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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Globalt smittas dagligen ungefär en miljon personer av en sexuellt överförbar sjukdom och 

i Sverige ses en ökande prevalens av gonorré och syfilis samtidigt som prevalensen av 

klamydia är oförändrad. Personers sexualitet påverkas av rådande normer i samhället och 

personens sexuella erfarenheter. Det mellanmänskliga mötet mellan vårdpersonal och 

person behöver genomsyras av tillit, respekt och partnerskap vilket är en förutsättning för 

att en person ska våga berätta hur hen mår. 

Syfte 

Syftet var att belysa personers upplevelse av sexuellt överförbara sjukdomar.  

Metod 

Metoden som användes var en allmän litteraturöversikt genom sökning i databaserna 

PubMed, CINAHL och PsycINFO. Femton vetenskapliga artiklar inkluderades och 

analyserades genom innehållsanalys.  

Resultat 

Huvudfynden som framkom var att personer förknippade sexuellt överförbara sjukdomar 

med stigma och skam vilket påverkade personers benägenhet att söka vård och genomföra 

test för sexuellt överförbara sjukdomar. Personer visade på en bristande kunskap om 

sexuellt överförbara sjukdomar gällande symtom och testmetoder. I vårdmötet kunde 

personer uppleva vårdpersonal som dömande. 

Slutsats 

Vården behöver bemöta personer med vetskap om att det kan upplevas stigmatiserande att 

söka vård för sexuellt överförbar sjukdom och därmed arbeta med vetskap om de attityder 

som hindrar personer att söka vård. I och med en ökande antibiotikaresistens behöver 

sjuksköterskan ta sitt professionella ansvar och uppta personers sexualanamnes. 

Nyckelord: Sexuellt överförbara sjukdomar, Stigma, Upplevelse
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INLEDNING 

Sexuellt överförbara sjukdomar är en global företeelse (World Health Organization, 

[WHO] 2006) som utan behandling kan leda till långtgående konsekvenser för personen 

som drabbats (Löwhagen, 2007). De sjukdomar som behandlas i föreliggande studie är 

syfilis, gonorré och klamydia vilka benämns genom paraplybegreppet sexuellt överförbara 

sjukdomar. Som teoretisk utgångspunkt för föreliggande studie används Travelbees (1971) 

omvårdnadsteori om mellanmänskliga relationer med målet att få en ökad förståelse för 

personens upplevelse av sjukdom. Att uppmärksamma sexuell hälsa och ohälsa ligger 

inom sjuksköterskans arbetsfält och sjuksköterskan kommer att möta personer som smittats 

av sexuellt överförbara sjukdomar varthelst hen arbetar inom vården (Sundbeck, 2013). 

Sexuell hälsa och ohälsa har påvisats svårt att tala om, både för vårdpersonal och för 

personer som söker vård (Bergeron et al., 2017; Hoopes et al., 2017; Hughes & Lewinson, 

2015; Komlenac, Siller, Bilem & Hochleitner, 2018; Saunamäki & Engström, 2013). Med 

anledning av vårt intresse för sexuell hälsa och ohälsa samt att vi identifierat okunskap hos 

vår omgivning och oss själva ville vi undersöka personers upplevelse av sexuellt 

överförbara sjukdomar.  

BAKGRUND 

Person som en unik individ  

Travelbees omvårdnadsteori om mellanmänskliga relationer (1971) beskriver hur 

sjuksköterskan bör sträva efter att etablera en relation med personen som vårdas som 

baseras på medmänsklighet och respekt. Enligt Travelbee (1971) kan denna 

medmänsklighet inte uppnås om begreppet patient används då begreppet patient är något 

icke-existerande och det enbart existerar unika personer som söker vård. I föreliggande 

studie används begreppet person för att beskriva individer både i och utanför en 

vårdkontext. En person definieras enligt Travelbee (1971) som en biologisk organism, en 

individ som är helt unik på jorden. Denna person är formad av sitt arv, sin miljö, kultur och 

möten med människor vilket tillsammans ger en samlad erfarenhet av livet. En del av att 

vara en person är å ena sidan en social samvaro med andra, men kan även innefatta ett 

icke-socialt och asocialt beteende. Personen kommer att bekräfta och förneka, tillkännage 

och förkasta, tro och misstro att livets samlade erfarenheter kommer att påverka hen. Att 

vara människa och person är en process av att utvecklas och förändras under livet 

(Travelbee, 1971).   

  

Karlsson (2017) beskriver individen med utgångspunkt i hur hen uppfattar sig själv. De 

faktorer som påverkar människans självbild omfattas av olika yttre faktorer som har sina 

ursprung i det sociala samspelet med andra människor, exempelvis hur individen blir 

kommunicerad till eller vilken roll i den sociala kontexten individen har. De delar av 

självbilden som individen kommunicerar utåt sker med hänsyn till om det som 

kommuniceras är till fördel för individen eller inte. En persons sexualitet är en del av ett 

socialt och psykologiskt sammanhang och är kopplat till hur personen uppfattar sig själv. 

Faktorer som påverkar sexualiteten är exempelvis hur föräldrarna ser på sexualitet, rådande 

normer i samhället, individuell mognad och sexuella erfarenheter (Karlsson, 2017). Hulter 

(2014) beskriver att sexualiteten är något som människan tar med sig genom hela livet och 

är något som vårdpersonal behöver belysa och bemöta när de möter personer i sin 

yrkesroll. 
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Personens tillit i vårdmötet 

Tillit är ett centralt begrepp inom omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2016), 

och kan ske på tre nivåer: tilliten till sig själv, tilliten till någon annan person samt tilliten 

till ett system. Tillit till oss själva som individer och till våra medmänniskor är en 

grundläggande förutsättning för självkänsla och för att kunna skapa meningsfulla 

relationer. Tillit i en mellanmänsklig relation växer fram i ett sammanhang som 

genomsyras av acceptans, värme, respekt och lojalitet vilka är förutsättande egenskaper för 

att en god vårdrelation ska upprättas. Genom att en person känner tillit till sig själv, i en 

vårdrelation och till sjukvården i sin helhet kommer detta att påverka om en person öppnar 

sig och berättar hur hen mår (SSF, 2016). 

 

Enligt Travelbee (1971) är vårdmötet mellan sjuksköterska och person som söker vård en 

interaktion mellan två individer och skall utgå från att optimera omvårdnaden av personen. 

Denna mellanmänskliga relation behöver vara ömsesidig; även om sjuksköterskan har 

ansvaret för att skapa och bevara relationen är hen beroende av personen som vårdas i detta 

skede. En aspekt av ett välfungerande vårdmöte är en god kommunikation mellan 

sjuksköterskan och personen som vårdas. För att vårdmötet skall kunna etableras behövs, 

enligt Dawson-Rose et al. (2016) tillit som en fundamental del för att upprätthålla och 

bevara relationen mellan person och sjuksköterska. Denna tillit behöver underbyggas av 

respekt och partnerskap. Dawson-Rose et al. (2016) beskriver vidare tillit som ett 

ömsesidigt förhållande där personen behöver tillit till sjuksköterskan likväl som 

sjuksköterskan behöver känna tillit till personen. 

Person och upplevelse av sjukdom  

Travelbee (1971) beskriver upplevelse av sjukdom och ohälsa som en individuell 

erfarenhet. En persons upplevelse kan inte enbart förklaras genom en observation av 

symtom; det eftersträvansvärda är att få veta betydelsen av sjukdomen för personen som 

vårdas. Genom en förståelse för den subjektiva upplevelsen av sjukdom kan omvårdandet 

optimeras för att möta den vårdtagande personens behov. Den individuella upplevelsen av 

sjukdom kan innebära en känsla av ensamhet men även en känsla av sårbarhet och att 

personens tilltro till sin hälsa ruckas. Parallellt med detta försöker personen övertyga sig 

själv om att hens hälsa kommer att återställas (Travelbee, 1971). Betydelsen av 

mellanmänsklig förståelse mellan sjuksköterska och person som vårdas är något som 

Shelton (2016) menar kan lindra personens upplevelse av sjukdom och lidande.  

Sexuellt överförbara sjukdomar 

Sexuellt överförbara sjukdomar, utgör ett samlingsnamn för det som i dagligt tal kallas 

könssjukdomar. Det finns en rad infektionssjukdomar som går under paraplybegreppet 

sexuellt överförbara sjukdomar, bland annat klamydia, gonorré, syfilis, trichomonas och 

humant immunbristvirus (HIV). De sjukdomar som inkluderas i föreliggande arbete är 

gonorré, syfilis och klamydia. Detta motiveras med anledning av att de är kurativa och 

bakteriella sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen (Löwhagen, 2007). 

 

Historiskt perspektiv på sexualitet och sexuellt överförbara sjukdomar 

Sexuellt överförbara sjukdomar har historiskt enligt Rudnick och Heru (2017) setts som ett 

straff av gud för förkastligt beteende och använts för att få igenom sociala reformer, 

exempelvis kampanjer för renlighet och moral.  
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I samhället sågs samlag som något som skedde inom äktenskapet. Smittades personen var 

det förknippat med stigma, både från samhället och familjen (Rudnick & Heru, 2017; 

Sundbeck, 2013). Utöver detta beskriver Rudnick och Heru (2017) att sexuellt överförbara 

sjukdomar användes mot kvinnor som ett sätt att upprätthålla rasism och klasskillnad. 

Detta genom att hävda att dessa sjukdomar var en angelägenhet för rasifierade kvinnor och 

kvinnor från arbetarklass, och något som kvinnor från bättre förhållanden bör vara 

förskonade från. Vidare skriver Rudnick och Heru (2017) att stigmatiseringen ledde till att 

sexuellt överförbara sjukdomar sällan rapporterades av behandlande läkare, vilket 

försvårade epidemiologin. Sexuellt överförbar sjukdom har historiskt varit kopplad till 

bristande moral och inneburit nackdelar för drabbade individer samt varit en fråga som 

engagerat men också tystats ned för att det ansågs oanständigt att prata om (Rudnick & 

Heru, 2017; Sundbeck, 2013).      

 

Globalt perspektiv på sexualitet och sexuellt överförbara sjukdomar 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2016) beräknar att dagligen smittas en miljon personer 

globalt av en sexuellt överförbar sjukdom och 357 miljoner fall rapporteras årligen av 

syfilis, gonorré, klamydia eller trichomonas. Prevalensen av klamydia är högst i de 

amerikanska regionerna och västra stillahavs-regionerna medan syfilis, gonorré och 

trichomonas har den högsta prevalensen i den afrikanska regionen. Globalt beräknas att 

ovan nämnda sexuellt överförbara sjukdomar är högst bland personer tillhörande övre 

medelinkomstländer (Newman et al., 2015). Globalt sett är risken att smittas av sexuellt 

överförbara sjukdomar högst bland unga vuxna mellan 20–24 år. Därefter ses ungdomar 

mellan 15–19 års ålder ha den näst högsta prevalensen. Behandlingen av sexuellt 

överförbara sjukdomar är globalt sett en prioritering, bland annat eftersom sexuellt 

överförbara sjukdomar kan leda till en ökad risk att smittas av humant immunbristvirus 

(HIV). Att ge personer tillgång till hälso- och sjukvård som kan möta personens behov av 

sexuell hälsa är en faktor som påverkar befolkningens hälsa positivt. Globalt är tillgången 

till en sådan vård begränsad (Morris & Rushwan, 2015).  

 

Sociala och kulturella normer kan enligt Mmari et al. (2018) ge unga män och kvinnor 

olika utrymme i det offentliga rummet. Detta innebär en begränsning av den fria 

rörligheten för unga kvinnor och flickor när de kom upp i puberteten. Dessa sociala och 

kulturella normer påverkar den globala synen på unga kvinnors och flickors sexualitet. 

Kvinnors sexualitet benämns som ett riskbeteende medan mäns sexualitet benämns som 

något som hör ungdomen till och bör utforskas. Samhällets normer leder till att föräldrar 

över hela världen begränsar den unga kvinnans frihet till att utforska sin sexualitet. Detta 

motiveras genom att kvinnan riskerar konsekvenser i form av en oönskad graviditet eller 

en sexuellt överförbar sjukdom, vilket föräldrarna menar inte påverkar män i samma 

utsträckning (Mmari et al., 2018).  

 

Nationellt perspektiv på sexualitet och sexuellt överförbara sjukdomar 

Det har successivt skett en liberalisering av sexualiteten i samhället och en ökande del av 

befolkningen anser idag att sex utanför en kärleksrelation och tillfälliga sexuella kontakter 

är ett accepterat beteende. Detta manifesteras genom ett ökat antal sexuella partners 

(Smittskyddsinstitutet, 2013) och hos unga kvinnor ses en ökning av oral- och analsex 

samt en ökad prevalens av att ha sex efter det första mötet (Stenhammar, Ehrsson, Åkerud, 

Larsson & Tydén, 2014). En del av de sexuellt överförbara sjukdomarna omfattas av 

Smittskyddslagen (SFS 2004:168), däribland klamydia, gonorré och syfilis vilka benämns 

som allmänfarliga. Allmänfarliga sjukdomar definieras som möjligen livshotande, 

smittsamma sjukdomar som kan innebära allvarliga konsekvenser för individen. 
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Det stadgas att dessa allmänfarliga sjukdomar innefattar anmälnings- eller 

smittspårningspliktig handling. Behandlingen av sjukdomar som omfattas av 

smittskyddslagen är i Sverige kostnadsfria för personen som erhåller behandlingen (SFS 

2004:168).   

 

Syfilis 

Syfilis är en infektion som orsakas av bakterien Treponema palladium (Löwhagen, 2007). 

Under senare år har infektionen ökat i prevalens och de senaste siffrorna från 

Folkhälsomyndigheten (2017a) visar på 389 nya fall under 2017 vilket är en ökning med 

11 procent från 2016. Syfilis smittar för närvarande främst mellan män som har sex med 

män. Den kliniska bilden av syfilis varierar beroende på i vilket stadium sjukdomen är 

(Löwhagen, 2007). Enligt Holman och Goepfert (2012) och Löwhagen (2007) uppvisar 

primär syfilis en klinisk bild av sårbildning runt genitalierna med en inkubationstid på tre 

veckor till tre månader. Läkningstiden för såren är mellan sex till åtta veckor. Holman och 

Goepfert (2012) menar det finns en uttalad risk att symtomen vid primär syfilis riskeras att 

tas för andra genitala virus, exempelvis genital herpes. Sekundärstadiet karaktäriseras av 

utslag och sår på fler kroppsytor, som handflator och fotsulor. Obehandlat återkommer 

symtomen under flera år och syfilisinfektionen kan efter denna period spontanläka eller gå 

in i en latensfas. Tertiär syfilis utvecklas flera år efter primärinfektionen. Symtom ses på 

centrala nervsystemet i form av demens, på cirkulationen i form av aortaaneurysm samt på 

skelett och hud. Obehandlat kan syfilis leda till döden (Löwhagen, 2007).  

 

Diagnos ställs genom blododling, där ett serumprov påvisar antikroppar för en specifik 

antigen (Löwhagen, 2007). Behandling av syfilis sker genom antibiotikabehandling. 

Behandlingen kan utlösa en feberreaktion, en så kallad Jarnisch-Herxheimer-reaktion 

(Holman & Goepfert, 2012; Löwhagen, 2007).  

 

Gonorré 

Enligt Larsson (2004) och Löwhagen (2007) är infektionen orsakad av bakterien Neisseria 

gonorrhoeae. Smittspridningen har ökat under flera år i Sverige och 2 550 fall 

rapporterades under 2017 vilket är en ökning med 44 procent sedan 2016. Smittan ses 

främst i gruppen män som har sex med män (Folkhälsomyndigheten, 2017b). Vidare 

beskriver Larsson (2004) och Löwhagen (2007) att risken att smittas vid samlag är högre 

för kvinnor (50–90 procent) än vad smittorisken är för män vid enskilt samlag (20 

procent). Inkubationstiden för symtom är mellan två till sju dagar (Löwhagen, 2007). 

Symptom kan ses från urinvägar, livmoderhals och ändtarm med besvär som 

miktionssveda, rikliga flytningar och sveda vid tarmtömning. Hos 10 till 20 procent av 

infekterade män och hos cirka 50 procent av infekterade kvinnor kan gonorrén vara 

asymtomatisk. Infektionen kan även sätta sig i svalget och är även då asymtomatisk 

(Larsson 2004; Löwhagen, 2007).  

 

Diagnos ställs på män och kvinnor genom ett urinprov eller genom att odling tas från slida, 

svalg och rektum (Löwhagen, 2007, Unemo & Shafer, 2014). Antibiotikabehandling ges 

men på grund av multiresistenta stammar tas alltid odling för att resistensbestämma innan 

en behandling startar (Larsson 2004; Löwhagen, 2007). En växande resistensutveckling av 

gonorré är ett problem som kommer att bli märkbart när sjukdomen inte längre går att 

behandla genom vedertagna antibiotika. Antibiotika har idag tappat effektivitet mot 

neisseria gonorrhoeae och arbetet med att ta fram nya antibiotika beskrivs som i det 

närmaste akut (Alirol et al., 2017).  



 

 

   

5 

En icke-effektiv antibiotikabehandling kan leda till konsekvenser för personerna som 

drabbas, detta genom risk för infertilitet och bäckeninflammation (Alirol et al., 2017). 

 

Klamydia 

Klamydia är enligt Löwhagen (2007) och Larsson (2004) en infektion orsakad av bakterien 

Chlamydia trachomatis. Enligt Folkhälsomyndigheten (2017c) har antalet nya rapporterade 

fall år 2017 uppnått till 33 715 personer. De senaste åren har klamydia legat på en relativt 

jämn nivå av antal smittade och de som drabbas är främst unga personer mellan 15–29 år. 

Enligt Löwhagen (2007) tar det vanligtvis mellan en till två veckor innan symptomen 

inträder. Omkring tio procent av männen och 50 procent av kvinnorna som smittas är helt 

symtomfria. Den normala kliniska bilden vid en klamydiainfektion är liknande den vid 

gonorré, dock med något lindrigare besvär. Miktionssveda och flytningar från slida eller 

urinrör tillhör de vanligaste symtomen. Hos kvinnor kan infektionen sprida sig till 

livmodern med risk att drabbas av utomkvedshavandeskap vid graviditet eller infertilitet. I 

studien av Mossenson, Algie, Olding, Garton och Reeve (2012), erbjuder sjuksköterskor 

STI-test till personer som söker för andra besvär. Resultatet visar att nio procent av de 

undersökta personerna är smittade med asymtomatisk klamydia.  

 

Diagnostisering av klamydia hos män och kvinnor sker genom att fånga upp den första 

urinen vid ett urinprov och kvinnor topsas även från slidan. Om personen rapporterar anala 

och/eller orala sexuella aktiviteter topsas personen i rektum och/eller svalg (Löwhagen, 

2007). Behandlingen består av antibiotika som ges i mellan sju till tio dagar (Larsson 2004; 

Löwhagen, 2007). 

Sexuell hälsa och ohälsa  

Sexuell hälsa definieras enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2006) som ett tillstånd av 

sexuellt välbefinnande på ett psykiskt, känslomässigt, mentalt och socialt plan. Sexuell 

hälsa definieras inte som frånvaro av sjukdom eller frånvaro av nedsatta funktioner och 

sexuell hälsa kan inte enbart uppnås genom att ha njutningsfullt sex. Sexuella relationer 

skall vara fria från tvång, diskriminering och våld och det ska finnas en respekt för 

sexualiteten och de relationer där sexualitet inkluderas. Individens sexuella hälsa behöver 

skyddas och respekteras för att upprätthållas. 

 

Samtal om sexuell hälsa och ohälsa inom vården 

Ett samtal om sexuell hälsa inom vården är något som kan vara känsligt både för personer 

som söker vård och för vårdpersonal (Bergeron et al. 2017; Hoopes et al., 2017; Hughes & 

Lewinson, 2015; Komlenac et al., 2018; Saunamäki & Engström, 2013). Medelålders och 

äldre heterosexuella kvinnor berättar i studien av Hughes och Lewinson (2015) om hur ett 

etablerande av tillit i relationen mellan vårdpersonal och person är en förutsättning för att 

ta upp frågor om den sexuella hälsan. Tillit kan för dessa kvinnor innebära en känsla av att 

vårdpersonalen visar på ett diskret och konfidentiellt förhållningssätt till sexuella frågor 

samt att de ger råd som var användbara för deras sexuella hälsa. De berättar även om 

positiva erfarenheter i samtalet med vårdpersonal om sexuell hälsa som något som 

påverkar hela tillvaron; kroppen är inte bara fysiologi utan även en social och sexuell 

varelse (Hughes & Lewinson, 2015). Ungdomar i studien av Hoopes et al. (2017) berättar 

att samtal om sexuell hälsa med vårdpersonal är ett känsligt ämne och något pinsamt. En 

bidragande faktor till upplevelsen av skam är oro över konfidentialiteten. Ungdomarna 

berättar om en upplevelse av ojämn maktfördelning när de ska delge känslig information, 

vilket hänvisas till att vårdpersonalen är opersonlig.  
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Samtidigt ser ungdomarna på vårdpersonal som experter på sexuell hälsa och en källa till 

tillförlitlig information (Hoopes et al., 2017). Bergeron et al. (2017) menar att faktorer som 

påverkar om kvinnor samtalar om sexuell hälsa med vårdpersonal är: hög utbildning, 

äktenskap samt att kvinnan tycker att sex är viktigt. Av kvinnorna tycker över två 

tredjedelar att sex är en viktig del av tillvaron, varav 25 procent av personerna i studien har 

haft ett samtal om sexualvanor och sexuella problem med vårdpersonal (Bergeron et al., 

2017). I studien av Komlenac et al. (2018) berättar hälften av männen att de någon gång 

har pratat om sin sexuella hälsa med vårdpersonal, samtidigt som ungefär hälften av 

männen önskar att vårdpersonal ska lyfta frågan om deras sexuella hälsa. 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

Sjuksköterskan har ett professionellt ansvar att främja personers hälsa, lindra lidande och 

förebygga ohälsa genom hälsofrämjande arbete och preventiva åtgärder (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet (VIPS, 

2013) är en modell för att säkerställa ett strukturerat arbetssätt vid dokumentation av 

omvårdnad. Enligt VIPS (2013) är det inkluderat i inskrivningen att fråga om riskfaktorer 

som är ett hot mot personens sexuella hälsa. Enligt Saunamäki och Engström (2013) ser 

sjuksköterskor det som sitt professionella ansvar att prata med de personer som vårdas om 

sexuell hälsa och ohälsa. Sjuksköterskorna har kunskap om symtom som kan leda till en 

försämrad sexuell hälsa. Samtidigt är en anamnestagning om sexualitet och sexuell hälsa 

något som sjuksköterskorna ser som ett obekvämt samtalsämne. Anledningar till detta var 

att sjuksköterskorna upplever stress på arbetsplatsen samt att de har förutfattade meningar 

om en individs sexualvanor. I studien av McNulty et al. (2017) berättar vårdpersonal på en 

vårdcentral att de behöver uppdaterad information om klamydia och gonorré samt att 

tidsbrist är en faktor för att inte erbjuda test för sexuellt överförbar sjukdom. 

 

Sjuksköterskans ansvar att vårda personer med sexuellt riskbeteende  

Enligt Sundbeck (2013) innefattar sjuksköterskans ansvarsområde att vårda personer med 

ett riskbeteende som innebär en hotad sexuell hälsa. Faktorer som identifieras som 

riskbeteende av Sundbeck (2013) är exempelvis ett alkoholintag eller användning av 

droger. I studien av Hammarström, Tikkanen och Stenqvist (2015) ses att en användning 

av alkohol och/eller narkotika samt ett flera antal sexpartners per år ökar risken för att 

drabbas av en klamydiainfektion mot resterande del av befolkningen. Av de personer i 

riskgruppen som utövar störst riskbeteende hade kvinnor en ökad risk med 39,9 procent, 

och män en ökad risk med 38,6 procent, att få en klamydiainfektion inom en treårsperiod. 

Herrick, Marshal, Smith, Sucato och Stall (2011) menar att ungdomar som identifierar sig 

som en sexuell minoritet, exempelvis de som praktiserar samkönat sex, löper en högre risk 

att ha sex under inflytande av alkohol eller droger.  

 

Prevalensen av sex vid första mötet ökar (Smittskyddsinstitutet, 2013) samtidigt som 

kondomanvändningen minskar (Stenhammar et al., 2014). I och med att sexuellt 

överförbara sjukdomar kan vara asymtomatiska (Löwhagen, 2007) kommer sjuksköterskan 

att möta smittade personer varhelst hen arbetar inom vården (Sundbeck, 2013). Sundbeck 

(2013) menar att sexuellt överförbara sjukdomar är en risk för individen och medför 

kostnader för samhället. Folkhälsomyndigheten (2017b) föreslår en ökad frekvens från 

hälso- och sjukvården av test och rådgivning, framförallt inom riskgrupper. 
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Problemformulering 

Personer med unika erfarenheter och bakgrund kommer under sitt liv att på olika sätt 

komma i kontakt med hälso- och sjukvård. Tillit i vårdmötet är en fundamental del av att 

skapa ett fungerande vårdmöte och för att personen ska våga berätta om hur hen mår.  

Personer som är sexuellt aktiva riskerar att smittas med en sexuellt överförbar sjukdom och 

det finns en risk att denna sjukdom är asymtomatisk. Behovet finns av att samtala om 

sexuell hälsa samtidigt som ett samtal om sexuell hälsa kan vara svårt att initiera, både för 

vårdpersonal och personer som vårdas. Sjuksköterskans professionella ansvar handlar 

bland annat om att vårda personer med ett sexuellt riskbeteende och sjuksköterskor ser det 

som sitt professionella ansvar att lyfta frågor om sexuell hälsa och ohälsa. För att 

förebygga smittspridning samt minska risken för långtgående konsekvenser för personer 

som smittats är det av relevans att sjuksköterskan känner till symtom, diagnostik och 

behandlingsmetod men också att sjuksköterskan förstår personens upplevelse av sin 

sjukdom. Att sjuksköterskan förstår upplevelsen av sjukdom kan leda till en förståelse för 

riskbeteende, hur personen upplever testning och tiden efter diagnos. 

SYFTE 

Syftet var att belysa personers upplevelse av sexuellt överförbara sjukdomar. 

Frågeställningar 

Vad var personers upplevda kunskap kring sexuellt överförbara sjukdomar? 

Vad var personers upplevelse av test för sexuellt överförbara sjukdomar? 

Vad var personers upplevelse av att vara smittad med sexuellt överförbara sjukdomar? 

Vad var personers upplevelse av vården vid sexuellt överförbara sjukdomar? 

METOD 

Val av metod 

För att kunna svara på föreliggande studies syfte användes metoden som av Kristensson 

(2014) benämns som icke-systematisk översikt, nedan benämnt som litteraturöversikt. En 

icke-systematisk översikt kunde vara tämligen eller föga systematiskt utförd. För att svara 

föreliggande litteraturöversikts syfte ville vi få kunskap och utvärdera aktuellt 

forskningsläge. Enligt Forsberg och Wengström (2016) ger en litteraturöversikt en 

beskrivning av nuvarande kunskapsläge inom aktuell forskning medan en systematisk 

litteraturöversikt inkluderar all relevant forskning inom området. Enligt Rosén (2017) skall 

en systematisk litteraturöversikt även vara reproducerbar vilket är positivt för studiens 

kvalité; studien ska kunna ifrågasättas av läsaren. I föreliggande litteraturöversikt 

inkluderades delar av kraven för en systematisk litteraturöversikt. Detta genom att 

föreliggande litteraturöversikt tillämpade ett strukturerat arbetssätt genom att redovisa 

frågeställningar, inklusions- och exklusionskriterier, samt tillämpade ett strukturerat 

arbetssätt för efterforskning och kvalitetsgranskning av artiklar (Rosén, 2017). I enlighet 

med Borglin (2017) inkluderades både artiklar med kvalitativ och kvantitativ metod. Detta 

för att inte utesluta artiklar som kunde vara av relevans för föreliggande litteraturöversikts 

resultat.  
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Urval 

I föreliggande litteraturöversikt inkluderades 15 vetenskapliga artiklar. För att hålla en 

akademisk nivå på föreliggande litteraturöversikt var det enligt Polit och Beck (2017) och 

Rosén (2017) viktigt att använda inklusions- och exklusionskriterier vid datainsamlingen. 

Sökningen avgränsades genom ett användande av sökord som återfanns i syftet samt 

sökord kopplade till omvårdnad (se Tabell 1). För att undvika feltolkningar gjorde vi 

språkliga avgränsningar och sökte efter artiklar enbart skrivna på engelska eller svenska, 

då det är dessa språk som författarna till föreliggande litteraturöversikt behärskar. Artiklar 

som eftersöktes tidsbegränsades genom att ha publicerats från januari 2008 fram till 

oktober 2018, detta för att vi skulle kunna ta del av den senaste forskningen inom området. 

Med ambitionen att hålla en etisk kvalitet på denna litteraturöversikt, var artiklarna etiskt 

granskade och godkända av etisk prövningsnämnd alternativt att det fanns en etisk 

diskussion i artikeln som höll en god kvalitet. Publiceringarna var även granskade av 

experter inom området innan publicering, detta även kallat peer-reviewed (Polit & Beck, 

2017). Inklusionskriterierna valdes utifrån föreliggande litteraturöversikts syfte och 

åsyftade artiklar som berörde syfilis, gonorré och/eller klamydia. Endast forskningsartiklar 

inkluderades i föreliggande litteraturöversikt. Artiklar som enbart behandlade andra 

sexuellt överförbara sjukdomar än syfilis, gonorré och klamydia exkluderades.  

Datainsamling 

Sökningen inleddes med en fritextsökning under april 2018 på termerna “Sexually 

Transmitted Diseases” och “Experience” för att undersöka om detta skulle generera 

tillräckligt med artiklar för att kunna utföra en litteraturöversikt. Insamlingen av data till 

föreliggande litteraturöversikt påbörjades i slutet av oktober 2018 och pågick under 

november 2018. Databaserna som användes var Cumulative Index to Nursing & Allied 

Health Literature (CINAHL), PubMed och PsycINFO. CINAHL omfattar bland annat 

artiklar och avhandlingar inom omvårdnad, PubMed omfattar material inom både 

omvårdnad och medicin och PsycINFO omfattar kunskap inom psykologi och 

beteendevetenskap (Karlsson, 2017). Dessa databaser användes för att göra sökningar 

inom omvårdnad, beteendevetenskap och medicin. 

  

Under datainsamlingen användes både sökning i fritext och sökning med ämnesord. Enligt 

Karlsson (2017) genererar en fritextsökning fler träffar än en sökning med ämnesord och 

en fritextsökning genomfördes för att få ett större urval av artiklar. För att generera 

specifika sökträffar för föreliggande litteraturöversikts syfte användes ämnesord, vilka i 

CINAHL benämns som CINAHL Headings och i PubMed som Medical Subject Headings 

(MeSH-termer) (Polit & Beck, 2017). Ämnesord speglar de begrepp som bäst återger 

innehållet i artikeln (Karlsson, 2017). I enlighet med Polit och Beck (2017) användes 

sökord som var relaterade till sexuellt överförbar sjukdom. De sökord som kom att 

användas var: sexually transmitted diseases, sexually transmitted infections, STI, 

Chlamydia tracomatis, chlamydia, syphilis, gonorrea, experience, professional-patient 

relations, sexual health, communication, care, emotions och Sweden. I enlighet med Polit 

och Beck (2017) kombinerades dessa sökord för att ge ett brett resultat (se tabell 1).  

  

För att koncentrera sökningen på valda sökord användes booleska operatorer. Exempelvis 

kombinerades syfilis, gonorré och klamydia med upplevelse eller vårdmöte. Enligt Polit 

och Beck (2017) innebär detta att de valda termerna läggs ihop genom en användning av 

OR, AND eller NOT.  
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Syfilis, gonorré och klamydia behövde inte förekomma parallellt i en studie och den 

booleska termen OR användes då för att generera en bredare sökning. AND användes för 

att kombinera syfilis, gonorré och klamydia med andra termer som motsvarade syftet. 

NOT användes för att exkludera artiklar som enbart innehöll andra sexuellt överförbara 

sjukdomar än syfilis, gonorré och klamydia, dock utan att generera artiklar till resultatet.  

 

Tabell 1. Presentation av databassökningar gjorda i PsycINFO, PubMed och CINAHL. 

 

Databas 

Datum 

Begränsningar Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

02-11-

2018 

Eng, 10 years 

sort by best 

match 

“Emotions”[Majr] AND 

Sexually Transmitted 

Diseases [Mesh] 

401 15 8 1 

PubMed 

02-11-

2018 

Eng, 10 years 

sort by best 

match 

Chlamydia trachomatis 

AND Sweden 

91 10 2 1 

Cinahl 

02-11-

2018 

Eng, 10 years MH “Chlamydia” OR 

MH “Syphilis” OR MH 

“Gonorrhea” AND 

“Experience” 

42 5 2 1 

Cinahl 

08-11-

2018 

Eng, 

Peer Reviewed 

Jan 2008-Oct 

2018 

MH "Sexually 

Transmitted Diseases" 

OR “sexual transmitted 

infections" AND MH 

"Professional-Patient 

Relations" 

42 10 6 

 

 

  

1 

PubMed 

09-11-

2018 

Eng, 10 years (syphilis) OR chlamydia) 

AND emotions 

18 5 2 2 

PubMed 

12-11-

2018 

Eng, 10 years (chlamydia) OR 

(gonorrhea) AND 

experience 

147 5 1 1 

PubMed 

12-11-

2018 

Eng, 10 years ("Gonorrhea"[Mesh]) OR 

"Chlamydia"[Mesh]) OR 

"Syphilis"[Mesh]) AND 

"Professional-Patient 

Relations"[Mesh] 

14 8 4  1 

14-11-

2018 

Psycinfo 

Eng, 10 years. Sexual health AND 

Communication 

909 4 1 1 

14-11-

2018 

Cinahl 

Eng, 10 years “STI” OR MH "Sexually 

Transmitted Diseases" 

OR “sexual transmitted 

infections" AND Care 

666 54 1 1 

TOTALT 2330 116 27 10 
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Manuell sökning 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) innebär en manuell sökning att relevant 

information kan samlas genom att studera artiklars referenslista för att hitta ytterligare 

artiklar till det valda området. Polit och Beck (2017) menar att varje artikel måste läsas 

grundligt för att eventuellt erhålla nya referenser att inkludera i studien. Även om den 

ursprungliga artikeln inte svarar på syftet kan referenser från artikeln göra detta. Vidare 

beskriver Polit och Beck (2017) att relaterade artiklar från sökmotorn kan användas för att 

svara på syftet. Ovan nämna arbetssätt gällande manuell sökning inkluderades i 

föreliggande litteraturöversikt och fem artiklar erhölls med denna metod: Kalmuss och 

Austrian (2010), Rose, Smith och Lawton (2008), Shoveller, Knight, Johnson, Oliffe och 

Goldernburg (2010), Stahlman et al. (2015) samt Walker et al. (2013). Totalt inkluderades 

15 vetenskapliga artiklar i föreliggande litteraturöversikt.  

Databearbetning 

I linje med bearbetningsmetod beskriven av Rosén (2017) granskades alla rubriker som 

genererats av sökningarna nämnda i Tabell 1. Av de rubriker som tycktes relevanta för 

litteraturöversiktens syfte gjordes en fortsatt granskning av artikelns abstract. I enlighet 

med Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering [SBU] (2017) skrevs de 

artiklar, vilka minst en av de två författarna till denna litteraturöversikt ansåg relevant, ut i 

fulltext eller beställdes i fulltext. För att föreliggande litteraturöversikt skulle innehålla 

artiklar som representerade samtliga inkluderade sjukdomar samt en spridning av kön, 

klasstillhörighet och sexuell läggning valdes artiklar ut med detta i åtanke. Utöver detta 

eftersträvades ett globalt perspektiv och artiklarna valdes ut för att spegla olika länder. Av 

de länder som representerade artiklarna gjordes en analys av demokratigradering och 

tillgång till läkare per capita genom att använda Gapminders verktyg (Gapminder, 2011). 

De artiklar som inkluderades i föreliggande litteraturöversikt hade en demokratigradering 

över åtta samt minst ett antal av 1,8 promille läkare per capita. I enlighet med SBU (2017) 

genomfördes en gemensam, detaljerad granskning av artiklarna där relevansen i enlighet 

med syftet diskuterades och bedömdes. De valda artiklarna kvalitetsgranskades av båda 

författarna till föreliggande litteraturöversikt genom att använda Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsmall (Bilaga A), modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Enbart de artiklar som ansågs vara av hög eller 

medelhög kvalitet inkluderades i föreliggande litteraturöversikt och redovisades i form av 

en matris (Bilaga B). De artiklar som bedömdes ha en låg kvalitet efter granskningen kom 

att exkluderas från föreliggande litteraturöversikt. Därefter genomfördes en bortfallsanalys 

av de inkluderade artiklarna för att försöka utröna orsaken till bortfall av deltagare från 

inkluderade artiklar. Dessa bortfall kunde vara planerade då vissa anmälda deltagare inte 

passade in i studiens inklusionskriterier, alternativt oplanerade, exempelvis då de anmälda 

väljer att inte längre medverka i studien (Billhult, 2017). Denna bortfallsanalys 

motiverades av författarna till denna litteraturöversikt genom att vi fick en bild av 

anledningen till bortfallet av deltagare från de inkluderade studierna. 

Dataanalys 

I enlighet med SBUs (2017) riktlinjer inleddes analysprocessen med att de utvalda 

artiklarna delades upp mellan författarna till föreliggande litteraturöversikt och studerades. 

Därefter utbyttes artiklarna mellan författarna, vilket innebar att alla artiklar studerats av 

båda författarna till föreliggande litteraturöversikt. Författarna har genomgående diskuterat 

artiklarnas tillförlitlighet och eftersträvat gemensamma beslut.  
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I de fall där författarna till föreliggande litteraturöversikt inte var eniga, kom 

frågeställningen eller beslutet att diskuteras och argumenteras, tills dess att enighet 

uppstod. I enlighet med Friberg (2017) lästes artiklarna igenom i sin helhet ytterligare en 

gång innan artiklarnas resultat sammanfattades i ett gemensamt dokument. Där lyftes det 

resultat som svarade på föreliggande litteraturöversikts syfte och frågeställningar ut ur 

artiklarna. I enlighet med Polit och Beck (2017) studerades denna sammanfattning av 

artiklar och likheter och skillnader identifierades. Dessa likheter och skillnader kom i 

enlighet med Polit och Beck (2017) att kallas teman. De identifierade teman som sågs i det 

gemensamma dokumentet markerades med överstrykningspennor i olika färger och 

diskuterades mellan författarna för att sedan forma rubriker. De rubriker som bestämdes 

var: ”personers upplevda kunskap kring sexuellt överförbara sjukdomar”, ”personers 

upplevelse av test för sexuellt överförbara sjukdomar”, ”personers upplevelse av att vara 

smittad” och ”personers upplevelse av vård”. Vidare i analysen gick författarna till 

föreliggande litteraturöversikt tillbaka till de 15 inkluderade artiklarna för att kontrollera 

att det inte gjorts egna tolkningar av artiklarnas resultat. Därefter sammanställdes 

resultaten från de olika artiklarna in under passande rubrik.  

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) innebär etik en icke godtycklig sammanställning av 

antaganden kring vad som är rätt, orätt och plikt. Forskningsetik innefattar de etiska krav 

som ställs på forskningens syfte och genomförande och det inte möjligt att applicera etik 

utan reflektion eller medvetenhet. World Medical Association (WMA) antog år 1964 

Helsingforsdeklarationen, vilken innehåller etiska principer för medicinsk forskning på 

människor. I denna deklaration stadgas 37 paragrafer som ska beaktas som en helhet och 

varje enskild paragraf ska appliceras tillsammans med resterande paragrafer (WMA, 

2013). Då litteraturöversiktens syfte var att belysa personers upplevelse av sexuellt 

överförbara sjukdomar kom studien att innefatta forskning på människor. I enlighet med 

Helgesson (2015) har inga artiklar i föreliggande litteraturöversikt inkluderats som skadat 

personer fysiskt, emotionellt eller ekonomiskt och personerna har inte varit föremål för 

risker. Vi har bedömt att inkluderade artiklar tagit forskningspersonernas autonomi och 

integritet i beaktning och att personerna gett ett inkluderat samtycke till forskningen. 

 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt har tagit ställning till Vetenskapsrådets 

(2017) krav på forskningsetik genom att eftersträva att gemensamt reflektera och 

medvetandegöra etiska aspekter av föreliggande litteraturöversikt. Exempel på detta är att 

vi har identifierat personers sexualitet och sexuella läggning som något privat, speciellt i 

de fall då den sexuella läggningen avviker från rådande samhällsnorm. I tre av artiklarna 

har deltagarna erhållit ekonomisk ersättning. De artiklar som inkluderades i föreliggande 

litteraturöversikt har granskats och godkänts av en etisk kommitté alternativt att det 

universitet som författarna är knutna till eller den tidskrift som publicerat artikeln har 

ratificerat Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013). En av artiklarna inkluderad i 

litteraturöversikten är inte etiskt granskad, men då personerna i artikeln är avidentifierade 

samt att bedömningen gjordes att artikeln höll en hög vetenskaplig kvalitet inkluderades 

denna artikel. Bedömningen var att artikeln tillförde ett värde som gav litteraturöversikten 

ett ytterligare nyanserat resultat. Resultatet som presenteras i denna litteraturöversikt har i 

enlighet med Helgesson (2015) inte fabricerats, falsifierats eller plagierats.  
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RESULTAT 

Resultatet baserades på 15 vetenskapliga artiklar som belyste personers upplevelser av 

sexuellt överförbara sjukdomar. Personers upplevelse har studerats utifrån fyra 

frågeställningar som kunde besvaras genom analysen av inkluderade artiklar.  

Personers upplevda kunskap kring sexuellt överförbara sjukdomar 

Det beskrevs en okunskap kring hur olika sexuellt överförbara sjukdomar smittade (de 

Carvalho et al., 2013; Christanson, Boman & Essén, 2017; Plant et al., 2015; Rose, Smith 

& Lawton, 2008), bland annat genom att tandborstning innan sexuell kontakt beskrevs 

kunna förhindra smitta (de Carvalho et al., 2013). Personer beskrev synen på sin självbild 

som att de uppfattade sig själva vara en sådan person som inte smittades, att bara personer 

som uppvisade ofördelaktiga egenskaper var sådana som smittades av sexuellt överförbar 

sjukdom (Rose et al., 2008). Män med gravida partners beskrev att kvinnor sågs som 

bärare av den potentiella infektionen och nedtonade sin egen betydelse genom att beskriva 

att deras potentiella smitta inte skulle påverka det ofödda barnet (Christanson et al., 2017). 

Andra personer menade att bli smittad av en sexuellt överförbar sjukdom var en del av att 

vara sexuellt aktiv och något som låg utanför deras egen kontroll (Plant et al., 2015).  

 

Personerna berättade att de ansåg sig kunna bedöma huruvida deras sexualpartners hade en 

sexuellt överförbar sjukdom (Kalmuss & Austrian, 2010; Nielsen, De Costa, Danielsson & 

Salazar, 2017; Plant et al., 2015; Shoveller, Knight, Johnson, Oliffe & Goldenberg, 2010). 

Denna bedömning skedde exempelvis genom att ställa frågan om sexualpartnern nyligen 

var testad (Nielsen et al., 2017), genom att tro sig veta antalet sexualpartners personen 

hade haft tidigare (Kalmuss & Austrian, 2010; Shoveller et al., 2010) eller att personen 

kunde avgöra om sexuelpartnern var en sådan person som potentiellt kunde bära smitta 

(Plant et al., 2015). Det beskrevs även av män att kroppen kunde självläka en sexuellt 

överförbar sjukdom (Kalmuss & Austrian, 2010; Rose et al., 2008; Shoveller et al., 2010). 

Möjligheten att kunna självläka var ett påstående som var kopplat till mannens självbild 

som en person som var stark och osårbar (Kalmuss & Austrian, 2010; Rose et al., 2008; 

Shoveller et al., 2010).  

 

Det beskrevs en okunskap kring hur test för sexuellt överförbara sjukdomar utfördes (Rose 

et al., 2008; Shoveller et al., 2010) samt vilka symtom som kunde uppvisas om personen 

var smittad (Christianson et al., 2017; Kalmuss & Austrian, 2010; Plant et al., 2015; Rose 

et al., 2008). Män trodde att ett test för sexuellt överförbar sjukdom skulle vara smärtsamt 

(Rose et al., 2008; Shoveller et al., 2010). Den förväntade smärtupplevelsen handlade om 

att männen trodde att ett klamydia- och gonorrétest skulle innebära att ett vävnadsprov togs 

från urinröret (Shoveller et al., 2010).  

 

Personerna uppvisade ett antal riskbeteenden kopplade till sex (Fisher, Fried & Macapagal, 

2018; Kalmuss & Austrian, 2010; Nielsen et al., 2017; Plant et al., 2015; Shoveller et al., 

2010) exempelvis genom att inte använda kondom (Kalmuss & Austrian, 2010; Nielsen et 

al., 2017; Plant et al., 2015) eller att konsumera alkohol och/eller narkotika i samband med 

sex (Fisher et al., 2018; Plant et al., 2015; Shoveller et al., 2010). Att smittas med en 

sexuellt överförbar sjukdom sågs som en naturlig konsekvens av att inte använda kondom 

(Nielsen et al., 2017; Plant et al., 2015) men att ha oskyddat sex var en risk som personerna 

var beredda att ta eftersom det ansågs mer njutningsfullt (Nielsen et al., 2017; Plant et al., 

2015).  
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En förklaring till okunskapen var att personerna inte tagit del av information gällande 

sexuellt överförbar sjukdom. Personer berättade om en önskan om att information om 

sexuellt överförbar sjukdom skulle nå ut till en större grupp (Rose et al., 2008; Shoveller et 

al., 2010). Denna information handlade bland annat om att sexuellt överförbar sjukdom 

kunde vara asymtomatiskt. Unga män önskade information gällande att urinprov var en 

möjlig testmetod för klamydia och gonorré; denna information skulle ha varit främjande 

för att de skulle våga testa sig (Rose et al., 2008). 

Personers upplevelse av test för sexuellt överförbara sjukdomar  

Ett test för sexuellt överförbar sjukdom uppfattades som ett känsligt ämne (Balfe, Burgha, 

O'Donovan, O'Connell, & Vaughan 2010; Christianson et al., 2017; Shoveller et al., 2010; 

Theunissen et al., 2015). Personer uppgav att testa sig för sexuellt överförbar sjukdom var 

förknippat med skam och stigma (Balfe et al., 2010; Christianson et al., 2017; Rose et al., 

2008). Denna upplevelse var en del utav att vara rädd att drabbas av ett publikt stigma; att 

testa sig kunde medföra en förändrad syn på hur individen uppfattades i sitt sociala 

sammanhang (Balfe et al., 2010; Rose et al., 2008). Upplevelsen av stigma var kopplat till 

personens självbild; att inte velat vara en person som testade sig för sexuellt överförbar 

sjukdom (Balfe et al., 2010; Christianson et al., 2017; Rose et al., 2008). Att vara 

potentiellt smittad med sexuellt överförbar sjukdom innebar att personen såg på sig själv 

som mindre ansvarstagande eftersom hen hade utsatt sig själv för smitta (Balfe et al., 2010; 

Christianson et al., 2017). Att testa sig för sexuellt överförbar sjukdom var något som 

behövde genomlidas och som de inte ville delge andra personer i deras närhet (Balfe et al. 

2010; Christianson et al., 2017; Shoveller et al., 2010).   

 

Att testa sig för sexuellt överförbar sjukdom var för både män och kvinnor, kopplat till hur 

deltagarna uppfattade könsnormer (Balfe et al., 2010; Christiansson et al., 2017; Kalmuss 

& Austrian, 2010; Rose et al., 2008). Män berättade om att de upplevde oro för att deras 

manlighet skulle förminskas av att vara hjälpsökande och söka vård (Christianson et al., 

2017; Kalmuss och Austrian, 2010; Rose et al., 2008). Männen berättade även att de själva 

och män i deras omgivning påvisade attityder som begränsade hur männen sökte vård för 

sin sexuella hälsa. Dessa attityder innebar bland annat att de inte skulle ta kontakt med 

vården förrän de uppvisar symtom på sexuellt överförbar sjukdom (Christianson et al., 

2017; Kalmuss & Austrian, 2010; Shoveller et al., 2010) men också en rädsla för att bli 

sedd i närheten av en klinik för sexuellt överförbara sjukdomar. Detta var relaterat till att 

personen då kunde antas vara smittad (Kalmuss & Austrian, 2010). Männen ignorerade 

symtom på sexuellt överförbar sjukdom som en del av att upprätthålla en bild av sig själv 

som en hälsosam man och således som frisk (Kalmuss & Austrian, 2010; Shoveller et al., 

2010). Vidare barriärer till att de unga männen inte testade sig var att de var oroliga för den 

fysiska undersökningen; de förväntade sig att den skulle vara smärtsam (Rose et al., 2008; 

Shoveller et al., 2010) eller att de skulle få erektion (Shoveller et al., 2010). Oro för 

undersökningen visades även genom att männen berättade att de upplevde att 

undersökningen var obehaglig och stressande (Christianson et al., 2017). Attityder som 

män även tog upp gällande att inte söka vård var ett behov av att agera starkt, osårbart och 

att klara av situationen på egen hand, utan hjälp från utomstående (Kalmuss & Austrian, 

2010). Både män och kvinnor beskrev att testa sig för sexuellt överförbar sjukdom som en 

del av att ta ansvar för sin egen och sin partners hälsa (Christianson et al., 2017; 

Theunissen et al., 2015).  
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För kvinnorna var att testa sig för sexuellt överförbar sjukdom något som kopplades till ett 

tvivelaktigt och promiskuöst beteende och något som negativt påverkade identiteten (Balfe 

et al., 2010; Theunissen et al., 2015). Den påverkan ett test för sexuellt överförbar sjukdom 

hade på kvinnor varierade med klasstillhörighet. Kvinnorna från arbetarklass uppgav att 

effekterna av en sexuellt överförbar sjukdom fick mer långtgående sociala konsekvenser än 

kvinnorna från medelklass. Om kvinnornas, från arbetaklass, sociala nätverk fick vetskap 

om att de hade deltagit i misskrediterande aktiviteter kunde det resultera i att förstöra deras 

sociala nätverk och ge permanenta skador gällande deras sociala identitet (Balfe et al., 

2010). Vidare beskrev kvinnorna att ett test innebar att de inte hade tagit ansvar över sin 

hälsa, vilket de upplevde som något skamfullt (Theunissen et al., 2015). En barriär för att 

testa sig var en rädsla för att få ett positivt resultat, ett uteblivet test upplevdes som en falsk 

säkerhet (Rose et al., 2008). 

Personers upplevelse av att vara smittad 

Att få ett positivt svar, det vill säga att vara smittad, på testet för sexuellt överförbar 

sjukdom var kopplat till olika känslor (Gottlieb et al., 2011; Plant et al., 2015; Temple-

Smith et al., 2010; Theunissen et al., 2015). En mindre vanlig reaktion på ett positivt 

testresultat var att personerna kände lättnad (Temple-Smith et al., 2010; Theunissen et al., 

2015) samtidigt som de vanligaste reaktionerna på ett positivt resultat var chock och skam 

(Temple Smith et al., 2010; Theunissen et al., 2015; Walker et al., 2013). Personerna 

uttryckte att de var besvikna på sig själva för att de inte tagit bättre hand om sig 

(Theunissen et al., 2015). Ett positivt resultat kunde även ge personer som smittats en 

minskad tillit till nuvarande partners (Christianson et al., 2017; Gottlieb et al., 2011) och 

framtida partners (Gottlieb et al., 2015). Personer beskrev även att de uppfattade ett 

dömande från vårdpersonal när de mottog ett positivt testresultat (Córdova et al., 2018). Ett 

negativt resultat sågs av personerna som en falsk säkerhet och som en anledning till att 

fortsätta med samma sexuella riskbeteende som innan (Nielsen et al., 2017). Ett positivt 

resultat kunde både ändra beteendet på kort sikt eller inte ändra beteendet alls. Detta med 

anledning av att infektionen snabbt kunde bli botad med antibiotika (Nielsen et al., 2017; 

Plant et al., 2015). Om en person erhöll ett positivt resultat valde personen att enbart delge 

detta till nära vänner och familj, detta relaterat till en rädsla att utsättas för socialt stigma. 

Några personer som trots rädslan för socialt stigma berättade om sitt resultat möttes 

övervägande av positiva reaktioner (Theunissen et al., 2015).  

 

Att få ett positivt resultat ledde till att kvinnor upplevde en ökad oro och ångest kring 

sexuella aspekter av livet (Gottlieb et al., 2011). Denna oro visade sig även genom att 

kvinnorna uttryckte en risk över att ha fått en annan sexuellt överförbar sjukdom (Gottlieb 

et al., 2011) eller oroade sig över sin framtida hälsa. Efter ett positivt resultat berättade 

vissa kvinnor att de skulle kunna ändra sitt sexuella beteende (Walker et al., 2013). Mäns 

reaktion på ett positivt resultat var med förvåning, de såg sig själva som osårbara. Männen 

menade att diagnosen skulle påverka att deras karaktär uppfattades som negativ av andra 

samt de själva uppfattade sin kropp som svag (Temple-Smith et al., 2010; Shoveller et al., 

2010).  

 

Att bli diagnostiserad med syfilis påverkade männen som drabbats både publikt och privat. 

Att vara smittad med syfilis beskrevs av männen som att vara smutsig, att ha en smutsig 

sjukdom. Syfilis var förknippad med ett sådant stigma att männen berättade om detta som 

svårare att samtala om än humant immunbristvirus (HIV) och förvärvat 

immunbristsyndrom (AIDS).  
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Deltagare som smittats med upprepade syfilisinfektioner hade valt att inte diskutera detta 

med någon person i sin närhet, inkluderat sexualpartners. Att sjukdomen kunde vara i en 

latent fas sågs av deltagarna som problematiskt; att en omfattande skada kunde ha orsakats 

innan diagnosen ställts (Plant et al., 2015).  

Personers upplevelse av vård 

Att besöka en klinik inriktad på sexuell hälsa kunde vara obehagligt och 

uppseendeväckande (Kalmuss & Austrian, 2010; Rose et al., 2010) eller något som 

upplevdes positivt (Rose et al., 2008). Ett professionellt bemötande var av vikt vid 

vårdmötet med personer med sexuellt överförbara sjukdomar (Balfe et al., 2010; Stahlman 

et al., 2015). Det som personerna premierade hos vårdpersonal var att de var förstående 

(Balfe et al., 2010; Córdova et al., 2017) och/eller av kvinnligt kön (Balfe et al., 2010). Ett 

fåtal av personerna beskriver erfarenheter av vårdpersonal som omhändertagande och att 

de kände sig trygga i vårdmötet (Nielsen et al., 2017) samt att vårdpersonal var artiga, 

trevliga och icke-dömande (Stahlman et al., 2015). Vidare var det mer vanligt att personer 

som kom i kontakt med vården för test av sexuellt överförbara sjukdomar upplevde obehag 

(de Carvalho et al., 2013; Christianson et al., 2017; Córdova et al., 2017; Fisher et al., 

2018; Stahlman et al., 2015).  

  

Unga personer beskrev att de uppfattade vårdpersonal som dömande och respondenterna 

beskrev hur detta påverkade att de ogärna avslöjade sina sexuella riskbeteenden (Córdova 

et al., 2017). Personerna begränsade vilken information de delgav vårdpersonal (Balfe et 

al., 2010; de Calvalho et al., 2013; Fisher et al., 2018), dock uttryckt av olika anledningar. 

Det beskrevs en oro för att information gällande sexuell hälsa inte skulle behandlas 

konfidentiellt (Balfe et al., 2010; Córdova et al., 2017), exempelvis beskrevs en oro för att 

vårdpersonalen skulle informera de unga personernas föräldrar om deras sexuella 

riskbeteende (Córdova et al., 2017). Kvinnor som tillhörde arbetarklassen kände en oro för 

att vårdpersonal avsiktligt eller oavsiktligt skulle läcka information. Denna information 

kunde leda till att personen blev misskrediterad av familj eller vänner (Balfe et al., 2010). 

Flera av männen som hade sex med män begränsade vad de valde att berätta för 

vårdpersonalen gällande deras sexuella hälsa. Detta var kopplat till en oro av att 

vårdpersonal inte skulle acceptera deras sexuella läggning (Fisher et al., 2018). Liknande 

resultat sågs hos homo- och bisexuella kvinnor som undanhöll information om sexuell 

hälsa relaterat till rädsla för dömande, diskriminering och fördomar (de Carvalho et al., 

2013). Kvinnor undvek samtalsämnen med vårdpersonal som kunde kopplas till att de hade 

ett promiskuöst beteende vilket ledde till att de uteslöt information som kunde indikera ett 

promiskuöst beteende (Balfe et al., 2010). Personer önskade att vårdpersonal skulle initiera 

samtal om sexuellt överförbara sjukdomar (Balfe et al., 2010; Córdova et al., 2017; Rose et 

al., 2008) samtidigt som vårdpersonal uppfattades som obekväma att föra sexuellt 

överförbara sjukdomar på tal (Córdova el al., 2017). Personerna i studien av Rose et al. 

(2008) trodde att ett sätt att avlägsna stigmat från test för sexuellt överförbara sjukdomar 

var att läkaren initierade ett test. Att testa sig för sexuellt överförbara sjukdomar önskades 

vara en rutinmässig åtgärd som gäller för alla (Balfe et al., 2010; Christianson et al., 2017; 

Rose et al., 2008) vilket kunde likställas med att gå till tandläkaren (Christianson et al., 

2017; Rose et al., 2008). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Huvudfynden som framkom i denna litteraturöversikt var att sexuellt överförbara 

sjukdomar var förknippat med stigma och skam. Personer visade en bristande kunskap 

kring sexuellt överförbara sjukdomar och uppvisade flertalet riskbeteenden kopplade till 

sex. Skam och stigma var något som påverkade personers benägenhet att söka vård och att 

genomföra test för sexuellt överförbar sjukdom. Då personer blev diagnostiserade med 

sexuellt överförbar sjukdom var den vanligaste reaktionen chock och skam, dock sågs ett 

positivt testresultat inte leda till en bestående förändring av sexuellt riskbeteende. 

När personen kontaktade vården, upplevdes vårdpersonal i vissa fall som dömande och 

personerna berättade om en rädsla för att konfidentialiteten inte skulle respekteras. 

 

En majoritet av personernas upplevelse av sexuellt överförbar sjukdom manifesterades av 

skamkänslor och en känsla av publikt och egenupplevt stigma (Balfe et al., 2010; 

Christianson et al., 2017; Plant et al., 2015; Rose et al., 2008; Temple-Smith et al., 2010; 

Theunissen et al., 2015; Walker et al., 2013). Skam påverkade om personerna testade sig 

(Christianson et al., 2017; Rose et al., 2008) och om de sökte vård för sexuellt överförbar 

sjukdom (Kalmuss & Austrian, 2010). Detta visade i vilken utsträckning känslor påverkade 

de val personer gjorde gällande sin hälsa. Sexualitet var en del av självbilden som bland 

annat påverkades av rådande normer i samhället och föräldrarnas syn på sexualitet 

(Karlsson, 2017). Att då uppleva skam och publikt och egenupplevt stigma i samband med 

att personen drabbas av sexuellt överförbar sjukdom, kan leda till att individens självbild 

förändras. Det kan dock tänkas att om sjuksköterskan får ta del av personens upplevelse, 

genom ett empatiskt och respektfullt samtal om sexuell hälsa, kan stödja personen till en 

bevarad självbild.  

 

Bristande kunskap sågs i flera studier som en riskfaktor för den sexuella hälsan (de 

Carvalho et al., 2013; Christianson et al., 2017; Kalmuss & Austrian, 2010; Nielsen et al., 

2017; Plant et al., 2015; Rose et al., 2008; Shoveller et al., 2010). Resultat av detta kunde 

delvis förklara ökningen av sexuellt överförbara sjukdomar som sågs där personer smittats 

på grund av okunskap. Personerna uppvisade flera sexuella riskbeteenden trots en 

medvetenhet om hur de bäst skulle skydda sig mot sexuellt överförbar sjukdom (Nielsen et 

al., 2015; Plant et al., 2015). Detta tyder på att medvetenheten kring prevention för sexuellt 

överförbar sjukdom inte påverkade i vilken uträckning personer hade oskyddat sex. 

Kondomanvändningen minskar (Stenhammar et al., 2014) och att inte använda kondom 

sågs av personer som en naturlig del av att ha sex och något som medvetet uteslöts i 

stunden trots en medveten risk för smitta (Nielsen et al., 2015; Plant et al., 2015). 

Riskbeteenden beskrevs av Hammarström et al. (2015) och Sundbeck (2013) som ett intag 

av alkohol- och narkotika, vilket stämde överens med de riskbeteenden som personerna i 

studierna visade (Fisher et al., 2018; Plant et al., 2015; Shoveller et al., 2010). Detta kan 

likställas med Hogben och Leichliter (2008) som beskrev en korrelation mellan 

alkoholkonsumtion, sexuellt riskbeteende och sexuellt överförbar sjukdom. För att minska 

spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar behöver Folkhälsomyndigheten och hälso- 

och sjukvården uppmärksamma beteenden och utveckla metoder som motverkar 

riskbeteenden avseende alkohol- och narkotikaanvändning. Då sjuksköterskans 

professionella ansvar är att främja hälsa och motverka ohälsa är det av vikt att vara 

delaktig och ta ansvar även när det gäller den sexuella hälsan. 
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Att vara smittad med sexuellt överförbar sjukdom påverkade personerna genom reaktioner 

av chock och skam (Temple-Smith et al., 2010; Theunissen et al., 2015; Walker et al., 

2013). Hur riskbeteendet förändrades efter en diagnos av sexuellt överförbar sjukdom 

varierade i studierna. De kvinnor som fick ett positivt resultat berättade att resultatet fick 

dom att ändra sitt sexuella riskbeteende och använda kondom i en större utsträckning 

(Walker et al., 2013), men vi såg också att deltagarna var obenägna att ändra sitt sexuella 

riskbeteende på lång sikt efter ställd diagnos (Nielsen et al., 2015; Plant et al., 2015). 

Eftersom personer inte var benägna att ändra sitt sexuella riskbeteende kan det vara av vikt 

att uppmärksamma dessa personer och stödja personerna med hälsofrämjande 

interventioner, exempelvis samtal om innebörden av sexuellt överförbara sjukdomar. Detta 

är något som styrktes av Folkhälsomyndigheten (2017a, 2017b, 2017c) som föreslog en 

ökad frekvens av test och rådgivning hos personer med ett riskbeteende för sexuellt 

överförbar sjukdom. Det är av vikt att sjuksköterskan i mötet med personer som har ett 

sexuellt riskbeteende erbjuder personen att testa sig för sexuellt överförbar sjukdom. Då en 

person har en konstaterad smitta är det av vikt att sjuksköterskan hänvisar personen till den 

vårdinstans som kan ge personen adekvat behandling.  

 

Att testa sig för sexuellt överförbara sjukdomar var förknippat med skam, stigma och något 

som personerna förknippade med könsnormer (Balfe et al., 2010; Christiansson et al., 

2017; Kalmuss & Austrian, 2010; Rose et al., 2008). Ett test för sexuellt överförbar 

sjukdom skulle för männen innebära en förlorad manlighet (Christianson et al., 2017; 

Kalmuss & Austrian, 2010; Rose et al., 2008). Detta kan tänkas vara en följd av att män 

uppfostrades till en norm av att ha fler sexualpartners än kvinnor (Mmari et al., 2018) 

vilket kan påverka mäns sexualbeteende och deras sexuella hälsa. Likväl som män 

uppfostrades till att ha fler sexuella partners såg vi en tendens till att kvinnor ville dölja 

information som kunde tolkas som promiskuitet (Balfe et al., 2010; Theunissen et al., 

2015). Detta är något som kunde jämföras med studien av Oliffe et al. (2013) där 

kvinnorna beskrev att ett promiskuöst beteende accepterades hos män men att kvinnor inte 

accepterade andra kvinnors promiskuitet. Kvinnor underdrev antalet sexuella partners de 

haft då detta kom på tal. Enligt Mmari et al. (2018) uppfostrades unga personer att se på 

sexualitet olika beroende på vilket kön de tillhörde. Detta kan jämföras med Travelbee 

(1971) som menade att varje person är en unik varelse som formas av den miljö och det arv 

vilket personen föds in i. Sättet som unga män och kvinnor uppfostrades på kan tänkas 

påverka de skilda upplevelser som män och kvinnor beskrev av sexuellt överförbara 

sjukdomar.  

 

I studierna ses att personerna selekterade vad de delgav vårdpersonal gällande deras 

sexuella hälsa. Detta med anledning av att de upplevde skam, oro över att inte bli väl 

bemötta och att konfidentialiteten inte skulle respekteras (Balfe et al., 2010; de Carvalho et 

al., 2013; Rose et al., 2008). Vi anser att detta ställer ett krav på sjuksköterskor, att med ett 

respektfullt bemötande, lyfta frågan om sexuell hälsa. Det är sjuksköterskans 

professionella ansvar att bemöta personer med respekt oberoende av personens kön, 

sexuella läggning eller sexuella beteende. Främjande faktorer för att personen skulle våga 

delge information om sin sexuella hälsa var att vårdpersonal uppfattades som förstående 

och icke-dömande (Balfe et al., 2010; de Carvalho et al., 2013; Córdova et al., 2017). 

Sexuell hälsa är något som både personer som söker vård och vårdpersonal uppfattade som 

svårt att samtala om (Bergeron et al., 2017; Hoopes et al., 2017; Hughes & Lewinson, 

2015; Komlenac et al., 2018; Saunamäki & Engström, 2013), vilket kunde leda till att en 

sexualanamnes utesluts. I och med risken för asymtomatisk sjukdom (Löwhagen, 2007) 

kan en utesluten sexualanamnes vara problematiskt.  
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Detta kan leda till att en asymtomatisk sjukdom inte upptäcktes, vilket kan leda till ökad 

smittspridning och risk för irreversibla konsekvenser för personen. Att en person lämnar en 

utförlig sexualanamnes kan leda till att sjuksköterskan testar fler personer, vilket kan vara 

till hjälp för att bekämpa smitta mer effektivt och minska lidande för den enskilda 

personen. Detta kan vara av relevans med stöd av att effektiviteten av given 

antibiotikabehandling vid gonorré är hotad, relaterat till antibiotikaresistens (Alirol et al., 

2017). Antibiotikaresistens är ett reellt hot och behöver tas på allvar.  

 

Enligt Travelbee (1971) är en god kommunikation mellan vårdpersonal och person en 

förutsättning för ett välfungerande vårdmöte. Detta kan innebära att god kommunikation 

etablerar tillit som en faktor för ett välfungerande partnerskap mellan sjuksköterska och 

person som vårdas. Detta med anledningen av att tillit kan möjliggöra för personen att 

berätta om ämnen som kan upplevas som stigmatiserande. Betydelsen av tillit i vårdmötet 

beskrevs även av Svensk sjuksköterskeförening (2016) där en persons tillit i en 

vårdrelation, till sjukvården och till sig själv kommer att påverka om en person berättar om 

sitt mående. Om sjuksköterskan upprättar tillit mellan parterna kan detta leda till att 

personer upplever mindre stigma i samband med att de söker vård för sexuellt överförbar 

sjukdom.  

Metoddiskussion 

Den metod som valdes för föreliggande studie var icke-systematisk litteraturöversikt där 

15 artiklar selekterades ut efter översiktlig genomgång av forskningsläget inom det valda 

området. En fördel med en litteraturöversikt var att det fanns en möjlighet att inkludera 

både kvalitativa- och kvantitativa artiklar (Rosén, 2017) vilket är ett arbetssätt som vi 

tillämpat. Genom att inkludera kvalitativa och kvantitativa studier kom dessa resultat att 

agera inkrementellt, vilket innebar att de olika metoderna stärkte och kompletterade 

varandras resultat. Då två av de inkluderade artiklarna var av kvantitativ metod blev 

deltagarantalet större än om enbart kvalitativa artiklar inkluderats. Dessa inkluderades, i 

enlighet med Borglin (2017), för att stärka litteraturöversiktens trovärdighet. I föreliggande 

litteraturöversikt inkluderades 12 kvalitativa artiklar som undersökte personers individuella 

upplevelse av sexuellt överförbar sjukdom. Kvalitativa artiklars resultat går nödvändigtvis 

inte att applicera på en större grupp, vilket är en nackdel med kvalitativ av metod. 

Översikten av forskningsläget inom det valda områden blev begränsad, då enbart 15 

artiklar inkluderades. Detta gjorde att evidensvärdet på föreliggande litteraturöversikt blev 

lägre än om en metod av systematisk litteraturöversikt med ett inkluderande av all relevant 

forskning inom området hade applicerats (Forsberg & Wengström, 2015). Det hade varit 

möjligt att genomföra föreliggande litteraturöversikt även med en kvalitativ ansats, 

exempelvis genom intervjuer med personer som smittats av en sexuellt överförbar 

sjukdom. Dock hade det resulterat i ett enbart svenskt perspektiv på personers upplevelse 

av sexuellt överförbar sjukdom och det hade inkluderats ett färre antal deltagares 

upplevelser i föreliggande litteraturöversikt. Syftet hade inte kunnat undersökas med det 

breda perspektiv som föreliggande litteraturöversikt kom att göra, då det hade varit 

nödvändigt att precisera syftet ytterligare för intervjuer.  

 

Urvalet till föreliggande litteraturöversikt begränsades till en tioårsperiod. Om tidsspannet 

hade begränsats till en period av fem år hade inkluderade artiklar innehållit nyare 

forskning, vilket hade kunnat påverka resultatet.  
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Urvalet avgränsades genom att exkludera artiklar som enbart innehöll andra sexuellt 

överförbara sjukdomar än syfilis, gonorré och klamydia. Om samtliga sexuellt överförbara 

sjukdomar inkluderats i föreliggande litteraturöversikt hade resultatet kunnat ge ett bredare 

perspektiv på valt forskningsområde. 

 

Sökningarna utfördes databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO för att generera 

artiklar som berörde både medicinsk vetenskap, omvårdnadsvetenskap och 

beteendevetenskap (Karlsson, 2017). De ord som inkluderades i sökningarna var en 

kombination av MeSH-termer/CINAHL-headings och ord i fritext då det exempelvis inte 

fanns en direkt översättning till engelska av det svenska ordet upplevelse. Sökningen 

genomfördes främst i PubMed och CINAHL och det kan tänkas att resultatet påverkats av 

detta. Om sökningarna utförts i ytterligare databaser hade vi kanske erhållit ett mer svenskt 

perspektiv; dock har sökningarna givit artiklar relevanta för syftet. En ytterligare 

omvårdnadsvetenskaplig förankring hade kunnat erhållas om vi inkluderat 

omvårdnadsspecifika sökord, exempelvis tillit och professionellt ansvar. 

 

Databearbetningen av inkluderade artiklar utgick från SBUs (2017) riktlinjer. Detta menar 

vi var ett arbetssätt som gav stöd med strukturen under arbetet. Ytterligare struktur gavs 

genom att använda Gapminder (2011) som begränsade valet av inkluderade länder 

representerade i artiklarna. Detta medförde att personerna i inkluderade artiklar hade 

tillgång till hälso- och sjukvård och att denna tillgång kunde motsvara tillgången i Sverige. 

Om detta verktyg inte använts hade föreliggande litteraturöversikt kunnat ha ytterligare 

demografisk spridning. Att inkludera ytterligare länder, som inte hade en hälso- och 

sjukvård eller demokrati som graderades liknande Sverige, hade kunnat ge ett resultat som 

var svårapplicerat på den svenska hälso- och sjukvården. Majoriteten av de valda artiklarna 

presenterade resultat av upplevelser hos personer som var unga vuxna, vilket begränsade 

föreliggande litteraturöversikts evidensgrund, utifrån ett befolkningsperspektiv. Dock var 

de flesta som insjuknade i sexuellt överförbar sjukdom unga vuxna eller tonåringar (Morris 

& Rushwan, 2015), vilket kan innebära att en evidensgrund finns i denna litteraturöversikt. 

Flera av de inkluderade artiklarna hade ett bortfall av deltagare och detta bortfall kom att 

diskuteras och bedömas av oss. Bortfallet kunde enligt Billhult (2015) vara planerat eller 

oplanerat. Önskvärt hade varit att inkludera artiklar med genomgående mindre 

deltagarbortfall, men vi bedömde att det fanns naturliga förklaringar till bortfallet av 

deltagare och valde att inkludera dessa artiklar. Bortfallet kan möjligen förklaras med att 

sexuellt överförbara sjukdomar är ett känsligt ämne. Kvalitetsgranskingen utfördes i 

enlighet med Sophiahemmet Högskolas bedömningsmall (se bilaga A), modifierad utifrån 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Då detta 

var första gången vi utförde en kvalitetsgranskning upplevdes bedömningsmallen som svår 

att använda. Okunskapen gällande kvalitetsgranskning kan ha påverkat bedömd kvalité på 

inkluderade artiklar. För att nå konsensus gällande kvaliteten på inkluderade artiklar 

utfördes granskningen av oss båda, vilket vi anser var positivt för validiteten på 

föreliggande litteraturöversikt.     

 

I dataanalysen av föreliggande litteraturöversikt selekterades deltagarnas egna 

kommentarer och ord fram och bildade föreliggande resultat. Resultatet bearbetades utifrån 

föreliggande litteraturöversikts syfte och frågeställningar och vi har eftersträvat att utesluta 

resultat som kunde vara artikelförfattarnas egna tolkningar. Enligt Helgesson (2015) 

stärkte detta trovärdigheten på föreliggande litteraturöversikt. Att vi inkluderade 

frågeställningar i föreliggande litteraturöversikt underlättade analysprocessen genom att 

resultatet sorterades in under respektive frågeställning.  
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Om frågeställningarna inte inkluderats hade detta kunnat ge ett annat resultat. 

Frågeställningarna var riktlinjer för oss i arbetet med resultatet. Resultatet har 

genomgående diskuterats mellan oss med målsättningen att vi båda två kunde känna oss 

stolta över resultatet. Vi som har genomfört arbetet med föreliggande litteraturöversikt är 

två studenter som tillsammans arbetat med varje enskild del. Under processen har vi fått 

handledning i grupp där en handledare och andra studenter läst och kommenterat 

föreliggande litteraturöversikt. Detta har påverkat processen då vi efter kritik och konkreta 

råd på förbättring reviderade föreliggande litteraturöversikt för att uppnå stringens och 

distinktion. 

Slutsats 

Stigma och skamkänslor påverkade flera aspekter av personers upplevelse av sexuellt 

överförbara sjukdomar. Med stöd av detta behöver sjuksköterskan bemöta personer med 

vetskap om att det kan upplevas stigmatiserande att söka vård för sexuellt överförbar 

sjukdom. Ömsesidig tillit var en central del av att upprätta partnerskap och sjuksköterskan 

behöver etablera detta för att få ta del av personens sexualanamnes. Den ökande 

prevalensen av gonorré och syfilis samt den växande antibiotikaresistensen är ett hot mot 

personers sexuella hälsa. Sjuksköterskan behöver ta sitt professionella ansvar för att främja 

hälsa och motverka ohälsa genom att erbjuda personer test för sexuellt överförbar sjukdom.  

 

Fortsatta studier 

Då prevalensen av vissa sexuellt överförbara sjukdomar ökar, ser vi ett behov av fortsatta 

studier i ämnet. Framtida forskning skulle kunna utgöras av studier som berör 

sjuksköterskans förmåga att ytterligare implementera kunskap hos personer kring 

testmetoder, riskbeteende och symtombild. Vidare är det av intresse att framtida forskning 

fokuserar på hur samhället kan minska stigmat av sexuellt överförbara sjukdomar; stigma 

är en barriär för personer att söka vård. I och med den ökande antibiotikaresistensen kan 

det i framtiden bli svårt att behandla sexuellt överförbara sjukdomar med antibiotika. 

Därför är det av vikt med ytterligare forskning kring metoder som kan innebära en 

minskning av spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Föreliggande litteraturöversikts resultat påvisade att både otestade och testade personer 

upplevde sexuellt överförbara sjukdomar som skamfyllt och stigmatiserat. Med stöd av 

föreliggande litteraturöversikt medvetandegörs sjuksköterskan om hur synen på sexuellt 

överförbar sjukdom påverkade hur personer söker vård. Genom en förståelse för individens 

upplevelse kan sjuksköterskan bemöta personen på ett empatiskt sätt och etablera en 

vårdrelation som underbyggs av tillit och respekt. Med stöd av föreliggande 

litteraturöversikt kan även sjuksköterskan utforma ett utvecklingsarbete för att säkerställa 

ett empatiskt och respektfullt bemötande av personer som söker vård för sexuellt 

överförbar sjukdom. Föreliggande litteraturöversikt kan även vara ett stöd i ett 

utbildningsarbete, riktat till personer som löper risk att smittas eller som har smittats av 

sexuellt överförbar sjukdom.     
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I 

                                           BILAGA A 

Tabell 2. 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). 
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/deltagre 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 urvals-process; 

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. 

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

 

            



 

 

   

II 

 BILAGA B 

 

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Balfe, M., Brugha, R., 

O´Donovan, D., 

O´Connell, W., & 

Vaughan, D. 2010.  

Irland. 

Young women´s 

decisions to accept 

chlamydia screening: 

influences of stigma 

and doctor-patient 

interactions. 

Att undersöka hur unga kvinnor 

skulle känna om de blev erbjudna 

opportunistiska tester av klamydia 

och hur de vill bli erbjudna screening, 

vilka de vill bli testade av och vilka 

faktorer som påverkar unga kvinnors 

preferenser för att berätta för sin 

partner.  

Design: Kvalitativ 

design.  

Urval: Kvinnor, 

18-29 år. 

Datainsamling: 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Analys: Induktiv 

analysmetod. 

35  

(-) 

Testning var ett hot mot 

identiteten som sexuellt 

ansvarstagande individer. 

Accepterar inte testning av 

någon annan vårdpersonal 

än läkare och 

sjuksköterskor.   

K  

I 

de Carvalho, P. M. 

G.,  Nóberga, B. S. M., 

Rodrigues, J. L., 

Almeida, R. O., de 

Mello Abdalla, F. T., & 

Nichiata, L. Y. I. 2013.  

Brasilien  

Prevention of 

sexually transmitted 

diseases by 

homosexual and 

bisexual: a 

descriptive study.  

Att identifiera homosexuella och 

bisexuella kvinnors uppfattning om 

hälso- och sjukvård och hur sexuellt 

överförbara sjukdomar förebyggs bäst 

i denna grupp.   

Design: Kvalitativ 

design.   

Urval: Homo- och 

bisexuella 

kvinnor, 25-40 år. 

Datainsamling: 

Semi-

strukturerade 

intervjuer.  

Analys: Tema-

analys. enligt 

Minayos modell.  

  

9  

(-) 

Vårdpersonal frågar inte om 

sexuell läggning - förutsätter 

hetrosexualitet. Deltagarna 

hade kunskap om symtom 

av olika STI men uppvisar 

riskbeteende ändå.    

 

 

 

  

K  

I 

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

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

 



 

 

   

III 

Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Christianson, M., 

Boman, J., & 

Essén, B.  

2017.  

Sverige.    

Men don´t think that 

far – Interviewing 

men in Sweden about 

chlamydia and HIV 

testing during 

pregnancy from a 

discursive 

masculinities 

construction 

perspective 

Att undersöka blivande fäders 

uppfattningar om klamydia 

och HIV och deras maskulina 

konstruktioner kring testning. 

Att undersöka deras 

potentiella motstånd till 

testning och deras känslor 

innan genomfört test. 

Design: Kvalitativ 

design 

Urval:  

Män, 21–34 år som 

har en gravid partner 

Datainsamling: 

Djupintervjuer 

Analys: Inspirerad av 

Discourse-Analys 

20 

(-15) 

  

Att testa sig för STI är ett 

tabubelagt ämne vilket gör att män 

ofta nekar till testning. Att testa sig 

är kopplat till stigma, skam och att 

smittas med STI är kopplat till ett 

icke-moraliskt beteende.  

K  

I 

Córdova, D., Lua, 

F. M., Ovadje, L., 

Fessler, K., 

Bauermeister, J. A., 

Salas-Wright, C. 

P., …Youth 

Leadership 

Council.  

2017.  

USA. 

 

 

 

 

 

  

Adolescents 

experience of 

clinical-patient 

HIV/STI 

communication in 

Primary Care 

Att undersöka ungas 

upplevelser relaterade till 

kommunikationen inom 

HIV/STI-vård mellan 

vårdpersonal och patient på en 

vårdklinik för unga. 

Design: Kvalitativ 

design 

Urval: Män och 

kvinnor mellan 13–18 

år. 

Datainsamling: 

Intervjuer med öppna 

frågor 

Analys: 

Innehållsanalys 

29 

(-) 

Unga uppfattar vårdpersonal som 

dömande och obekväma kring att 

prata om riskbeteenden kring STI. 

Upplevelsen och vetskapen om 

konfidentialitet är en viktig faktor i 

vårdmötet samt att unga önskar att 

vårdpersonal initierar samtal om 

STI. 

K  

I 

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

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

 



 

 

   

IV 

Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte Metod (Design, 

urvaldatainsamling 

och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Fisher, C. B., Fried, 

A. L., & 

Macapagal, B. 

2018. 

USA. 

 

Patient-Provider 

Communication 

Barriers and 

Facilitators to HIV 

and STI Preventive 

Services for 

Adoloecent MSM  

Att undersöka hur hälso- och 

sjukvården når ut till unga 

MSM med prevention 

gällande STI och HIV. 

 

Design: Kvantitativ 

design 

Urval: Män mellan 

14–17 år 

Datainsamling: 

Frågeformulär 

Analys: Multivariate-

analys 

392 

(-198) 

 

 

Mindre än hälften av deltagarna i 

studien hade vid möte med hälso- 

och sjukvård blivit erbjudna STI 

prevention och aldrig fått 

information relevant för MSM 

gällande STI. En majoritet 

upplevde att vårdpersonal förutsatte 

att de var heterosexuella. 

P 

I 

 

Gottlieb, S. L., 

Stoner, B. P., Zaidi, 

A. A., Buckel, C., 

Tran, M., 

Leichliter, J. S.,... 

Markowitz, L. E. 

2011.  

USA. 

A Prospective Study 

of the Psychosocial 

Impact of a Positive 

Chlamydia 

trachomatis 

Laboratory Test 

Att avgöra psykologiska och 

sociala konsekvenser av att få 

ett positivt klamydiatest.  

Design: Mixad metod 

  Urval: kvinnor 

Datainsamling: 

Frågeformulär och 

strukturerade 

intervjuer 

Analys: 

Fenomenologisk 

analys 

1807 

(-307) 

Kvinnor som fått ett positivt 

klamydiaresultat hade en 

signifikant ökning gällande ångest 

och oro kopplat till sex och 

klamydia. Mängden oro och ångest 

hade inte förändrats en månad efter 

ställd diagnos.   

P  

II 

Kalmuss, D., & 

Austrian, K. 2010.  

USA. 

Real Men Do…Real 

Men Don’t: Young 

Latino and African 

American Men’s 

Discourses Regarding 

Sexual Health Care 

Utilization 

Att undersöka mäns 

uppfattningar av faktorer som 

influerar deras bekantas 

nyttjande av vårdfacilitet 

inriktad på sexuell hälsa samt 

vilka uppfattningar som finns 

kring bilden av att söka vård 

som man. 

Design: Kvalitativ 

design. 

Urval: Ekonomiskt 

utsatta män, 

latinamerikaner och 

afroamerikaner, 18-30 

år. 

Datainsamling: 

Djupintervjuer. 

Analys: Creswell´s 

schema. 

74 

(-) 

Män söker inte vård för sin sexuella 

hälsa innan de har konkreta symtom 

av en STI, detta relaterat till 

maskulinitetsnormer, stigma och 

ekonomiska barriärer. Männen i 

studien har okunskap om sexuellt 

överförbara sjukdomar. 

K  

I 

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

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

 



 

 

   

V 

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod (Design, 

urvaldatainsamling 

och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Nielsen., A. de 

Costa, A., 

Danielsson, K. G., 

& Salazar, M.  

2017.  

Sverige.  

Repeat testing for 

chlamydia 

Trachomatis, a “safe 

approach” to unsafe 

sex? a qualitative 

exploration among 

youth in Stockholm  

Att utforska motiven bakom 

upprepade klamydiatest hos 

unga som besöker 

ungdomsmottagningar i 

Stockholm och hur testningen 

påverkar följande risktagande.  

Design: Kvalitativ 

design 

Urval: Män och 

kvinnor, 18-22 år 

Datainsamling: 

Djupintervjuer med 

en semi-strukturerad 

intervjuguide 

Analys: Konstruktivt 

grundad teoretisk    

analys enligt 

beskrivning av 

Charmaz. 

15 

(-) 

  

Rädslan för socialt stigma relaterat 

till smitta en jämlike var den 

huvudsakliga drivkraften bakom 

upprepade test. De repetitiva 

klamydiatester, testresultaten och 

mötet med personal minskade inte 

det sexuella risktagandet i denna 

grupp. 

K 

I  

Plant, A., 

Stahlman, S., 

Javanbakht, M., 

Cross, J., Montoya, 

J. A., Bolan, R., & 

Kerndt, P. D. 2015.  

USA. 

Syphilis Experiences 

and Risk Perceptions 

Among Repeatedly 

Infected Men Who 

Have Sex with Men.  

Att undersöka män som har 

sex mäns upplevelser av 

syfilis och hur deras attityder 

och tankar kring syfilis verkar 

för deras risk för infektion. 

Design: Kvalitativ 

design 

Urval: Män som har 

sex med män som 

haft upprepade 

syfilisinfektioner 

under de senaste fem 

åren. 

Datainsamling: 

Djupintervjuer 

Analys: Analys enligt 

grundad teori med ett 

induktivt 

förhållningssätt. 

 

  

19 

(-14) 

Männen har kunskap kring symtom, 

överföring och effekter av syfilis. 

Många av deltagarna upplevde att 

syfilis var en starkt stigmatiserad 

sjukdom. De insåg risken för 

ytterligare infektioner och ansåg 

detta som en del av att vara sexuellt 

aktiv. Många av deltagarna 

rapporterade en kortvarig 

förändring i sitt sexuella beteende 

direkt efter en syfilisdiagnos 

samtidigt som ett fåtal av männen 

var villiga att göra bestående 

förändringar i sitt beteende. 

K  

I 

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

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

 



 

 

   

VI 

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod (Design, 

urvaldatainsamling 

och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Rose, S. B., Smith, 

M. C., & Lawton, 

B.A. 

2008. 

Nya Zeeland.  

“If everyone does it, 

it's not a big deal.” 

Young people talk 

about chlamydia 

testing  

 Att undersöka unga personers 

attityder kring 

klamydiatestning. 

Design: Kvalitativ 

design 

Urval: Män och 

kvinnor, 16–24 år. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade 

intervjuer 

Analys: 

Fenomenologisk 

analys 

28 

(-) 

Anledningar att inte testa sig 

inkluderade rädsla, stigma och 

förnekelse av personlig risk och 

brist på kunskap om klamydia och 

testmetoder.   

K 

I 

Shoveller, J. A., 

Knight, R., 

Johnson, J., Oliffe, 

J. L., & 

Goldenberg, S. 

2011.  

Kanada. 

´Not the swab!´ 

Young men´s 

experiences with STI 

testing  

Att undersöka sociokulturella 

och strukturella faktorer som 

påverkar unga mäns 

uppsökande av hälso- och 

sjukvård gällande sexuell 

hälsa.   

Design: Kvalitativ 

design 

Urval: Män, 15-25 år. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade 

djupintervjuer 

Analys: Grundad teori 

45 (-)  Män upplevde att deras 

maskulinitet förminskas i och med 

det hjälpsökande beteende som de 

uppvisade vid testning. De oroade 

sig över den fysiska 

undersökningen som inkluderade 

att visa sitt kön då detta kunde leda 

till ofrivillig sexuell upphetsning. 

K 

I 

Stahlman, S., Plant, 

A., Javanbakht, M., 

Cross, J., Montoya, 

J. A., Bolan, R., & 

Kerndt, P. D. 2015.  

USA.  

Acceptable 

Interventions to 

Reduce Syphilis 

Transmissions 

Among High-Risk 

Men Who Have Sex 

with Men in Los 

Angeles.  

Att granska uppfattningar och 

attityder kring nuvarande och 

potentiella interventioner mot 

syfilis. Detta för att öka 

testfrekvensen hos män som 

har sex med män med ett 

högriskbeteende i sina 

sexuella möten.  

Design: Kvalitativ 

design 

Urval: Män som har 

sex med män som 

haft upprepade 

syfilisinfektioner 

under de senaste fem 

åren. 

Datainsamling: 

Djupintervjuer 

Analys: Induktiv 

analys 

19 

(-14) 

Männens upplevelse av vårdmötet 

var generellt sett positiv. Männen 

menade att de kommer att fortsätta 

att ha ett högrisk-beteende i sina 

sexuella möten vilket förstärkte 

deras önskan av ökad tillgänglighet 

och bekvämlighet kring testning.  

K  

I 

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

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

 



 

 

   

VII 

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod (Design, 

urvaldatainsamling 

och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Temple-Smith, M., 

Hopkins, C., 

Fairley, C., 

Tomnay, J., Pavlin, 

N., Parker, R., ... 

Chen, M.  

2010.  

Australien.  

The right thing to do: 

patients´ views and 

experiences of telling 

partners about 

chlamydia. 

Undersöka psykosocial 

påverkan av en 

klamydiadiagnos och 

psykosocial påverkan gällande 

att berätta för sin partner. 

Design: Kvalitativ 

design  

Urval: Kvinnor och 

män. 18–55 år.   

Datainsamling: 

Telefonintervjuer. 

Analys: NVIVO 

40 

 (-26) 

En liten del av deltagarna upplevde 

en positiv reaktion av diagnosen 

och ett fåtal pratade om lättnad av 

att kunna sätta namn på diagnosen 

medan andra deltagare bara 

accepterade detta. Dock var en 

negativ reaktion vanligast, 

känslorna kring diagnosen 

varierade men den vanligaste 

känslan var chock. Män var mer 

benägna att bli upprörda och 

förvånade än kvinnorna. 

K 

II 

Theunissen, K. A. 

T. M., Bos, A. E. 

R., Hoebe, C. J. P. 

A., Kok, G., 

Vluggen, S., 

Crutzen, R., & 

Dukers-Muijrers, 

N. H. T. M. 2015. 

Nederländerna 

 

 

  

Chlamydia 

trachomatis testing 

among young people: 

what is the role of 

stigma? 

Att undersöka huruvida 

samhälls- och privat stigma 

kunde påverka erfarenheter 

hos unga män och kvinnor 

som testat sig eller inte testat 

sig för klamydia. 

Design: Kvalitativ 

design 

Urval: Män och 

kvinnor, 16 - 25 år. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade 

intervjuer 

Analys: 

Ramverkssanalys 

23 

(-2)  

Både testade och otestade 

respondenter förväntade sig publikt 

stigma och egenupplevt stigma 

relaterat till att testa sig för 

klamydia. 

K 

I 

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

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

 



 

 

   

VIII 

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod (Design, 

urvaldatainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Walker, J., Walker, 

S., Fairley, C. K., 

Bilardi, J., Chen, M. 

Y., Bradshaw, C. 

S., ... Hocking, J. S.  

2013.  

Australien.  

What do women think 

about having a chlamydia 

test? Views of women 

who tested positive 

compared with women 

who tested negative 

Att undersöka hur 

kvinnor som testade 

positivt upplevde att ta ett 

klamydiatest jämfört med 

kvinnor som testade 

negativt.  

Design: Kohortstudie.   

Urval: Kvinnor. 16 - 25 år.  

Datainsamling: Genom att 

deltagarna fyllde i 

svarsalternativ i ett 

frågeformulär.  Analys: 

STATA 

872 

(-224) 

Många kvinnor kände sig 

nervösa när de skulle testa 

sig för klamydia, men de 

som erhöll ett positivt 

resultat var mindre 

bekymrade för sin hälsa.  

P 

II 

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

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

 


