

Datainsamling 
Deltagare – intervjuer 30 – 90 min. 

Deltagarnas upplevelser 

verkade underbyggas av 

komplexa sociala och 

psykologiska processer. 

Chock, förlägenhet och 

oförståelse var 

framträdande. 

Personalen uttryckte 

oförståelse över hur de 

skulle hantera de äldres 

sexuella uttryck. 
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långa. Genomfördes mellan juli 

2008 – febr. 2009. Alla digitalt 

inspelade och transkriberades 

ordagrant av den första författaren. 

 

Analys 
Fokuserad kodning användes för att 

utarbeta koder och förklara 

relationer mellan dem. 

Hel- analys användes. 

Koder utvecklades och anteckningar 

utarbetades. 

 

Helmes, E., & 

Chapman, J. 

Education about 

sexuality in the 

eldery by 

healthcare 

professionals: a 

survey from the 

Southern 

Hemisphere. 

2012, Australien, 

Nya Zeland och 

Södra Afrika, 

Sex Education, 

12(1), 95-107. 

doi:10.1080/ 

14681811.2011.6

01172. 

 

Ta reda på nivån av 

kunskap om 

sexualitet och 

attityder inom 

utbildning av 

vårdpersonal 

 

Kvantitativ enkätstudie. 

 

Urval 
364 universitetslektorer i skolor i 

medicin, omvårdnad, arbetsterapi, 

sjukgymnastik, psykologi och 

sociologi, i Australien, Nya Zeeland 

och Sydafrika. 

 

Datainsamling 
Deltagarna fick svara på enkäten 

Whites Aging Sexualitet Kunskap 

och attityd skala.  

 

Analys  
Beskrivande statistik användes 

tillsammans med tvåvägs 

variansanalys. 

Inga stora skillnader i 

allmänhet i genomsnitt 

på nivå av kunskap och 

attityder mellan de olika 

yrkeskategorierna i de 

olika länderna. 

 

Lärare och vårdpersonal 

har genomsnittlig 

kunskap om sexualitet. 

Äldre hade mer kunskap 

än de yngre. 

 

Magnan, M., & Norris, Nursing students' 2008, Amerika, Att identifiera och Enkät, Deskriptiv, korrelation Majoriteten uppgav att 
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D.  

 

perceptions of 

barriers to 

addressing 

patient sexuality 

concerns. 

Journal Of 

Nursing 

Education, 47(6), 

260-268. 

doi:10.3928/014

84834-

20080601-06 

beskriva attityder 

och föreställningar 

som kan verka som 

hinder för att ta itu 

med sådant som har 

med patienternas 

sexualitet att göra. 

Och för att 

fastställa hur 

omfattande dessa 

attityder och 

föreställningar 

påverkas av 

personliga faktorer 

som ålder kön och 

utbildning. 

design. 

 

Urval 
341 st. första årets 

sjuksköterskestudenter. De flesta var 

inskrivna i ett traditionellt 

sjuksköterskeprogram, 47 st. var 

seniorer i det påskyndade 

andragradens programmet. Ålder 

mellan 19 – 52 år.  

 
Datainsamling 
Skedde från februari till mars 2006. 

Anonymt deltagande, rekrytering 

personligen eller online.  

 
Analys 
Både deskriptiv och Trendanalys 

användes. Trendanalys ingår 

korrelation, 

t - tester och Kruskal - Wallis test. 

 

det inte finns tid att ta itu 

med dessa problem, även 

tron att patienterna inte 

förväntar sig att 

sjuksköterskor ska 

bemöta dessa problem. 

Andragradens elever 

inom det påskyndade 

progrmmet var mer 

restriktiva i sina attityder 

än traditionella 

studenter. 

 

Roach, S. 

 

Sexual behaviour of 

nursing home 

residents: staff 

perceptions  

and responses.  

2004, Australien 

och Sverige, 

Journal Of 

Advanced 

Nursing, 48(4), 

371-379. 

Att fastställa 

personalens 

uppfattningar om 

vilka typer av 

sexuella och 

tillgivna beteenden 

som uppträder på 

vårdhem och att 

fastställa deras 

känslor och svar på 

Grundad teori studie. 

 
Urval 
Vårdpersonal på sjukhem i 

Australien och Sverige. 

Personalen uppmanades att frivilligt 

bli intervjuad när de informerats om 

projektet på möten och genom 

affischer. 

30 deltagare deltog i frivilliga 

Personal uppfattningar 

och reaktioner på 

invånarnas sexuella 

beteende visade sig 

påverkas av deras egen 

bekvämlighet relaterad 

till sexualitet frågor och 

etos inom den 

organisation där de 

arbetade. 



 
 

37 (39) 
 

 

dessa beteenden. intervjuer, 18 st. deltog i nominella 

gruppdiskussioner och 5 st. deltog 

som viktiga informanter. 

 

Datainsamling 
Ostrukturerade djup intervjuer, 

spelades in och transkriberades 

ordagrant. Den nominella 

diskussions -gruppen ombads att 

lista deras attityder och 

föreställningar i samband med vissa 

frågor., som sedan deklareras och 

registreras. Diskussion följde 

därefter. Fältanteckningar togs. 
 

Analys 
Grundade teori metoden, och i linje 

med denna den konstanta  

komparativa metoden användes. 

 

Organisationerna var i 

stort sätt mycket 

restriktiva till äldres 

sexualitet. 

I Sverige var man mer 

tillåtande till den icke – 

restriktiva 

organisationen än i 

Australien. 

Steinke, E., & 

Patterson - Midgley, P.  

 

Perspectives of 

nurses and patients 

on the need for 

sexual counseling 

of MI patients.  

 

1998, 

Rehabilitation 

Nursing, 23(2), 

64. 

Att undersöka hjärt 

– sjuksköterskors 

bekvämlighet, 

ansvar och 

utövande av sexuell 

rådgivning. 

Och patienters 

upplevelser av 

sexuellrådgivning. 

Mixad enkätstudie 
 

Urval 
Sjuksköterskor och patienter på en 

hjärt –kärlavdelning. 

 
Datainsamling 
422 enkäter lämnades på deltagande 

vårdavdelning, sjuksköterskorna 

ombads lämna komentarer om sin 

erfarenhet om sexuell rådgivning, 

patienterna ombads identifiera 

Både sjuksköterskor och 

patienter uttrycker oro 

över sexuell rådgivning. 

Resultatet kom fram till 

bristande 

instruktionsmaterial, att 

personal är villiga att 

diskutera sexuella 

problem med sina 

patienter men att 

samhället inte är redo för 

sådana typer av frågor.  
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frågor och funderingar. 

 
Analys 
Innehållsanalys 
 

Zang, Y., Chung, L., 

& Wong, T.  

 

Chinese female 

nurses' perceptions 

of male genitalia -

related care -- part 

1. 

2009, Kina, 

Journal Of 

Clinical Nursing, 

18(6), 817-825. 

doi:10.1111/j.13

65-

2702.2008.02419

.x 

Att utforska 

kinesiska kvinnliga 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

genital vård av 

män. 

Utforskande kvalitativ studie 

 

Urval 
Åtta sjuksköterskor med erfarenhet 

av genital vård av män, ålder 19 – 

40 år och jobbade på ett sjukhus i 

norra Kina.  

 

Datainsamling 
Ändamålsenlig provtagning och 

semi- strukturerade intervjuer som 

spelades in digitalt och 

transkriberades ordagrant. 

Intervjuguide användes. 

Deltagarna bjöds in till intervju. 

Muntligt samtycke erhölls. 

 

Analys 
Tematisk analys. 

Den ordagranna transkriptionen  

användes för att analysera den första 

serien av intervjuer. 

 

Kinesiska kvinnliga 

sjuksköterskors 

uppfattningar, reaktioner 

och attityder till genital 

vård av män kan vara 

negativ, med följd att 

kvaliteten på genital vård 

av män skulle kunna 

äventyras. Den kinesiska  

kulturens syn på 

sexualitet kan spela en 

kritisk roll. 

Zang, Y., Chung, L., 

Wong, T., & Chan, M.  

Chinese female 

nurses' perceptions 

of male genitalia-

related care -- part 

2009, Kina, 

Journal Of 

Clinical Nursing, 

18(6), 826-837. 

Att undersöka 

kinesiska kvinnliga 

sjuksköterskors 

uppfattningar om 

Deskriptiv enkät studie 

 
Urval 
Kinesiska kvinnliga sjuksköterskor, 

Kinesiska kulturen 

spelade en begränsande 

roll i praktiken av genital 

vård av män, men deras 
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2. doi:10.1111/j.13

65-

2702.2008.02418

.x 

viss genital vård av 

män och påverkan 

av deras demografi 

och erfarenheter av 

deras uppfattningar. 

inom enheter där MGRC var relativt 

vanligt (urologi, akutsjukvård, 

intensivvård, thorax kirurgi, 

neurokirurgi, neurologi, allmän 

kirurgi, ortopedi och 

operationssalar),  

fem universitetssjukhus som 

var belägna i samma stad i östra 

Kina. 

 

Datainsamling 
Deltagarna fick svara på enkäter. 

 

Analys 
Tematisk och statistisk analys 

genomfördes. 

 

uppfattningar om sådan 

vård är inte negativ. 

Det kom även fram att 

de kinesiska 

sjuksköterskorna inte 

brukar hjälpa till med 

hygien, då detta oftast 

sköts av anhöriga eller 

annan personal. 

 

 

 


