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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

Att hålla samtal och lyssna på patienten ingår i sjuksköterskans kompetensområde samt att 

förmedla förståelig information rörande patientens problem. Detta gäller även sexualitet 

och sexuell hälsa. Det finns många orsaker till att en persons sexuella hälsa eller sexualitet 

påverkas. Trots att kunskap om detta finns visar många studier på att sjuksköterskan har 

problem med att kommunicera med patienter om sexuell hälsa och sexualitet.  

 

Syfte  

Att beskriva faktorer som har inverkan på kommunikationen mellan sjuksköterska och 

patient om sexuell hälsa och sexualitet.   

 

Metod  

En litteraturöversikt genomfördes. 15 vetenskapliga artiklar valdes ut från CINAHL 

complete och PubMed. Artiklarna har analyserats och presenteras i en matris.  

 

Resultat 

De fem teman som identifierades är ”vårdens organisation och strukturella faktorer”, 

”betydelsen av sjuksköterskans utbildning och erfarenhet”, ”sjuksköterskans professionella 

bemötande och ansvar”, ”sjuksköterskans inställning till kommunikation om sexualitet och 

sexuell hälsa”, ”faktorer hos patienten som påverkar sjuksköterskans inställning ”. 

 

Slutsats 

Organisationens resurser att ge sjuksköterskorna vidareutbildning, rutiner och avskildhet 

för samtal om sexuell hälsa påverkade.  

 

Mer utbildning behövs för sjuksköterskan gällande sexuell hälsa. Kunskap och erfarenhet 

ökade oftast kvalitén och frekvensen av samtalet om sexuell hälsa med patienten. 

 

Sexuell hälsa är en del av sjuksköterskans ansvarsområde. Om detta också är 

sjuksköterskan uppfattning främjar det samtalet om sexuell hälsa. En tillitsfull relation 

mellan sjuksköterska och patient är främjande för samtal om den sexuella hälsan.  

 

Vårdarens egen syn på sexualitet och sexuell hälsa påverkade också samtalet i den 

professionella kontexten. Vem mottagaren var påverkar sjuksköterskan. Sexualitet och 

sexuell hälsa adresserades på olika sätt i olika patientgrupper. 

 

Nyckelord: Inställning, Kommunikation, Sexualitet, Sexuell hälsa och Sjuksköterskan 
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INLEDNING 

-Det där brukar vi hoppa över... 

-Kan bli lite konstig stämning om man frågar om sådana här saker... 

-Det känns inte relevant för vårdbehovet… 

Ovanstående uttalanden hörde vi av våra handledare på VFU-placeringar i den somatiska 

och psykiatriska vården. Desamma hoppade över frågan om sexuell hälsa i samtal med 

patienten trots att detta fanns med på samtalsunderlaget. Ett intresse för sjuksköterskans 

samtal med patienten om sexuell hälsa och sexualitet började under denna tid.  

 

BAKGRUND 

Holistisk hälsa 

Enligt Världshälsoorganisationen [WHO] (1946) lyder definitionen av hälsa: 

 

”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 

merely the absence of disease or infirmity. The enjoyment of the highest attainable 

standard of health is one of the fundamental rights of every human being without 

distinction of race, religion, political belief, economic or social condition.” 
 

Hälsa kan definieras som mer än endast avsaknaden av sjukdom. Ovanstående syftar också 

till känslan av välbefinnande. Välbefinnande kan exempelvis manifesteras som goda 

emotioner, en känsla av styrka och kroppsliga förnimmelser som känns bra just för den 

som har dem. God hälsa kan vara att känna balans i tillvaron och ha god livskvalitet 

(Friberg & Öhlén, 2014). Människan betraktas som en helhet där delarna kropp, själ och 

ande är ett. Det är denna helhet som relateras till då hälsa skall beskrivas inom det 

holistiska perspektivet. Inom omvårdnadsvetenskapen beskrivs hälsa som något organiskt, 

en process. Den skapas och upplevs av den enskilda och unika personen på dennes unika 

sätt (Edberg & Wijk, 2014). Eriksson beskriver att en hälsoresurs är att finna sin livskraft, 

sin inre livsenergi (Eriksson, 1994, refererat i Wiklund-Gustin & Bergbom, 2015). Nedsatt 

fysisk förmåga, patologisk ohälsa, smärttillstånd och nedsatt förmåga till sexuell aktivitet 

tär på livskraften (Wiklund-Gustin & Bergbom, 2012). 

 

Sexualitet och sexuell hälsa 

Sexualitet är en del av personligheten, en del av att vara mänsklig. Den är en del av 

drivkraften för att söka kontakt med andra människor för att få kärlek, närhet och njutning. 

Hur människor samverkar rent fysiskt med andra och med sig själva styrs till viss del av 

sexualiteten och den påverkar tankar och känslor. Handlingar och gensvar på andras 

handlingar kan också vara beroende av vår sexualitet (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Den 

sexuella hälsan formas av det psykiska, känslomässiga och sociala måendet. Att ha en god 

sexuell hälsa är inte bara baserat på avsaknaden av sjukdom, dysfunktion eller psykisk 

ohälsa. För att uppnå god sexuell hälsa krävs att man har ett öppet sinne kring sin 

sexualitet och sina relationer (WHO, 2017). Likt hunger och törst har de sexuella behoven 

sina ursprung i delar av hjärnan som ibland benämns ”reptilhjärnan”. Det är ett basalt 

behov som i hög grad bidrar till vår hälsa ur ett holistiskt perspektiv (Edberg & Wijk, 

2014). Då International Conference on Population and Development (ICPD) genomfördes 

1994 bestämdes att det var i begreppet reproduktiv
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hälsa som sexuell hälsa skulle ingå och att det är en rättighet att ha ett säkert sexualliv. De 

sexuella rättigheterna för alla individer ska respekteras. Kön, sexuell identitet, 

religionstillhörighet, socioekonomisk status, funktionsnedsättning, sjukdom eller skada 

skall inte på något sätt inverka eller göra avkall på dessa rättigheter. Diskriminering, våld 

och tvång hotar att skada den sexuella hälsan och får därmed inte förekomma. 

Könsstympning räknas in som en av de företeelser som inte respekterar de ovanstående 

fastslagna rättigheterna (Förenta nationerna [FN], 1994). Sexuell hälsa handlar inte bara 

om livskvalitet, relationer till andra människor och sig själv utan också om rådgivning och 

hälsovård (Regeringen, 2006). 

 

Sexuell hälsa i olika patientgrupper 

Enligt Statens folkhälsoinstitut, (2012) har HBTQ-personer och äldre större problem med 

den sexuella hälsan än genomsnittet och av olika anlednigar söker de inte vård eller 

kommunicerar sina problem ned hälso- och sjukvården vid vårdtillfället. 

Sexualitet är ett erkänt grundläggande behov hos äldre människor som bör stöttas (Aguilar, 

2017). Sjukdom och medicinering är aspekter som påverkar äldre människors sexuella 

hälsa negativt. En försämrad sexuell hälsa behöver alltså inte bero på åldrandet i sig utan 

framförallt på sjukdom och medicinering. Dagens 70-åringar har bättre hälsa än tidigare 

generationer. Äldre som är friska är mer sexuellt aktiva än de med sämre hälsotillstånd. 

Alltså är äldre människor idag mer sexuellt aktiva än tidigare. Studier visar att inte ens 

hälften av dessa äldre i pensionärsåldern är nöjda och tillfreds med sitt sexliv (Beckman, 

Waern, Gustafson, & Skoog, 2008). Trots att detta är ett känt fenomen och vetskapen finns 

om behovet och viljan hos patienterna att diskutera dessa ämnen tas det sällan upp med 

äldre patienter inom hälso- och sjukvården (Statens folkhälsoinstitut, 2012).  

 

Personer som definierar sig inom HBTQ-paraplyet hemlighåller ofta sin sexuella läggning 

och privatliv i nya miljöer. Detta är ofta en följd av att de ständigt möts av 

heteronormativitet i samhället och därmed känner en viss osäkerhet i hur de kommer bli 

mottagna om de är transparenta med sitt liv. Alla berörs vi till viss del av denna norm då vi 

i de flesta fall är uppvuxna och uppfostrade i heteronormativa värderingar. Därmed löper 

de flesta av oss en risk att bidra till de heteronormativa maktstrukturerna, medvetet eller 

omedvetet. Det är därmed av stor vikt att vi frågar oss själva och tar reda på vad vi som 

enskilda personer kan göra för att undvika att göra HBTQ-personer obekväma eller kränkta 

genom att utsätta dessa för ett heteronormativt beteende i vården (Röndahl, 2010). I 

gruppen män som har sex med män finns en koppling mellan att vara öppen med sin 

sexuella läggning och att vara tillfreds med sitt sexliv. I Sverige år 2010 var 63 procent av 

män som har sex med män öppna med sin läggning. Av dessa var 52 procent nöjda med sitt 

sexliv. Liknande forskning om kvinnor som har sex med kvinnor genomfördes inte i denna 

studie. Unga kvinnor som har sex med kvinnor uppgav tre gånger oftare än heterosexuella 

kvinnor ett sämre uppfattat hälsotillstånd. Många av dessa personer berättar även om ett 

heteronormativt bemötande i hälso- och sjukvården (Statens folkhälsoinstitut, 2012).  

 

Sjukdomar som påverkar den sexuella hälsan 

Att hålla samtal och att lyssna på patienten ingår i sjuksköterskans kompetensområde, samt 

att förmedla relevant och förståelig information rörande patientens problem. Detta gäller 

också sexualitet och sexuell hälsa, områden som i högsta grad kan påverkas och förändras 

vid sjukdom, skador eller funktionsvariationer. Det är av värde för patienter att veta vilka 

konsekvenser för den sexuella hälsan deras tillstånd, läkemedelsterapi eller behandling kan 

ge. Därför behöver sjuksköterskan ha en bred kunskap som även innefattar 
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sexuell hälsa. Denna kompetens är av värde inom alla områden i vården då problem med 

den kan uppstå utifrån många olika sjukdomar och tillstånd (Edberg & Wijk, 2014).  

 

En patients behov av en stomi kan uppkomma av olika anledningar. Oavsett anledning 

finns en risk för att personens självbild ändras i samband med detta. Detta i sin tur kan 

påverka personens sexuella hälsa och intimitet med sin partner (Burch, 2016). Psykisk 

ohälsa, depression och dess läkemedelsbehandling kan även den ha stor påverkan på den 

sexuella hälsan och relationen till sin partner (Östman, 2008). Vid hjärtsjukdomar finns en 

ökad risk för män att få problem med erektionen i sexuella situationer. Det kan finnas både 

en fysisk och en psykisk påverkan då rädslan att inte kunna behålla erektionen kan påverka 

den sexuella upplevelsen negativt (Vassiliadou m.fl., 2008). Även då många 

hjärtsjuksköterskor anser att det är deras ansvar att ge sexuell rådgivning till patienten i 

dessa sammanhang är det väldigt få som faktiskt gör det (Goossens m.fl., 2011). Patienter 

som lider av reumatoid artrit kan känna sig trötta, ha smärtproblematik och nedsatt 

rörlighet i leder. Dessa symptom kan bidra till att patientens självbild ändras. Graden av 

patientens självständighet minskar i takt med att sjukdomen fortskrider och behovet av 

hjälp ökar ( Björk, Sverker. Valtersson & Östlund 2015). En patient som behöver assistans 

av exempelvis sin partner kan uppleva stress då rollerna i relationen i och med detta 

förändras. Detta kan även påverka hur patienten upplever sin sexualitet och sexuella hälsa. 

Andra hälsotillstånd som diabetes, stroke, parkinsons, multipel skleros, hjärnskador, cancer 

och njursjukdomar kan också påverka den sexuella hälsan hos patienten (Edberg & Wijk, 

2014). 

 

Sexuellt våld 

I en studie utförd 2014 på 28 av medlemsstaterna i Europiska unionen [EU] finns att utläsa 

att mer än en av fem kvinnor har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld från en nuvarande 

eller före detta partner (European Union Agency for Fundamental Rights, 2014). 

Ytterligare studier gjorda i Sverige av Krantz och Lövestad (2012) visar att åtta procent av 

de kvinnor som medverkade var utsatta för fysiskt våld och tre procent för sexuellt våld.  

 

I den riksrepresentativt utvalda undersökningen "Våld och hälsa – En 

befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa" 

kan läsas att var femte kvinna och var tjugonde man i Sverige någon gång utsatts för 

allvarligt sexuellt våld. Tio procent av kvinnorna och en procent av männen hade utsatts 

för allvarligt sexuellt våld efter sin 18-årsdag. Det sexuella våldet kan påverka både den 

sexuella hälsan och allmäntillståndet. Depression, riskbruk av alkohol och kroppsliga 

symtom som till exempel smärta i huvud och nacke, frekventa tarmbesvär och yrsel var 

mer förekommande hos dem som blivit utsatta för allvarligt sexuellt, fysiskt eller psykiskt 

våld än de medverkande som inte utsatts. Posttraumatiskt stressyndrom och 

självskadebeteende var också något de som utsatts mer frekvent led av uppgav Nationellt 

centrum för kvinnofrid [NCK]. För den som varit utsatt för sexuellt våld är de 

ögonblickliga effekterna inte det enda som påverkar personen. Även långsiktiga 

konsekvenser kan uppstå och dessa påverkas av omständigheterna runt övergreppet samt 

tiden efter det. Vilket stöd som finns att tillgå, om den utsatta blir betrodd eller inte och hur 

omvärlden reagerar på övergreppet är faktorer som påverkar läkningen. Den psykologiska 

ohälsan direkt efter ett övergrepp kan exempelvis yttra sig som känslor av skuld, skam, 

avsaknad av hopp, självhat och förakt. Rädsla för att bli utsatt igen kan även förekomma. 

Fysiska direkta skador förekommer, några av dessa är direkta skador på kroppen och 

könsorganen, oönskad graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar (NCK, 2014). 
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Sjuksköterskans professionella ansvar 

För att patienten ska uppnå bättre hälsa är det av stor vikt att vårdaren har både teoretiska 

och praktiska kunskaper men även att vårdaren möjliggör partnerskap genom sitt 

förhållningssätt. Vårdpersonalen ska i bemötandet alltid utgå från principen om 

människors lika värde samt arbeta för patientens hälsa. Det är av största vikt att 

sjuksköterskan respekterar människors olikheter och självbestämmande vilket är en del av 

det rekommenderade förhållningssättet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Rådgivning 

och stödjande åtgärder av den sexuella hälsan har främst varit ett område för barnmorskor i 

Sverige. Patienter som har problem med den sexuella hälsan och oro relaterat till den finns 

i många områden av hälso- och sjukvården. Därmed är det viktigt att också 

allmänsjuksköterskor fördjupar sin kunskap och dess olika perspektiv inom sitt 

arbetsområde (Edberg & Wijk, 2014).  

 

Det finns brister i utbildningen för sjuksköterskor då det gäller att förbereda dem för 

vägledning av patienter inom sexuell hälsa (Aveyard & Blakey, 2017). Det saknas bland 

annat kunskap i områden som sexualitet i samband med sjukdom och hur behandling av 

olika sjukdomstillstånd påverkar sexualiteten. Hur de olika perioderna i livscykeln 

påverkar sexualiteten var ett annat ämne där mer kunskap var nödvändig (Huang, Lai, 

Liao, Tsai & Tseng, 2013). Kunskapen för att vägleda personer som definierar sig som 

HBTQ i sexuell hälsa är något som kan utvecklas på utbildningsprogrammen för 

sjuksköterskor (Aaberg, 2016).  

 

Enligt ICN:s tillämpning av den etiska koden för sjuksköterskor är säker dokumentation en 

del av det professionella ansvaret (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I Sverige används 

vips-modellen som ramverk för sjuksköterskors journalföring. Modellen tillåter 

sjuksköterskan att spara, organisera och återanvända viktig och relevant information om 

patienten och dess tillstånd (Darmer m.fl., 2006). I vips-modellen finns en rubrik om 

sexualitet (Ehnfors m.fl., 2013).  

 

Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad syftar till att sätta patienten i främsta fokus och inte endast se 

sjukdomen. Omvårdnad inom sexuell hälsa bör precis som all omvårdnad bedrivas 

personcentrerat. Patienten ska sättas i fokus genom samarbete och delaktighet i vården. 

Autonomiprincipen innebär att patienten är med och påverkar sin vård samt samverkar 

med vårdarna. Patient och vårdare bildar ett partnerskap. Det är av vikt att den information 

som patienten delar med sig av ses som adekvat och som en resurs ur vårdarens perspektiv 

(Friberg & Öhlén, 2014). Personcentrerad kommunikation ska manifesteras genom att 

vårdaren lyssnar aktivt och värdesätter patientens kunskap om sin egen sjukdom eller 

problematik ( Collins & Hayes, 2013). En personcentrerad omvårdnad kan innebära att 

involvera närstående, exempelvis en partner i samtalet om den sexuella hälsan. På så sätt 

kan både patienten och dennes partner få utbildning och stöd i situationen de befinner sig i 

efter behov, situation och kunskapsnivå (Friberg & Öhlén, 2014).  

 

Personcentrerat förhållningssätt i organisationen 

För att främja en personcentrerad omvårdnad i en organisation är det viktigt att samsas runt 

och satsa på en värdegrund som stödjer dialog om och tolkning av patientens livsvärld. 

Värdegrunden måste involveras i verksamheten både genom att ge medarbetarna frihet för 

kreativitet, öppen dialog och möjlighet till egna initiativ samt genom rutiner och 



9 

 

normering. För att optimera möjligheten för en sådan värdegrund behöver den sätta sin 

prägel på organisationens fysiska och organisatoriska strukturer såsom vårdarkitektur, 

journalsystem, övervakningsutrustning och rondrutiner. De sociala strukturerna: relationer, 

attityder och värderingar behöver också inkluderas i värdegrunden. Alltså är 

personcentrerad omvårdnad inte bara en process mellan den enskilde patienten och 

vårdaren utan den påverkas av ovanstående sociala och organisatoriska strukturer vilka 

genomsyrar hela organisationen. De som arbetar inom organisationen är alltså med och 

skapar organisationen med sina rutiner, värderingar, attityder och eventuella fördomar. 

Deras förutsättningar för detta sätts av de organisatoriska strukturerna såsom till exempel 

tillgång till privata rum. Det har visat sig att de sociala strukturerna är mycket viktiga för 

ett implementerande av det personcentrerade förhållningssättet. Även om de 

organisatoriska förutsättningarna finns behöver attityden och inställningen från de som 

arbetar i organisationen löpa med ett personcentrerat förhållningssätt för att detta ska 

förverkligas. Om miljön inom organisationen är öppen och oinskränkt kan ett 

personcentrerat arbetssätt oftast införas enklare (Carlström & Wolf 2014). Miljön har 

betydelse vid personcentrerad omvårdnad. Den fysiska miljön kan vara att rummen på en 

avdelning är stora eller små, att det är varmt eller kallt samt ljust eller mörkt. Den 

subjektiva uppfattningen kan variera stort från person till person. Vissa kan uppfatta 

rummet som icke tilltalande medan andra kan tycka att det är vackert och trivsamt. 

Önskemål och preferenser ska tas i beaktning i den personcentrerade omvårdnaden. Att 

belysa miljöns betydelse för en patients förmåga till välmående är en betydelsefull princip 

(Wijk, 2010). 

 

Relationen och tillit 

För att tillit mellan patient och vårdare ska utvecklas krävs uppriktighet, visat intresse, 

förtroende, värme, respekt för olikheter samt trovärdighet från vårdarens håll. Sett ur ett 

maktperspektiv är patienten ofta i underläge gentemot vårdarna och tillit kan skapa mer 

balans i vårdrelationen. Den är således en viktig komponent som skapar grunden för 

patientens förmåga att anförtro sig åt vårdaren (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Historiska strukturer definierar patienten som en passiv mottagare av vård och behöver i ett 

personcentrerat omvårdnadssätt ersättas av en dialektisk värdegrund. Stommen i dialektisk 

värdegrund är ett accepterande av det ömsesidiga beroendet av varandra. Att både 

patienten och vårdarens resurser är värdefulla. Detta kan också genomsyra en organisation 

där allas resurser är likvärdigt värdesatta oberoende av titel eller hierarki. Det finns studier 

om personcentrerad omvårdnad som pekar på att denna kan ge tryggare patienter med 

kortare vårdtider inom slutenvården, detta kunde dock leda till ökad stress och frustration 

hos sjuksköterskorna på grund av det snabbare patientflödet. De fann det svårt att hinna 

upprätta en tillitsfull relation utan kontinuitet över tid (Carlström  & Wolf, 2014).  

 

Vårdande kommunikation 

Kommunikation mellan patient och vårdpersonal gestaltas oftast som ett samtal i den 

kliniska praktiken. Kommunikation innehåller flera av de egenskaper som relaterar till 

vårdande och är därmed kanske ett mer passande begrepp än samtal. I det svenska kliniska 

språkbruket anses dock termen samtal mer förståelig (Wiklund Gustin & Bergbom, 2015). 

“En kompromiss som visar på det kontextuella sambandet mellan samtal och 

kommunikation är tolkningen: i vårdandet samtalar man för att nå kommunikation.” 

(Wiklund Gustin & Bergbom, 2015, s. 326). Den enskilda sjuksköterskans förmåga att 

kommunicera kan påverka hur pass personcentrerad omvårdnaden blir (Collins & Hayes, 

2013). 
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Kommunikation kan delas in i tre begrepp. Relationell kommunikation handlar om 

gemenskap. Vårdarens närvaro genom att lyssna och vara inkännande kan vara viktiga 

parametrar. Beröring kan i de fall den är välkomnad också bidra till gemenskap. Narrativ 

kommunikation baseras på patientens historia. Det som varit, nuet, framtiden och dennes 

berättelse om dessa. Att som vårdare kunna lyssna på ett icke dömande och moraliserande 

sätt. Att kunna ställa rätt frågor för att få inblick i patientens livsvärld är värdefullt för 

denna kommunikation. Den sista av de tre kommunikationsbegreppen är etisk 

kommunikation. Där är grunden för kommunikation deltagarnas lika värde, rätten till 

autonomi och den ömsesidiga respekten för varandra (Wiklund Gustin & Bergbom, 2015).  

Ämnen som berörs i samtalet med patienten är relationen, utforskandet av eventuella 

problem, information samt diskussion om en eventuell lösning eller terapi för problemen. 

Genom kommunikation kan relationen med patienten uppstå, underhållas eller avslutas. 

Problem kan belysas, klargöras och analyseras. Information kan ges på olika sätt och 

analys krävs för att veta att patienten har förstått och tagit till sig informationen. Det är av 

vikt att den eventuella behandlingen är förankrad och självvald av patienten (Fossum, 

2013). 

 

Kommunikation om tabubelagda områden i sjukvården 

I vården är sexuell hälsa ett ämne fyllt med tabu, något som gör det svårare för både patient 

och sjuksköterskan att kommunicera kring. Forskning visar att många sjuksköterskor 

undviker att fråga om den sexuella hälsan hos patienten på grund av detta (Odey, 2009). 

Passivitet och aktsamhet från sjuksköterskans håll kan göra att tabubelagda ämnen som 

sexualitet och sexuell hälsa inte tas upp med patienter vars hälsa är nedsatt även om det 

kan vara viktigt för patienternas livsvärld (Kelly, 2002). Patienter upplever en avsaknad av 

samtal i ämnet. Problem att tala om sexualitet med patienten ligger ofta hos vårdaren visar 

samlad erfarenhet (Edberg & Wijk, 2014). 

 

Problemformulering 

Sexualitet och sexuell hälsa är en betydande del av vårt välbefinnande och vår hälsa 

holistiskt sett (WHO, 2017). Därmed bör den holistiska och personcentrerade 

omvårdnaden som sjuksköterskan bedriver inkludera god kommunikation om sexuell hälsa 

med patienten (Edberg & Wijk, 2014). Vårdande kommunikation är en viktig 

omvårdnadshandling för sjuksköterskan (Fossum, 2013). Otillfredsställande 

kommunikation gällande sexuell hälsa förekommer frekvent enligt tidigare studier (Odey, 

2009; Goossens m.fl., 2011; Statens folkhälsoinstitut, 2012). Denna litteraturöversikt 

ämnar därför till att belysa de hindrande och främjande faktorer som har inverkan på 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten om sexuell hälsa och sexualitet. Att 

få dessa samlade kan vara ett verktyg för sjuksköterskan att förbättra samtalet vilket ger 

ökat välbefinnande för både denne och patienten.  

 

SYFTE  

Att beskriva faktorer som har inverkan på kommunikationen mellan sjuksköterska och 

patient om sexuell hälsa och sexualitet så att omvårdnaden är utformad i enlighet med 

personcentrerad omvårdnad. 

  

 

METOD  

Val av Metod 

En litteraturstudie valdes som metod. Detta för att skapa en bred överblick av aktuell 

forskning inom valt vårdvetenskapligt område (Kristensson, 2014). Då forskning ständigt 
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går framåt och mängden studier som publiceras snabbt ökar kan denna litteraturöversikt 

bidra med att sammanställa aktuell forskning. Att samla och beskriva de faktorer som 

påverkar sjuksköterskans samtal med patienten om den sexuella hälsan görs mest effektivt 

genom en översikt av redan utförd forskning (Ejvegård, 2009). Syftet avgränsades med 

tanke på förutsättningarna för examensarbetet (Henricson, 2017).  

 

Urval  

Inklusions och exklusionskriterierna bidrog till att avgränsa utbudet av artiklar till 

hanterbar mängd. Därmed fanns möjligheten att identifiera de artiklar som var väsentliga 

för syfte och problemformulering (Henricson, 2017). Gällande tidsram för publicering av 

de vetenskapliga artiklar som valdes skulle de vara publicerade mellan 2008-2018 då en 

litteraturstudie bör bygga på färsk forskning (Forsberg & Wengström, 2015). Underlaget 

till vår litteraturöversikt består av originalartiklar. Därmed var ett exklusionskriterie andra 

litteraturöversikter (Polit & Beck, 2017). Kvalitén på publikationerna skulle vara synlig 

och bekräftad. Genom att artiklarna var peer reviewed fanns en försäkran om att de var 

kritiskt granskade av andra experter inom området (Vetenskapsrådet, 2017). 

Exklusionskriterierna var de övriga yrkeskategorierna i det interprofessionella teamet samt 

specialistutbildade sjuksköterskor då studien skulle avse den grundutbildade legitimerade 

sjuksköterskan och dennes arbetsområde. Artiklar om legitimerade sjuksköterskor 

inkluderades oberoende av vilket vårdområden dessa arbetade inom. Artiklar skrivna på 

andra språk än engelska och svenska exkluderades då vi endast kunde analysera skriftligt 

material på ett språk vi behärskade. Inga avgränsningar gjordes vad gällde ålder, kön, 

kulturella skillnader, religion i de fall detta framgick. Dels ville vi inte avgränsa på ett 

sådant sätt att vi skulle riskera att missa relevanta artiklar gällandes faktorer som påverkar 

sjuksköterskans samtal och vidare var det av värde att se om dessa parametrar bidrog till de 

hämmande eller främjande faktorerna i samtalet kring sexuell hälsa.  

 

Datainsamling  

Strukturerade sökningar i elektroniska databaser gjordes. Databaser som användes var 

Pubmed och Cinahl då de båda innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsområdet 

(Forsberg & Wengström, 2015). De sökord som användes syftade till att sortera ut de 

artiklar som var relevanta till det syfte som vi undersökte. Sökorden var nurse, sexual 

health, communication, nurse attitudes, nurse-patient relation samt sexual behavior. 

Sjuksköterskans attityd var något som togs upp som en faktor som påverkade 

kommunikationen i de artiklar som hittills lästs. Därför antogs nurse attitudes vara 

lämpliga sökord. Sexual behavior användes som sökord då det var en underkategori till 

sexuality på pubmeds mesh-terms verktyg. Svenska MeSH användes för att översätta 

ovanstående ord till engelska. Medical Subject Headings [MeSH] användes till PubMed 

och Cinahl Headings användes till Cinahl. Detta för att se om de sökord som arbetats ut var 

optimala för just den databasen eller om en variation av ordet eller begreppet var mer 

lämpad.  

I Cinahl gjordes avancerade sökningar. Inklusionskriterierna peer reviewed, 2008-2018, 

research article, språk engelska fylldes i. I PubMed fylldes alternativet MeSH terms i innan 

sökordet. Avancerad sökning gjordes med följande inklusionkriterier: artiklar som 

publicerats mellan 2008-2018, språk engelska och svenska. Exklusionskriterierna som 

användes var: studier på djur. Att endast inkludera Peer reviewed och research article är 

inget sökalternativ på Pubmed men efter handledning av bibliotekarie så har vi försäkrat 

oss om detta manuellt. Som boolesk operatör användes AND för att begränsa sökningen 

och OR för att bredda sökningen i båda databaserna. För att inte missa några artiklar på 
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grund av böjningar av ordet nurse användes trunkering av detta ord med hjälp av asterix 

(Polit & Beck, 2017).  

 

Vi har även tagit hjälp av en bibliotekarie för att säkerställa att sökningar genomförts på ett 

korrekt sätt. Under tiden för det självständiga arbetet har sökningarna uppdaterats så att 

inte nyligen publicerade artiklar skulle missas (Henricson, 2017). Rekommendation av 

Henricson (2017) är att vid examensarbete välja antingen kvalitativa eller kvantitativa 

studier som underlag för litteraturöversikten. Då vi upplevde att sjuksköterskans samtal om 

sexuell hälsa var ett relativt outforskat område valdes både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar för en bredare översikt.  

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i Cinahl och Pubmed 

 

 

Databearbetning och dataanalys 

I enlighet med Kristensson (2014) har vi kritiskt granskat de vetenskapliga artiklar som 

valts ut samt bearbetat och analyserat materialet. Nedan beskrivs detta närmare.  

 

I ett dokument samlades titlar och abstract på de artiklar som valts ut för att enklare få en 

översikt av materialet. Genom processen diskuterade vi med varandra och bestämde 

tillsammans vilka artiklar som skulle ingå i översikten. I de fall vi var oense om artikeln 

innehöll tillräcklig värdefull information för oss inkluderade vi artikeln för vidare 

bedömning efter rekommendation av SBU (2014, refererat i Henricson, 2017). Efter 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

02/02-18 

Cinahl 

Sexuality OR Sexual Health 

AND 

Nurse-Patient Relations OR 

Nurse Attitudes 

79 21 8 6 

Pubmed 

30/1-18 

 

Nurses AND Communication 

AND Sexual Health AND 

Sexuality  

69 18 1 1 

Pubmed  

1/2-18 

Sexual health AND Nurse-

Patient Relations AND Nurs* 

AND Nursing 

64 37 8 5 

Pubmed 

2/2-18 

Sexual Health OR Sexuality 

OR Sexual Behavior  

AND 

 Nurse-Patient Relations OR 

Nursing  

AND 

Communication 

59 15 6 2 

14/2-18 

Cinahl 

Sexual health AND Nurse 179 8 2 1 

TOTALT 450 99 25 15 
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gemensam genomläsning av dokumentet sållades artiklar bort som inte uppfattades vara 

relevanta för syftet. 

 

De återstående artiklarna fulltextgranskades och därmed avgjordes om de fortfarande var 

relevanta för litteraturöversikten (Henricson, 2017). Artiklar skrivna på engelska 

analyserades efter bästa förmåga och svåra ord översattes med hjälp av lexikon. Om 

artikeln valdes ut granskades den enligt ett bedömningsunderlag för att säkerställa den 

vetenskapliga kvalitén och klassificera artikeln enligt vetenskapliga kriterier, se bilaga A 
(Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). De artiklarna 

som inte nådde upp till tillräckligt hög vetenskaplig standard enligt ovanstående modell 

valdes bort. Vi bedömde att artiklar av klass tre skulle exkluderas.  

 

De artiklar som återstod lästes igen i fulltext av oss båda (Friberg, 2012). Om artikeln  

bedömdes lämplig utefter inklusions- och exklusionskriterierna skrevs den ut i 

pappersformat. Eventuella faktorer som bedömdes kunna ligga som grund för resultatet 

markerades i olika färger för att sorteras och kategoriseras. Vi bedömde även om de var 

relevanta för vårt syfte (Ejvegård, 2009). Samband men också olikheter i artiklarnas 

resultat eftersöktes (Friberg, 2012). De olika blocken av faktorer representerades var och 

en av en färg. Här följer de faktorer som de fem olika blocken innehöll. Block ett: tid, 

plats, arbetsplatsens vision, rutin och handlingsplan. Block två: sjuksköterskans utbildning, 

kunskap och erfarenhet. Block tre: sjuksköterskans känslor och värderingar och patientens 

känslor. Block fyra: sjuksköterskans syn på sexuell hälsa med utgångspunkt från det 

professionella ansvaret. Block fem: jargong, humor och biomedicinskt förhållningssätt som 

ingång till samtalet. Detta gjordes var för sig på hälften av artiklarna och sedan bytte vi 

artiklar och läste varandras färgunderstrykningar för att se om vi bedömde lika och kunde 

observera och stryka under ytterligare faktorer. Efter gemensam diskussion bedömdes 

vilka teman som skulle användas till resultatet, därefter lästes artiklarna ytterligare en gång 

och eventuella subteman och gemensamma nämnare antecknades i marginalen. När vi letat 

efter teman har vi haft vårt syfte som ledstjärna, alltså faktorer som påverkar samtalet som 

prioritet. De fem teman som valdes att bygga resultatet på denna litteraturöversikt var: 

vårdens organisation och strukturella faktorer, betydelsen av sjuksköterskans utbildning 

och erfarenhet, sjuksköterskans professionella bemötande och ansvar, sjuksköterskans 

inställning till kommunikation om sexualitet och sexuell hälsa samt faktorer hos patienten 

som påverkar sjuksköterskans inställning. Artiklar som ingår i denna litteraturöversikt 

finns samlade i bilaga B. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vår litteraturöversikt baseras på forskning på människor och då gäller vissa riktlinjer. De 

personer som är med i studien får inte skadas på något sätt och deras mänskliga rättigheter 

får inte kränkas. Detta gäller rent fysiologiskt men även psykologiskt genom fråntagen 

autonomi eller skadad integritet. Vid en konflikt av etik och forskningsintresse i valda 

artiklar måste en utvärdering gjorts där båda intressen beaktats och vägts mot varandra. 

Riskerna för deltagarna får aldrig överväga de potentiella upptäckter och vinster som kan 

komma ur en studie (WMA, 2008). Deltagarna i de studier vi inkluderat kanske inte löper 

en risk att skadas fysiologiskt men då sexuell hälsa och sexualitet kan vara tabu och ett 

känsligt ämne för vissa ska undersökningarna varit utformade så att deltagarna inte skadas 

psykologiskt genom sin medverkan. 

 

Medgivandet, det informerade samtycket är en viktig parameter för att värna om individens 

självbestämmande och okränkbarhet. Då forskning är etisk med ovanstående värden 
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medräknande och med tydligt samtycke från deltagarna blir den också mer accepterad av 

allmänheten och ses som trovärdig (Helgesson, 2015). För att forskning ska bedömas som 

nyttig ska den ge ökad kunskap som är till vinst för samhället, professionen och människor 

nu och över tid (Kjellström & Sandman, 2013). Denna litteraturöversikt avser gynna 

professionen och i förlängningen också människor. Detta genom att vara ett stöd till 

sjuksköterskor i samtalet om sexuell hälsa vilket kan leda till en bättre sexuell hälsa för 

patienterna. Studier får inte drivas ur ett intresseperspektiv där forskaren riskerar att 

bedriva forskningen så att ett visst resultat uppnås (Helgesson, 2006). Därmed granskas de 

artiklar vi valt ut efter om de tagit emot finansiering från organisationer som kan ha ett eget 

intresse i den aktuella forskningen. 

 

I de artiklar som valdes granskades de etiska överväganden som gjorts inför studien och 

om det fanns ett etiskt tillstånd. I dessa överväganden ingår det att de individer som 

medverkat i studien erbjudits anonymitet eller konfidentialitet. Att deltagarna gett ett 

informerat samtycke efter adekvat information om studien, upprätthållande av de 

mänskliga rättigheterna och autonomiprincipen. Då denna översikt berör ett för vissa 

människor känsligt ämne är ett viktigt forskningsetiskt övervägande nyttjandekravet. Detta 

innebär att den information som deltagarna gett i studien inte på något sätt får vändas emot 

dem eller användas i ett sammanhang som inte godkänts av deltagaren själv (Polit & Beck, 

2017). Då ovanstående etiska regler är vedertagna förutsätter vi att dessa krav är uppfyllda 

i och med att artikeln har ett etiskt tillstånd. Detta etiska tillståndet har efter bästa förmåga 

granskats för varje artikel i enlighet med Henricson, (2017). Vad gäller den 

sammanställningen av forskningen har vi efter bästa förmåga försökt att inte vrida 

resultatet till något vi förväntade oss. Vi har försökt att ta med all relevant information i 

artiklarna, även den som var motsägelsefull till det vi trodde vi skulle upptäcka. Målet har 

varit att läsa artiklarna fördomsfritt. Då den inkluderade forskningen gjordes i olika länder 

och världsdelar fanns risken att vi som läsare kunde ha en del förutfattade meningar om 

hur vi trodde att resultat skulle se ut. Det faktum att vi varit två författare till denna 

litteraturöversikt kan ha säkrat det fördomsfria tolkandet något då vi kunnat diskutera med 

varandra och därmed fått fler infallsvinklar vid tolkning och sammanställning av resultatet. 

Det är ett ansvar att sammanställa och använda redan gjord forskning på ett etiskt sätt 

(Helgesson, 2006). 

 

RESULTAT 

Analys genomfördes på de 15 artiklar som finns angivna i artikelmatrisen, se bilaga B. 

Resultatet i denna litteraturöversikt kommer att redovisas i fem olika teman. Våra fem 

teman: vårdens organisation och strukturella faktorer, betydelsen av sjuksköterskans 

utbildning och erfarenhet, sjuksköterskans professionella bemötande och ansvar, 

sjuksköterskans inställning till kommunikation om sexualitet och sexuell hälsa samt 

faktorer hos patienten som påverkar sjuksköterskans inställning.  

 

Vårdens organisation och strukturella faktorer 

I sex av studierna framgick att tidsbrist på avdelningen kan göra att sjuksköterskor enbart 

har tid att uppmärksamma sjukdomen hos patienten. Detta medför att de inte alltid har tid 

med den holistiska omvårdnaden och den sexuella hälsan hos patienten (Klaeson, Hovlin, 

Guvå, & Kjellsdotter, 2017; McCabe & Holmes, 2014; Nakopoulou, Papaharitou, & 

Hatzichristou, 2009; Olsson, Berglund, Larsson, & Athlin, 2012; Saunamäki & Engström, 

2014; Yip m.fl., 2015). I fem av studierna upplevde sjuksköterskorna att det fanns en 

resursbrist (Klaeson m.fl., 2017; McCabe & Holmes, 2014; Zeng, Liu, & Loke, 2012) och 

att detta blir problematiskt då samtalet om den sexuella hälsan inte är något som borde 
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brådskas fram (McCabe & Holmes, 2014; Olsson m.fl., 2012; Saunamäki & Engström, 

2014). I Klaeson m.fl., (2017) framgår att de sjuksköterskor som trots resursbrist 

adresserade patientens sexuella hälsa upplevde sin situation som mer stressad då detta 

krävde mer tid av dem. I och med att inte alla sjuksköterskor gjorde denna prioritering 

ledde detta till att patienter fick olika vård beroende på vilken sjuksköterska de blev 

tilldelade.  

 

Inom primärvården erbjöds vissa patientgrupper ibland vård av den sexuella hälsan. Dock 

inte alla patienter utan vanligtvis de som sökte för könssjukdomar och diabetes. 

Sjuksköterskorna hade erhållit information från träningstillfällen skapade av arbetsplatsen 

gällande dessa sökorsaker. Det fanns också rutiner för att hålla samtal med patienter som 

sökte för urinproblem (Klaeson m.fl., 2017). Inom cancervården rapporterade 

sjuksköterskor liknande upplevelser i en av studierna. Att det fanns vissa specifika 

sjukdomstillstånd som innebar att samtalet om den sexuella hälsan i större utsträckning 

blev av och att den sexuella hälsan fick större prioritet vid vårdtillfället (Olsson m.fl., 

2012).   

 

Sex studier visade att sjuksköterskor upplevde bristande stöd från organisationen och 

arbetsplatsens håll (Klaeson m.fl., 2017; Nakopoulou m.fl., 2009; Olsson m.fl., 2012; 

Saunamäki & Engström, 2014; Sung, Jiang, Chen, & Chao, 2016; Yip m.fl., 2015). Av 

dessa sågs fenomenet att organisationen inte hade lyckats med att utforma vården och 

vårdmiljön så att denna underlättade för sjusköterskorna i deras möjlighet att samtala om 

den sexuella hälsan i tre studier (Ek m.fl., 2018; Klaeson m.fl., 2017; Olsson m.fl., 2012). 

Ytterligare faktorer som kunde vara hindrande för sjuksköterskans samtal med patienten 

var bristen på avskildhet återfanns i tre studier (Ek m.fl., 2018; McCabe & Holmes, 2014; 

Nakopoulou m.fl., 2009; Zeng m.fl., 2012)  många patienter delade rum och det var 

lyhörda eller öppna utrymmen att samtala i (McCabe & Holmes, 2014; Olsson m.fl., 2012; 

Saunamäki & Engström, 2014). Avsaknaden av hjälpmedel för samtal och information om 

den sexuella hälsan så som broschyrer var en hämmande faktor (Ek m.fl., 2018). En 

sjuksköterska i studien av Klaeson m.fl., (2017) tyckte att primärvården skulle kunna ge 

mer synlig information om att det går att söka för problem med just den sexuella hälsan 

såväl som andra problem. 16,7 procent av deltagarna i studien av Ek med flera (2018) 

föreslog liknande då de ville ha affischer i väntrummen för att främja samtalet om den 

sexuella hälsan.  

 

I Studien av Olsson m.fl., (2012) upplevde sjuksköterskor att arbetet skulle kunna 

underlättas med hjälp av rutiner då brist av kontinuitet i patientmötet och korta vårdtider 

försvårade möjligheterna att samtala om sexuell hälsa. Att legitimera att sjuksköterskan 

närmar sig ämnet, exempelvis med rutiner skulle kunna bidra till att det kändes lättare för 

denne (Baker-Green, 2017). Dock verkar detta inte hjälpa för alla sjuksköterskor då tabu 

kring ämnet fortfarande var en överhängande hämmande faktor. Vissa skulle trots rutin 

ändå inte adressera ämnet (Saunamäki & Engström, 2014). Tabu var alltså en 

återkommande hindrande faktor i tre av studierna som påverkade kommunikationen om 

sexuell hälsa både kollegor i mellan och sjuksköterska till patient (Arikan, Meydanlioglu, 

Ozcan, & Canli Ozer, 2015; McCabe & Holmes, 2014; Saunamäki & Engström, 2014).  

 

Sjuksköterskor i sex av studierna tyckte att det fanns för lite mål och riktlinjer utarbetade 

på sina arbetsplatser vad gällde samtal om den sexuella hälsan med patienten (Ek m.fl., 

2018; Jaarsma m.fl., 2010; Klaeson m.fl., 2017; McCabe & Holmes, 2014; Oskay, Can, & 

Basgol, 2014; Saunamäki N, Andersson M, & Engström M, 2010). En sjuksköterska som 
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arbetat på många olika avdelningar vittnade om att det var stora skillnader i att hålla dessa 

samtal på olika arbetsplatser (Quinn, Happell, & Browne, 2011). Det visade sig att det var 

mer troligt att sjuksköterskor som jobbade på allmänsjukhus samtalade med patienten om 

den sexuella hälsan än sjuksköterskor som arbetade på cancersjukhus. På allmänna sjukhus 

behandlade sjuksköterskorna patienter med olika gynekologiska sjukdomar, på 

cancersjukhus var det färre diagnoser som behandlades (Zeng m.fl., 2012).  

 

Betydelsen av sjusköterskans utbildning och erfarenhet 

I tre studier upplevde majoriteten av sjuksköterskorna att de inte erhållit tillräckligt med 

kunskap och träning för att kunna hålla samtal med patienter om deras sexuella hälsa (Ek 

m.fl., 2018; Olsson m.fl., 2012; Oskay m.fl., 2014). I två studier kände sig många 

sjuksköterskor därför oförberedda för att hålla dessa samtal (Baker-Green, 2017; Jaarsma 

m.fl., 2010). En del upplevde även att det fanns en brist i utbildningen gällande sexuell 

hälsa och sexualitet (Arikan m.fl, 2015; Klaeson m.fl., 2017). Tre fjärdedelar av deltagarna 

i studien av Ek med flera (2018) upplevde att de fått kunskap i ämnet under sin utbildning 

men att brist på uppföljning gjorde kunskapen otillräcklig. Sjuksköterskorna i studierna av 

Klaeson m.fl., (2017) och Oskay m.fl., (2014) tyckte inte att arbetsgivarna tog deras behov 

av utbildning på allvar och kände att de inte kunde erbjuda en holistisk omvårdnad till 

patienterna.  

 

Kunskap om hur sjukdomstillstånd specifika för avdelningen påverkar den sexuella hälsan 

saknades av sjuksköterskor i fem av studierna (Baker-Green, 2017; Nakopoulou m.fl., 

2009; Saunamäki & Engström, 2014; Yip m.fl., 2015; Zeng m.fl., 2012). Många 

sjuksköterskor upplevde därför att deras brist av erfarenhet (Baker-Green, 2017; Zeng 

m.fl., 2012) samt kunskap (Jaarsma m.fl., 2010; Klaeson m.fl., 2017; Nakopoulou m.fl., 

2009; Oskay m.fl., 2014; Saunamäki & Engström, 2014; Sung m.fl., 2016; Yip m.fl., 2015) 

gjorde det svårare att ta upp ämnet med patienter. Trots kunskap visade två studier att ett 

lågt självförtroende hos sjuksköterskan att kunna hantera kommunikationen kunde göra att 

de ändå inte adresserade ämnet (Saunamäki N m.fl., 2010; Zeng m.fl., 2012). 

 

De sjuksköterskor som hade fått träning i att prata om sexuell hälsa adresserade ämnet 

oftare enligt två studier (Arikan m.fl., 2015; Yip m.fl., 2015). En sjuksköterska upplevde 

att det var lättare att diskutera sexuell hälsa med patienter eftersom hen haft möjligheten att 

ha den typen av samtal innan (Baker-Green, 2017). Många sjuksköterskor som fått träning 

och därmed kunskap i ämnet hade en större vilja att samtala med patientens om dennes 

problem med den sexuella hälsan på ett främjande sätt visar fem av studierna (Jaarsma 

m.fl., 2010; Klaeson m.fl., 2017; Saunamäki & Engström, 2014; Sung m.fl., 2016; Zeng 

m.fl., 2012). I Fyra studier framgår att de som hade mer kunskap kände att det var lättare 

att adressera den sexuella hälsan med patienter (McCabe & Holmes, 2014; Saunamäki & 

Engström, 2014; Saunamäki N m.fl., 2010; Zeng m.fl., 2012).  Att träning och kunskap 

ledde vidare till att sjuksköterskan blev mer bekväm och fick bättre självförtroende i att 

kommunicera med patienten framgår i studierna av Jaarsma m.fl., (2010) och  Yip m.fl., 

(2015). 

 

Sjuksköterskor med längre livserfarenhet (Olsson m.fl., 2012) och högre ålder skattade att 

det kändes lättare att ta upp ämnet med patienter (Saunamäki N m.fl., 2010). De med högre 

utbildning tenderade att uppfatta sexuell hälsa och sexualitet som en del av professionen i 

större utsträckning visar studien av Oskay m.fl., (2014). Hade sjuksköterskan förståelse för 

det medicinska tillståndet i samman med den sexuella hälsan hos patienten kommunicerade 

de oftare kring den sexuella hälsan enligt Arikan m.fl., (2015) och Saunamäki N m.fl., och 
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(2010). Främjande för samtalet var även att sjuksköterskan var bekväm i sin egen 

sexualitet (Olsson m.fl., 2012). Förebilder (Baker-Green, 2017) samt stöd från kollegor 

(Baker-Green, 2017; McCabe & Holmes, 2014; Saunamäki & Engström, 2014) var något 

som gjorde det lättare för sjuksköterskorna att kommunicera med patienten om sexualitet 

och sexuell hälsa. 

 

Sjuksköterskans professionella bemötande och ansvar 

En stor del av sjuksköterskorna upplevde att det var en del av deras ansvar att ha 

kommunikation om den sexuella hälsan med patienten men att detta av olika anledningar 

var utmanande i det kliniska arbetet visar sju av studierna (Jaarsma m.fl., 2010; Olsson 

m.fl., 2012; Oskay m.fl., 2014; Saunamäki & Engström, 2014; Saunamäki m.fl., 2010; 

Sung m.fl., 2016; Zeng m.fl., 2012). Deras uppfattning var i tre studier att sexualitet och 

sexuell hälsa var en del av den holistiska hälsan (McCabe & Holmes, 2014; Nakopoulou 

m.fl., 2009; Saunamäki & Engström, 2014). Deltagarna i studien av McCabe och Holmes 

(2014) upplevde att den allmänna uppfattningen var att sjuksköterskan genom sin 

profession hade tillåtelse att beröra känsliga ämnen som sexuell hälsa. Att det var 

sjuksköterskans ansvar att initiera samtal fanns även hos en del av deltagarna i Saunamäki 

& Engström (2014) studie, de menade att patienten kanske hade en hemlig förhoppning att 

sjuksköterskan skulle ta upp ämnet då de själva inte vågade. Majoriteten av deltagarna i 

studien av Yip med flera (2015) ansåg att sjuksköterskan var bäst lämpad i det 

interprofessionella teamet för att vägleda patienter i sexuella hälsa. Vissa sjuksköterskor i 

studien av Saunamäki och Engström, (2014) behandlade sexuell hälsa som de andra 

ämnena inom sjuksköterskans ansvarsområde. De menade att det var lika lätt att prata om 

som elimination eller nutrition.  

 

I fem studier hade en del sjuksköterskor en uppfattningen att det inte var deras ansvar att 

initiera samtal om sexuell hälsa men att om patienten tog upp ämnet skulle de ha tillåtelse 

att prata om det med dem (Arikan m.fl., 2015; Ek m.fl., 2018; Olsson m.fl., 2012; Oskay 

m.fl., 2014; Zeng m.fl., 2012). Vidare visar tre studier att patienten initierande av ämnet 

var något många deltagare föredrog, en främjande faktor för att dela ett samtal om sexuell 

hälsa (Baker-Green, 2017; Jaarsma m.fl., 2010; Oskay m.fl., 2014). Vissa deltagare 

menade till och med att det var patientens skyldighet att ta upp ämnet med sjuksköterskan i 

studien av Saunamäki och Engström, (2014). En del av sjuksköterskorna i sju av studierna 

hade uppfattningen att patienten istället skulle hänvisas till annan vårdpersonal såsom 

läkare eller psykiatriker (Baker-Green, 2017; Ek m.fl., 2018; Nakopoulou m.fl., 2009; 

Olsson m.fl., 2012; Oskay m.fl., 2014; Saunamäki & Engström, 2014; Zeng m.fl., 2012). 

Majoriteten av deltagarna i studien av Ek med flera (2018) såg det som specialistläkarens, i 

detta fall urologens, uppgift att ta upp samtalet om sexuell hälsa. Vissa av deltagarna ansåg 

att en främjande faktor för att själva ta upp samtalet var att det fanns möjlighet att remittera 

vidare patienten till en sexolog vid behov (Ek m.fl., 2018). I studien av Klaeson med flera 

(2017) var det problemets karaktär som avgjorde. Om problematiken med den sexuella 

hälsan var av mer emotionell karaktär var det läkaren eller barnmorskans uppgift att möta 

patienten i samtal. Svårigheter av medicinsk eller fysiologisk karaktär kunde behandlas av 

sjuksköterskan. 

 

Något som var främjande för minskat obehag för båda parter var en tillitsfull relation 

mellan sjuksköterska och patient visar fyra av studierna (Baker-Green, 2017; Nakopoulou 

m.fl, 2009; Quinn m.fl., 2011; Zeng m.fl.,2012). Dock beskrev en deltagare i studien av 

Baker- Green (2017) att denne föredrog att inte känna patienten alltför väl ifall den 

sexuella hälsan skulle adresseras. Denne föredrog istället att ta upp ämnet vid första mötet. 
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Merparten av deltagarna i ovanstående studie upplevde dock att det fanns ett värde i en 

något mer långgående relation då sjuksköterskan hade tid att känna in om det var läge eller 

önskat att ta upp sexuell hälsa i samtal. Det beskrevs som att sjusköterskan efter att ha 

spenderat tid med patienten kunde få tillåtelse att ta upp ämnet med denne då subtila 

tecken på att det var tillåtet sändes ut från patienten. Att relationen är professionell, så att 

gränser inte överskrids som kan skapa obehag för patient eller sjuksköterska är en viktig 

faktor för god kommunikation om den sexuella hälsan som kunde avläsas i tre av studierna 

(Baker-Green m.fl., 2017; McCabe & Holmes, 2014; Quinn m.fl., 2011). En familjär 

relation mellan vårdpersonalen och patient kan dock vara gynnsam för att utveckla det 

förtroende som behövs för att ta upp känsliga ämnen som detta framgår i studien av 

Nakopoulou med flera (2009). I arbetet med ungdomar är det inte bara relationen med 

denne som behöver vara i rätt balans för att prata om den sexuella hälsan utan även 

relationen med vårdnadshavarna. En av deltagarna i studien av McCabe och Holmes, 

(2014) beskrev rädslan för att föräldrarna skulle tappa förtroendet för kliniken och vården 

till följd av att sjuksköterskan adresserat ett ämne som familjen inte fann lämpligt. Här 

kunde religion, kultur, etnisk bakgrund, individuella värderingar och familjekulturer spela 

in.  

 

Sjuksköterskans inställning till kommunikation om sexualitet och sexuell hälsa 

En stor andel av sjuksköterskorna i studierna hade inställningen att sexuell hälsa var ett 

ämne som tillhörde den privata sfären och därför inte skulle diskuteras (Arikan m.fl., 2015; 

Saunamäki & Engström, 2014; Saunamäki m.fl., 2010; Zeng m.fl., 2012). I studierna från 

Arikan med flera (2014) och Olsson med flera (2012) framgår att trots att vissa av 

sjuksköterskorna var medvetna om att patienterna hade funderingar och besvär i samband 

med sin sexuella hälsa så adresserade de inte ämnet på ett adekvat sätt i praktiken då de var 

av ovanstående åsikt. Att sexualitet i allmänhet anses som ett privat ämne av samhället var 

en faktor som kunde påverka sjuksköterskans inställning också i sin yrkesroll enligt Sung 

med flera (2016). I studien av Saunamäki med flera (2010) sågs ett samband mellan 

åsikten att sexuell hälsa är ett för privat ämne och att inte känna sig bekväm att diskutera 

ämnet med patienten. 

 

Vikten av hur ett tabubelagt område adresseras diskuteras av sjuksköterskor i fem av 

studierna. En eventuell ingång för många var att utgå ifrån sjukdomen, det biomedicinska. 

Detta för att sedan övergå till den sexuella hälsan genom sjukdomens påverkan eller 

eventuella biverkningar från läkemedel (Baker-Green m.fl., 2017; Jaarsma m.fl., 2010; 

Klaeson m.fl., 2017; McCabe & Holmes, 2014; Olsson m.fl., 2012). En sjuksköterska i 

studien av Baker-Green, (2017) tyckte att det medicinska förhållningssättet underlättade 

för att behålla sin professionalism. I en studie uppfattades det lättare att adressera att 

sjukdom kunde påverka ett fysiologiskt problem som mannens förmåga till erektion 

(Olsson m.fl., 2012) . Kvinnors svårigheter med sexualiteten i samman med sjukdom 

ansågs vara mer av psykologisk art och blev därför mer tabubelagd enligt Klaeson med 

flera ( 2017). Vissa sjuksköterskor i tre av studierna tyckte att ett säkert sätt att närma sig 

ett så delikat ämne kunde vara humor och en rolig nästintill skämtsam jargong. 

Arbetsplatsens kultur angående sexualitet och sexuell hälsa kunde smitta av sig på 

sjuksköterskans sätt att ta upp ämnet med patienten. Om det var ”högt i tak” gällande att 

prata om sexualitet i kollegiet och det fanns en tillåtande kultur kunde detta vara främjande 

även i samtalet med patienten om sexuell hälsa (McCabe & Holmes, 2014; Olsson m.fl., 

2012; Saunamäki & Engström, 2014). 
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En uppfattning som stoppade många sjuksköterskor från att ta upp sexuell hälsa med 

patienterna var att då dessa var svårt sjuka var detta inte en prioritering i deras liv i nuläget 

kunde avläsas i fyra av studierna. Sjukdomens närvaro förutsattes ha släckt den sexuella 

lusten eller tagit upp det utrymme och energi som i avsaknad av sjukdom ägnades åt 

sexualiteten (McCabe & Holmes, 2014; Olsson m.fl., 2012; Saunamäki & Engström, 2014; 

Zeng m.fl., 2012). Vissa av deltagarna i studien av Saunamäki och Engström, (2014) hade 

svårt att koppla ihop att en svårt sjuk människa kunde längta efter annat än mindre intima 

ömhetsbetygelser som till exempel handhållning. De tyckte därmed att samtalen om 

sexualitet och sexuell hälsa var mer aktuella för patienter med mindre allvarliga 

sjukdomstillstånd. Majoriteten av deltagarna i studien av Zeng med flera (2012) ansåg att 

kvinnor med gynekologisk cancer hade mer allvarliga saker att vara bekymrade över än sin 

sexuella hälsa och därmed fick vården av den låg prioritet. En deltagare i McCabe och 

Holmes (2014) beskriver att det fanns många prioriteter innan den sexuella hälsan i 

vårdandet av ungdomar med funktionsvariationer. Basala livsviktiga funktioner 

prioriterades framför sexuell hälsa även om dessa inte var akuta, exempelvis var en 

farhåga, ”kommer de att få en förkylning denna vinter och hur blir det då med deras 

andning kommer de att klara det?”.  I studien av Olsson med flera (2012) var det den 

sexuella dysfunktionens grad rent fysiologiskt som avgjorde behovet av samtal enligt 

sjuksköterskorna. 

 

Faktorer hos patienten som påverkar sjuksköterskans inställning 

Att sjuksköterskan inte kände sig bekväm att samtala om sexuell hälsa med patienten var 

ett fenomen i flera studier (Baker-Green, 2017; Jaarsma m.fl., 2010; Klaeson m.fl., 2017; 

Olsson m.fl., 2012; Saunamäki & Engström, 2014; Saunamäki m.fl., 2010; Yip m.fl., 2015; 

Zeng m.fl., 2012). 

 

Något som gjorde sjuksköterskan obekväm i samband med dessa samtal var åldersskillnad 

mellan dem och patienten vilket återfinns i fem studier (Baker-Green, 2017; Klaeson m.fl., 

2017; Nakopoulou m.fl., 2009; Olsson m.fl., 2012; Saunamäki & Engström, 2014). Vissa 

medverkande i studien av Nakopoulou med flera (2009) menade att åldersskillnad kunde 

vara en sådan betydande faktor att det var direkt opassande att sjuksköterskan tog upp 

sexuell hälsa och sexualitet med patienten eller tvärtom. Om sjuksköterskan var av 

kvinnligt kön och patienten var yngre än henne var en rädsla att vårdarens motiv kunde 

missuppfattas. I studien av Baker-Green (2017) och Olsson med flera (2012) kände 

deltagarna tvärtemot ovanstående att det var mer obekvämt att tala med patienter som var 

deras egen ålder eller äldre. Några deltagare uppgav att ett hinder för dem var att de äldre 

patienterna påminde om deras mor- och farföräldrar (Baker-Green 2017). Liknande resultat 

kunde utläsas i Klaeson med flera (2017) då deltagarna tyckte att det var svårt att adressera 

sexuell hälsa med patienter i sin egen ålder och än mer utmanade då patienterna var över 

80 år gamla. Samma fenomen kan ses i studien av Saunamäki och Engström (2014) där de 

flesta av deltagarna inte frågade de äldre patienterna om sexuell hälsa då deras uppfattning 

var att de inte hade sex längre och var av en generation som inte talade om detta ämne. Vid 

eftertanke ändrade sig en andel av deltagarna i Klaeson med flera (2017) till att det snarare 

var deras fördomar om äldre människor som mindre sexuella varelser som gjorde att 

frågorna om sexuell hälsa uteblev. En faktor som gjorde det enklare att tala med yngre 

patienter än äldre var att sjuksköterskorna kunde gå in i en föräldraroll och att patienterna 

själva var mer frispråkiga om sin sexuella hälsa. Detta verkar dock inte alltid vara fallet då 

ca 23 procent av deltagarna i studien av Yip med flera (2015) hävdade att en hämmande 

faktor för deras samtal om sexuell hälsa var tonåringars ovilja att diskutera ämnet.  

 



20 

 

Patientens kön var en faktor som påverkade sjuksköterskan inställning till att tala om 

sexuell hälsa och kunde vara avgörande ifall ett samtal blev av eller inte enligt fyra av 

studierna (Nakopoulou m.fl., 2009; Olsson m.fl., 2012; Oskay m.fl., 2014; Sung m.fl., 

2016). En del av deltagarna i studien av Nakopoulou med flera (2009) menade att samtal 

om sexuella hälsa då sjuksköterska och patient var av olika kön var direkt opassande. I 

studien av Klaeson med flera (2017) framgår det att sjusköterskorna fann det enklare att 

diskutera den sexuella hälsan med män då de upplevde att deras eventuella problem var 

mer konkreta än kvinnornas. Kunskapen fanns att både män och kvinnors sexuella hälsa 

kunde bli påverkad av de diagnoser som var aktuella. Då mäns sexuella hälsa räknades 

som fysiologisk och kvinnors mer relationell och emotionell kändes det mer naturligt att 

adressera männen om den sexuella hälsan. Kvinnors sexualitet kändes mer osynlig och inte 

konkret (Klaeson m.fl., 2017). 

I studien av Quinn med flera (2011) om kommunikation om sexuell hälsa inom psykiatrin 

vittnade många av deltagarna om att ämnet sexuell hälsa diskuterades från olika vinklar 

beroende om patienten var en man eller kvinna. Män, speciellt unga sågs i studierna som 

sexuella varelser med stark drift som de eventuella medicinska biverkningarna hämmade 

(Olsson m.fl., 2012; Quinn m.fl., 2011). De fick mycket medkänsla till följd av detta och 

det fanns förståelse om detta påverkade männens compliance. Kvinnorna ansågs snarare 

vara utsatta för risker för sin sexuella hälsa i och med sin diagnos. Därmed gick samtalen 

ut på att prata om eventuella riskbeteende, oönskade graviditeter och risken för sexuellt 

överförbara sjukdomar. Majoriteten av de manliga och kvinnliga sjuksköterskorna i studien 

kände obehag att ta upp sexualitet och sexuell hälsa med patienter av motsatt kön då de 

inte ville missuppfattas. Rädsla fanns för att det skulle verka som om de gav inviter, 

kränkte eller skapade obehag för patienten på annat vis. De resonerade också i banor av att 

patienten antagligen skulle vara mer bekväm och öppen i samtal om sexuell hälsa med 

vårdpersonal av samma kön. Två av deltagarna var av annan uppfattning. Den kvinnliga 

sjusköterskan antog att det hade med hennes ålder att göra, hon var 49 år och tyckte inte att 

samtalet om sexualitet och sexuell hälsa med patienter av manligt kön var något problem. 

Den manliga sjuksköterskan kände sig trygg i samtalet med kvinnliga patienter då han var 

trygg i sin professionella roll. Om en manlig eller kvinnlig sjuksköterska skulle vara mest 

lämpad att närma sig ämnet med patienten var också beroende av en rad andra faktorer 

som exempelvis religion, etnicitet, kulturell bakgrund eller eventuella trauman som 

övergrepp menade deltagarna i studien (Quinn m.fl., 2011).  

 

Faktorerna kön, religion, kultur, patienters eventuella funktionsvariationer, civilstånd och 

sexuell preferens benämn av några deltagare i studierna av Baker-Green (2017) och Ek 

med flera (2018) som eventuella barriärer för att ta upp samtalet om den sexuella hälsan. 

Även språk benämndes som en barriär i studien av Ek med flera 2018. I studien av Olsson 

med flera (2012) framgår gällandes patienters civilstånd att om de hade en partner 

bedömde sjuksköterskorna att problemen med den sexuella hälsan kunde hanteras inom 

relationen och därmed fanns ej behov av samtal om den sexuella hälsan med vårdaren. I 

Yip med flera (2015) kände sjuksköterskorna mest obehag vad gällde att besvara frågor 

eller adressera ämnet med personer som tillhörde HBTQ-spektrat. Att prata om sexualitet 

och sexuell hälsa med ungdomar med funktionsvariation benämner några av deltagarna i 

McCabe och Holmes (2014) studie som utmanande. Dels var familjen till patienten ofta 

väldigt involverad i sina anhörigas liv. Det förekom rädsla från familjen att den anhöriga 

skulle bli utnyttjad om denne började med sexuella aktiviteter. Det fanns också historiskt 

sett en uppfattning från vissa i samhället att det var avvikande att personer med 

funktionsvariationer hade ett sexuellt liv och detta kunde återspeglas i familjernas 

uppfattning enligt deltagarna. Av rädsla att stöta sig med familjen som var en så 
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närvarande del vid vårdandet så drog sig deltagarna att ta upp samtalet om sexuell hälsa 

med patienterna.  

 

Det fanns erfarenheter i undersökningsgruppen i Klaeson med flera (2017) där den sexuella 

hälsan hade adresserats och ledde till ett alltför explicit samtal. Patienterna delade med sig 

av mycket privata detaljer som inte ansågs höra hemma i hälso- och sjukvårdsdiskursen. 

Samtalen hade känts påträngande och i vissa fall mynnat ut i trakasserier mot 

sjuksköterskan. Deltagarna som hade upplevelser av detta slag kände obehag att ta upp 

ämnet och undvek oftast samtalet om sexuell hälsa i fortsättningen.  

 

Det var inte bara sjuksköterskans egen genans eller obehag som återfanns som en 

hämmande faktor för samtalen om sexuell hälsa. Att göra patienten obekväm eller generad 

var något som kunde utläsas i fyra av studierna som en hämmande faktor (Baker-Green, 

2017; Jaarsma m.fl., 2010; Oskay, Can, & Basgol, 2014; Saunamäki & Engström, 2014). 

Viljan att inte kränka eller för att visa respekt för patientens privatliv ledde till att ämnet 

undveks enligt Baker-Green, (2017) och  Saunamäki och Engström, (2014). Att det var 

sjuksköterskans uppgift att ta upp ämnet på ett sätt som inte skapade obehag för patienten 

var uppfattningen hos några av deltagarna i studien av Klaeson med flera (2017). Dessa 

hade positiva upplevelser av att ta upp den sexuella hälsan med patienter vilket gjorde dem 

modigare. Ett naturligt samtal var målet för dessa deltagare och de uttalade betydelsen av 

att våga fråga. Tekniker utformades varefter de höll samtalen som gjorde dessa enklare.  

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

Denna litteraturöversikts syfte var att beskriva och belysa faktorer som påverkade 

sjuksköterskans kommunikation om sexuell hälsa och sexualitet med patienten. De studier 

vi studerat belyste både hindrande och främjande faktorer. 

 

Vårdens organisation och strukturella faktorer 

Många sjuksköterskor upplevde bristande stöd från organisationens och arbetsplatsens håll 

(Klaeson m.fl., 2017; Nakopoulou m.fl., 2009; Olsson m.fl., 2012; Saunamäki & 

Engström, 2014; Sung, Jiang, Chen, & Chao, 2016; Yip m.fl., 2015). Organisationen 

lyckades inte med att utforma vården och vårdmiljön så att denna underlättade för 

sjusköterskorna i deras möjlighet att samtala om den sexuella hälsan (Ek m.fl., 2018; 

Klaeson m.fl., 2017; Olsson m.fl., 2012). Bland annat fanns brist på avskildhet (Ek m.fl., 

2018; McCabe & Holmes, 2014; Nakopoulou m.fl., 2009; Zeng m.fl., 2012).   

Det verkar vara så att olika avdelningar och sjukhus skapar olika möjligheter för vårdarna 

att hålla samtal om sexuell hälsa. Detta kan vara beroende av vilket sjukdomstillstånd 

patienterna har (Klaeson m.fl., 2017; Olsson m.fl., 2012). Skillnader görs också i olika 

patientgrupper men då av sjuksköterskan själv med utgångspunkt i dennes fördomar 

(Baker-Green, 2017; Nakopoulou m.fl., 2009; Oskay m.fl., 2014; Saunamäki & Engström, 

2014; Sung m.fl., 2016). Att organisationen och sjuksköterskan gör dessa prioriteringar går 

inte i linje med en holistisk och personcentrerad omvårdnad. Många sjukdomar riskerar att 

påverka den sexuella hälsan hos patienten (Edberg & Wijk, 2014) och vårdaren måste 

kunna se personen bakom sjukdomen och sätta patienten i centrum (Friberg & Öhlén, 

2014). Med utgångspunkt i holistisk hälsa ses människan i kropp, själ och ande. Denna 

helhet ska tillsammans vara i balans för en god hälsa (Edberg & Wijk, 2014). För att 

optimera möjligheten för en personcentrerad värdegrund behöver den få sätta sin prägel på 

organisationens fysiska och organisatoriska strukturer såsom vårdarkitektur, journalsystem, 

övervakningsutrustning och rondrutiner (Wolf & Carlström, 2014). När organisationen inte 
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lyckas med detta riskerar dessa värderingar att inte följas av personalen. Vårdarna kan då 

med stor sannolikhet inte längre erbjuda en holistisk och personcentrerad omvårdnad vilket 

blir en hämmande faktor för samtalet om sexuell hälsa.  

 

Sjuksköterskans professionella bemötande och ansvar  

En tillitsfull relation kunde både innebära en familjär mer långgående relation 

(Nakopoulou m.fl, 2009) eller en något mer nystartad, opersonlig relation (Baker-Green 

m.fl., 2017). Då alla patienter är unika individer finns det kanske inget klart svar på vilken 

slags relation som lämpar sig bäst, den något mer korta och strikta eller den långtgående 

familjära. Något som de flesta var överens om i den forskning vi tagit del av var att 

relationen bör vara professionell så att inte det skedde några övertramp gentemot 

patientens integritet (Baker-Green m.fl., 2017; McCabe & Holmes, 2014; Quinn m.fl., 

2011). Humor och en skämtsam jargong nämndes i några av studierna som en främjande 

faktor för samtalet om sexuell hälsa (McCabe & Holmes, 2014; Olsson m.fl., 2012; 

Saunamäki & Engström, 2014). En tanke i samband med det var att relationen bör vara 

något etablerad för att applicera en humoristisk ingång till samtalet om den sexuella hälsan. 

Kanske är inte taktiken med humor som ingång lämplig för det första mötet.  

Att patienten initierar samtalet kan ses som en främjande faktor till samtalet om sexuell 

hälsa mellan sjuksköterska och patient. Många deltagare i studierna nämnde att det fanns 

en oro för att göra patienten obekväm eller kränka dennes integritet genom att adressera 

den sexuella hälsan (Baker-Green, 2017; Jaarsma m.fl., 2010; Oskay, Can, & Basgol, 

2014; Saunamäki & Engström, 2014). Kanske kan detta vara en orsak till att så många 

sjuksköterskor önskade eller förväntade sig att patienten skulle leda in samtalet på sin 

sexualitet eller sexuella hälsa. Att patienten är med och initierar samtalet kan vara en faktor 

som främjar både samtalet och ett personcentrerat förhållningsätt där patienten är delaktig i 

sin vård. Några av deltagarna i Klaeson med flera (2017) som hade positiva upplevelser av 

att ha tagit upp den sexuella hälsan med patienter blev modigare och mer frekventa i 

adresserandet av ämnet. Då samtalet uppfattas som lyckat kan således sjuksköterskans 

egna initiativförmåga stärkas och kanske blir samtalet om den sexuella hälsan inte lika 

beroende av patientens initiativ.  

 

Det förekom att sjuksköterskor ansåg att den sexuella hälsan kunde kommuniceras inom 

hälso- och sjukvården men inte utav allmänsjuksköterskan då andra vårdgivare var bättre 

lämpade (Baker-Green, 2017; Ek m.fl., 2018; Nakopoulou m.fl., 2009; Olsson m.fl., 2012; 

Oskay m.fl., 2014; Saunamäki & Engström, 2014; Zeng m.fl., 2012). Rådgivning och 

stödjande åtgärder av den sexuella hälsan har främst varit ett område för barnmorskor i 

Sverige. Patienter som har problem med den sexuella hälsan finns i många områden av 

hälso- och sjukvården. Därmed är det viktigt att också allmänsjuksköterskor fördjupar sin 

kunskap och dess olika perspektiv inom sitt arbetsområde (Edberg & Wijk, 2014). I 

studien av Klaeson med flera (2017) var det problemets karaktär som avgjorde. Om 

problematiken med den sexuella hälsan var av mer emotionell karaktär var det läkaren eller 

barnmorskans uppgift att möta patienten i samtal. Svårigheter av medicinsk eller 

fysiologisk karaktär kunde behandlas av sjuksköterskan (Klaeson m.fl., 2017). Detta fann 

vi något motsägelsefullt mot den en utbredda uppfattning som verkar vara att 

sjuksköterskans omvårdnad har en mer holistisk ingång(McCabe & Holmes, 2014; 

Nakopoulou m.fl., 2009; Saunamäki & Engström, 2014), medan läkaren i större 

utsträckning behandlar de fysiologiska problemen ur ett mer biomedicinskt perspektiv.  

 

I studien av McCabe och Holmes (2014) var deltagarna av den allmänna uppfattningen att 

sjuksköterskan genom sin profession hade tillåtelse att beröra känsliga ämnen som sexuell 
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hälsa. Deltagarna i Saunamäki & Engström (2014) menade att patienten kanske hade en 

hemlig förhoppning om att sjuksköterskan skulle ta upp ämnet då de själva inte vågade. Ett 

naturligt samtal om sexuell hälsa var målet för deltagarna och de uttalade betydelsen av att 

våga fråga. Enligt FN (1994) ska det vara en rättighet att ha ett säkert sexualliv. Kön, 

sexuell identitet, religionstillhörighet, socioekonomisk status, funktionsnedsättning, 

sjukdom eller skada skall inte på något sätt inverka eller göra avkall på dessa rättigheter. 

Diskriminering, våld och tvång hotar att skada den sexuella hälsan och får därmed inte 

förekomma (FN, 1994). I en studie utförd 2014 på 28 av medlemsstaterna i Europiska 

unionen [EU] finns att utläsa att mer än en av fem kvinnor har utsatts fysiskt eller sexuellt 

våld från en nuvarande eller före detta partner (European Union Agency for Fundamental 

Rights, 2014). För att tillit mellan patient och vårdare ska utvecklas krävs uppriktighet, 

visat intresse, förtroende, värme, respekt för olikheter samt trovärdighet från vårdarens håll 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Att sjuksköterskan inte adresserar eller bjuder in till 

samtal om den sexuella hälsan (Arikan m.fl., 2015; Baker-Green, 2017; Saunamäki & 

Engström, 2014; Saunamäki m.fl., 2010; Zeng m.fl., 2012) kan leda till att personer som 

varit med om övergrepp, våld och hot inte vågar berätta för någon. Sjuksköterskan kan inte 

erbjuda patienten hjälp och omvårdnad om denne inte är villig att samtala om sexuell hälsa 

och sexualitet. Detta kan påverka de långsiktiga konsekvenserna efter ett övergrepp. Dessa 

påverkas både av omständigheterna runt övergreppet men även tiden efter det. Vilket stöd 

som finns att tillgå, om den utsatta blir betrodd eller inte och hur omvärlden reagerar på 

övergreppet är faktorer som påverkar läkningen (NCK,2014). För att alla patienters 

rättigheter till god sexuell hälsa ska uppfyllas kan det alltså vara av vikt att vårdaren och 

vården erbjuder en säker plats som patienter känner tillit till och dit de kan vända sig vid 

behov.   

 

Sjuksköterskans inställning till kommunikation om sexualitet och sexuell hälsa 

I inledningen till denna litteraturöversikt delade vi med oss av erfarenheter från 

praktikperioder. Vi berättar om hur våra handledare sagt att de brukar hoppa över att fråga 

om den sexuella hälsan då det kunde bli konstig stämning eller var irrelevant vid det 

aktuella vårdtillfället. Vi fann deltagare i studierna som inte tyckte sexualitet och sexuell 

hälsa hörde till vårdkontexten över huvud taget. Sexualitet och sexuell hälsa räknades till 

den privata sfären vilket var en hämmande faktor för kommunikationen (Arikan m.fl., 

2015; Saunamäki & Engström, 2014; Saunamäki m.fl., 2010; Zeng m.fl., 2012). Vi 

uppmärksammade att det fanns deltagare med ovanstående inställning i studier som var 

genomförda i flera olika länder. Det går således inte att se ett direkt samband mellan 

åsikten att sexuell hälsa är en del av den privata sfären och kultur eller tradition i ett 

specifikt land i de studier vi har inkluderat i denna litteraturöversikt. Att sexualitet och 

sexuell hälsa skulle vara fristående från vår övriga hälsa motsägs bland annat i Edberg och 

Wijk, (2014) likt hunger och törst har de sexuella behoven sina ursprung i ”reptilhjärnan”. 

Det är ett basalt behov som i hög grad bidrar till vår hälsa ur ett holistiskt perspektiv och 

hör alltså till vårdkontexten. För många sjuksköterskor i olika länder var inställningen till 

kommunikationen om sexuell hälsa och bortprioriteringen av samtal återkommande 

hindrande faktorer (Arikan, Meydanlioglu, Ozcan, & Canli Ozer, 2015; Jaarsma m.fl., 

2010; McCabe & Holmes, 2014; Nakopoulou m.fl., 2009; Olsson m.fl., 2012; Oskay m.fl., 

2014; Quinn m.fl., 2011; Saunamäki & Engström, 2014; Saunamäki m.fl., 2010; Sung 

m.fl., 2016; Zeng m.fl., 2012). Vår upplevelse från praktikperioderna om sjuksköterskors 

inställning till samtalet kring den sexuella hälsan verkar alltså vara ett fenomen även i 

andra länder än Sverige. 
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Tabu är en hindrande faktor som påverkar sjuksköterskan i dennes kommunikation med 

patienten om den sexuella hälsan (Arikan m.fl., 2015; McCabe & Holmes, 2014; 

Saunamäki & Engström, 2014). Enligt WHO (2017) krävs ett öppet sinne kring sexualitet 

för att kunna uppnå god sexuell hälsa. Detta blir motsägelsefullt om inte vården och 

vårdarna kan visa gott föredöme genom ett öppet sinne i kommunikation om den sexuella 

hälsan. Enligt Klaeson med flera (2017) var det upp till var och en av sjuksköterskorna att 

själva prioritera huruvida de adresserade den sexuella hälsan hos patienten. Detta ledde till 

att patienterna fick olika typ av vård beroende på vilken sjuksköterska de blev tilldelade 

(Klaeson m.fl., 2017). Alltså kanske det inte räcker att som patient vara öppen kring sin 

sexualitet och sexuell hälsa utan denne ska även ha turen att bli tilldelad en vårdare som 

har god förmåga att kommunicera om sexuell hälsa och ett öppet sinne för detta. Rutin 

etablerad av organisationen där det är tydligt uttalat att sjuksköterskan ska adressera 

sexuell hälsa med patienten kan minimera risken att sjuksköterskan väljer bort att samtala 

om ämnet till följd av personlig inställning.  

  

Att inte se personen framför sjukdomen fanns det många exempel på i de studier vi 

studerat. En uppfattning som stoppade många sjuksköterskor från att ta upp sexuell hälsa 

med patienterna var att då de var svårt sjuka var detta inte en prioritering i deras liv i 

nuläget (McCabe & Holmes, 2014; Olsson m.fl., 2012; Saunamäki & Engström, 2014; 

Zeng m.fl., 2012). Vissa av deltagarna hade svårt att koppla ihop att en svårt sjuk människa 

kunde längta efter annat än mindre intima ömhetsbetygelser som till exempel handhållning. 

De tyckte därmed att samtalen om sexualitet och sexuell hälsa var mer aktuella för 

patienter med mindre allvarliga sjukdomstillstånd (Saunamäki & Engström, 2014). Detta 

exempel kan tolkas som att individerna ses som en grupp ”svårt sjuka människor” istället 

för att ur ett mer holistisk perspektiv se personerna som enskilda individer som trots sin 

sjukdom kan ha friskfaktorer som sexuell lust. Detta kan tyda på livskraft som manifesteras 

som viljan till ett intimt samliv. Detta går även emot personcentrerad omvårdnad som 

syftar till att sätta patienten i första fokus och inte endast sjukdomen. Omvårdnad inom 

sexuell hälsa bör precis som all omvårdnad bedrivas personcentrerat (Friberg & Öhlén, 

2014). Vi uppfattar att ett personcentrerat förhållningssätt till omvårdnad främjar samtalet 

om den sexuella hälsan. 

 

Faktorer hos patienten som påverkar sjuksköterskans inställning 

Att det var bekvämare att tala om sexuell hälsa ur ett biomedicinskt eller fysiologiskt 

perspektiv ledde i vissa fall till att deltagare uppfattade det lättare att tala med män än 

kvinnor om sexuell hälsa (Klaeson m.fl., 2017; Olsson m.fl., 2012). Detta för att kvinnors 

problem med sin sexuella hälsa ansågs mer psykologiska, exempelvis ansågs att de löpte 

risk för övergrepp då de hade svårt med gränssättningar (Quinn m.fl., 2011). Männens 

problem ansågs mer fysiologiska, ett exempel som förekom i flera studier var männens 

problem med erektion (Olsson m.fl., 2012; Quinn m.fl., 2011). Det fanns också en annan 

förståelse och medkänsla för mäns eventuella dysfunktion sexuellt som kommit till följd av 

sjukdom eller medicinering (Quinn m.fl., 2011). Detta kan vara en följd av att en del 

människor i samhället ser på mäns sexuella behov som mer självklara och starka än 

kvinnans. Det kan finnas uppfattningar om att kvinnans lust och behov av sex inte är 

likvärdiga med mannens. Att mannens erektion är en förutsättning för god sexuell hälsa 

och sexuell aktivitet kan intolkas i de resultat vi läst där det framgår att det är främst 

mannens erektionsproblem som sjuksköterskorna fått information om och även 

uppmärksammar i praktiken.  
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Åldersskillnad var något som gjorde sjuksköterskan obekväm i samband med samtal om 

sexuell hälsa mellan dem och patienten (Baker-Green, 2017; Klaeson m.fl., 2017; 

Nakopoulou m.fl., 2009; Olsson m.fl., 2012; Saunamäki & Engström, 2014). I studien av 

Saunamäki och Engström (2014) frågade de flesta av deltagarna inte äldre patienterna om 

sexuell hälsa då deras uppfattning var att de inte hade sex längre och var av en generation 

som inte talade om detta ämne. Även äldre människor har sexuella rättigheter (FN, 1994) 

och nedsatt fysisk förmåga till sexuell aktivitet tär på livskraften (Wiklund-Gustin & 

Bergbom, 2012). Alla människors sexuella rättigheter ska respekteras men det verkar 

finnas brister i detta. Dessa inställningar och fördomar från sjuksköterskor kan vara 

hindrande faktorer till samtal om den sexuella hälsan och därmed påverka vilken typ av 

vård de kan erbjuda till äldre människor. Många sjuksköterskor berättade att de inte trodde 

sig besitta tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att kunna hålla samtal med äldre 

patienter om sexuell hälsa därav undveks ämnet (Arikan m.fl., 2015; Ek m.fl., 2018; 

Klaeson m.fl., 2017; Olsson m.fl., 2012; Oskay m.fl., 2014). Det verkar som att äldre kan 

bli exkluderade från samtal om sexuell hälsa i vårdkontexten på grund av kunskapsbrist. 

Det är alltså inte bara sjuksköterskans fördomar och attityd som spelar in.   

  

Patienters sexuella preferenser benämns av några deltagare i studierna av Baker-Green 

(2017) och Ek med flera (2018), som eventuella barriärer för att ta upp samtalet om den 

sexuella hälsan. I Yip med flera (2015) kände sjuksköterskorna mest obehag vad gällde att 

besvara frågor eller adressera ämnet med personer som tillhörde HBTQ 

spektrat. Vårdpersonalen ska i bemötandet alltid utgå från principen om människors lika 

värde samt arbeta för patientens hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Ett av de tre 

kommunikationsbegreppen enligt Wiklund Gustin och Bergbom, (2012) är etisk 

kommunikation. Där är grunden för kommunikation deltagarnas lika värde, rätten till 

autonomi och den ömsesidiga respekten för varandra.  

Om sjuksköterskan känner obehag att kommunicera med HBTQ-personer kan det leda till 

att de inte känner sig respekterade eller sedda av sjuksköterskan. Om sjuksköterskan gör 

skillnad på vilka de kan samtala med leder det till att bemötandet inte utgår ifrån allas lika 

värde. Personer som definierar sig inom HBTQ hemlighåller ofta sin sexuella läggning och 

privatliv i nya miljöer. Detta är ofta en följd av att de ständigt möts av heteronormativitet i 

samhället och därmed känner en viss osäkerhet i hur de kommer bli mottagna om de är 

transparenta med sitt liv (Röndahl, 2010). Detta ovanstående, tillsammans med 

sjuksköterskans osäkerhet som leder till obehag att adressera samtalet om sexuell hälsa 

med patienterna som definierar sig som HBTQ, verkar således hämmande för både 

uppkomst av samtal om sexuell hälsa och tilliten. Det kan vara så att sjuksköterskorna som 

har svårt att prata om sexuell hälsa med HBTQ-personer anser att deras sexualitet är något 

avvikande från normen och det skapar osäkerheten. Heteronorm i vårdsammanhang kan 

alltså vara en hämmande faktor för samtalet om sexuell hälsa mellan sjuksköterska och 

patient. De studier som inkluderats i vår litteratur översikt där ovanstående fenomen 

förekom var genomförda i Storbritannien (Baker-Green, 2017), Nederländerna (Ek m.fl., 

2018) och Kina (Yip m.fl., 2015). Detta kan alltså vara specifikt för dessa länder men det 

verkar som att fenomenet också fanns i Sverige. HBTQ-personer har större problem med 

den sexuella hälsan än genomsnittet och av olika anledningar söker de inte vård eller tar 

upp sina problem med hälso- och sjukvården vid vårdtillfället. Många av dessa personer 

berättar om ett heteronormativt bemötande i hälso- och sjukvården (Statens 

folkhälsoinstitut, 2012). Många sjuksköterskor berättade att de inte trodde sig besitta 

tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att kunna hålla samtal om sexuell hälsa med 

patienter inom HBTQ, därav undveks ämnet (Arikan m.fl., 2015; Ek m.fl., 2018; Klaeson 

m.fl., 2017; Olsson m.fl., 2012; Oskay m.fl., 2014). Det verkar som om personer som 



26 

 

definierar sig som HBTQ kan bli exkluderade från samtal om sexuell hälsa i vårdkontexten 

på grund av kunskapsbrist. Det är alltså inte bara sjuksköterskans fördomar och attityd som 

spelar in.   

 

Att prata om sexualitet och sexuell hälsa med ungdomar med funktionsvariation benämner 

några av deltagarna i McCabe och Holmes (2014) studie som extra utmanande. Enligt 

deltagarna fanns det en uppfattning i samhället att det var avvikande att personer med 

funktionsvariationer hade ett sexuellt liv och detta kunde återspeglas i familjernas 

uppfattning. Av rädsla att stöta sig med familjen som var en så närvarande del vid 

vårdandet så drog sig deltagarna att ta upp samtalet om sexuell hälsa med patienterna. En 

personcentrerad omvårdnad kan innebära att involvera närstående i samtalet om den 

sexuella hälsan. På så sätt kan både patienten och dennes närstående få utbildning och stöd 

i situationen de befinner sig i efter behov, situation och kunskapsnivå (Friberg & Öhlén, 

2014). Att involvera familj eller närstående kan tänkas vara givande i vissa fall. Men om 

det alltid är bra att involvera närstående kan diskuteras. Funktionsvariation är ett brett 

begrepp som kan sträcka sig från nedsatt fysisk förmåga till utvecklingssjukdom. Är en 

ung människa som förlorat ett ben lika beroende av sina närståendes inblandning i den 

sexuella hälsan som en ung person som på grund av utvecklingssjukdom har svårt att göra 

sig förstådd och därmed sätta gränser i sexuella sammanhang? Då alla individer är olika 

finns inget självklart svar på den funderingen men en relevant fråga att reflektera över är: 

När är det hämmande att involvera närstående i samtalet om den sexuella hälsan och när är 

det främjande? Viktigt verkar ändå vara att sjuksköterskan lyfter frågan och vågar prata om 

sexualitet även om det kan kännas obekvämt för de inblandade.   

 

Metoddiskussion  

En litteraturstudie valdes som metod. Detta för att skapa en bred överblick av aktuell 

forskning inom valt vårdvetenskapligt område (Kristensson, 2014). Då forskning ständigt 

går framåt och mängden studier som publiceras snabbt ökar kan denna litteraturöversikt 

bidra med att sammanställa aktuell forskning (Ejvegård, 2009). Då vi valde att göra en 

allmän litteraturstudie utan systematisk ansats fanns risken för att resultatet inte är lika 

tillförlitligt som om en systematisk översikt hade valts. Brister i resultatet kan finnas till 

följd av att informationen vi tagit del av har varit avgränsad. Forskarna inom valt område 

kan ha kommit fram till mycket varierade resultat och då litteraturöversikten inte har haft 

en systematisk ansats fanns inte hela bilden av vad aktuell forskning faktiskt visar. 

Eftersom all forskning i ämnet inte är representerad har ett urval skett där vi kan ha varit 

selektiva efter det resultat vi förväntade oss att finna (Forsberg & Wengström, 2015). Det 

resultat som förväntades kan ha varit influerat av vår tidigare förförståelse i ämnet samt 

den information vi bearbetat till bakgrunden i detta arbete. Enligt Henricsson, (2017) är 

detta något som kan undvikas med en välgjord systematisk litteraturöversikt där även den 

forskning som författaren inte känner till eller som stödjer dennes förväntan eller åsikt 

gällandes resultat inkluderas. Med de förutsättningar vi hade inför vårt enskilda arbete var 

allmän litteraturstudie mer lämpad. Vi reflekterar över att det kunde varit givande att göra 

en kvalitativ intervjustudie om valt forskningsområde. En direktuppfattning om 

sjuksköterskans upplevelse av samtal om sexuell hälsa med patienten hade då erhållits. Vi 

hade då fått ta del av vad denne upplevde som hindrande eller främjande faktorer för 

samtalet, uttryckt med egna ord (Henricson, 2017). Därmed hade informationen erhållits 

direkt ifrån primärkällan. Det hade dock varit svårt att intervjua sjuksköterskor utanför 

Sverige och vi ser ett värde med att denna litteraturöversikt innehåller forskning på 

sjuksköterskor i en mer internationell kontext då Sverige kan upplevas som ett 

mångkulturellt land. Vidare har den forskning vi sammanställt betydligt många fler 
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deltagare till antal än vad vi hade haft resurser att intervjua. Det kan därför finnas ett värde 

i vald metod där vi får ta del av många sjuksköterskors uppfattning om vad som påverkar 

kommunikationen om sexuell hälsa och sexualitet med patienter.  

 

Databaser som användes var Pubmed och Cinahl då de båda innehåller vetenskapliga 

artiklar inom omvårdnadsområdet. Valet att använda två databaser ökade möjligheten att få 

mer med relevant underlag till studien (Forsberg & Wengström, 2015). Från början valdes 

att endast inkludera studier där deltagarna var grundutbildade sjuksköterskor. Detta har vi 

ändrat på under arbetets gång då studier gjorda i andra länder ibland verkar ha annorlunda 

graderingar på utbildningen med olika grader av specialistkompetenser. Exempelvis kunde 

en allmänsjuksköterska med endast grundutbildning kallas oncological nurse på grund av 

att hen arbetade på en avdelning för patienter med cancer. Gällande tidsram för publicering 

av de vetenskapliga artiklar valdes publicering mellan 2008-2018 då en litteraturstudie bör 

bygga på färsk forskning (Forsberg & Wengström, 2015). Om vi hade valt att inkludera 

artiklar äldre än tio år hade kanske resultatet sett annorlunda ut. Resultatet hade eventuellt 

kunnat vara relevant även idag men då vi är intresserade av ett så aktuellt läge som möjligt 

känns vår tidsavgränsning rimlig. Artiklar från Turkiet, Storbritannien, Nederländerna, 

Sverige, Kanada, Grekland, Australien, Taiwan och Kina har inkluderats i 

litteraturöversikten. Detta för att få en så bred översikt som möjligt med tanke på att vi 

upplever Sverige som mångkulturellt och det kan då vara värdefullt att få ta del av 

forskning även från andra länder.  

 

Rekommendation av Henricson (2017) är att vid examensarbete välja antingen kvalitativa 

eller kvantitativa studier som underlag för litteraturöversikten. Då vi upplever att 

sjusköterskans samtal om sexuell hälsa är ett relativt outforskat område bestämde vi oss för 

att titta på både kvalitativa och kvantitativa artiklar för en bredare översikt. Då dessa typer 

av studier redovisar sitt resultat på olika sätt kan det finnas en svårighet att jämföra dessa. I 

en kvalitativ studie kan resultatet vara baserat på en mindre grupp och ibland på enskilda 

individer. I kvantitativa studier kan resultatet se mycket liknande ut men kan istället spegla 

en betydligt större grupps uppfattningar. I de fall då uppfattningar från en mindre grupp 

eller enstaka individer redovisats i resultatet har målet varit att det skulle framgå. 

 

Genom att artikeln var peer reviewed fanns en försäkran om att de var kritiskt granskade 

av andra experter inom området (Vetenskapsrådet, 2017). Att endast inkludera peer 

reviewed var inget sökalternativ på Pubmed. Efter handledning av bibliotekarie har vi 

försäkrat oss om detta manuellt. Detta manuella moment innebar att dels granska den 

vetenskapliga artikelns disposition, att denna var förenlig med praxis för hur vetenskapliga 

artiklar ska vara uppbyggda.  (Henricson, 2017). Vi gick också till tidskriften som aktuella 

artiklar publicerats i för att se om denna verkade räknas som en vetenskaplig sådan.  

Genom detta manuella moment fanns risken att vi av misstag inkluderat artiklar som inte 

var vetenskapligt granskade. Sökningar gjordes till en början utan någon handledning men 

efter hjälp av bibliotekarie blev sökningarna mer organiserade, detta var en mycket 

hjälpsam resurs i arbetet och ökade chansen att genomföra detta på ett effektivt och korrekt 

sätt. Namn och abstract på artiklarna genomlästes för bedömning om de verkade relevanta 

för syftet. Detta gjordes var för sig i varsin databas. Risken finns att vi bedömt felaktigt 

och missat relevanta studier som kunde inkluderats om vi båda sökt i båda databaserna. 

Dock har besluten om vilka artiklar som ska inkluderas gjorts av oss båda efter 

genomläsning av abstract, därmed minskar risken för att relevanta studier missats i detta 

steg. De artiklar som hittats genom sökningarna har upplevts relevanta för syftet och det 

har varit relativt friktionsfritt att hitta alla 15 artiklarna till översikten. Därmed kan valen 
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av sökord anses vara lyckade. Då vi även beställt artiklar som verkat relevanta men inte 

fanns tillgängliga för fulltext ökade antalet artiklar för bedömning och inkludering till 

resultatet.   

 

Efter gemensam genomläsning av samlade abstract sållades artiklar bort som inte var 

relevanta för syftet. De återstående artiklarna fulltextgranskades av oss båda och därmed 

avgjordes om de fortfarande var relevanta för studien (Henricson, 2017). Vi har varit två 

författare till denna studie vilket ökar reliabiliteten då fler forskare gör att risken för att 

missa viktiga komponenter minskar (Forsberg & Wengström, 2015). Om artikeln valdes ut 

granskades den enligt ett bedömningsunderlag för att säkerställa den vetenskapliga kvalitén 

och klassificera artikeln enligt vetenskapliga kriterier, se bilaga A (Berg, Dencker & 

Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Bedömningen om artikelns 

vetenskapliga grad kan ha påverkats av vår subjektiva uppfattning. Detta kan ha lett till att 

bedömningen inte blev korrekt och att studier av låg kvalité inkluderades. Att artiklarna var 

på ett annat språk än vårt modersmål kan ha påverkat både bedömning och analys. Det 

finns risker att missuppfattningar har skett. Då osäkerhet om vissa ords betydelse uppstått 

har vi slagit upp dessa i lexikon vilket minskat risken för feltolkningar.  

 

De artiklar som återstod lästes igen i fulltext av oss båda (Friberg, 2012). Fann vi då 

artikeln lämplig skrevs den ut i pappersformat. Eventuella faktorer som bedömdes kunna 

ligga som grund för resultatet ströks under i olika färger. Detta för att sortera och 

kategorisera dessa. Vi letade efter samband men också olikheter i artiklarnas resultat 

(Friberg, 2012). Detta gjordes var för sig på hälften av artiklarna och sedan bytte vi artiklar 

och läste varandras färgunderstrykningar. Möjligheten finns att vi blivit påverkade av den 

andras färgunderstrykningar. Detta kan haft inverkan på bedömningen av informationen i 

artiklarna. Kanske blev våra uppfattningar mer homogena. Att välja att färgmarkera visade 

sig mycket effektivt. Även om vissa teman förändrades under tidens gång så var det lätt 

tack vare färgerna att sortera dessa för uppbyggnad av resultat. Ibland upplevde vi att en 

faktor hörde till två teman och vi var oense i vilket tema faktorn skulle hamna. Detta gav 

bra diskussioner och fördjupad förståelse för att alla teman påverkade varandra och på ett 

eller annat sätt hängde ihop. 

 

Då resultatet sammanställdes efter färgunderstrykningar kan vi ha missat information. 

Risken finns att relevant information kan ha missats vid själva understrykningen och 

förekommit i de ofärgade styckena. Även då vi läste om hela artiklarna var det svårt att 

inte lägga mest uppmärksamhet på de redan färgade områdena. Genom processen 

diskuterade vi med varandra och bestämde tillsammans vilka artiklar som skulle ingå i 

översikten. I de fall vi var oense om artikeln innehöll tillräckligt värdefull information för 

litteraturöversikten inkluderade vi artikeln för vidare bedömning efter rekommendation av 

SBU (2014, refererat i Henricson, 2017). Vi uppfattar ett värde i att ha suttit tillsammans 

och arbetat då dessa diskussioner har kunnat uppstå spontant och i direkt kommunikation. 

Att vara två författare till en forskningsstudie och därmed kunna diskutera anser också 

Polit & Beck, (2017) vara till fördel för resultatet. Vi har lyckats med ett demokratiskt sätt 

att arbeta där bådas åsikter har varit lika mycket värda. Detta har gjort diskussionen ännu 

mer fruktbar. 

 

Slutsats   

Organisationens resurser i att ge sjuksköterskorna vidareutbildning eller träning i samtal 

om sexuell hälsa var en påverkande faktor. Avsaknaden av rutin för kommunikationen om 

sexuell hälsa samt bristen på privata rum där samtalet kunde äga rum var vidare faktorer 
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som påverkar på organisationsnivå. Om vårdandet av sexuell hälsa var en del av 

organisationens vision var detta en främjande faktor för samtalet om sexuell hälsa. 

 

Merparten av studierna pekade på att det behövs mer utbildning för sjuksköterskan 

gällande sexuell hälsa. Brister fanns i grundutbildningen innan erhållen legitimation men 

det saknades också vidareutbildning i sexuell hälsa under det aktiva yrkeslivet. Med 

kunskap och erfarenhet ökade oftast kvalitén och frekvensen av samtalet om sexuell hälsa 

med patienten. 

 

Mycket tyder på att samtal om sexuell hälsa är en del av sjuksköterskans ansvarsområde. 

Sjuksköterskans uppfattning om ifall samtalet kring sexuell hälsa var en del av dennes 

professionella ansvar eller ej påverkade samtalet på ett hindrande eller främjande sätt. 

Allmänhetens uppfattning är i många fall att sjuksköterskan i och med sin profession har 

tillåtelse att beröra den sexuella hälsan i samtal. En professionell tillitsfull relation mellan 

sjuksköterska och patient är främjande för samtal om den sexuella hälsan.  

 

Vårdarens egen privata syn på sexualitet och sexuell hälsa påverkade också samtalet i den 

professionella kontexten. Vem mottagaren var påverkar sjuksköterskan. Sexualitet och 

sexuell hälsa adresserades på olika sätt i olika patientgrupper. 

 

Fortsatta studier 

Vi identifierade mestadels hindrande faktorer i de studier vi tagit del av. Det vore 

intressant att försöka identifiera och lyfta främjande faktorer i forskning och varför de är 

främjande. Eventuellt kan utbildningsmaterial till sjuksköterskor och rutiner utvecklas på 

detta sätt. Hur kultur eller trosuppfattningar i ett mångkulturellt land som Sverige påverkar 

samtalet om den sexuella hälsan i vården skulle vara ytterligare forskningsområden. Då 

holistisk sjukvård utgår från varje persons unikhet måste kanske samtalet om den sexuella 

hälsan se olika ut beroende av kulturella och religiösa faktorer. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Vi hoppas kunna ge sjuksköterskor ett verktyg för att öka sin medvetenhet kring samtalet 

om den sexuella hälsan med patienter. Det kan en stressig arbetsdag vara till hjälp med 

samlad information om de faktorer som främjar ett sådant samtal men också av vikt att få 

syn på de “fallgropar” och hindrande faktorer som finns i kommunikationen om detta. Med 

mer kunskap och strategier kommer förhoppningsvis självförtroendet stärkas hos 

sjuksköterskorna vilket kan leda till att detta viktiga ämne adresseras. Vi hoppas också 

kunna bidra till att ämnet adresseras på ett effektivt sätt med en grundsyn på alla 

människors lika värde. Några råd vi vill lyfta fram är att be om stöd från organisationen i 

form av exempelvis rutiner, utbildning, samtalsträning i sexuell hälsa och tillgång till 

privata rum. Ökad kunskap om sexuell hälsa för att höja komforten för sjuksköterskan och 

därmed frekvensen på samtal med patienten om detta. Att vara medveten om sitt 

professionella ansvar och gärna diskutera detta med kollegor är ett sätt att hitta balans i sin 

yrkesroll gällandes samtal om den sexuella hälsan. Slutligen, att reflektera över sina egna 

fördomar, åsikter och sin syn på sexualitet och sexuell hälsa är av vikt för sjuksköterskan 

för att inte låta dessa bli hindrande faktorer i samtal med patienten.   
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I 

 

BILAGA A 

                 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

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

  

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 välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/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 välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/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. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvalsprocess; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 



II 

 

Matris över inkluderade artiklar  

 

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 

 

 

 

 

 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 
datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Arikan 
F, Meydanlioglu A, 

Ozcan K, Canli Ozer Z 
2015 

Turkiet 
 

Attitudes and beliefs 
of nurses regarding 
discussion of sexual 
concerns 
of patients during 
hospitalization. 

Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors 
attityder och 
övertygelser till att 
diskutera sexualitet 
med patienter.  
 

Design: beskrivande 
och jämförande 
design 
Urval: Sjuksköterskor 
i patientnära arbete 
från olika avdelningar 
Datainsamling: 
enkäter 
Analys: SPSS 
kvantitativ analys 

162 
(0) 

Majoriteten av sjuksköterskorna tyckte 
att sexualitet var för privat för att kunna 
diskuteras. Sjuksköterskorna var 
medvetna om patienternas farhågor 
relaterade till sexualitet men deras 
försök att avlasta patienterna var inte 
adekvata.  

P 
1 

Baker-Green R 
2017 

Storbritanien 

Nurses experiences 
discussing sexuality 
with urinary catheter 
patients. 
 

Att utforska 
sjuksköterskors 
erfarenheter kring att 
diskutera sexualitet 
och livskvalitet med 
patienter med ett 
kroniskt behov av 
urinkateter.  

Design: tematisk 
kvalitativ forskning 
Urval: legitimerade 
sjuksköterskor  
Datainsamling: 
semistrukturerade 
intervjuer 
Analys: tematiskt 
konceptanalys 

10 
(1) 

Fyra teman som var viktiga för 
kommunikationen var relationen mellan 
sjuksköterska och patient, stöd från 
kollegor och förebilder, bibehållen 
professionalism och brist av träning och 
kunskap.  

K 
1 
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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 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 
datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Ek GF; Gawi A; Nicolai 
MPJ; Krouwel 

EM; Den Oudsten 
BL; Den Ouden 

MEM; Schaapherder 
AF; Putter H; Pelger 
RCM; Elzevier HW 

2018 
Nederländerna 

 

Sexual care for 
patients receiving 
dialysis: A cross-
sectional study 
identifying the role 
of nurses working in 
the dialysis 
department. 
 

Att utforska 
sjuksköterskans roll i 
att ge omvårdnad i 
den sexuella hälsan 
till patienter som 
genomgår dialys.  

Design: utforskande 
design 
Urval: Holländska 
sjuksköterskor som 
arbetar med 
dialyspatienter både 
på sjukhus och 
utanför.  
Datainsamling: 
enkäter 
Analys: IBM SPSS 
statistics 23 

552 
(1) 

Tre fjärdedelar diskuterade sexuell hälsa 
med mindre än hälften av sina 
patienter. Största barriärerna var språk 
och etnicitet, kultur och religion, och 
hög ålder hos patienten en annan. 18 
procent av sjuksköterskorna hade 
tillräcklig kunskap om sexuell 
dysfunktion. Majoriteten kände att de 
behövde mer träning och riktlinjer.  

P 
2 

Jaarsma T, Strömberg 

A, Fridlund B, De 

Geest S, Mårtensson 

J, Moons P, Norekval 

T.M., Smith K, 

Steinke E, Thompson 

D.R. 

Sverige 

2010 

Sexual counselling of 

cardiac patients: 

nurses' perception of 

practice, 

responsibility and 

confidence. 

Att beskriva ansvaret, 
självförtroendet och 
utförande hos 
sjuksköterskan av 
sexuell rådgivning till 
patienter med 
hjärtsjukdomar. Samt 
hur sjuksköterskan 
uppskattar patientens 
grad av obehag att 
prata om sexuella 
besvär.  

Design: beskrivande  
Urval: 
hjärtsjuksköterskor 
från Europa 
Datainsamling: 
enkäter 
Analys: beskrivande 
analys och SPSS 

157 
(0) 

Majoriteten av deltagarna kände sig 
ansvariga för att prata med patienten 
om sexuell hälsa, speciellt om patienten 
initierat samtalet. I praktiken 
adresserade majoriteten inte den 
sexuella hälsan med patienter. 
Majoriteten trodde att patienterna 
skulle bli upprörda, generade eller 
oroliga om de tog upp ämnet. En 
femtedel tyckte att de hade otillräcklig 
kunskap i ämnet. 

P 
1 
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IV 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 
datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Klaeson K, Hovlin 
L, Guvå 

H, Kjellsdotter A 
2017 

Sverige 

Sexual health in 
primary health care - 
a qualitative study 
of nurses' 
experiences. 
 

Att belysa 
sjuksköterskors 
erfarenheter och 
möjligheter att 
diskutera sexuell 
hälsa med patienter i 
primärvård.  

Design: kvalitativ 
deskriptiv design 
Urval: sjusköterskor 
som jobbar inom 
primärvården i Sverige 
Datainsamling: 
semistrukturerade 
intervjuer 
Analys: kvalitativ 
innehållsanalys 

9 
(0) 

Två kategorier som framträdde var: 
faktorer som påverkar sjuksköterskors 
möjligheter att prata med patienterna 
om sexuell hälsa och sjuksköterskors 
erfarenheter av att prata om sexuell 
hälsa med patienter. 

K 
1 

McCabe J, Holmes D 
2014 

Kanada 

Nursing, sexual health 
and youth with 
disabilities: a critical 
ethnography 

Utforska 
sjuksköterskors 
erfarenheter i att 
erbjuda omvårdnad 
och rådgivning i 
sexuell hälsa till 
ungdomar med 
psykisk ohälsa. 

Design: kritisk 
etnografisk metod 
Urval: sjuksköterskor 
som jobbar med barn 
med 
funktionsnedsättningar 
Datainsamling: 
semistrukturerade 
intervjuer 
Analys: kritisk 
diskursanalys 

10 
(1) 

De fyra teman som framkom var: 
institutionellt utrymme, professionella 
möten, hur engagerad sjuksköterskan 
är i att diskutera sexualitet samt 
erfarenhet.   

K 
1 
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V 

 

 

 
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 

 

 

 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 
datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Nakopoulou 
E, Papaharitou 

S, Hatzichristou D 
2009 

Grekland 

Patients' Sexual 
Health: A Qualitative 
Research Approach 
on Greek Nurses' 
Perceptions 

Att utforska 
uppfattningar om 
sexuell hälsa och hur 
de påverkar 
sjuksköterskors 
förmåga att inkludera 
bedömningar kring 
detta i vardaglig 
praktik. 

Design: kvalitativ 
design 
Urval: sjuksköterskor 
som påbörjat 
vidareutbildning och 
med minst fem års 
erfarenhet 
Datainsamling: 
fokusgrupper 
Analys: tematisk 
analys 

44 
(0) 

Tre teman framkom: den subjektiva 
upplevelsen av att diskutera sexualitet 
och sexuell hälsa, utbildning och 
träningsbehov samt upplevelsen om 
vad sexuell hälsa innebär.  

K 
1 

Olsson C, Berglund A-
L, Larsson M, Athlin E 

2012 
Sverige 

Patient’s sexuality – A 
neglected area of 
cancer nursing? 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
uppfattning om 
samtalet med 
cancersjuka patienter 
om sexualitet. 

Design: 
fenomenologisk 
metod 
Urval: sjuksköterskor 
som arbetar med 
cancersjuka patienter 
i olika stadier 
Datainsamling: 
intervjuer 
Analys: Hyrkäs 
analytiska steg 

10 
(0) 

Resultatet beskrivs i en huvudkategori 
’we should talk about sexuality - but we 
usually don’t’ och tre underkategorier: 
sjuksköterskans attityd, kunskap och 
färdigheter. 
Patientens sexuella problem är basen 
för samtalet. 
Vårdmiljön påverkar. 
 

K 
1 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 
datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Oskay U, Can 
G, Basgol S 

2014 
Turkiet 

Discussing Sexuality 

with Cancer Patients: 

Oncology Nurses 

Attitudes and Views 

Att kartlägga 
sjuksköterskors 
attityd och inställning 
till omvårdnad för 
cancerpatienter med 
inriktning på sexuell 
hälsa.  

Design: beskrivande 
design 
Urval: sjuksköterskor 
jobb arbetat minst ett 
år på en onkologisk 
avdelning 
Datainsamling: 
enkäter 
Analys: IBM SPSS 

87 
(0) 

De flesta sjuksköterskorna utvärderar 
och erbjuder inte rådgivning inte 
patienter i sexuell hälsa. De viktigaste 
orsakerna till detta var frånvaro av 
rutin, rädsla för att patienten skulle bli 
generad och att sjuksköterskorna själva 
inte trodde att de hade tillräckligt med 
kunskap i ämnet.   

P 
2 

Quinn C, Happell 
B, Browne G 

2011 
Australien 

Sexuality and 

consumers of mental 

health services: the 

impact of gender and 

boundary issues. 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
attityder till att 
diskutera sexualitet 
med 
psykiatripatienter.  

Design: kvalitativ 
utforskande  
Urval: sjuksköterskor 
som jobbar inom olika 
delar av psykiatrin 
Datainsamling: 
intervjuer 
Analys: Ritchie and 
Spencer metoden 

14 
(0) 

De två teman som identifierades var 
betydelsen av kön och ålder, samt 
professionella gränser.  

K 
1 

Bilaga B 
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Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 
datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Saunamäki N, 
Andersson 

M, Engström M 
2010 

Sverige 
 

Discussing sexuality 
with patients: 
nurses' attitudes and 
beliefs. 

Att studera 
legitimerade 
sjuksköterskors 
attityder och 
inställning till att 
diskutera sexualitet 
med patienter. 

Design: korrelativ och 
jämförande design 
Urval: sjuksköterskor 
som arbetar på olika 
avdelningar i svenska 
sjukhus 
Datainsamling: 
enkäter 
Analys: SPSS  

88 
(0) 

Två tredjedelar av sjuksköterskorna 
kände sig bekväma att prata om 
sexuella problem med patienterna. 
Äldre sjuksköterskor med mer 
utbildning kände sig mer bekväma i 
dessa situationer. Dessa sjuksköterskor 
var mer positivt inställda till dessa 
samtal. 

P 
1 

Saunamäki N, 
Engström M 

2014 
Sverige 

Registered nurses' 

reflections on 

discussing sexuality 

with patients: 

responsibilities, 

doubts and fears  

Att beskriva 
legitimerade 
sjuksköterskors 
reflektioner om att 
diskutera sexualitet 
med patienter.  

Design: beskrivande 
design 
Urval: Sjuksköterskor 
från tre sjukhus i 
Sverige. 
Datainsamling: 
intervjuer 
Analys: kvalitativ 
innehållsanalys 

10 
(0) 

Resultat visar att det är svårt att prata 
om sexualitet med patienter och att de 
som pratar om det gör det på grund av 
sin starka vilja att hjälpa. Känslor som 
försvårar arbetet är rädsla och genans. 
Tid, stöd och platser att samtala ostört 
på är ytterligare begränsande faktorer.  

K 
2 

Bilaga B 
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Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 
datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Sung S, Jiang H, Chen 
R, Chao J 

2016 
Taiwan 

Bridging the gap in 
sexual healthcare in 
nursing practice: 
implementing a 
sexual healthcare 
training programme 
to improve outcomes 
 

Studien syftade till att 
utvärdera effekten av 
ett hälso- och 
sjukvårdsprogram 
inriktat på sexuell 
hälsa för arbetande 
sjuksköterskor, med 
respekt för kunskap, 
attityder och self-
efficasy inom sexuell 
hälsa och omvårdnad.  

Design: fokusgrupper 
och 
kvasiexperimentell 
design  
Urval: legimiterade 
sjuksköterskor med 
minst ett års 
erfarenhet i yrket 
Datainsamling: 
enkäter och 
fokusgrupper 
Analys: SPSS, HLM och 
dataanalys 

16+120 
(0+3) 

Teman som framträdde i 
fokusgrupperna var attityder och 
erfarenheter, förväntningar och 
farhågor. 
I andra delen framträdde att ålder, 
utbildning och erfarenhet spelar roll. 
 

RCT 
1 

Yip BH, Sheng XT, 

Chan VW, Wong LH, 

Lee SW, Abraham 

AA 

2015 

Kina 

Let's talk about sex' - 

A Knowledge, 

Attitudes and Practice 

study among 

Paediatric Nurses 

about Teen Sexual 

Health in Hong Kong. 

Att utforska kunskap, 
attityder och praktik 
kring sjuksköterskans 
sätt att hantera 
kommunikation kring 
sexuella problem hos 
ungdomar. 

Design: 
tvärvetenskaplig 
studie 
Urval: alla 
sjuksköterskor som 
arbetar med barn i 
hela Hong Kong 
Datainsamling: 
enkäter  
Analys: Spearmans 
korrelationstest och 
regressionsanalys 

394 
(0) 

Majoriteten av sjuksköterskorna hade 
hög medvetenhet om vikten av att 
kunna erbjuda omvårdnad relaterat till 
sexuell hälsa. Men dessa kände sällan 
att de besatt tillräckligt med kunskap 
eller att de var bekväma med att 
diskutera dessa ämnen. Inadekvat eller 
otillräcklig träning var den största 
hindrande faktorn till att kunna erbjuda 
ungdomar rådgivning och screening.  

P 
1 
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Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 
datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Zeng YC, Liu X, 

Loke AY 

2012 

Kina 

Addressing sexuality 

issues of women with 

gynaecological 

cancer: Chinese 

nurses' attitudes and 

practice. 

Att beskriva kinesiska 
sjuksköterskors 
attityder och sätt att 
adressera problem 
inom sexualitet hos 
personer med 
gynekologisk cancer. 

Design: beskrivande 
korrelativ 
studiedesign 
Urval: sjuksköterskor 
som arbetar med 
cancersjuka patienter 
från sex sjukhus i 
Kina.  
Datainsamling: 
enkäter 
Analys:SPSS  

243 
(41) 

Majoriteten tyckte att sexualitet var för 
privat för att diskutera med patienter. 
Om sjuksköterskorna var gifta och vilket 
sjukhus de jobbade på hade betydelse 
för hur de arbetade praktiskt med 
sexuell hälsa. Träning, tillgång till 
privata samtal och misslyckande att 
göra dessa typer av samtal till en del av 
rutinen påverkade även hur 
sjuksköterskorna arbetade.  

P 
1 
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