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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: The World Health Organization betraktar sexuell hälsa som en betydande del för 

god hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Sexuell hälsa kan på olika vis påverkas av sjukdom 

men är ändå en viktig aspekt för hälsan. Sjuksköterskan har ett ansvar att vårda patienten med 

ett holistiskt perspektiv där alla hälsoaspekter beaktas. Trots detta är sexuell hälsa ofta ett 

åsidosatt ämne i vården och i samtal med patienter.  

Syfte: Syftet var att undersöka vilka faktorer som hindrar respektive främjar sjuksköterskans 

samtal om sexuell hälsa med patienten  

Metod: En strukturerad litteraturöversikt. Resultatet baseras på totalt 12 artiklar, med både 

kvalitativ och kvantitativ metod.  

Resultat: Totalt framkom 53 faktorer, 35 hindrande samt 18 främjande faktorer. Alla faktorer 

formade följande åtta kategorier; ett tabubelagt ämne, otillräckliga resurser och 

förutsättningar, brist på utbildning, träning och kunskap, sjuksköterskans inställning och 

patientens karaktärsdrag, tillräckliga resurser och förutsättningar, adekvat utbildning, 

träning och kunskap, yrkeserfarenhet och självförtroende samt vårdrelationen mellan 

sjuksköterska och patient.  

Slutsats: Sexuell hälsa upplevdes vara ett känsligt ämne att samtala om med patienten. Det är 

viktigt att identifiera barriärer och att adekvata metoder tillämpas för att överkomma dem. 

Utbildning kan bidra till ökad kunskap och medvetenhet om sexuell hälsa och vidare främja 

samtal. Styrdokument och riktlinjer bör utvecklas för att ge sjuksköterskan redskap att 

tillämpa i samtalet med patienten. Dessa verktyg kan eventuellt bidra till goda samtal mellan 

patient och sjuksköterska. Sjuksköterskan bör se sexuell hälsa som en naturlig del av den 

holistiska vården. 

 

 

Nyckelord: Sexuell hälsa, kommunikation, attityder, sjuksköterska - patient, sjuksköterska 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Background: The World Health Organization regards sexual health as a significant part of 

good health, well-being and quality of life. Sexual health can in different ways be affected by 

illness, but is nevertheless an important aspect of health. The nurse has a responsibility to care 

for the patient from a holistic perspective where all aspects of health are taken into account. 

Despite this, sexual health is often a neglected subject in health care and in dicussions with 

patients. 

Aim: The aim of this study was to examine what factors acts as barriers and facilitators for 

the nurse to discuss sexual health with the patient.  

Method: A structured literature review. The result is based on a total of 12 articles, with both 

qualitative and quantitative methods. 

Results: A total of 53 factors were identified, 35 inhibited factors and 18 promoting factors. 

The factors resulted in following eight categories; a taboo subject, insufficient resources and 

conditions, lack of education, training and knowledge, the nurse’s attitude and the patient’s 

characteristics, sufficient resources and conditions, adequate education, training and 

knowledge, experience and confidence and the nurse-patient relationship. 

Conclusion: Sexual health is perceived to be a sensitive topic to talk about with patients. It is 

important to identify barriers and to apply appropriate methods to overcome them. Education 

can contribute to greater knowledge and awareness of sexual health and further promote the 

conversations. Regulatory documents and guidelines should be developed to provide nurses 

adequate tools to use in the conversation with the patient. These tools may contribute to good 

conversations between the patient and the nurse. The nurse should regard sexual health as an 

integral part of the holistic care. 

 

 

Keywords: Sexual health, communication, attitudes, nurse - patient, nurse 
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NYCKELORD 

sexuell hälsa, kommunikation, attityder, sjuksköterska - patient, sjuksköterska  

 

BAKGRUND 

 

Definition av hälsa 

 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och 

socialt välmående (WHO, 2006). WHO fastslog i The Universal Declaration of Human Rights 

(1948) att hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet. Hälsa är en viktig komponent för 

landets ekonomi och stabilitet och hälsa är även en resurs för det dagliga livet och belyser 

vikten av personliga och sociala resurser samt fysisk kapacitet (WHO, 1986).  

 

I Värdegrund för omvårdnad (2014) beskrivs hälsa som det centrala i omvårdnadens 

målsättning. Inom hälso- och sjukvården ses det omvårdnadsvetenskapliga begreppet hälsa ur 

två olika perspektiv. Den ena aspekten på begreppet hälsa är filosofiskt inriktat och här står 

hälsa och ohälsa i motsats till varandra. Detta holistiska synsätt tillåter sjukvårdspersonal att 

se och respektera människan som en helhet av kropp, själ och ande. Begreppet hälsa blir en 

del av tidigare upplevelser och grundläggande värderingar. Enligt detta koncept belyses 

människans egen förmåga och möjlighet till att avgöra vad hälsa betyder för en själv. 

Handlingar och förhållningssätt som sjukvårdspersonal utför ska därför syfta till att ge stöd 

och råd för att minska ohälsosamma levnadsvanor och på så sätt lindra lidande och 

illabefinnande hos patienten (Malmsten Gedda & Snellman, 2009). 

 

Definition av sexuell hälsa 

 

WHO definierar begreppet sexuell hälsa som ett tillstånd och känsla av fysiskt, mentalt och 

socialt välmående i förhållande till sin sexualitet (WHO 2016). Enligt WHO bidrar god 

sexuell hälsa till att främja välbefinnande, god hälsa och hög livskvalitet (WHO, 2015). Det är 

betydelsefullt med positiv och respektfull attityd och syn på sexuella relationer, samt sin egen 

och andras sexualitet. Syftet med god sexuell hälsa är att alla människor ska kunna ha säkra 

sexuella upplevelser (WHO, 2016). Ett annat begrepp som utarbetats i ramverket Developing 

Sexual Health Programmes (WHO och The Pan American Health Organization, 2010) är 
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sexuella rättigheter, som betonar att uppfyllandet av sexuell hälsa är starkt knutet till att de 

mänskliga rättigheterna respekteras och skyddas. 

 

Sexuell hälsa och sjukdom 

 

För att bibehålla god sexuell hälsa krävs positiv inställning och ett respektfullt förhållningssätt 

till sexualiteten. Därtill ska alla individers sexuella rättigheter respekteras, uppfyllas och 

skyddas. Sexualitet och sexuell hälsa är en del av människans personlighet och påverkar såväl 

känslor och tankar, som beslutstagande och handlande och har även betydelse för människans 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella välbefinnande samt den övriga hälsan (Sundbeck, 

2013). Människor kan känna sexuellt välbefinnande, men den sexuella hälsan kan påverkas av 

faktorer såsom psykosociala, kulturella och fysiska faktorer (Nusbaum, Hamilton, Lenahan, 

2003). Vidare kan den sexuella hälsan påverkas av sjukdom, funktionsnedsättning och 

dysfunktion (Sundbeck, 2013). Sjukdom, fysisk funktionsnedsättning och diverse 

behandlingar kan påverka faktorer såsom självkänsla, självbild, känsla av attraktivitet, 

relationer samt sexuella funktioner (Smith & Babaian, 1992; Ekselius & von Knorrig, 2001; 

Baldwin & Mayers, 2003; Schwaetz & Plawecki, 2002).  

 

Patientens perspektiv 

 

Trots närvaro av sjukdom fortsätter den sexuella hälsan vara en bidragande faktor till god 

livskvalitet hos en majoritet av patienter (McInnes 2003; Farrell & Belza, 2012). Många 

patienter, oavsett sjukdom, visar intresse för att delges information om sitt tillstånd, den 

medicinska behandlingen och framför allt vilka biverkningar som påverkar deras sexuella 

hälsa (Katz, 2002). Patienter söker information om undersökningar, behandlingar och 

biverkningar av läkemedel som kan påverka kroppen samt faktorer som kan bidra till god 

sexuell hälsa trots sjukdom. Med detta kan patienter uppnå känsla av förbättrad sexuell hälsa 

(Higgins, Barker & Begley, 2006). Patienter söker ofta kortfattad, enkel och praktisk 

information (Hordern & Street, 2007). 

 

Som följd av bristfällig information kan patienter vara omedvetna att deras sexuella problem 

är relaterade till sjukdom eller orsakade av läkemedelsbiverkningar (Higgins et al., 2006; 

McCann 2003) och vidare riskerar patienter att få otillräcklig hjälp och stöd. Problem 

relaterade till deras sexuella hälsa fortsätter att påverka olika aspekter av patientens liv, 
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däribland relationer och deras pågående behandling (Quinn & Brown, 2009). Gemensamt för 

många patienter är uppfattningen att det är sjuksköterskans ansvar att inleda ett samtal om 

sexuell hälsa i mötet (Katz 2002; Farrell & Belza, 2012). En del patienter påstår även att de 

inte vill genera eller försätta sjukvårdspersonal i en obekväm situation genom att initiera 

samtal (Hordern & Street, 2007).  

 

Patienter upplever frustration att sjukvårdspersonal inte ger dem tillfälle att diskutera 

upplevelser kring psykiska och fysiska förändringar som påverkar den sexuella hälsan vid 

sjukdom. Många patienter har funderingar kring vad som är normalt och hur de kan lära sig 

hantera de förändringar som sker under och efter behandling. Förutom råd om den fysiska 

sexuella hälsan uttrycker patienter att de även vill delges råd om hantering av självkänsla och 

relationer (Hordern & Street, 2007). Patienter söker inte enbart efter praktisk hjälp, utan 

önskar även stöd med emotionella aspekter (Higgins et al., 2006).  

 

Hälso- och sjukvårdens ansvar   

 

Det är viktigt att sjukvårdspersonal arbetar med ett helhetsperspektiv på människan och har 

medvetenhet om hur olika faktorer kan påverka hälsan. Sexualitet och sexuell hälsa ska 

beaktas av sjukvårdspersonal hos alla patienter, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller sociodemografiska faktorer (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Alla 

patienter ska ges en chans att få tala om sexuella besvär och få dem noggrant bedömda och 

utvärderade (Krebs, 2005). 

 

Varje människa har rätt till korrekt och lättillgänglig information och utbildning, vilket 

sjukvården har ett ansvar att tillhandahålla (SFS, 2014:821). Enligt hälso- och sjukvårdslagen 

har alla patienter rätt till information innan behandling eller ingrepp (SFS, 1982:763). 

Information som skall delges patienten är för- och nackdelar gällande sexuell funktion under 

och efter olika ingrepp och behandlingar. Dessa ska ställas emot varandra för att patienten ska 

förstå konsekvensen av en eventuell behandling eller ingrepp. Informationen kan påverka 

patienten till att antingen välja behandlingen eller avstå från den. Upplysningar om risker med 

behandlingar, utveckling av sjukdomsprognos samt biverkningar av mediciner är krav på 

information som sjukvårdspersonal bör delge patienten (Sundbeck, 2013). 

 

Sjuksköterskans yrkesroll och ansvar  
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Det är viktigt att sjuksköterskan klargör för patienten att samtal kring sexuell hälsa är tillåtet 

och i många fall ett lämpligt samtalsämne. Det krävs att sjuksköterskan upplyser patienten att 

människor, oavsett hälsotillstånd, är individer med sexuella behov. Det är sjuksköterskans 

ansvar att lyssna och förstå det emotionella samt öppna för samtal. Syftet med samtalen är att 

få patienten att dela med sig av tankar och upplevelser. Patienter kan ha behov av att sörja det 

som gått förlorat, tala om förändringar som skett eller tankar och känslor de bär på (Higgins et 

al., 2006). 

 

Sjuksköterskan ska i sin yrkesroll vara professionell och utforska känslor och förväntningar 

från patienten. Vidare är det av betydelse att sjuksköterskan ser hela patienten, inte bara 

sjukdomen i sig. Vidare krävs medvetenhet om att patienter har tankar, drömmar, önskningar 

och behov som behöver tillfredsställas (Higgins et al., 2006). Om den sexuella hälsan förbises 

i mötet med patienten kan sjuksköterskan inte fullt ut bemöta de psykologiska och fysiska 

behov som föreligger hos patienten. Därmed negligeras viktig del av livskvaliteten. Genom att 

lyfta ämnet kan sjuksköterskan utforska eventuella funderingar samt behov av samtal hos 

patienten (Farrell & Belza 2012). Sjuksköterskan har med sin unika position möjlighet att 

uppmuntra patienten till utforskande av känslor kring sexuell hälsa, samt bidra med 

information och kunskap (McCann 2003).  

 

Sexuell hälsa - ett åsidosatt hälsoperspektiv 

 

Sjuksköterskan har i sin roll, i den nära relationen till patienten, stor möjlighet att främja 

samtal kring sexuell hälsa med patienten. Trots sjuksköterskors förståelse för betydelsen av 

personcentrerad och holistisk vård visar det sig att sjuksköterskor inte inkluderar sexuell hälsa 

i omvårdnaden av patienter (Higgins et al., 2006). Påverkan på den sexuella hälsan är vanligt 

förekommande efter långvarig sjukdom. Sjukvårdspersonal anser att den sexuella hälsan är 

minst lika viktig som övrig vård, trots detta ignoreras ämnet inom vården. Det är konstaterat 

att sexuella hälsoproblem bör ges lika stor uppmärksamhet som övriga hälsofrågor, men 

majoriteten av sjukvårdspersonal tar inte initiativ till samtal om sexuella hälsa med patienten 

(Yildiz & Dereli, 2011).  

 

Teoretisk referensram 
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Katie Erikssons omvårdnadsteori (1987) redogör för fyra centrala begrepp; människa, hälsa, 

vård samt lidande. Hon menar att hälsa är en helhet och integration av kropp, själ och ande. 

Det finns ett specifikt fysiskt tillstånd, men hälsa är även ett tillstånd av själsligt och andligt 

välbefinnande (Kirkevold, 2000). Eriksson har presenterat tio utgångspunkter för vårdandet, 

varav en uttrycker att vårdandet skall ha ett hälsofrämjande ändamål (Kirkevold, 2000).  

 

Inom vårdvetenskap ska människan ses ur ett holistiskt perspektiv. När patienter söker vård 

och vårdprocessen tillämpas ska sjukvårdspersonal möta och se hela människan, med alla dess 

perspektiv, inte endast det pågående hälsoproblemet. Den personcentrerade vården som 

tillämpas syftar till att utgå från varje individ och tillfredsställa individens behov. Den 

helhetssyn som krävs från sjukvårdspersonal innebär att möta det kroppsliga och det 

emotionella. De kroppsliga står ofta i fokus, men det är av stor vikt att även inkludera det 

emotionella så som hopp, önskningar, tankar, känslor, drömmar för att uppfylla en god 

helhetssyn (Eriksson, 1992).  

 

För att uppnå hälsa både utifrån fysiska, själsliga och andliga aspekter är individen i behov av 

en relation till bland annat vårdgivare (Kirkevold, 2000). Vårdförhållandet mellan 

sjuksköterska och patient är en professionell relation som ska grunda sig på kunskap och 

respekt för de etiska kraven. Vidare karaktäriseras relationen av att dess främsta syfte är att 

stödja patienten i dennes hälsofrågor. Vårdrelationen kan bli mycket utlämnande för 

patienten, därför är det viktigt att mötet sker ömsesidigt och att vårdaren inte forcerar 

förhållandet, utan att det utgår ifrån beredskapen hos båda parter. Patienten ska tillåtas 

utrymme att få uttrycka sig och formulera sina begär, behov och problem (Eriksson, 1992).   

Begär beskrivs som en individs längtan och förhoppningar, där även känsla av delaktighet står 

i fokus. För att ha förståelse för patienten krävs det från sjukvårdspersonalens sida att vara 

medveten om patientens begär (Eriksson, 1992). Ett problem karaktäriseras av något en 

individ inte är kapabel att behärska i den aktuella situationen. Dessa problem blir märksamma 

när de påverkar en människas dagliga liv och de problem som kvarstår hämmar människan att 

leva som en “hel” människa. De problem som uppstår kan grunda sig i behov och begär som 

inte tillfredsställs och det är sjukvårdspersonalens ansvar att möta patientens problem och 

vidare bistå med hjälp (Eriksson, 1992).  

 

Problemformulering 
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Sjuksköterskor har ansvar i sin yrkesroll att delge information, kunskap, råd och stöd till 

patienter. Genom att inkludera den sexuella hälsan i ett omvårdnadsperspektiv kan 

sjuksköterskan möta både fysiska och psykologiska behov. Sjuksköterskan kan därmed arbeta 

med ett holistiskt synsätt. Eftersom sexuell hälsa är förknippat med god livskvalitet samt en 

del av var människas identitet är det ett ämne som bör talas om mer öppet i vårdsammanhang. 

Idag upplevs ämnet dock fortsatt tabubelagt och svårt att samtala om för sjuksköterskor, 

därför anses det vara betydelsefullt att undersöka vad sjuksköterskor upplever som hindrande 

respektive främjande för samtal om sexuell hälsa med patienten.  

 

Syfte 

 

Syftet var att undersöka vilka faktorer som hindrar respektive främjar sjuksköterskans samtal 

om sexuell hälsa med patienten. 

 

Frågeställningar 

 

1. Vilka faktorer hindrar sjuksköterskan från samtal om sexuell hälsa med patienten? 

2. Vilka faktorer främjar sjuksköterskan till samtal om sexuell hälsa med patienten? 

 

METOD 

 

Design  

 

Den metoddesign som valdes för att studera det aktuella området var en strukturerad 

litteraturöversikt. 

 

Databaser 

 

Databaser som användes i denna studie var PubMed och CINAHL. 

 

Sökord 
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De sökord som användes i artikelsökningar i de angivna databaserna var; “sexual health”, 

“attitudes”, “nurse”, “nurse-patient”, (health care communication OR communication 

barriers), health care professionals”, “sexuality” och “communication”.  

 

Sökstrategi 

 

Litteratursökningen av artiklar utfördes i de elektroniska databaserna PubMed och CINAHL. 

Utifrån syftet valdes sökord som ansågs vara relevanta för studiens syfte och studiens 

frågeställningar. För att precisera sökresultatet mot studiens syfte fördes sökorden in i Svensk 

MeSH (Medical Subjects Headings) för att hitta lämpliga medicinska ämnesord som var 

användbara i PubMed och CINAHL. Sökningen inleddes med en bredare sökning för att få en 

överblick över det aktuella forskningsområdet, sedan gjordes en avgränsning genom att 

kombinera de olika sökorden för att få med så många relevanta studier som möjligt. Totalt 

gjordes fyra sökningar i de två olika databaserna, två i CINAHL och två i PubMed (tabell 1).  

 

Inklusionskriterier som tillämpades vid sökningarna var att artiklarna skulle vara publicerade 

mellan åren 2006-2016 för att på så sätt få fram det senaste inom forskningen och det aktuella 

kunskapsläget i ämnet. Ett ytterligare inklusionskriterium var att utvalda artiklar var skrivna 

på engelska. Både män och kvinnor, från 19 år och uppåt inkluderades i sökningarna för att få 

ett så brett sökresultat som möjligt. Därtill var ett kriterium att artiklarna skulle vara etiskt 

godkända. Att artiklarna skulle finnas tillgängliga i fulltext var ett ursprungligt kriterium och 

som användes vid den första sökningen i CINAHL. I de efterföljande sökningarna 

exkluderades detta kriterium på inrådan av bibliotekarie, eftersom det resulterar i en 

begränsad sökträff i databasen. 

 

Ett exklusionskriterium var att utesluta artiklar som saknade tillgängliga och kostnadsfria 

abstract. Artiklar som innefattade studier som utförts i Asien, Afrika och Mellanöstern 

exkluderades, för att resultatet skulle kunna överföras till västerländsk och svensk sjukvård. 

 

Tabell 1. Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/begränsning Antal 

träffar 

Antal 

titlar 

Antal 

abstract 

Antal 

full- 

Urval efter 

kvalitets 
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Bearbetning och analys 

 

Alla titlar från sökträffarna lästes. Efter den första sökningen återkom artiklar som redan 

påträffats, de inkluderades då i “antal träffar” men valdes bort i “titelurval”. Vidare valdes 

artiklar vars titlar överensstämde med studiens syfte. Därefter lästes totalt 75 abstract varav 16 

artiklar lästes i sin helhet (tabell 1). Sedan identifierades likheter och skillnader gällande 

metod. De artiklar som valdes ut efter att lästs i fulltext, totalt 14 stycken, granskades med 

hjälp av en granskningsmall. Den granskningsmall som tillämpades var SBU & SFF:s 

omarbetade version av Hellzén & Pejlers (1999, bilaga 1), där både kvalitativa och 

texter granskning 

2016-

10-24 

CINAHL “sexual health” AND “attitudes” 

AND “nurse” 

Begränsningar: Linked full text 

24 9 4 4 4 

2016-

10-31 

CINAHL sexual health, nurse-patient 

Begränsningar: 2006-2016 

102 24 3 2 2 

2016-

10-31 

PubMed “sexual health” AND (health 

care communication OR 

commnication barriers) AND 

“health care professionals” 

Begränsningar: 2006-2016, 

english, female, male, +19 år 

136 25 4 3 1 

2016-

10-31 

PubMed sexuality” AND health care 

professionals AND 

communication 

Begränsningar: 2006-2016, 

english, female, male, +19 år 

133 17 5 5 5 

   395 75 16 14 12 
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kvantitativa metoder ingick. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet graderades till låg, medel eller 

hög, där grad I motsvarade hög kvalitet, grad II motsvarade medel och grad III motsvarade låg 

kvalitet. Författarna granskade artiklarna gemensamt och de två artiklar med låg kvalitet 

exkluderades. De artiklar som graderades till hög eller medel kvalitet valdes därmed ut till 

denna studies resultat. Av dessa artiklar var två av medel kvalitet och tio av hög kvalitet.  

 

Alla artiklar lästes upprepade gånger för att få full förståelse för innehållet. Författarna läste 

samtliga artiklar individuellt, med fokus på metod och resultat. Författarna markerade alla 

identifierade faktorer, både hindrande och främjande (bilaga 2). Vidare läste författarna 

gemensamt samtliga artiklar och färgkodade hindrande faktorer och upprepade därefter 

samma procedur för främjande faktorer. Hindrande faktorer symboliserade orange färg och 

främjande faktorer symboliserade gul färg. Var enskild hindrande faktor som identifierades i 

den första artikeln sammanställdes och noterades. Nytillkomna faktorer utgjorde nya faktorer 

och återkommande faktorer som identifierades i efterföljande artiklar lades till de existerande 

faktorerna. Samma procedur upprepades för att sammanställa främjande faktorer. Vidare 

delades likartade faktorer in i kategorier som sedan utgjorde denna litteraturöversikts rubriker 

i resultatet (bilaga 3). Detta tillvägagångssätt möjliggjorde en tydlig och överskådlig analys av 

resultatet (Rosén, 2012).  

 

Resultatanalys 

 

Totalt identifierades 53 faktorer, varav 35 hindrande samt 18 främjande faktorer (bilaga 2).  

Alla faktorer formade följande åtta kategorier; ett tabubelagt ämne, otillräckliga resurser och 

förutsättningar, brist på träning, utbildning och kunskap, förväntningar och individuella 

aspekter, tillräckliga resurser och förutsättningar, adekvat träning, utbildning och kunskap, 

yrkeserfarenhet och självförtroende samt vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient. 

Denna litteraturöversikts resultat baserades på ovanstående åtta kategorier. Med hjälp av 

denna litteraturöversikts metod identifierade författarna likheter och skillnader i studiernas 

resultat gällande metod, urvalsgrupper samt identifierade faktorer . 

 

Begreppet “sjukvårdspersonal” benämndes i denna studies resultat när flera yrkeskategorier 

inkluderades i urvalet från de ingående studierna i denna litteraturöversikt. “Sjuksköterskor” 

användes i denna studie när endast sjuksköterskor utgjorde urvalsgruppen från de ingående 

studierna.  



10 

 

 

Forskningsetiska överväganden  

 

I en litteraturöversikt ska det tydligt framgå att alla granskade studier är godkända av en etisk 

kommitté, eller att etiska överväganden har utförts noggrant. Därtill är det viktigt att redovisa 

alla artiklar som ingår i litteraturöversikten och presentera alla resultat, oavsett utfall 

(Forsberg & Wengström, 2003).  

 

Alla artiklar, förutom en, som inkluderades i denna studie hade ett etiskt godkännande. 

Artikeln utan etiskt resonemang använde reliabla mätinstrument och hade en väl beskriven 

metod och ett tydligt och begripligt resultat som svarade mot denna studies syfte och 

frågeställningar. Därför inkluderades studien i denna litteraturöversikts resultat. Författarna 

har vid presentation av resultatet redovisat alla ingående artiklarnas resultat som framkommit 

efter analysen och har inte förvrängt eller uteslutit fakta.  

 

RESULTAT 

 

Resultatet som presenteras nedan baseras på 12 vetenskapliga artiklar, varav sju artiklar har 

tillämpat kvantitativ metod och fem artiklar kvalitativ metod. Urvalsgrupperna i de ingående 

studierna har innefattat kvinnliga och manliga sjuksköterskor i olika åldrar, med olika 

yrkeserfarenhet och i olika sjukvårdssammanhang (bilaga 4). Alla studier presenterar faktorer 

som motsvarar denna studies syfte. 

 

Hindrande faktorer  

Ett tabubelagt ämne 

Sjuksköterskor uttryckte att de undvek att samtala om sexuell hälsa. Detta hade flera 

förklaringar, varav en sjuksköterska berättade “I think from a nursing point of view, it is still a 

taboo subject” - Frank (Quinn, Happel & Brown, 2011). Sexuell hälsa ansågs vara en privat 

angelägenhet (Olsson et al., 2011; Jonsdottir et al., 2015; Saunamäki et al., 2009; Magnan & 

Reynolds, 2006; Hoekstra et al., 2012) som vidare upplevdes tabubelagt, känsligt och svårt att 

samtala om (Olsson et al., 2011). Sexuell hälsa upplevdes mer tabubelagt och känsligt att 

samtala om med äldre patienter (Olsson et al., 2011). Ytterligare en hindrande faktor var 
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uppfattningen att andra kollegor ansåg att samtalet inkräktade på patientens privatliv och 

dessutom upplevdes ämnet för privat att dokumentera (Moore et al. 2012).  

 

Det rådde osäkerhet bland sjuksköterskor gällande förmåga att initiera samtal kring patientens 

sexuella hälsa (Saunmäki et al., 2009; Hoekstra et al., 2012; Ussher et al., 2013). 

Sjuksköterskor upplevde dessutom att de var obekväma att samtala om sexuella problem med 

patienter (Saunmäki et al., 2009; Hoekstra et al., 2012; Quinn et al., 2011; Moore et al., 2012; 

Ussher et al., 2013). En ytterligare barriär ansågs vara att ämnet var genant att samtala om 

(Ussher et al., 2013; Byrne et al.,2013).  

 

Det förekom även oro att genera eller förolämpa patienten vid samtal om sexuell hälsa, vilket 

resulterade i undvikande av ämnet (Byrne et al., 2013; Olsson et al., 2011). Sjuksköterskor 

uttryckte motvillighet att initiera samtal med patienten om närstående närvarade, eftersom 

patienten kunde bli förolämpad alternativt generad (Moore et al., 2012). Närvaron av 

närstående begränsade den privata sfären och samtalet mellan personal och patient (Ussher et 

al., 2013).  

 

När sjukvårdspersonal saknade adekvata resurser för att samtala om sexuell hälsa beskrevs 

ämnet svårt att initiera och samtala om (McCabe & Holmes, 2013). Sexuell hälsa upplevdes 

onaturligt att samtala om, vilket kunde förklara varför ämnet inte samtalades om i kliniska 

konsultationer (Ussher et al. 2013). Sexualitet ansågs vara ett svårt ämne att samtala om 

relaterat till sjuksköterskans sexuella identitet och personliga attityder (Quinn et al., 2011). 

Attityder kring sexualitet påvisades ha negativ inverkan på samtal om patientens sexuella 

hälsa (Byrne et al., 2013).  

 

Otillräckliga resurser och förutsättningar 

Brist på tid och en avskärmad och privat plats att samtala på, var orsaker till att samtalet om 

sexuell hälsa uteblev (Vershuren et al., 2013; Quinn et al., 2011; Ussher et al., 2013; Olsson et 

al., 2011; McCabe & Holmes, 2013; Magnan & Reynolds, 2006; Jonsdottir et al., 2015; Byrne 

et al., 2013; Moore et al., 2012). Brist på tid för samtal om sexuell hälsa med patienten 

uppkom som följd av hög arbetsbelastning, högre prioritering av andra arbetsuppgifter och 

medicinska behov (Quinn et al., 2011; Moore et al., 2012; McCabe & Holmes, 2013).   
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Sjuksköterskor ansåg inte att sexuell hälsa var en del av den dagliga rutinen (Olsson et al., 

2011). De uttryckte även att de saknade styrdokument och tydliga riktlinjer för bedömning 

och optimal rådgivning (Byrne et al., 2013; Quinn et al., 2011; Ussher et al., 2013). Det 

betonades även att avsaknad av välorganiserade avdelningar och en tydlig organisationspolicy 

utgjorde hinder för sjuksköterskan (Olsson et al., 2011; Hoekstra et al., 2012). Ytterligare 

faktorer som upplevdes hindrande var brist på kontinuitet i vårdrelationen (Olsson et al., 

2011) samt frånvaro av instanser att remittera patienter till (Moore et al., 2012; Ussher et al., 

2013). Relationen mellan sjuksköterska och patient blev begränsad på grund av patientens 

kortvariga vårdtid. Därmed skapades inte förutsättningar för att samtala om sexuella problem 

(Moore et al., 2012; Olsson et al., 2011). 

 

Sjuksköterskor upplevde avsaknad av stöd från kollegor och chefer (Moore et al.,2012; Quinn 

et al., 2011). Det fanns uppfattningar att sexuell hälsa inte var sjuksköterskans ansvar (Quinn 

et al., 2011; Olsson et al., 2011). Oenighet kunde uppstå kring vem som var mest lämpad att 

samtala om sexuell hälsa (Ussher et al., 2013; Vershuren et al., 2013; Quinn et al., 2011). 

Osäkerhet uppstod om när, hur och av vem ämnet skulle initieras (Olsson et al., 2012) och 

osäkerheten kunde medföra att sexuella hälsa förbisågs (Ussher et al., 2013; Vershuren et al., 

2013; Quinn et al., 2011).  

 

Brist på utbildning, träning och kunskap 

Frånvaro av utbildning och träning medförde att sjukvårdspersonal inte samtalade om sexuell 

hälsa i kliniska konsultationer (Ussher et al., 2013; Byrne et al., 2013; Jonsdottir et al.,2015; 

Hoekstra et al., 2012; Quinn et al., 2011). Trots att behovet identifierades kunde 

sjukvårdspersonal uppleva otillräcklig beredskap för att samtala om sexuell hälsa med 

patienten (Ussher et al., 2013). 

 

Sjukvårdspersonal förklarade kunskapsbrist som otillräcklig kännedom om sexuell hälsa 

(Hoekstra et al., 2012; Byrne et al., 2013; Moore et al., 2012) samt hur ämnet skulle initieras i 

mötet med patienten (Hoekstra et al., 2012). Sjuksköterskors kunskap om sexuell hälsa samt 

förmågan att bemöta sexuella problem påverkade förekomst och innehåll av samtal om 

sexuell hälsa (Olsson et al., 2011). 

 

Sjuksköterskans inställning och patientens karaktärsdrag 
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Sjuksköterskor antog att patienten inte förväntade sig att sexuell hälsa skulle initieras av 

sjuksköterskan (Magnan & Reynolds, 2006). Vidare ansågs att sexuell hälsa endast skulle 

samtalas om när patienten initierade till ett sådant samtal (Magnan & Reynolds, 2006). När 

patienten inte initierade samtal ansågs det vara en barriär (Hoekstra et al., 2012; Quinn et al., 

2011). Sjuksköterskors föreställningar att patienten inte var redo och att patienten inte ansåg 

sexualitet vara ett problem hämmade samtal om sexuell hälsa (Byrne et al., 2013). 

 

Sexuell hälsa negligerades när sjuksköterskor inte ansåg ämnet vara viktigt att samtala om 

(Jonsdottir et al., 2015). Därtill förekom motvilja bland sjuksköterskor att samtala om sexuell 

hälsa med patienter som led av psykisk ohälsa (Moore et al., 2012) eftersom de ansåg 

patienten vara en asexuell individ (Quinn et al., 2011). Patientens allmäntillstånd kunde 

medföra att sexuell hälsa inte samtalades då sjuksköterskor bedömde patienten för sjuk för att 

vara intresserad av sin sexualitet (Magnan & Reynolds, 2006; Byrne et al., 2013). 

 

Åldersskillnad mellan patient och personal kunde medföra uteslutet samtal om sexuell hälsa 

(Byrne et al., 2013). Det förelåg svårigheter att initiera samtal om sexuell hälsa med äldre 

patienter (Moore et al., 2012; Byrne et al., 2013). Äldre patienter uppfattades vara sexuellt 

inaktiva eller ointresserade och det ansågs därmed irrelevant och opassande att samtala om 

sexuell hälsa med dem. Vidare kunde det upplevas speciellt svårt att samtala med äldre män 

(Ussher et al., 2013).  

 

Kön beskrevs som ett annat hinder för samtal om sexuell hälsa (Byrne et al., 2013; Ussher et 

al., 2013). Kvinnliga patienter ansågs mindre troliga att vilja samtala med män. Samtidigt 

kunde missförstånd uppstå om manliga vårdgivare samtalade om sexuell hälsa med kvinnliga 

patienter (Ussher et al., 2013).  

 

Skillnader i kultur och religion mellan sjuksköterskor och patient kunde medföra uteblivet 

samtal om sexuell hälsa (Moore et al., 2012; Hoekstra et al., 2012; Byrne et al., 2013). Även 

skillnader i språk och etnicitet försvårade samtalen (Hoekstra et al., 2012; Byrne et al., 2013; 

Ussher et al., 2013).  

 

Patientens relationsstatus påverkade sjukvårdspersonalens benägenhet att samtala om sexuell 

hälsa med patienten. Framförallt singlar exkluderades från sådana samtal. Det rådde brist på 

självsäkerhet vid samtal om sexuell hälsa med samkönade par (Ussher et al., 2013).  
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Främjande faktorer 

 

Tillräckliga resurser och förutsättningar 

En privat atmosfär och tillräckligt med tid för samtal gynnade sjuksköterskan att initiera 

samtal om sexuell hälsa (Moore et al., 2012). För att främja samtal om sexuell hälsa med 

patienter poängterades behovet av en tillåtande atmosfär på avdelningen (Olsson et al., 2011), 

däribland professionella interaktioner som fokuserade på goda relationer och diskussioner 

(McCabe & Holmes, 2013). Tydliga riktlinjer om vem som bär ansvar att initiera samtal och 

när det är lämpligt ansågs vara hjälpsamt (Verschuren et al., 2013). Styrdokument och 

tillgänglig patientinformation beskrevs värdefullt för att underlätta handhavandet av sexuella 

hälsoproblem (Byrne et al., 2013; Jonsdottir et al., 2015). När sexuell hälsa inkluderades i den 

medicinska vården prioriterades det högre och därmed ökade förekomsten av samtal (McCabe 

& Holmes, 2013).  

 

Adekvat utbildning, träning och kunskap 

Sjuksköterskor som hade förståelse för att sexuell hälsa är en del av hälsan hade större 

förståelse hur sjukdom och behandling eventuellt påverkar den sexuella hälsan (Saunamäki et 

al., 2009). Sjukvårdspersonal som skattade sin kunskap och förmåga att uppmärksamma 

sexuella problem högre än andra kollegor var mer troliga att tala om sexuell hälsa med 

patienter (Verschuren et al., 2013).  

 

Kunskap ansågs värdefullt för samtal om sexuell hälsa (Moore et al., 2012; Verschuren et al., 

2013). Kunskap, träning, utbildning (Jonsdottir et al., 2015; Hoekstra et al., 2012) samt 

vidareutbildning (Saunamäki et al., 2009) gynnade sjuksköterskor i samtal om sexuell hälsa 

(Jonsdottir et al., 2015).  

 

Yrkeserfarenhet och självförtroende 

Sjuksköterskor som var äldre och hade mer yrkeserfarenhet upplevde större självförtroende 

och hade därmed lättare att initiera samtal om sexuell hälsa med patienter (Quinn et al., 2011; 

Saunamäki et al., 2009). Sjuksköterskor som kände självförtroende att adressera sexuell hälsa 

med patienter tog även mer tid till att samtala med patienter om ämnet (Saunamäki et al., 

2009). Yrkeserfarenhet medförde ökad förekomst av samtal om sexuell hälsa (Ussher et al., 

2013). Personlig mognad och trygghet i sin sexualitet underlättade samtal om sexuell hälsa 

med patienten (Olsson et al., 2011).  
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Vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient 

För att gynna samtal om sexuell hälsa ansågs det vara av betydelse att en vårdrelation 

utvecklats mellan patient och sjuksköterska (Quinn & Happell, 2011; Quinn et al., 2011; 

McCabe & Holmes, 2013). När förtroende och ett öppet samtalsklimat hade utvecklats i 

vårdrelationen upplevde sjuksköterskor att sexuell hälsa var lättare att samtala om (Quinn et 

al., 2011; McCabe & Holmes, 2013). Samtal om sexuell hälsa underlättades när patienten 

själv indikerade intresse för samtal (Moore et al., 2012; Quinn et al., 2011). 

 

DISKUSSION 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka vilka faktorer som hindrar respektive 

främjar sjuksköterskans samtal om sexuell hälsa med patienter. Totalt identifierades 53 

faktorer, 35 hindrande och 18 främjande faktorer. Alla faktorer formade följande åtta 

kategorier; ett tabubelagt ämne, otillräckliga resurser och förutsättningar, brist på träning, 

utbildning och kunskap, förväntningar och individuella aspekter, tillräckliga resurser och 

förutsättningar, adekvat utbildning, träning och kunskap, yrkeserfarenhet och självförtroende 

samt vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient.  

 

Resultatdiskussion 

 

Det framkom att sexuell hälsa var ett samtalsämne som sjuksköterskor undvek att samtala om 

med patienter då det ansågs vara ett tabubelagt, känsligt och privat ämne (Quinn et al., 2011; 

Olsson et al., 2011; Moore et al. 2013). Vidare kände sig sjuksköterskor obekväma och 

generade att initiera ämnet (Saunmäki et al., 2009; Hoekstra et al., 2012; Quinn et al., 2011; 

Moore et al., 2012; Ussher et al., 2013; Byrne et al., 2013). Inom vårdsammanhang där 

patientens sexuella hälsa kan påverkas negativt (Sundbeck, 2013) upplevs sexualitet vara 

generande och onaturligt att upplysa och samtala om, både ur ett patient- och 

sjuksköterskeperspektiv. Att sexuell hälsa anses vara ett tabubelagt ämne skulle enligt 

författarna till denna litteraturöversikt tänkas bero på kulturella strukturer i vårt samhälle, där 

kroppen och människans sexualitet betraktas som någon privat och intimt i olika kontexter. I 
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kommersiella sammanhang kan sexualitet framställas ur både positiva och negativa 

perspektiv. Sexualitet kan upplevas spännande och lockande men kommersialiseringen kan 

även medföra en förvrängd bild av sexualitet, där samhällets normer och värderingar kan 

påverka individens uppfattningar och attityder. När sexualiteten påverkas i samband med 

sjukdom kan det upplevas onaturligt, generande och obekvämt att samtala om. Både 

kroppsliga och emotionella aspekter av den sexuella hälsan kan medföra sårbarhet och att dela 

med sig av egna tankar och upplevelser av sex kan kännas främmande eftersom det anses vara 

ett privat ämne. Även den äldre generationen kan antas beakta sexuell hälsa som en privat och 

intim aspekt av hälsan, vilket kan tänkas vidmakthålla sexuell hälsa som något tabubelagt. 

Den yngre generationen upplevs ha en mer positiv attityd kring sexualitet och sexuell hälsa. 

Den inställningen kan med tiden främja ett öppet klimat i samhället och sexuell hälsa kan 

därmed bli en självklar del av individens hälsa.  

 

Författarna till denna litteraturöversikt har erfarit att sjuksköterskans fördomar och 

förutfattade meningar om sexuell hälsa inverka negativt på förekomst av samtal samt 

patientens upplevelse av samtalet. Fördomar relaterat till skillnader i kultur och religion 

mellan sjuksköterska och patient kan eventuellt leda till svårigheter att närma sig patienten. 

Sverige är ett multikulturellt land och således krävs en medvetenhet hos sjuksköterskan att 

olika kulturella normer kan påverka synen på kroppen och sexualiteten. Sexuell hälsa ska 

beaktas av sjukvårdspersonal hos alla patienter oavsett kön, ålder, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning eller sociodemografiska faktorer (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Både 

kroppsliga och emotionella problem ska uppmärksammas för att tillfredsställa individens 

behov och alla hälsoperspektiv ska bemötas (Eriksson, 1992). Därmed anses det vara 

värdefullt att sjuksköterskan har en positiv attityd gentemot sexuell hälsa och patienten 

oavsett bakgrund för att tillgodose patienten en holistisk omvårdnad.  

 

Det finns delade meningar huruvida samtal gällande sexuell hälsa utgör en viktig del av 

omvårdnaden. Det framkom att sexuell hälsa inte ansågs vara ett problem samt ett irrelevant 

ämne att tala om (Jonsdottir et al., 2015; Byrne et al., 2013). Det finns dock sjuksköterskor 

som anser att den sexuella hälsan hos patienten är en viktig del i omvårdnaden av patienten, 

men sexuell hälsa ignoreras ändå (Yildiz & Dereli, 2011). Sjuksköterskor som förstår 

innebörden av att sexuell hälsa är en del av hälsan kan även förstå att sjukdom och behandling 

kan påverka den sexuella hälsan (Saunamäki et al., 2009). Oavsett åsikter har sjuksköterskan 

ansvar att tillhandahålla patienten korrekt och lättillgänglig information och utbildning (SFS, 
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2014:821) och patienter ska ges utrymme att samtala om sina sexuella besvär och få dem 

utvärderade och bedömda (Krebs, 2005).  

 

Sjuksköterskors sexuella identitet och personliga attityder gentemot sexualitet kan påverka 

samtal om sexuell hälsa negativt (Quinn et al., 2011; Byrne et al., 2013). En positiv attityd 

och ett respektfullt förhållningssätt till sin egen och andras sexualitet kan bidra till god sexuell 

hälsa (Sundbeck, 2013). Eftersom sexuell hälsa förknippas med ett tillstånd av fysiskt, 

psykiskt och socialt välmående (WHO, 2016) är det viktigt att tillämpa ett holistiskt synsätt på 

människan där både kroppsliga och emotionella problem ska beaktas för att tillfredsställa 

individens behov (Eriksson, 1992). Ett holistiskt synsätt kan främjas av ökad medvetenhet om 

hur faktorer kan påverka patientens hälsa. För att aktualisera och underlätta samtal om sexuell 

hälsa med patienten kan det av författarna tänkas vara av betydelse att sjuksköterskan visar en 

öppen och lättsam inställning till sexualitet och sexuell hälsa. Vidare kan samtalsklimatet 

främjas om sjuksköterskan utstrålar trygghet och mottaglighet för sådant samtal.  

 

Brist på tid, en privat och avskärmad plats, (Vershuren et al., 2013; Quinn et al., 2011; Ussher 

et al., 2013;Olsson et al., 2011; McCabe & Holmes, 2013; Magnan & Reynolds, 2006; 

Jonsdottir et al., 2015; Byrne et al., 2013; Moore et al., 2012) hög arbetsbelastning och låg 

prioritet (Quinn et al., 2011; Moore et al., 2012; McCabe & Holmes, 2013) kunde bidra till att 

samtal om sexuell hälsa uteblev. Utebliven eller bristfällig information leder till att patienten 

är omedveten om att sjukdom kan inverka negativt på deras sexuella hälsa (Higgins et al., 

2006; McCann 2003) vilket kan resultera i att patienten får ofullständig hjälp (Quinn & 

Brown, 2009). En tillåtande och privat atmosfär där tid kunde avsättas för samtal ansågs 

gynna sjuksköterskan till initiering av samtal om sexuell hälsa (Moore et al., 2012; Olsson et 

al., 2011). För att prioritera sexuell hälsa ansågs det vara betydande att inkludera ämnet i den 

medicinska vården (McCabe & Holmes, 2013). Det faktum att patientens behov åsidosätts på 

grund av brister i verksamheten som exempelvis hög arbetsbelastning och avsaknad av 

lämpliga samtalsmiljöer är viktigt att beakta. Trots en tänkbar medvetenhet och vilja att 

samtala om sexuell hälsa med patienten motverkas sjuksköterskan av bristfälliga resurser och 

förutsättningar. Med adekvata resurser från verksamheten kan förutsättningar skapas för 

sjuksköterskan att inkludera sexuell hälsa i omvårdnaden av patienten.  

 

Det visade sig att sjuksköterskor saknade rutiner och riktlinjer att arbeta utifrån (Olsson et al., 

2011; Byrne et al., 2013; Quinn et al., 2011; Usscher et al., 2013). Det förekom även otydlig 
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ansvarsfördelning i vårdteamet vilket medförde uteblivna samtal om sexuell hälsa (Ussher et 

al., 2013; Vershuren et al., 2013; Quinn et al., 2011). Med riktlinjer och styrdokument 

tydliggörs vem som bär ansvaret (Verschuren et al., 2013; Byrne et al., 2013; Jonsdottir et al., 

2015). Eftersom sjukvården har ansvar att tillhandahålla patienten information (SFS, 

2014:821) bör det tydligt framgå vem som bär det primära ansvaret i vårdteamet. Riktlinjer i 

verksamheten kan tydliggöra ansvaret och på så sätt stödja sjuksköterskan i bemötande och 

handhavande av sexuella problem hos patienten. Vidare kan styrdokument förtydliga för 

sjuksköterskan vad som bör ingå i samtalet och därmed underlätta mötet med patienten.  

 

Det framkom att otillräcklig utbildning och kunskap medförde minskad förekomst eller 

uteblivet samtal om sexuell hälsa med patienten samt att sjukvårdspersonal kände sig 

otillräckligt utrustade för samtal (Ussher et al., 2013; Byrne et al., 2013; Jonsdottir et al.,2015; 

Hoekstra et al., 2012; Quinn et al., 2011; Hoekstra et al., 2012; Byrne et al., 2013; Moore et 

al., 2012; Olsson et al., 2011). Träning och utbildning ansågs därför vara betydelsefullt för att 

gynna sjuksköterskans samtal om sexuell hälsa (Saunamäki et al., 2009; Jonsdottir et al., 

2015). Det anses inte oväntat att brist på kunskap och utbildning kan medföra osäkerhet och 

därmed minskad förekomst av samtal. Kunskap kan stärka sjuksköterskans självförtroende 

och trygghet vilket sedan speglas i samtalet om sexuell hälsa med patienten. Kunskap och 

medvetenhet hur faktorer, såsom sexuella problem, kan påverka hälsan är viktigt för att 

tillämpa ett helhetsperspektiv på människan (Statens folkhälsoinstitut, 2012).  

 

Sjuksköterskan har en unik funktion med möjlighet att informera och uppmuntra patienten till 

samtal om sexuell hälsa (McCann 2003). Sjuksköterskan kan stärkas i sin roll med en stabil 

grund av kunskap, träning och utbildning. Kunskap om sexuell hälsa kan tänkas förvärvas 

genom yrkeserfarenhet, men det kan även vara betydelsefullt att ämnet tidigt utgör en del av 

utbildningen för att aktualisera och inkludera sexuell hälsa i omvårdnadsarbetet i den framtida 

yrkesrollen. Kunskap om sexuell hälsa kan även erhållas via verksamheten, exempelvis 

genom kontinuerliga utbildningsdagar. Om chefer och personal aktivt arbetar mot samma mål 

skulle sexuell hälsa möjligen utgöra en självklar komponent i det dagliga arbetet på 

vårdavdelningen. Det krävs ett öppet klimat och tydligt arbetssätt där kunskap om sexuell 

hälsa värderas högt hos de anställda.  

 

Det faktum att totalt 35 hindrande faktorer identifierades för sjuksköterskans samtal om 

sexuell hälsa antyder att det föreligger en problematisk inställning gentemot sexuell hälsa. 
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Ämnet åsidosätts i vårdmötet, vilket drabbar patienten och det holistiska synsättet. Det anses 

värdefullt att dra lärdom av hindrande respektive främjande faktorer för att öka 

uppmärksamhet och förekomst av samtal om sexuell hälsa. När främjande faktorer ökar 

medvetenhet och tillämpas i vårdmötet kan sjuksköterskan stärkas i samtalet med patienten.  

 

Metoddiskussion 

 

Den utvalda metoddesignen som tillämpades var en strukturerad litteraturöversikt. En 

litteraturöversikt kan ge bredare information och kunskap. Data inhämtas genom tidigare 

undersökningar som gjorts inom det aktuella området och på så sätt kan ett sammanfattat 

resultat av det aktuella kunskapsläget delas med läsarna. En litteraturöversikt syftar till att 

fylla i eventuella luckor och ge utvidgad kunskap (Creswell, 2014).  

 

En kvalitativ ansats utforskar personers erfarenheter och inställningar till ett fenomen. En 

kvalitativ metod med intervjuer hade kunnat ge en djupare förståelse för och insikt om 

faktorer som hindrar respektive främjar sjuksköterskans samtal om sexuell hälsa (Henricsson 

& Billhult, 2012). En kvantitativ ansats där mätmetoden har hög validitet och reliabilitet hade 

kunnat generalisera resultatet i större utsträckning (Forsberg & Wengström, 2013). Nackdelar 

med en kvantitativ ansats kan vara att ett allt för objektivt och sakligt perspektiv antas. 

Därmed kan den egna reflektionen och upplevelsen av omgivningen och dess påverkan i 

forskningsprocessen utebli (Forsberg & Wengström, 2013). I studier med kvalitativa metoder 

riskerar däremot författarnas egna uppfattningar och förförståelse om det studerade fenomenet 

att påverka det slutgiltiga resultatet av undersökningen (Forsberg & Wengström, 2013). 

Denna litteraturöversikts design ansågs av författarna vara relevant då arbetet var 

tidsbegränsat och en kvalitativ eller kvantitativ ansats hade varit för utmanande och 

omfattande. Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa den forskning som finns 

inom området och den valda designen bedömdes därmed vara mest lämpad inom ramen för 

detta arbete. 

 

Denna litteraturöversikt grundas på 12 artiklar. Sju av de 12 ingående artiklarna tillämpade 

kvantitativ metod och fem artiklar tillämpade kvalitativ metod. Denna relativt jämna 

fördelning av studierna ger både en förståelse och förklaring till fenomenet och en objektiv 

klassificering av studieobjektet (Forsberg & Wengström, 2013).  
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De artiklar som studerades till denna litteraturöversikt var publicerade mellan åren 2006-2016 

för att därmed samla det senaste kunskapsläget inom forskningen om ämnet. För att få ett 

representativt urval inkluderades både män och kvinnor i åldrarna 19 år och uppåt. Ytterligare 

inklusionskriterier var att de ingående artiklarna till denna litteraturöversikt skulle vara 

skrivna på engelska samt ha ett etiskt godkännande. Ett ursprungligt kriterium som 

tillämpades i den första sökningen i CINAHL var att artiklarna skulle finnas tillgängliga i 

fulltext. I de resterande sökningarna exkluderades detta kriterium då sökträffarna i databasen 

begränsas. De artiklar som saknade tillgängliga eller kostnadsfria abstract uteslöts. Då 

författarna till denna litteraturöversikt önskade överföra resultatet till västerländsk och svensk 

sjukvård exkluderades studier utförda i Asien, Afrika och Mellanöstern.  

 

Totalt genomgick 14 artiklar en kvalitetsgranskning. Den valda granskningsmall som 

tillämpades för att kvalitetsgranska de ingående artiklarna var SBU & SFF:s omarbetade 

version av Hellzén & Pejlers (1999, bilaga 1). Den valdes då den tidigare använts av 

författarna samt att den var vanligt förekommande i andra lästa litteraturöversikter. Den 

ansågs därför vara relevant för studien och tycktes vara tillförlitlig. Kvalitetsgranskningen 

genomfördes gemensamt av författarna och detta tillvägagångssätt ansågs vara tillförlitligt för 

att uppnå en korrekt bedömning av studierna. Detta stärker även studiens reliabilitet 

(Henriksson, 2012). 

 

Av de granskade artiklarna graderades tio stycken till hög kvalitet och två till medel kvalitet. 

Det förekom dock vissa svårigheter i bedömningen som kan ha påverkat graderingen av de 

ingående artiklarna. Det som upplevdes svårt att bedöma var hur vissa faktorer kunde påverka 

kvaliteten i de ingående artiklarna, exempelvis urvalsgruppens storlek. Det rådde ingen 

tveksamhet gällande förståelsen av artiklarna och de motsvarade denna studies syfte och 

frågeställningar. De ansågs därmed vara relevanta och inkluderades i denna litteraturöversikt. 

 

Ett fåtal av de utvalda studierna, både kvalitativa och kvantitativa, hade små urvalsgrupper 

vilket kan tänkas påverka generaliserbarheten i de ingående studierna och därmed denna 

litteraturöversikts resultat. De inkluderades eftersom de ansågs motsvara denna studies syfte 

och frågeställningar. I vissa studier undersöktes flera yrkeskategorier där “sjukvårdspersonal” 

var samlingsnamnet. Likaså användes begreppet “sjukvårdspersonal” i denna studie när flera 

yrkesgrupper undersöktes och “sjuksköterskor” användes då endast sjuksköterskor utgjorde 

urvalsgrupperna. I studier där “sjukvårdspersonal” utgjorde urvalsgruppen framgick inte alla 
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gånger sjuksköterskors specifika uppfattningar och åsikter. Resultatet i dessa studier kan 

därför bli svårt att generalisera för sjuksköterskor, likaså resultatet i denna litteraturöversikt.  

 

Både män och kvinnor inkluderades i litteratursökningarna för att få ett så representativt urval 

och resultat som möjligt. Urvalsgrupperna i de ingående studierna bestod dock till majoriteten 

av kvinnor. Detta kan tänkas påverka studiernas generaliserbarhet och därmed 

generaliserbarheten i denna litteraturöversikt.  

 

I en strukturerad litteraturöversikt ska det klargöras att samtliga granskade studier fått 

godkännande av en etisk kommitté eller att etiska överväganden har utförts noggrant. Vidare 

betonas vikten av att presentera alla ingående artiklar i litteraturöversikten och redogöra 

samtliga resultat, oavsett utfall (Forsberg & Wengström, 2003). I denna studie hade 11 av 12 

ingående artiklar ett godkänt etiskt resonemang. Den artikel som saknade etiskt resonemang 

hade en väl beskriven metod och ett tydligt och begripligt resultat. Deltagarna i studien 

garanterades anonymitet och mätinstrumentet som användes hade tillämpats i tidigare studier 

och kunde anses vara reliabelt. Artikeln graderades till hög kvalitet och ansågs vara relevant 

för denna studies syfte och frågeställningar.  

 

Den tillämpade metoddesign anses vara tillförlitlig då relevanta sökord användes för att finna 

lämpliga studier att granska och sökningarna utfördes i två olika databaser. Vidare har en 

strukturerad genomgång utförts av samtliga artiklar. Faktorer som svarar mot studiens syfte 

och frågeställningar har identifierats och artiklarna har upprepade gånger studerats noggrant 

för att inget ska misstolkas eller utelämnas. 

 

De ingående studierna utfördes i Sverige, Island, Irland, Nederländerna, Australien, Canada 

och USA. Sjukvården i dessa länder kan jämföras med sjukvården i Sverige och denna studies 

resultat kan därför tänkas överföras i den svenska praktiken. De ingående artiklarna i denna 

litteraturöversikt har utförts i olika kontexter. Artiklarna har undersökt sjuksköterskors och 

sjukvårdspersonals inställningar till sexuell hälsa i olika vårdsammanhang med olika 

patientgrupper. Detta kan ge en extensiv bild av sjuksköterskors uppfattningar och åsikter och 

anses därmed stärka denna litteraturöversikt.  

 

Det faktum att samtliga artiklar är publicerade inom en tidsram på tio år, varav tio är 

publicerade de senaste fem åren, anses vara värdefullt i denna litteraturöversikt. Om forskning 
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äldre än tio år inkluderats skulle eventuellt en felaktig bild presenterats av synen på sexuell 

hälsa, då ämnet i dagsläget upplevs vara mindre tabubelagt än för mer än tio år sedan. Med 

denna nutida forskning ges en aktuell bild av sjuksköterskors uppfattningar och åsikter om 

sexuell hälsa.      

 

Klinisk implikation 

 

Sjuksköterskan har i sin yrkesroll en nära relation till patienten och möjlighet att 

uppmärksamma eventuella problem och behov. Den genomgångna forskningen ger en tydlig 

och samlad bild av sjuksköterskors uppfattningar och åsikter om samtal om sexuell hälsa. 

Hindrande och främjande faktorer för samtal har identifierats och är återkommande i flertal 

studier. Det höga antal hindrande faktorer belyser att sexuell hälsa fortfarande upplevs svårt 

att tala om för sjuksköterskor. Detta indikerar att sjukvården bör arbeta för att underlätta och 

stötta sjuksköterskan till att aktualisera sexuell hälsa i sitt dagliga arbete. Tydliga rutiner och 

styrdokument skulle möjligen vara strategier för att underlätta samtal om sexuell hälsa med 

patienten. Identifierade främjande faktorer kan öka sjuksköterskans medvetenhet och 

möjlighet att aktivt inkludera sexuell hälsa i omvårdnaden. Medvetenhet och kunskap kan 

ytterligare stärkas om sexuell hälsa genomgående inkluderas i sjuksköterskeutbildningen. 

 

Slutsats 

 

Sexuell hälsa upplevs vara fortsatt tabu att samtala om med patienter. Barriärer bör 

identifieras för att vidare kunna införa adekvata metoder för att överkomma 

uppmärksammade barriärer. Utbildning kan bidra till ökad kunskap och medvetenhet om 

sexuell hälsa och vidare främja samtal. Tydliga styrdokument och riktlinjer bör utvecklas för 

att ge sjuksköterskan redskap att tillämpa i samtalet med patienten. Dessa verktyg kan 

eventuellt bidra till givande samtal om sexuell hälsa, både för patient och sjuksköterska.  

Sjuksköterskan ska respektera patientens rätt till god hälsa med ett personcentrerat synsätt. 

Sjuksköterskan bör se sexuell hälsa som en naturlig del av den holistiska vården, där sexuell 

hälsa formas till ett betydande hälsoperspektiv. Vidare forskning, med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats, kring vad som främjar sjuksköterskans samtal om sexuell hälsa är 

nödvändigt för att stärka sjuksköterskan i samtalet med patienten. 
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Bilaga 2. Identifierade faktorer. 

 

 

 

 

 

 

 

Hindrande faktorer (35) Främjande faktorer (18) 

Tabubelagt ämne Miljö 

Svårdiskuterat ämne Tid 

Privat angelägenhet Kommunikation mellan personal 

Åsikter hos kollegor Rutiner i verksamheten 

Osäkerhet Riktlinjer och styrdokument 

Ämnet är generande och obekvämt att tala om Prioritet 

Rädsla för att förolämpa patienten Skriftlig information att erbjuda patienten 

Oro att göra patienten obekväm Ämnet initieras av patienten 

Närvaro av tredje part Utbildning 

Sjuksköterskans syn/attityder på sexualitet Vidareutbildning 

Brist på tid Träning 

Miljö Kunskap 

Prioritet Förmåga att se samband mellan sexuell hälsa och 

sjukdom 

Brist i organisationen Sjuksköterskans ålder 

Vårdtidens duration Yrkeserfarenhet 

Brist på instanser att hänvisa till Sjuksköterskans syn på sexualitet 

Ansvar Självförtroende 

Brist på relation till patienten Relation mellan sjuksköterska och patient 

Brist på utbildning  

Brist på träning  

Brist på kunskap  

Brist på kunskap hur sexuell hälsa skall initieras  

Patienten förväntar sig inte att sjuksköterskan ska 

tala om sexuell hälsa 

 

Patienten initierar inte samtal om sexuell hälsa  

Patienten anses inte vara redo  

Sexuell hälsa anses inte vara ett problem  

Förekomst av psykisk ohälsa hos patienten  

Patientens sjukdomstillstånd  

Ålderskillnad mellan sjukvårdspersonal och 

patient 

 

Äldre patienter relaterat till fördomar om 

sexualliv 

 

Motsatt kön  

Skillnader i kultur och religion  

Skillnader i språk och etnicitet  

Patientens civilstatus  

Patientens sexuella läggning  
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Kategori 3. 

Brist på utbildning, 

träning och kunskap 

Kategori 4. 

Förväntningar och 

individuella aspekter 

Tabubelagt ämne Brist på tid Brist på utbildning Patienten förväntar sig 

inte att sjuksköterskan 

ska tala om sexuell 

hälsa 

Svårdiskuterat ämne Miljö Brist på träning  

Privat angelägenhet Prioritet Brist på kunskap Patienten initierar inte 
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Åsikter hos kollegor Brist i organisationen Brist på kunskap 

hur sexuell hälsa 

skall initieras 

Patienten anses inte 

vara redo 

Osäkerhet Vårdtidens duration  Sexuell hälsa anses 

inte vara ett problem 

Ämnet är generande 

och obekvämt att tala 
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obekväm 
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relaterat till fördomar 

om sexualliv 
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Bilaga 3b. Främjande kategorier. 
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Adekvat utbildning, 

träning och kunskap 

Kategori 3. 

Yrkeserfarenhet och 

självförtroende 

Kategori 4. 

Vårdrelationen 

mellan sjuksköterska 

och patient 

Miljö Utbildning Sjuksköterskans ålder Relation mellan 

sjuksköterska och 

patient 

Tid Vidareutbildning Yrkeserfarenhet Ämnet initieras av 

patienten 

Kommunikation 

mellan personal 

Träning Sjuksköterskans syn 

på sexualitet 

 

Rutiner i 

verksamheten 

Kunskap Självförtroende  

Riktlinjer och 

styrdokument 

Förmåga att se 

samband mellan 

sexuell hälsa och 

sjukdom 

  

Prioritet    

Skriftlig information 

att erbjuda patienten 
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Bilaga 4. Sammanfattning av artiklar. 

Referens Byrne, M., Doherty, S., Murphy., A.W., McGee, H.M & Jaarsma, T. 

(2013). Communicating about sexual concerns within cardiac health 

services: Do service providers and service users agree? Patient 

Education and Counseling. 93(3), 398-403.  

doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2013.03.010 

Databas CINAHL 

Land Irland 

Syfte Syftet var att jämföra sjukvårdspersonal inom hjärt- och kärlavdelningar syn 

och patienters syn på upplevelser gällande kommunikation om sexuella 

problem relaterade till hjärtsjukdom och barriärer till sådan kommunikation. 

Metod 

Urval 

Design 

Bortfall 

Kvantitativ metod. Patienter (382st) svarade på enkäter över telefon, 

sjukvårdspersonal (60st) och läkare (61st) erhöll enkäter som de svarade på 

och sedan returnerade via post.  

Deltagande: 

 61 läkare av 230 tillfrågade 

 60 sjukvårdspersonal av 99 tillfrågade 

 382 patienter av 1180 tillfrågade 

Resultat Majoriteten av sjukvårdspersonalen (61 %) rapporterade att sexuell hälsa inte 

uppmärksammades tillräcklig. Patienter upplevde färre barriärer till att 

samtala om sexuell hälsa än vad sjukvårdspersonalen gjorde. Den främsta 

barriären hos patienterna uppgavs vara brist på privat miljö, medan 

sjukvårdspersonal uppgav brist på träning som den främsta barriären.  

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2013.03.010
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Referens Hoekstra, T., Lesman- Leegte, I., Couperus, M., Sanderman, R & 

Jaarsma, T. (2012). What keeps nurses from the sexual counseling of 

patiens with heart failure?. Heart & Lung. 41(5), 492-499. 

doi:10.1016/j.hrtlng.2012.04.009. 

Databas CINAHL 

Land Nederländerna 

Syfte Att undersöka vanan hos sjuksköterskor som arbetar på hjärtkliniker att tala 

om sexuell hälsa, samt utforska vilka barriärer som förekommer från att tala 

om detta. 

Metod 

Urval 

Design 

Bortfall 

Kvantitativ design där enkäter skickats ut till sjuksköterskor på alla 

hjärtkliniker i Nederländerna. Av totalt 122 kliniker deltog slutligen 

sjuksköterskor från totalt 88 kliniker. Bortfallet av kliniker: 34. Totalt 146 

sjuksköterskor deltog i studien.  

Resultat I praktiken var det 61 % som emellanåt eller aldrig talade om sexuell hälsa, 

dock ansåg 75 % av sjuksköterskorna att de hade ansvar att diskutera 

sexuell hälsa med patienten. Identifierade barriärer var:  

 Brist i organisationen 

 Brist på utbildning/träning 

 Okunskap hur ämnet skall initieras 

Sjuksköterskor föredrog att tala om sexuell hälsa under återbesök eller när 

medicinering diskuterades.  

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1 
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Referens Jonsdottir, J.I., Zoëga, S., Saevarsdottir, T., Sverrisdottis, A., Thorsdottir, T., 

Vikar Einarsson, G., Gunnarsdottir, S & Fridriksdottir, N. (2015). Canges in 

attitudes, practices and barriers among oncology health care proffesionals 

regarding sexual health care: Outcomes from a 2-year educational intervention 

at a University Hospital. European Journal of Oncology Nursing. 21, (24-30). 

Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2015.12.004 

Databas CINAHL 

Land Island 

Syfte Att undersöka och jämföra attityder, praxis och upplevda barriärer kring sexuell 

hälsa hos sjukvårdspersonal med hjälp av en utbildningsintervention.  

Metod 

Urval 

Design  

Bortfall 

Kvasiexperimentell design som inkluderade ett utbildningsprojekt med två 

workshops över två års tid på ett universitetssjukhus. Ett elektroniskt frågeformulär 

mejlades ut till alla sjuksköterskor och läkare inom onkologi vid tre tillfällen; vid 

startpunkt, 10 månader senare och 16 månader efter påbörjat experiment. Deltagare 

vid de tre olika mättillfällena: 

Tillfälle 1: 136 av 206 tillfrågade 

Tillfälle 2: 97 av 216 tillfrågade 

Tillfälle 3: 80 av 210 

Resultat Vid alla svarstillfällen ansåg 90 % av deltagarna att det var deras ansvar att diskutera 

sexuell hälsa med patienten. 10-16 % av deltagarna rapporterade att de diskuterade 

sexuell hälsa med minst 50 % av sina patienter, och det ökade mer frekvent bland de 

som deltog i workshops än de som inte deltog. De mest förekommande barriärerna 

var: 

 Brist på träning 

 Svårdiskuterat ämne 

Uppfattningen att det förekom brist på kunskap och träning, samt 6 av 8 identifierade 

hinder minskade med tiden. 

De identifierade barriärerna ansågs inte vara lika hindrande över tid. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2015.12.004
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Referens Magnan, M.A & Reynolds, K. (2006). Barriers to Addressing Patient Sexuality 

Concerns Across Five Areas of Specialization. Clinical Nurse Specialist, The 

International Journal for Advanced Nursing Practice, 20(6), 285-292.  

Databas PubMed 

Land USA 

Syfte Syftet var att undersöka vilka barriärer som hindrar sjuksköterskor att initiera 

samtal om sexuell hälsa med patienter från fem olika vårdkontexter.  

Metod 

Urval 

Design 

Bortfall 

Kvantitativ metod med en deskriptiv korrelationsdesign. 20 sjuksköterskor deltog i 

studien efter ett bortfall på 282 sjuksköterskor. 

Resultat Den främsta hindrande faktorn till att sjuksköterskor inte initierade samtal om 

sexuell hälsa med patienter var uppfattningen att patienterna inte förväntade sig att 

sjuksköterskan skulle adressera problem om sexuell hälsa. Andra hindrande 

barriärer ansågs vara: 

 Ämnet upplevs obekvämt att tala om 

 Brist på självsäkerhet 

 Brist på tid till samtal  

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1 
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Referens McCabe, J & Holmes, D. (2013). Nursing, sexual health and youth with 

disabilities: a critical etnography. Journal of Advanced Nursing, 70(1), 77–86. 

doi: 10.1111/jan.12167 

Databas CINAHL 

Land Canada 

Syfte Att utforska sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av sexuell rådgivning till 

unga vuxna patienter med fysiska och/eller mentala funktionsnedsättningar.  

Metod 

Urval 

Design 

Bortfall 

En kvalitativ ansats med en etnografisk metod där semistrukturerade intervjuer 

använts för att beskriva och förklara det undersökta fenomenet. 10 deltagare 

intervjuades, varav åtta var sjuksköterskor. Bortfallet var en person. 

Resultat Fyra teman identifierades: 

 Avdelningens miljö 

 Professionella interaktioner 

 Bemöta sexualitet 

 Yrkeserfarenhet 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad II  
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Referens Moore, A., Higgins, A & Sharek, D. (2012). Barriers and facilitators for 

oncology nurses discussing sexual issues with men diagnosed with testicular 

cancer.European Journal of Oncology Nursing, 17(4), 426-422. Doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2012.11.008 

Databas PubMed 

Land Irland 

Syfte Att undersöka cancersjuksköterskor självupplevda kunskap och bekvämlighet, samt 

upplevda barriärer och underlättande faktorer för samtal om sexuella problem med 

män diagnostiserade med testikelcancer.   

Metod 

Urval 

Design 

Borfall 

Kvantitativ studie. 89 sjuksköterskor deltog utifrån 200 utvalda som uppfyllde 

studiens inklusionskriterier. Undersökningsgruppen var sjuksköterskor från fem, 

slumpmässigt valda, onkologicenter i Irland. Deltagarna svarade på anonyma 

enkäter. 

Resultat Trots att många sjuksköterskor hade en positiv attityd till att diskutera sexuella 

problem, var det få som informerade patienterna om att de var tillgängliga och öppna 

för sådana samtal. Identifierade barriärer var: 

 Brist på kunskap 

 Obehag över diskussion om ämnet 

Vetenskaplig 

kvalitet  

Grad I 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2012.11.008
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Referens Olsson, C., Berglund, A.L., Larsson, M & Athlin, E. (2011). Patient’s sexuality- 

A neglected area of cancer nursing? European Journal of Oncology Nursing, 

16(4), 426-431. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2011.10.003 

Databas PubMed 

Land Sverige 

Syfte Syftet var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om samtal om sexuell hälsa 

med patienter med cancerdiagnos. 

Metod 

Urval 

Design 

Bortfall 

Kvalitativ design med fenomenografisk metod. 10 sjuksköterskor från fem olika 

vårdkontexter. Intervjuer innehållande olika teman (“dialog om sexualitet”, 

“cancerpatienters sexuella problem, ”stöd till patienter relaterat till sexuella 

problem” och barriärer och underlättande faktorer för dialog”), hölls med deltagarna. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan ordagrant.  

Resultat Studien resulterade i en utmärkande kategori “We should talk about sexuality but we 

usually don´t”, följt av tre beskrivande kategorier av sjuksköterskors uppfattningar 

gällande samtal om sexuell hälsa: 

 Sjuksköterskor attityder, kunskap och färdigheter har påverkan 

 Patienters sexuella problem utgör grund för diskussion 

 Verksamhetens miljö har påverkan 

Vetenskaplig 

kvalitét  

Grad I 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2011.10.003


40 

 

Referens Quinn, C & Happell, B. (2011). Getting BETTER: Breaking the ice and 

warming to the inclusion of sexuality in mental health  nursing 

care.International Journal of Mental Health Nursing, 21(2), 154–162. 

doi: 10.1111/j.1447-0349.2011.00783.x 

Databas CINAHL 

Land Australien 

Syfte Att undersöka huruvida en specifik modell, The BETTER model (bring up, 

explain, tell, time, educate, record) kunde stödja psykiatrisjuksköterskor till 

att initiera samtal om sexuell hälsa med patienter.  

Metod 

Urval 

Design 

Bortfall 

En kvalitativ metod där en explorativ design tillämpats. Individuella 

intervjuer hölls med samtliga deltagare för att utforska attityder och 

erfarenheter av att diskutera sexuell hälsa. BETTER modellen 

introducerades och användes av sjuksköterskorna under 4 veckor. 

Ytterligare intervjuer utfördes därefter för att utforska åsikter och 

upplevelser av att använda modellen. 14 psykiatrisjuksköterskor från olika 

vårdkontexter deltog i studien. Inget bortfall diskuteras.  

Resultat Två huvudsakliga teman framkom: 

 Större medvetenhet 

 Införa “The BETTER model” i praktiken 

Deltagarna förklarade att de tidigare undvikit att samtala om sexuell hälsa 

med patienter, men att de efter introducering av modellen inkluderade 

sexuell hälsa i arbetet. Deltagarna tenderade att alltid inte använda modellen 

fullt ut. Kunskap och medvetenhet visade sig vara mer hjälpsamma faktorer 

än modellen i sig 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad I 
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Referens Quinn, C., Happell, B & Brown., G. (2011). Talking or avoiding? Mental health 

nurses’ views about discussing sexual health with consumers. International 

Journal of Mental Health Nursing. 93(1), 21-28. doi: 10.1111/j.1447-

0349.2010.00705.x 

Databas CINAHL 

Land Australien 

Syfte Syftet var att undersöka sjuksköterskor inom psykiatri arbetssätt i relation till 

patienters sexuella hälsa.  

Metod  

Urval 

Design 

Bortfall 

En kvalitativ explorativ design, med semistrukturerade intervjuer användes för att 

undersöka huruvida sjuksköterskor talade om sexuell hälsa med patienter, samt för 

att utforska deras bekvämlighet att tala om sexuella problem. Totalt 14 

sjuksköterskor utgjorde undersökningsgruppen. Bortfallet diskuterades ej.  

Resultat Deltagare medgav att de förstod att sexuell hälsa var viktigt, dock var majoriteten 

motvilliga att förfråga patienter om deras funderingar gällande sexuell hälsa. 

Deltagare tenderade att antingen ignorera sexuella problem eller hänvisa de vidare 

till annan profession. 

Fyra teman identifierades: 

 Tala om eller undvika sexuella problem med patienten 

 Sexuell hälsa prioriterades bort 

 Hänvisa till annan profession 

 Sexuell hälsa diskuteras sällan av andra 

Vetenskaplig 

kvalitét 

Grad I 
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Referens Saunamäki, N., Andersson, M & Engström, M. (2009). Disussing sexuality with 

patients: nurses´ attitudes and beliefs. Journal of Advanced Nursing, 66(6), 

1308–1316. doi: 10.1111/j.1365-2648.2010.05260.x 

Databas CINAHL 

Land Sverige 

Syfte Att undersöka sjuksköterskors attityder relaterat till samtal om sexuell hälsa med 

patienter.   

Metod 

Urval  

Design 

Bortfall 

En kvantitativ metod med en korrelativ- och komperativ design.Information 

samlades in genom att använda SABS (Sexual Attitudes and Beliefs 

Survey).Enkäten delades ut till fem medicinska avdelningar och fem kirurgiska 

avdelningar på ett sjukhus i Sverige.88 sjuksköterskor deltog i studien efter ett 

bortfall på 12 sjuksköterskor.  

Resultat Majoriteten av sjuksköterskorna hade förståelse för hur sexuell hälsa kunde 

påverkas av sjukdom och behandlingar. Mer än hälften kände sig bekväma med att 

samtala om sexuell hälsa och höll också med om att det är sjuksköterskans ansvar. 

Hindrande faktorer var: 

 Brist på självsäkerhet 

 

Främjande faktorer var: 

 Högre ålder 

 Längre yrkeserfarenhet 

 Vidareutbildning 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Ussher, J.M., Perz, J., Gilbert, E., Wong, W.K.T., Mason, C., Hobbs, K & 

Kirsten, L. (2013). Talking about sex after cancer: A discourse analytic study of 

health care proffesional accounts of sexual communication with patients. 

Psychology & Health, (28)12, 1370-1390. 

doi:10.1080/08870446.2013.811242 

Databas PubMed 

Land Australien 

Syfte Syftet var att undersöka hur sjukvårdspersonal uppfattar och ignorerar sexuella 

hälsoproblem i relation till cancer. 

Metod 

Urval 

Design  

Bortfall 

Kvalitativ design där semistrukturerade intervjuer utfördes vid ett privat möte, eller 

över telefon med totalt 38 personer. Intervjuerna varade från 45 till 90 minuter, 

spelades in, transkriberades ordagrant och kategoriserades därefter i koder och sub-

koder.  

Resultat Deltagarna delade in sexuella förändringar efter cancersjukdom fysiska, 

psykologiska - och relationsaspekter. Dessa förändringar beskrevs som att de kunde 

påverka patientens och partners välmående.  

Identifierade barriärer var: 

 Brist på kunskap 

 Brist på självsäkerhet och bekvämlighet 

 Sexualitet som ett irrelevant och opassande ämne 

Deltagare som regelbundet diskuterade sexualitet uttryckte att det var deras ansvar 

och kände sig självsäkra. 

Vetenskaplig 

kvalitét  

Grad I 
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Databas PubMed 

Land Nederländerna 

Syfte Att studera huruvida, och av vem, sexuell hälsa diskuterades med patienter som 

genomgått amputation. Fokus låg på om sjukvårdspersonal fick frågan av patienten 

eller ifall personal själv initierade samtal om sexuell hälsa och likaså 

sjukvårdspersonalens kunskaper, bekvämlighet, attityder samt inställning. 

Metod  

Urval 

Design  

Bortfall 

En kvalitativ metod där online-enkäter skickats till samtliga rehabiliteringscentrum i 

Nederländerna, samt ett anslutet center i Belgien. Enkäterna innehöll bland annat 

frågor om självskattad kompetens relaterad till ämnet sexuell hälsa. Av 28 tillfrågade 

center, deltog 26 i studien. Totalt 393 deltagare tillfrågades, med ett totalt bortfall av 

227 personer. 166 personer deltog slutligen i studien.  

Resultat 78 % av sjukvårdspersonal hade inte fått frågor om sexuell hälsa av patienter och 67 

% hade inte initierat ett sådant samtal. Kunskap och förmåga att identifiera sexuella 

problem ökade oddsen att motta frågor om sexualitet och initiera samtal. 

Vetenskaplig 

kvalitét 

Grad II 


