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Sammanfattning 

Bakgrund: Sexualiteten som är en del av hälsa och livskvalitet omfattar 

bland annat kärlek, intimitet och sex. De flesta folksjukdomar kan ge 

upphov till sexuella besvär och patienter har ett behov och en önskan att få 

diskutera hur behandling och sjukdom inverkar på sexuallivet. Tidigare 

forskning har visat att patienternas behov av att samtala om sexualitet med 

sjuksköterskor inte tillgodoses. 

Syfte: Att belysa hur sjuksköterskor förhåller sig till samtal med 

patienterna rörande sexualitet och sexuell hälsa. 

Metod: En litteraturstudie gjordes enligt Fribergs (2012) förslag. 

Resultatet bestående av tre kvalitativa och åtta kvantitativa artiklar 

grupperades utifrån likheter och skillnader. 

Resultat: Resultatet presenteras under de fyra temana; Det uteblivna 

samtalet, Hindrande faktorer, Främjande faktorer och Organisatoriska 

faktorer. Sjuksköterskor rapporterar om hur sexualiteten påverkades av 

behandling och sjukdom. De uppgav också att sexualiteten var viktigt för 

patienten och en del kände ansvar för att ta upp frågan. Samtidigt visade 

resultatet att en majoritet undvek att samtala om ämnet. Som hindrande 

faktorer uppgavs av sjuksköterskor kunskapsbrist, att sexualitet är ett 

privat och tabubelagt ämne samt att sexualitet upplevdes obekvämt och 

svårt att tala om. Faktorer som främjade samtal var bland annat 

yrkeserfarenhet och vidareutbildning. Organisationen kan ha en viss 

betydelse för om sjuksköterskor tar upp ämnet eller inte.  

Diskussion: Trots att samhället idag är mer sexualiserat fortsätter 

sexualiteten att vara tabubelagt i sjukvården. En tillitsfull och vårdande 

relation, beskriven av bland annat Travelbee, mellan sjuksköterskor och 

patient skulle kunna öppna upp för en tillåtande atmosfär, överbrygga tabu 

och underlätta samtal kring känsliga frågor. Som stöd kan sjuksköterskan 

använda sig av modeller för sexuell kommunikation som exempelvis 

PLISSIT-modellen. 

Nyckelord: Approach, conversation, nurse, taboo, sexuality, patient. 



 
 

Abstract 
 

Background: Sexuality, defined as love, intimacy and sex, is a part of 

patients’ overall health and concerns the quality of life. Patients have needs 

and wishes to discuss how the treatment and diagnosis might affect their 

sexual functioning as a number of medical conditions also can lead to 

sexual difficulties. Research has shown that nurses do not meet the patients’ 

need to discuss sexual matters.  

Aim: To describe nurses’ approach towards discussing sexuality with 

patients. 

Method: A literature review described by Friberg (2012) was conducted. 

The result of three qualitative and eight quantitative studies was 

summarized and then organized into groups depending on the similarities 

and differences. 

Results: The results outlined in four themes; The talk not taking place, 

Hindering factors, Promoting factors and Organizational factors. Nurses 

were knowledgeable in regards to how treatment and diagnosis affected 

patient sexuality. Even though they recognized the importance of sexuality 

for patients and felt responsible, nurses did avoid conversation about 

sexuality. Hindering factors stated by the nurses were lack of competency, 

considering sexuality as a private and taboo subject and feeling 

uncomfortable talking about sexual issues. Factors promoting conversation 

about sexuality were amongst others work experience and education. The 

organization may affect whether the nurses bring up the subject or not.  

Discussion: Despite that the society today is more open towards 

sexuality, the taboo of sexuality remains a fact in health care. A trusting and 

caring relationship between nurse and patient described by among others 

Travelbee could open up a permissive atmosphere, overcome taboos and 

facilitate discussions on sensitive issue. Models of sexual communication 

such as the PLISSIT-model could be used. 

Keywords: Approach, conversation, nurse, taboo, sexuality, patient. 
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1 Inledning 
Under verksamhetsförlagd utbildning uppmärksammade vi att sjuksköterskor inte talade med 

patienterna om sexuella frågor och att sökordet sexualitet inte fanns att söka på i det aktuella 

journalsystemet. Det upplevdes besynnerligt då exempelvis en del läkemedel påverkar den 

sexuella förmågan. Detta har bidragit till reflektioner om att sjuksköterskor inte anser att 

sexualiteten är viktig för människans välbefinnande. Sexualiteten berör både de fysiska och 

psykosociala delarna av människan och påverkar välbefinnande och relationer. Det ingår även 

i sjuksköterskornas arbete att kartlägga patienters problem och resurser samt att ha en 

helhetssyn. Därför ställer vi oss frågan varför sjuksköterskor inte tar upp sexuell hälsa med 

patienterna. Inte heller under vår sjuksköterskeutbildning har det tagits upp hur folksjukdomar 

och olika behandlingar kan påverka sexualiteten eller hur vi bör bemöta dessa frågor ute på 

avdelningar. Vi funderar också om det vore bra för patienterna om sjuksköterskorna talade 

mer med dem om frågor kring sexualitet och sexuell hälsa. Med den här uppsatsen vill vi 

belysa hur sjuksköterskor förhåller sig till att samtala om sexualitet med patienterna. 

2 Bakgrund 

Patienters behov av information kring sexuella problem och dess konsekvenser vid sjukdom 

och behandling brister i sjukvården menar Sundbeck (2013). Världshälsoorganisationen, 

WHO (2010) beskriver människors rätt till sexuell hälsa och sjuksköterskor ska enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) och Socialstyrelsen (2005) främja och kommunicera om 

hälsa samt informera patienterna om hur de själva kan förebygga skada eller sjukdom. Mer 

ingående beskriver Sundbeck (2013) att hälso- och sjukvårdspersonalens mål är att deras 

handlingar skall resultera i bättre livskvalitet för patienten. Om det inte går är målet att 

återställa den nivå av livskvalitet som fanns innan hälsoproblem uppstått och i annat fall 

hjälpa patienterna att acceptera sin situation och få de bästa möjligheterna till bra nivå av 

sexuell livskvalitet.  

2.1 Sexualitet och hälsa 

Inom vårdvetenskapens holistiska synsätt ses hälsa som en process och som något större än 

frånvaro av sjukdom (Willman, 2014). Hälsa omfattar kropp, själ och ande och enligt WHO:s 

(2010) definition av sexuell hälsa är det ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och 
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socialt välbefinnande i förhållande till sexualitet. För att hälsa skall uppnås och bibehållas 

måste alla människors sexuella rättigheter respekteras, skyddas och uppfyllas. Sexualiteten är 

en del av vår livskvalitet och omfattar både psykosociala aspekter som intimitet, närhet och 

kärlek samt fysisk beröring, sex och orgasm (Sundbeck, 2013; Hulter, 2004; Elmerstig, 2012). 

 Maslows (1970) beskriver i sin teori om människans behov att sexualdriften är ett basalt 

fysiologiskt behov som behöver tillfredsställas på samma sätt som törst och hunger. Även 

Rutter (2000a; 2000b) argumenterar för att sexualitet är en självklar del av att vara människa 

och att den sexuella driften ligger i människans biologiska natur. Vidare beskriver Rutter att 

sexualiteten är mer än sex och belyser att det även finns sociala och psykologiska aspekter. 

Exempelvis påverkar sexualiteten sociala relationer och Van Ooijen och Charnock (1995) 

visar att sexualiteten är en central del av självbilden. De skriver att sexuell kommunikation 

har visat sig ge patienten en känsla av trygghet och av att vara värdefull som människa. 

 Sexualiteten omfattar som tidigare beskrivet förutom sex både kärlek och intimitet som 

beröring och det är den definition som författarna till den här litteraturöversikten kommer att 

utgå ifrån. Ett aktivt sexualliv är förknippat med flera hälsoeffekter. Exempelvis frigörs vid 

beröring hormonerna oxytocin och vasopressin från hypofysen (Meyerson, 2010). Dessa 

minskar negativa känslor som aggression och ångest samt ökar känslan av välbefinnande. Sex 

har även en skyddande effekt på hälsan (Smith, Frankel & Yarnell, 1997). När 918 män i 

åldrarna 44-59 studerades mellan 1979 och 1983 visade resultatet på att en hög frekvens av 

orgasmer (>100/år) gav en minskad risk att dö i hjärt- och kärlsjukdom med 50 %. Kamp 

Dush och Amato (2005) visade vilken stor påverkan kärleksrelationer har på det subjektiva 

välbefinnandet. I deras studie framkom att det fanns en direkt koppling mellan subjektivt 

välbefinnande och hur långt relationerna hade utvecklats. Ju mer utvecklad relationen var 

desto lyckligare var personerna i studien, från att sporadiskt dejta och mer seriöst dejta till att 

vara sambo och sedan slutligen vara gifta. 

2.2 Sexualiteten och patientens behov av information och vård 

Sexualiteten har en stor inverkan på välbefinnande (Sansom, Ng, Zhang, Khan & Couldrick, 

2015). De flesta folksjukdomar men även farmakologiska behandlingar och ålderdom kan ge 

upphov till sexuella problem (Sundbeck, 2013; Elmersig, 2012; Hulter, 2009). Exempel på 

sjukdomar som är förknippade med sexuella problem är diabetes, stroke, multipel skleros, 

njursvikt, hjärt- och kärlsjukdomar och många cancersjukdomar (Ong, McLachlan & Miller, 

2015; Hintistan och Cilingir, 2013; Mollaoğlu, Tuncay & Ferellis, 2013; Rubin, 2005; Steinke 

et al., 2013; Stein, Hillinger, Clancy & Bishop, 2013; Ulrich, 2012). I studien av Hintistan och 
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Cilingir (2013) hade exempelvis flertal (52/80) av männen respektive av kvinnorna (55/80) 

med diabetes typ två sexuell dysfunktion. En annan studie om kroniskt sjuka kvinnor visade 

att majoriteten (65/100) hade fått problem med sin sexuella funktion som följd av sin sjukdom 

(Mollaoğlu, Tuncay & Ferellis, 2013). Studier visar att många patienter har en önskan om att 

få veta vilka sexuella konsekvenser som följer med sjukdom och medicinering samt hur de 

kan återuppta sexuallivet (Stein, Hillinger, Clancy & Bishop, 2013; Steinke et al., 2013; 

Rubin, 2005; Hulter, 2014; Vadaparampil, Hutchins & Quinns, 2013). Efter en stroke ville 

exempelvis en fjärdedel (201/268) av både män och kvinnor få information om sexuell 

dysfunktion (Stein, Hillinger, Clancy & Bishop, 2013). Burt, Caelli, Moore & Anderson 

(2005) återger att i de fall som sjuksköterskor visar en öppenhet för att diskutera sexuell hälsa 

är patienter tacksamma för att få möjligheten. Även om patienter har behov får de sällan eller 

aldrig någon information om sexualitet på en avdelning och många upplever sig som för blyga 

för att ta upp dessa frågor och vara rak på sak skriver Sundbeck, (2013). 

2.3 Att drabbas av sexuell dysfunktion 

Det finns flera anledningar till att lyfta sexuell hälsa med patienter. Att förlora förmågan till 

sex eller sexuell tillfredställelse kan innebära en sorg och ge upphov till en kris för många 

(Sundbeck, 2013) vilket  kan leda till lidande (Burt et al., 2005). Patienterna kan känna sig 

osäkra att tala om sexualiteten vilket gör att de inte efterfrågar någon information (Akdolun & 

Terakye, 2012). Vidare visar forskning att patienter inte bara får lite eller otillräcklig 

information om hur livet förändras och sexualiteten påverkas efter utskrivning (Ivarsson, 

Fridlund & Sjöberg, 2010; Akdolun & Terakye, 2012), utan även att de inte vet var de ska 

vända sig för att få råd och information om sexuella frågor (Ussher, Perz & Gilbert, 2013). 

 Sexuell dysfunktion påverkar inte bara patienten själv utan även dennes partner och andra 

relationer (Sundbeck, 2013; Martell, Rice, Crooks, Ko & Muehrer, 2015). För patienter med 

multipel skleros kan sjukdomen påverka den sexuella funktionen och intimiteten men inte 

sällan också leda till skilsmässa (Speziale, 1997). Att som kvinna ha torra slemhinnor efter en 

strålbehandling eller som man ha erektil dysfunktion påverkar också partnern (Sundbeck, 

2013). Martell et al. (2015) visar att en del patienter undviker att ha fasta förhållanden på 

grund av att de upplever mindre sexlust och smärta vid samlag. En patient med erektil 

dysfunktion i Burt et al. (2005) studie uttryckte att även om han kunde få erektion blev inte 

penis tillräckligt hård för ett tillfredställande samlag vilket gjorde att han kände sig besviken 

och frustrerad. Detta påverkade hans äktenskap där sex var en viktig del. Även om hans fru 

inte klagade så kände han sig som orsaken till problemet. Ivarsson et al. (2010) visar att 
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sjuksköterskor inte tar upp problem som kan uppstå med partnern vilket enligt Sundbeck 

(2013) kan bero på att det är först efter genomförd behandling som patienten blir medveten 

om hur den påverkat sexualiteten. Ussher, Perz och Gilbert (2013) fann att kvinnor med 

bröstcancer väntade med att diskutera sin sexualitet tills efter behandlingen för att se om 

negativa symtom blev bättre. Att leva med sexuell dysfunktion och hoppas att det ska bli 

bättre gjorde även män som opererades för prostatacancer i Burt et al. (2005) studie. 

 Patienter som haft en hjärtinfarkt är ytterligare ett tydligt exempel på en patientgrupp med 

behov av information om sexuell hälsa och behandling (Söderberg, Johansen, Herning & 

Berg, 2013). Brist på information kan resultera i att patienterna känner oro, får lägre 

självkänsla och svårare att känna sig sexuellt tillfredsställda. Patienter kan uppleva oro för att 

de inte har någon kunskap om sexualitet eller oro inför när de kan återgå till sexuell aktivitet 

efter behandling. Fenomenet styrks även av Sundbeck (2013) och Træen & Olsen (2007) som 

rapporterar att patienter som haft en hjärtinfarkt inte vet hur sexuell aktivitet kommer att 

påverkas och därför undviker de att ha sex. Oro kan leda till erektionssvårigheter och det blir 

en ond cirkel som leder till att mäns sexuella funktion påverkas negativt (Altiok & Yilmaz, 

2011). Patienterna i Akdolun och Terakye (2012) studie som hade haft en hjärtinfarkt bad inte 

om hjälp för sexuella problem men önskade att bli informerade om hur de skulle återuppta 

sexuell aktivitet, hur ofta, när det var lämpligt att ha sex samt hur de skulle handskas med 

eventuella problem som kunde uppstå vid sex. Även patienterna i Steinke och Patterson-

Midgley (1998) rapporterade hur viktig det var med sexuell information efter hjärtinfarkt. 

Akdolun och Terakye (2012) föreslår att med hänsyn till patienternas sexuella hälsa ska få 

information om sexuell funktion i samband med utskrivning och personalen skall följa upp 

ordentlig med ett samtal om sex vid återbesök.  

2.4 Sjuksköterskans roll och sexualiteten 

Redan 1974 tillkännagav American Nurses Association (ANA) att frågor om sexuell hälsa 

ingår i sjuksköterskeprofessionen (Gamel, Davis & Hengeveld, 1993). Samtidigt observerade 

WHO (1974) att sjukvårdspersonal inte undervisade patienter om sexuell hälsa på grund av 

bristande utbildning. År 1990 undersökte Kautz, Dickey och Stevens (1990) sjuksköterskors 

inställning till patienter och deras sjukdom. De ville se om inställningen påverkade 

sexualundervisning eller rådgivning och fann att sjuksköterskor inte tog upp sexualitet på 

grund av att de ansåg att information om sexuell hälsa skulle ge patienten ångest. Cirka 15 år 

senare visade en svensk studie gjord på en infektionsklinik, att 36 % (22/57) av 

sjuksköterskorna hade en negativ inställning och skulle avstå från att vårda homosexuella om 
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valet fanns (Röhndahl, Innala & Carlsson, 2004). Samma studie visade att motsvarande ovilja 

var 9 % (15/165) hos sjuksköterskestudenter. Om sjuksköterskan har en negativ inställning till 

patienten kommer det tydligt att visa sig i sjuksköterskans kroppsspråk och ansiktsuttryck 

vilket kan leda till att patienten inte vill diskutera sin sexuella hälsa. (Sundbeck, 2013).  

 När samtal om sexualitet förbigås förlorar sjuksköterskor en värdefull möjlighet att 

tillhandahålla holistisk vård och bedriva patientundervisning (Katz, 2005). Katz menade 

vidare att sjuksköterskor inte ska vänta på att patienterna initierar ett samtal om sexuell hälsa 

eller ta för givet att ämnet tas upp av någon annan för det skulle riskera att sexuella problem 

inte åtgärdas. Att ha en respektfull dialog med patienten, stödja och vägleda föreskrivs av 

Socialstyrelsen (2005) för att möjliggöra optimal delaktighet. Flera studier visar även att 

sjuksköterskor undviker att tala om sexualiteten med patienterna för de tycker det är 

besvärligt (Quinn & Browne, 2009; Magnan, Raynolds & Galvin, 2005). Mick (2007) påtalar 

att sjuksköterskor är medvetna om att sexualiteten är en del av en holistisk vård men att 

sjuksköterskorna själva ser på sexualitet endast som en fysisk förmåga och därför inte 

inkluderar någon sexuell bedömning eller utvärdering i sitt arbete. Det finns dubbeltabu 

mellan patienter och sjuksköterskor, där sjuksköterskorna är rädda att kränka patienterna och 

patienter är rädda att göra sjuksköterskan generade, vilket Pedersen och Kure (2012) kallar för 

att “tystnad besvaras med tystnad” då ingen av parterna tar upp sexualiteten till diskussion. 

3 Problemformulering 

Sexualiteten är ett grundläggande behov med stor betydelse för människan och är en del av 

patienternas hälsa och livskvalitet. Många sjukdomar men även farmakologiska behandlingar 

kan på olika sätt påverka sexualiteten. En av sjuksköterskans uppgifter är att främja och 

kommunicera med patienten om hälsa och livskvalitet. Eftersom sexualiteten är en del av 

både hälsa och livskvalitet är det en del av sjuksköterskans uppgifter att samtala om sexualitet 

med patienten. Aktuell forskning visar att patienter har behov och önskan av att samtala om 

sin sexuella hälsa. Därför är det viktigt att belysa hur sjuksköterskor förhåller sig till att tala 

om sexualitet med patienterna. 

4 Syfte 

Syftet med litteraturöversikten är att belysa hur sjuksköterskor förhåller sig till samtal om 

sexualitet och sexuell hälsa med patienter. 
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5 Teoretisk utgångspunkt 

I uppsatsen kommer konsensusbegreppet vårdande beskrivet av Fawcett (1984) samt 

Travelbees (1971) omvårdnadsteori att användas. Vårdande bygger på en fungerande 

vårdrelation och tillitsfull kommunikation som möjliggör samtal kring känsliga frågor. Att 

samtala och undervisa patienter med syfte att främja sexuell hälsa är en vårdande handling. 

Travelbees omvårdnadsteori fokuserar på den interpersonella kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient med syfte att identifiera och tillfredsställa patientens behov samt att 

underlätta meningsskapande. Målet för hälo-sjukvården är att hjälpa patienterna förebygga 

och hantera upplevelser av både sjukdom och behandling och att finna mening i det som sker. 

Eftersom kommunikation om sexualitet är ett känsligt område används omvårdnadsteorin som 

ram för att diskutera hur en tillitsfull mellanmänsklig relation skapas.   

5.1 Travelbees faser för skapande av god mellanmänsklig kommunikation 

För att uppnå en god mellanmänsklig relation skriver Travelbee (1971) att sjuksköterska och 

patient fasvis måste gå igenom en process. Den initiala fasen är att parterna möts första 

gången och skapar värderingar och känslor inför den andre. Andra fasen handlar om att 

uppskatta det unika hos den andra individen och ur det skapa band till varandra vilket lägger 

grunden till den tredje fasen empati. Empati definieras av Travelbee som en medveten 

intellektuell process där en person för en stund sätter sig in i eller delar av en annan persons 

tankar och upplevelser. När empati en gång infunnit sig förändras sättet som parterna 

interagerar med varandra och relationen blir djupare. Sjuksköterskor kan dock inte känna 

empati med alla patienter skriver Travelbee eftersom empati kräver egna erfarenheter. 

Travelbee beskriver att sjuksköterskor inte ska försöka ha en icke-dömande attityd men 

däremot bör de sträva efter att försöka medvetandegöra hur de dömer patienterna. Den näst 

sista fasen handlar om sympati och bygger på empati men skillnaden är att sympati är på en 

känslomässig nivå där tankar och känslor delas snarare än förstås. Sympati är en form av 

vänlighet som inte går att låtsas oavsett kommunikationsteknik. Uttryck eller avsaknad av 

sympati kan ses i den verbala kommunikationen men även i icke-verbala uttryck som blickar 

och beröring. Sympatin skapar tillit från patienten.  

 När de beskrivna faserna gåtts igenom nås den sista som på engelska kallas rapport och 

handlar om god mellanmänsklig relation. Det är när parterna är bekväma och kan uppskatta 

den andra som medmänniska och vårdandet kan då fungera väl. Rapport är en dynamisk 
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process med många sidor som det kan finnas mer eller mindre av och som behöver byggas 

upp successivt. I kärnan av att skapa rapport ligger förmågan att verkligen bry sig. 

6 Metod 

6.1 Design 

Litteraturöversikten är genomförd i enlighet med Fribergs (2012) instruktioner och grundas på 

befintlig vårdvetenskaplig forskning. 

6.2 Datainsamling 

Resultatartiklar utgjordes av vårdvetenskapliga artiklar som eftersöktes i databaserna Medline 

och PubMed då dessa innehåller material från områdena medicin och omvårdnad (Karlsson, 

2012). Även databasen Cinahl (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) 

användes då den innehåller material inom bland annat omvårdnad. Sökningen kompletterades 

med en manuell sökning, vilket innebär att informationen söktes för hand i tidskriftsartiklar 

för att hitta relevant information (Östlundh, 2012). Trunkering användes också som sökteknik 

för att precisera sökresultatet. Trunkering innebär att stammen av ett ord exempelvis ”sex” 

följs av en stjärna (*) och då erhålls resultat med alla ord som har samma stam exempelvis 

”sexualitet” eller ”sexuell”, vilket bidrar till en bredare sökning. För att lättare finna artiklar 

via sökord användes Swedish MESH lexikon/ordlista som är ett svensk system med en 

översättningsfunktion för medicinska sökord (Karlsson, 2012).  Sökorden var: attitudes, 

communication, discussing, education, motivation, nurse, nursing, sex, sexuality, sexual 

health, sexual issues, practices och talk. 

6.3 Urval 

Inklusionskriterier för artiklarna var tidsintervallet år 2000 till år 2015 samt att de skulle vara 

skrivna på engelska, svenska, danska eller norska. Dessutom skulle artiklarna vara 

vetenskapligt granskade och i full text. Varken ålders-, köns- eller landsbegränsning 

användes. Både kvalitativa och kvantitativa studier togs med för att få med både djup i 

upplevelserna och i kvantitativa artiklarna (Henricson & Billhult, 2012; Billhult & 

Gunnarsson, 2012). Samtliga titlar på artiklar lästes först, sedan lästes sammanfattningar och 

artiklar i sin helhet för att hitta innehåll som motsvarade syftet. 
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6.4 Analys 

De valda artiklarna lästes flera gånger från början till slut för att få en förståelse för helheten 

(Friberg, 2012). Sammanfattning av varje artikels resultat gjordes om cirka ½ till 1 ½ A4-sida 

per artikel och dessa sammanfattningar jämfördes för att säkerställa en rättvis bild av 

resultaten. Sedan delades varje sammanfattning upp i olika meningsenheter följt av artikelns 

referens. Därefter skrevs materialet ut och klipptes upp till remsor innehållande en 

meningsenhet var. Sammanlagt blev det 148 meningsenheter vilka lades ut på bordet. 

Meningsenheter med liknande innehåll lades ihop. Etthundratrettiotvå av dessa skapade 24 

underteman. Resterande 16 meningsenheter togs inte med då de var udda och inte passade in. 

De 24 undertemana analyserades vidare och grupperades slutligen i fyra temata. 

7 Forskningsetiska överväganden 

Författarna till den här litteraturstudien har försökt anta ett vetenskapligt förhållningssätt 

genom att systematiskt sammanfatta och analysera artiklar som ingick i studien. Författarna 

har medvetandegjort sin förförståelse och strävat efter att anta ett så objektivt förhållningssätt 

som möjligt. Förförståelse grundade sig i våra tidigare erfarenheter från både arbete och 

verksamhetsförlagd utbildning. För att ytterligare öka det vetenskapliga värdet valdes 

artiklarna med hänsyn till att de skulle ha etiskt godkännande (Forsberg & Wengström, 2008). 

För att vara så trogna materialet som möjligt valdes endast artiklar på engelska som 

författarna är väl förtrogna i samt artiklar på danska. Vid osäkerhet med översättningen 

användes Nordstedts engelsk-svenska ordbok – professionell samt Nordstedts svenska 

synonymordbok. För att säkerställa god förståelse för innebörd av vissa engelska begrepp 

användes New Oxford Dictionary of English och för danska ord användes Nordstedts dansk-

svenska ordbok.  

8 Resultat 

Resultatet kommer att presenteras under fyra huvudteman; Ansvar och inställning, Faktorer 

som hindrar samtalet, Faktorer som främjar samtalet samt Organisatoriska faktorer som 

påverkar samtalet. En redogörelse för antal deltagare och svarsfrekvensen i de kvantitativa 

studierna presenteras i bilaga tre. 
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8.1 Ansvar och inställning 

Saunamäki och Engström (2013) skriver att många av de svenska sjuksköterskor som de 

intervjuade i sin studie tyckte att det var deras ansvar att bemöta sexuella problem och de 

tyckte sexualiteten var en viktig del av patienternas liv. I en annan svensk enkätstudie av 

Jaarsma et al. (2010) höll majoriteten (136/157) av respondenterna med om att 

sjuksköterskorna hade ett ansvar att diskutera sexuella bekymmer med patienterna. Däremot 

uppger australiensiska sjuksköterskor i Quinn, Happell och Browne (2011) att de inte anser att 

samtal om sexuell hälsa med patienten var deras arbetsuppgift eller deras kunskapsområde. 

 Drygt hälften (103/199) av de kinesiska sjuksköterskorna i Zeng, Li, Wang, Ching och 

Loke (2011) höll med om att det var viktigt för cancerpatienternas hälsa att diskutera 

sexualiteten. I den turkiska studien av Rana, Kanik, Özcan & Yuzer (2007) uppgav 80 % 

(456/571) att de kunde acceptera på en teoretisk nivå att de borde diskutera sexualiteten med 

patienterna och Oskay, Can och Basgol (2014) visade att nästan alla (77/88) av de turkiska 

sjuksköterskorna inte utvärderade patienternas sexualliv men hade funderat på att tala med 

patienterna om sexuella problem. Detta kan jämföras med svenska sjuksköterskor i Jaarsma et 

al. (2010) studie där en övervägande majoritet (120/157) uppgav att det inte skulle vara 

olämpligt att tala om sexuella frågor med patienterna.  

 Dock är det få som samtalar med patienterna om sexualitet som exempelvis 

onkologisjuksköterskorna i enkätstudien av Zeng et al. (2011) där det endast var en femtedel 

(44/199) som tog sig tid att diskutera sexuella bekymmer med patienterna. Även i Rana et al. 

(2007) var det en femtedel (119/571) av sjuksköterskorna före operation hade tagit upp 

eventuella förändringar i sexualiteten. 

 I enkätstudien genomförd i Holland av Bekker, Van Driel, Pelger, Lycklama a Nijeholt och 

Elzevier (2011) framkom att var tionde (9/93) sjuksköterska aldrig frågade sina patienter om 

sexuell funktion och cirka två tredjedelar (37/93) frågade sällan. Avsaknaden på samtal 

rapporterades också hos sjuksköterskor i Oskay et al. (2014) där lite mindre än hälften (32/87) 

uppgav att de aldrig talade med patienterna om ämnet. 

 Även sjuksköterskorna i studien av Jaarsma et al. (2010) beskrev att de inte brukade 

bemöta sexualitet men att de emellanåt hänvisade patienterna vidare. Att sjuksköterskor inte 

tar upp ämnet sexualitet och istället skickar patienten vidare rapporteras i flera studier 

(Saunamäki & Engström, 2013; Bekker et al., 2011; Quinn et al., 2011). Det framkommer 

vidare i intervjustudien av Quinn et al. (2011) att hälften (7/14) av sjuksköterskorna tagit för 

givet att läkaren redan tagit upp frågan och i intervjustudien av Saunamäki och Engström 
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(2013) hänvisade en fjärdedel (7/10) av sjuksköterskorna patienten till läkaren om de hade en 

sexuellt relaterad fråga, eftersom de sjuksköterskorna trodde att läkarna hade mer tid, 

erfarenhet och kunskap för att tala om sexualitet. Uppfattningen att läkare skulle ha bättre 

kunskap rapporteras även av sjuksköterskorna i Quinn et al. (2011) studie. 

 De flesta sjuksköterskor undvek att tala om ämnet trots att de förstod att sexualiteten var 

viktig och påverkades av sjukdom och behandling (Quinn et al., 2011). I Jaarsma et al. (2010) 

framkom även att sjuksköterskor var avvaktande eller undvikande när de talade med patienten 

om sexuella frågor. 

8.2 Faktorer som hindrar samtalet 

Hindrande faktorer var att sexualiteten uppfattades vara en känslig fråga och som något privat 

och tabubelagt samt att sjuksköterskor kände sig osäkra på hur de skulle diskutera ämnet. I 

den kinesiska enkätstudien av Zeng et al. (2011) uppgav tre fjärdedelar (151/199) att 

sexualiteten ansågs vara för privat för att tas upp med patienterna. Även i den svenska 

intervjustudien av Saunamäki och Engström (2013) framkommer det att sjuksköterskorna 

tyckte att sexualiteten var en privat sak och något som bara skulle diskuteras med den närmsta 

familjen. De upplevde att det kändes fel att tala om sexualitet med patienterna och gjorde 

därför ett val att avstå. Några kanadensiska sjuksköterskor upplevde att det var en svår 

balansgång mellan att tala om sexualiteten och samtidig ha en tillitsfull relation med patienten 

(McCabe & Holmens, 2014).   

  Majoriteten (127/199) av sjuksköterskorna i Zeng et al. (2011) trodde att de flesta inlagda 

patienter var för sjuka för att vara intresserade av sex. En del sjuksköterskor ansåg även att 

äldre patienter inte var sexuellt aktiva och att de tillhörde en generation som inte talade om 

sex (Saunamäki & Engström, 2013). I enkätstudien av Oskay et al. (2014) framkommer att 

sjuksköterskorna trodde att patienterna skulle skämmas och uppfatta frågor om sex som en 

kränkning av privatlivet. Detta styrks även av intervjuerna i Jaarsma et al. (2010) där 72% 

(113/157) av sjuksköterskorna trodde att patienterna skulle skämmas och 67 % (105/157) som 

trodde att patienterna skulle bli upprörda. 

 Både svenska och kinesiska sjuksköterskor som kände sig osäkra på sin förmåga att ta upp 

sexualiteten (Saunamäki, Andersson & Engström, 2010; Huang et al., 2013) och i Zeng et al. 

(2011) var det endast en tredjedel av sjuksköterskor som kände sig säkra i sin förmåga att 

bemöta frågor som rörde sexualiteten. Sjuksköterskor uppgav att de hade avvaktat med att 

diskutera sexuella bekymmer med patienterna för att de inte visste hur de skulle diskutera det 

(Jaarsma et al., 2010). 



 
 11 (38) 

 

 

 Studier från olika delar av världen visar att sjuksköterskors upplevelser sig ha otillräckliga 

kunskaper och utbildning om sexualitet och sexuella problem (Bekker et al., 2011; Oskay et 

al., 2014; Hon-Kei Yip et al., 2015; Saunamäki & Engström, 2013). Av de holländska 

sjuksköterskorna tyckte hälften (45/93) att de hade otillräckliga kunskaper om sexuell 

funktion för att fråga ordentligt om problemet och i Turkiet upplevde två tredjedelar (55/88) 

att de hade otillräckliga kunskaper och utbildning om sexuell rådgivning. De kinesiska 

sjuksköterskorna kände att de inte var pålästa nog för att diskutera sexuella frågor med 

patienter (Hon-Kei Yip et al., 2015). De svenska sjuksköterskorna som intervjuats i 

Saunamäki och Engström (2013) kände också att de saknade tillräcklig kunskap om hur 

sjukdom påverkar patienternas sexualitet samt att de inte hade fått övat tillräckligt. Dock 

uppgav 40 % (63/157) av sjuksköterskor att de hade tillräckliga kunskaper för att besvara 

patienternas frågor men att de inte visste hur de skulle diskutera patienternas bekymmer 

(Jaarsma et al., 2010). 

 När det gäller formell kompetens skriver Saunamäki et al., (2010) att endast 40 % (35/88) 

av sjuksköterskorna hade läst en kurs i sexologi under sin utbildning. Sjuksköterskor ansåg att 

de borde få professionell kunskap om hur sexuella problem kunde lösas. Information och 

utbildning efterfrågades även av sjuksköterskor i andra länder som exempelvis i Kina där 

sjuksköterskor var intresserade av att få utbildning om hur röntgenstrålning mot 

bäckenregionen påverkar patienternas sexuella hälsa (Hung et al., 2013). De uttryckte också 

en efterfrågan av pålitlig information om sexuell aktivitet under strålbehandling. Även en del 

turkiska sjuksköterskorna tyckte att det saknades information som manualer och böcker om 

hur cancer och cancerbehandlingar påverkade sexuallivet (Oskay et al., 2014). 

8.3 Faktorer som främjar samtalet 

Främjande faktorer identifierades som att sjuksköterskor kände sig bekväma att ta upp ämnet 

med patienten, att sjuksköterskor ansåg att sexualiteten var nödvändig för patienten samt de 

hade yrkeserfarenhet och vidareutbildning. 

 Den faktor som påverkade mest om sjuksköterskorna skulle tala med patienten om 

sexualitetsfrågor var hur bekväm sjuksköterskan kände sig att tala om ämnet. Från 

frågeformulären som skickades ut till sjuksköterskor i Rana et al. (2007) studie framgick det 

att lite mer en varannan sjuksköterska (377/571) kände sig bekväma med att tala om sexualitet 

med patienter och i Saunamäki et al. (2010) påvisades även samma frekvens (69/88) där 

sjuksköterskor kände sig bekväma i att samtala om sexuella problem. De höll även med om 

att det var sjuksköterskors ansvar att uppmuntra patienterna att tala om sexuella bekymmer. 
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En annan studie visade även på att för att samtala om sexualitet är det en främjande faktor att 

känna sig bekväm (Huang et al., 2013). En enkätundersökning som visade att sjuksköterskor 

kände sig mest bekväma att tala om sexualitet på stora sjukhus, där 75 % (292/394) av 

sjuksköterskorna verksamma på stora sjukhus (>2000 sängar) ansåg att de måste hantera 

patienternas sexuella problem medan motsvarande siffra endast var 32 % (126/394) på mindre 

sjukhus (<2000 sängar) (Hon-Kei Yip et al., 2015). 

 Yngre sjuksköterskor (<40 år) upplevde större svårigheter med att ta upp frågan om 

sexualitet med patienter (Bekker et al., 2011) medan de äldre sjuksköterskorna kände sig 

säkrare i sin förmåga att bemöta sexuella problem (Saunamäki, et al., 2010; Huang et al., 

2013). I intervjustudierna av Quinn et al., (2011) uttryckte sjuksköterskor att det krävdes 

några år inom området innan en känsla av säkerhet infann sig. Detta styrks av Hon-Kei Yip et 

al. (2011) studie där de menar på att avsaknad av yrkeserfarenhet var det största hindret. I 

Huang et al. (2013) framkom att sjuksköterskor med mer erfarenhet (>10 år), i större 

utsträckning (101/128) trodde att patienterna som strålbehandlats var sexuellt aktiva, jämfört 

med sjuksköterskor med kortare erfarenhet (<10 år) där mindre än hälften (61/128) trodde att 

patienterna hade sex. Det framkommer även i Oskays et al. (2014) studie att patienternas 

sexualitet värderades högre av sjuksköterskor med längre erfarenhet (> 7 år). 

 De sjuksköterskor som hade en vidareutbildning i sexualitet kände sig mer säkra och 

ansvarstagande gällande samtal om sexualitet (Jaarsam et al., 2010). Det styrks av Saunamäki 

et al. (2010) som visade på att en högre utbildning påverkade sjuksköterskors inställning 

positivt till att tala om sexualitet och sexuella problem. Oskay et al. (2014) visade på att 

nästan alla (85/88) sjuksköterskor som hade en vidareutbildning ansåg att samtal om 

sexualitet var en del av deras uppgifter. 

 Sjuksköterskor som trodde sexualiteten var nödvändig för patienternas hälsa hade större 

förståelse för hur sjukdom och behandling påverkade patientens sexualitet (Saunamäki et al., 

2010). På grund av deras utbildning och arbetslivserfarenhet tyckte en del att det gav dessa 

sjuksköterskor anledning att ta upp frågor om sexualitet. 

8.4 Organisatoriska faktorer som påverkar samtalet 

Medan det fanns inre faktorer som handlade om sjuksköterskans upplevelser så fanns det även 

yttre, organisatoriska faktorer som påverkade. Det som framkom i artiklarna var att 

sexualiteten inte prioriterades, att möjligheter till tid och avskildhet saknades samt brist på 

rutin för att ta upp sexuell hälsa. 
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 De sjuksköterskorna som intervjuades i Quinn et al., (2011) påpekade att rutinarbete samt 

administrativa arbetsuppgifter redan tog upp mycket av deras tid och var därför viktigare än 

att tala med patienter om sex. Deltagarna påpekade även att en fråga formulerad om sexualitet 

inte fanns på inskrivningsblanketter och därmed kunde inte heller ställas till patienterna. En 

intervjustudie av McCabe och Holemen, (2014) med kanadensiska sjuksköterskor påvisade att 

sexualitet inte tycktes få plats eftersom det fanns större medicinska problem att fokusera på. 

Dessa sjuksköterskor påpekade även att det fanns checklistor för bland annat sömn och 

nutrition, men inte för sexualiteten. Studien av Rana et al. (2007) visade att i teorin ansåg de 

flesta (394/571) att det borde vara en rutin att tala med patienter om sexualitet och en i annan 

turkiskt studie (Oskay et al., 2014) framkom att det saknas rutiner om sexuell utvärdering och 

bedömning. I Saunamäki & Engström (2013) framkom att en del sjuksköterskor saknade stöd 

på arbetsplatsen i form av rutiner som uppmuntrade till att samtala om sexualitet. En 

sjuksköterska poängterade att sökordet sexualitet inte fanns med i journalsystemet vilket sågs 

som ytterligare en hindrande faktor. Endast en av tio av de intervjuade sjuksköterskorna 

frågade på rutin alla patienter om de hade några problem berörande sexualitet. En annan 

hindrande faktor som belystes var att patienter delade rum, vilket försvårade att få den 

avskildhet som behövdes för att ta upp ämnet. Även arbetsmiljön var en bidragande faktor för 

att sexualiteten inte togs upp då många upplevde mycket stress samt att tiden inte räckte till. 

Att tid och fysiskt utrymme påverkade möjligheterna att samtala om sexualitet framkom även 

hos de kanadensiska sjuksköterskorna (McCabe & Holmes, 2014) och hos de turkiska, där lite 

mindre än hälften (39/88) svarade att de hade inte hade tid för sexuell rådgivning (Oskay et 

al., 2014).  

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Resultatartiklar bestod av både kvalitativa (3) och kvantitativa (8) studier då kvantitativa 

studier visar en överblick och kvalitativa kan visa på djupet fenomenets utbredning och på så 

sätt kompletterar de varandra.  

 En helhetsbild eftersträvades av sjuksköterskor verksamma i hela vården, därför var tanken 

initialt att utesluta studier på urologi-, gynekologi- och ungdomsmottagning då sexualiteten 

antogs vara högt prioriterad där och då ge ett snedfördelat resultat. Eftersom forskningen 

inom ämnet var begränsad togs studier från dessa mottagningar med ändå. Det visade sig att 
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antagandet om att sexualiteten var högprioriterad inte stämde utan att sjuksköterskors 

kommunikation om sexualitet var mycket sparsam även där (Bekker et al., 2011; Rana et al., 

2007).   

 Artiklar kommer från olika delar av världen vilket kan vara både en styrka och en svaghet. 

Det är en styrka eftersom det ger en internationell inblick i sjuksköterskors inställning till 

sexualitet. Sverige blir allt mer mångkulturellt och i den svenska sjukvården härstammar både 

patienter och kollegor från olika kulturer. Stier (2009) skriver att när människor från olika 

kulturer möts blir det alltid en kulturkrock men ju mer kulturkompetens som finns desto 

lättare blir det att interagera och handskas med konflikterna. Svagheten blir samtidigt att 

resultatet speglar ett mer internationellt perspektiv och är inte direkt överförbart till den 

svenska sjukvården. 

 En styrka i den här översikten är att analysen är baserad på likheter och skillnader från hela 

artiklarnas resultat. Åttionio procent av de meningsenheter som artiklarna sammanfattades i 

användes till analysen vilket gör att resultatet väl representerar artiklarna. Författarna till 

litteraturöversikten gjorde individuella sammanfattning av varje artikels resultat som sedan 

jämfördes mot varandra. Detta bedöms som en styrka då risken för felförståelse av materialet 

ansågs minska. Sexton av 146 meningsenheter i sammanfattningen exkluderades under 

analysen på grund av att de bedömdes som udda och fristående från övriga enheter. Denna 

exklusion skulle kanske kunna ses som en brist då ett urval av fakta gjorts men var 

nödvändigt då fristående udda fakta från enstaka källor inte skulle bidra till ett beskrivande 

och tillförlitligt resultat i relation till syftet. 

9.2 Resultatdiskussion 

Resultatet belyser hur sjuksköterskorna förhåller sig till att samtala om sexualitet och sexuell 

hälsa och att deras vilja och förmåga att samtala kring dessa ämnen är mycket begränsad. 

Detta kan relateras till en del hindrande och främjande faktorer. Eftersom sexuell hälsa är 

både ett grundläggande behov, en mänsklig rättighet samt en del av livskvalitet kan 

sjuksköterskornas begränsning i vilja och förmåga att föra dessa samtal leda till sämre vård 

för patienterna. I sjuksköterskornas roll ingår det att främja, förebygga och kommunicera med 

patienterna om hälsa samtidigt som målet med hälso- och sjukvården är att patienten skall ha 

en så bra livskvalitet som möjligt. 
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9.2.1 Tabu och fördomar 

Resultatet påvisade att sjuksköterskor ansåg att sexualitet är ett tabubelagt ämne och därför 

inte tas upp med patienter. Flera studier styrker att sexualiteten verkligen är ett tabubelagt 

ämne (Stead, Brown, Fallowfield & Selby, 2003; Thor, 2012; Pearce, 2012). Svenska 

Akademiens ordbok (2009) förklarar att begreppet tabu innebär att något av sociala eller 

religiösa skäl inte får nämnas eller beröras. Enligt etnologen Karl-Olof Arnstberg (2007) 

används tabubegreppet i vardagen för att beskriva sådant som är förbjudet. 

 Det finns olika förklaringar till varför sexualiteten för sjuksköterskorna är belagt med tabu 

och varav en är hur deras uppväxtmiljö varit. Guthrie (1998), Gagnon och Simon (2009) 

menar på att tala med barn om sexualitet är belagt med tabu och de menar vidare att forskning 

har visat att sjuksköterskor som växt upp i en miljö där sexualiteten ansågs vara tabubelagt 

hade svårare att samtala om sexualiteten. Arnstberg (2007) har en annan förklaring som 

handlar om kulturens påverkan, eftersom sexualitet är socialt reglerad i alla samhällen. I vissa 

samhällen är den är tabubelagd och ett förbjudet ämne (Hulter, 2009). Exempelvis visar 

Nakopoulou, Papaharitou och Hatzichristou (2009) att tabun kring sexualitet är påtagligt i det 

grekiska samhället vilket får följden att patienterna tvekar kring att tala om sex. Fenomenet att 

känna sig obekväm som patient att ta upp sexuella frågor återfinns även i det engelska 

samhället (Natayanga, 2012). En historisk tillbakablick visar på att syn på sexualitet är i 

ständig förändring och Arnstberg (2013) beskriver att i Sverige är synen på sexualitet 

avdramatiserad. Som till exempel homosexualitet har gått från att vara kriminaliserad till att 

ses som psykisk sjukdom och nu som en naturlig variation (Johnsdotter, 2012).  

 Att patienter själva känner sig generade över att ta upp sexuella problem skulle kunna vara 

en annan förklaring (Schweitzer, Maguire & Ng, 2009; Pearce, 2012). Exempelvis ser en del 

människor sin egen sexualitet som tabu på grund av åldrandet eller sin sexuella läggning 

(Thor, 2012; Minvalla, Simon Rosser, Feldman & Vagra, 2005). Burt et al. (2005) menar att 

sjuksköterskor måste iaktta icke-verbala signaler från patienter för att kunna möta frågor 

rörande sexualitet på ett sätt som visar på att patienten är av betydelse. Quillam (2005) 

beskriver att interpersonell kommunikation är till 93% icke-verbal medan Rezende et al. 

(2015) skriver att sjuksköterskor kan avkoda patienternas kroppsspråk och på så sätt 

identifiera behov. Om patienterna identifieras som generade och obekväma inför att samtala 

om sexualitet skulle det kunna vara så att sjuksköterskor märker det och avstår på grund av 

rädsla att göra patienterna obekväma.  
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 En fjärde orsak skulle kunna vara att mediernas bild av sexualitet resulterat i fördomar hos 

sjuksköterskor. Media förknippar sexualitet med hälsa och ungdom (Sliber, 1996; Stuart-

Hamilton, 1995). Sliber (1996) menar att vårdpersonalen har den synen internaliserad vilket 

gör att patienterna som varken är unga eller friska då inte får sin sexualitet tagen på allvar. 

Patienter blir besvikna och ilskna när vårdpersonalen avsexualiserar dem och inte ger den 

information och stöd som efterfrågas (Thor, 2012). Pearce (2012) beskriver att det ibland tar 

upp till flera år innan patienter söker hjälp och efteråt känner patienter en tacksamhet då det är 

något som har varit ett stressmoment under en lång tid. 

9.2.2 Kommunikationen är begränsad 

Resultat visar en intressant dubbelhet som påträffades hos sjuksköterskor. De verkar känna ett 

ansvar att tala med patienterna om sexuella frågor och såg sig själva som öppensinnade 

samtidigt som de aktivt valde att avstå från samtalen. Dubbelheten leder till frågan om vad 

som egentligen gör att sjuksköterskorna inte genomför de här samtalen och flera upplevda 

hinder angavs. 

 Resultatet påvisade att sjuksköterskor uppger olika hinder till att inte samtala om sexuell 

hälsa med patienter. Dessa hinder borde ifrågasättas eftersom sjuksköterskor har en tendens 

att hitta på hinder som till exempel tidsbrist (Hoden & Street, 2007) eller kunskapsbrist 

(Sundbeck, 2013). Sundbeck (2013) menar på att sjuksköterskors attityd och fördomar om sex 

påverkar förmågan att undervisa och informera patienterna på lämpligt sätt samt att det ibland 

är sjuksköterskors egna antaganden att patienterna hellre vill tala om sin sjukdom än om sin 

sexuella hälsa. Cewerts (2015) poängterar att sjuksköterskor alltid är villiga att tala om kost 

med patienterna men inte om sex. Om tid finns för att tala om kost borde tid rimligtvis inte 

vara ett hinder för att tala om sexuella frågor. Anledningen till att sjuksköterskor inte talar om 

sexualitet med patienterna tycks snarare bero på att de känner sig obekväma och att det finns 

mycket tabu kring ämnet. 

9.2.3 Sexualiteten – allt mer framträdande i samhället och förtjänar att vårdas 

Sexualiteten har beskrivits som central för människan, som en del av hälsan och viktigt för 

livskvalitet. Intimitet, kärlek och sex är delar av sexualiteten och det verkar finnas en önskan 

och behov hos patienterna att få tala om hur deras sjukdom och behandling påverkar deras 

sexuella liv.   

 Idag har det västerländska samhället en mer öppen syn på sex och sexuella relationer 

(Halpern, Waller, Springgs & Hallfors, 2006). Redan 2006 beskrevs att unga är mer sexuellt 
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aktiva och väntar inte på ett fast förhållande eller äktenskap för att ha sex. Det är vanligt med 

tillfälliga sexuella kontakter vilket framkallat ett behov för forskare att utforska nya begrepp 

som dyker upp i massmedia, som fuck buddies (knullkompisar) och one night stands 

(engångsligg) (Wentland & Reissing, 2014). Det tyder på att forskning inom det humanistiska 

området har anpassat sig till människors alltmer framträdande sexuella sidor. I sjukvården 

verkar dock anpassningen gå långsam eftersom resultatet har visat att patienter har behov av 

att med sjuksköterskan diskutera sexuella frågor men behovet är inte mött. En del fördomar 

har också identifierats som att sjuksköterskor har beskrivit att patienter är för sjuka för att ha 

ett sexualliv eller saknar intresse för sex. Starka biverkningar från behandlingar kan ibland 

överskugga tankar på sex som i fallet i Olsson, Athlin, Sandin-Bojö & Larsson (2013) men 

det kan dock ifrågasättas hur sjuksköterskor som inte samtalar med patienterna kan bedöma 

huruvida patienterna är intresserade eller inte. Utifrån ett salutogent perspektiv ska 

sjuksköterskan aktivt stärka och främja hälsan samt lyfta fram patienternas egna resurser och 

det positiva i livet (Langius-Eklöv & Sundberg, 2009). Fokus ska ligga på hälsans ursprung 

och inte enbart på sjukdomen. Eftersom sexuallivet som omfattar relationer, intimitet och sex 

kan vara hälsobringande för patienterna bör sexualiteten värderas och vårdas. 

9.2.4 Att övervinna tabu 

Att bli bekväm med sin egen sexualitet, samt kunskap och utbildning om fördomar och 

sexualliv men även kunskap om mellanmänsklig kommunikation kan vara sätt att minska tabu 

och fördomar. 

 För att övervinna tabu kring sex och sexuell hälsa behöver sjuksköterskor vara bekväma 

med sin egen sexualitet (Taylor, 1994). Sexualitet kommer alltid att vara tabu tills 

sjuksköterskor själva känner sig bekväma med att tala om ämnet (Nyatanga, 2012). Avföring 

är ett ämne som också är tabu att tala om i samhället men sjuksköterskor är inte generade för 

att fråga patienterna om de haft avföring eftersom de är bekväma att tala om det ämnet. 

 Information och kunskap hjälper också att övervinna rädslan inför att tala om ämnet, 

minska på tabun och få sjuksköterskor att känna sig mer bekväma i samtalet (Taylor, 1994; 

Santos Andre & Regina Maria, 2013; Zilitto & Marcolan, 2013; Naytanga, 2012). Flera 

studier visar på att sjuksköterskeutbildningar inte har tillräckligt med sexualkunskap vilket 

resulterar i fördomar kring sexualitet (Brêtas, Ohara & Querino, 2008). Pangman och Seguire 

(2000) menar på att kunskap och förståelse bidrar till en positiv inställning till sexualitet och 

hjälper sjuksköterskestudenter att identifiera tabun och myter samt kunna påverka attityder. 

Danska sjuksköterskor jämställde sex med samlag vilket Nilsson (2012) förklarar skulle 
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kunna bero på att deras sjuksköterskeutbildning saknar sexualundervisning. French (2014) 

framhåller att utbildningssamordnarna borde se till att sjuksköterskestudenter får kompetens 

för att kunna främja patienternas sexuella hälsa. Med tanke på att hälso- och sjukvårdslagen 

och socialstyrelsens kompetensbeskrivning föreskriver att sjuksköterskor skall främja och 

undervisa hälsa ter det sig märkvärdigt om utbildning inte ges. Sexualiteten är som tidigare 

beskrivet en del av hälsa, livskvalitet och viktigt för patienten. Därför borde 

sjuksköterskeutbildningen ge sjuksköterskor tillräcklig kompetens för att de skall känna sig 

bekväma och kompetenta att bemöta och vårda patienternas sexualitet och sexuella hälsa. 

 Sjuksköterskor är bättre lämpade för att ta upp frågan om sexualitet och sexuell hälsa, om 

de bygger upp en interpersonell relation med sina patienter (Taylor, 1994). I Travelbees 

omvårdnadsteori (1971) är just den interpersonella relationen central. Tabustämpeln på 

sexualiteten som samtalsämne och att vara obekväm har identifierats som de potentiellt största 

hindren för att sjuksköterskan inte tar upp ämnet sexualitet med patienterna. Om en vårdande 

relation byggs upp mellan sjuksköterska och patient där parterna känner sig bekväma och 

kanske även etablerar rapport är det möjligt att chanserna ökar för att sexualiteten kan 

diskuteras. Även om det kan ta tid bygga upp den vårdande relationen eller att möjlighet inte 

finns att nå rapport kan sjuksköterskan alltid försöka se den unika människan och vara lyhörd 

för patienternas behov av att samtala kring sexuella frågor. Tabu kan tänkas försvinna i en 

relation som präglas av delande och sympati. Att arbeta för att skapa rapport med patienten 

och se den unika människan som Travelbee beskriver skulle därför kunna vara ett sätt att 

minska tabu inom vården. Travelbee har uttryckt att även om sjuksköterskor dömer 

patienterna och inte kan känna empati med alla så bör sjuksköterskorna medvetandegöra det. 

Om alla sjuksköterskor på detta sätt försöker reflektera över sitt eget förhållningssätt och 

lyfter fram sina fördomar i ljuset kanske de kan komma till insikt om ett negativt beteende 

och därigenom kunna förändra det och då minska tabun kring sexualiteten i vården.  

 Förutom att skapa en funktionell och vårdande relation med fokus på den unika människan 

finns det sätt för att konkret hjälpa sjukvårdspersonal att ta upp sexualitet med patienter. Ett 

sätt kan vara att använda en vedertagen modell för sexuella samtal i vården som  PLISSIT-, 

BETTER-, PLEASURE- eller ALARM-modellen (Mick, 2007; Sundbeck, 2013). Exempelvis 

fungerar PLISSIT-modellen som en vägledning för sjuksköterskor i att hjälpa patienter 

utrycka sexuella problem samt hjälpa sjuksköterskor att lösa dem (Ayaz & Kubilay, 2008). 

Efter att ha studerat effektiviteten av modellen i en studie med stomipatienter hävdar 

författarna till artikeln att sexuella problem kan minskas om modellen används. En annan 

studie (Farnam, Janghorbani, Raisi, & Merghati-Khoei, 2014) visade på att med hjälp av 
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PLISSIT-modellen minskade sexuell ångest betydlig hos kvinnor med sexuella problem samt 

att nästan alla dimensioner av den sexuella funktionen hade förbättrats. Således finns 

forskning som styrker att användandet av modeller för sexuell kommunikation, som PLISSIT-

modellen, kan vara funktionella hjälpmedel för sjuksköterskor. 

10 Kliniska implikationer 

Eftersom resultatet i de här litteraturöversikten belyser att det finns problem med 

kommunikation, attityd och tabu kring att samtal om sexuell hälsa i vården föreslås olika 

åtgärder för att arbeta med dessa problem. Ett förslag är att ha workshops med rollspel där 

sjuksköterskor får träna sig i att kommunicera och använda PLISSIT-modellen. I workshops 

kan även information delges sjuksköterskor på ett intressant sätt om hur sjukdomar och 

behandlingar påverkar sexualiteten hos patienter, hur en tillitsfull vårdrelation kan byggas upp 

samt hur tabu i praktiken kan brytas på avdelningarna. Ett annat förslag är återkommande 

seminarier med en sexolog på avdelningarna för hur sjuksköterskor kan handskas med 

eventuella hinder inför att kommunicera med patienterna om sexuell hälsa. På en 

organisatorisk nivå är ett förslag att utbilda chefer i att motivera och leda sjuksköterskorna i 

att samtal om sexualitet med patienterna och ett annat att skapa checklistor och rutiner kring 

sexuell hälsa och låta det bli ett sökord i journalsystemet. Sett till sjuksköterskeutbildningen 

rekommenderas inslag i undervisning om hur folksjukdomar och behandlingar påverkar den 

sexuella hälsan samt hur blivande sjuksköterskor i praktiken kan bemöta dessa problem.  

11 Förslag till vidare forskning 

Författarna till den här studien påträffade en brist av forskning som berörde patienternas 

upplevelser av sjuksköterskors kommunikation om sexualitet och sexuell hälsa. Därför 

föreslås att vidare forska om patienternas upplevelser av sjuksköterskors kommunikation 

kring sexualitet och sexuell hälsa. 

 Det vore även intressant att undersöka ur ett genusperspektiv om sjuksköterskans kön har 

betydelse att ämnet sexualitet är tabu. Sjuksköterskeyrket har alltid varit en kvinnodominerad 

profession och till skillnad från män har kvinnornas sexualitet varit tabubelagd och det är först 

på senare tid som även kvinnors sexualitet och rättigheter belyses (Johnsdotter, 2012). Större 

del av kvinnor vågar inte öppet tala om sexualitet med rädslan för att kanske bli stämplade 

eller ses som sexobjekt medan män inte har samma problem. En intressant tanke väcks därför 
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om samtal om sexualitet skulle vara lika tabubelagt i vården om det var ett mansdominerat 

yrke? 

 Tidigare forskning har visat att sjuksköterskor som arbetar med samtal kring sexualitet får 

en förändrad attityd och blir mer motiverade till att fortsätta med det och tycker det är viktigt. 

Därför skulle det kunna vara av intresse att undersöka om ett ekonomiskt incitament skulle 

kunna motivera sjuksköterskor till att prioritera det tabubelagda och därigenom internalisera 

en känsla av att samtal kring sexualiteten är en del av yrkesutövningen. Enligt Skinners teori 

om positiv förstärkning kommer människor fortsätta med de beteenden som belönas vilket då 

också gäller sjuksköterskor (Schultz Larsen, 1996). 

12 Slutsats 

Trots att samtal om sexualitet är en del av sjuksköterskans ansvarsområde visar resultatet att 

många sjuksköterskor undviker att ta upp det med patienterna. Sjuksköterskor har vetskap om 

patienternas omfattande behov och önskan om att få samtala om hur behandling och sjukdom 

påverkar deras sexuella funktion och sexualliv. Resultatet visade på hämmande och främjande 

men även organisatoriska faktorer som kunde påverka om sjuksköterskorna valde att samtala 

om sexualitet och sexuell hälsa med patienterna. De mer framträdande av de främjande 

orsakerna var om sjuksköterskor var äldre och hade mer yrkeserfarenhet och utbildning. 

Främsta orsaken till att samtal om sexuella frågor inte genomförs med patienter kan vara att 

det är ett tabubelagt ämne och att sjuksköterskor känner sig obekväma att samtala om 

sexualiteten. Organisatoriska faktorer som framkom var bland annat tidstillgång och möjlighet 

till avskildhet, att sexualiteten var ett nedprioriterat ämne och att det saknades rutiner.  
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att tala om sexuella saker. Få talade 

dock med pratade med patienterna 

om sexuella bekymmer, lyssnade till 

deras frågor eller undervisade. Cirka 

70% trodde patienterna skulle bli 

upprörda skämmas eller få ångest 

om frågor ställdes. Vidareutbildade 

med utbildning i sexologi var mer 

säkra och ansvarstagande. De som 

upplevde sig ha ansvar brukar 

hänvisa patienten vidare. 
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diskutera ämnet på grund av att de 
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Journal of 

Advanced Nursing 
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institutionella och 
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8 sjuksköterskors och en 

annan vårdpersonal var med 
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dokumenterad information 
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observationer på institution 

gjordes. Analys skedde 

genom att materialet 

kodades och grupperades. 

Tid och arbetsmiljön var ett hinder 

för att tala om sexualitet med 

patienterna. Ämnet sågs som 

tabubelagt och svårt att tala om. 

Sjuksköterskorna förstod behovet 

hos patienterna och att de skulle 

kunna närma sig samtalet kring 

sexualitet genom att ta upp det som 

en medicinsk sak. Säger att det är en 

svår balansgång att ha en pålitlig 

relation och samtidigt tala om sex. 

Det fanns större medicinska 

problem att fokusera på annat än 

sexualiteten. Arbetsmiljön var en 

bidragande faktor till att 

sexualiteten inte togs upp. 

Sjuksköterskor upplevde att stress 

och avsaknad på checklistor var 

negativt inverkande faktorer.  

Oskay, U. & 

Gulbeyaz, C., & 

Sukran, B. 
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Views 

 

 

2014, Turkiet, 

Asian Pacific 

Journal of Cancer 

Prevention 

Att ta reda på synen och 

attityden hos 

sjuksköterskor som 

vårdar cancerpatienter 

gällande sexuell 

rådgivning. 

 

Deskriptiv design där 87 

onkologisjuksköterskor från 

olika delar av Turkiet 

besvarade ett 

internetbaserat 

frågeformulär och 

analyserades med deskriptiv 

statistik. 

 

 

Sjuksköterskor sade att 

cancerpatienter hade sexuella 

problem men 90 % bedömde inte 

patienternas sexualliv. 97 % tyckte 

dock att det var viktigt att diskutera 

sexuella funderingar. 

Sjuksköterskorna förväntar sig att 

läkare eller patient skall ta upp 

eventuella problem 

Sjuksköterskorna tyckte patienterna 

behövde information om hur cancer 

och cancerbehandling påverkade 

sexuallivet samt hur sexuella 



 
 

34 (38) 
 

 

 

problem kunde hanteras. De hade 

otillräckliga kunskaper. Saknades 

information i form av manualer och 

böcker om hur cancer påverkade. 

Quinn, C., 

Happell, B. & 

Browne, E.  

Talking or 

avoiding? 

Mental health 

nurses’ views 

about 

discussing 

sexual health 

with 

consumers.   

2011, Australien, 

International 

Journal of Mental 

Health Nursing. 

Undersöka vilken praxis 

psykiatrisjuksköterskor 

har i relation till 

patienters sexualitet.  

Undersökande kvalitativ 

design med semi-

strukturerade intervjuer.  14 

psykiatrisjuksköterskor (8 

kvinnor och 6 män) från tre 

olika ställen inom 

Queensland mental health 

service. Teman och 

underteman identifierades 

och tolkades.  

Sjuksköterskor förstod vikten av att 

tala om sex men undvek det. De 

tyckte inte det var deras jobb eller 

område att tala om sex. Sexualitet 

var inte inte en prioritet och 

hänvisar till läkaren om det är 

frågor om sex. Efter en kortare 

utbildning tyckte sjuksköterskorna i 

högre utsträckning att det var en del 

av deras jobb och de blev mer 

positivt inställda. Talade om att det 

krävdes några år inom området för 

att få en känsla av självsäkerhet. 

 

Rana, Y., 

Kanik, A., 

Özcan, A., & 

Yuzer, S. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurses’ 

approaches 

towards 

sexuality of 

adolescent 

patient in 

Turkey. 

2007, Turkiet, 

Journal of Clinical 

Nursing 

Att fastställa hur 

sjuksköterskor som 

vårdar ungdomar i 

Turkiet förhåller sig till 

sexualitet.   

Ett tredelat frågeformulär 

skickades till 783 

sjuksköterskor som arbetar 

med ungdomar. 571st 

besvarades och 147st fick 

uteslutas. Statistisk analys 

genomfördes. ANOVA 

användes för jämförelsen.  

Sjuksköterskor tyckte att sexualitet 

var en angelägenhet för sjuka samt 

friska. 66 % var bekväma att 

samtala om patienten initierade 

diskussionen. Endast 21% hade 

informerad pre-operativt om 

sexuella förändringar. Menar på att 

sjuksköterskor måste vara bekväm 

för att kunna tala om ämnet. 
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Andersson, M. 

& Engström, 

M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussing 

sexuality with 

patientes: 

nurses’ 

attitudes and 

beliefs.  

 

 

 

 

2010, Svergie, 

Journal of 

Advanced Nursing.  

 

Att beskriva 

sjuksköterskors attityder 

och uppfattningar kring 

att diskutera sexualitet 

med patienterna med the 

Sexual Attitudes and 

Belifes Survey. 

 

Frågeformulär delades ut 

till 5 medicinavdelningar 

och 5 kirurgavdelningar på 

ett svenskt sjukhus. 

Sammanlagt 39 deltagare 

från medicinavdelningarna 

respektive 49 från 

kirurgavdelningar. Data 

analyserades med deskriptiv 

statistik. 

Kunskap fanns om hur sjukdom och 

behandling påverkar sexualiteten 

och 67 % kände sig bekväm att tala 

om sexuella problem och tyckte det 

var sjuksköterskans ansvar att 

uppmuntra till samtal om sexuella 

bekymmer. 67 % kände sig osäkra 

på sin förmåga att bemöta sexuella 

problem. Äldre och vidareutbildade 

hade lättare för att tala om ämnet. 

Sjuksköterskor trodde sexualitet var 

nödvändigt för sexuell hälsa och 

hade förståelse för att sjukdom och 

behandling påverkade patienternas 

sexualitet. Mer förståelse för att 

sexualiteten är viktigt bidrog till att 

sexualiteten diskuterades mer. 

Endast hälften hade under sin 

utbildning haft någon kurs i 

sexologi. 

Saunamäki, N. 

& Engström, 

M.  

 

Registered 

nurses’ 

reflections on 

discussing 

sexuality with 

patients: 

responsibilities, 

doubts and 

fears. 

 

 

2013, Sverige, 

Journal of Clinical 

Nursing  

Att beskriva hur 

sjuksköterskor 

reflekterar kring att 

diskutera sexualitet med 

patienter. 

Kvalitativ studie med en 

deskriptiv design. 10 

sjuksköterskor intervjuades. 

Dessa tolkades och 

analyserades igenom fyra 

steg, vilket resulterade i tre 

teman.  

Sjuksköterskor påstår att det är en 

känslig fråga. En del sjuksköterskor 

kände ansvar för att tala med 

patienterna om sexualiteten. 

Sexualitet sågs som tabu. Trodde att 

läkaren  hade mer tid erfarenhet att 

tala om sexualitet. Var 

öppensinnade och positivt inställda 

men tyckte inte det var en sak för 

vården. De tyckte att det var en 

känslig fråga. De vill inte inkräkta 

på patientens integritet. Det var ett 
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tabuämne. Hade fördomar om att 

äldre inte har sex. De som var 

bekväma att tala tyckte att det var 

sjuksköterskors ansvar att 

uppmuntra patienten till att tala om 

sexuella bekymmer. Tiden räckte 

inte till. Sökorden och skriftliga 

rutiner kunde bidraga till att 

sjuksköterskor kände stöd från 

ledningen.  

Zeng, Y-C., Li, 

Q., Wang, N., 

Ching, S.S.Y., 

& Loke A.Y.  

 

 

Chinese 

Nurses’ 

Attitides and 

Beliefs Toward 

Sexuality Carre 

in Cancer 

Patients. 

 

2011, Kina, Cancer 

Nursing.  

Att beskriva kinesiska 

sjuksköterskors attityder 

och uppfattningar om att 

vårdande 

cancerpatienters 

sexualitet.  

 

En deskriptiv 

korrelationsstudie. Data 

samlades in med formuläret 

Sexuality Attitudes and 

Beliefs Survey. Data 

analyserades med 

datorprogram SPSS version 

16.0. Både deskriptiv 

statistik och trendanalys 

användes för analys. 

76,4 % av sjuksköterskorna tyckte 

sexualitet var ett för privat ämne för 

att tala om och 63,8 % trodde att de 

flesta inlagda patienter var för sjuka 

för att vara intresserade av sex. 

Sjuksköterskor tog sig sällan tid att 

diskutera sex med patienter. Drygt 

hälften tyckte samtal om sex var 

viktigt för patienternas hälsa. 48,2 

% visste hur patienternas sjukdomar 

och behandlingar påverkade deras 

sexualitet. De kände också ett 

ansvar att ge patienten tillåtelse att 

tala om sexualitet. Majoriteten 

kände sig inte säker i att tala om 

sexualitet.  
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Bilaga 3. Matris över kvantitativa studier i resultatet 

 
Studie  

 

Metod  Svarsfrekvens 

 

Bekker et al., 2011 Frågeformulär skickades till 190 sjuksköterksor  93 st (49%) 

Hon-Kei Yip et al., 2015 Frågeformulär skickades till 500 sjuksköterskor. 394 st (79%) 

Huang et al., 2013 Frågeformulär skickades till 150 sjuksköterskor. 128 st (85%) 

Jaarsma et al., 2010 Frågeformulär skickades till 477  sjuksköterskor. 

 

157 st (33%) 

Oskay et al., 2014 

 

Ett internetbaserat frågeformulär besvarades av 87 onkologisjuksköterskor. 87 st (100%) 

Rana et al., 2007 

 

Frågeformulär skickades till 783  sjuksköterskor. 571 st (73%) 

Saunamäki et al., 2010 

 

Frågeformulär skickades till 100 sjuksköterskor. 88 st (88%) 

Zeng et al., 2011 

 

Frågeformulär skickades till 211 onkologisjuksköterskor. 

 

199 st (94%) 

 

 


