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ABSTRAKT 

 

Bakgrund: Sexualitet är en del av att vara människa, i och med att många sjukdomstillstånd 

direkt eller indirekt påverkar sexualitet är detta ett ämne vårdpersonal inte kan bortse ifrån. Trots 

att sjuksköterskor anser att samtala om sexualitet hör till deras arbetsuppgifter så saknar många 

patienter information och dialog om detta ämne. För att kunna säga att man bedriver en holistisk 

omvårdnad krävs det att sjuksköterskor aktivt tar sig an ämnet. Syfte: Syftet med denna studie var 

att beskriva sjuksköterskor upplevelse av att samtala om sexualitet med patienten. Metod: Tio 

kvalitativa empiriska studier har sammanställts och analyserats i en litteraturstudie. 

Artikelsökningarna genomfördes i databaserna PubMed, CINAHL och PsychInfo. Resultat: 

Sjuksköterskors uppfattning av att samtala om ämnet sexualitet sammanfattas i fyra kategorier som 

handlar om Upplevelse av ansvar, Prioritet, En konservativ syn och Kunskapsbrist. 

Kunskapsbristen sjuksköterskor upplever leder till passivitet och i många fall ett frånskyllande av 

ansvar. Patientens sexualitet prioriteras inte och samhällets konservativa syn på sexualitet påverkar 

kommunaktionen mellan sjuksköterska och patient negativt. Slutsats: Litteraturstudiens resultat 

visar att mer kunskap för sjuksköterskor är nödvändigt för att ge dem de verktyg som krävs i deras 

praktiska arbete. För att ge den omvårdnad dessa patienten behöver krävs en personcentrerad 

holistisk omvårdnad där inga aspekter av att vara människa utesluts. 

Nyckelord: Omvårdnad, Sexualitet, Upplevelse  



 

 

ABSTRACT 
 

Background: Sexuality is a part of being human, due to that many diseases directly or in directly 

affect ones sexuality, it’s an important topic that healthcare professionals can’t avoid.Although 

nurses believe that talking about sexuality belongs to their tasks, many patients don’t get the 

information and conversation they need about the subject.  To be able to say that one is practising 

holistic care, nurses have to adress the topic; sexuality. 

Aim: The aim of this studie was to describe nurses’ experience of talking about sexuality with their 

patients. Method: Ten qualitative empirical studies have been complied and analyzed in a 

literature review. The search for articles were conducted in PubMed, CINAHL and PsychInfo. 

Result: Nurses experience of talking about sexuality were summarized in four categories: 

Responsibility, Priority, A conservative view and Lack of knowledge. The lack of knowledge that 

nurses experience leads to passivity and in many cases result in that nurses push aside the 

responsibility. Patients sexuality is not a priority, and society’s conservative views on sex has a 

negative effect on the communication between nurses and their patients. Conclusions: The result 

of the literature review show that nurses need more knowledge on how to get the tools that they 

need to be able to provide information and help to their patients when it comes to Sexual Health. 

An individualistic holistic nursing is needed to be able to provide patients with a care that includes 

all aspescts of being human.  

Keywords: Experience, Nursing, Sexuality 
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INLEDNING 

Sexualitet omnämns av både patienter och sjuksköterskor som ett privat och tabubelagt ämne. 

Samtidigt önskar patienter att sjuksköterskor tog initiativ till att samtala om det och sjuksköterskor 

anser själva att det är deras yrkesmässiga ansvar att göra det. Under grundutbildningen för 

sjuksköterskor nämns ämnet som viktigt samtidigt som det är oklart vilka verktyg färdiga 

sjuksköterskor kan och ska använda för att bemöta ämnet i praktiken. Målet med denna studie var 

att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att samtala om sexualitet med patienter. Nedan följer en 

genomgång av aktuell litteratur och forskning inom ämnet. 

BAKGRUND 

Sjuksköterskor uppmanas ofta att samtala om patienters sexualitet eller sexuella problem och trots 

att många sjuksköterskor anser att bedömning, utvärdering och rådgivning gällande sexualitet 

ingår i deras arbete så betyder det inte nödvändigtvis att de integrerar denna kunskap i vården. I en 

studie där sjuksköterskor fått frågan vilka typer av företeelser eller kliniska problem de ser ofta i 

sitt specialområde framkommer att det vanligaste svaret, som sträcker sig över flest 

specialområden, är det om den mänskliga sexualiteten (Reynolds and Magnan, 2005).  

Mänsklig sexualitet 

Sexualitet är en aspekt av att vara mänsklig, ett grundbehov, och går inte att skilja från andra 

livsaspekter. Sexualitet handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, den är inte 

synonym med samlag och inte summan av våra erotiska liv. Detta kan, men behöver inte vara, en 

del av vår sexualitet. Istället kan man beskriva sexualitet som en energi som driver oss att söka 

kärlek, värme, kontakt och närhet och uttrycks i vårt sätt att interagera med andra människor, att 

väcka känslor samt röra i varandra. En definition av sexualitet är att det är en del som integreras 

med varje människas personlighet och att det gäller både kvinnor, män och barn. Tankar, känslor, 

handlingar och gensvar påverkas av vår sexualitet och därigenom även vår psykiska och fysiska 

hälsa (WHO 2006). 

 

Sexuella uttryck skiljer sig åt vid olika tidpunkter, inom olika samhällen och även i grupper inom 

ett och samma samhälle. Man kan säga att man lär sig när, var, hur och med vem man kan agera 



 

 

sexuellt genom en samhällelig process. Att betrakta sexualitet som en social konstruktion förnekar 

dock inte den biologiska grunden. Dock är verkligheten, som var och en uppfattar den, en social 

konstruktion (Lewin 2010, 115). 
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Starkt kopplad till sexualitet är den mänskliga kroppen, och då främst den 

funktionella mänskliga kroppen. Vi har vissa givna förutsättningar i form av gener 

och hormonell aktivitet och kroppen mognar och åldras enligt en princip som är lika 

för alla. Däremot kan den friska kroppen drabbas av sjukdomar, skador och 

missbildningar som förändrar utseende och funktioner samt förändrar upplevelsen 

av “jaget”. Självkänslan står i förhållande till bland annat upplevelsen att ha en 

sexuell roll (Hulter 2014, 585). 

Konsekvenser för sexualiteten 

En rad olika sjukdomar och tillstånd kan påverka en patients sexualitet. Exempelvis 

rankar patienter med ryggmärgsskada eller Parkinsons sjukdom sexualitet som ett av 

de psykosociala problem som påverkar dem mest. Kvinnor upplever efter njur- och 

pankreastransplantation brist på lust och sexuell funktion och patienter som 

återhämtar sig från stroke upplever minskad samlagsfrekvens. Även sjukdomar som 

cervixcancer, bröstcancer, hjärtsjukdom och depression påverkar patientens 

sexualitet negativt och kan ge sexuell dysfunktion precis som vissa biverkningar av 

läkemedel. Även patienter som genomgått en stomioperation har visat upplever en 

förändrad kroppsuppfattning och nedsatt självkänsla (Saunamäki et al., 2010). 

 

Den ökade efterfrågan på evidensbaserad praktik förväntas leda till bättre 

behandlingsresultat då det förändrar sjuksköterskors arbete men efterfrågan i sig kan 

inte säkerställa framgång. För att sjuksköterskor ska gå bortom vårdmodeller till en 

ny professionell nivå behövs samarbete mellan kliniker, forskare och specialister. Att 

förstå patienters förväntningar på omvårdnadsåtgärder och att få en större förståelse 

för attityder mot patienters sexualitet kommer att leda till en mer holistisk 

omvårdnad inom detta ämne (Reynolds & Magnan, 2005).  

När det handlar om att informera patienter om sexualitet vid sjukdom eller 

behandling så är det en stor skillnad på den information som önskas och den 

information som ges (Rasmusson et al., 2013). Målet för kunskapsutveckling inom 

sjuksköterskeyrket är att förstå omvårdnadsbehovet hos människor och hur dessa 

behov bäst kan mötas (Jakobsson Ung & Lützen 2014, 29).  

Patienters önskan 
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Patienter har ofta en önskan om att veta vilka konsekvenser sjukdom, behandling och 

medicinering kan ha för deras sexualitet och det är information som sjuksköterskors 

ska förmedla. De upplever dock brist på dialog då det gäller den ängslan de känner 

kring bekymmer rörande deras sexualitet. Sjukvårdspersonal känner sig ofta 

obekväma med ämnet och större sakkunskap inom området skulle förenkla samtalen 

eftersom erfarenhet visar att svårigheterna att tala om problemen ligger hos 

behandlarna (Hulter 2014, 582). 

De flesta patienter, oavsett diagnos och ålder, vill ha information om sexualitet och 

inverkan som sjukdomen och behandlingen kommer att ha på deras sexualitet. De vill 

ha information om sexuell hälsa, funktion och hur deras lust kommer att påverkas. 

Vissa patienter vill få denna information privat och andra vill ha med sin partner. Det 

är vårdpersonalens uppgift att ge rätt information, på rätt sätt och till de som behöver 

den (Driel et al., 2014, Rasmusson et al., 2013, Stewart, 2013).  

 

Det är en utmaning för sjuksköterskor att skapa ett vårdsammanhang där patienter 

känner att sexualitet ett passande och tillåtet ämne att samtala om. För att kunna 

göra detta måste sjuksköterskor för sig själva legitimera att sexualiteten är en del av 

omvårdnaden och erkänna sina patienter som sexuella varelser med behov och 

önskemål. Därför är det rimligt att det önskas av patienterna att sjuksköterskor 

initierar en diskussion om sexualitet (Higgins et al., 2006). Att ha möjlighet att ställa 

frågor till sjuksköterskor om sin sexualitet, sitt sexliv, känslomässiga förändringar, 

fertilitet och kroppsuppfattning är något som patienter anser är viktigt. 

Sjuksköterskor måste ha tid, kunskap och möjlighet att ta upp det i enrum med 

patienter då detta är ett känsligt ämne. De ska även visa empati och aldrig vara 

nedlåtande (Southard and Keller, 2009). 

 

Då patienter stötte på biverkningar av en behandling eller en sjukdom önskar de 

hjälp och stöd från både vårdpersonal och anhöriga. Att känna sig hjälplös, ensam 

och utsatt är något som många patienter upplever. Ett stort antal patienter önskar att 

sjuksköterskor eller annan vårdpersonal samtalar med patienter och anhöriga om 

komplikationerna som kan uppstå rörande sexuell hälsa efter sjukdomen, 

behandlingarna och eventuella operationer (Bal et al., 2013). Den information som 

många patienter vill ha när det kommer till vilka biverkningar sjukdom och 

behandling skulle kunna ha på deras sexualitet gäller bland annat kroppsliga 
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förändringar, infertilitet, impotens, minskad sexlust och hur fatigue skulle påverka 

deras sexualitet (Southard and Keller, 2009). 

Efter att diagnosen är fastställd och behandling påbörjats måste sjukvårdspersonalen 

vara mer lyhörd och förstående för de problem som kan uppstå och de måste vara 

redo att samtala med patienten om dennes sexualitet samt lyssna och finnas till. 

Personalen har möjlighet att vara ett stort stöd även om de inte kan komma med en 

lösning (Bal et al., 2013). 

Holistisk omvårdnad 

För sjuksköterskor ingår det att tillgodose patienters basala men också specifika 

omvårdnadsbehov, det vill säga psykiska, fysiska, sociala samt kulturella och andliga. 

Yrket innefattar också uppgiften att uppmärksamma och möta patientens 

sjukdomsupplevelse samt att observera, värdera och prioritera förändringar i 

patientens sjukdomstillstånd. I dialog med patienter och närstående ska 

sjuksköterskor ge stöd och vägledning samt uppmärksamma patienter som själva inte 

uttrycker informationsbehov eller som har specifika informationsbehov 

(Socialstyrelsen 2005). Sexualitet är därför en aspekt som sjuksköterskor inte kan 

bortse ifrån.  

 

Det medicinska synsättet på hälsa beskriver normala fysiska funktioner och frånvaro 

av sjukdom som hälsa. Utifrån detta kan en person med en sjukdom aldrig uppleva 

hälsa även om personen lever ett bra liv och mår gott trots sin sjukdom. Den 

medicinska synen på hälsa överensstämmer inte med vårdvetenskapen. Inom 

vårdvetenskapen förstås hälsa som något annat än frånvaro av sjukdom och ohälsa 

förstås som en upplevelse av att må dåligt. Utifrån ett holistiskt synsätt ses individen i 

sitt sammanhang, med sin upplevelse av att ha ett välbefinnande och med sina 

avsikter och mål.  Individens hälsa kan beskrivas som en balans, en process eller ett 

vardande och utifrån förmågor och resurser (Flensner 2014, 100). Historiskt sett har 

sjuksköterskors praktisering av sitt yrke baserats på ett biomedicinskt perspektiv och 

tidigare läroböcker har främst fokuserat på fysiska fenomen såsom fysiska tecken på 

sjukdom, medicinska behandlingar och laboratorievärden. I det här kroppsliga 

perspektivet har patienten som person i regel kommit bort (Jakobsson Ung & Lützén 

2014, 28). Därför är det viktigt att ge sexualitet en introduktion som legitimerar dess 

existens som en normal aspekt av holistisk vård (Higgins et al., 2006) 
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Ett holistiskt perspektiv handlar om att helheten ses som något mer än summan av 

dess delar och fokus ligger på människan som helhet i interaktion med omvärlden. 

Människan är enligt ett holistiskt perspektiv en handlande varelse i olika sociala 

miljöer (Hedelin et al., 2014, 363)  

 

Tankarna om att vi som sjuksköterskor inte kommer att kunna göra någonting för att 

hjälpa till med patienters sexuella hälsa gör oss passiva. Det är viktigt att våga fråga, 

lyssna och utreda för att kunna lindra patientens lidande (Hulter 2014, 605). 

PROBLEMFORMULERING 

Att sjukvårdspersonal känner sig obekväma kring ämnet sexualitet och upplever 

svårighet att ta upp problemen med patienter samtidigt som patienter önskar detta 

från sjuksköterskor kan leda till osäkerhet och en känsla av försummelse för 

patienter.  

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att samtala om 

sexualitet med patienter.  

METOD 

En litteraturstudie baserad på kvalitativ forskning valdes som metod. Valet att utgå 

från kvalitativa studier utgick utifrån syftet att beskriva sjuksköterskors upplevelser. 

Kvalitativa artiklar valdes eftersom kvalitativ forskning utgår från att beskriva och 

analysera upplevelser. Materialet som arbetats utifrån representeras av samtal och 

observationer.  

En litteraturgenomgång påbörjades och syftet var att beskriva kunskapsläget inom 

det valda området. I litteraturstudien formulerades frågeställningar, tydligt beskriven 

metod, kvalitetsbedömda studier och en analys och diskussion av resultaten. 

Diskussionen utgick från teorin om holistisk omvårdnad. 

Litteraturstudien baserades på systematisk sökning, kritisk granskning och en 

sammanställning av litteratur av tidigare genomförda empiriska studier, detta i 

enlighet med Forsberg & Wengström (2013, 25-26).  

Sökmetoder 
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Litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed, CINAHL och PsychInfo. 

Databasen PubMed gav inga artiklar som svarade mot vårt syfte och finns därefter 

inte med i söktabellen. Sökorden utgjorde av nyckelorden för syftet samt synonymer 

till dessa (Polit & Beck 2013, 119). De sökord som användes var sexuality, experience, 

nurse, attitude, communication och patient med synonymer samt de boolska 

operatorerna AND och OR. Begränsningar i sökantal gjordes genom att begränsa 

artiklarna till att endast vara på engelska samt att vara expertgranskade och peer 

reviewed. I söktabellen (Se tabell 1, bilaga 1) inkluderades endast nya artiklar som 

dök upp vid sökningarna. Inga dubbletter är inkluderade i söktabellen.  

Urval 

Inklusionskriterier för det slutgiltiga urvalet för resultatet innefattar att litteraturen 

är skriven på engelska, baseras på kvalitativ forskning och har expertgranskats innan 

publicering. Ytterligare inklusionskriterier för arbetet är att litteraturen ska grunda 

sig på grund- eller specialutbildade, yrkesverksamma sjuksköterskors upplevelser. I 

några av artiklarna har intervjuer gjort både med sjuksköterskor och annan personal i 

vårdkedjan men endast de delar av artiklarna som baserats på sjuksköterskornas 

upplevelser har tagits med i beaktning för litteraturstudiens resultat.  

 

Valda exklusionskriterier var att utesluta alla artiklar med äldre publiceringsår än 

2000 då attityder om sexualitet påverkas av sin sociala kontext och är en bestämd 

social konstruktion som människor följer och att forskning kring ämnet därför är en 

färskvara (Helmius 2010, 87).  

Inklusions- och exklusionskriterierna har valts för att kunna avgränsa sökningen 

samt minimera risken för att ha med med artiklar som inte riktar sig mot studiens 

syfte (Willman et al., 2013, 57). 

Fokus på en specifik sjukdom har inte valts som inklusionskriterie eftersom olika 

sjukdomstillstånd direkt eller indirekt påverkar sexualiteten (Saunamäki et al., 2010). 

För att kunna göra en god litteraturstudie är det viktigt att det finns tillräckligt 

underlag av god kvalitet för slutsats och bedömning (Forsberg & Wengström 2013, 

25-26). De tio utvalda artiklarna är från Sverige, Irland, Kanada, Grekland, 

Australien och England. Artiklarna beskrivs mer utförligt i tabell 2 (se bilaga 3). 

Urval 1 innefattar artiklar med titlar som motsvarar ämne och syfte som studien är 

baserad på. Urval 2 väljs ut genom de abstrakt som motsvarar studiens syfte och i 
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Urval 3 bedöms om artikeln stämmer in på de utvalda inklusions- och 

exklusionskriterierna samt klarar kvalitetsgranskning. Artikelsökningen beskrivs mer 

i tabell 1, se bilaga 1.  

Dataanalys 

Genom analysen av de data, de vetenskapliga artiklarna, som samlats in var 

meningen att bearbeta datamängden och göra den överskådlig (Olsson och Sörensen 

46, 2011). Artiklarna lästes igenom i sin helhet upprepade gånger och fokus låg på att 

finna de upplevelser som var återkommande i flera artiklars resultat. En diskussion 

fördes under hela processen för att undvika feltolkningar och för att ge en så 

sanningsenlig tolkning av resultatet som möjligt. Resultaten kodades och 

sammanställdes för att få fram kategorierna till resultatdelen. Likheter och skillnader 

inom kategorierna identifierades och jämfördes.  

I analysprocessen gick de utvalda artiklarna från att vara en helhet, till att delas upp i 

delar och sedan sättas ihop till en ny enhet (Friberg 2006a, 121). 

En innehållsanalys gjordes vilket innebär att analysens objekt är 

kommunikationsinnehållet i de insamlade data. En innehållsanalys relaterar 

kommunikationsinnehåll till mänskligt beteende, historisk utveckling och social 

organisation. I ett teoretiskt sammanhang illustreras innehållsanalysens 

vetenskapliga idé genom att den knyts an till en vårdteori (Olsson och Sörensen 210, 

2001), i detta fall teorin om holistisk omvårdnad. 

I studier med kvalitativ metod beror bearbetning och tolkning på forskarens 

perspektiv. Dataanalysen syftar i kvalitativ forskning till att beskriva, förstå, förklara 

och tolka (Forsberg & Wengström 2013, 51).  

Forskningsetik 

Inom högskoleutbildningar behövs inget etiskt tillstånd för litteraturstudier (SFS 

2008:192). Artiklarna som används är etiskt godkända och har kvalitetsgranskats 

enligt bedömningsmall (se bilaga 2) för studier med kvalitativ metod.  

Arbetet har baserats på artiklar som genom en etisk prövning blivit godkända 

gällande respekt för människovärdet, mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter. Etiska överväganden gällande urval och presentation av resultat genom att 

välja studier som genom etisk kommitté fått ett tillstånd har gjorts i litteraturstudien. 

Alla resultat har presenterats, även de som inte stödjer författarnas egna åsikter. 
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Detta på grund av det oetiska i att inte presentera de data som inte stöder författarens 

egen åsikt (Forsberg & Wengström 2013, 69-71)  

Studien genomfördes enligt dessa riktlinjer och i enlighet med god vetenskaplig sed. 

RESULTAT 

Litteraturstudien spände över tio artiklar från Kanada, Grekland, Storbritannien, 

Australien, Irland och Sverige. De deltagande sjuksköterskorna arbetade på olika 

avdelningar med patienter med psykiska sjukdomar, cancer, neurologiska sjukdomar, 

hemsjukvård samt palliativ vård blev intervjuade.  

Resultatet har valts att delas in i kategorierna Osäkerhet om ansvarsfördelning, 

Sexualitet har en låg prioritetsgrad, Sexualitet är tabubelagt och Kunskapsbrist.  

 

 

 

 

 

Tabell 3. Översikt av kategorier. 

Kategorier 

Osäkerhet om ansvarsfördelning 

Sexualitet har en låg prioritetsgrad 

Sexualitet är tabubelagt 

Kunskapsbrist 

 

Osäkerhet om ansvarsfödelning 

Frågan om ansvar var frekvent återkommande i flera artiklar, men vem som faktiskt 

bar det huvudsakliga ansvaret att ta upp frågan med patienterna rådde det delade 

meningar om (Hordern and Street, 2007, Olsson et al., 2012, Saunamäki and 

Engström., 2014) 

Sexualitet hör till sjuksköterskors yrkesprofession och är därför en del av dennes 

ansvar.  
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Sexualitet är en stor del av människans liv och för att kunna ta sitt ansvar är det 

viktigt att se ett helhetsperspektiv och ge patienterna den vård de behöver (Olsson et 

al., 2012, Saunamäki and Engström., 2014, Quinn et al., 2013) 

 

Sjuksköterskor trodde att patienterna ville att sjuksköterskor skulle ta upp ämnet 

sexualitet eftersom de inte själva vågade. Sjuksköterskorna såg sin roll som 

patienternas talesperson och ansåg att ämnet inte går att komma åt om man inte tar 

upp det (Saunamäki and Engström, 2014) 

Utgångspunkt för dialogen ansågs vara problem baserade på konsekvenser av 

sjukdomen. Få sjuksköterskor samtalade om sexualitet och vem som har ansvaret att 

göra det rådde det delade meningar om (Olsson et al., 2012). 

 

Känslan av att sexualitet var en del av en holistisk omvårdnad återfanns hos en 

deltagare. Att se hela människan och alla aspekter av den personen betonades som 

viktigt. Sexualitet beskrevs som en grundläggande del av att vara mänsklig och som 

en del av återhämtningen och livskvaliteten. De sjuksköterskor som fortsatte att ta 

upp ämnet sexualitet sa att det är för att komma över sina egna rädslor. Deltagarna 

uttryckte att de blev väldigt medvetna om den inverkan sexuell ohälsa hade på deras 

patienter och hur det påverkade patienternas livskvalitet. Att ha den insikten var en 

stor anledning till att de fortsatte samtala med patienter om deras sexualitet och de 

problem som kunde uppstå (Quinn et al., 2013). 

 

Både Olsson et al. (2012) och Saunamäki & Engström (2014) visar hur sjuksköterskor 

har delade meningar om vems ansvar det är att ta upp patienters sexualitet. Vissa 

ansåg att problemen är orsakade av mediciner och därför är läkarens ansvar. Andra 

tyckte att specialistutbildade sjuksköterskor inom olika områden skulle ta upp det. 

Det uttrycktes dock osäkerhet gällande om någon tar upp ämnet överhuvudtaget.  

Sjukvårdspersonal ansåg ofta att någon annan var bättre på att ta upp ämnet än vad 

de själva var (Hordern and Street, 2007). 

 

Att vänta på att patienter själva tar upp frågan om sexualitet ses som ett enkelt sätt 

för sjuksköterskor att aktivt undvika ansvar.  

Många beskrev att de väntade på att patienterna själva skulle ta initiativet men det 

upplevdes sällan att patienterna faktiskt gjorde det. Det framgick också att 
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sjuksköterskor inte alltid lät patienterna ta upp frågan. Ett aktivt undvikande 

bedömdes som lättare och det fanns åsikter om att man inte skulle skapa ett problem 

som inte finns ( Fitch et al., 2013, Lavin and Hyde, 2006, Olsson et al., 2012, Rubin, 

2005,). 

 

Att delvis ta ansvar kan vara att ta upp frågan om fertilitet, exempelvis då 

sjuksköterskor samtalar med unga män med testikelcancer om att frysa in sina 

spermier men att sedan inte ta initiativ till dialog på något annat sätt (Fitch et al., 

2013,). 

Ett aktivt undvikande kunde för en sjuksköterska handla om att undvika att ta upp 

frågan med sina patienter genom att de utgick från rutinfrågor eller vaga frågor, 

undvek frågor som ansågs vara tabu och att passivt vänta på ett avslöjande. 

Sjuksköterskorna var inte själva medvetna om dessa strategier (Higgins et al., 2008). 

Sexualitet har en låg prioritetsgrad 

Upplevelsen av att sexualiteten inte ska prioriteras då sjukdomen alltid måste komma 

först är återkommande i olika studier (Fitch et al., 2013, Higgins et al., 2008, Lavin 

and Hyde, 2006, Olsson et al., 2012,). 

Under denna kategori finns underrubriken Begränsningar i vårdmiljön eftersom 

sjuksköterskor känner sig hindrade av omgivningen i sitt arbete med patienterna.  

 

Frustrerade känslor återfanns hos sjuksköterskor på grund av att frågor om sexualitet 

inte prioriteras. Fokus låg istället på andra biverkningar av behandlingen (Lavin and 

Hyde, 2006). 

Sjuksköterskor betonade att patienternas behov av att diskutera sexualitet varierade 

beroende på var i vårdprocessen de befann sig. Före och under behandling satte de en 

låg prioritet på sexualiteten eftersom de ansåg att patienterna hade nog med 

reaktioner av sjukdomen och behandlingen. Under dessa faser ansågs fysiskt och 

psykiskt lidande samt tankar om överlevnad skugga patienters intresse för sexuella 

frågor. Även i rehabiliteringsfasen ansågs dock patienternas behov av dialog om 

sexualitet vara ganska låg (Olsson et al. 2012). Frågan om sexualitet sågs som ett 

mindre problem för sjuksköterskor om man såg någon annan som inte gjorde en stor 

grej av det. Sexualitet sades dock inte nämnas, folk slätade över och lät samtalet glida 
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från ämnet. Ingen av sjuksköterskorna sade någonsin att de skulle gå och ta tag i 

någons sexualitet. (Higgins et al., 2008, Lavin and Hyde, 2006). 

Mer erfarna sjuksköterskor som föregår med gott exempel saknades av de nya 

sjuksköterskorna och ansågs betydelsefulla för de mindre erfarna gällande hur man 

ska samtala om sexualitet, vilka frågor man ska ställa eller hur man ska reagera på 

aspekter som gäller omvårdnaden (Higgins et al., 2008, Lavin and Hyde, 2006, 

Saunamäki and Engström, 2014) 

Sjuksköterskor tyckte att sexualitet var ett viktigt ämne men tog inte upp det med 

patienterna. De upplevde att de inte bemötte ämnet på ett värdigt sätt och 

prioriterade därför hellre andra ämnen som fanns med i avdelningens vardagsrutin. 

Vissa ansåg att de vanligtvis inte var intresserade av patienters sexualitet, då de inte 

ansåg att det var ett viktigt ämne att beröra (Nakopoulou et al., 2009). 

 

En sjuksköterska talade aldrig om frågan under en behandling utan menade det var 

ett större problem före och efter behandling. Deltagarna i denna studie upplevde att 

patienterna själva lyfte frågan efter behandlingen då de börjat leva med 

förändringarna som kroppen utsatts för (Fitch et al., 2013). Studien visar fortsatt att 

samtal om sexualitet är vanligast inför kirurgi eller behandling om patienterna ställde 

en direkt fråga. Däremot upplevde deltagarna (som tidigare nämnts) på det stora hela 

att patienter själva sällan tog upp ämnet.  

Då läkare i samma studie betonade att de fokuserar på behandlingen och att de på 

grund av tidsbegränsningar måste prioritera vad som tas upp med patienten beskrev 

en sjuksköterska det såhär “It’s important that patients know you are open to any 

and all discussion, and we need to tell them that” (Fitch et al., 2013).  

 

Sexualitet som sökord i journalsystemet innebar för sjuksköterskor att de rättmätigt 

kunde ta upp frågan om sexualitet och att de hade stöd från Socialstyrelsen och 

chefer för att göra det. De upplevde att de kan lita på ett beslut som fattats kollektivt 

och kände på så sätt att de inte kunde att ignorera att det är ett ämne de hade för 

uppgift att ta upp (Saunamäki and Engström, 2014).  

 

Sjuksköterskor ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid att prioritera ämnet 

sexualitet, då arbetsmiljön var stressig. Sexualitet var ett ämne som de ville ha gott 
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om tid att sitta ner och samtala med patienter om, utan att känna sig stressade. 

(Saunamäki and Engström, 2014). 

Även brist på tid och ett rum där samtal om sexualitet kunde genomföras utan 

störningar var ett hinder för dialog. Det fanns ingen naturlig plats att sätta sig ner och 

samtala och ämnet är inte ett sådant man kan stå i korridoren eller på en sal med 

flera patienter och tala om. Sjuksköterskor saknade en tillåtande atmosfär som lät 

dem spendera tid på dialog om ämnen som sexualitet med patienterna. Även 

kontinuitet och tid nämndes som faktorer för att kunna bygga upp en förtroendefull 

relation mellan patienter och sjuksköterskor. För de sjuksköterskor som tog upp 

sexualitet med sina patienter betonades vikten av att få möta patienterna flera gånger 

under vårdtiden (Olsson et al., 2012, Saunamäki and Engström, 2014). 

Sexualitet är tabubelagt 

En konservativ syn på sexualitet kopplar för sjuksköterskor ihop ämnet med 

negativitet, tabu, synd, skam, pinsamt och ses som ett generande ämne. 

Sjuksköterskor undviker därför att ta upp det med patienterna (Lavin and Hyde, 

2006, Nakopoulou et al., 2009, Saunamäki and Engström, 2014).  

Orden ”opassande” och ”tabu” var återkommande och användes utan vidare 

förklaring för att befria sjuksköterskor från att ta upp ämnet. Sexualitet ansågs privat 

och något som patienterna endast samtalade om med sin närmaste familj. 

Sjuksköterskor tog inte upp sexualitet med någon patient, oavsett ålder. Traditionen 

att inom sjuksköterskeyrket inte ta upp sexualitet var en starkt bidragande faktor 

(Higgins et al., 2008, Nakopoulou et al., 2009, Saunamäki and Engström, 2014). 

 

Sjuksköterskor hade fördomar gällande sina patienters sexualitet utan att ha fått 

någon information från personen i fråga. De antog att äldre patienter inte hade någon 

sexualitet eller att sängliggande patienter inte hade sexuella behov. Förvåning 

uttrycktes om någon patient inom dessa kategorier uttryckte ett behov av sex, närhet 

eller beröring som sträckte sig längre än att hålla hand med någon. En sjuksköterska 

menade att man antog att en patient i åttioårsålder hade slutat med sådant 

(Saunamäki and Engström, 2014). 

 

Ordet förlägenhet är återkommande och används som orsak för att undvika att ta upp 

sexualitet. Åsikter om att sjuksköterskorna själva skulle bli obekväma, att alla 
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människor var förlägna att samtala om det och att det därför skulle bli pinsamt samt 

att det skulle sätta vårdgivaren i en obekväm situation var vanliga. Även att inte vilja 

uppröra, kränka eller genera patienter genom att säga fel sak, göra intrång i någons 

privatliv, göra patienter obekväm eller att när de försökte hjälpa av misstag säga 

något som ledde till motsatsen var återkommande. Även skillnader i ålder och kön 

mellan vårdtagare och vårdgivare nämndes som bidragande orsaker (Lavin and 

Hyde, 2006, Nakopoulou et al., 2009, Olsson et al., 2012, Saunamäki and Engström, 

2014). 

 

Vikten att ta upp frågan med patienter till exempel i samtal om biverkningar av 

medicin eller behandling betonades av sjuksköterskor just för att det är ett ämne som 

de flesta människor annars inte tar upp i en normal konversation (Quinn et al., 2012). 

Några sjuksköterskor försökte närma sig sexualitet genom att tala om relationen 

istället, med fokus på närhet, ömhet och känslor. Förlägenheten för frågan visade sig 

särskilt framträdande hos sjuksköterskor då det gällde dialoger med äldre patienter. 

De få sjuksköterskor som ibland samtalade med patienter om sexualitet beskrev den 

egna mognaden som viktig och känslan av att vara bekväm med sin egen sexualitet 

som en förutsättning för samtalen (Olsson et al., 2012). 

Kunskapsbrist 

Brist på kunskap är orsaker till att sjuksköterskor tvekar när de ska ta upp frågan om 

sexualitet. Få har fått utbildning i ämnet och känner därför att de inte har verktyg nog 

för att klara av det. Sjuksköterskor håller sig borta från ämnet just för att de inte vet 

hur de ska hantera det. (Fitch et al., 2013, Nakopoulou et al., 2009, Saunamäki and 

Engström, 2014). 

 

Sjuksköterskors uppfattning om sin egen kunskap var viktig. Sjuksköterskor ansåg att 

problemet inte låg i att våga ta upp ämnet utan snarare i känslan av att inte ha 

kunskap nog att kunna hjälpa. En sjuksköterska höll dock inte med utan betonade 

vikten av att lyssna på patienternas problem även om det inte löste dem. Patienter 

erkänner då problemet för sig själv och får på så sätt möjlighet att gå vidare. En 

annan sjuksköterska fick uppbackning från andra sjuksköterskor då hen sa att det tar 

experter och psykologer flera år att lära sig de saker som patienterna behöver höra 
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och undrade hur sjuksköterskor överhuvudtaget skulle kunna fylla det tomrummet 

(Rubin, 2005). 

 

Att veta vilka komplikationer som kan uppstå av den sjukdom eller behandling som 

patienterna har var en av huvudanledningarna till att sjuksköterskorna tog upp 

sexualitet med sina patienter. Kunskap om detta fick dem att vilja ta upp sexualitet 

med patienterna tidigare, för att de skulle få den information och kunskap som de 

behövde. Det visade sig att ju mer kunskap sjuksköterskorna besatt kring ämnet 

sexualitet och de biverkningar som läkemedel eller sjukdomar kan ha på en 

vårdtagares sexualitet, desto mer bekväma var de att ta upp ämnet. De såg till att 

vårdtagarna fick den information de behövde och följde upp så att de var säkra på att 

vårdtagarna hade fått svar på sina frågor och visste att de alltid kunde komma till 

dem om de har nya frågor eller problem (Quinn et al., 2013). 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att samtala 

om sexualitet med patienter. Resultatet visade att upplevelsen av osäkerhet gällande 

vem som bär ansvaret, vad som ska prioriteras, hur samhällets konservativa syn 

påverkar eller huruvida man har kunskap nog var återkommande och hämmande i 

sjuksköterskors holistiska arbete. Att patienter med många olika typer av sjukdomar 

får sexuella problem är uppmärksammat men verktyg för hur det ska bemötas 

saknas. 

 

Resultatet visade att många sjuksköterskor ansåg att ansvaret att ta upp frågor om 

patienters sexualitet var deras. Detta svarade mot en studie av Hoekstra et al. (2012) 

som också visar att majoriteten av sjuksköterskorna kände ett visst ansvar att 

diskutera patienters sexuella hälsa. Denna studie visar även att fler än hälften av 

sjuksköterskorna, trots denna känsla av ansvar, sällan eller aldrig tog upp ämnet. En 

annan studie visar att en stor andel av sjuksköterskor ansåg att ämnet var deras 

ansvar medan en liten del inte alls höll med och ännu färre kände sig osäkra (Jaarsma 

et al., 2010). 
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Southard och Kellers (2009) studie visade på att patienter ville att sjuksköterskor 

skulle ta upp ämnet sexualitet med dem. Vissa patienter upplevde det lättare att 

samtala med sjuksköterskor om sexualitet då de fick en bättre relation med 

sjuksköterskorna än annan sjukvårdspersonal eftersom de träffade sjuksköterskorna 

oftare än läkare, psykologer och fysioterapeuter. Om man som sjuksköterska jobbar 

efter ett holistiskt omvårdnadsperspektiv är det enligt Clark (2004, 1) en del av 

sjuksköterskans ansvar att se till att utforma en individuell plan för patienterna och i 

denna plan ingår att tala om sexualitet i dess helhet. 

Detta styrker upplevelsen av de sjuksköterskor som i artiklarnas resultat ansåg att 

ansvaret att samtala om sexualitet med patienterna var deras. Det är betydelsefullt att 

medvetenheten om att patienter vill ha hjälp finns hos sjuksköterskor för att de ska 

känna att de kan ta upp frågan med patienter. 

 

Anmärkningsvärt var att resultatet visar att oavsett var och med vilka patienter 

sjuksköterskor jobbar så ansåg de att det inte är där och då frågan om sexualitet ska 

diskuteras. Att det finns en bättre tid, en bättre plats och någon som bättre kan ta upp 

frågan var en återkommande upplevelse som gjorde att sjuksköterskor sköt ifrån sig 

ansvaret och gav det till någon annan.  

I en studie av Zeng et. al. (2012) visade resultatet på att majoriteten av 

sjuksköterskorna ansåg att det inte var deras ansvar att samtala om sexualitet med 

patienterna. De ansåg att det föll under något annat vårdyrkes ansvar.  

En av de faktorer som gör det lättare för sjuksköterskor att samtala med patienter om 

deras sexualitet är förtroende. Det är ett av de nyckelord som är återkommande. Att 

patienter ofta kan känna ett större förtroende gentemot sjuksköterskor än annan 

vårdpersonal kan bero på att sjuksköterskor är den de spenderar mest tid med. Det är 

något som personalen bör vara medveten om, samtidigt är det viktigt att vara lyhörd 

och uppmärksam på att någon annan i vårdlaget kan vara mer lämpad än 

sjuksköterskor.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskor gärna väntade på att patienterna själva skulle ta 

upp frågan om sexualitet och gav därför patienterna ansvaret över frågan eller 

undvek ämnet aktivt. När sjuksköterskorna väl tog upp ämnet sexualitet med 

patienterna fick de ofta veta att patienterna ansåg att ansvaret var sjuksköterskornas 
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och att patienterna väntade på att sjuksköterskorna skulle ta initiativet till att börja 

samtala om sexualitet med dem. 

Inom holistisk omvårdnad ska sjuksköterskan hjälpa patienterna till självhjälp för att 

de ska kunna klara sig utanför sjukhuset. Därför bör sjuksköterskor inom holistisk 

omvårdnad läsa av situationen och ta upp det när det passar patienten bäst och vara 

lyhörd, ha tid och visa patienten att man är tillgänglig. (Clark, 2004. 1-5) 

 

Sjuksköterskor bör vara medvetna om att patienter betonar att de inte vill känna sig 

pressade att samtala om sexualitet. Det är dock ett ämne som är viktigt att någon 

samtalar om och diskuterar med patienterna för att de ska få den information de 

behöver om symtom och behandlingar är av stor vikt för att sjuksköterskor ska kunna 

utföra sitt arbete på bästa sätt och kunna ge patienter den hjälp de behöver (Taylor, 

2014). Även den aktuella kontexten har betydelse för innebörden av vad som sägs. I 

den aktuella kontexten ingår till exempel omständigheterna under vilket mötet sker, 

patienters mönster för att skapa relationer samt deras kunskaper och 

erfarenheter(Andersson 2013, 116). 

Detta gör att resultatet är betydande då visade att många sjuksköterskor aktivt 

undvek frågan om sexualitet eller till och med hindrade patienter från att ta upp det 

själva. I slutändan skulle detta kunna leda till sämre vård för patienter. Det är också 

beaktansvärt att resultatet visar att sjuksköterskor inte själva sett de strategier de 

använder sig av för att aktivt undvika dessa frågor och i förlängningen då inte heller 

den brist som uppstår i omvårdnaden. 

Det har därför en betydelse för omvårdnaden att sjuksköterskor är medvetna om att 

patienter ofta ser ansvaret som deras men att de vill kunna välja själva om de ska 

diskutera det och vem de ska samtala med.  Sammanhanget har betydelse men kan 

inte användas som ett sätt att skjuta ifrån sig ansvaret.  

 

Resultatet visade att det fanns sjuksköterskor som inte tyckte att sexualitet bör 

prioriteras, men även de som kände frustration över att vården istället fokuserade på 

biverkningar av behandlingen istället för sexualitet.  

Sjuksköterskor som arbetade på hospice sade att de i en annan kontext skulle göra en 

bedömning av sexualitet och att det var en viktig aspekt av holistisk vård (Matzo and 

Hijjazi, 2009). Resultatet av litteraturstudien visade dock att sjuksköterskor även på 

andra avdelningar och med andra patienter undvek ämnet och tog för givet att 
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patienterna hade annat att tänka på. Sjuksköterskor hade olika uppfattningar om när 

patienterna bäst behövde tala om sexualitet. Prioriteten var låg både före och under 

behandling, men även i rehabiliteringsfasen ansågs patientens behov av dialog vara 

låg.  

Det visade sig även att brist på prioritet hörde ihop med brist på kunskap (Ussher et 

al., 2013) vilket visar att mer kunskap kommer att leda till att ämnet prioriteras högre 

eftersom fler vågar tro på sin egen förmåga att hjälpa. 

 

Resultatet visade att samhällets syn på sexualitet kopplade ihop ämnet med 

negativitet och att sjuksköterskor undvek att diskutera ämnet med patienterna för att 

skydda sig själva från skam men också för att inte göra patienterna obekväma. 

Sjuksköterskor hade förutfattade meningar om sina patienters sexualitet redan innan 

de har fått någon information. 

Sjuksköterskor måste arbeta för ett klimat där patienterna känner sig fria att uttrycka 

och diskutera de sexuella problemen som de upplever. Att samtala om sexuell historia 

redan i ett inledande skede av vården kan vara ett sätt för hälso- och 

sjukvårdpersonal att agera som förebilder och visa patienter att sex och sexuella 

relationer kan diskuteras öppet utan skuld och skam. Att vid till exempel 

inskrivningssamtal bör sjuksköterskor inte göra antaganden om patienters sexualitet 

genom att till exempel använda ett språk med heterosexuell bias, anta att någon är 

eller inte är sexuellt aktiv samt att civilstatus inte säger något om patienters sexuella 

status är av vikt. Ett första steg kan vara att erkänna för patienterna att man förstår 

att det kan vara ett ämne det känns svårt att samtala om (Higgins et al., 2006).  

Detta skulle kunna lösa problemet som presenteras i resultatet där det visade sig att 

sjuksköterskor hade förutfattade meningar gällande sina patienters sexualitet utan 

att ha fått någon information från personen i fråga. Det är viktigt att ge sexualitet en 

introduktion som legitimerar dess existens som en normal del av holistisk vård. Ett 

felaktigt bemötande kan få konsekvenser för vården. Att vid ett inskrivningssamtal 

närma sig ämnet skulle då eventuellt leda till en minskad förvåning då exempelvis 

äldre eller sängliggande patienter fortfarande visar sig ha sexuella behov.  

Ett sätt, som resultatet också visar, är att sexualitet som sökord i journalsystemet 

skulle göra att sjuksköterskor rättmätigt kan ta upp frågan och stödja sig på att de har 

chefer och Socialstyrelsen bakom sig. Om ämnet på så sätt görs till en naturlig del av 
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det dagliga arbetet så kan sjuksköterskor inte ignorera att det är ett ämne de har för 

uppgift att ta upp. 

Frågorna bör ställas i relation till patienternas hälsotillstånd för att de ska uppleva 

frågorna som relevanta. Anledningar till att patienter upplever bemötandet som 

dåligt handlar bland annat om att sjuksköterskor upplevs som okunnig, oengagerad 

eller osäker (Fossum 2013, 35). Detta svarar mot litteraturstudiens resultat där 

sjuksköterskor sade att mognad och trygghet i den egna sexualiteten var viktig för att 

kunna föra en bra dialog med patienter. Visar sjuksköterskor osäkerhet eller 

okunnighet så kommer patienterna att känna av detta och tappa tilliten.  

 

Brist på kunskap visade sig vara anledningen till att sjuksköterskor tvekade när de 

skulle ta upp ämnet sexualitet med patienter. Resultatet visade att sjuksköterskor 

önskade mer kunskap, var rädda för att inte kunna hjälpa patienterna samt saknade 

tro på att sjuksköterskor fyller en funktion i frågor om sexualitet.  

 

I en studie av Stein et al. (2013) framkom det att om vårdpersonalen visade att de 

hade tid, kunskap och kunde samtala om ämnet avslappnat så underlättade det för 

patienterna att kunna samtala om det och själva ta upp det när de var redo. 

Trots att sjuksköterskorna visade sig ha god insikt om att de arbetade utifrån en 

holistisk filosofi och visste att det innebar att de skulle se och arbeta utifrån hela 

människan tvivlade de på sig själva då det kom till ämnet sexualitet.  

Litteraturstudiens resultat visade att få sjuksköterskor kände att de har kunskap och 

verktyg nog att klara av att ha ett samtal om patienters sexualitet och bristen på 

kunskap gjorde att de tvekade. På så sätt tillgodoses inte patienternas alla 

omvårdnadsbehov. 

Det finns ett växande erkännande av sexualitetens betydelse för folkhälsan och av 

problem med anknytning till sexualitet och deras konsekvenser för hälsan, 

välbefinnandet och livskvaliteten. Sjuksköterskor menar att de är villiga att lära sig 

att utföra en sexuell bedömning och att de skulle ta upp dessa frågor om de görs 

formella genom utvärderingsverktyg eller modeller samt integreras i befintliga 

bedömningar (Matzo and Hijjazi, 2009).  

 

Det är tydligt att sjuksköterskor känner att ansvaret att diskutera sexualitet med 

patienterna är deras men att det faller på kunskapsbrist. Kunskapsbristen gör att 



19 

 

sjuksköterskor tror att någon annan, någon annanstans är bättre lämpad än de själva 

och den gör att ämnet inte prioriteras eftersom sjuksköterskor prioriterar det de kan. 

Kunskap och insikt minskar känslan av ämnet som något tabu. Att inte veta vad 

patienterna vill och att inte ha verktyg att ta upp ämnet på ett professionellt sätt kan 

göra att sjuksköterskor blir passiva. Här har sjuksköterskeutbildningen ett viktigt 

ansvar för att ge blivande sjuksköterskor kunskap och självförtroende nog att våga 

möta patienternas behov. Det behövs för att kunna hävda att sjukvården arbetar 

utifrån ett holistiskt perspektiv. 

Metoddiskussion 

Deltagarna i respektive studie hade psykiska sjukdomar, cancer, neurologiska 

sjukdomar, hemsjukvård samt vårdades palliativt. Detta gav en bredd till resultatet 

samtidigt som upplevelser är subjektiva och mycket väl kan vara kopplade till den 

sjukdom patienterna som sjuksköterskorna vårdade led av. I litteraturstudien har de 

upplevelser som direkt är kopplade till en sjukdom (till exempel biverkningar av 

cellgifter som påverkar sexualiteten) därför inte tagits med. Fokus har istället legat på 

den allmänna upplevelsen som är överförbar på olika sjukdomstillstånd. I några av 

artiklarna intervjuades annan vårdpersonal än sjuksköterskor men endast de 

uttalanden och upplevelser som tydligt går att härleda till en sjuksköterska användes 

i litteraturstudien. Detta för att endast sjuksköterskors upplevelser svarar mot syftet. 

Hade det funnits tillräckligt med artiklar för att kunna lägga fokus på en sjukdom i 

relation till sexualitet är det möjligt att detta hade valts som metod och att syftet hade 

ändrats. Samtidigt hade detta inte gynnat allmänsjuksköterskor i samma 

utsträckning men hade möjligtvis gett en djupare inblick i upplevelsen av sexualitet 

för specialiserade sjuksköterskor inom det ämnet. 

Noga analys av litteraturen gjordes för att ge en så tydlig bild som möjligt av 

upplevelsen av det valda ämnet. 

 

Det kan finnas svårigheter att urskilja det väsentliga då det finns många studier och 

mycket forskning att välja bland vilket kan göra det svårt att omvandla 

forskningsresultat till omvårdnad. En litteraturstudie är därför en metod som kan 

skapa ett större kunskapsvärde då flera studiers resultat sammanställs. Studien 

valdes att baseras på kvalitativ forskning då kvalitativ forskning har ökad förståelse 

som yttersta mål (Friberg 2006b, 105). Tanken med studien var att förstå upplevelsen 
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av att samtala om sexualitet och att på så sätt öka förståelsen för att dialog om 

sexualitet måste ses som en del av omvårdnaden.     

 

Överförbarhet har uppnåtts genom att artiklarna har en variation av 

ursprungsländer, olika sjukdomar på patienterna och olika kulturell bakgrund på 

deltagarna. Även olika kön, ålder, erfarenhet och syn på sexualitet på deltagarna i de 

olika studierna gav en bredd av resultatet.  

Vid kvalitativa ansatser syftar urvalsmetoderna till att skapa förståelse för, beskriva 

och förklara problemområdet. Urvalet ska ha överförbarhet till liknande situationer 

(Forsberg & Wengström 2013, 140).  

 

Eftersom både samhällets syn på sexualitet och vetenskapligt material är en färskvara 

(Östlundh 2006, 67) är det en styrka för studien att ingen av artiklarna är äldre än 

2005 med inklusionskriteriet att inte vara äldre än från 2000. I och med sin samtida 

kontext förändas upplevelser och man kan även anta att vården och 

sjuksköterskeutbildningen har förändrats sedan år 2000.  

En styrka med studien var att en av författarnas modersmål är engelska vilket även är 

det språk på vilket artiklarna är skrivna. Det ger trovärdighet till resultatanalysen.  

Forskningsetisk diskussion 

Forskning får bara genomföras och godkännas om den beaktar mänskliga rättigheter 

och grundläggande frihet samt utförs med respekt för människovärdet. Människor 

går före vetenskapens och samhällets behov (Olsson & Sörenssen 2011, 86). 

Deltagarna i studierna var sjuksköterskor som ställt upp på frivillig basis och 

artiklarna var peer reviewed, etiskt granskade och godkända. Detta sattes som 

minimikrav då den begränsade mängden forskning som fanns och begränsade 

samtidigt urvalet för litteraturstudien. I alla artiklar nämndes inte hur urvalet 

genomfördes och alla hade inte en etisk reflektion vilket hade varit önskvärt.  

 

Litteraturstudien har genomförts forskningsetiskt korrekt genom att dialoger har 

förts under hela arbetet. Alla påståenden bygger på fakta med korrekt källhänvisning 

och referenser och hela arbetet kan följas systematiskt genom studien samt via 

tabeller och bilagor vilket leder till överförbarhet. Förutom det som redan nämnts i 
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resultatdiskussionen uteslöts inga upplevelser på grund av att de inte motsvarat 

förväntningar eller fördomar.   

BETYDELSE FÖR OMVÅRDNAD 

Oavsett ålder, kön, sexuella preferenser eller funktion så är sexualiteten en del av att 

vara människa och något som patienter önskar att sjuksköterskor skulle ta upp mer i 

deras möte. Sjuksköterskor känner att det tillhör deras arbetsuppgifter att ta upp 

frågor om patienters sexuella funktion men känner sig inte säkra på hur frågan ska 

tas upp med patienterna. Att förstå sexualiteten som mer komplex än att endast 

handla om samlag och onani är viktigt för att förstå att patienters sexuella liv kan 

påverkas negativt av sjukdom även om reproduktionsorganen är intakta. 

 

Sjukvårdens traditionella fokus på det kroppsliga med fysiska tecken på sjukdom 

samt laboratorievärden har gjort att patienterna kommit bort. Det är av vikt att 

faktiskt alla delar av att vara människa uppmärksammats om man ska kunna hävda 

att man som sjuksköterska arbetar efter ett holistiskt förhållningssätt.  

Men då patienter än idag upplever att det brister i samtalen kring den oro som de 

upplever kring sina sexuella bekymmer och hälso- och sjukvårdspersonalen upplever 

att de ofta känner sig obekväma, när det kommer till att bemöta patienter angående 

deras sexualitet. De orsaker som gör att sjuksköterskor tvekar inför att ta upp ämnet 

sexualitet med patienter är viktiga att ringa in och analysera för att kunna gå vidare 

med insatser för att utveckla och utbilda.  

SLUTSATS 

Litteraturstudien visade att sjuksköterskors upplevelser av att samtala om sexualitet 

med patienter var att det är svårt och obekvämt. Den visade att det finns ett behov av 

det och att sjuksköterskor vill ta upp ämnet men att de saknar verktygen och 

kunskapen. Verktyg behövs både då det gäller att våga ta initiativ till ämnet samt att 

kunna hjälpa då problemen väl är kartlagda. I många fall upplevdes hämmande 

faktorer i miljön och rutinerna på arbetsplatsen. Att även andra upplevelser eller 

symptom prioriteras före sexualitet var återkommande.  

Stigmatisering och upplevelsen av tabu kring ämnet sex hindrar sjuksköterskor dels 

för att inte göra patienter upprörda och dels för att de själva blir obekväma.   
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Ytterligare utbildning om sexualitet under sjuksköterskeutbildningen behövs för att 

sjuksköterskor ska få kunskap nog att kunna ge personcentrerad holistisk 

omvårdnad. För att sjuksköterskor ska kunna arbeta evidensbaserat behövs även 

ämnet och kunskaperna förnyas under arbetslivet.  

 

Det som önskas av framtida forskning är en studie som visar vilka verktyg de 

sjuksköterskor som samtalar om sexualitet använder, vilka av dessa som fungerar och 

vad som fattas för att sjuksköterskor och patienter ska känna att alla delar av 

människan involveras i omvårdnaden.  
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Tabell 1. Söktabell samt urval.    

 Bilaga 1. 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1* 

Urval 

2** 

Urval 

3*** 

2014-11-

06 

CINAHL Sexuality AND 

nursing AND 

experience 

Academic 

journal, 

English 

language 

196 90 25 3 

2014-11-

06 

PsycINFO Nurses AND 

Attitudes AND 

Sexuality 

Academic 

journal, 

English 

language, 

Peer rewied, 

Linked full 

text 

87 31 7 3 

2014-11-

07 

CINAHL Nurses AND 

Attitudes AND 

Patients AND 

sexuality 

Academic 

jounal, 

English 

Language 

170 53 15 1 

2014-11-

12 

CINAHL Nursing AND 

attitudes AND 

patient AND 

sexuality 

Academic 

journal, 

English 

language 

282 150 35 2 

2014-11-

18 

CINAHL Attitudes AND 

Sexuality AND 

Communication 

AND Patient 

Academic 

Journal, 

English 

Language 

125 46 7 1 

Totalt     370 89 10 

 

*Urval 1: Artiklar vars rubrik överensstämmer med studiens syfte 

**Urval 2: Artiklar vars abstrakt överensstämmer med studiens syfte 

***Urval 3: Artiklar som stämmer in på de inklusions- och exklusionskriterier som 

studien har och klara kvalitetsbedömningen. 
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Mall för kvalitetsgranskning.    Bilaga 2. 
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Tabell 2. Artikelöversikt och bedömd kvalitet       Bilaga 3. 

Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  Resultat Kvalitet Etik 

Fitch 

Margaret, 

Beaudoin 

Gerry och 

Johnson 

Beverley 

 

2013 

 

Kanada 

Challenges 

having 

conversation

s about 

sexuality in 

ambularoty 

settings: 

Part II — 

Health care 

provider 

perspectives. 

 

Att öka 

kunskapen om 

hur viktig en 

dialog om 

sexualitet är 

mellan 

vårdgivaren och 

den cancersjuke.  

Kvalitativ deskriptiv 

design, In-depth 

semistrukturerade 

intervjuer som spelades 

in på bandspelare, 

intervjuerna var 30-45 

minuter långa. 

Analysmetod: Standard 

innehålls och tematisk 

metod.  

34 deltagare 

 

12 

sjuksköterskor 

Sex teman uppstod av det data som 

samlats in och dessa teman heter 

Theme 1 – Theme 6. Majoriteten av 

konversationerna kring sexualitet 

som skedde mellan patient och 

vårdgivare var innan behandlingen 

påbörjades. Fysiska biverkningar 

togs dock sällan upp vid dessa 

tillfällen, då personalen upplevde att 

de var obekväma i situationen. 

Grad 2 

 

Etiskt 

granskad och 

godkänd 
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Tabell 2. Artikelöversikt och bedömd kvalitet.       Bilaga 3. 

Författare, År, 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  Resultat Kvalitet Etik 

Higgins Agnes, 

Barker Phil och 

Begley Cecily M. 

 

2008 

 

Irland 

‘Veiling 

sexualities’: a 

grounded theory of 

mental health 

nurses 

responses to issues 

of sexuality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att utveckla en 

grundad teori som 

förklarar hur 

psykriatrisköterskor 

svarar på frågor om 

sexualitet i klinisk 

praxis. 

Kvalitativ studie: 

Grundad teori In-

depth intervjuer 

som skrevs ner. 33 

timmar av 

intervjuer 

genomfördes. 

Analysmetod: 

Komperativ analys 

27 deltagare  Huvudkategorin 

som kom fram var 

”beslöjad 

sexualitet”. Största 

hindret som fanns 

var sårbarheten 

som uppstod när 

sexualitet kom på 

tal.  

Grad 1 

 

Etiskt granskad 

och godkänd 
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Tabell 2. Artikelöversikt och bedömd kvalitet.       Bilaga 3. 

Författare, År, 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  Resultat Kvalitet Etik 

Hordern Amanda 

och Street 

Annette. 

 

2007 

 

Australien 

Let's talk about 

sex: risky business 

for cancer and 

palliative care 

clinicians 

Att påvisa 

sjukvårdspersonalens 

upplevelse av att 

samtal om sexualitet 

med sina patienter i 

samband med 

palliativvård och 

cancer, samt att ge 

förlag på hur denna 

kommunikation kan 

gå tillväga. 

 

 

 

 

 

Kvalitativ studie 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

dokumenterad 

feedback, en 

skriven analys, 

elektronisk 

textanalys om 

cancer och 

palliativ vård.  

 

32 deltagare 

 

13 sjuksköterskor 

Få sjukvårdare 

ansåg att deras 

patienter hade 

några sexuella 

behov, då de var 

palliativa.  

Sjukvårdarna 

försökte undvika 

ämnet, ansåg att 

det var någon 

annans ansvar 

eller ansåg att det 

var fel tillfälle. 

Grad 1 

 

Etiskt granskad 

och godkänd 
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Tabell 2. Artikelöversikt och bedömd kvalitet.  Bilaga 3. 

Författare, År, 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  Resultat Kvalitet Etik 

Lavin Marie och 

Hyde Abbey. 

 

2006 

 

Irland 

Sexuality as an 

aspect of nursing 

care for women 

receiving 

chemotherapy for 

breast cancer in an 

Irish context 

Att undersöka 

uppfattningar och 

erfarenheter hos 

sjuksköterskor i 

hanteringen av 

sexualitet som en 

del av vården, för 

kvinnor som får 

cellgifter mot 

bröstcancer. 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ studie  

Djupgående 

intervjuer som 

spelades in och 

transkriberades 

Analysmetod: 

Kvalitativ 

analysmetod. 

10 deltagare Hur deltagarna såg 

på sexualitet 

avgjorde ofta om 

de tog upp ämnet 

eller inte med sina 

patienter. De flesta 

sjuksköterskorna 

ansåg att det var 

viktigt att ta upp 

sexualitet med 

patienterna. 

Grad 1 

 

Etiskt granskad 

och godkänd 

 

 

 

 



6 

 

Tabell 2. Artikelöversikt och bedömd kvalitet. Bilaga 3. 

Författare, År, 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  Resultat Kvalitet Etik 

Nakopoulou 

Evangelia, 

Papaharitou 

Stamatis och 

Hatzichristou 

Dimitris. 

 

2009 

 

Grekland 

Patients' sexual 

health: A 

qualitative 

research approach 

on Greek nurses' 

perceptions 

Att undersöka 

upplevelse av 

sexuella 

hälsofrågor och 

hur dessa skulle 

kunna hämma 

eller förstärka 

grekiska 

sjuksköterskor 

förmåga att 

integrera 

bedömningen 

sexuell hälsa i den 

dagliga 

verksamheten. 

 

 

 

 

Kvalitativ studie 

med en grundad 

teori som 

analysmetod. 

7 st fokusgrupper 

med diskussioner 

och öppna frågor. 

44 Deltagare Oavsett vilken 

vårdavdelning de 

jobbade på fanns 

det en mängd 

personliga 

anledningar till att 

sjuksköterskorna 

undvek att ta upp 

ämnet sexualitet 

med sina 

patienter: kön, 

åldersskillnad, 

uppväxt, brist på 

tid och plats m.m. 

Grad 2 

 

 



7 

 

Tabell 2. Artikelöversikt och bedömd kvalitet. Bilaga 3. 

Författare, År, 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  Resultat Kvalitet Etik 

Olsson Cecilia, 

Berglund Anna-

Lena, Larsson 

Maria och Athlin 

Elsy 

 

2012 

 

Sverige 

Patient’s sexuality 

– A neglected area 

of cancer nursing? 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelse av att 

samtala om 

sexualitet med 

cancerpatienter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

fenomenografisk 

studie. 

Tematiska 

intervjuer med 

öppna frågor, 30 

min – 1 timme, 

filmades och 

transkriberades 

Analysmetod: 

Deskriptiv metod. 

10 deltagare De upplevde att de 

borde samtala om 

sexualitet med sina 

patienter men att 

de inte gör det. De 

ansåg att det var 

viktigt för 

patienterna att 

sjuksköterskorna 

tog upp ämnet.  

Grad 1 

 

Etiskt granskadoch 

godkänd 

 

 



8 

 

Tabell 2. Artikelöversikt och bedömd kvalitet Bilaga 3. 

Författare, År, 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  Resultat Kvalitet Etik 

Quinn Chris, 

Happell Brenda 

och Browne 

Graeme 

 

2012 

 

Australien 

Opportunity lost? 

Psychiatric 

medications and 

problems with 

sexual function: a 

role for nurses in 

mental health 

Att undersöka 

patienters 

biverkningar av 

psykiatriska 

läkemedel 

En explorativ, 

deskriptiv kvalitets 

studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analysmetod: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 deltagare Vårdtagarnas 

problem med 

sexuell hälsa och 

sexualitet är ett 

problem som 

sjuksköterskorna 

ska ta upp. För att 

detta ska ske 

behövs förbättrade 

strategier. 

Grad 1 

 

Etiskt granskad 

och godkänd 

 

 



9 

 

Tabell 2. Artikelöversikt och bedömd kvalitet. Bilaga 3. 

Författare, År, 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  Resultat Kvalitet Etik 

Quinn Chris, 

Happell Brenda 

och Welch 

Anthony 

 

2013 

 

Australien 

Talking about sex 

as part of our role: 

Making and 

sustaining practice 

change 

Att belysa 

sjuksköterskans 

roll i vården när 

det kommer till att 

samtal om 

sexualitet med 

patienterna.  

Kvalitativ studie, 

intervjuer som 

filmades och 

transkriberades. 

Analysmetod: 5 

stegs tematisk 

metod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 deltagare I början av studien 

undvek 

sjuksköterskorna 

att samtala om 

sexualitet med sina 

patienter, men att 

de efter lite 

utbildning kände 

sig mer bekväma 

med att ta upp 

ämnet. 

Grad 1 

 

Etiskt granskad 

och godkänd 

 

 



10 

 

Tabell 2. Artikelöversikt och bedömd kvalitet. Bilaga 3. 

Författare, År, 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  Resultat Kvalitet Etik 

Rubin Rona 

 

2005 

 

England 

Communication 

about sexual 

problems in male 

patients with 

multiple sclerosis 

Att belysa det som 

hindrar 

sjukvårdare i 

multidisciplinära 

team att diskutera 

sexualitet med sina 

vårdtagare 

Kvalitativ studie 

med tvärsnitts 

design. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

patienterna och en 

fokusgrupp gjordes 

av DART. 

21 deltog 

 

11 manliga 

deltagare med MS 

 

10 vårdgivare från 

det 

multidisciplinära 

teamet DART. 

 

 

 

 

 

 

Vårdgivarna 

upplevde att de 

hade för lite 

kunskap kring 

ämnet för att 

kunna ge 

patienterna 

adekvat 

information, att de 

inte hade rätt ”roll” 

för att ge patienten 

råd och att de var 

osäkra på om 

patienten ville 

samtala om det. 

Grad 2 

 

Etiskt granskad 

och godkänd 

 

 

 

 

 



11 

 

Tabell 2. Artikelöversikt och bedömt kvalitet. Bilaga 3. 

Författare, År, 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  Resultat Kvalitet Etik 

Saunamäki Nina 

och Engström 

Maria 

 

2014 

 

Sverige 

 

Registered nurses’ 

reflections on 

discussing 

sexuality with 

patients: 

Responsibilities, 

doubts and fears 

 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

reflektioner av att 

samtala om 

sexualitet med sina 

patienter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kvalitativ 

deskriptiv studie.  

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analysmetod: 

kvalitativ innehålls 

analys 

10 deltagare Sex olika teman 

som beskriver 

områden som 

behöver förbättras, 

samt det som är 

bra. Många 

sjuksköterskor 

ansåg att det borde 

ingå i avdelningens 

rutin att samtala 

om sexualitet.  

Grad 2 

 

Etiskt granskad 

och godkänd 

 


