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SAMMANFATTNING 

 

Frekvensen av sexuell dysfunktion och sexuell ohälsa är högre bland personer med 

Diabetes Mellitus jämfört med personer utan Diabetes Mellitus. Den sexuella hälsan 

har en inverkan på människors livskvalitet. Trots att sexuell dysfunktion är en 

omvårdnadsdiagnos i North American Nursing Diagnosis Association International-I 

och ett eget avsnitt i Välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet är sexuell hälsa ett 

ämne som sjuksköterskor sällan tar upp i samtal med patienter.  

 

Syftet var att undersöka faktorer som påverkar sjuksköterskors samtal om sexuell 

hälsa med patienter som har Diabetes Mellitus typ 1 och typ 2. 

 

Metoden som tillämpades var allmän litteraturöversikt. Både kvalitativa och 

kvantitativa studier inkluderades efter databassökning och manuell sökning. Totalt 

inkluderades 15 vetenskapliga artiklar.  

 

Resultatet visade att flera faktorer förhindrar sjuksköterskors samtal om sexuella hälsa 

med patienter som har Diabetes Mellitus. Dessa faktorer var främst organisatoriska 

brister på arbetsplatsen, kunskapsbrist och att av olika anledningar inte känna sig 

bekväm med att samtala om sexuell hälsa. Det främsta sättet att möjliggöra samtal 

kring sexuell hälsa var ökad kunskap och utbildning, men även olika former av 

hjälpmedel kunde möjliggöra samtalen.  

 

Slutsatsen var att samtal kring sexuell hälsa oftast inte fungerar i tillfredsställande 

grad. Äldre kvinnor och icke-heterosexuella personer är särskilt utsatta. 

Sjuksköterskor behöver ökad utbildning i Diabetes Mellitus påverkan på den sexuella 

hälsan och träning i samtal som rör sexuell hälsa.  

 

 

Nyckelord: Diabetes Mellitus, Samtal, Sexuell dysfunktion, Sexuell hälsa, 

Sjuksköterskor  
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INLEDNING 

 

Sexuellt välbefinnande är ett grundläggande mänskligt behov och har betydelse för 

människors övriga hälsa, såväl fysiologiskt som psykiskt och socialt. Trots detta 

skiljer sig vår syn på sexuell hälsa och hur vi pratar om det avsevärt från andra 

grundläggande behov (Sundbeck, 2013; Världshälsoorganisationen [WHO], 2006; 

2010). Sexuell hälsa består av två huvuddelar: den reproduktiva förmågan och 

möjligheten till sexuell njutning (Bauman, 1998; Sundbeck, 2013). Personer med 

Diabetes Mellitus (DM) drabbas i större utsträckning än personer utan DM av sexuell 

dysfunktion och sexuell ohälsa (Edwards, 2016). Att helt eller delvis förlora den 

reproduktiva förmågan eller möjlighet till sexuell njutning innebär för de flesta 

människor en stor sorg (Sundbeck, 2013).  

 

 

BAKGRUND 

 

Diabetes Mellitus 

 

DM betraktas som en folksjukdom. År 2015 registrerades drygt 390 000 personer med 

DM i Sverige och antalet insjuknade i DM typ 1 och typ 2 ökar (Svenska 

diabetesförbundet, 2016a). Förekomsten tros dock vara mer omfattande eftersom 

Nationella Diabetesregistret är ett frivilligt register, det finns ännu odiagnostiserade 

fall av DM, samt att alla med DM inte går på sina årliga kontroller (Hedin & Löndahl, 

2016; Nationella Diabetesregistret, 2015; Sagen, 2013). WHO klassificerar DM som 

ett globalt hälsoproblem. Sjukdomen är en av fyra prioriterade icke smittsamma 

sjukdomar, och för kontroll, behandling och prevention riktas särskilda resurser 

(WHO, 2016).  

 

DM är en heterogen sjukdomsgrupp som innebär absolut eller relativ brist av 

hormonet insulin. De två vanligaste formerna, DM typ 1 och typ 2, är livslånga 

sjukdomar, till skillnad från exempelvis graviditetsdiabetes som är en temporär 

insulinresistens orsakad av graviditetshormoner (Svenska diabetesförbundet, 2016b). 

Gemensamt för de olika formerna av DM är hyperglykemi – att glukosnivåerna i 

kroppen, till följd av bristen på insulin, är förhöjda. Behandlingen av DM syftar till att 

undvika hyper- och hypoglykemi samt att förebygga uppkomst och utveckling av så 

kallade diabetiska senkomplikationer (Sagen, 2013).  

 

Vanliga symtom på DM typ 1 är ökad törst, ökade urinmängder, trötthet och 

viktnedgång. Symtomen vid DM typ 2 är desamma, men kommer ofta mer smygande 

(Svenska diabetesförbundet, 2016b). Diagnos ställs utifrån P-glukos och HbA1c 

(Sagen, 2013; Svenska diabetesförbundet, 2016b). Behandling av DM typ 2 inleds 

med livsstilsförändringar såsom kostreglering och fysisk aktivitet.  
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Om detta inte ger önskad effekt är nästa steg behandling med peroralt antidiabetikum 

eller injektioner med insulin. Vid DM typ 1 är insulinbehandling med injektioner 

alltid nödvändig (Aas, 2013; Sagen, 2013).  

 

Komplikationer av Diabetes Mellitus 

Att få diagnosen DM innebär ofta känslor av uppgivenhet, sorg och ilska. Sjukdomen 

kan också innebära att den drabbade tvingas byta jobb, leda till social isolering på 

grund av skam, samt ångest för ett förvärrat tillstånd och senkomplikationer. DM kan 

vara en påfrestande sjukdom för individen – sjukdomen är konstant närvarande och 

kräver dagligen flera olika insatser från den drabbade personen (Alvik Torgauten, 

2013; Phillips, 2014).  

 

Diabetiska senkomplikationer är besvär som på sikt drabbar personer med DM. Dessa 

senkomplikationer kan bland annat leda till skada på perifera nerver, ofta kallat 

diabetesneuropati. Diabetesneuropati är den vanligaste senkomplikationen och 

drabbar mellan 20 och 50 procent av patienterna, både för DM typ 1 och typ 2. 

Sjukdomens varaktighet och bristande kontroll gör att risken för diabetesneuropati 

ökar. Diabetesneuropati skadar både det autonoma- och det sensoriska nervsystemet 

och kan manifesteras som bland annat känselbortfall, stickande och brännande 

smärtor, sekretionsstörningar samt impotens (Sagen, 2013).  

 

Diabetes Mellitus påverkan på den sexuella funktionen 

Sexuell dysfunktion är vanligt bland både män och kvinnor med DM. Vi kommer här 

att benämna män som personer som har manliga reproduktionsorgan och kvinnor som 

personer som har kvinnliga reproduktionsorgan eftersom forskningen vi funnit kring 

sexuell dysfunktion och sexuell hälsa uteslutande behandlar det så. 

Den medicinska forskningen har främst fokuserat på sexuell dysfunktion hos män 

med DM, och då framför allt erektionssvikt (Edwards, 2016). Ungefär en tredjedel av 

de sexuellt aktiva personerna med DM i en studie undvek sex på grund av sexuell 

dysfunktion och kvinnor med DM är mer benägna än män med DM att upphöra med 

all sexuell aktivitet (Lindau et al, 2010).  

 

Diabetes Mellitus påverkan på mäns sexuella funktion 

Män med DM har högre frekvens av erektionssvikt och orgasmsvårigheter än män 

utan DM (Lindau et al., 2010). Erektionssvikt hos män med DM är en följd av 

vaskulära och neuropatiska komplikationer (Mills, 2015). Även balanit, en 

inflammation av ollonet som kan leda till konsekvenser för erektionsförmågan och 

smärta vid samlag, samt förhudsförträngning är vanligare hos män med DM än män 

utan DM (Edwards, 2016). DM kan också leda till retrograd ejakulation, där 

ejakulatet strömmar in i urinblåsan istället för ut ur urinröret (Bhasin, Enzlin, Covellio 

& Basson, 2007). Retrograd ejakulation samt oförmåga att genomföra ett vaginalt 

samlag på grund av erektil dysfunktion påverkar mäns reproduktiva förmåga (Sexton 

& Jarow, 1997; Bhasin et al., 2007).  
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En studie har dessutom visat att män med DM kan ha högre frekvens av skadat DNA i 

spermierna, vilket tros kunna påverka fertiliteten negativt (Mallidis, Agbaje, O’Neill 

& McClure, 2009).  

 

Diabetes Mellitus påverkan på kvinnors sexuella funktion 

För kvinnor kan diabetesneuropati påverka känseln i genitalierna, medan genital 

kandidos och lubrikationsstörningar kan orsaka samlagssmärtor. Minskat blodflöde i 

klitoris kan leda till minskad sexuell tillfredsställelse och nedsatt förmåga att få 

orgasm, minskat intresse för sex och med det också minskad sexuell aktivitet (Caruso 

et al., 2006; Edwards, 2016; Giraldi & Kristensen, 2010). Flera patientstudier visar att 

kvinnor med DM typ 1 eller typ 2 i större utsträckning upplever problem med sexuell 

funktion jämfört med kvinnor utan DM (Both, ter Kuile, Enzlin & Weijenborg, 2015; 

Celik, Golbası, Kellec & Satman, 2014; Elyasi et al., 2015; Meeking, Fosbury & 

Cummings, 2013).  

 

DM påverkar också kvinnors reproduktiva förmåga. Kvinnor med DM typ 1 löper 

högre risk att drabbas av menstruationsstörningar och DM är det vanligaste 

medicinska problemet till komplicerade graviditeter som påverkar både den gravida 

och fostret. Dessutom kan hormonella preventivmedel påverka glukosnivåerna i 

kroppen negativt hos kvinnor med DM (Thornton, 2010). Information och vård före 

graviditeten, även kallat preconception counseling (PC), för att säkerställa den 

metabola kontrollen har visat sig minska riskerna för komplicerade graviditeter 

(Stenhouse, 2012). Råd till unga och vuxna kvinnor kring sexuell hälsa och planerade 

graviditeter bör vara en del av diabetesvården (Thornton, 2010). 

Psykologiska och sociala aspekter 

De fysiologiska konsekvenserna av DM på den sexuella förmågan och hälsan är 

vedertagna, men det är också viktigt att ha i åtanke att psykologiska och sociala 

aspekter på DM kan spela in (Edwards, 2016). Personer med DM kan exempelvis 

vara rädda att drabbas av hypoglykemi under sexuell aktivitet och därför avhålla sig 

från det (Rockliffe-Fidler & Kiemle, 2003). Tillika har svårigheter med orgasm ofta 

olika psykologiska orsaker, även om störningar i blod- och nervtillförsel till klitoris 

och penis också påverkar detta (Lesley & Craig, 2011). Män med erektionsproblem 

reagerar ofta på dessa problem med känslor av misslyckande och sänkt självkänsla 

samt upplever ofta sänkt livskvalitet (Martins & Abdo, 2009; Malavige et al., 2014). 

 

Sexuell hälsa och livskvalitet 

 

I Sveriges nationella riktlinjer för diabetesvård omnämns sexuella komplikationer av 

DM endast två gånger på 117 sidor. DM med erektil dysfunktion nämns tillsammans 

med riktlinjer för farmakologisk behandling med erektionsförstärkande, 

muskelrelaxerande samt vasodilaterande preparat. Dessa preparat syftar till 

behandling av erektionssvikt hos män (Dey & Shepherd, 2002; Socialstyrelsen, 2015).  
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Otillräcklig evidens finns för att dessa läkemedel har god effekt på kvinnors erektila 

dysfunktion (Monte, Graziano, Piva & Marci, 2014). Följaktligen finns inga 

nationella riktlinjer för behandling av sexuell dysfunktion hos kvinnor med DM. 

Dessutom upplever i allmänhet kvinnor oftare än män brister inom hälso- och 

sjukvården (Socialstyrelsen, 2004).  

 

En studie visade att personer med sexuell dysfunktion till följd av DM typ 1 upplevde 

sig ha en sänkt livskvalitet och också uppvisade högre nivåer av psykiatriska 

symptom än andra, detta även om de fått behandling för depression (Jacobson et al., 

2015). En annan studie visade att kvinnor med DM som drabbats av sexuell 

dysfunktion hade en mer negativ syn på sin sjukdom, hade svårare att kontrollera sina 

känslor och var dessutom i mindre grad nöjda med sin behandling än de kvinnor med 

DM som inte drabbats av sexuell dysfunktion (Nathan et al., 1993).  

 

Sexuella problem hos personer med DM kan vara ett varningstecken för andra 

komplikationer, eller risk för andra komplikationer, som depression, bristande 

följsamhet till behandling och problem i nära relationer (Lindau et al., 2010). I en 

studie av män med DM typ 1 fann forskarna att sexuell dysfunktion kan vara ett 

varningstecken för kardiovaskulär sjukdom, vilket är en ledande orsak till sjukdom 

och dödlighet hos personer med DM (Turek, Hastings, Sun, King & Keenan, 2013). 

Det är därför viktigt, inte bara för den sexuella hälsan, utan den fysiska och psykiska 

hälsan i allmänhet, att informera och samtala kring sexuell dysfunktion (Lindau et al., 

2010: Turek et al., 2013). Ett tillfredsställande sexualliv kan för personer med DM 

exempelvis också fungera som motivation för att upprätthålla en god kontroll över sin 

sjukdom (Lindau et al., 2010).  

 

Samtal i vårdmötet 

 

‘Mötet’ är ett omvårdnadsvetenskapligt begrepp som ingår i värdegrunden för 

omvårdnad, en av sjuksköterskeprofessionens hörnstenar (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2016). Kommunikation är ett av sjuksköterskors 

viktigaste hjälpmedel i den mellanmänskliga vårdrelationen (Travelbee, 1971). I 

synnerhet den verbala kommunikationen, samtalet, beskrivs av Fossum (2015) som en 

grundläggande förutsättning för att ett vårdmöte ska ske. 

 

Mötet mellan sjuksköterska och patient har definierats som “ett tillfälle där 

verkligheten kan delas upp och partnerskap uppnås om ömsesidig öppenhet finns” 

(SSF, 2016, s. 7). En viktig del i mötet för att uppnå detta är kommunikation. 

Kommunikation kan i sin enklaste form definieras som överföring av information 

(Fossum, 2015). Begreppet ‘samtal’ är något mer svårdefinierat. Fossum (2015) 

beskriver alla samtal som kunskapssökande; ett sätt för människor att få reda på något 

och tillföras ny kunskap. Det sokratiska samtalet beskrivs som ett exempel i vilket en 

kunnig person leder en annan till insikt, vilket resulterar i klarhet och sann förståelse.  
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Trots att samtal ofta antas vara symmetriska och involvera de samtalande i liknande 

grad betonar SSF (2016) att vårdrelationen, trots vetskapen om patienters och 

sjuksköterskors lika värde, är ofrånkomligt asymmetrisk. Denna asymmetri bottnar i 

den beroendeställning patienter befinner sig i gentemot sjuksköterskor, då patienter är 

i behov av någonting som sjuksköterskor kan tillhandahålla, till exempel omvårdnad 

eller information. Detta beroende sätter sjuksköterskor i en maktposition gentemot 

patienter.  

 

Sjuksköterskors ansvar 

Utifrån kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor i Sverige (SSF, 2017) ska 

sjuksköterskors kompetens omfatta en holistisk syn på patienters situation vilket berör 

såväl fysiologiska som psykiska och sociala problem och behov. Sjuksköterskor ska 

kunna urskilja betydelsen av hälsa för varje enskild patient för att på så sätt 

möjliggöra att hälsa främjas. Sjuksköterskor ska även självständigt kunna fatta 

kliniska beslut som skapar förutsättningar för förbättring, bibehållande eller 

återuppnåelse av hälsa, hantering av hälsoproblem, sjukdom eller 

funktionsnedsättning, samt uppnåelse av maximalt välbefinnande och livskvalitet.  

 

I International Council of Nurses ([ICN], 2014) etiska kod för sjuksköterskor nämns 

att sjuksköterskor ska medverka till “en vårdkultur som främjar ett etiskt 

förhållningssätt och en öppen dialog” (s. 5). En öppen dialog är särskilt viktigt för 

sjuksköterskor att ha i åtanke då eventuellt känsliga, intima eller tabubelagda ämnen 

som sexuell hälsa tas upp. Studier visar att om sjuksköterskor inte känner sig 

bekväma med att samtala om sexuell hälsa riskerar detta att äventyra vårdkvaliteten 

(Cook, 2012). Det är därför angeläget att sjuksköterskor inte begränsas av exempelvis 

antaganden om att patienter inte förväntar sig att sjuksköterskor ska föra sexuell hälsa 

på tal, att sjuksköterskor inte känner sig bekväma eller självsäkra nog att samtala om 

ämnet, eller att tid inte avsätts för att diskutera sexuell hälsa (Magnan & Reynolds, 

2006).  

 

Studier visar att patienter ofta önskar information om hur sjukdom och behandling 

kan komma att påverka den sexuella hälsan, samt att patienter ofta anser att det är 

vårdpersonalens ansvar att initiera samtalen (Hordern & Street, 2007; Rubin, 2005; 

Stead, Brown, Fallowfield & Selby, 2003). Äldre kvinnor med DM löper lika stor risk 

som äldre män med DM att drabbas av sexuell dysfunktion, det är dock mindre 

sannolikt att äldre kvinnor med DM tar upp frågor rörande sexuell dysfunktion med 

vårdpersonal (Lindau et al., 2010). Samtidigt är det också mindre sannolikt att 

vårdpersonal uppmärksammar sexuell dysfunktion hos kvinnor än hos män (Lesley & 

Craig, 2011). Underlåtenhet att identifiera sexuell ohälsa och att hantera dessa 

problem kan påverka patienters livskvalitet (Lindau et al., 2010).  

 

Sjuksköterskor ska inte ha förutfattade meningar om sexuella preferenser eller sexuell 

läggning hos patienter, inte heller hur den sexuella funktionen och aktiviteten ser ut 

efter patienters kön, ålder, etniska eller kulturella bakgrund, funktion och liknande. 
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Detta ska baseras på vad patienterna själva berättar (Hordern & Street, 2007; Stead et 

al., 2003; Sundbeck, 2013). Sjuksköterskor måste visa acceptans för patienters olika 

liv och livsstil och utifrån det behandla alla likvärdigt (Sundbeck, 2013).  

Enligt Statens folkhälsoinstitut (nuvarande Folkhälsoinstitutet; 2012) är utbildningen 

inom sexologi för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige bristfällig, vilket också 

påverkar hälso- och sjukvårdspersonalens samtal med patienter kring ämnet. För att 

öka kvaliteten kring samtal som rör sexuell hälsa krävs utbildning och handledning. 

Brist på erfarenhet kring hur ett samtal om sexuell hälsa initieras och förs är enligt en 

annan studie det vanligaste skälet till att sjuksköterskor avstår från dessa samtal 

(Hautamäki, Miettinen, Kellokumpu-Lethinen, Aalto & Lehto, 2007).  

 

Sjuksköterskors samtal om sexuell hälsa 

Sjuksköterska och patient ska tillsammans kunna samtala kring omvårdnadsdiagnoser 

som påvisar och prioriterar patienters omvårdnadsbehov utifrån dennes behov, 

resurser och problem (SSF, 2017). Sexuell dysfunktion är, enligt North American 

Nursing Diagnosis Association International ([NANDA-I], Herdman & Kamitsuru, 

2015), ett exempel på en sådan omvårdnadsdiagnos, och definieras som “ett tillstånd 

där en person upplever en förändring i sin sexuella funktion i samband med lust, 

upphetsning och/eller orgasm, som är otillfredsställande, inte tillräckligt bekräftande 

eller bristfällig.” (s. 371). Bland relaterade faktorer till sexuell dysfunktion nämns 

förändring av kroppens struktur eller funktion till följd av exempelvis 

sjukdomsprocesser och att personen har en otillräcklig kunskap kring sexualitet eller 

är felinformerad om sexuella funktioner. I NANDA-I finns också 

omvårdnadsdiagnoser rörande reproduktiv hälsa (Herdman & Kamitsuru, 2015). 

Även Välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet (VIPS), ett forskningsbaserat 

stöd för sjuksköterskors dokumentation av omvårdnad, tillägnar 

sexualitet/reproduktion ett eget avsnitt, likväl som nutrition, smärta och andra 

omvårdnadsaspekter (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2013). 

 

Att sjuksköterskor initierar samtal om sexuell hälsa med patienter visar att den 

sexuella hälsan är viktig och lägger en grund för en tillåtande atmosfär. Många 

patienter vågar inte fråga vårdpersonal om sexuell hälsa och därför kan det ta lång tid 

innan de får hjälp för dessa problem. Förutom att genom samtalet få hjälp för sina 

problem kan samtalet i sig ha terapeutiska effekter genom att patienter får prata ut och 

känner att någon lyssnar (Sundbeck, 2013).  

 

Problemformulering  

 

Personer med DM löper särskild risk att drabbas av sexuell ohälsa (Both et al., 2015; 

Celik et al., 2014; Elyasi et al., 2015; Meeking, Fosbury & Cummings, 2013; 

Edwards, 2016; Lindau et al., 2010). Sexuellt välbefinnande har betydelse för 

människors livskvalitet (Jacobson et al., 2015; Nathan et al., 1993; Turek et al., 2013). 

Trots detta nämns sexuell dysfunktion endast två gånger på 117 sidor i Sveriges 

nationella riktlinjer för diabetesvård (Socialstyrelsen, 2015).  
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Tidigare forskning visar också att vård av, och samtal om, sexuell hälsa inom 

sjukvården i Sverige fungerar bristfälligt (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Patienters 

sexuella hälsa är av intresse för sjuksköterskor då det nämns som en 

omvårdnadsdiagnos i NANDA-I och tillägnas ett eget avsnitt i VIPS (Herdman & 

Kamitsuru, 2015; Ehnfors et al., 2013). Eftersom kommunikation är ett av 

sjuksköterskors viktigaste hjälpmedel samt utgör en betydande del av vårdmötet 

mellan sjuksköterskor och patienter är det angeläget att undersöka vilka faktorer som 

påverkar sjuksköterskors samtal om sexuell hälsa med patienter som har DM 

(Fossum, 2015; Travelbee, 1971).  

 

SYFTE   

 

Syftet var att undersöka faktorer som påverkar sjuksköterskors samtal om sexuell 

hälsa med patienter som har Diabetes Mellitus typ 1 och typ 2. 

 

METOD  

 

Val av metod 

 

Metoden som tillämpades var allmän litteraturöversikt – en sökning och analys av 

tidigare studier (Friberg, 2017). Denna metod valdes eftersom vi med denna 

litteraturöversikt ville skapa en överblick över kunskapsläget inom sjuksköterskors 

samtal kring sexuell hälsa hos patienter med DM, samt för att kritiskt kunna granska 

de funna resultaten inom detta kunskapsområde. På detta sätt kunde eventuella 

kunskapsluckor kartläggas och framtida forskning föreslås (Polit & Beck, 2017). 

 

Urval  

 

För att se till att studierna vi sökte efter hade relevans för litteraturöversiktens syfte 

samt för att höja dess validitet och reliabilitet formulerade vi inklusionskriterier enligt 

rekommendation från Henricson och Billhult (2017). 

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier för de vetenskapliga artiklarna i denna litteraturöversikt var att de 

rörde patienter med DM typ 1 eller typ 2. Artiklarna skulle vara peer reviewed, vilket 

betyder att de genomgått en kritisk granskning av andra forskare utifrån en rad olika 

aspekter, såsom metodologi och källkritik, för att på så sätt kunna uppfylla de kriterier 

som det vetenskapliga samhället ställer på ny kunskap (Vetenskapsrådet, 2017). 

Eftersom forskning ständigt förnyas var ett inklusionskriterium initialt att artiklarna 

skulle vara publicerade under de senaste tio åren för att få en bild av den senaste 

kunskapen i ämnet (Östlundh, 2017). Detta tidsspann utökades dock under arbetets 

gång till publikation mellan 2005 och 2017, då vi efter en initial sökning fann att 

majoriteten av material med relevans för denna översikts syfte publicerats mellan 

dessa årtal. Artiklarna skulle även finnas tillgängliga på engelska eller svenska 

eftersom det är dessa språk vi behärskar.  
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Exklusionskriterier 

Litteraturöversikter och studier rörande andra former av DM än typ 1 och typ 2, till 

exempel graviditetsdiabetes och LADA ([Latent Autoimmune Diabetes in Adults]; 

Svenska diabetesförbundet, 2016b) exkluderades. Även studier där deltagarna hade 

andra medicinska diagnoser med tydlig påverkan på den sexuella funktionen, perifera 

blodcirkulationen eller perifera neurologiska statuset exkluderades. Studier vars 

forskningsetik inte tydligt klargjorts eller som uppfattats av oss som bristfällig, till 

exempel genom brist på informerat samtycke från deltagarna, exkluderades. 

 

Datainsamling  

 

Datainsamling skedde med hjälp av sökning i Cumulative Index of Nursing and 

Allied Health (Cinahl) Complete, som är en databas inriktad på omvårdnadvetenskap, 

samt databasen PubMed som främst innehåller medicinvetenskapliga, men även 

omvårdnadsrelaterade, artiklar (Östlundh, 2017). Då initiala sökningar visade på ett 

begränsat antal publicerade artiklar i ämnet valde vi att främst utföra fritextsökningar, 

vilket innebar att de sökord vi valde eftersöktes i all information som fanns registrerad 

i databaserna. Detta gjordes för att generera fler träffar samt för att inte gå miste om 

de allra senast publicerade artiklarna som ännu inte blivit tilldelade specifika 

ämnesord (Forsberg & Wengström, 2015). Trunkering användes i fritextsökningarna 

för att möjliggöra träffar med olika böjningsformer på söktermen (Östlundh, 2017). 

Även söktermer ur de båda databasernas ämnesordlistor, Cinahl-headings respektive 

Mesh-termer (Medical Subject Headings) användes för mer avgränsade och specifika 

sökningar (Forsberg & Wengström, 2015). De olika söktermerna kombinerades med 

hjälp av den booleska operatorn ‘AND’ (Goodman, 1993).  

 

När vi stötte på problem med att finna ett tillfredsställande antal artiklar tog vi hjälp 

av en bibliotekarie på Sophiahemmet Högskola. Bibliotekarien hjälpte till med 

formulerandet av sökord och gav råd om hur vi skulle gå tillväga vid sökandet av 

artiklar. Efter detta gjorde vi ytterligare sökningar. Att ta hjälp av en 

informationsexpert vid databassökningar rekommenderas av Rosén (2012).  

 

Sökorden som användes i olika kombinationer var: chronic disease, communication, 

diabetes, Diabetes Mellitus, erectile dysfunction, nurse, nurse-patient relations, 

reproductive health, sexual dysfunction, sexual health, sexuality. De kombinationer 

som gav träffar som sedan inkluderades i litteraturöversiktens resultat presenteras i 

Tabell 1. Efter sökning inkluderades enbart artiklar från Cinahl.  

 

I sökningar i Cinahl bockades följande begränsningar för: peer reviewed; 2005-01-01 

– 2017-10; engelska, svenska. I sökningar i Pubmed bockades följande begränsningar 

för: 2005-01-01 – 2017-10; engelska, svenska.  
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Tabell 1. Presentation av databassökning i Cinahl. 

 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Cinahl 

2017-09-

19 

diabetes AND 

sexual health 

AND nurs* 

20 3 1 1 

Cinahl 

2017-09-

19 

diabetes AND 

sexual health 

AND 

communication 

4 3 2 1 

Cinahl 

2017-09-

19 

diabetes AND 

sexual health  

72 11 5 2 

Cinahl 

2017-09-

17 

diabetes AND 

sexuality AND 

nurs* 

22 6 5 2 

Cinahl 

2017-09-

20 

sexual* AND 

nurs* AND 

chronic disease 

56 3 2 1 

Cinahl 

2017-10- 

19 

reproductive 

health AND 

diabetes 

103 2 2 2 

 Cinahl 

2017-10- 

20 

erectile 

dysfunction 

AND diabetes 

AND nurse-

patient relations 

1 1 1 1 

TOTALT  278 29 18 10 

*trunkering 

 

Manuell sökning 

Fem artiklar inkluderades efter manuell sökning (Arikan, Meydanlioglu, Ozcan & 

Ozer, 2014; Gott, Galena, Hinchliff & Elford, 2004; Ho & Fernández, 2006; Michel 

& Charron-Prochownik, 2006; Saunamäki & Engström, 2012). Manuella 

artikelsökningar gjordes genom att studera referenslistor i relevanta artiklar och 

översikter som hittats vid databassökning, samt genom sökning i artiklar där relevant 

litteratur citerats och fritextsökning i icke-vetenskapliga databaser, såsom 

scholar.google.com. Totalt inkluderades 15 artiklar efter både databassökning och 

manuell sökning. 
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Databearbetning 

 

Artikelsökning genomfördes i enlighet med Roséns (2012) strategi för urval av 

artiklar. Den primära databassökningen utfördes gemensamt av oss. Artiklar valdes ut 

till abstraktgranskning baserat på titel och ämnesord som var relevanta för denna 

litteraturöversikts syfte. Vid osäkerhet kring artiklarnas relevans för syftet eller 

oenighet oss emellan inkluderades artikeln till nästa steg i granskningsprocessen –

abstraktgranskning. Abstraktgranskning genomfördes separat av oss. Här gjordes en 

grov uppskattning av artiklarnas relevans för syftet. Vid osäkerhet kring artikelns 

relevans för syftet eller oenighet oss emellan inkluderades även här artikeln till nästa 

steg i granskningsprocessen – fulltextgranskning. Under fulltextgranskningen lades 

särskilt fokus på artiklarnas metod, resultat och slutsats. Vid osäkerhet eller oenighet 

oss emellan diskuterades studiernas relevans för syftet tills dess att enighet uppkom 

(Östlundh, 2017; Rosén, 2012). 

 

De utvalda studierna fördes in i en artikelmatris (Bilaga A) där de klassificerades 

utifrån studietyp samt bedömdes utifrån kvalitet efter Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier 

med kvantitativ och kvalitativ metodansats (Bilaga B) (Berg, Dencker & Skärsäter, 

1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

 

Dataanalys 

 

De inkluderade artiklarnas resultat granskades noggrant av oss båda. Teman som 

ansågs relevanta för vårt syfte identifierades genom att korta stycken av information 

kopierades från artiklarnas resultatdelar och klistrades in i ett separat Word-

dokument. Dessa stycken organiserades sedan in i grupper utifrån övergripande 

teman. Efter en första analys framkom många små teman som vi sedan utvidgade till 

större mer övergripande teman med tillhörande subteman. Denna analysmetod för 

allmän litteraturöversikt finns beskriven av Friberg (2017). Vid oenighet i den 

tematiska uppdelningen och inkluderandet av information från artiklarna diskuterades 

detta tills enighet uppkom (Rosén, 2012). 

 

Forskningsetiska överväganden  

 

Med forskningsetik menas de etiska beaktningar och ställningstaganden som görs 

inför och under genomförandet av vetenskapliga arbeten, såsom denna 

litteraturöversikt (Kalman & Lövgren, 2012). Dessa etiska beaktningar och 

ställningstaganden har präglat hela litteraturöversikten genom att vi tydligt redogjort 

för metodologiskt tillvägagångssätt samt att vi efter bästa förmåga på ett korrekt sätt 

presenterat resultatet och redogjort för fynd som kan betraktas som såväl positiva som 

negativa i utifrån syftet och vår förförståelse.  

 

Ett annat grundläggande ställningstagande var att artiklarna som inkluderats i denna 

litteraturöversikt i möjligaste mån skulle vara godkända av en etisk kommitté.  
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Detta var ett led i att försäkra oss om att de var utförda på ett forskningsetiskt vis; att 

deltagarna givit sitt informerade samtycke, att det fanns krav på konfidentialitet och 

att deltagarna när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien (Forsberg & 

Wengström, 2015). I de fall etiskt godkännande av en kommitté inte nämndes i 

artikeln kontrollerade vi att studiens etiska tillvägagångssätt beskrevs trovärdigt, 

utförligt samt i linje med Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer.  

 

Ett annat viktigt etiskt ställningstagande var att säkerställa så hög tillförlitlighet som 

möjligt, i form av frånvaro av slumpmässiga fel, i denna litteraturöversikt. Ett steg i 

denna ansträngning är våra resonemang kring tänkbara felkällor och störfaktorer som 

kan ha inverkat på resultatet, vilka återfinns i diskussionen. Sådana faktorer kan leda 

till en överskattning samt förvanskning av resultatets betydelse, vilket är både etiskt 

problematiskt samt skadligt för forskningen i sig (Vetenskapsrådet, 2017). Vi har efter 

att resultatet presenterats jämfört våra egna formuleringar mot de ursprungliga 

formuleringarna i respektive studie för att säkerställa att förvanskning av ursprungliga 

studieresultat inte skett.  

 

En vanligt förekommande typ av handling i samband med forskning som kan leda till 

förvrängda eller falska resultat eller missvisande tillskrivning av forskningsinsats, så 

kallad vetenskaplig oredlighet, är plagiat (Vetenskapsrådet, 2017). För att undvika 

detta har samtliga källor i denna litteraturöversikt refererats enligt American 

Psychological Associations (2009) referenssystem. Referenser återfinns genomgående 

i löpande text och referenslista för att klargöra varifrån informationen kommer 

(Ekengren & Hinnfors, 2012). På detta sätt låter vi det också tydligt framgå vad som 

är våra egna tankar och slutsatser, och skiljer dessa från vad som är hänvisningar till 

andra texter.  

 

RESULTAT 

 

Resultaten från en noggrann artikelanalys presenteras här i form av två huvudteman 

med tillhörande subteman: hinder för samtal kring sexuell hälsa och faktorer som 

möjliggjorde samtal kring sexuell hälsa. Varje underrubrik i detta avsnitt beskriver ett 

tema och refererar till innehållet i flera av de inkluderade artiklarna. Samtliga 

inkluderade artiklar finns sammanfattade i en artikelmatris, se bilaga A. 

 

Flera faktorer som utgjorde hinder för samtal kring sexuell hälsa påträffades. Dessa 

inordnades i fyra subteman: organisatoriska brister, kunskapsbrist, obekvämlighet 

och heteronormativitet. Även faktorer som möjliggjorde samtal kring sexuell hälsa 

inordnades i subteman. Dessa presenteras under rubrikerna kunskap och utbildning 

samt hjälpmedel för samtal. 
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Hinder för samtal kring sexuell hälsa 

 

Organisatoriska brister 

Brister i organisationen angavs i sex studier som ett hinder för samtal kring sexuell 

hälsa (Arikan et al., 2014; Coimbra & Teixeira, 2015; Gott et al., 2004; Klaeson et al., 

2016; Sahin et al., 2011; Saunamäki & Engström, 2012).  

 

I Klaeson och kollegors (2016) studie upplevde sjuksköterskorna att arbetsgivaren 

varken prioriterade ämnet eller sjuksköterskornas behov av utbildning inom sexologi. 

Författarna drog därför slutsatsen att en omstrukturering på organisationsnivå var 

nödvändig för att stärka sjuksköterskor i sin professionella kapacitet gällande sexuell 

hälsa, och att detta borde ske i samverkan med andra professioner samt andra 

vårdaktörer. Även sjuksköterskorna i Saunamäki och Engströms (2012) studie 

upplevde bristande stöd från arbetsgivaren då fastställda rutiner och riktlinjer kring 

samtal om sexuell hälsa saknades. Detta bidrog till en känsla av osäkerhet i ämnet, 

trots att viljan att ta upp det fanns. Även bristen på platser där samtal kring sexuell 

hälsa kunde föras ostört sågs som ett hinder.  

 

Sahin och kollegor (2011) uppmärksammade att 90 procent av 

diabetesvårdpersonalen (varav drygt 70 procent var sjuksköterskor) rapporterade en 

avsaknad av frågor kring sexuell hälsa i journalmallarna som användes, och hälften av 

dessa medgav att de inte skulle ställa sådana frågor till sina patienter även om de 

skulle finnas med i journalmallen.  

 

I fyra studier angav också sjuksköterskorna tidsbrist som en anledning till att de inte 

samtalade med patienterna om frågor rörande sexuell hälsa (Arikan et al., 2014; Gott 

et al., 2004; Klaeson et al., 2016; Saunamäki & Engström, 2012). Sjuksköterskorna 

menade att samtal kring sexuell hälsa kräver tid och inte bör genomföras i all hast, 

samt att de ofta prioriterade bort detta till förmån för andra arbetsuppgifter (Gott et 

al., 2004; Saunamäki & Engström, 2012). Enligt Klaeson och kollegor (2016) 

utgjorde tidsbrist ett hinder för samtal även hos de sjuksköterskor som ansåg sig ha 

kunskap i och intresse för att ta upp dessa frågor med patienterna. I en studie som 

utgick från patienternas perspektiv svarade deltagarna att de upplevde att sexuell hälsa 

inte fördes på tal från sjuksköterskor i en tillräcklig grad, och angav tidsbrist som en 

trolig förklaring till detta (Coimbra & Teixeira, 2015).  

 

Kunskapsbrist 

Sjuksköterskors brist på kunskap om DM påverkan på den sexuella funktionen samt 

generell brist på utbildning i samtal om sexuell hälsa angavs i nio studier som hinder 

för samtal kring ämnet (Akinci et al., 2011; Arikan et al., 2014; Cothran et al., 2009; 

Gott et al., 2004; Ho & Fernández, 2006; Klaeson et al., 2016; Michel & Charron-

Prochownik, 2006; Sahin et al., 2011; Saunamäki & Engström, 2012).  
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På grund av denna kunskapsbrist kände sig sjuksköterskor osäkra på att ta upp ämnet, 

samt var rädda för att inte kunna svara på patienternas frågor (Cothran et al., 2009; 

Klaeson et al., 2016). 

 

I tre studier (Gott et al., 2004; Klaeson et al., 2016; Saunamäki & Engström, 2012) 

uppgav sig sjuksköterskor ha vissa förutfattade meningar kring äldre patienters 

sexualitet. Sjuksköterskorna antog att äldre patienter inte var sexuellt aktiva samt att 

de tillhörde en generation som inte var benägna att samtala om sexualitet. Detta 

bidrog till att sjuksköterskorna sällan initierade samtal om sexuell hälsa med äldre 

patienter.  

 

I Klaeson och kollegors (2016) studie ansåg sjuksköterskorna att kvinnors sexuella 

dysfunktion primärt var ett relationsproblem snarare än ett fysiologiskt problem, till 

skillnad från sexuell dysfunktion hos män som behandlades som strikt fysiologiskt. 

Detta bidrog till att sjuksköterskorna inte tog upp ämnet sexuell hälsa med kvinnliga 

patienter, trots att sjuksköterskorna hade kunskap om att DM påverkar även kvinnors 

sexuella funktion.  

 

Obekvämlighet 

I tio studier identifierades obekvämlighet med ämnet sexuell hälsa som ett hinder för 

samtal (Akinci et al., 2011; Arikan et al., 2014; Chung et al., 2016; Coimbra & 

Teixeira, 2015; Gott et al., 2004; Ho & Fernández, 2006; Klaeson et al., 2016; Sahin 

et al., 2011; Saunamäki & Engström, 2012; Steggall et al., 2005). Orsakerna till 

obekvämligheten var till exempel sociokulturella faktorer, religion samt ålder och kön 

på sjuksköterskor och patienter.  

 

I en studie hade kvinnliga sjuksköterskor svårare än manliga sjuksköterskor att 

samtala om sexuell hälsa och både kvinnliga och manliga sjuksköterskor hade 

generellt sett svårare att samtala om sexuell hälsa med manliga patienter än med 

kvinnliga patienter (Ho & Fernández, 2006). I en studie menade majoriteten av 

sjuksköterskorna att kvinnliga patienter inte ville samtala om sexuell hälsa eftersom 

‘det är privat’, därför tog inte sjuksköterskorna upp ämnet med de kvinnliga 

patienterna (Sahin et al., 2011). Majoriteten av sjuksköterskorna i Arikan och 

kollegors (2014) studie ansåg att sexuell hälsa, oavsett patienternas kön, var för privat 

att diskutera. Detta trots att majoriteten av sjuksköterskor i studien samtidigt ansåg att 

sexuell hälsa var viktigt att diskutera med patienter och att det var sjuksköterskornas 

ansvar att initiera samtalen.  

 

Sjuksköterskorna i Klaeson och kollegors (2016) studie uppgav att de hade 

svårigheter med att samtala om sexuell hälsa med patienter i sin egen ålder. Svårast 

hade de att samtala med patienter över 80 år, delvis beroende på att sjuksköterskorna 

inte trodde att dessa personer var sexuellt aktiva. Detta står i motsats till samtal om 

sexuell hälsa med patienter yngre än sjuksköterskorna själva, som sjuksköterskorna 

upplevde vara enklare.  
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Detta berodde delvis på att sjuksköterskorna då tog på sig en föräldraroll, delvis på att 

yngre patienter hade lättare att samtala öppet om frågor rörande sexuell hälsa. Akinci 

och kollegor (2011) fann att ju äldre sjuksköterskestudenterna i studien var, desto mer 

minskade sannolikheten att de förde sexuell hälsa på tal med patienterna.  

 

I två studier upplevde patienter att sjuksköterskor hade svårare att samtala om sexuell 

hälsa än vad patienterna själva hade, detta till följd av ‘konservativa attityder’ hos 

sjuksköterskorna och en känsla av genans angående ämnet (Coimbra & Teixeira, 

2015; Ho & Fernández, 2006). Arikan och kollegor (2014) fann att tabut kring ämnet 

hade en större hämmande effekt än den främjande effekten av ökad utbildning. 

Emellertid kunde även patienternas inställning till att samtala om sexuell hälsa 

påverka hur benägna sjuksköterskorna var att ta upp ämnet (Chung et al., 2016). 

Genans och obekvämlighet inför ämnet angavs i en studie som anledningar till att 

patienterna drog sig för att fråga sjuksköterskor om sexuell hälsa, och istället fanns en 

förhoppning om att sjuksköterskorna skulle initiera samtal i ämnet (Steggall et al., 

2005).  

 

Heteronormativitet 

I Jowett och Peels (2009) enkätstudie tillfrågades HBTQ-personer om sina 

erfarenheter av möten med vårdpersonal. Flera deltagare svarade att 

patientinformation kring sexuell dysfunktion vid kroniska sjukdomar, däribland DM, 

nästan uteslutande var heteronormativ. De hade också svårt att samtala om sexuell 

hälsa med vårdpersonal eftersom de tidigare upplevt homofobi inom vården och var 

därför rädda att detta kunde påverka behandlingen och stödet de fick.  

 

Resultat från Gott och kollegors (2004) studie visade att sjuksköterskor hade särskilda 

svårigheter att samtala om sexuell hälsa med icke-heterosexuella personer. 

Sjuksköterskorna ansåg sig inte ha några problem med att samtala med icke-

heterosexuella patienter om sexuell hälsa, men visade samtidigt på en omedvetenhet 

om att dessa patienter förekom på mottagningen.  

 

Faktorer som möjliggjorde samtal kring sexuell hälsa 

 

Kunskap och utbildning 

Akinci och kollegors (2011) studie visade på att sjuksköterskestudenter hade lättare 

att samtala med patienter med DM om sexuell hälsa, jämfört med andra 

patientgrupper. Också i Klaeson och kollegors (2016) studie ansåg sjuksköterskorna 

det vara lättast att samtala om sexuell hälsa med patienter med DM, och då framförallt 

medelålders män med DM. Detta eftersom sjuksköterskorna hade fått öva på att 

samtala om sexuell hälsa i relation till DM. De ansåg sig även ha god kunskap kring 

erektil dysfunktion hos manliga patienter med DM, och detta i förening med 

tillgången till, och kunskapen om, läkemedelsbehandling för erektil dysfunktion hos 

män underlättade samtalen för sjuksköterskorna.  
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Ytterligare tre studier fann stöd för att kunskap och utbildning inom DM påverkan på 

den sexuella funktionen och den reproduktiva förmågan ledde till att sjuksköterskor 

kände sig mer bekväma i att samtala om sexuell hälsa, vilket gjorde att de oftare 

initierade samtal om ämnet med patienter (Cothran et al., 2009; Michel & Charron-

Prochownik, 2006; Sahin et al., 2011). I nio studier önskade sjuksköterskor ytterligare 

utbildning kring sexuell dysfunktion och/eller träning i att samtala om sexuell hälsa 

(Akinci et al., 2011; Arikan et al., 2014; Charron-Prochownik et al., 2008; Cothran et 

al., 2009; Gott et al., 2004; Ho & Fernández, 2006; Klaeson et al., 2016; Michel & 

Charron-Prochownik, 2006; Saunamäki & Engström, 2012). 

 

Hjälpmedel för samtal 

Charron-Prochownik och kollegor (2008) utvärderade i sin studie hur READY-Girls, 

ett utbildningsprogram i PC, information och vård före graviditeten, fungerade som 

kommunikationshjälpmedel. Resultatet visade att detta hjälpmedel i form av en CD 

eller en bok resulterade i ökad kunskap, fler uppfattade fördelar med PC och 

planering inför graviditet samt en ökad känsla av stöd kring problem med reproduktiv 

hälsa. Författarna rekommenderade därför integrerandet av detta hjälpmedel i 

vårdmötet som ett stöd i samtalet kring hälsa före befruktning. 

 

I en studie fann författarna att en patientenkät som täckte flera aspekter av sexuell 

dysfunktion var ett gynnsamt hjälpmedel för vårdpersonal för att inleda samtal om 

sexuell hälsa med patienter. I denna studie låg fokus på den sydostasiatiska 

befolkningen vilken, enligt författarna, generellt inte är benägen att samtala om 

sexuella problem med vårdpersonal. Denna enkät sågs dock kunna hjälpa 

vårdpersonalen att fråga specifikt om de problem patienterna upplevde, vilket kunde 

underlätta samtalen (Chung et al., 2016).  

 

Sjuksköterskorna i Saunamäki och Engströms (2012) studie upplevde att termen 

‘sexualitet’ som ett sökord i journalmallen hjälpte dem att ta upp ämnet sexuell hälsa 

med patienter. Inkluderandet av detta sökord medförde en känsla av stöd från 

arbetsgivaren i att föra detta ämne på tal. I samma studie angav sjuksköterskorna att 

humor och en lättsam jargong förenklade samtalet kring sexuell hälsa. Det var dock 

viktigt att det var patienterna som satte nivån för samtalets allvarlighetsgrad, vilken 

sjuksköterskorna sedan anpassade sig till för att kunna förmedla information och 

ställa frågor om sexuell dysfunktion och sexuell hälsa på ett avslappnat sätt.  

 

Steggall och kollegor (2005) fann att affischer med information om sexuell 

dysfunktion uppsatta i väntrummet kunde få patienterna att känna att mottagningen 

var en plats där det var accepterat att prata om sexuell hälsa och sexuell dysfunktion. 

Informationsaffischer användes också i Gott och kollegors (2004) studie som ett 

exempel på hur hinder kan övervinnas. I denna studie använde sjuksköterskorna detta 

samt informationsblad och produktprover på exempelvis glidmedel för att initiera 

samtal om sexuell hälsa.  
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Användandet av Roys adaptionsmodell i omvårdnadsarbetet gjorde inte att 

sjuksköterskorna i Borzou och kollegors (2015) studie hade lättare att prata med 

patienterna om sexuell hälsa. Det gjorde inte heller att patienternas livskvalitet inom 

området sexuell hälsa ökade.  

 

DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion   

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka vilka faktorer som påverkar 

sjuksköterskors samtal om sexuell hälsa med patienter som har DM typ 1 och typ 2. I 

ett samtal mellan sjuksköterska och patient befinner sig patienter i en 

beroendeställning till sjuksköterskor, då patienter är i behov av information och 

omvårdnad som sjuksköterskor kan tillhandahålla (SSF, 2016). Resultatet av denna 

litteraturöversikt visade att flera faktorer hindrade sjuksköterskor från att erbjuda 

patienterna information om, och omvårdnad av, sexuell hälsa. Sjuksköterskor använde 

således inte alltid sin maktposition till att erbjuda patienter god vård. 

 

Resultaten angående brister i vårdorganisationen pekar på otillräckligt engagemang 

från arbetsgivaren kring sexuell hälsa i stort, samt avsaknaden av ämnet i 

sjuksköterskors journalmallar, vilket förhindrade samtal (Arikan et al., 2014; Coimbra 

& Teixeira, 2015; Gott et al., 2004; Klaeson et al., 2016; Sahin et al., 2011; 

Saunamäki & Engström, 2012). För att minimera detta hinder bör både arbetsgivare 

och sjuksköterskor uppmärksamma den sexuella hälsans betydelse för den övriga 

hälsan och livskvaliteten, samt behandla det såsom andra ämnen som tas upp i 

journalmallar eller diagnoshjälpmedel (Jacobson et al., 2015; Lindau et al., 2010; 

Turek et al., 2013). Också tidsbrist gjorde att samtal om sexuell hälsa prioriterades 

bort till förmån för annat, vilket även patienter märkte av (Coimbra & Teixeira, 2015; 

Gott et al., 2004; Klaeson et al., 2016; Saunamäki & Engström, 2012). Något som kan 

ha påverkat de funna resultaten kring organisatoriska brister är inkluderandet av 

studier av sjuksköterskor arbetandes inom en rad olika vårdorganisationer (Arikan et 

al., 2014; Gott et al., 2004; Ho & Fernández, 2006; Klaeson et al., 2016; Sahin et al., 

2011). Vi tänker oss att såväl engagemanget från både arbetsgivare och 

sjuksköterskor samt tiden avsatt för diabetespatienters specifika problem, till exempel 

sexuell hälsa, torde variera mellan slutenvårdsavdelningar med olika primära 

inriktningar, primärvårdsmottagningar, samt vårdaktörer med specifik inriktning på 

diabetes. 

 

Sjuksköterskors känsla av obekvämlighet inför att samtala om sexuell hälsa med 

patienter framkom som en förhindrande faktor i tio studier (Akinci et al., 2011; 

Arikan et al., 2014; Chung et al., 2016; Coimbra & Teixeira, 2015; Gott et al., 2004; 

Ho & Fernández, 2006; Klaeson et al., 2016; Sahin et al., 2011; Saunamäki & 

Engström, 2012; Steggall et al., 2005).  
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Dessa resultat är i likhet med tidigare forskning som påvisat att sjuksköterskor kan 

begränsas i sin kommunikation om sexuell hälsa på grund av att de inte känner sig 

bekväma att diskutera ämnet (Cook, 2012; Magnan & Reynolds, 2006). Att 

sjuksköterskor undviker att ta upp ämnet för att det känns obekvämt och genant, 

medan patienter i själva verket är öppna för att diskutera sin sexuella hälsa (Coimbra 

& Teixeira, 2015; Ho & Fernández, 2006), kan äventyra vårdkvaliteten och 

därigenom patienters generella livskvalitet (Cook, 2012; Lindau et al., 2010). I ljuset 

av vårdrelationens asymmetri, där patienter ofrånkomligen står i beroendeställning till 

sjuksköterskor som sitter inne på kompetens och information som kan vara 

patienterna till nytta, är det av yttersta vikt att sjuksköterskor inte låter sin personliga 

bekvämlighet gå före patienternas rätt till god vård (SSF, 2016). Magnan och 

Reynolds (2006) betonar även vikten av att avsätta tid i vårdmötet för diskussion 

kring sexuell hälsa, vilket enligt denna litteraturöversikt inte sker i tillräcklig grad i 

dagsläget (Coimbra & Teixeira, 2015; Klaeson et al., 2016).  

 

Tre studier visade att sjuksköterskor mer sällan samtalade med äldre än med yngre 

patienter om sexuell hälsa (Gott et al., 2004; Klaeson et al., 2016; Saunamäki & 

Engström, 2012). Tidigare forskning har visat att det är mindre sannolikt att äldre 

kvinnor med DM tar upp frågor rörande sexuell hälsa med vårdpersonal samt att det 

också är mindre sannolikt att vårdpersonal uppmärksammar sexuell dysfunktion hos 

kvinnor (Lesley & Craig, 2011; Lindau et al., 2010). Sammantaget tyder detta på att 

äldre kvinnor är en särskilt utsatt patientgrupp när det kommer till sexuell ohälsa. 

Detta är ett problem då uteblivna samtal om sexuell hälsa i mötet med sjuksköterskor 

kan förhindra att dessa patienter får den vård de behöver samt kan leda till försämrad 

livskvalitet för denna grupp. För att förebygga detta anser vi att sexuell hälsa hos 

äldre, och framför allt kvinnor, borde uppmärksammas mer inom vården i allmänhet, 

och diabetesvården i synnerhet.  

 

Problemet med att kvinnor får sämre vård kring sexuell hälsa verkar dock inte vara 

grundat på kön i sig, utan på kunskapsnivån hos sjuksköterskorna och sjukvården i 

stort. Något som vi tyckte utmärkte sig i resultatet var att sjuksköterskorna i Klaeson 

och kollegors (2016) studie hade lättare att prata med manliga patienter som hade DM 

än andra patienter om sexuell hälsa. Detta berodde dels på att kunskapen kring hur 

DM påverkar den sexuella funktionen var högre än för andra sjukdomar, dels att 

kunskapen kring mäns sexuella dysfunktion, och då framför allt erektionssvikt, var 

högre än kunskapen kring kvinnors sexuella dysfunktion, samt att tillgången på 

behandling för detta var mer lättillgänglig. Kvinnors sexuella dysfunktion sågs i 

denna studie som mer av ett relationsproblem än ett fysiologiskt problem. I likhet med 

Sveriges nationella riktlinjer för diabetesvård är det i en av litteraturöversiktens två 

svenska studier mäns erektionssvikt som står i fokus när sexuell hälsa hos personer 

med DM diskuteras (Klaeson et al., 2016; Socialstyrelsen, 2015). Enligt tidigare 

forskning är det oftast vården av kvinnors sexuella ohälsa som brister och kvinnor i 

allmänhet upplever oftare än män brister inom hälso- och sjukvården (Edwards, 2016; 

Lesley & Craig, 2011; Socialstyrelsen, 2004).  
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Forskning och kunskap om kvinnors sexuella dysfunktion måste förbättras. Erektil 

dysfunktion verkar vara ett enkelt sätt att mäta mäns sexuella dysfunktion på, att mäta 

kvinnors sexuella dysfunktion ter sig mer komplicerat (Sundbeck, 2013). Mer resurser 

bör läggas på forskning kring kvinnors sexuella dysfunktion eftersom det är av lika 

stor betydelse som mäns sexuella dysfunktion. Att det är svårare att mäta och utifrån 

det utveckla vård och behandling ska inte få stå i vägen för kvinnors sexuella hälsa. 

Samtidigt bör sexuell dysfunktion hos män inte heller enbart reduceras till erektil 

dysfunktion. Att samtalen kring sexuell hälsa med personer som har erektionssvikt 

och DM fungerar bra talar dock för att det finns potential för förbättrad vård av 

sexuell hälsa hos personer med DM. 

 

Fem studier fann att sjuksköterskor som hade mer kunskap om DM påverkan på den 

sexuella funktionen och sexuell hälsa i allmänhet oftare initierade samtal om ämnet 

med patienter (Akinci et al., 2011; Cothran et al., 2009; Klaeson et al., 2016; Michel 

& Charron-Prochownik, 2006; Sahin et al., 2011). Av den informationen drar vi 

slutsatsen att ökad kunskap i relationen mellan diabetes och sexuell hälsa ger en ökad 

trygghet i att ta upp ämnet, en ökad självsäkerhet i lämnandet av information, samt en 

betryggande känsla av hanterbarhet kring eventuella följdfrågor patienterna kan 

tänkas ha. I Arikan och kollegors (2014) studie fann författarna dock att tabut kring 

ämnet hade en större hämmande effekt än den främjande effekten av ökad utbildning. 

Detta måste ses mot att det är en turkisk studie vilken kan göra att kulturen påverkar 

de hämmande och främjande faktorerna. Vi tror ändå att ökad kunskap kan öka 

svenska sjuksköterskors trygghet kring att samtala om sexuell hälsa.  

 

Sjuksköterskorna i en studie upplevde att sökordet ‘sexualitet’ i journalmallen hjälpte 

dem att ta upp ämnet sexuell hälsa med patienterna (Saunamäki & Engström, 2012). I 

en annan studie, där sjuksköterskorna inte hade något sökord rörande sexualitet i 

journalmallen, uppgav hälften av de tillfrågade att de inte skulle ställa sådana frågor 

till patienterna även om det fanns med (Sahin et al., 2011). I Sverige finns ‘sexualitet’ 

med i VIPS och sexuell dysfunktion är en omvårdnadsdiagnos i NANDA och går att 

använda som sökord vid journalföring (Ehnfors et al., 2013; Herdman & Kamitsuru, 

2015). Dock har vi, genom vår verksamhetsförlagda utbildning, aldrig stött på att 

dessa sökord finns med i de avdelningsspecifika mallar som brukar användas, utan 

journalföraren måste då själv lägga in det önskade sökordet i journalmallen. Eftersom 

det är de sökord som anses vara viktigast för vården på avdelningen som finns med i 

journalmallarna tolkar vi det som att sexuell hälsa då inte betraktas ha särskilt stor 

betydelse för patienternas hälsa och livskvalitet. Vi tror att avsaknaden av sökord som 

rör sexuell hälsa i journalmallarna kraftigt förhindrar att sjuksköterskor samtalar om 

sexuell hälsa med sina patienter.  

 

Det förefaller att införande av praktiska och konkreta hjälpmedel fungerade bättre än 

införande av mer teoretiska hjälpmedel. Borzou och kollegor (2015) fann inte att 

användandet av Roys adaptionsmodell i omvårdnadsarbetet förbättrade 

sjuksköterskors samtal med patienterna.  
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Dock inkluderade vi endast en studie som undersökte ett mer teoretiskt hjälpmedel, 

varför resultatet inte kan ses som generaliserbart.   

 

Vi anser att enkäter kan vara ett sätt att öppna upp för samtal på det sätt Chung och 

kollegor (2016) föreslog. Dock är det viktigt att tänka på att patienterna också vill ha 

svar på sina egna frågor, inte enbart besvara andras (Sundbeck, 2013). Därför ska 

sjuksköterskor kunna känna sig trygga med att fortsätta samtalet där enkäten slutar.  

 

Två studier i resultatet föreslog informationsaffischer uppsatta i väntrum och 

behandlingsrum, samt utdelande av broschyrer som metoder för att överstiga hinder 

för samtal (Gott et al., 2004; Steggall et al., 2005). Vi betraktar informationsaffischer 

och -broschyrer som praktiska komplement till samtal, men dessa bör inte ersätta eller 

utgöra den största delen av kommunikationen. En slutsats som också dras i Charron-

Prochownik och kollegors (2008) studie. Det är viktigt att sjuksköterskor känner sig 

bekväma med att föra samtalet. Om skriftlig information inte följs upp muntligt finns 

en risk att misstolkningar av informationen inte upptäcks. Dessutom får patienterna då 

inte chansen att ställa följdfrågor.  

 

Det visade sig i en av studierna att de typer av skriftlig information som nämns ovan 

oftast var heteronormativ (Jowett & Peel, 2009). Sjuksköterskor ska inte göra 

antaganden om patienters sexuella läggning, utan denna information ska komma från 

patienterna själva (Hordern & Street, 2007; Stead et al., 2003; Sundbeck, 2013). 

Sjuksköterskor har också ett ansvar att behandla alla patienter likvärdigt (Sundbeck, 

2013). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska alla ha rätt till vård på lika villkor (SFS 

2017:30). I en studie framkom också att sjuksköterskor visade på en omedvetenhet 

om att icke-heterosexuella personer förekom som patienter på mottagningen (Gott et 

al., 2004). Både författare och deltagare i studierna vi fann verkade oftast utgå från att 

sex var penetrerande samlag av typen ‘penis i slida’ i heterosexuella parrelationer. Vi 

har också sett att alla studier som inkluderats i resultatet verkar utgå ifrån att män har 

manliga reproduktionsorgan och kvinnor har kvinnliga reproduktionsorgan, något vi i 

denna litteraturöversikt också utgått ifrån. Vi bedömer att både sjukvården och 

sjuksköterskeutbildningen brister när det kommer till att ha ett normkritiskt 

förhållningssätt. När den heterosexuella normen fungerar som en ram för samtal om 

sexuell hälsa utestängs personer som inte tillhör denna norm. Denna diskriminering 

behöver inte alltid vara menad eller medveten, vilket framkom i en av studierna (Gott 

et al., 2004). Därför anser vi det viktigt att synliggöra diskrimineringen för att uppnå 

ökad medvetenhet om hur vi agerar utifrån heteronormativa antaganden. Mer 

utbildning och reflektion kring hur heteronormativitet styr sjuksköterskors samtal med 

patienter behövs. För den enskilda sjuksköterskan kan reflektion kring de egna 

tankarna och beteendet vara värdefullt och ett konkret förslag är att försöka använda 

sig av könsneutrala termer som ‘partner’ i samtal med patienter. Vi anser också att 

sjuksköterskeutbildningen borde förbättras vad gäller undervisning inom dessa frågor. 

Detta bör genomsyra hela utbildningen och inte enbart ges som en enskild kurs, vilket 

är fallet idag. 



   

 

 20 

I en del av studierna var förutom sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter även 

andra professioner inom sjukvården representerade. I de fall där resultaten i studierna 

separerades mellan sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter mot andra professioner 

inkluderades endast delarna av resultaten som rörde sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter. I Sahin och kollegors (2011) studie, där 73 procent av 

deltagarna var sjuksköterskor, samt i Cothran och kollegors (2009) studie, där 80 

procent av deltagarna var sjuksköterskor, separerades inte resultatet mellan andra 

professioner och sjuksköterskor. I dessa fall valde vi att inkludera hela studiernas 

resultat.  

 

Metoddiskussion 

 

Svagheter med en litteraturöversikt är att det finns en viss risk för selektivt urval av 

vetenskapliga artiklar (Friberg, 2017). Vi har inom ramen för vad som är möjligt i 

form av omfattning och tid i en kandidatuppsats valt att göra en allmän 

litteraturöversikt istället för en systematisk litteraturöversikt. Detta innebär att 

mängden forskning som inkluderats också är begränsad vilket ytterligare riskerar att 

urvalet görs selektivt (Forsberg & Wengström, 2016). Risken har dock minimerats 

genom att en standardiserad strategi för artikelurval efterföljts samt att denna översikt 

har gjorts av två studenter som tillsammans resonerat kring urvalet av studier (Rosén, 

2012). Dessutom var tillgången på forskning inom det valda området begränsat, 

varför de flesta studier som ansågs relevanta för syftet har inkluderats.   

 

På grund av kunskapsluckan inom detta forskningsområde kände vi oss nödgade att 

inkludera två artiklar (Borzou et al., 2015; Steggall et al., 2005) som efter 

kvalitetsbedömning utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (bilaga B) 

ansågs vara av låg kvalitet (Berg et al., 1999; Willman et al., 2011). Detta för att 

bemöta kravet på att inkludera minst 15 vetenskapliga artiklar i denna 

litteraturöversikts resultat. Den låga kvaliteten på dessa två artiklar berodde främst på 

att metoddelarna var otillräckligt beskrivna, men även på att resultaten inte 

redovisades utförligt nog. Inkluderandet av dessa två artiklar minskar 

litteraturöversiktens kvalitet och validitet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2016). 

Samtidigt fann vi att resultaten i de två artiklarna var relevanta för 

litteraturöversiktens syfte och därmed bidrog till en mer omfattande analys.  

 

Förslagsvis hade en annan metod, exempelvis en intervjustudie, kunnat väljas för att 

öka validiteten och bidra till att minska kunskapsluckan. Dock ansåg vi att det, inom 

den tidsram som gavs, inte skulle vara möjligt att genomföra en empirisk studie i form 

av exempelvis intervjuer med sjuksköterskor och/eller patienter. Vidare ansåg vi det 

inte vara etiskt försvarbart att belasta sjuksköterskor och patienter med detta ämne, 

som kan uppfattas som känsligt, i form av ett examensarbete. Istället föreslås denna 

typ av forskning på högre nivå (Segesten, 2017). Sådan forskning hade kunnat ge en 

aktuell inblick i den faktiska situationen kring sjuksköterskors samtal om sexuell 

hälsa med patienter som har diabetes.  
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Sjuksköterskors attityder, hinder, hjälpmedel för samtal och så vidare hade kunnat 

beskrivas utifrån svensk sjukvård just nu, och hade därigenom varit mer speglande av 

den aktuella situationen i Sverige. Dock inser vi att en intervjumetod hade begränsat 

våra resultat av samma anledning, nämligen att det endast speglar svensk sjukvård år 

2017, vilket kanske inte är generaliserbart till andra länder och år. Därför ser vi både 

styrkor och svagheter med en sådan studie, och drar slutsatsen att både intervjuer och 

litteraturöversikter behövs för att komplettera varandra i att ge en representativ 

helhetsbild av sjuksköterskors samtal kring detta ämne i stort. 

 

Att inkludera studier från olika länder och kulturer kan inverka på resultatet och 

minska dess generaliserbarhet. Det kan vara vanskligt att applicera resultaten från 

denna litteraturöversikt på den svenska diabetesvården då inkluderandet av studier 

från hela världen kan ge ett spretande och ojämnt resultat. Till exempel framhåller 

Sahin och kollegor (2011) att sexualitet och sexuell hälsa inte ingår i sjuksköterskans 

journalmall i Turkiet, vilket inte stämmer överens med de i Sverige vanligaste 

hjälpmedlen VIPS och NANDA-I (Ehnfors et al., 2013; Herdman & Kamitsuru, 

2015). Detta är ett exempel på varför resultaten från utländska studier inte kan 

appliceras på svenska förhållanden utan viss försiktighet. Uppmärksamhet bör även 

ges till det faktum att sjuksköterskeutbildningens upplägg varierar mellan länder samt 

tänkbara strukturella skillnader i olika länders sjukvårdssystem (Akinci et al., 2011). 

Eftersom Sverige är ett mångkulturellt land ansågs dock inkluderandet av studier från 

hela världen vara relevanta och värdefulla för litteraturöversiktens resultat. Trots 

möjligheten att vi hade fått ett annat resultat om enbart svenska studier inkluderats, så 

hade vi då inte fått ett tillräckligt underlag för denna litteraturöversikt då antalet 

publicerade artiklar i ämnet i dagsläget är litet.  

 

I Akinci och kollegors (2011) studie var deltagarna sjuksköterskestudenter. Då de 

ännu inte erhållit sjuksköterskelegitimation kan därför resultaten från denna studie 

inte likställas med de studier som inkluderat färdigutbildade sjuksköterskor, eftersom 

det ännu inte står klart att studenterna kommer att bli godkända på utbildningen och 

faktiskt bli legitimerade sjuksköterskor. Dock kontrollerades att 

sjuksköterskestudenterna, som befann sig i slutet av sin utbildning, hade genomgått 

och fått godkänt i de kurser som enligt författarna var relevanta för ämnet – 

omvårdnad vid kroniska respektive gynekologiska sjukdomar. Vi bedömde det 

således vara lämpligt att inkludera denna studie då flera av de främsta hindren för 

samtal, exempelvis bristfällig utbildning i sexuell hälsa vid DM i sjuksköterskors 

grundutbildning samt kulturella och personliga uppfattningar om lämpligheten att 

diskutera sexuell hälsa överlag, torde vara lika närvarande för studenter i slutet av sin 

utbildning som för examinerade sjuksköterskor. Att studenter saknar 

arbetslivserfarenhet inom sjuksköterskeprofessionen och således per automatik även 

saknar reell erfarenhet av vårdmötet kan även det tyckas vara en brist i att inkludera 

Akinci och kollegors (2011) studie. Dock gäller detsamma för nyexaminerade 

legitimerade sjuksköterskor utan tidigare erfarenhet.  
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Detta problem tycks därför snarare syfta till mängden arbetslivserfarenhet, förslagsvis 

beräknat i år arbetandes inom professionen, än legitimationens vara eller icke vara.  

 

Då engelska inte är vårt modersmål finns viss reservation för felöversättningar från de 

engelskspråkiga källorna. Största möda har dock tillämpats för att alla översättningar 

ska vara så korrekta som möjligt. Till hjälp i översättandet har det digitala lexikonet 

Tyda.se (Tyda Sverige AB, 2017) använts.  

 

Även i de inkluderade studierna har språkförbistringar upptäckts, vilket i enstaka fall 

lett till otydligheter kring vad författarna vill förmedla. Denna störfaktor skulle 

potentiellt sett kunna ha en negativ inverkan på resultatet i denna litteraturöversikt då 

den medför risk för omedveten förvanskning av resultat. Ett skydd mot denna 

störfaktor skulle kunna vara att endast inkludera studier skrivna på författarnas 

modersmål. Detta är dock ej hållbart i denna litteraturöversikt då det redan sparsamma 

resultatet skulle minskas ytterligare om denna restriktion applicerades. Vi tog istället 

hänsyn till den stundtals bristande språkliga kvaliteten när studier granskades, och 

iakttog yttersta försiktighet för att inte oavsiktligt förvanska resultat. 

 

Vi valde att till största del göra sökningar i databaser med fritext. Detta eftersom 

sökningar i Cinahl med Cinahl-headings och i Pubmed med Mesh-termer kraftigt 

begränsade sökresultaten. Dessutom har de senast publicerade artiklarna i databaserna 

ofta inte hunnit tilldelas specifika ämnesord, följaktligen gjorde fritextsökningarna att 

vi inte gick miste om dessa (Forsberg & Wengström, 2015). Användandet av enbart 

Cinahl-headings och Mesh-termer hade gjort våra sökningar mer specifika, men mot 

bakgrund av den stora kunskapsluckan inom detta ämne var vi nödgade att bredda 

sökningarna för att inte gå miste om artiklar med relevans för vårt syfte. Sökorden 

som använts i fritextsökningar har ändå bedömts ha relevans för syftet.  

 

Både kvantitativa och kvalitativa studier har inkluderats denna litteraturöversikt i 

syfte att komplettera varandra med en helhetsbild innehållande både mätbar objektiv 

(kvantitativ) data och informationsrik subjektiv (kvalitativ) data. Detta ger en mer 

omfångsrik överblick av forskningsläget inom området (Friberg, 2017). Dock måste 

det tas i beaktning att inkluderandet av enbart kvalitativa studier hade kunnat ge oss 

en djupare förståelse för faktorerna som påverkar sjuksköterskors samtal om sexuell 

hälsa med personer som har diabetes (Henricson, 2012). 

 

Fem av 15 artiklar som inkluderades i resultatet fann vi genom manuell sökning. Inget 

särskilt system för de manuella sökningarna användes, vilket sänker 

litteraturöversiktens reproducerbarhet. Dock höjs validiteten eftersom artiklarna funna 

via manuell sökning ansågs ha hög relevans för syftet. En av studierna som efter 

manuell sökning inkluderats i resultatet var enligt denna litteraturöversikts 

urvalskriterier ett år för gammal (Gott et al., 2004). Dock ansågs den i hög grad vara 

relevant för syftet samt genomförd inom en rimlig tidsperiod för att fortfarande vara 

av betydelse för litteraturöversikten.  
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Slutsats   

 

Resultatet av denna litteraturöversikt visade att både sjuksköterskor och patienter 

generellt sett upplevde att samtal kring sexuell hälsa inte fungerade i tillfredsställande 

grad. Sjuksköterskor behöver därför utökad utbildning i sexuell hälsa vid DM typ 1 

och typ 2 samt träning i samtal som rör sexuell hälsa i allmänhet för att känna en ökad 

bekvämlighet i att föra detta ämne på tal med patienter. Kvinnor i allmänhet och äldre 

kvinnor i synnerhet samt icke-heterosexuella personer verkar utifrån denna 

litteraturöversikts resultat vara särskilt utsatta för att inte få möjlighet att samtala med 

sjuksköterskor om sexuell hälsa.  

 

Fortsatta studier   

Framtida forskning bör generellt sett fortsätta att studera sjuksköterskors samtal om 

sexuell hälsa hos patienter med DM typ 1 och typ 2 för att minska den kunskapslucka 

som denna litteraturöversikt belyst. Även fortsatt medicinsk forskning kring kvinnors 

sexuella dysfunktion och utvecklandet av behandlingar för dessa problem är 

nödvändigt för att kunskapen inom detta område ska öka. Sjuksköterskors kunskap 

visade sig i denna litteraturöversikt möjliggöra samtal om sexuell hälsa. Ytterligare 

kvalitativa studier utförda i Sverige, likt Klaeson och kollegors (2016) studie, skulle 

bidra till att få en djupare och ökad förståelse kring vilka faktorer som förhindrar och 

möjliggör sjuksköterskors samtal om sexuell hälsa med patienter med DM typ 1 och 

typ 2.  

 

Klinisk tillämpbarhet   

Att belysa faktorer som förhindrar och möjliggör sjuksköterskors samtal om sexuell 

hälsa kan bidra till en ökad medvetenhet hos såväl den enskilda sjuksköterskan som 

hos sjukvården i stort om behovet av en förbättring inom området. De hjälpmedel som 

presenterats i resultatet kan tillämpas och utvecklas av sjuksköterskor och andra 

vårdgivare för att förbättra samtal om sexuell hälsa i det kliniska arbetet. Även 

lärosäten har nytta av att få en större förståelse för bristerna i omvårdnaden av sexuell 

ohälsa eftersom utökad utbildning inom sexologi på sjuksköterskeutbildningen är 

önskvärd. 
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Tabell 2. Matris över inkluderade artiklar. 

 

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Akinci, A.C., 

Yildiz, H., & 

Zengin, N. 

2011 

Turkiet 

The level of comfort 

among nursing 

students during 

sexual counseling to 

patients who have 

chronic medical 

conditions 

Fastställa hur 

bekväma 

sjuksköterske- 

studenter känner sig 

med att diskutera 

sexualitet med 

patienter med 

kronisk sjukdom. 

En deskriptiv studie där 

sjuksköterskestudenter i tredje och 

fjärde läsåret besvarade en enkät. 

Bekvämlighet uppskattades på en 

skala från 1 (väldigt bekväm) till 5 

(väldigt obekväm). Data analyserades 

sedan med hjälp av beskrivande, 

jämförande samt korrelationell 

statistik. 

161 

(0) 

 

Mer än hälften av studenterna 

rapporterade sig vara bekväma med att 

samtala om sexuell hälsa med kroniskt 

sjuka patienter. Studenterna hade 

lättast att samtala med patienter som 

hade DM om sexuell hälsa. Studenter 

som saknade kunskap kring sexuell 

dysfunktion och sexuell hälsa var de 

som kände sig mest obekväma med att 

samtala med patienterna om det. Ju 

äldre studenterna var, desto mer sällan 

förde de sexuell hälsa på tal med 

patienterna.  

 

P 

II 

Arikan, F., 

Meydanlioglu, 

A., Ozcan, K. & 

Ozer, Z. C.  

2014 

Turkiet 

Attitudes and beliefs 

of nurses regarding 

discussion of sexual 

concerns of patients 

during 

hospitalization 

Beskriva 

sjuksköterskors 

attityder till, och 

uppfattningar om, 

att diskutera 

sexualitet med 

patienter 

Deskriptiv och jämförande studie. 

Deltagare var sjuksköterskor från fyra 

skilda kliniker på ett 

universitetssjukhus. Enkäten 

Sexuality Attitudes and Beliefs 

Survey användes. Kvantitativ 

dataanalys genererade deskriptiv, 

korrelationell och jämförande 

statistik. 

 

182 

(20) 

Majoriteten ansåg att sexualitet var för 

privat för att diskutera med patienter, 

samtidigt som majoriteten tyckte att 

detta var sjuksköterskans ansvar och 

att det var viktigt att ta upp det med 

patienterna. De sjuksköterskor med 

mer kunskap om hur sexualiteten 

påverkas av sjukdom kände sig 

tryggare med att ta upp ämnet med 

patienterna.  

 

P 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Borzou, S. R., 

Mohammadi, S. 

K., Falahinia, G. 

H., Mousavi, S. 

& Khalili, Z. 

2015 

Iran 

Effects of roy’s 

adaptation model 

in nursing practice 

on the quality of 

life in patients 

with type II 

diabetes  

Utvärdera effekterna av 

att använda Roys 

adaptionsmodell i 

omvårdnaden på 

livskvaliteten hos 

patienter med DM typ 2. 

Kvasi-experimentell studie. 

Deltagare var patienter med Diabetes 

Mellitus (DM) typ 2 utan andra 

sjukdomar som tydligt kan påverka 

livskvaliteten. Datainsamling i form 

av enkät före och efter intervention i 

form av ett vårdprogram baserat på 

Roys adaptionsmodell. Kvantitativ 

dataanalys i utfördes.  

60 

(0) 

 

Sjuksköterskornas användande av 

Roys adaptionsmodell hade ingen 

signifikant skillnad på livskvaliteten 

inom området sexualitet mellan 

experimentgrupp och kontrollgrupp. 

Det gjorde inte heller att 

sjuksköterskorna hade lättare att 

prata om sexuell hälsa med 

patienterna.  

CCT 

III 

Charron-

Prochownik, D., 

Ferons-Hannan, 

M., Sereika, S., 

& Becker, D. 

2008 

USA 

Ramdomized 

efficacy trial of 

early 

preconception 

counseling for 

diabetic teens 

(READY-Girls) 

 

Utforma och bedöma 

genomförbarheten av ett 

utbildningsprogram för 

ungdomar om rådgivning 

kring hälsa innan 

befruktning 

Kvinnor, 16-20 år, med DM typ 1 

tilldelades antingen en CD-skiva 

eller bok med information om hälsa 

innan befruktning. En kontrollgrupp 

genomgick sedvanlig diabetesvård. 

Resultat inhämtades genom enkät 

innan och direkt efter interventionen, 

samt tre månader efteråt. För 

minderåriga deltagare inhämtades 

samtycke från deras föräldrar. 

Kvantitativ dataanalys av enkätsvar 

utfördes.  

 

53 

(0) 

Båda interventionsgrupperna visade 

signifikanta förbättringar i kunskap, 

uppfattade fördelar med PC och 

planering inför graviditet, samt ökad 

känsla av stöd kring problem med 

reproduktiv hälsa, jämfört med 

kontrollgruppen. Resultaten 

kvarstod 3 månader efter 

interventionen. 

RCT 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Chung, C. M., 

Lu, M. Z. H., 

Wong, C. Y. T., 

Goh, S. G. K., 

Azhar, M. I. M., 

Lim, Y. M., 

Rusli, B. N. & 

Khalid, B. A. K. 

2016 

Malaysia 

 

The SAD-MEN 

questionnaire: a 

new and reliable 

questionnaire for 

assessing sexual 

dysfunction in 

Asians with 

diabetes 

Utformning av ett 

bedömningsinstrument för 

sexuell dysfunktion hos 

män med DM i sydöstra 

Asien. 

Fokusgruppintervjuer användes för 

att utforma SAD-MEN-enkäten. 

Innehåll samt validitet utvärderades 

av en panel med experter. Enkäten 

jämfördes med en redan existerande 

och nyttjad enkät, samt validerades 

på det engelska samt det malaysiska 

språket. Genom kvantitativ analys av 

data undersöktes enkätens validitet 

samt reliabilitet.  

222 

(0) 

SAD-MEN-enkäten visade sig 

vara ett instrument med hög 

validitet och reliabilitet gällande 

bedömning av sexuell 

dysfunktion hos sydostasiatiska 

män med DM.  

P 

I 

Coimbra, L. & 

Teixeira, E. R. 

2015 

Brasilien 

 

Sexuality 

perception on men 

with diabetes 

mellitus 

Beskriva manliga patienter 

med DM upplevelser av sin 

sexualitet och kontakt med 

vårdpersonal. 

Deskriptiv studie. Deltagare var 

manliga patienter över 40 år med DM 

typ 2. Datainsamlingen skedde med 

semistrukturerade intervjuer. 

Kvalitativ tematisk analys av data.  

8 

(0) 

För en del av deltagarna 

påverkade sexuell dysfunktion 

livskvaliteten. De flesta ansåg att 

det var svårt att prata om dessa 

problem med vårdpersonal på 

grund av uppfattad tidsbrist och 

obekvämlighet från 

sjuksköterskorna.  

 

K 

II 

Cothran, M. M., 

Sereika, S. M., 

Fischl, A. R., 

Schmitt, P. L. & 

Charron-

Prochownik, D.  

2009 

USA 

A self-

instructional 

program for 

diabetes educators 

on preconception 

counseling for 

women with 

diabetes 

Utveckla, genomföra och 

utvärdera effektiviteten av 

ett utbildningsprogram för 

PC för att öka kunskap och 

självförmåga inom ämnet. 

Certifierade diabetesutbildare, knappt 

80 procent sjuksköterskor, besvarade 

två enkäter angående kunskap kring 

PC; en före och en efter genomfört 

utbildningsprogram. 

Utbildningsprogrammet bestod i 

läsmaterial samt “READY-Girls” 

CD-ROM med information om PC. 

Kvantitativ dataanalys. 

 

31 

(4) 

 

Trots viss kunskap innan 

utbildningsprogrammet 

identifierades kunskapsluckor 

inom specifika delar av PC samt 

lågt förtroende till egen kunskap 

i ämnet. Utbildningsprogrammet 

förstärkte deltagarnas kunskap 

och självförtroende kring PC.  

P 

II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Gott, M., 

Galena, E., 

Hinchliff, S. & 

Elford, H. 

2004 

Storbritannien 

“Opening a can 

of worms”: GP 

and practice 

nurse barriers to 

talking about 

sexual health in 

primary care 

 

Identifiera hinder och 

undersöka strategier 

för läkare och 

sjuksköterskor i samtal 

med patienter om 

sexuell hälsa.   

Deltagare var manliga och 

kvinnliga läkare samt kvinnliga 

sjuksköterskor inom primärvården. 

Datainsamling med semi-

strukturerade intervjuer. Kvalitativ 

dataanalys där en blandning av 

deduktiv och induktiv ansats ledde 

fram till teman.  

 

57 

(0) 

Sjuksköterskorna sa sig gärna prata om 

sexuella problem med patienterna, men 

initierade sällan samtalen själva. Tidsbrist 

och prioriteringar, obekvämlighet samt 

brist på kunskap utgjorde några av 

hindren. Deltagarna hade speciellt svårt 

att diskutera sexuell hälsa med patienter 

av motsatt kön, äldre patienter samt icke-

heterosexuella patienter. 

K 

I 

Ho, T.M., & 

Fernández, M. 

2006 

Spanien 

Patient’s sexual 

health: Do we 

care enough? 

Styrka påståendet att 

vårdpersonal inte tar 

tillräcklig hänsyn till 

kroniskt sjuka 

patienters sexuella 

hälsa, samt att 

definiera orsakerna till 

detta. 

En deskriptiv studie där medicinsk- 

och omvårdnadspersonal på en 

nefrologiklinik samt kardiologi- 

avdelning besvarade en enkät med 

slutna frågor. Kvantitativ analys av 

data.  

50 

(0) 

 

Trots sin kunskap om DM påverkan på 

den sexuella funktionen medgav 

majoriteten av deltagarna att de inte 

uppmärksammade ämnet tillräckligt och 

att de sällan initierade samtal om sexuell 

hälsa i vårdmötet med patienterna. De 

främsta hindren för samtal var 

obekvämlighet beroende på 

sociokulturella eller religiösa faktorer, 

samt brist på utbildning i ämnet. 

 

P 

II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Jowett, A. & 

Peel, E.  

2009 

USA 

Chronic illness in 

non-heterosexual 

contexts: an 

online survey of 

experiences  

Beskriva icke-

heterosexuella 

personers upplevelser 

av att leva med icke 

HIV-relaterad kronisk 

sjukdom.  

Kvalitativ studie med 

strategiskt opportunistiskt urval 

samt snöbollsurval. Deltagare 

var HBTQ-personer. 

Internetbaserad enkät med både 

slutna och öppna frågor. 

Tematisk analys av kvalitativ 

data.  

 

190  

(32) 

Deltagarna upplevde diskriminering på grund 

heteronormativitet i information och stöd från 

sjukvården, samt homofobi från vårdpersonal.  

 

K 

II 

Klaeson, K., 

Hovlin, L., 

Guvå, H. & 

Kjellsdotter, A.  

2016 

Sverige 

Sexual health in 

primary health 

care: a 

qualitative study 

of nurses’ 

experiences  

Belysa sjuksköterskors 

erfarenheter av, och 

möjligheter att, 

diskutera sexuell hälsa 

med patienter inom 

primärvården. 

Kvalitativ deskriptiv studie av 

sjuksköterskor inom 

primärvården med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. 

Kvalitativ innehållsanalys av 

data utfördes.  

9 

(0) 

Sjuksköterskorna upplevde organisatoriska 

brister såsom brist på stöd från arbetsgivaren i 

att diskutera sexualitet, tidsbrist samt brist på 

kunskap och utbildning i ämnet. Förutfattade 

meningar kring äldre patienters sexualitet 

identifierades, liksom skillnader i uppfattning 

om kvinnors och mäns sexuella problem. 

Sexualitet upplevdes som lättare att diskutera 

med patienter med DM jämfört med andra 

patientgrupper. 

 

K 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Michel, B., & 

Charron-

Prochownik, 

D.  

2006 

USA 

Diabetes nurse 

educators and 

preconception 

counseling 

Undersöka 

sjuksköterskors roll, 

utövande, samt 

utbildning inom PC i 

arbetet med 

ungdomar som har 

DM. 

En deskriptiv, korrelationell 

tvärsnittsstudie där sjuksköterskor 

tillika diabetesutbildare besvarade en 

enkät över internet. Enkäten 

behandlade frågor kring 

sjuksköterskors medvetande om, 

utförande och implementering av, samt 

utbildning i PC, med fokus på kvinnliga 

ungdomar som patienter. Kvalitativ 

dataanalys genomfördes. 

 

202 

(0) 

Trots att de flesta deltagare var 

medvetna om PC hade merparten inte 

genomgått någon utbildning i ämnet. 

30 procent av deltagarna utförde inte 

PC rutinmässigt med vuxna kvinnliga 

patienter, och 40 procent gjorde det 

inte med ungdomar. Ökad kunskap 

inom PC gjorde att sjuksköterskorna 

hade lättare att initiera samtal med 

patienter. 

P 

I 

Sahin, N. H., 

Ozcan, S., 

Yilmaz, S. D. 

& Bilgic, D.  

2011 

Turkiet 

Attitudes and 

barriers of 

diabetes health 

care professionals 

on sexual health 

Undersöka 

uppfattning och 

attityder hos 

vårdpersonal kring 

ämnet sexuell hälsa 

med kvinnliga 

patienter med DM. 

 

En deskriptiv studie med läkare och 

sjuksköterskor inom diabetesvård som 

deltagare. Deltagarna fick besvara en 

självadministrerad enkät angående 

sexuell hälsa. Kvantitativ analys av 

data. 

286 

(60) 

Flera faktorer hindrar vårdpersonal 

från att prata om sexuell hälsa med 

patienter. Dessa faktorer är till största 

del beroende på bristande kunskap och 

obekvämlighet att prata om sexuell 

hälsa.  

P 

II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Saunamäki, N., 

& Engström, M. 

2012 

Sverige 

Registered nurses’ 

reflections on 

discussing 

sexuality with 

patients: 

responsibilities, 

doubts and fears 

 

Beskriva sjuksköterskors 

reflektioner kring att 

diskutera sexualitet med 

patienter. 

En kvalitativ deskriptiv 

intervjustudie med 

sjuksköterskor angående deras 

reflektioner kring att diskutera 

sexualitet med patienter. Data 

analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

10 

(0) 

Diskussion kring sexualitet var 

utmanande och svårt för 

sjuksköterskor, men en del förde ändå 

ämnet på tal på grund av en stark vilja 

att hjälpa. De kände ansvar att dela 

med sig av sin kunskap, men även 

rädsla och genans. Anledningar till att 

sexualitet inte diskuterades 

inkluderade förutfattade meningar om 

patienters sexualitet samt brist på tid, 

stöd och platser att samtala på.  

 

K 

I 

Steggall, M., 

Gann, S. & 

Chinegwundoh, 

F.  

2005 

Storbritannien 

Erectile 

dysfunction: 

attendance and 

management at an 

East London clinic 

Undersöka hur länge män 

med erektil dysfunktion 

väntade med att söka hjälp 

på en sjuksköterskeledd 

klinik för sina problem 

samt varför de väntade 

med att söka.  

Retrospektiv analys av 

patientbesök på en 

sjuksköterskeledd klinik för 

sexuell dysfunktion. Data 

samlades från 100 

slumpmässigt utvalda 

patientjournaler tillhörande 

patienter med DM typ 1 eller 2. 

Data analyserades både 

kvantitativt och kvalitativt. 

100 

(0) 

 

De vanligaste orsakerna till att 

männen inte sökte hjälp för erektil 

dysfunktion var att de upplevde 

genans samt att de hade en 

förhoppning om att personalen skulle 

initiera samtal i ämnet. Ett hinder för 

effektiv behandling var att personal 

inte frågade männen om deras sexuella 

hälsa. Affischer om sexuell 

dysfunktion i väntrummet kunde få 

patienterna att känna att det var 

accepterat att prata om sexuell 

dysfunktion.  

 

R 

III 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Tabell 3. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

 

KOD OCH KLASSIFICERING 

                                                   VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få deltagare och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera fenomen 

eller tolka mening, upplevelser och erfarenheter 

utifrån de utforskades perspektiv. Avsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

      * Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 


