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Sammanfattning 

Sexuell hälsa är ett område inom omvårdnad som kan vara utmanande och kan ställa 

krav på att bemötandet bör ske utifrån patientens förutsättningar. Välbefinnande och 

sexuell hälsa ingår som komponenter i holistisk omvårdnad men det är endast hälften 

av sjuksköterskorna som känner sig trygga att ta upp ämnet. Syftet med 

litteraturstudien var att beskriva hindrande och främjande faktorer som kan påverka 

huruvida sjuksköterskan samtalar om sexuell hälsa med patienten. Vetenskapliga 

artiklar samlades in genom strukturerade sökningar i databaser utifrån studiens syfte 

och resulterade i tio artiklar som bearbetades. Resultatet beskrivs i tre olika teman, 

kunskap, attityder och arbetsmiljö. Resultatet visar att sjuksköterskor uppger att de 

har kunskap om hur olika sjukdomar eller behandlingar kan påverka sexuell hälsa 

men över häften av sjuksköterskorna gav ingen information eller rådgivning i ämnet. 

Hindrande faktorer som framkom, var brist på kunskap om hur ämnet skall tas upp, 

samt attityder, rutiner, tidsbrist och brist på avskilt utrymme. Främjande faktorer var 

utbildning, erfarenhet, rutiner, möjligheten till kontinuitet mellan sjuksköterskan och 

patienten samt att patienten för ämnet på tal. Litteraturstudiens resultat tyder på att 

fortsatt omvårdnadsforskning behövs om hur patienten upplever problem med sexuell 

hälsa, till följd av sjukdom och behandling, samt om omhändertagandet i vården.   
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Abstract 

Sexual health is an area of nursing that can be challenging and may require that the 

approach should be based on the patient's conditions. Sexual health is included as a 

component of holistic nursing but only half of the nurses feel safe to bring up the 

subject. The aim of this literature study was to describe factors that can affect whether 

the nurses talk about sexual health with the patient. Scientific articles were collected 

through structured searches of databases on the basis of the study's aim and resulted in 

ten articles that were analyzed. The results show that nurses report that they have 

knowledge of how different diseases or treatments can affect sexual health, but over 

half of the nurses gave no information or advice on the subject. Obstacle that emerged 

was the lack of knowledge of how the topic should be dealt with, attitudes, practices, 

lack of time and private space. Facilitate factors were education, experience, 

procedures, that patient bring up the subject and continuity between the nurse and the 

patient. This literature study indicates that further nursing research on how the patient 

experience problems with sexual health, as a result of illness and treatment, and 

experience of nursing care is needed. 
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Inledning 

Omvårdnad utgår från en humanistisk grund där människan ses som en del av ett 

sammanhang. International Council of Nurses (2012) beskriver etiska koder för 

sjuksköterskor utifrån ett holistiskt synsätt som innefattar att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.   

Sexuell hälsa är ett område inom omvårdnad som kan vara utmanande och kan ställa 

krav på att bemötandet bör ske utifrån patientens behov. Vid samtal om ämnet är det 

viktigt att ta hänsyn till patientens integritet (Evans, 2013). Välbefinnande och sexuell 

hälsa ingår som komponenter i holistisk omvårdnad som utgör helhetssyn på 

patienten. Det är sjuksköterskans ansvar att möta och tillgodose att patienten kan få 

hjälp med dessa behov. Förmågan till reflektion och självmedvetenhet hos 

sjuksköterskan är av vikt för att möjliggöra detta (ibid). Män med sexuell dysfunktion 

och deras partners uppger minskad sexuell aktivitet. Män med sådana problem uppger 

även lägre självkänsla och livskvalitet än sina partners. Sexuell hälsa kan ha inverkan 

på både mannen och hans partner som uppger att de vill ha hjälp med problemet 

(McCabe & Matic, 2008).  

Magnan, Reynolds och Galvin (2005) beskriver att en stor andel sjuksköterskor, (85,8 

procent), är medvetna om sjukdomars och behandlingars påverkan på sexuell hälsa. 

De har delade åsikter om hur viktigt det är med samtal om sexual hälsa för patientens 

hälsoresultat och om det är sjuksköterskans eller patientens roll att föra ämnet på tal. 

Magnan et al. (2005) fann att sjuksköterskan ofta diskuterar omvårdnadsproblem av 

karaktären smärta, nutrition och elimination. Utöver detta anser sjuksköterskor att 

sexuell hälsa är ett omvårdnadsområde, men det är endast hälften av sjuksköterskorna 

som känner sig trygga med att ta upp frågor om sexuella problem. Som verksamma 

sjuksköterskor inom diabetesvård och urologisk omvårdnad har vi reflekterat över hur 

lite utrymme som sexuell hälsa ges inom verksamheterna. 

 

Bakgrund 

Sexuell hälsa  

Hälsa är ett centralt begrepp inom sjukvården. Världshälsoorganisationen (WHO, 

1948) definierade hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande. Definitionen har sedan dess reviderats vid flera tillfällen och hälsa 

beskrivs numera som en resurs i den dagliga tillvaron och som ett medel för ett gott 

liv (Svensk sjuksköterskeförening, 2008).     
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WHO (2006) beskriver sexualitet som en central del av att vara människa, genom hela 

livet, och definierar sexuell hälsa som: 

“ a central aspect of being human throughout life encompasses sex, gender identities 

and roles, sexual orientation, eroticism, pleasure, intimacy and reproduction. 

Sexuality is experienced and expressed in thoughts, fantasies, desires, beliefs, 

attitudes, values, behaviours, practices, roles and relationships. While sexuality can 

include all of these dimensions, not all of them are always experienced or expressed. 

Sexuality is influenced by the interaction of biological, psychological, social, 

economic, political, cultural, legal, historical, religious and spiritual factors.” 

Sexuell ohälsa 

Definition av ett sexuellt problem är när någon upplever sexualitet som ett problem 

(Hulter, 2004). För en del människor behöver inte nedsatt sexuell förmåga innebära 

nedsatt sexuell tillfredställelse och det upplevs då inte som ett problem. Dessa 

människor behöver då inget sexologiskt omhändertagande (Fugl-Meyer & Fugl-

Meyer, 2009).  

För att karakterisera olika sexuella problem användes fram till 1970-talet endast två 

begrepp, impotens hos mannen och frigiditet hos kvinnan (Lundberg, 2009). Idag 

klassificeras olika sexuella dysfunktioner hos kvinnor och män som till exempel 

problem med lusten, problem med orgasmfasen, dyspareuni som smärta vid samlag 

samt problem med lubrikation eller impotens. Det är också viktigt att ta reda på om 

det finns bakomliggande organisk påverkan, fysiologiska skador eller psykologiska 

mekanismer (ibid). Sexuell dysfunktion kan vara ett symtom till följd av olika 

sjukdomar och medicinsk eller kirurgisk behandling. Till dessa sjukdomar hör hjärt-

kärlsjukdomar, neurologiska samt endokrina och urologiska sjukdomar (Lewis, 

Fugel-Meyer, Bosch, Fugl-Meyer, Lauman, Lizza & Martin-Moralez 2004). 

Neurologiska skador är vanliga orsaker till sexuella problem och kan påverka genom 

olika fysiologiska mekanismer. Nervsystemet styr även de endokrina organen och kan 

ge sexuella problem till följd av endokrin dysfunktion (Lundberg, 2009). I en studie 

med kvinnor som har Multipel skleros rapporterar 83,3 procent av deltagarna sexuella 

problem som till exempel försenad orgasm och minskad libido. Dessa problem har en 

stark negativ påverkan på livskvalitén (Quaderi & Khoei, 2014).   

Hulter (2004) beskriver att erektil dysfunktion (ED) anses vara ett problem som kan 

förekomma vid olika tillfällen i livet. Sexuell ohälsa där ED ingår definieras utifrån 

två diagnossystem ICD-10 och DSM. Innebörden i definitionerna är en kombination 

av somatiska och psykologiska komponenter. Förekomsten av ED bland nordiska män 

som är yngre än fyrtio år är relativt begränsad men ökar med stigande ålder 

(Lundberg, 2009). Tidigare ansågs ED vara psykologiskt betingad men numera anses 
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orsaken även vara somatisk. En annan riskfaktor för ED kan vara läkemedel och 

rökning. Sjukdom och dess konsekvenser kan påverka sexualitet och relationen till 

partnern (Lewis at al., 2004). Sambandet mellan diabetes och ED är vida känt och 

därför har sjuksköterskan stor betydelse när det gäller bedömning av ED. Vid diabetes 

drabbas 44 procent av männen av ED men få vågar berätta om problemet för 

sjukvården, således behöver sjuksköterskan föra ämnet på tal (Rusell, 2009).  

Om ED har en somatisk orsak ingår ofta en psykologisk komponent. Behandlingen 

kan vara samtal, rådgivning och farmakologisk behandling. Vid ED som är somatisk 

orsakad är ofta peroral farmakologisk behandling ett förstahandsval. Specifik 

farmakologisk behandling är endast en behandling av ett symtom. ED kan vara ett 

symtom på en kardiovaskulär sjukdom (Lundberg, 2009).     

Cancer och cancerbehandling hämmar och påverkar den sexuella förmågan samt 

självkänslan. Behandling som strålning och cytostatika ger besvär i form av 

illamående, trötthet och depression vilka är faktorer som kan leda till negativ 

påverkan på sexuell hälsa (Hulter, 2004; Sundbeck, 2013).  

Behov av information vid sjukdom som kan påverka den sexuella hälsan  

Det anses viktigt att bibehålla sexuell hälsa och intimitet i relationen trots sjukdom 

med ED som följd (O’Shaughnessy, Ireland, Pelentsov, Thomas & Esterman, 2012). 

Förändringar i sexualitet till följd av behandling av prostatacancer kan påverka 

parrelationen. Vidare framkom att männen ger uttryck för behov av rådgivning och 

samtal. Burt, Caelli, Moore och Andersson (2005) beskriver att män som genomgår 

operation av prostatan till följd av prostatacancer uttrycker behov av information både 

skriftligt och verbalt om sexuell hälsa. Det är väsentligt att sjuksköterskan är 

förberedd både kunskapsmässigt och psykologiskt eftersom männen ofta inte tar upp 

ämnet sexualitet på grund av rädsla för ED.  

Söderberg, Johansen, Herning & Berg (2013) fann att kvinnor som genomgått 

hjärtinfarkt förväntar sig ingen information under sjukhusvistelsen om hur sexuell 

hälsa kan påverkas efter hjärtinfarkt. Kvinnorna medger att det hade varit lämpligt om 

vårdpersonalen frågat om informationsbehov fanns gällande förhållningssätt till 

sexuella aktiviteter efter hjärtinfarkt  

Stein, Hillinger, Clancy & Bishop (2013) visar i en enkätstudie att 71 procent av 

deltagarna, som genomgått stroke, uppskattar att sexualitet är en viktig del av 

rehabiliteringen. Mindre än hälften av deltagarna, 42 procent, upplever att den 

sexuella funktionen samt förmågan är försämrad och att det till stor del beror på 

nedsatt fysisk förmåga. En stor andel av de tillfrågade har önskat att de fått 

information om sexuella besvär efter stroke, endast ett fåtal patienter har fått 
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information. Helst vill patienterna få informationen i samband med utskrivning, första 

hand av läkaren och i andra hand av sjuksköterskan.  

Att leva med sexuell ohälsa 

Patienter med olika former av stomier kan känna oro och besvär gällande sexualitet. 

Både män och kvinnor som har genomgått cystektomi, borttagande av urinblåsan, och 

fått den ersatt med urostomi upplever besvär med sexuell hälsa. Nittio procent av 

männen som var sexuellt aktiva innan operationen förlorade förmågan till erektion 

och för kvinnorna påverkades lusten (Brown & Randle, 2005). 

Conaglen och Conaglen (2008) visar i en intervjustudie med 59 kvinnor på Nya 

Zeeland, som lever med manliga partners som har dysfunktion, att kvinnorna har lite 

förståelse för sina mäns problem både när det gäller faktorer och orsaker som bidrar 

till problemet. Både kvinnorna och männen känner frustration och otillräcklighet. 

Kvinnorna upplever att ED är orsaken till minskad intimitet och upplever det som en 

större förlust än frånvaro av sexuella samlag. Kvinnorna uppger att om de kan 

kommunicera om ED med sin partner kan det öka förståelsen för betydelsen av 

intimitet.   

Oro och trötthet bidrar till svårigheter att återgå till sexuella aktiviteter efter 

genomgången hjärtinfarkt hos kvinnor (Söderberg et al., 2013). Intimitet i 

förhållandet påminner om att sexlivet inte fungerar optimalt. En del kvinnor upplever 

nedsatt lust och ibland är det svårt att prata om det med partnern. Kvinnorna betonade 

vikten av att vara nära. (ibid). Det är vanligt med avsaknad av sexuella känslor hos 

patienter med cancer vilket leder till oförmåga att ha sexuellt samröre (Saarino, 

Arman, & Ekstrand, 2011). Ett ökat lidande är en konsekvens av att inte kunna leva 

upp till ett fungerande sexliv vilket har en betydelse för upplevelsen av att vara man 

eller kvinna (ibid).  

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av patienter med sexuell ohälsa 

Hulter (2004) menar att det är viktigt att vårdpersonalen vågar fråga om sexuella 

problem, det kan vara svårt för patienten att ta upp problemet om inte vårdpersonalen 

inbjuder till samtal. Patienter kan då undvika att ta upp problem om sexuell ohälsa på 

grund av oro att det skall vara vid fel tillfälle och med fel person inom vården (ibid). 

Sundbeck (2013) beskriver att lyssnandet är en viktig del i samtalet om sexualitet 

mellan patient och sjuksköterska och det krävs intresse och adekvat samtalsteknik. 

För detta ändamål behövs det kunskaper om sjukdomar och behandlingar. 

Sjuksköterskans uppgift i relation till sexuell hälsa är bland annat datainsamling från 

patienten rörande sexuella funktioner och relation till partner. Vidare bör 
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sjuksköterskan beakta vad olika sjukdomar, ingrepp och behandlingar kan ha för 

påverkan på patientens sexualitet och förhållande till partner (ibid). 

Vid kronisk sjukdom är det viktigt att tidigt i sjukdomsförloppet samtala om den 

sexuella förmågan och om den är nedsatt. Även om den sexuella förmågan inte är 

nedsatt kan enklare rådgivning minska oro och ångest (Fugl-Meyer & Fugl-Meyer, 

2009).  

Teoretisk referensram. 

Travelbee (1971) beskriver i sin omvårdnadsteori att interaktionen mellan 

sjuksköterskan och patienten sker i kommunikationen och är en viktig del för att 

förstå patientens behov av omvårdnad. I omvårdnadssammanhang spelar upplevelsen 

av förlust och lidande en central roll och är en oundviklig erfarenhet till följd av 

mänsklig existens. Kommunikation är sjuksköterskans viktigaste redskap i mötet med 

patienten för att kunna lära känna patienten som person och se dennes behov av 

omvårdnad. Kommunikation innefattar inte bara verbal kommunikation utan även 

mimik, rörelser och tonfall (ibid). För att kunna hjälpa patienten menar Travelbee 

(1971) att sjuksköterskan måste använda sin professionella kunskap för att förstå 

patientens upplevelse samt identifiera omvårdnadsbehov och genom samtal bekräfta 

behovsbedömningen. Wadensten och Carlsson (2003) anser att utifrån Travelbees 

omvårdnadsteori kan sjukdom och lidande främja individuell utveckling. De som 

vårdar skall uppmuntra och stimulera patienten till hälsa. 

Svensk sjuksköterskeförening (2010) menar att god omvårdnad förutsätter en 

öppenhet för det patienten förmedlar och att patientens upplevelse av hälsa och ohälsa 

respekteras. En värdegrund för omvårdnad är att vara öppen för den utsatthet som en 

person som behöver vård befinner sig i. Hur människan agerar och interagerar med 

varandra påverkas av vårdarens personliga värderingar. Tillit är en viktig del och en 

förutsättning i en vårdrelation för att patienten skall våga anförtro sig till vårdaren. 

För omvårdnad är lindring av lidande väsentligt, lidande kan vara kopplat till 

patientens totala livssituation och begränsas inte bara av lidande till följd av ohälsa 

eller som en biverkning av en behandling (ibid).  En mellanmänsklig relation är en 

förutsättning för omvårdnad (Travelbee, 1971). Relationen uppnås genom att 

genomgå olika interaktionsfaser där kommunikationen har en central plats. Metoden 

består av två tillvägagångssätt, interaktion och kommunikation för att uppnå 

mellanmänsklig relation samt en professionell för att identifiera vårdbehovet och 

planera åtgärder (ibid). 
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Problemformulering  

Inom sjukvården sker möten med patienter som till följd av olika sjukdomar eller 

medicinsk och kirurgisk behandling har ökad risk för eller har drabbas av sexuell 

ohälsa. Sjuksköterskan tar ofta upp omvårdnadsproblem med patienten av olika 

karaktär men diskussion om sexuell hälsa eller dysfunktion kan tendera att få mindre 

utrymme i omvårdnaden, således bör behovet av sådan information uppmärksammas 

och bättre tillgodoses.   

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva faktorer som kan påverka huruvida 

sjuksköterskan samtalar om sexuell hälsa med patienten. 

Frågeställning     

Vilka faktorer hindrar eller främjar att sjuksköterskan samtalar med patienten kring 

sexuell hälsa? 

 

Metod 

För att besvara syfte och frågeställning var studien genomförd som en litteraturstudie 

enligt Forsberg och Wengström (2013). Data till studien samlades in genom 

strukturerad sökning av vetenskapliga artiklar i databaser. Dessa kvalitetsgranskades 

genom modifierad kvantitativ bedömningsmall samt kvalitativ bedömningsmall enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). De vetenskapliga artiklarna poängbedömdes 

och den sammanlagda poängen räknades om i procent. Artiklar med över 80 procent 

bedömdes som hög kvalitet, 60-80 procent bedömdes som medel kvalitet och artiklar 

under 60 procent var låg kvalitet och exkluderades. I studien inkluderades artiklar av 

både kvalitativ och kvantitativ ansats. När forskaren vill undersöka deltagarnas 

upplevelse av ett fenomen används kvalitativ ansats och kvantitativ ansats används 

när forskaren vill testa hypoteser (Forsberg & Wengström, 2013). Genom att använda 

artiklar med dessa båda ansatser kan forskningsområdet belysas ur olika synvinklar 

(ibid).  

Datainsamling  

En inledande litteratursökning genomfördes för att få en orientering av utbudet kring 

det valda problemområdet (Östlundh, 2012). Vid de strukturerade 

litteratursökningarna valdes databaserna Cinahl, Pubmed och PsycInfo som enligt 
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Forsberg och Wengström (2013) är databaser som är användbara vid 

omvårdnadsforskning. Sökorden som användes utformades efter syfte och 

frågeställning (ibid) (Östlund, 2012). Olika kombinationer och former av sökorden 

användes. Vid fritext sökning kombinerades sökorden med booleska operatorerna 

”AND”, ”OR” och ”NOT” (Forsberg& Wengström, 2013). Endast sökningar med 

ordet ”AND” gav träffar som var relevanta till syftet. För att möjliggöra träffar på 

ordets alla böjningsformer användes trunkering (*) (Östlundh, 2012). Sökorden som 

användes var sexual health, nursing, sexual dysfunction, communication, behaviors, 

attitudes, nurses attitudes, sexuality, attitude, nurs*, nurse-patient communication, 

nurse practice och SU.EXACT(”sexuality). Begränsningar användes i olika 

kombinationer, begränsningstermer var peer reviewed, research article, published 

date 2005-2015 och adult+19.  De aktuella sökorden redovisas i Bilaga A. 

Sökhistoriken med de olika kombinationerna av sökord, begränsningar och i vilka 

databaser redovisas i Bilaga B. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade under 2005-2015. 

Artiklarna skulle innefatta vetenskapliga studier som besvarar föreliggande studie 

syfte och utgå från ett sjuksköterskeperspektiv och vara skrivna på engelska. 

Exklusionkriterier var artiklar som innefattade barn och ungdomar under 18 år samt 

reproduktion och veneriska sjukdomar.     

Cinahl 

I databasen Cinahl gjordes de tre första strukturerade sökningarna utifrån 

ämnesordslistan, thesaurus. Kombinerade ämnesord användes via Cinahl Headings 

och Major Headings (MH). De två första sökningarna gjordes med (MH) Sexual 

Health AND (MH) Attitude of health personal och med (MH) Sexual 

health/psycopsocial Factors/PF, sökningarna gav inga relevanta artiklar till studiens 

syfte. Den tredje sökningen gjordes med Medical Major (MM) Nurses attitudes AND 

(MM) Sexuality, sökningen gav 27 artiklar, åtta abstrakt och tre artiklar lästes, två 

granskades och bedömdes passa till studiens syfte och ingå i resultatet.  

För att optimera sökningsresultatet gjordes en första fritextsökning med sökorden 

Sexual health AND Nursing, sökningen gav 183 träffar, 13 abstrakt lästes och fem 

artiklar granskades. Två artiklar bedömdes efter granskning inte optimala för studiens 

syfte, en artikel valdes bort då det övervägande antalet deltagare innefattade andra 

professioner än sjuksköterska. Två av artiklarna bedömdes hålla god kvalitet efter 

granskning samt passa till syftet och valdes till resultatet. Sökningarna fortsattes med 

fritextsökningar i olika kombinationer med sökorden Sexual dysfunction AND 

Nursing AND Attitudes, Sexual dysfunktion AND Nursing AND Behaviors, Sexual 

dysfunction AND Nursing AND Communication och sökorden Sexual health AND 
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Nurses attitudes, ingen av sökningarna gav relevanta resultat. Därefter gjordes en 

fritextsökning med sökorden Patient sexuality And Nursing AND Cancer, sökningen 

gav 46 träffar, fem abstrakt lästes, en artikel som var relevant för studiens syfte lästes 

och som efter granskning bedömdes hålla god kvalitet för att ingå i studien. Nästa 

fritextsökning gjordes med sökorden Sexuality AND Nurs* AND Discussing, 

sökningen gav 60 träffar, fem abstrakt lästes, en artikel lästes och granskades samt 

togs med i resultatet. En sista fritextsökning gjordes med sökorden Sexuality AND 

Communication AND Patients, sökningen gav 129 träffar, sex abstrakt lästes, en 

artikel granskades och togs med i studien.  

Pubmed 

Inledningsvis gjordes en sökning i databasen Pubmed genom sökord som utformades 

via Medical Subject Headings (MESH), sökorden var (MESH) Sexuality AND 

(MESH) Nursing AND (Subheading) Nursing, sökningen gav 49 träffar, tre abstrakt 

lästes, en artikel lästes samt granskades och togs med till resultat. För att öka 

möjligheten till fler artiklar gjordes två fritextsökning, den första med sökorden 

Sexuality AND Discussing AND Nurs* som gav 113 träffar. Åtta abstrakt lästes, en 

artikel granskades och togs med till resultat. Andra fritextsökningen gjordes med 

sökorden Sexual sexual dysfunction AND nursing practice sökningen gav 159 träffar, 

fem abstrakt lästes, en valdes till studien. Ytterligare en sökning gjordes utan att 

generera någon artikel till studiens resultat. 

PsychInfo 

En sökning gjordes i databasen PsychInfo med sökorden MJSUB.EXACT(”sexuality) 

AND Communication utan att ge några resultat som var relevanta för studiens syfte.  

Urval 

Litteratursökningen genererade totalt 946 träffar, abstrakt läses när relevanta titlar på 

artiklar hittades för att få en ökad förståelse för artikeln. Totalt lästes 74 abstrakt. Om 

studien ansågs vara relevant utifrån dess abstrakt lästes hela artikeln, totalt lästes 18 

artiklar av dessa bedömdes 14 artiklar vara relevanta för studiens syfte och gick 

vidare för kvalitetsgranskning. Efter kvalitetsgranskningen och en ny 

relevansbedömning togs 10 artiklar med i studien. Fyra av de 14 artiklarna 

exkluderades efter en andra relevans- och kvalitetsbedömning. Två av de exkluderade 

artiklarna var inte tillräckligt relevanta för syftet och två av artiklarna uppfyllde inte 

medelgod kvalitet. En artikel som valdes med i studiens resultat del har ett bortfall på 

55 procent, artikeln var relevant för denna studies syfte, bedömdes som välgjord och 

resulterade vid kvalitetsbedömningen som medelgod. Vid litteratursökningen 

framkom fem dubbletter av resultatartiklarna i de olika sökningarna.  
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Databearbetning 

De artiklar som valdes ut efter kvalitetsgranskning lästes igenom ett flertal gånger 

både enskilt och tillsammans för att få en överblick och förståelse av artiklarnas 

innehåll. Enskilt markerades viktiga resultat som sedan diskuterades gemensamt. De 

valda artiklarnas resultat sammanställdes därefter var för sig enligt Forsberg och 

Wengström (2013) och presenteras i artikelöversikten under Bilaga C. Vid en 

gemensam genomgång dokumenterades viktiga resultat i förhållandet till syftet vilka 

därefter kategoriserades, kondenserades och sammanställdes i teman. Under analysen 

jämfördes och dokumenterades likheter och olikheter. Friberg (2012) beskriver att 

resultatet skall presenteras på ett tydligt sätt, vilket kan utgöras av teman. Under 

databearbetningen framkom tre teman som var relaterade till studiens syfte, dessa 

teman var sjuksköterskans kunskap, attityder och arbetsmiljö.  

Etiska övervägande 

Kjellström (2012) beskriver att kärnan i forskningsetik är respekt för integritet och 

självbestämmande hos berörda parter samt att värna om människors lika värde. Syftet 

med forskningsetik är att skydda personer som medverkar i olika studier. Detta stärks 

av lagen om etisk prövning (SFS 2003:460), en svensk lag som innefattar deltagarens 

samtycke till att medverka vid forskning och att deltagarna är informerade om syftet 

med forskningen. Vidare att deltagandet är frivilligt och att deltagaren kan avbryta 

medverkan när som under studiens gång. Forsberg och Wengström (2013) beskriver 

att etiska överväganden bör göras inför arbetet med att göra en systematisk 

litteraturstudie med betoning på urval och presentation av resultat. Det är viktigt och 

bidrar till att höja kvaliteten genom att inkludera studier med etiskt tillstånd från 

etikkommitté eller där etiska överväganden har gjorts. Samtliga resultatartiklar utom 

en hade tillstånd av etisk kommitté. I artikeln utan tillstånd garanterades deltagarna 

anonymitet.  

 

Resultat 

Kunskap, en faktor som kan påverka huruvida sjuksköterskan samtalar 

om sexuell hälsa med patienten 

Många sjuksköterskor uppger att de har kunskap om hur olika sjukdomar eller 

behandlingar kan påverka sexuell hälsa (Arikan, Meydanlioglu, Ozcan & Canli Ozer, 

2014; Moore, Higgins & Sharek, 2013; Saunamäki, Andersson & Engström, 2009; 

Saunamäki & Engström, 2012; Zeng, Liu & Loke, 2011) men över häften av 

sjuksköterskorna gav ingen information eller rådgivning i ämnet (Arikan et al. 2014; 

Moore et al. 2013; Olsson, Berglund, Larsson & Athlin, 2012; Zeng et al., 2011). 
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Sjuksköterskor uppger att ett hinder för samtal om sexuell hälsa är otillräckliga 

kunskaper om hur de skall hantera dessa känsliga frågor (Moore et al. 2013; Olsson et 

al., 2012; Zeng et al., 2011; Quinn, Happel & Browne, 2011) eller att de inte känner 

sig trygga med ämnet (Quinn et al., 2011) samt känner sig obekväma med uppgiften 

(Moore et al. 2013). 

Sjuksköterskor anser att sexuell hälsa är ett område inom sjuksköterskans 

omvårdnadsprofession (Arikan el al., 2014; Hoekstra, Lesman Leegte, Courperus, 

Sandeman & Jaarsma, 2012; Saunamäki & Engström, 2012; Zeng et al., 2011) och att 

det är sjuksköterskans ansvar att samtala i ämnet (Hoekstra et al., 2012). Olsson et 

al.(2012) visar i en kvalitativ studie med sjuksköterskor inom cancervård att trots att 

sexuell hälsa anses ingå i sjuksköterskans profession är de flesta sjuksköterskor 

osäkra på av vem och när dessa samtal skall utföras. 

Brist på träning och utbildning är en hindrande faktor till att sexualitet inte diskuteras 

(Hoestra et al. 2012; Ussher, Perz, Gilbert, Wong, Mason, Hobbs & Kirsten, 2013) 

och leder till otrygghet och känslan av att vara obekväm i ämnet (Ussher et al. 2013). 

Zeng et al. (2011) beskriver i en enkätstudie med kinesiska sjuksköterskor att många 

upplever att, förutom bristande kunskap, är det är brist på träning för hur ämnet skall 

föras på tal som är en hindrande faktor. Hoestra et al. (2012) styrker detta och visar att 

över hälften av sjuksköterskorna samtalar sällan eller aldrig om sexuell hälsa, de 

uppger att ett av hindren för samtal är kunskapsbrist i hur ämnet skall hanteras och tas 

upp. Det är en mindre del sjuksköterskor som anser att de har generell kunskapsbrist. 

Zeng et al. (2011) uppger att största delen av sjuksköterskorna som är verksamma på 

gynekologiska enheter aldrig har uppmärksammat patienternas funderingar kring 

sexuell hälsa och att de inte heller har hänvisat till sexuell rådgivning. Mindre än 

hälften uppger dock att de någon gång tog upp samtal om hur kroppsliga förändringar 

vid gynekologisk cancer kan påverka sexualitet. Sjuksköterskorna anser att en 

främjande faktor för samtal kring sexuell hälsa är mer utbildning inom ämnet.  

I en svensk intervjustudie genomförd av Olsson et al. (2012) uppger sjuksköterskor att 

de har kunskap om att cancer ger trötthet, smärta och oro som kan påverka sexuell 

hälsa, speciellt om cancern direkt påverkar sexuella organ. Sjuksköterskor uppger att 

hindrande faktorer för samtal om sexuell hälsa är bristande kunskap och förmåga hur 

man skall rådgöra samt stödja angående ämnet. De uppger även att patientens sexuella 

besvär är grunden för att samtala om ämnet.  

Saunamäki och Engström (2012) visar att en del sjuksköterskor vill göra det rätta för 

patienten, de sjuksköterskor som har kunskap om sexualitet inser att den kunskapen 

kan hjälpa patienten med sexuella problem så att de får den vård de behöver, det gav 

sjuksköterskan en känsla av att göra något bra för patienten. Saunamäki el al. (2009) 
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visar en skillnad mellan de sjuksköterskor som har vidareutbildning eller de utan, de 

sjuksköterskor som har vidareutbildning har en positivare inställning till att diskutera 

sexuell hälsa och de känner sig säkrare i att hantera patientens problem. Arikhan et al. 

(2014) visar i en studie från Turkiet att det inte har någon relevans vilken 

utbildningsnivå sjuksköterskan har men var de arbetar och kunskap av 

arbetslivserfarenhet har betydelse. Sjuksköterskor som arbetar på universitetssjukhus 

och har kunskap från mer än tio års arbetslivserfarenhet är mer bekväma med att 

samtala om sexuell hälsa.    

Sjuksköterskor som känner sig trygga i sin kunskap och har förmåga att diskutera 

sexuella problem anser i större utsträckning att sexuell hälsa har betydelse för 

hälsoresultatet och har större förståelse för hur sjukdomar och behandling påverkar 

sexuell hälsa (Arikan et al., 2014).    

Attityder som påverkar huruvida sjuksköterskan samtalar om sexuell 

hälsa 

En stor andel sjuksköterskor ansåg att sexualitet var ett för privat ämne att prata om 

(Arikan et al., 2014; Olsson et al., 2012; Ussher et al., 2013; Zeng et al., 2011; Quinn 

et al., 2011). Ussher et al. (2013) menar att en del hälsopersonal anser att sexualitet 

inte är lämpligt för alla. Saunamäki et al.(2009) visar i en kvalitativstudie med 

svenska sjuksköterskor att 60 procent av sjuksköterskorna känner sig obekväma med 

uppgiften att tala om sexuell hälsa. De sjuksköterskor som är minst benägna att prata 

om sexuell hälsa anser att det är ett för privat ämne att prata om, ett tabubelagt ämne 

och att det är ett ämne som patienterna bara pratade om inom familjen. Äldre 

sjuksköterskor känner sig mer trygga att samtala om sexuell hälsa och är mer positivt 

inställda till ämnet.  

I en svensk studie anser sjuksköterskor som arbetar inom cancervård att cancer och 

sexualitet är tabu, det är ett känsligt och privat ämne att diskutera (Olsson et al., 

2012). När det gäller äldre patienter är det mer framträdande på grund av rädsla att 

genera patienten (Ibid). Saunamäki och Engström (2012) visar i en intervjustudie att 

en del sjuksköterskor inte har samtal om sexuell hälsa för de har attityden att äldre 

människor inte är sexuellt aktiva och är inte längre i behov av att samtala om sexuell 

hälsa. Sjuksköterskorna anser att sexuell hälsa är viktigare för yngre patienter.    

Sjuksköterskor anser att det är deras ansvar att ta upp ämnet sexuell hälsa (Saunamäki 

& Engström, 2012; Ussher et al., 2013; Zeng et al., 2011) eftersom patienten blir för 

generad av att själv föra ämnet på tal (Ussher et al., 2013). En del sjuksköterskor 

menar att ett hinder för att föra sexuell hälsa på tal är för de anser att det inte är deras 

uppgift (Hoestra et al. 2012; Olsson et al., 2012; Quinn et al., 2011). En stor andel 
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sjuksköterskor tycker att en främjande faktor är om sexuell hälsa tas upp på 

återbesöken eller i samband med läkemedelsinformation (Hoestra et al. 2012). Olsson 

et al (2012) visar att sjuksköterskorna kan tänka sig diskutera sexuell hälsa om 

patienterna för ämnet på tal. 

Zeng et al. (2011) visar att sjuksköterskan har en inställning att sexuell hälsa har låg 

prioritet och att det var mindre viktigt, de trodde att patienten inte förväntade sig att 

sjuksköterskan skall ta upp ämnet men hade inställningen att patienten skall ges 

möjlighet att prata om sexuell hälsa.  

Inom psykiatrin är sjuksköterskor medvetna om att många läkemedel kan påverka den 

sexuella funktionen hos patienterna men är av åsikten att det inte är ett vanligt 

problem och tar därför inte upp ämnet (Higgins, Barker & Begley, 2006). 

Sjuksköterskor beskriver en sårbarhet på grund av kunskapsbrist om att samtala om 

sexuell hälsa, de har en attityd att samtal i ämnet innebär otrivsel och att patienten blir 

generad för sjuksköterskan, vilket är en hindrande faktor att samtala om ämnet. När 

det gäller biverkningar av läkemedel inom psykiatrin hänvisar en del sjuksköterskor 

till skriftlig information och uppmanar patienten att säga till sjuksköterskan om de 

upplever någon biverkan (ibid).   

Saunamäki och Engström (2012) visar att sexualitet fortfarande är omgivet av tystnad, 

en del sjuksköterskor är medvetna om att det är deras ansvar att ta itu med frågor om 

sexuell hälsa och att det är positivt för patienten och sjuksköterskan att samtala om 

ämnet. De uppger att en främjande faktor för att närma sig ett känsligt ämne som 

sexuell hälsa är en lättsam och humoristisk jargong från patienten, speciellt från 

manliga patienter. Sjuksköterskan var väl medveten om allvaret bakom skämtet och 

kunde närma sig ämnet på lättsammare sätt (ibid). 

Arbetsmiljö, en faktor som kan påverka huruvida sjukskötskan samtalar 

om sexuell hälsa 

Tidsbrist är en anledning som beskrivs som ett hinder för att tala om sexualitet med 

patienten (Quinn et al., 2011; Ussher et al., 2013; Olsson, et al., 2012; Saunamäki et 

al., 2009; Saunamäki & Engström, 2012). Quinn et al. (2011) beskriver att 

sjuksköterskorna upplever många krav på arbetsplatsen och att administrativt arbete 

leder till tidsbrist. Ämnet sexualitet prioriteras inte i förhållande till 

arbetsbelastningen. Majoriteten av sjuksköterskor menar att om patienten tar upp 

ämnet tar de sig tid till att lyssna och tala om det. Även Saunamäki & Engström 

(2012) beskriver att sjuksköterskor upplever en arbetsmiljö med stress, vilket 

försvårar möjligheten till att samtala om sexualitet. Ussher et al.(2013) beskriver i en 

australiensk intervjustudie att deltagarna uppger att det tar tid att utveckla 
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patientrelationer, vilket anses som en förutsättning för att diskutera sexualitet. Även 

Olsson et al. (2012) beskriver betydelsen av tid både som främjande och hindrande 

faktorer för att diskutera sexualitet. En hindrande faktor är korta sjukhusinläggningar 

och brist på kontinuitet i patient och sjuksköterskerelationen. Sjuksköterskorna 

påpekade att en främjande faktor var att träffa patienten vid flera tillfällen.  

Ussher et al. (2013) uppger att en hämmande faktor för samtal om sexualitet är brist 

på rutiner. Sexualitet var inte synliggjord som rutin inom verksamheten. En 

sjuksköterska rapporterar att det finns checklistor för patientens nutrition men inget 

om sexualitet och sexuell relation, vilket stärks av en svensk intervjustudie som visar 

att rutiner i form av dokumentation kan underlätta att sexualitet blir legitimt att 

diskutera när det finns stöd från kliniken (Saunamäki & Engström, 2012). Zeng et al. 

(2011) visar att drygt hälften av sjuksköterskorna uppger att sexualitet ingår som rutin 

i omvårdnaden och en främjande faktor för att föra sexuell hälsa på tal är en god 

relation med patienten och att patienten själv för ämnet på tal.  

Även tillgång på privat sfär eller brist på avskildhet ansågs som främjande respektive 

hindrande faktorer för att diskutera sexualitet (Ussher et al., 2013; Zeng et al., 2011; 

Moore et al., 2013; Olsson et al., 2012; Saunamäki et al., 2009). Zeng et al.(2011) 

uppger att majoriteten av sjuksköterskor anser att tillgång till en privat sfär är en 

främjande faktor för att diskutera sexualitet, vilket styrks av Moore et al. (2013). 

Ussher et al. (2013) beskriver att bristen på privatliv är en försvårande faktor när 

sexualitet skall diskuteras. En sjuksköterska påpekar att i samband med 

inskrivningssamtal på en sjukhussal är det inte lämpligt att diskutera sexualitet i 

närvaro av andra patienter. Även närvaro av familj och vänner begränsar enskildhet 

med patienten och möjligheten till samtal om ämnet (ibid). Saunamäki och Engström 

(2012) beskriver att sjuksköterskor upplever det som ett problem när patienter delar 

rum. Detta kan leda till bristande privat sfär och svårigheter att samtala om sexualitet, 

även Olsson et al (2012) uppger att sjuksköterskor saknar ett rum att tala ostört i om 

sexualitet. 

Sjuksköterskor uppger att det största hindret för samtal är organisatorisk policy 

Hoestra et al. (2012) och Higgins et al. (2006) visar att sjuksköterskor inom psykiatrin 

rapporterar brist på organisatoriska rutiner, utbildning och vägledning som ett hinder 

för samtal om sexuell hälsa. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

För att svara på denna studies syfte har en litteraturstudie som metod använts enligt 

Carlsson och Larsson (2015), denna metod bedömdes vara relevant för studiens syfte. 

För att besvara litteraturstudiens ändamål har den genomförts enligt Forsberg och 

Wengström (2013), som strukturerat beskriver ett tillvägagångssätt för en 

litteraturstudie vilket ökar trovärdigheten och pålitligheten. Kompletterande 

metodlitteratur som Friberg (2012), Wilman et al (2011) och Henricsson (2012) har 

används för att öka förståelsen för hur en litteraturstudie genomförs och för att vidga 

kunskapen, vilket kan anses som en styrka.  

En styrka i studien är att syftet innefattar samtal om sexuell hälsa till följd av olika 

typer av diagnoser och behandlingar, vilket kan öka överförbarheten inom olika 

verksamheter. En begränsning i studien är att den inte innefattar barn och ungdomar 

under 18 år samt reproduktion och veneriska sjukdomar, vilket kan anses som en 

svaghet eftersom det kan utesluta många artiklar som berör ämnet sexuell hälsa. En 

bedömning har gjorts att denna begränsning behövdes för att kunna avgränsa studien.  

Datasökningen gjordes inledningsvis i databaserna Cinahl och Pubmed då de enligt 

Forsberg och Wengström (2013) är databaser som är användbara vid 

omvårdnadsforskning, vilket ökar trovärdigheten. För att vidga möjligheten att hitta 

artiklar som svarar till studiens syfte gjordes sökningar även i databasen PsykInfo, 

dessa sökningar gav inga nya relevanta artiklar till studien. Styrka i sökningarna är att 

flera databaser har sökts igenom vilket kan öka studiens validitet och trovärdighet 

samt möjligheten att finna relevanta artiklar. Dessa artiklar hittades endast i två 

databaser vilka kan anses täcka området väl.   

Sökorden utformades utifrån syfte och problemformulering. Sökorden utökades 

efterhand som sökningarna gjordes för att öka möjligheterna att hitta relevanta 

artiklar. De första sökningarna utfördes med ämnesordssökning. Sökning med enbart 

ämnesord är mer specifika (Forsberg & Wengström, 2013) vilket kan anses som en 

styrka i studien eftersom det kan öka trovärdigheten i de funna artiklarna. Sökningar 

med ämnesord kan även anses som en svaghet eftersom den specifika sökningen kan 

utesluta relevant material. Sökningarna fortsatte därefter med fritextsökning eftersom 

ämnesordssökning inte gav tillräckligt med relevanta artiklar. Fritextsökning ökar 

sensitiviteten då alla de referenser som någonstans innehåller det sökta ordet 

inkluderas av databasen, vilket kan ge träffar som inte är relevanta för just den 

aktuella sökningen (Willman et al., 2011). 
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Sökningarna kombinerades med booleska operatorerna AND, OR och NOT. Detta gör 

att sökningarna blir mer specifika vilket kan anses som en styrka eftersom det kan öka 

möjligheten att hitta relevanta artiklar utifrån denna studies syfte. Sökningar med 

endast ”AND” gav träffar som var relevanta till syftet. Trunkering har används vid en 

sökning. Enligt Forsberg och Wengström (2013) kan trunkering tillsammans med 

ämnesord öka möjligheten till fler träffar som kan vara relevanta till resultatet, då 

trunkering täcker in olika varianter av sökordet, som kan öka pålitligheten i 

sökningen. Sökningar gjordes således med ett flertal olika kombinationer av sökord i 

de olika databaserna och avslutades när inga nya relevanta artiklar hittades efter 

flertalet sökningar.    

I olika sökningar presenterades sig ett antal artiklar som var samma som i tidigare 

sökningar, vilket kan tolkas som att sökorden är adekvata och täcker in ämnet väl. I 

samtliga databaser hittades dubbletter av redan funna artiklar.  

Inklusionskriterier med begränsning på tio år valdes utifrån syfte och 

problemformulering. Av samtliga tio resultatartiklar är endast en publicerad 2006, 

övriga är publicerade mellan 2009 och 2014 vilket kan öka trovärdigheten och anses 

vara en styrka då de beskriver nuläget.  

Begränsad kunskap och erfarenheter av att söka i databaser kan ha inneburit 

publiceringsbias, som ett snedvridet urval, och kan därför vara en svaghet. Willman et 

al. (2011) menar att det är viktigt att söka litteratur från olika källor och använda flera 

kombinationer i sökningen.  

Vid litteratursökningarna lästes samtliga titlar på artiklarna, de artiklar vars titel inte 

överensstämdes med denna studies syfte valdes bort. Det kan ses som en svaghet 

eftersom relevanta artiklar kan ha valds bort på grund av missvisande titlar. Vid 

tveksamheter om titeln kunde vara relevant till denna studies syfte lästes abstraktet. 

Valet av såväl kvantitativa och kvalitativa studier kan ses som en styrka. Artiklar med 

kvantitativ ansats bidrar med kartläggning och överblick medan artiklar med 

kvalitativ ansats bidrar med en djupare förståelse. Fördelningen mellan kvalitativa och 

kvantitativa artiklar är lika, vilket kan öka pålitligheten i studiens resultat. 

För att bedöma resultatartiklarnas vetenskapliga kvalitet användes bedömningsmall 

utifrån Willman et al. (2011). Mallen för kvantitativa studier kan anses vara ett 

trubbigt instrument för denna litteraturstudie. Modifiering har behövts vilket kan 

anses vara en svaghet, däremot har granskningsmallen för kvalitativa studier använts 

utan modifiering. Granskningarna har gjorts enskilt för att sedan diskuteras 

tillsammans tills enighet uppstod. Av tio resultatartiklar har åtta hög kvalitet och två 

av medelgod kvalitet vilket kan anses öka pålitligheten. Artiklarna som ingår i 
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studiens resultat skall innefatta artiklar som utgår från ett sjuksköterskeperspektiv. I 

samtliga artiklar utom en är alla deltagare sjuksköterskor, i en artikel deltar 

hälsopersonal där den största andelen är sjuksköterskor och togs därför med i studien, 

det kan anses som en svaghet att denna artikel togs med i studiens resultatdel. 

Artikeln av Moore et al. (2013) har ett bortfall på 55 procent, artikeln valdes ändå 

med i studiens resultatdel då den bedömdes som välgjord, bortfallet gjorde att studien 

bedömdes som medelgod. Ytterligare en artikel bedömdes som medelgod kvalitet, 

Hoekstra et al. (2012) eftersom tillstånd från etisk kommitté saknades och 

svarsfrekvensen var 72 procent. 

Vid databearbetning lästes artiklarna var för sig, viktiga resultat markerades och 

diskuterades vid en gemensam genomgång. Samtliga artiklar lästes på engelska men 

översattes även till svenska, det ökar pålitligheten att artiklarna lästes på båda språken 

vilket minskar språkliga missförstånd. Varje artikel sammanfattades i en 

artikelöversikt, resultaten från artiklarna dokumenterades och vid en gemensam 

genomgång kodades resultaten och koderna sattes samman i teman. Trovärdigheten 

och pålitligheten kan anses öka genom att databearbetningen gjordes både enskilt och 

tillsammans. Enligt Wilman et al. (2011) är det en viktig del av tolkningsprocessen att 

sammanställa studierna och att kontrastera studierna mot varandra. Resultatartiklarna 

representerar olika länder och olika verksamheter inom hälso- och sjukvården, vilket 

kan spegla sexuell hälsa ur ett globalt perspektiv, det kan anses vara en styrka samt 

öka pålitligheten. 

Av de tio inkluderade resultatartiklarna var nio godkända av etisk kommitté. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) ökar den vetenskapliga kvaliteten om artiklarna är 

godkända av etisk kommitté. Artikeln som inte var godkänd inkluderades då den 

bedömdes följa etiska principer och deltagarna garanterades anonymitet.   

Resultatdiskussion  

Litteraturstudiens syfte var att sammanställa studier om sjuksköterskans samtal kring 

sexuell hälsa och finna gemensamma faktorer som kan hindra eller främja dessa 

samtal. Litteraturstudiens resultat diskuteras och återkopplas till Travelbee (1971) och 

hennes omvårdnadsteori. Samtliga resultatartiklar i litteraturstudien beskriver att 

sjuksköterskans samtal med patienter omkring sexuell hälsa är förenat med såväl 

främjande som hindrande faktorer (Arikan et al., 2014; Higgins et al., 2006; Hoekstra 

et al., 2012; Moore et al., 2013; Olsson et al., 2012; Saunamäki et al., 2009; 

Saunamäki & Engström, 2012; Quinn et al., 2011; Ussher et al., 2013; Zeng et al., 

2011). 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att många sjuksköterskor uppger att de har 

kunskap om hur olika sjukdomar eller behandlingar kan påverka sexuell hälsa (Arikan 
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et al., 2014; Moore et al., 2013; Saunamäki et al., 2009; Saunamäki & Engström, 

2012; Zeng et al., 2011) trots detta visar studierna att många sjuksköterskor inte gav 

någon information eller rådgivning i ämnet (Arikan et al. 2014; Moore et al. 2013; 

Olsson et al., 2012; Zeng et al., 2011). Detta bekräftas av en tidigare studie av 

Magnan et al. (2005) som visar att över 85 procent av sjuksköterskorna känner till hur 

sjukdomar och behandlingar påverkar sexuell hälsa, trots detta är det en mindre del 

sjuksköterskor som tar upp ämnet.  

En utveckling har skett i området under de senaste decennierna. En studie av 

Williams (1986) visar att de flesta sjuksköterskorna inte ansåg att sexuell hälsa låg 

inom sjuksköterskans område. Många sjuksköterskor anser numera att sexuell hälsa 

ingår i sjuksköterskans omvårdnads profession (Arikan el al., 2014; Saunamäki & 

Engström, 2012; Hoekstra et al., 2012; Zeng et al., 2011) men sjuksköterskorna tar sig 

inte tid att samtala om ämnet (Quinn et al., 2011; Ussher et al., 2013; Olsson, et al., 

2012; Saunamäki et al., 2009; Saunamäki & Engström, 2012). Detta styrks av Lavin 

och Hyde (2006) som visar att sjuksköterskan inte tar sig tid att samtala om sexuell 

hälsa. Sexuell hälsa kan således anses som en del av sjuksköterskans 

omvårdnadsansvar, enligt Travelbee (1971) skall sjuksköterskan använda sin 

professionella kunskap för att förstå patientens omvårdnadsbehov i syfte att bedöma 

behovet av omvårdnad.    

Kunskapsbrist om hur sjukdomar och behandlingar påverkar sexuell hälsa eller att det 

inte ingår inom sjuksköterskans profession kan inte anses som en hindrande faktor för 

samtal i ämnet utan det är andra faktorer som påverkar. Resultatet i denna studie visar 

att en hindrande faktor kan vara att det finns brist på kunskap om hur ämnet skall 

hanteras (Moore et al. 2013; Olsson et al., 2012; Zeng et al., 2011; Quinn, Happel & 

Browne, 2011).  

Resultatet kan tyda på att det behövs mer utbildning om hur sjuksköterskor skall ta 

upp samtal om sexuell hälsa för att det skall blir en naturlig del av sjuksköterskans 

omvårdnadsprofession. Detta har även studierna av Zeng et al. (2011) och Ussher et al 

(2013) visat då sjuksköterskorna i dessa studier uppger att träning och brist på 

kunskap är hindrande faktorer. Vidareutbildning gör att sjuksköterskor känner sig 

säkrare i att hantera samtal om sexuell hälsa och har en positivare inställning till att ta 

upp ämnet med patienten (Hoestra et al., 2012; Saunamäki och Engström, 2012). 

Arikan et al. (2014) visar däremot att utbildningsnivån inte hade någon betydelse, 

möjligen kan detta förklaras med att utbildningen i sexuell hälsa skiljer sig åt i olika 

länder.  

Kong, Wu och Loke (2008) visar i en studie med sjuksköterskestuderande från Hong 

Kong att kunskapen om sexuell hälsa är tillfredställande men studenterna var 
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tveksamma att ta en aktiv del av det i klinisk verksamhet, studien belyser också 

behovet av strategier för att hantera sexuell hälsa i praktiken. Evans (2013) menar att 

sjuksköterskor har otillräcklig utbildning i sexuell hälsa för att kunna möta patientens 

behov.  

Det framkom även att sjuksköterskorna har en attityd om att sexuell hälsa var för 

privat ämne att prata om (Arikan et al., 2014; Olsson et al., 2012; Ussher et al., 2013; 

Zeng et al., 2011; Quinn et al., 2011) eller ett tabubelagt ämne (Saunamäki et al., 

2009; Olson et al., 2012). Attityden till att sexuell hälsa är av privat karaktär och ett 

tabubelagt ämne kan innebära ett hinder för att sjuksköterskan samtalar om sexuell 

hälsa och därmed kunna identifierar omvårdnadsbehov inom området. Travelbee 

(1971) menar att interaktion mellan sjuksköterska och patienten sker i 

kommunikationen som är en viktig del för att förstå patientens behov av omvårdnad, 

en konsekvens av att sjuksköterskan undviker samtal om sexuell hälsa kan bli att inte 

omvårdnadsbehovet uppfylls. 

En del sjuksköterskor anser att det är deras ansvar att samtala om sexuell hälsa 

(Saunamäki & Engström, 2012; Ussher et al., 2013; Zeng et al., 2011) medan andra 

studier visar att en del sjuksköterskor inte anser att det är deras uppgift (Hoestra et al., 

2012; Olsson et al., 2012; Quinn et al., 2011). Tidigare studier har visat att män som 

behandlats för prostatacancer har uttryckt behov av samtal och rådgivning om sexuell 

hälsa (Burt et al., 2005; O`Shaughnessy et al., 2012). Detta bekräftas av Stein et al. 

(2013) där patienter som genomgått stroke önskar att det fått information om sexuella 

besvär efter stroke och av Söderberg et al. (2013) där kvinnor som genomgått 

hjärtinfarkt uppger att det skulle vara lämpligt om vårdpersonalen tog upp ämnet.  

Attityden att äldre människor inte är sexuellt aktiva förekommer hos en del 

sjuksköterskor (Saunamäki & Engström, 2012; Olsson et al., 2012) och de menar att 

det är känsligare att ta upp ämnet hos äldre personer (Olsson et al., 2012). Denna 

attityd kan tolkas som en fördom. Lindau, Schumm, Laumann, Levinson, 

O`Muircheataigh & Waite (2007) visar att många äldre personer är sexuellt aktiva och 

sexuella problem är vanligare hos äldre, men dessa problem diskuteras sällan. En 

konsekvens av denna attityd kan leda till att vården inte utförs utifrån ett holistiskt 

synsätt. Travelbee (1971) menar att det är viktigt att sjuksköterskan förhåller sig 

utifrån hur patienten upplever sin sjukdom än utifrån sin egen objektiva bedömning 

och diagnos, i detta fall måste sjuksköterskan samtala om sexuell hälsa även med 

äldre.       

Saunamäki och Engström (2012) uppger att humoristisk jargong från patienten är ett 

sätt att närma sig ett känsligt ämne som sexuell hälsa och kan vara en inledning till 

kommunikation om patientens problem. Travelbee (1971) menar att en relation 
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uppnås genom interaktion där kommunikationen har en viktig del och för en bra 

vårdrelation krävs tillit mellan patient och sköterska.    

Tidsbrist beskrivs som ett hinder för samtal om sexuell hälsa (Quinn et al., 2011; 

Ussher et al., 2013; Olsson, et al., 2012; Saunamäki et al., 2009; Saunamäki & 

Engström, 2012). Vid samtal om sexuell hälsa är det viktigt att sjuksköterskan tar sig 

tid till att lyssna på patienten (Sundbeck, 2013). Quinn et al. (2011) visar att 

majoriteten av sjuksköterskor uppger att de tar sig tid att lyssna och samtala om 

sexuell hälsa om patienten själv tar upp ämnet. Öhlen (2001) menar att det kan ge 

upphov till vårdlidande att inte uppmärksamma patienter som inte själv ger tydliga 

uttryck för sina behov. Travelbee (1971) menar att när patienten utsätts för lidande 

kan detta öka risken för att patienten förlorar hoppet, modet och orken. Många krav 

på arbetsplatsen och en stressig miljö försvårar samtal i ämnet (Saunamäki & 

Engström, 2012; Quinn et al., 2011). En förutsättning för att diskutera sexuell hälsa är 

att utveckla en relation, vilket tar tid (Ussher, 2013). Detta i enlighet med Travelbee 

(1971) som anser att relationen mellan patienten och sjuksköterskan är en viktig del i 

omvårdnad. En främjande faktor för att föra sexuell hälsa på tal är en god relation 

med patienten (Zeng et al., 2011).    

 

Konklusion 

De flesta sjuksköterskor uppgav att de har kunskap om hur olika sjukdomar eller 

behandlingar kan påverka sexuell hälsa men över häften av sjuksköterskorna gav 

ingen information eller rådgivning i ämnet. Sexuell hälsa anses av flertalet 

sjuksköterskor att det är ett ämne inom deras omvårdnadsprofession. 

Sjuksköterskorna uppgav hindrande såväl som främjande faktorer som påverkade 

samtal om sexuell hälsa. Hindrande faktorer som framkom var brist på kunskap hur 

ämnet skall hanteras i den kliniska verksamheten. Attityder som att ämnet är känsligt 

och tabubelagt och inte behöver tas upp med patienten framkom även som en 

hindrande faktor. Tidsbrist, avsaknad av rutiner och avskildhet ansågs av många 

sjuksköterskor hindra samtal om sexuell hälsa. Vidare ansågs att en främjande faktor 

är utbildning inom sexuell hälsa och hur de skall samtala i ämnet. Erfarenhet och 

träning av samtal i sexuell hälsa är en främjande faktor. Andra främjande faktorer 

som framkom var tillgång på rutiner, att patienten för ämnet på tal och möjligheten till 

kontinuitet mellan sjuksköterskan och patienten.  
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Implikation 

Utbildning och riktlinjer behövs i hur sexuell hälsa skall hanteras i den kliniska 

verksamheten för att det skall bli en naturlig del i sjuksköterskans 

omvårdnadsprofession. Det är viktigt att i utbildning om sexuell hälsa diskutera 

attityder och hur sjuksköterskan kan föra ämnet på tal. Det är väsentligt med sökord 

på sexualitet i dokumentationsmallar eftersom det kan synliggöra ämnet och 

underlätta dokumentationen. Rutiner och arbetsmiljö med möjlighet till avskildhet är 

en förutsättning för samtal om sexuell hälsa. Vidare omvårdnadsforskning behövs om 

hur patienten upplever problem med sexuell hälsa, till följd av sjukdom och 

behandling, och omhändertagande i vården.   
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

 

  

 

Sökord CINAHL PUBMED Psycinfo 

Sexuell hälsa 

MH”Sexual Health” 

Sexual Health (fritext) 

MH”sexual health/PF 

  

Sexualitet 

MM”Sexuality” 

Sexuality (fritext) 

Patient sexuality (fritext) 

”Sexuality” [Mesh] 

 Sexuality (fritext) 

 

MJSUB.EXACT 

”Sexuality” 

 

Sexuell dysfunktion Sexual dysfunction (fritext) Sexual dysfunction  

Sjuksköterska 

 

 

 

Nursing (fritext) 

Nurs* (fritext) 

 

 

 

”Nursing” [Mesh] 

”Nursing” [Subheading] 

 Nurs* (fritext) 

 Nursing practice (fritext) 

 

Nurs*(fritext) 

 

 

 

Attityder 

 

 

 

MM ”Nurses Attitudes” 

MH ”Attitude of health 

personal” 

Attitudes (fritext) 

Nurses attitudes (fritext)   

 

 

 

 

 

Kommunicera  

Communication (fritext) 

Discussing (fritext) 

 

Discussing (fritext) 

Nurse-patient 

communication (fritext) 

Communication (fritext) 

 

 

Handlingssätt Behaviors (fritext)   

Patient Patients (fritext)   

Cancer  Cancer (fritext)   
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Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

160301 Cinahl 

(MH”Sexual Health”) AND 

(MH”Attitude of health personal”) 

 

Limits: Published date 2005-2015. 33 9 0 0 

160301 Cinahl 

(MH”sexual health/PF”) 

 

Limits: Published date 2005-2015. 26 7 0 0 

160301 Cinahl 

((MM”Nurses Attitudes”)) AND 

(MM”sexuality”) 

 

Limits: Published date 2005-2015. 27 8 2 2 

160301 Cinahl 

Sexual Health AND Nursing 

 

Limits:Peer Reviewed, Research 

Article, Published date 2005-2015. 183 13 5 2 

160301 Cinahl 

Sexual dysfunction AND Nursing 

AND Attitudes. 

 

Limits:Peer Reviewed, Research 

Article, Published date 2005-2015. 14 2 1 0 

160301 Cinahl 

Sexual dysfunction AND Nursing 

AND Behaviors. 

 

Limits:Peer Reviewed, Research 

Article, Published date 2005-2015. 4 0 0 0 

160301 Cinahl 

Sexual dysfunction AND Nursing 

AND Communication. 

 

Limits:Peer Reviewed, Research 

Article, Published date 2005-2015. 4 1 0 0 

 160301 Cinahl 

Sexual health AND Nurses 

attitudes. 

 

Limits:Peer Reviewed, Research 

Article, Published date 2005-2015. 39 2 0 0 

160301  Cinahl 

Patient sexuality AND Nursing 

AND Cancer. 

 

Limits:Peer Reviewed 46 5 1 1 

160301 Cinahl 

Sexuality AND Nurs* AND 

Discussing 

 

Limits:Peer Reviewed 60 5 1 1 
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160301 Cinahl 

Sexuality AND Communication 

AND Patients 

Limits:Peer Reviewed, Research 

Article, Published date 2005-2015. 

 129 6 1 1 

160301 Pubmed 

”Sexuality” [Mesh] AND 

”Nursing” [Mesh] AND ”Nursing” 

[Subheading] 

 

Limits: Published 10 Years, 

Humans. 49 3 1 1 

160301 Pubmed 

Sexuality AND Discussing AND 

Nurs* 113 8 1 1 

160322 Pubmed 

sexual dysfunction AND nursing 

practice 

 159 5 1 1 

160301 Pubmed 

Sexuality AND Nurse-patient 

communication. 

 

Limits: Adult 19+, Published 10 

years. 31 0 0 0 

160301 Psychinfo 

MJSUB.EXACT(”Sexuality) AND 

Nurs* AND Communication 

 

Limits: Public date 2005-2015, 

Peer Reviewed. 29 0 0 0 

Totalt   946 74 14 10 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

Referens Arikan, F., Meydanlioglu, A., Ozcan, K., & Canli Ozer, Z. (2014). Attitudes and Beliefs of nurses 

Regarding Discussing of Sexual Concerns of patients During Hospitalization. Sexuality & 

Disability 33 (3) 327-337 

Land  

Databas 

Turkiet 

Pubmed eller Cinahl 

Syfte Att beskriva sjuksköterskors inställning och övertygelse gentemot att diskutera sexualitet med 

patienterna 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Beskrivande och jämförande 

Urval Från början 182 sjuksköterskor 

Datainsamling Validerad enkät The Sexual Attitudes and Beliefs Survey (SABS) 

Dataanalys Utifrån svaren från enkäter som analyserades genom Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). Numeriska värden har använts. 

Bortfall 20 sjuksköterskor. Svarsfrekvens 89 %. 

Slutsats 92 procent av sjuksköterskorna gav ingen rådgivning om sexualitet, 68.5 procent av 

sjuksköterskorna förstod hur patienternas sjukdom och behandling påverkade sexualitet och 68.4 

procent av sjuksköterskor var överens om att diskutera sexualitet var viktigt för patientens hälsa. 

Mer än hälften 68.9 procent ansåg att ämnet var för privat ämne att prata om. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 
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Artikel 2 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Higgins, A., Barker, P., & Begley, C. M. (2006). Iatrogenic sexual dysfunction and the 

protective withholding of information: in whose best interest? Journal of Psychiatric and Mental 

Health Nursing, 13, 437-446 

Land  

Databas 
Ireland 

Cinahl eller Pubmed 

Syfte Att undersöka hur psykiatrisjuksköterskor tillgodoser sexuella problem/ besvär i praxis med 

fokus på biverkningar av läkemedel som har betydelse på sexual funktion 

Metod:  

Design 
Kvalitativ 

Grounded theory 

Urval 27 deltagare. 10 män och 17 kvinnor. Samtliga psykiatrisjuksköterskor. Yrkeserfarenhet mellan 

1-20 år, verksamma inom olika verksamheter inom psykiatrin. Relevant och strategiskt urval 

Datainsamling Ostrukturerad djupintervju 

Dataanalys Cyklisk process genom kodning och jämföra minneslappar. 

Bortfall Inget 

Slutsats Huvudkategori ”beslöjad sexualitet” beskrivs som latent mönster av beteende. Sjuksköterskorna 

beskrev sårbarhet på grund av utbildningsbrist, brist på omtanke gentemot patienten gällande 

sexualitet. Samtal om sexuell funktion innebar otrivsel och sjuksköterskorna kände sig generade 

vilket ledde till undvikande 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Hög 
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Artikel 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Hoekstra,T., Lesman Leegte, Y., Courperus F, M., Sanderman, R., &  Jaarsma, T. (2012). What 

keep nurses from the sexual counseling of patients with heartfailure? Heart & Lung 41 (5) 492-

499 

Land  

Databas 

The Netherlands 

Cinahl 

Syfte Att undersöka nuvarande praxis hos hjärtsjuksköterskor gällande att diskutera sexuell hälsa samt 

undersöka vilka hinder som bidrar till att sjuksköterskan inter tar upp ämnet sexualitet med 

patienterna 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

 

Urval 122 hjärtkliniker/enheter hade fått enkäter. 146 sjuksköterskor 

Datainsamling Enkät som formades utifrån två delskalor av ”Nurses Survery of sexual Counseling of  

Myocardinal Infarction Patients och av ”List of barriers”.  

 

Dataanalys Utifrån svaren från enkäter som analyserades genom SPSS.  

Bortfall 88 hjärtkliniker/ enheter hade svarat. Svarsfrekvens 72 %. 

Slutsats 75 procent av sjuksköterskorna kände ett ansvar att diskutera sexualitet med patienterna. 

Hindrande faktorer var bristande organisation, svårighet att ta upp ämnet, brist på träning. 

Främjande faktorer var att få diskutera sexuell hälsa i samband med återbesök och vid 

läkemedelsinformation. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel 
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Artikel 4 

 

 

 

Referens Moore, Annamarie., Higgins, A., & Sharek, D. (2013). Barriers and facilators for oncology nurses 

discussing sexual issues with men diagnosed with testicular cancer. European Journal of 

Oncology Nursing 17 (4) 416-422 

Land  

Databas 

Ireland 

Cinah eller Pubmed 

Syfte Att undersöka onkologisjuksköterskors självinsikt om kunskap och bekvämlighet i förhållande till 

att diskutera sexuella problem med män som fått diagnosen testikelcancer samt att identifiera 

hindrande och främjande faktorer. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ  

Self-completion. 

Urval 89 sjuksköterskor 

Datainsamling Enkät bestående av 71 frågor i fyra delar, i sista delen fanns möjligheter att skriva egna 

kommentarer. Deltagarna kom från fem onkologicentrum som randomiserade utifrån 13 

onkologicentrum. 

Dataanalys Enkäter analyserades med hjälp av SPSS och kommentarer med innehållsanalys.  

Bortfall 45 % svarade på enkäten 

Slutsats Ett fåtal av sjuksköterskorna erbjöd samtal om sexuella besvär. Hindrande faktorer var 

kunskapsbrist och att sköterskorna kände sig obekväma med uppgiften. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel 
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Artikel 5 

 

Referens Olsson, C., Berglund, A-L., Larsson, M., & Athlin, E. (2012). Patients’ sexuality- A neglected 

area of cancer nursing? European Journal of oncology Nursing, 16, (4), 426-431 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Att beskriva sjuksköterskors begreppsuppfattning om dialog gällande sexualitet hos 

cancerpatienter. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenografi 

 

Urval 10 sjuksköterskor från olika inriktningar inom cancervården. 

Datainsamling Temaintervjuer med öppna frågor.  

Dataanalys Materialet har analyserats stegvis, jämfört likheter och olikheter. Beskriva kategorier. 

Begreppskapande utifrån materialet 

Bortfall Inget 

Slutsats En huvudkategori framkom och det var att Vi skall prata om sexualitet men vi gör det sällan. 

Sjuksköterskans inställning, kunskap, förmåga och miljö är av betydelse. Patientens sexuella 

besvär är grunden för dialog.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 6 

 

Referens  Qiunn, C., Happell, B., & Browne, G., (2011) Talking or Avoiding? International Journal of 

Menal Health Nursing ,20, (1), 21-28 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Att undersöka gällande praxis för psykiatrisjuksköterskor och deras sätt att tillgodose och stödja 

sexualitet hos brukarna 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Undersökande metod 

Urval 14 psykiatrisjuksköterskor 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer.  

Dataanalys Utifrån svaren från intervjuerna. Materialet har analyserats stegvis i syfte att bli bekant med 

intervjumaterialet och få möjlighet att kartlägga och tolka med hjälp av teman. 

Bortfall Inga 

Slutsats Fyra teman. Hindrande faktorer: Sexualitet sågs som ett låg prioriterat ämne i förhållande till 

arbetsbörda. Brist på trygghet och bekvämlighet för sjuksköterskan. Brist på kunskap och 

erfarenhet. Ingick inte i arbetsuppgifterna. Främjande faktorer ansågs vara om patienten själv tog 

upp samtal om sexuell hälsa, då skulle sjuksköterskan ta sig tid till att prata om det. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 
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Artikel 7 

 

 

 

 

Referens Saunamäki, N., Andersson, M. & Engström, M., (2009) Discussing sexuality with patients: nurses 

attitudes and beliefs. Journal of Advanced nursing 66, (66) 1308-1316 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Att rapportera om sjuksköterskors attityder och övertygelse gentemot att diskutera sexualitet med 

patienterna 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Korrelativ och jämförande design. 

Urval 100 svenska sjuksköterskor, bekvämlighetsurval.  

Datainsamling Enkät. Validerad enkät. The Sexual Attitudes and Beliefs Survey (SABS) 

Dataanalys Utifrån svaren från enkäter som analyserades med hjälp av SPSS. Numeriska värden använts. 

Bortfall Svarsfrekvens 88 %. 

Slutsats Mer än 90 % av sjuksköterskorna (SSK) var medvetna om att sjukdomar och behandlingar kunde 

påverka sexualiteten. 80 % av SSK tog sig inte tid till att prata med patienten om sexualitet. 60 % 

av SSK kände sig inte bekväma med uppgiften. Äldre SSK kände sig mer trygga med att ha samtal 

om sexualitet med patienten. Sjuksköterskor med vidareutbildning och äldre sjuksköterskor var 

mer positivt inställda att samtala om sexuell hälsa. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 8 

 

 

 

 

 

Referens Saunamäki, N., & Engström, M. (2012). Registred nurses’ reflections on discussing sexuality with 

patients: responsibilities, doubts and fears. Journal of Clinical Nursing, 531-540 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Att beskriva sjuksköterskors reflektioner gällande att diskutera sexualitet med patienterna 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

Urval 10 sjuksköterskor 

Datainsamling Intervju med öppna frågor. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys 

Bortfall Inga 

Slutsats Mitt ansvar, mitt yrke, kunskap finns. Hindrande faktorer till samtal om sexualitet var arbetsmiljö, 

avskildhet, tid och rutiner. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 
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Artikel 9 

Referens Ussher, J.M., Perz, J., Gilbert, E., Wong, T.W.K., Mason, C., Hobbs, K., & Kirsten, L. (2013). 

Talking about sex after cancer: A discourse analytic study of health care professional accounts of 

sexual communication with patients. Psychology & Health, 28, 12 1370-1390 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Att undersöka innebörden av sexualitet i kontexten cancervård. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Diskurs 

Urval 38 stycken hälsopersonal (sjuksköterskor, läkare, kuratorer och psykologer). 33 kvinnor och 5 

män. Medelålder 48 år. Strategiskt urval. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer. 

Dataanalys Diskursanalys 

Bortfall Inga 

Slutsats Hälsopersonalen rapporterade bristande kunskap och otrygghet och känslan av att känna sig 

obekväm med ämnet sexualitet. Synen på att sexualitet inte är lämpligt för alla. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 10 

. 

  

Referens Zeng, C. Y., Liu, X., & Loke, Y. A. (2011). Addressing sexuality issues of women with 

gynaecological cancer: Chinese nurses’ attitudes and practice. Journal of Advanced Nursing 68 

(2), 280-292 

Land  

Databas 

The Hong Kong 

Cinahl  

Syfte Att beskriva kinesiska sjuksköterskors attityder och praxis gällande sexuella problem hos personer 

med gynekologisk cancer samt undersöka möjliga hindrande och främjande faktorer.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Deskriptiv och jämförande 

Urval 243 sjuksköterskor verksamma inom gynekologisk verksamhet 

Datainsamling  Validerad enkät bestående av bland annat The Sexual Attitudes and Beliefs Survey (SABS) 

Dataanalys Utifrån svaren från enkäter som analyserades med hjälp av SPSS. Numeriska värden använts. 

Bortfall 202 hade besvarat enkäten. 18 % bortfall. 

Slutsats Över hälften 62.9 % svarade att det var viktigt att ge tillåtelse att prata om sexualitet med 

patienten. Endast 35.1 % ansåg att de var trygga med sin förmåga att fånga upp problem av 

sexuell karaktär. Hindrande faktorer ansågs vara bristande utbildning, personalbrist och synen på 

att sexualitet var mindre viktigt (72.3 %). Främjande faktorer ansågs vara god relation mellan 

sjuksköterska och patient, att patienten tog upp ämnet själv, god kommunikationsvana och 

möjlighet till avskildhet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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