
  
 
 

 

 

Harry Malmgren och Manda Sjöstedt 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 HP, Institutionen för vårdvetenskap 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 HP, VGKV51, HT2015 

Kandidatexamen 

Handledare: Birger Hagren 

Examinator: Cecilia Håkanson 

 

 

 

 

 

 

Patienters inställning till intima omvårdnadshandlingar utförda 

av sjuksköterskor av motsatt kön 

En litteraturöversikt 

 

 

Patient attitudes on intimate care performed by nurses of opposite 

sex 

A literature review 

 

 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är ett kvinnodominerat yrke. I Sverige är ca 90 % av 

sjuksköterskorna kvinnor. Att utföra intima omvårdnadsåtgärder är en viktig 

del av sjuksköterskans arbete. Intima omvårdnadshandlingar är situationer 

då patienten blir exponerad på ett, för denna, intimt sätt. Både manliga och 

kvinnliga sjuksköterskor framhåller att det är en stor utmaning för dem att 

utföra dessa omvårdnadshandlingar på ett, för patienten, korrekt sätt.   

Syfte: Att beskriva patienters inställning till intima omvårdnadshandlingar utfört av 

sjuksköterskor av motsatt kön. 

Metod: Litteraturöversikt enligt Friberg (2012). Litteraturöversikten är baserad på 

11 vetenskapliga artiklar varav 6 är har kvantitativ design, 4 kvalitativ och 1 

mixad metod. Artiklarna är framtagna genom sökning i databaserna 

CINAHL Complete och Academic Search Complete. 

Resultat: Resultatet presenteras i tre teman. I Patienter föredrar kvinnliga 

sjuksköterskor vid intima omvårdnadshandlingar framgår att patienter av 

båda könen helst ser att en kvinnlig sjuksköterska utför de intima 

omvårdnadshandlingarna. I Patienters inställning till sjuksköterskor som 

förkläden visar resultatet att det råder delade meningar hur patienten vill 

använda sig av ett förkläde eller ej. I det sista temat, Patientens inställning 

till sjuksköterskan och vårdrelationen vid intima omvårdnadshandlingar 

framkommer patienternas åsikter kring vad som är en professionell 

sjuksköterska och hur denna kan agera för att stärka vårdrelationen. 

Diskussion: Diskussionen delas upp i två teman, varför föredrar patienter kvinnliga 

sjuksköterskor samt Hur kan sjuksköterskan använda vårdrelation för att 

underlätta mötet vid intima omvårdnadshandlingar.  Resultatet diskuteras 

utefter konsensusbegreppet vårdande samt begreppet vårdrelation. 

Nyckelord: Patient perspektiv, Intima omvårdnadshandlingar, Vårdrelation, Kön, Genus 

 

  



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: The nursing profession is a female dominated profession. About 90 % of the 

nurses, in Sweden, are female. To perform intimate care is a vital part 

of  nurses’ work. Intimate care situations where the patient gets exposed in 

an intimate way e.g through undressing. Both male and female nurses 

emphasize intimate care activities to be challenging to perform, in a correct 

way. 

Aim: To describe patient attitudes towards intimate care performed by female or 

male nurses. 

Method: Literature review according to Friberg (2012). This literature review is 

based on 11 scientific articles of which 6 were of a quantitative design, 4 are 

of qualitative design and 1 of a mixed method. The articles were found 

through a search in CINAHL Complete and Academic Search Complete 

databases. 

Results: The results are presented in three themes. In patients prefer female nurses to 

perform intimate care it becomes evident that patients of both sex prefer a 

female nurse to perform the intimate care. In patients attitudes towards 

nurses as chaperones the results show differences in attitudes amongst 

patients about the usage of chaperones or not. In the final theme, patients 

attitudes towards nurse and the care relationship in intimate care, shows 

patients attitudes about what constitute a professional nurse and how they 

can facilitate a strengthened care relationship. 

Discussion: The discussion is divided in two themes, why do patients prefer female 

nurses and how can nurses use the care relationship to ease the encounter 

with intimate care. The results are discussed in relation to the concepts 

caring and care relationship. 

Keywords: Patient attitudes, Intimate care, Care relationship, Sex, Gender 
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Inledning 

Under praktik och arbete i olika vårdkontexter har vi upplevt att personalstyrkan har varit mer 

eller mindre blandad av män och kvinnor. Detta är något som vi sett som positivt då vi är av 

den uppfattningen att patienter, sjuksköterskor och annan vårdpersonal inte ska befinna sig i 

en könsroll, utan i en professionell yrkesroll. Vi har dock sett hur patienternas uppfattning om 

framförallt manliga sjuksköterskor kan vara negativ och vi har åtskilliga gånger varit med om 

situationer där patienter föredragit att ta emot omvårdnad av en kvinnlig sjuksköterska. 

 Vid kroppsnära omvårdnad befinner sig patienten i en utsatt situation och det är 

sjuksköterskans uppgift att få patienten att känna sig så bekväm som möjligt i situationen. Vi 

vill ta reda på hur patienter överlag upplever hur det är att ta emot kroppsnära omvårdnad från 

en sjuksköterska av motsatt kön. Samt om dessa åsikter skiljer sig mellan könen på 

patienterna. 

 

Bakgrund 

Den professionella sjuksköterskan 

De fyra grundläggande områden som sjuksköterskan ansvarar för är, att främja samt återställa 

hälsa, att förebygga sjukdom och att lindra lidande. Omvårdnaden ska alltid ges på ett 

respektfullt sätt och på lika villkor till alla människor oberoende hudfärg, politiska 

ställningstaganden, kulturell eller etnisk bakgrund. Vården som den professionella 

sjuksköterskan utför grundas på värden som lyhördhet, medkänsla, integritet och trovärdighet 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan är den person i vårdteamet som har 

ansvar för patientens omvårdnad (Dahlberg & Segesten, 2010). Denna sjuksköterska ska 

utföra och medverka i de undersökningar och omvårdnadsåtgärder som sker runt patienten. I 

sjuksköterskans uppgifter ingår också att svara för patientens säkerhet och en god vårdmiljö. 

Sjuksköterskan står för en helhetssyn runt patienten och har kunskap om hur vårdvetenskap 

förenas i teori och klinisk praxis. 

 Sjuksköterskeprofessionen är en av de äldsta professionerna inom vården. Endast 

läkaryrket är äldre. Sjuksköterskeyrket har genom historien präglats av ett uppgiftsorienterat 

förhållningsätt. På 1970-talet och med högskolereformen, kallad vård-77 utredningen, började 

dock professionen bli mer influerat av humanvetenskap. Detta bidrog till att det 

personcentrerade synsättet kom att utgöra grunden för professionen. En del arbetsätt från äldre 

tider finns dock kvar i yrket än idag och detta utgör en risk för den professionella 

sjuksköterskan att arbeta på en vårdvetenskaplig grund. 
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 Sjuksköterskan har skyldighet att föra en ständig reflektion och att analysera över sin egna 

professionella kompetens för att på detta sätt både höja statusen på yrket och kunna utföra 

bästa möjliga evidensbaserade vård (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Sjuksköterskeyrket - ett kvinnodominerat yrke 

Sjuksköterskeyrket har alltid varit kvinnodominerat och associeras med kvinnlighet (Keogh & 

Gleeson, 2006). Anledningen till detta kan vara att de egenskaper en sjuksköterska förknippas 

med räknas som kvinnliga, såsom känslig och vårdande. Även Florence Nightingale beskrev 

yrket som strikt feminint och egenskaper såsom, öm och osjälvisk ansåg hon vara grunden för 

omvårdnad. 

 Historiskt sett har män alltid varit i minoritet inom sjuksköterskeyrket (Inoue, Chapman & 

Wynaden, 2006). De manliga sjuksköterskorna har framförallt varit representerade inom 

militärväsendet. 

 Över hela världen sker en ständig ökning i antalet manliga sjuksköterskor (Inoue et al). 

Vilket bidrar till att yrket blir mer genusbalanserat. Av Sveriges 110000 sjuksköterskor 

beräknas cirka 10 procent vara män (http://www.socialstyrelsen.se/). 

 Forskning har visat att även om antalet manliga sjuksköterskor ökat så löper de en fyra 

gånger så hög risk som en kvinnlig sjuksköterska att avsluta sitt yrke redan inom fyra år från 

examen (Inoue, Chapman & Wynaden, 2006). Två förklaringar till detta kan vara att manliga 

sjuksköterskor upplever att det är svårt att arbeta på en kvinnodominerad arbetsplats eller för 

att det ur ett genusperspektiv uppstår problem när de som män ska utföra intima 

omvårdnadshandlingar åt kvinnliga patienter. 

 Samhället och media har bidragit till att sprida en fördomsfull bild av sjuksköterskeyrket 

där mannen anses vara ett sexuellt hot mot kvinnliga patienter (Harding, North & Perkins, 

2008). Stereotyper som dessa har gjort att patienter accepterar att kvinnliga sjuksköterskor rör 

vid dem medan det är fel av en manlig sjuksköterska. Om den manliga vårdaren istället är en 

doktor verkar det inte föreligga samma rädsla, då det ses som normalt att en manlig doktor rör 

vid sina patienter. 

 

Genus och kön 

Begreppen genus och kön används ofta som synonymer inom forskning och vardag, likaså i 

engelskan används begreppet gender synonymt med ordet sex (Dahlborg-Lyckhage & 

Eriksson, 2010). Inom genusforskningen försöker de att särskilja på genus (gender) och kön 

http://www.socialstyrelsen.se/
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(sex) för att kunna göra en skillnad mellan det biologiska könet och hur människor blir 

kvinnor och män (http://www.genusfokus.se). 

 Genus definieras enligt Öhman (2009) som den sociala dimensionen av att vara man, 

kvinna, pojke eller flicka. Det handlar om hur vi människor interagerar i grupp med varandra, 

hur vi uppfostras och hur vi tänker och vad vi upplever som manligt och kvinnligt. Genus 

handlar inte om det biologiska könet vi föds med, utan är de könskonstruktioner vi utsätts för 

utav omgivningen (Dahlborg-Lyckhage & Eriksson, 2010).  

 Connell (2009) skriver att människans liv och personlighet inte kan delas upp i två delar, 

våra uppfattningar bygger på en dikotomi som inte stämmer med verkligheten. Män och 

kvinnor kan inte delas upp i grupper med egenskaper uteslutande utefter det biologiska kön de 

fötts med. 

 I detta arbete kommer genus användas som ett begrepp för sociala och kulturella 

konstruktioner av skillnader mellan kvinnor och män medan kön kommer vara begränsat till 

biologiskt kön. 

 

Intima omvårdnadshandlingar 

Att röra vid patienter och utföra intima omvårdnadshandlingar utgör grunden av 

sjuksköterskans arbete (Keogh & Gleeson, 2006). Att vårda en annan människa handlar om 

att göra för denne vad den skulle göra för sig själv om förmågan fanns (Crossan & Mathew, 

2013). 

 Lodge, Mallett, Blake och Fyratt (1997) beskriver intima omvårdnadshandlingar som 

omvårdnadshandlingar där patienten blir exponerad på ett intimt sätt, exempelvis att hjälpa 

patienten att bada eller vid toalettbesök. Situationer där könsorgan, bröst och andra privata 

delar av kroppen exponeras för sjuksköterskan räknas till intima omvårdnadshandlingar. 

Patienten har alltid tolkningsföreträde när det gäller vad som är intima omvårdnadshandlingar. 

Vidare beskriver Lodge et al. (2007) så kallade semi-intima-omvårdnadshandlingar som kan 

vara att sjuksköterskan hjälper patienten av med kläder som leder till att intima delar av 

patientens kropp blir exponerad.  

 I detta arbete kommer Lodge et al. (2007) beskrivning av intima omvårdnadshandlingar att 

användas. 

 

http://www.genusfokus.se/
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Sjuksköterskans erfarenheter av intima omvårdnadshandlingar 

Att röra vid en annan människa är ett komplext fenomen med många olika dimensioner. I det 

dagliga omvårdnadsarbetet bland kvinnliga sjuksköterskor är det, trots dess komplexitet, ett 

synnerligen oreflekterat ämne. Forskning visar att manliga sjuksköterskor känner att de inte 

alls får någon handledning i hur de rör vid patienter på bästa sätt. Denna okunskap skapar en 

rädsla och oro hos manliga sjuksköterskor att bli anklagad för sexuella trakasserier när de 

utfört intima omvårdnadshandlingar på kvinnliga patienter (Keogh & Gleeson, 2006). 

 Manliga sjuksköterskor berättar om den ständiga utmaning det innebär för dem att utföra 

intima omvårdnadshandlingar på ett sätt som gör att patienten inte känner sig obekväm. De 

säger att de ofta känner sig obekväma och generade och att detta är något som de måste jobba 

på att dölja. De är medvetna om att genans inte är förenligt med att vara professionell (Inoue, 

Chapman & Wynaden, 2006). Vidare i artikeln (Inoue et al, 2006) berättar manliga 

sjuksköterskor om olika strategier de använt för att skydda sig själva i arbetet med kvinnliga 

patienter, för att undvika att missförstånd skulle kunna uppstå. De manliga sjuksköterskorna 

berättar hur de, när de kan, använder en kvinnlig kollega som ”förkläde”. Att använda ett 

förkläde kan innebära att den manliga sjuksköterskan tar hjälp av en kvinnlig kollega eller 

låter en närstående till patienten vara närvarande när han ska utföra intima 

omvårdnadsåtgärder (Harding et al., 2008). Detta är till stor del en handling han tar till för att 

skydda sig själv från risken att bli anklagad för sexuella trakasserier, även om handlingen att 

ha en annan sjuksköterska med sig också är ett sätt att hjälpa kvinnliga patienter att känna sig 

mer bekväma. Vidare berättar de manliga sjuksköterskorna att om ingen annan sjuksköterska 

finns tillgänglig att assistera dem vid intima omvårdnadsåtgärder händer det att de medvetet 

försenar uppgiften (Inoue et al, 2006). 

 Manliga sjuksköterskor blir mål för antaganden om deras sexuella läggning såsom att 

manliga sjuksköterskor är homosexuella (O´Connor, 2015). Det är kopplat till den kvinnliga 

synen som finns till yrket och kopplingen att feminina män är homosexuella och då är 

lämpade för sjuksköterskeyrket. 

 I en artikel av Porter-Jones (1998) framkommer det hur en del kvinnliga sjuksköterskor 

felaktigt tror att det finns en policy som hindrar dem från att utföra katetersättning av 

urinblåsa på män, som är en grundläggande och betydande intim omvårdnadsåtgärd. Vidare 

framkom att en del kvinnliga sjuksköterskor tyckte uppgiften var olämplig för dem att utföra.  

 Kvinnliga sjuksköterskor upplever antagligen samma problematik som manliga 

sjuksköterskor när det kommer till att utföra intima omvårdnadshandlingar till män (Inoue et 
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al., 2006). Dock är denna forskning inte så väldokumenterad som det motsatta. Vidare 

forskning behövs för att utveckla ämnet. 

 En sjuksköterska som öppet visar sig nervös vid utförandet av intima 

omvårdnadshandlingar eller på annat sätt utstrålar en negativ attityd är en oprofessionell 

sjuksköterska. Genom sjuksköterskans handlande riskerar patienten att få en negativ bild av 

vården vilket i förlängningen kan leda till att denna drar sig från att söka vidare vård (Zang, 

Y-L, Chung, L & Wong, T, 2007).  

 Deltagare i artikel Harding et al. (2008) anser att de får alldeles för lite rådgivning om hur 

de ska utföra de intima omvårdnadshandlingarna på rätt sätt. De önskar att det fanns några 

former av riktlinjer som stöd. Crossan & Mathew (2013) skriver att det skulle gagna både 

patienter och sjuksköterskor om problem med utförandet av intima omvårdnadshandlingar 

togs upp under sjuksköterskeutbildningen. 

 

Problemformulering 

Litteraturgenomgången har visat att det finns forskning som belyser vårdarens uppfattning av 

att ge omvårdnad till en patient av motsatt kön. Att utföra intima omvårdnadshandlingar till 

en patient är något som väcker tankar hos den som ska utföra omvårdnaden. Sjuksköterskor 

av båda kön tycker att det är svårt att förhålla sig till patienter av motsatt kön och denna 

svårighet kan hos sjuksköterskorna skapa oro och rädsla. 

Det har visat sig att det är svårt för sjuksköterskor att värna om patienters integritet när de 

känner sig obekväma i den intima omvårdnaden. När manliga sjuksköterskor behöver 

använda sig utav ”förkläden” så kan det i sin tur leda till att vårdrelationen inte kan utvecklas 

till att bli en vårdande relation.  

Att få hjälp med intima omvårdnadshandlingar innebär att patienten inte kan utföra dessa 

nödvändiga handlingar själv. Detta bör medföra att man vill välja en sjuksköterska utefter 

kunskap och personlighet mer än biologiskt kön. 

Detta arbete kommer beskriva patienters inställning till intima omvårdnadshandlingar och 

om det finns skillnader i åsikter mellan könen. Arbetet kommer utforska om det finns 

skillnader i att ta emot intim omvårdnad av en sjuksköterska av motsatt kön samt, upplevelsen 

av att ta emot intim omvårdnad utav en sjuksköterska av samma kön. 
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Syfte 
Att beskriva patienters inställning till intima omvårdnadshandlingar utfört av sjuksköterskor 

av motsatt kön. 

 

Teoretiska utgångspunkter 
I arbetet med denna litteraturöversikt utgick författarna från konsensusbegreppet vårdande 

samt begreppet vårdrelation. Detta för att fenomenet som detta arbete tar upp är något som 

sker i det mellanmänskliga mötet. Det ska beskrivas utifrån patienters perspektiv och därför 

har konsensusbegreppet vårdande valts då patienten är i centrum för ett holistiskt vårdande, 

där man ser på hela patienten, kroppsligt och andligt.  

Vårdande innebär att ohälsa ska försöka bekämpas men även att den sjuka människan ska 

kunna uppnå en känsla av hälsa sjukdomen till trots (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdandet 

handlar därmed om att lindra lidandet samt stödja och främja patientens hälsoprocesser 

(Wiklund, 2003). Det som motiverar vårdandet är därmed lidandet hos en annan människa. 

Den naturliga vården som bedrivs mellan exempelvis en förälder och ett barn är inte fullt 

tillräcklig när det kommer till hälsa. Det krävs en professionell vård för vissa situationer och 

det är där det behövs kompetens, erfarenheter och vetenskaplig kunskap. Det är enligt Katie 

Eriksson (Wiklund, 2003) att genom ansning, lekande och lärande ett sätt att åstadkomma ett 

tillstånd av tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbehag samt tillit. Denna tillit mellan 

patient och vårdare samt det faktum att patienten är centrum i omvårdnaden gör att patient och 

sjuksköterska tillsammans skapar de förutsättningar som krävs för ett hälsofrämjande 

vårdande.  

Eriksson ser på vårdrelationen som en mellanmänsklig relation som är en viktig del av 

vårdandet, det behövs för att stärka patientens hälsa och lindra lidandet (Wiklund, 2003). 

Vårdrelationen är en grundläggande del av vårdandet och för att bedriva en hälsofrämjande 

vård krävs det en fungerande kontakt mellan patient och vårdare (Dahlberg & Segesten, 

2010). Vårdrelationen är ett begrepp som ofta används men har olika definitioner, Björck & 

Sandman (2007) definierar vårdrelation som en relation mellan en patient och en professionell 

vårdare, inom någon form av vårdverksamhet. Vårdrelationen mellan patient och vårdare är 

präglat av ett professionellt engagemang med ett fokus på patienten och hens behov av vård 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Det finns risk för att en sjuksköterska förväxlar en professionell 

vårdrelation med en vänskapsrelation som skiljer sig i att det finns en jämnvikt mellan 

parterna, att båda visar ömsesidigt intresse för varandra, vilket kan leda till vårdlidande hos 
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patienten (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). I en vårdrelation får 

patienten utrymme till att uttrycka behov, begär och problem. Sjuksköterskan ska se till att 

patienten behåller sin integritet och behandlar patienten med respekt. Det finns hinder som 

kan göra det svårt att skapa en vårdande relation med en patient. Dessa kan vara brist på tid 

där sjuksköterskan kan känna sig pressad och inte kan relatera till patienten. Det finns också 

faktorer som att patienten gör sjuksköterskan osäker i sitt arbete, sjuksköterskan kan också 

känna en rädsla till att bli involverad i en annan person.  

Relationen kan därmed vara både vårdande och icke-vårdande i sin natur och ansvaret 

ligger helt hos sjuksköterskan att inte låta det bli en icke-vårdande relation (Dahlberg et al., 

2003). Vårdrelationen kan ses som en beröring av hela människan, kroppsligt, själsligt och 

andligt, vilket bidrar till en trygghet hos patienten och hens livsberättelse växer fram. Då 

börjar grunden för en vårdande relationen tas fram och sjuksköterskan gör sitt bästa för att 

lindra lidande och främja hälsa och välbefinnande. 

Författarna av detta arbete har använt sig utav dessa perspektiv när de studerat resultaten 

för att få en beskrivning utifrån patientens perspektiv på hur en vårdande relation ser ut 

mellan patient och sjuksköterska av motsatt kön. 

 

Metod 
Det här arbetet är en litteraturöversikt där en översikt har gjorts över det fenomen som togs 

upp i problemformuleringen, det gjordes för att kunna göra en beskrivande sammanställning 

av detta område (Friberg, 2012). Det har skett genom en sammanställning av resultatet från 

vetenskapliga artiklar. Författarna har antagit ett “helikopterperspektiv” enligt Friberg (2012) 

och gjort en helhetssökning av litteratur, för att få en helhet av materialet som finns, till att 

sedan göra en avgränsning av litteraturen. Denna helhetssökning ledde till att författarna till 

det här arbetet hittade vilka sökord som gav träffar som speglade detta arbetes syfte och 

problemområde. Därefter skedde datainsamling av vetenskapliga artiklar. I arbetet gjordes 

ingen begränsning för antingen kvalitativa eller kvantitativa artiklar utan de artiklar som 

författarna ansåg svara på syftet användes. 

 

Datainsamling 

Artiklar har hämtats från de vetenskapliga databaserna CINAHL Complete och Academic 

Search Complete då de har omfattande material inom det vårdvetenskapliga 

kunskapsområdet. 
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Till en början gjordes också sökningar i Nursing & Allied Health Source, Medline with 

Fulltext samt PubMed, men då sökningar i dessa databaser gav samma eller inga resultat 

valde författarna att fokusera sökningarna på CINAHL Complete och Academic Search 

Complete. 

De sökord som användes var: nursing, intimate care, gender, perspective, patient, 

experience, perception, gender issues, gender barrier, gender bias, female nurse, male nurse, 

female patient, male patient, preferences och nurse-patient interactions. Dessa sökord har 

tagits fram genom sökning via MeSH och CINAHL Subject headings. Efter de första 

sökningarna togs nya sökord fram via redan hittade artiklars sökord och nya sökningar 

gjordes utifrån dessa. Dessa sökord i kombination gav relevanta träffar: patient preferences + 

intimate care, Patient preferences + Gender, Nurse-patient relations + Nurses + Sex factors. 

De begränsningar som användes i sökning efter artiklar var, peer reviewed samt årtal 1995-

2015. Sökningarna med begränsningar gav resultat som redovisas i sökmatris i bilaga 1. 

 

Urval 
Artiklar valdes ut från sökresultaten genom att titlarna lästes för att sålla bort resultat som ej 

speglar detta arbetets syfte. Bland de resultaten med lästa titlar lästes abstrakten för att på 

samma sätt få en överblick utav sökresultaten och för att se ifall de artiklarna svarade på detta 

arbetes syfte. Därefter lästes artiklarna i sin helhet och de som gav svar på detta arbetets syfte 

valdes ut för kvalitetsgranskning. Denna granskning skedde enligt Fribergs förslag (2012) 

vilket innebär att artiklarna blev granskade utifrån metod, etiska överväganden, teoretiska 

referensramar samt om syftet var uppnått eller att resultatet svarade till syftet. Resultatet 

sammanställdes utifrån 10 artiklar. Av dessa är 3 kvalitativa, 6 kvantitativa samt en artikel 

med mixad metod. Valda artiklar sammanfattades och skrevs in i resultatmatrisen (se bilaga 

2) detta bidrog till att författarna på ett överskådligt sätt kunde se att artiklarna svarade till 

syftet. Detta kan ses som en validering (Friberg, 2012). 

 

Analysmetod 

Analys har skett enligt Friberg (2012). Författarna läste artiklarna i sin helhet var för sig med 

fokus på resultaten. Författarna skrev enskilt ner en sammanfattning som de sedan jämförde 

med varandra. Från dessa sammanfattningar diskuterades likheter och skillnader mellan 

artiklarna. Meningsbärande enheter identifierades utav författarna.  
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Analysen gjordes visuell av författarna genom att meningsbärande enheter fick en färg som 

motsvarade samma färg i form av en post-it som sattes på varje artikel för att indikera att den 

artikeln tog upp dessa enheter. Dessa meningsbärande enheter grupperades efter likheter och 

skillnader till att bilda textnära underteman. Dessa textnära underteman abstraherades till att 

bilda huvudteman. De huvudteman som framkom och formulerades om till att bilda rubriker 

över resultatet, vilket innebar att författarna skrev ner resultaten under respektive huvudtema 

och därefter formulerades huvudteman om till rubriker som speglade texten. Resultatet blev 

tre teman som svarade mot syftet.  

För att hitta lämplig översättning från engelska till svenska användes (http://www.ord.se). 

 

Forskningsetiska överväganden 
Författarna av den här litteraturöversikten har valt att i största mån ha med artiklar med en 

etisk reflektion, etisk grund eller med ett etiskt godkännande. Artiklar som ej hade en uttalad 

etisk reflektion togs med efter det att författarna granskat om de innehöll tydliga etiska 

problem. Dessa artiklar var mestadels kvantitativa artiklar med anonyma frågeformulär, vilket 

författarna ej ansåg innehålla etiska problem. Ingen artikel har brutit de etiska lagar och 

principer som Kjellström beskriver (Henricson, 2013). 

Författarna har haft ett öppet förhållningssätt och återgett resultatet så gott det går och har 

ej lagt in värderingar i text eller översättning från engelska till svenska. Ständig reflektion 

över författarnas förförståelse har skett under arbetet. Detta för att undvika ett resultat präglat 

av tidigare erfarenheter. 

 

Resultat 

Analysen av artiklarna resulterade i tre teman. Patienter föredrar kvinnliga sjuksköterskor vid 

intima omvårdnadshandlingar, patienters inställning till sjuksköterskor som förkläden samt 

patientens inställning till sjuksköterskan och vårdrelationen vid intima 

omvårdnadshandlingar. 

 

Patienter föredrar kvinnliga sjuksköterskor vid intima omvårdnadshandlingar 

Ett vanligt antagande bland resultaten var att patienter har en preferens för att en person av det 

egna könet är den som utför de intima omvårdnadshandlingarna. Kerssens et al. (1997) 

skriver att kvinnor föredrog kvinnlig personal som omvårdnadspersonal. Bland kvinnliga 

patienter framkom det att större andelen kvinnor föredrog att ta emot intima 
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omvårdnadshandlingar från en kvinnlig sjuksköterska. Det fanns också de som föredrog en 

manlig sjuksköterska framför en kvinnlig sjuksköterska. Dessa preferenser av kön var 

specifika inom omvårdnadsyrkena då den stora majoriteten av deltagarna (ca 90 %) inte hade 

några preferenser kring könet inom de läkaryrkena. De manliga patienterna hade liknande 

åsikter till läkaryrkena som de kvinnliga patienterna. Männen hade däremot inte samma 

åsikter kring det egna könet inom omvårdnad. Det visade sig att majoriteten av män (80 %) 

inte hade några preferenser av kön på sjuksköterska. Det var fler män som föredrog en 

kvinnlig sjuksköterska framför en manlig sjuksköterska än de fåtal som föredrog en manlig 

sjuksköterska framför en kvinnlig sjuksköterska. Kerssens et al. (1997) skriver vidare att 

deltagarna ansåg att en kvinnlig sjuksköterska tar sig mer tid och visar mer personligt intresse 

av sina patienter än en manlig sjuksköterska. 

En vanlig åsikt från patienter var att kvinnliga sjuksköterskor var att föredra när det 

handlar om intima omvårdnadshandlingar. Lindqvist, Persson & Svedlund (2007) skriver att 

deltagarna inte hade några preferenser av kön på sjuksköterskan när denne skulle ta blodtryck, 

blodprov eller sätta dropp. De kvinnliga deltagarna i studien uttrycker högre preferens för det 

egna könet vid intima omvårdnadshandlingar än de manliga deltagarna. De manliga 

deltagarna uttryckte i större utsträckning att de inte hade någon preferens för sjuksköterskans 

kön. En liten majoritet (30 %) av de manliga deltagarna uttryckte en preferens för det egna 

könet medan det fanns de som föredrog en kvinnlig sjuksköterska (ca 10 %). Bland de 

kvinnliga deltagarna så fanns det en minoritet som uttryckte en preferens av motsatt kön på 

sjuksköterska vid intima omvårdnadshandlingar (ca 1 %). 

Lu, Gao & Zhang (2014) beskriver liknande fenomen kring omvårdnad och intima 

omvårdnadshandlingar, där patienter uppgav att de ansåg att könet på sjuksköterskan inte 

spelade någon roll så länge de var kompetenta. De flesta unga kvinnliga patienterna i studien 

föredrog en kvinnlig sjuksköterska och de unga manliga patienterna var delade i sina åsikter. 

Några män beskrev att de inte hade några preferenser över könet på sjuksköterskan så länge 

de inte skulle röra vid deras kön, då föredrog de att det var en kvinnlig sjuksköterska. 

Edwards (1998) skriver att kvinnliga patienter föredrog kvinnliga sjuksköterskor och att de 

kunde ta emot hjälp av en manlig sjuksköterska men att det var jobbigare om den manliga 

sjuksköterskan var yngre. Manliga patienter i studien föredrog kvinnliga sjuksköterskor vid 

intima omvårdnadshandlingar och en patient ansåg inte omvårdnad som ett manligt yrke.  

Kvinnor som hade varit inlagda vid flera tillfällen visade sig mindre generade inför en 

manlig sjuksköterska gentemot en som varit inlagd ett fåtal gånger (Lindqvist, Persson & 

Svedlund, 2007). O´Lynn och Krautscheid (2011) skriver också att deltagare som har haft 
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tidigare kontakt med en manlig sjuksköterska såg det som något positivt, de fick kommentarer 

som “att de var starka” och en kvinna berättade att hon föredrog en manlig sjuksköterska då 

de frågade om lov innan de tog på henne.  

Ahmad & Alasad (2007) skriver att 65 % av sjuksköterskestudenterna i Jordan är män trots 

detta så uttrycker patienterna en preferens för kvinnliga sjuksköterskor. Ca 70 % av de 435 

kvinnorna i studien föredrar en kvinnlig sjuksköterska, vilket kan ställas mot siffran 10 % 

som är antalet av de 484 deltagande männen som föredrar en kvinnlig sjuksköterska. 34 % av 

männen föredrog en manlig sjuksköterska och de ansåg att män var bättre lämpade för 

omvårdnad då de kunde undvika panik och leva med emotionell belastning. 

Chur-Hansen (2002) studie visar att patienters åsikter inte har ändrats särskilt mycket från 

1984 till 2000 och att patienter tenderar att föredra en sjuksköterska av det egna könet vid 

intima omvårdnadshandlingar. De tar däremot upp att patienter som tidigare har haft kontakt 

med en manlig sjuksköterska inte ändrade sina åsikter kring manliga sjuksköterskor. 

Att kvinnliga patienter föredrar en kvinnlig sjuksköterska var en konstant genom de flesta 

artiklar (Ahmad & Alasad, 2007; Chur-Hansen, 2002; Edwards, 1998; Kerssens et al., 1997; 

Lindqvist, Persson & Svedlund, 2007; Lu, Gao & Zhang, 2014) men vilket kön män föredrog 

var väldigt olika då flera tog upp att män inte hade någon preferens av könet på 

sjuksköterskan, (Ahmad & Alasad, 2007; Kerssens et al., 1997; Lindqvist, Persson & 

Svedlund, 2007) men av de som uttryckte en preferens av kön så fanns det stora delar av de 

som föredrog en kvinnlig sjuksköterska och de som föredrog en kvinnlig sjuksköterska vid 

intima omvårdnadshandlingar. 

 

Patienters inställning till sjuksköterskor som förkläden 

Användandet av så kallade “förkläden” har setts som ett sätt för manliga sjuksköterskor att 

skydda sig själva från missförstånd och anklagelser för sexuella trakasserier (O´Lynn & 

Krautscheid, 2011). Patienters preferenser angående sjuksköterskor som agerar förkläde är 

inte ett lika beforskat område.  

I artikeln Baker, Mulka, Camosso-Stefinovic, Sinfield & Costin (2007) framkommer att 

anledningen till att patienter vill använda sig av “förkläden” är många och komplexa. Kvinnor 

tenderar att vara mer benägna än män att vilja använda sig av en person som agerar 

“förkläde”. Detta gäller framför allt om personen som skulle utföra den intima 

omvårdnadshandlingen var en man samt om den intima undersökningen eller omvårdnaden 

var mer inriktad på genitalier än bröst.  
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Vidare framkom att patientens ålder var en faktor som bidrog till huruvida denna önskade 

ha ett “förkläde” närvarande eller ej (Baker et al. 2007). Äldre kvinnor i Storbritannien 

föredrog att ha ett “förkläde” närvarande vid intima omvårdnadshandlingar och 

undersökningar oberoende om vårdgivaren var en kvinna eller en man. Kvinnor i tonåren 

föredrog mer ofta än vuxna att ha ett “förkläde” närvarande. Forskning över manliga 

tonåringars preferenser angående användning av “förkläden” saknas. 

Brooks & Phillips (1998) skriver att mer än hälften av de deltagande kvinnorna i studien 

bekräftar att det finns situationer som de endast vill ta upp med en kvinnligvårdpersonal. 

Exempel på sådana situationer är bröstexaminationer, klimakteriebesvär men även vid 

psykiska besvär såsom nedstämdhet och oro.  

Patienter i O´Lynn & Krautscheids (2011) studie berättar att de är medvetna om den risk 

som finns angående sexuellt utnyttjande från sjuksköterskor. Därför ansåg patienterna att om 

det fanns möjlighet att ha en extra person närvarande, var detta något som kunde gynna alla 

inblandade parter.  

Att använda ett “förkläde” kunde också höja kvalitén på vården enligt patienter i O´Lynn 

& Krautscheids (2011) studie. Detta därför att de var av uppfattningen att människor överlag 

utför sitt jobb bättre om det finns någon som övervakar dem. Patienter ansåg att det viktigaste 

för dem för att kunna uppnå komfort var att få frågan huruvida de vill ha en tredje person 

närvarande eller ej (O´Lynn & Krautscheid, 2011). 

En del patienter uttryckte att det var onödigt av vårdpersonal att använda sig av personer 

som agerade förkläden (O´Lynn & Krautscheid, 2011). De ansåg att om en sjuksköterska av 

motsatt kön måste komma in för att agera förkläde till den sjuksköterska som egentligen ska 

utföra den intima omvårdnadshandlingen kan denna lika gärna göra det själv med en gång. 

Patienter berättar om hur ett par extra ögon kunde göra dem nervösa. 

Patienterna i studien Jadoon, Tucker, Miller, Raii & White (2008) beskrev att när ett 

“förkläde” var med i rummet kände de sig hämmade och att deras känsla av förlägenhet 

ökade. Det fanns också en risk, med ett “förkläde” närvarande i rummet, att information som 

är viktig för vårdpersonal att känna till stannade kvar hos patienten. 

Själva ordet “förkläde” (eng. chaperone) ansågs vara negativt laddat och kunde inbegripa 

undermeningar som att det är till för svaga patienter som behöver någon som kunde hålla dem 

i handen (O´Lynn & Krautscheid, 2011). Åsikter som att sjuksköterskor använde sig utav 

“förkläden” för att de var inkompetenta framkom också från patienterna. Att använda 

“förkläden” på rutin utan att fråga patienter om deras åsikter kring detta kan, enligt 
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patienterna, väcka känslor av misstänksamhet mot sjuksköterskan. Tankar som att 

sjuksköterskan var inkompetent som behövde ett par extra ögon på sig. 

 

Patientens inställning till sjuksköterskan och vårdrelationen vid intima 

omvårdnadshandlingar 

Vid intima omvårdnadshandlingar är sjuksköterskans professionella förhållningssätt en 

väsentlig del för att patienten ska uppleva känsla av trygghet (Lindqvist, Persson & Svedlund, 

2007). Patienters olika behov kräver en lyhörd sjuksköterska med patientorienterat 

förhållningsätt. Det krävs även av sjuksköterskan att hon tillämpar kritiskt förhållningsätt och 

har förmågan att kunna reflektera över sina egna handlingar. 

Att etablera en vårdrelation med patienten och skapa ett mellanmänskligt möte 

framkommer hos patienter som en essentiell åtgärd för att underlätta för patienten i den svåra 

situation som intim omvårdnad kan vara (Lu, Gao & Zhang, 2013). Att skapa en vårdrelation 

och införliva trygghet hos patienter kan göras genom så enkla medel som att sjuksköterskan 

presenterar sig med namn för patienten och tar ögonkontakt (O´Lynn & Krautscheid, 2011). 

Vidare framkommer att det är av största vikt att omvårdnadshandlingen sker i samspel mellan 

patient och sjuksköterska. Detta görs genom att sjuksköterskan använder sig av en tydlig och 

öppen kommunikation. Sjuksköterskan förklarar för patienten vad som kommer att hända och 

varför.  Just denna tydliga kommunikation är det som patienter framhåller som det viktigaste 

för att sjuksköterskan ska få utföra den intima omvårdnaden. Finns det valmöjligheter 

uttrycker patienter en önskan om att sjuksköterskan ska redogöra för dessa. När patienter får 

uttrycka sina önskemål om intima omvårdnadsåtgärder minskar risken att de ska känna sig 

maktlösa och istället ökar deras känsla av delaktighet. 

Sjuksköterskans utstrålning är av stor betydelse när det kommer till hur patienten uppfattar 

deras professionalitet (O´Lynn & Krautscheid, 2011). Patienter har preferenser så som att 

sjuksköterskan ska tala tydligt och ha ett självsäkert kroppspråk (Lu, Gao & Zhang, 

2013).  Det framkommer att sjuksköterskan ska agera självsäkert och inte tveka i utförandet 

av intima omvårdnadshandlingar. När sjuksköterskan utför de intima 

omvårdnadshandlingarna med tvekan eller om de utför handlingarna på ett långsamt sätt kan 

detta bidra till att patienten upplever en känsla av utsatthet. Om sjuksköterskan skulle rodna 

eller på ett tydligt sätt visa hur denna upplever situationen som jobbig kan det skapa en känsla 

av förlorad värdighet hos patienten. 

Även om sjuksköterskan ska vara självsäker i sina handlingar uttrycker patienter att om de 

intima omvårdnadshandlingarna utförs i alltför snabb takt eller om sjuksköterskan är allt för 



 
 14 (31) 

 

hårdhänt kan också en känsla av ovärdighet uppstå (O´Lynn & Krautscheid, 2011). En 

sjuksköterska som snabbt utför omvårdnadshandlingen riskerar att signalera att denna 

upplever situationen som jobbig och önskar att det är över så snart som möjligt.  

Om sjuksköterskan kan lyssna och svara på patienternas frågor och bekymmer ökar detta 

patientens känsla av trygghet under de intima omvårdnadshandlingarna. 

Edwards (1998) framhåller vikten av att sjuksköterskan respekterar det som är patientens 

personliga utrymme. Det personliga utrymmet är inget som regleras genom skriftliga 

anvisningar utan är en social konstruktion som kan beskrivas som osynliga gränser runt en 

person. På sjukhus ansåg patienter och vårdgivare att patientens personliga utrymme var det 

utrymme som är bakom patientens gardiner så som säng, stol och förvaringsskåp. Alla 

patienter har olika tankar över vad som är deras personliga utrymme samt olika 

förutsättningar. Gemensamt är att ju mer mobiliserad en patient är och ju mer denna klarar av 

att göra på egen hand, desto mindre risk finns att det personliga utrymmet blir kränkt och 

detta ger dem ökad kontroll över sin kropp och över sitt personliga utrymme. 

Att sjuksköterskan småpratar och bjuder på sig själv framhålls av patienterna i O´Lynn & 

Krautscheid (2011) som en faktor som kan bidra till att en relation lättare kan skapas. Detta 

medför att den svåra situation som intima omvårdnadshandlingar kan vara, upplevs som mer 

lätthanterlig av patienten. Även humor kunde bidra att få bort spänningarna som kan uppstå 

vid intima omvårdnadshandlingar. 

 

Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två delar där metoddiskussionen tar upp fördelar och nackdelar 

med den metoden vi har valt att arbeta efter. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet av 

arbetet och ytterligare litteratur förs in samt en återkoppling till den teoretiska 

utgångspunkten. 

 

Metoddiskussion 

I metoddiskussionen kommer författarna att diskutera underlaget för arbetet, datainsamlingen 

urvalsprocessen samt analysprocessen. Att både kvantitativ samt kvalitativ data användes kan 

ses som både en svaghet och som en styrka. Metodens styrka är att den kvantitativa datan kan 

styrka och förklara den kvalitativa (Henricson, 2012). Författarna upplevde att data från de 

kvantitativa artiklarna var utformade på ett sätt som var enkelt att förstå och gick att tillämpa 
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på detta arbete. De kvalitativa artiklarna hade olika utformning men författarna hade inga 

problem med att tolka resultaten i dessa. 

Årtalsbegränsningen sträcker sig över 20 år vilket kan ses som en nackdel. Detta därför att 

ett så stort spann i sökningen kan bidra till ett inaktuellt resultat då vården och samhället 

förändras mycket under 20 år och att de åsikter som fanns tidigare kan vara förändrade nu. 

Chur-Hansens (2002) visade dock att patienters åsikter inte skilde sig mellan åren 1984-2000 

och därmed tror författarna att detta arbete ändå kan vara till nytta i dagens vård.  Att det i 

arbetet användes artiklar som refererar till varandra kan ses som en styrka då författarna till 

resultatartiklarna anser att forskningen är relevant (Östlundh, 2012). Vid urvalet valde att 

begränsades sökningarna till peer reviewed. Detta innebär att artiklarna är granskade av 

sakkunniga forskare (vetenskapsrådet, 2011). 

Inför arbetet med dataanalysen diskuterade och reflekterade vi över vår eventuella 

förförståelse i ämnet. Genom att föra en ständig diskussion kan man begränsa ett resultat 

färgat av förförståelse (Henricson, 2012). Förförståelsen i detta fall handlade om att vi arbetat 

inom olika vårdkontexter där patienter uttryckt olika önskemål för den person som ska utföra 

intima omvårdnadshandlingar. Vidare läste båda författarna igenom alla artiklar. Att de gjorde 

så ses som en styrka då detta stärker reliabiliteten (Henricson, 2012). Det var för båda 

författarna första gången de utförde en analys vilket kan ses som en svaghet. Alla artiklar 

utom en var skrivna på engelska vilket inte är författarnas modersmål. Detta kan då ses som 

ett hinder då det finns en risk för att författarna tolkar texten fel. För att minimera denna risk 

har författarna använt sig av lexikon och fört en ständig diskussion över innehållet i 

artiklarna. Under arbetets gång har studiekamrater läst igenom arbetet för att på så sätt 

försäkra att analysen är grundad i data, detta stärker arbetets trovärdighet (Henricson, 2012).  

Artiklar i arbetet kommer från olika länder och kulturer. De flesta av resultatartiklarna 

speglade västeuropeisk kultur medan två stycken artiklar var från Kina och Jordan. 

Författarna valde ändå att ha med dessa två då eventuella kulturkrockar diskuteras i dessa 

artiklar. 

 

Resultatdiskussion 

Varför föredrar patienter kvinnliga sjuksköterskor? 

I resultatet framgår det att patienter av bägge kön föredrog när kvinnliga sjuksköterskor 

framför manliga utförde intima omvårdnadshandlingar på dem. Detta är intressant satt i 
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perspektiv till den forskning som visar att patienter inte har några problem med intima 

undersökningar utförda av en läkare oavsett kön.  

Sjuksköterskeyrket har genom historien setts som ett yrke präglat av feminina attribut 

(Lindqvist, Persson & Svedlund, 2007).  Läkaryrket har setts som en manlig yrkesroll men i 

resultatartiklarna framkom det inte att manliga patienter valde bort kvinnliga läkare på grund 

av deras könstillhörighet. Det tas däremot upp i Tempest, Vowler & Simpsons (2005) studie 

där 80 % deltagarna inte hade någon preferens könet på läkaren. En del kvinnor (26 %) 

föredrog att läkaren var av kvinnligt kön och detsamma gäller för männen där några (17 %) 

föredrog en läkare av manligt kön. Det betyder att kvinnor inom läkaryrket har lyckats ta sig 

över den gränsen för vad som gör ett yrke manligt respektive kvinnligt. Där anser vi att 

sjuksköterskeyrket inte har kommit lika långt i den utvecklingen eftersom det fortfarande ses 

som ett kvinnligt yrke präglat av feminina attribut. Sjuksköterskans yrke bygger på 

vårdrelationen och den relationen finns även naturligt mellan förälder och barn. Det, tror vi, 

kan bidra till att sjuksköterskans yrke ses som en förlängning av mammarollen, patienter 

tolkar denna vårdande relation som något annat än vad den professionella relationen 

egentligen är. 

Flera författare av resultatartiklar skrev ut antaganden och hypoteser de hade innan studien 

genomfördes och flera trodde att patienter föredrog det egna könet när det kom till intima 

omvårdnadshandlingar. Dock så visade det sig att manliga såväl som kvinnliga patienter 

föredrog kvinnliga sjuksköterskor vid intima omvårdnadshandlingar. Vi anser att detta är en 

intressant aspekt då det visar på att det inte handlar om huruvida man som patient känner sig 

bekväm i att ta emot intima omvårdnadshandlingar av någon av samma eller motsatt kön. Det 

handlar snarare om att sjuksköterskan som utför dessa intima omvårdnadshandlingar ska 

inneha ett kvinnligt genus, vilket är något som är starkt förknippat med det kvinnliga könet. 

Detta gör det svårt för manliga sjuksköterskor att arbeta med och framförallt att utföra intima 

omvårdnadshandlingar på patienter. Fisher (2009) skriver om manliga sjuksköterskor som 

måste ändra sitt beteende beroende på könet på patienten. Deltagarna i studien uttryckte att 

det uppstod hinder när de vårdade patienter av båda könen och särskilt vid intima 

omvårdnadshandlingar. När de manliga sjuksköterskorna vårdade kvinnliga patienter blev de 

blockerade av att de var män, de sågs som ett sexuellt hot. De kunde samtidigt ses som 

homosexuella, där det tolkades att det feminina yrket gav dem ett feminint genus och de 

tolkades som homosexuella. Det var också närvarande vid vårdandet av män där de manliga 

sjuksköterskorna, för att inte bli tolkade som homosexuella, uttryckte sig ”manligt” och 

pratade mycket om sina fruar och om ”manliga samtalsämnen”. Männen var tvungna att ”vara 
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kameleonter” på arbetsplatsen för att ändra sitt genus inför varje patient beroende på deras 

kön och situation. Att hela tiden byta roller på sin arbetsplats och inte kunna vara i sin egen 

roll måste vara svårt för dem psykiskt. Det gör att man inte kan utöva sin yrkesroll utifrån sin 

egen personlighet vilket kan göra det svårt att visa sig som en självsäker och kompetent 

sjuksköterska. Det kan också jämföras med Inoue, Chapman & Wynaden (2006) som skrev 

att män löper fyra gånger så hög risk att avsluta sitt yrke inom fyra år, vilket då kan bero på 

att män inte känner att de passar in i sin yrkesroll då de måste spela en roll som de inte är 

bekväma i. 

Hur sjuksköterskan kan använda vårdrelation för att underlätta mötet vid intima 

omvårdnadshandlingar 

Det är inte självklart att vården sjuksköterskan utför är en så kallad vårdande vård. En 

vårdande vård karaktäriseras av att sjuksköterskan klarar av att möta patientens livsvärld och 

visar en förståelse för hur varje enskild patient upplever sin sjukdom (Ekebergh, 2015). För 

att sjuksköterskan ska kunna förstå och möta patienten på detta sätt krävs en öppenhet. 

Sjuksköterskan är lyhörd för patientens behov och visar en nyfikenhet. Nyfikenhet och lusten 

att vilja se och förstå det som patienten förmedlar betyder även att sjuksköterskan tillåter sig 

att bli förvånad och överraskad. Sjuksköterskan tillåter sig inte att nöja sig med det som redan 

är känt genom erfarenheter utan är mottagliga för allt det nya varje enskild patient visar. 

Patienten har alltid tolkningsföreträde över de olika situationerna som kan uppstå i 

vården.   Det är viktigt som sjuksköterska att ha ett vårdande förhållningsätt och genom det 

möta patienten där denna befinner sig just nu.  I resultatet uttrycker patienterna att de känner 

sig utsatta när de tar emot intima omvårdnadshandlingar men att en sjuksköterska som 

uppfattas som professionell och självsäker ökar deras trygghet. En sjuksköterska som lyssnar 

och svarar på en patient är att föredra och bygger upp en fungerande vårdrelation. 

Vårdrelation är ett av de mest grundläggande begreppen inom omvårdnad (Björck & 

Sandman, 2007). Begreppet kan till och med ses som en nödvändighet för att vårdande ska 

kunna uppstå. Genom en vårdande vårdrelation kan patientens känsla av värdighet höjas. 

Vårdrelation kan ses som en tyst kunskap. Sjuksköterskan ska kunna uppfatta hur 

vårdrelationen är invävd i alla de praktiska arbetsuppgifter och möten som sker. Risken finns 

att sjuksköterskan tar vårdrelationen med patienten för given. Vårdrelationen bygger på en 

ömsesidighet men det är alltid patienten som står i centrum. Patienten är sårbar och en 

vårdande vårdrelation gör att patientens värdighet kan stärkas. Resultatet (Lu, Gao & Zhang, 

2013) visade att patienter såg vårdrelationen som en viktig åtgärd att underlätta för dem under 

intima omvårdnadshandlingar.  
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Hinder för en god vårdrelation kan vara att sjuksköterskan och patienten blir avbrutna i sitt 

möte eller att det i vårdmiljön finns en brist på avskildhet. När sjuksköterskan respekterar det 

som är patientens personliga utrymme och frågar om lov innan hon stiger in i det kan 

vårdrelationen stärkas och patienten uppleva situationen mer lätthanterlig. Det är patienten 

som sätter gränsen för vad som är personligt utrymme och vad som räknas som intima 

omvårdnadshandlingar.  

I resultatet framgick att patienter ansåg även att sjuksköterskan ska agera självsäkert och 

inte tveka i sin fysiska beröring vid intima omvårdnadshandlingar (O´Lynn & Krautscheid, 

2011). Att sjuksköterskan agerade självsäker var enligt patienterna också likaställt med att 

sjuksköterskan var professionell. Dahlberg & Segesten (2010) skriver att patienter kan 

dräneras på välbefinnande och energi om sjuksköterskan som vårdar är kall och oengagerad. 

Författarna anser att det är viktigt att reflektera över det faktum att sjuksköterskan, precis som 

patienten, är en egen person med individuella egenskaper och förutsättningar. En 

nyexaminerad sjuksköterska kan ha den teoretiska kunskapen som krävs för att vården ska 

bedrivas professionellt. Samtidigt kan samma sjuksköterska lida brist på praktisk erfarenhet 

som i sin tur kan bidra till att de inte utstrålar självsäkerhet på samma sätt som en van 

sjuksköterska gör. Kanske skulle den nyexaminerade sjuksköterskan i en sådan här situation 

vara hjälpt av att använda sig av ett “förkläde”. Författarna menar att om den osäkra 

sjuksköterskan får sällskap av en annan sjuksköterska finns möjligheten att situationen blir 

mer lätthanterlig för alla. Detta genom att den vana sjuksköterskan kan bidra med sin 

erfarenhet om hur intima omvårdnadshandlingar kan utföras på ett sätt som underlättar för 

patienten. När omvårdnadshandlingen är utförd kan den nyexaminerade sjuksköterskan föra 

en diskussion med den sjuksköterska som agerade förkläde och på så sätt kunna utveckla sin 

förmåga att skapa god vårdmiljö och förmåga att skapa vårdrelation. En ständig dialog måste 

ske mellan patient och sjuksköterska för att en vårdrelation ska kunna skapas. Genom att 

uppmuntra patienten att berätta om sina tankar inför kommande omvårdnadshandling och 

identifiera eventuella preferenser kan sjuksköterskan skapa en miljö som patienten känner sig 

trygg i.  

I resultatet framgår att patienter upplever humor som något som kan underlätta vid intima 

omvårdnadshandlingar. Författarna menar att humor ska användas på patientens initiativ och 

att humor är något som kan användas vid etablering av en vårdrelation. En väl etablerad 

vårdrelation kan i sin tur underlätta vid intima omvårdnadshandlingar. 
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Kliniska implikationer  

Denna litteraturöversikt kan bidra till sjuksköterskans förståelse över vikten att arbeta 

personcentrerat och hjälpa sjuksköterskan att föra en tydlig dialog med patienten. Genom att 

låta arbetet genomsyras av personcentrerat förhållningssätt och en god vårdrelation kan 

patientens behov lättare identifieras. Patienters olika preferenser över vem som utför de 

intima omvårdnadshandlingarna kan tydligare uppmärksammas. Genom att sjuksköterskan är 

medveten om de preferenser patienten eventuellt har, och varför dessa har uppstått, kan 

sjuksköterskan lättare anpassa situationen till den enskilda patienten och på så vis stärka 

vårdrelationen. 

    Sjuksköterskor kan använda detta arbete till att reflektera över de preferenser patienter har 

och vilka barriärer som finns i intim omvårdnad. En sådan reflektion kan göra det lättare för 

sjuksköterskor, oavsett kön, att upptäcka och förstå patienters preferenser men också använda 

det som en hjälp för att kommunicera med patienter och skapa en bättre vårdrelation. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Resultatartiklar har beskrivit olika preferenser som patienter eventuellt kan ha för den 

sjuksköterska som ska utföra intima omvårdnadshandlingar. Företrädesvis är det kvinnliga 

patienters preferenser som tydliggörs. Därför behövs forskning som tydligare beskriver 

manliga patienters preferenser.  

    Vidare föreslås forskning som beskriver den kvinnliga sjuksköterskans åsikter och känslor 

över att utföra intima omvårdnadshandlingar. Detta därför att den forskning som finns 

fokuserar mest på de manliga sjuksköterskornas reflektioner över att utföra intima 

omvårdnadshandlingar på främst kvinnliga men även manliga patienter. 

 

Slutsats  

Att vara sjuk och inte klara av att själv tillgodose sina grundläggande behov gör att patienten 

befinner sig i en mycket sårbar situation. Sjuksköterskan kan behöva hjälpa patienten att 

utföra intima omvårdnadshandlingar. Patienten kommer då exponeras både fysiskt och 

psykiskt. Resultatet har visat att patienter, både kvinnliga och manliga, till stor del föredrar att 

det är en kvinnlig sjuksköterska som utför dessa intima omvårdnadshandlingar. En åsikt som 

kom fram var att en kompetent sjuksköterska går före patienters preferenser av könet på 

denna. En del patienter föredrar att ha en tredje person med under intima 

omvårdnadshandlingar, ett så kallat förkläde. En god vårdrelation framhålls som ett sätt för 
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sjuksköterskan att underlätta för patienten i den svåra situation som intima 

omvårdnadshandlingar kan vara. 
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Ahmad, M.M. & 

Alasad, J.A. 
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International Journal of 
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Patienter från 18 år utan 
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Deltagarna intervjuades med 
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Analys 
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Mann-Whitney U-test och 
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kvinnlig sjuksköterska. 27.8% av kvinnorna 

föredrog inget kön av sjuksköterskan 

medan 68.7% föredrog en kvinnlig 

sjuksköterska och 3.4% föredrog en manlig 

sjuksköterska. 

  

 

Baker, R., Mulka, 

O., Stefinovic-

Camosso, J., 
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professionals’ use of 
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a review 
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I fem studier som visade patienters syn på 
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svarade 75-90% av deltagarna att de ville få 

erbjudande om förkläde. I en tredje artikel 

sa endast 35 % av kvinnorna och 10 % av 

männen att de ville få erbjudandet. I alla 

granskade studier framkom att patienters 

preferenser för förklädet var beroende av 

blandade faktorer, däribland patienters 

ålder och könet på patient och vårdgivare. 

Tio studier var identifierade som tog upp 

användandet av förkläden. Artiklarna 

indikerade att manliga vårdgivare i större 

utsträckning än kvinnliga erbjöd sina 

patienter användning av förkläde 
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Brooks, F. & 

Phillips, D. 

Do women want 

women health workers? 

Women’s views of the 

primary health care 

service 

  

 

1996, England, Journal 

of Advanced Nursing 

Att undersöka vilken roll 

kvinnlig vårdpersonal, 

däribland kvinnliga 

sjuksköterskor, spelar för 

kvinnliga patienter inom 

primärvården. 

Urval  
2000 kvinnor i åldrarna 16-65 

år som valts ut genom registret 

“FHSA”.  

Datainsamling 

Ett frågeformulär skickades ut 

till kvinnorna. 68 % svarade på 

frågeformuläret. Sedan 

utfördes ett 70-tal djupgående 

intervjuer utfördes sedan med 

en undergrupp. I resultat delen 

presenterades material från 

båda datainsamlingarna. 

Analys 

Kvantitativ data 

sammanställdes i en tabell i %. 

Kvalitativ data tolkades av 

bägge författare och 

abstrakterades och 

exemplifierades med hjälp av 

citat. 

Det framgår att för kvinnor med 

kvinnorelaterade sjukdomar spelar könet på 

vårdpersonalen stor roll. När patienten söker 

för andra besvär är det vårdarens 

personlighet som är viktigast.  

Chur-Hansen, A. Preferences for female 

and male nurses: the 

role of age, gender and 

previous experience - 

year 2000 compared 

with 1984 

2002, Australien, 

Journal of Advanced 

Nursing 

Att undersöka i vilka 

situationer patienter föredrar 

en manlig eller kvinnlig 

sjuksköterska och se om 

uppfattningarna ändrar sig 

över tid. 

Urval 
År 1984 tillfrågades 178 

personer att delta och 176 av 

dessa deltog. År 2000 

tillfrågades 215 personer att 

delta och 210 personer deltog. 

Majoriteten av de deltagande 

var kvinnor i båda fallen.  
Datainsamling 
Ett fem-sidigt frågeformulär 

användes både år 1984 som år 

2000.  
Analys 
Data analyserades med Chi2-

test, Spearman korrelation, 

Kruskal-Wallis test och Mann-

1984 var det ingen som föredrog ett kön på 

sjuksköterskan före det andra när det gällde 

att ta temperatur, sätta dropp eller andra 

omvårdnadsåtgärder. När det gällde intima 

omvårdnadsåtgärder som tvättning föredrog 

kvinnor en kvinnlig sjuksköterska. Männen 

föredrog inte en manlig sjuksköterska vid 

intima omvårdnadsåtgärder.  
2000 var det fler unga patienter som föredrog 

en kvinnlig sjuksköterska medan äldre 

patienter var mer öppna för bägge könen på 

sjuksköterskan. Kvinnor visade tendens på 

att föredra en kvinnlig sjuksköterska vid 

intima omvårdnadsåtgärder medan män inte 

hade någon preferens. 
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Whitney U-test. 
Edwards, S.C. An Anthropological 

interpretation of nurses’ 

and patients’ 

perceptions of the use 

of space and touch, 
 

1998. England, Journal 

of Advanced Nursing 
 

Att undersöka patienters och 

sjuksköterskors 

uppfattningar om personligt 

utrymme och rörande i deras 

relation. 
 

Urval 
Sex patienter varav 4 män och 

två kvinnor i åldrarna 76-85 år 

samt sju sjuksköterskor, varav 

fem kvinnor och två män, i 

åldrarna 22-54 år deltog. 
Datainsamling 
Semistrukturerade intervjuer 

och observationer på en 

akutavdelning. Kvalitativ, 

induktiv forskning. 

Analys 
Grounded theory, författaren 

har tolkat intervjusvaren och 

observationer och bad en tredje 

part tolka desamma. 

Författaren har använt sig utav 

Daubenmire et al. för att tolka 

svaren. 

Patienter och sjuksköterskor hade till viss 

del liknande uppfattningar om personligt 

utrymme och rörande i deras relation men 

hade även en del delade uppfattningar. 

Sjuksköterskorna såg personligt utrymme 

minskade i takt med hur mycket hjälp 

patienten behöver med kroppsliga behov. 

Kvinnliga patienter uppgav att de föredrog 

en kvinnlig sjuksköterska för intim 

omvårdnad men att de kunde acceptera en 

manlig sjuksköterska (för att det var deras 

jobb) men att det var svårare att acceptera 

om de var yngre. Manliga patienter uppgav 

att de föredrog en kvinnlig sjuksköterska 

för intim omvårdnad. Manliga patienter 

uppgav att få intim omvårdnad av en 

manlig patient tolkades som 

homosexualitet, medan om en manlig 

läkare utförde en intim undersökning var 

detta inte något som dök upp. 

Jadoon, B., 

Tucker, D., 

Miller, V, Rai, V., 

& White, B. 

Chaperone and the 

intimate examination. 

A prospective audit in 

the secondary care 

setting. 

 

2008, Clinical 

Gouvernance: an 

international journal. 

Storbritannien. 

Att undersöka de nationella 

riktlinjerna för användandet 

av förkläden och identifiera 

områden där ändringar i 

dessa behövs för att höja 

kvalitén på patienters vård 

Urval 
Alla nya patienters som blivit 

vaginalt undersökta blev 

tillfrågade att efter 

undersökningen fylla i ett 

semi-anonymt formulär 
Datainsamling  
Ett patientbaserat semi-

anonymt frågeformulär 

designades. 50 % av de 

tillfrågade ställde upp och 

svarade på frågeformuläret. 

Antalet kliniker som 

undersöktes var 16.  
Analys 
Svaren sammanställdes i 

tabeller utav författarna. 

75 patienter svarade på frågeformuläret. Av 

dessa hade endast 27 patienter, 36 %, fått 

erbjudandet om ett närvarande förkläde. 40 

patienter, 53 % hade fått ett närvarande 

förkläde utan att de först blivit tillfrågade. 

Resterande åtta patienter, 11 %, hade 

varken fått frågan om närvarande förkläde 

eller haft någon närvarande. 
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Kerssens, J.J., 

Bensing, J.M., & 

Andela, M.G. 

Patient preference for 

genders of health 

professionals 

1997, Nederländerna, 

Pergamon 

Ta reda på hur kvinnor och 

män föredrar en manlig 

resp. kvinnlig vårdare inom 

medicin, omvårdnad, 

obstetrik och psykvård. 

Varför föredrar patienter ett 

visst kön, finns det behov av 

kvinnlig personal i 

mansdominerade vårdyrken 

respekt finns det behov av 

manlig personal i 

kvinnodominerade 

vårdyrken. 

  

Urval 

Medlemmar av Dutch Health 

Care Consumer. 50 % var män 

och 50 % var kvinnor. 
Datainsamling 

Ett frågeformulär skickade ut 

till deltagarna, formuläret blev 

ett randomiserat prov och 961 

svar erhölls. 
Analys 
Chi2-test och Bonferronis 

justering användes. 
 

Kvinnorna i studien föredrog generellt inget 

kön inom läkaryrkena. 53,4% hade ingen 

preferens av kön på sjuksköterskan, 44,9% 

föredrog en kvinnlig sjuksköterska, 1,7 % 

föredrog en manlig sjuksköterska. 
Männen i studien föredrog inget kön framför 

det andra över samtliga yrken. 81,6% hade 

ingen preferens av kön på sjuksköterskan, 18 

% föredrog en kvinnlig sjuksköterska, 0,4 % 

föredrog en manlig sjuksköterska. 
De som föredrog en kvinnlig vårdgivare 

uppgav av dem kunde prata lättare med en 

kvinna och att de tog sig tid till dem. De 

som föredrog en manlig vårdgivare uppgav 

att de lättare kunde prata med en man. 

Lindqvist, T., 

Persson, L. & 

Svedlund, M. 

Sjuksköterskestudenters 

attityder till att ta emot 

vård av en manlig eller 

kvinnlig sjuksköterska 

2007, Sverige, Vård I 

Norden. 

Att belysa 

sjuksköterskestudenters (i 

egenskap som 

patient)upplevelser av att bli 

vårdad av en manlig eller 

kvinnlig sjuksköterska. 
 

Urval 

Sjuksköterskestudenter i två 

norrlandslän i Sverige. 

Studenterna som deltog var 

skrivna vid sjuksköterske-

programmet vid mitthögskolan 

i Östersund, Örnsköldsvik eller 

Sundsvall. Varje termin från 

de tre studieorterna 

representerades genom en 

slumpmässig utlottning.  
Datainsamling 
En enkätundersökning med 

deskriptiv ansats användes. Av 

de 269 studenter som var 

närvarande vid utdelning av 

enkäten besvarade samtliga 

den.  

Analys 
Data har analyserats med 

statistikprogrammet SPSS och 

data har testats med tvåsidigt 

Chi2-test. 

Vid hjälp av intimhygien var det ca 85 % av 

kvinnorna som föredrog det egna könet, 

övriga uppgav att könet inte spelade någon 

roll. Majoriteten av männen uppgav att könet 

inte spelade någon roll (ca 60 %) men fler 

föredrog det egna könet (ca 30 %) framför en 

kvinna (ca 10 %). 
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Lu, N., Gao, X. & 

Zhang, S. 

Attitudes on intimate 

touch during nursing 

care in China 

2013, Kina, 

International Journal of 

Nursing Practice 

Att ta reda på hur patienter 

upplever intim beröring. 
Urval 

Deltagare från olika regioner 

av Kina. Inkluderingskriteriet 

var att patienten kunde ge sitt 

medgivande och 

exkluderingskriteriet var att 

man någonsin tidigare varit 

sjuksköterska eller 

sjuksköterskestudent.  
Datainsamling Semi-

strukturerade intervjuer 

gjordes med fokusgrupper. 

Maximal varitaionssampling 

användes för att få en bred 

vidd av svaren. Fokusgrupper 

intervjuades via ett formulär av 

öppna frågor. Svaren 

transkriberades och delades in 

efter kategorier som sedan 

klumpades ihop till teman. 
Analys 
De använde sig utav en 

modifierad tema analys teknik 

enl. Aronson. 

18 patienter delades in i 2 fokusgrupper. 

Ålderspannet låg mellan 25-78 år (median = 

48,3 år). Alla deltagare hade fått intim 

beröring av en sjuksköterska. 5 teman togs 

fram. “Rör mig varsamt och långsamt”, 

“Förklara och fråga”, “Ingen annan 

förutom mig”, “Kvinnliga sjuksköterskor 

är bättre”, flera patienter berättade att könet 

på sjuksköterskan inte spelade någon roll 

men de flesta unga kvinnliga patienterna 

föredrog en kvinnlig sjuksköterska. De unga 

manliga patienterna hade delade åsikter kring 

könet av sjuksköterskan. “Vägrar 

sjuksköterskestudenter”. 

O’Lynn, C. & 

Krautscheid, L. 

How Should I touch 

you? 
 

2011, USA, American 

Journal of Nursing 
 

Undersöka patienters 

preferenser för hur 

sjuksköterskor ska utföra 

omvårdnads handlingar som 

inkluderar att de rör privata 

delar av patientens kropp. 

Urval 
24 vuxna, varav 12 män och 

12 kvinnor. 

Datainsamling: 
Semi-strukturerade intervjuer i 

fyra fokus grupper. 

Inklusionskriteriet var att 

kunna konversera på engelska 

samt ge sitt samtycke. 

Exklusionskriteriet var att man 

någon gång varit sjuksköterska 

eller sjuksköterskestudent. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 
Analys  

Följande fyra olika teman kom fram under 

intervjuerna: 

“Communicate with me”  

“Ask me about gender” 

“Give me choices”, samt,  

“ Touch me professionally, not to fast, not 

to slow”. Patienterna vill få möjlighet att 

delta i beslut som rör huruvida omvårdnad 

av intim karaktär är nödvändiga eller ej. 

När det är nödvändigt önskar de for 

information från sin sjuksköterska. 

Betydelsen av sjuksköterskans kön var 

något som varierade. Manliga 

sjuksköterskor kände att de behövde 

förklara vad och hur de skulle utföra den 
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De använde sig utav en 

modifierad tema analys teknik 

enl. Aronson. Maximal 

varitaionssampling användes. 

intima omvårdnaden, inte för patientens 

skull men för att skydda sig själv. Patienter 

uppgav efter att ha fått intim omvårdnad av 

en manlig sjuksköterska att det först var 

pinsamt men att de var såpass 

professionella att de blev bekväma med det. 

 

 


