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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Sexualitet är ett grundläggande behov och är starkt kopplat till hälsa, 

välbefinnande och att vara människa. En sjuksköterskas uppgift är att arbeta utifrån ICN:s 

etiska koder som är att främja hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande och återställa hälsa. 

Kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap för att kunna etablera en 

mellanmänsklig relation. Dock visar forskning att sjuksköterskor ofta undviker samtal 

kring sexualitet. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att 

kommunicera om sexualitet med patienter i olika vårdkontext. Metod: En litteraturbaserad 

studie med kvalitativ ansats som bygger på sex vetenskapliga artiklar. Resultat: Ur 

analysen framkom fem huvudkategorier: Sjuksköterskors individuella inställningar styr, 

Patienters individuella behov avgör, Hinder i organisationen, Oklart vem som bär 

ansvaret, Behöver ökad kompetens för att ge mod med tolv underkategorier. Slutsats: 

Organisationen ses som det huvudsakliga hindret för att kommunikation kring sexualitet 

inte sker, eftersom organisationen inte bidrar med tid, stöd, miljö och riktlinjer. Fördomar 

och attityder påverkar sjuksköterskor och bidrar även till att kommunikation kring 

sexualiteten är lågt prioriterad. Sexualiteten anses fortfarande vara ett tabubelagt ämne. 
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___________________________________________________________________________ 

Background: Sexuality is a basic need and is strongly linked to the health, well-being and 

being a human. A nurse's job is to work from ICN ethical codes is to promote health, 

prevent disease, alleviate suffering and restore health. Communication is one of the nurse's 

most important tool to establish an interpersonal relationship. However, research shows 

that nurses often avoid conversations about sexuality. Aim: The aim was to highlight 

nurses' experiences of communicating about sexuality with patients in different care 

contexts. Method: A literature-based study with qualitative approach based on six 

scientific articles. Results: Five main categories emerged from the analysis: Nurses 

individual settings control, patients' individual needs will determine, in the Barriers 

organization, unclear who is responsible, need greater skills to give courage with twelve 

subcategories. Conclusion: The organization is seen as the main obstacle to 

communication about sexuality does not happen, because the organization does not 

contribute time, aid, the environment and guidelines. Prejudices and attitudes affect nurses 

and also contributes to communication about sexuality is low priority. Sexuality is still 

considered a taboo subject.
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INLEDNING 

Sexualitet är ett grundläggande behov hos människan och har starka kopplingar till 

individens fysiska och psykiska hälsa (WHO, 2016). Forskning visar att kommunikation 

kring sexualitet ofta undviks av sjuksköterskor (Löfgren-Mårtenson, 2013; Tillman & 

Mark, 2015). Sexualitet anses vara tabubelagt och en allt för privat fråga vilket hindrar 

sjuksköterskor till att bjuda in till kommunikation om ämnet (Haboubi & Lincon, 2003). 

Kommunikation är centralt i omvårdnaden och är ett viktigt redskap i sjuksköterskans 

profession. Kommunikation underlättar omvårdnaden och sjuksköterskans 

mellanmänskliga kontakt och uppfattning av patienten. För att uppnå en god omvårdnad 

behöver sjuksköterskan ha goda kommunikativa färdigheter (Eide & Eide, 2009; 

Travelbee, 1971). Intentionen med denna litteraturbaserade studie var att bidra till ökad 

förståelse hos blivande sjuksköterskor och praktiskt verksamma om kommunikation med 

patienter om sexualitet ur sjuksköterskors perspektiv.  

BAKGRUND 

Sexualitet 

Sexualitet kommer ifrån det latinska ordet seʹxus som betyder kön. Detta är en benämning 

på beteenden som är associerade med fortplantning. Den mänskliga sexualiteten innefattar 

olika behov och handlingsmönster (Nationalencyklopedin, 2016a). World Health 

Organisation (WHO, 2016) definierar sexualitet som en stark drivkraft, ett grundläggande 

behov och en central del av att vara människa. Sexualitet upplevs och uttrycks i; fantasier, 

tankar, beteenden, attityder, relationer, roller och rutiner. Därför är ordet sexualitet inte 

synonymt med samlag och fortplantning. Den påverkas av samspelet mellan psykiska, 

biologiska, ekonomiska, politiska, sociala, etiska, kulturella, religiösa och andliga faktorer. 

Sexualiteten påverkar hur människan känner, tänker och har stor betydelse för den fysiska 

och psykiska hälsan. Den är en del av personligheten och uttrycks på olika sätt, det kan 

vara allt ifrån hur individer tar i varandra, söker värme, kärlek och kontakt. Sexualiteten är 

starkt kopplad till nära relationer och påverkar därmed människans liv på många sätt 

(WHO, 2016). Waterhouse och Metcalfe (1991) poängterar att sexualitet är ett 

grundläggande behov och är lika viktig som andra basala behov vilket berör människors 

hälsa, exempelvis att äta och sova.   
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Hälsa och välbefinnande  

Begreppet hälsa är svårt att definiera och har en bred betydelse, mer än avsaknad från 

sjukdom (Nationalencyklopedin, 2016b). Enligt Erikssons (1986) hälsokors kan individens 

ohälsa och hälsa uttryckas olika beroende på subjektiva och objektiva tecken som finns och 

upplevs. En individ kan uppleva hälsa genom ett välbefinnande trots objektiva tecken på 

ohälsa. Likaså kan individen uppleva ohälsa och illabefinnande trots hälsa och inga 

objektiva tecken på sjukdom. Begreppet hälsa är därför inte endast kopplat till frånvaro av 

sjukdom utan är mycket mer (Eriksson, 1986).  Hälsa är mångdimensionellt och har olika 

innebörder för människor och kan uppfattas annorlunda beroende på vilken situation en 

individ befinner sig i (Wiklund, 2003). WHO (1948) och Socialstyrelsen (2009) definierar 

hälsa som ett tillstånd av socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande och inte endast 

frånvaro av skada eller sjukdom. Hälsa är enligt Eriksson (1986) något som oftast tas för 

givet och inte reflekteras över förrän den är hotad. Enligt Eriksson (1986) ska 

sjuksköterskor använda sig av ett vårdvetenskapligt och humanistiskt perspektiv där 

människans hälsa och lidande är mer i fokus än sjukdomen. Hälsa kan ses som en process 

som människan upplever i sitt dagliga liv och utifrån det humanistiska perspektivet ses 

individer ur ett helhetsperspektiv. Ett helhetsperspektiv innebär att se människan som en 

enhet av dimensionerna kropp, själ och ande. För att kunna se helheten ska inte fokus ligga 

på att se endast kroppen, själen eller anden var för sig, utan de ska alltid ses tillsammans. 

Hälsa är relaterat till hela människan och den formas av det individuella välbefinnandet, 

upplevelserna samt en känsla av sammanhang och mening. Hälsa kan därför beskrivas som 

något mer än frånvaro av sjukdom (Eriksson, 1986). Kartläggning över hur patienter 

uttrycker och upplever lidande och hälsa är viktigt att uppmärksamma för en sjuksköterska 

(Wiklund, 2003). Ett syfte med vården är att lindra lidande, ge stöd och den hjälp patienten 

behöver för att uppleva hälsa. Hälsa är relaterat till hela människan och kan upplevas som 

friskhet, sundhet och välbefinnande (Eriksson, 1989). Välbefinnandet som är en del av 

hälsan utgår från människans livsvärld och är unikt samt personligt och utrycks via en 

känsla (Wiklund, 2003). Antonovsky (1992) kopplar välbefinnandet till en känsla av 

sammanhang (KASAM), som innebär att känna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet ses som att en individ ska förstå intryck från sitt inre och 

omgivningen. Hanterbarhet innebär att inneha en upplevelse av att ha resurser till att möta 

krav och motgångar i livet. Med meningsfullhet menas att engagemang och delaktighet i 

sin tillvaro bidrar till en upplevelse av meningsfullhet i livet. Synsättet KASAM innebär att 

de människor som upplever sammanhang, meningsfullhet och begriplighet i tillvaron är de 

som ser sina handlingar som meningsfulla och är därmed mer motståndskraftiga emot 

motgångar och har lättare för att uppleva hälsa och välbefinnande. Om någon av 

kärnkomponenterna i KASAM saknas leder detta till en bristande förmåga att hantera 

motgång och uppleva hälsa (Antonovsky, 1992).  
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Sexuell hälsa 

Sexuell hälsa ingår i begreppet reproduktiv hälsa och är en mänsklig rättighet. Sexuell 

hälsa handlar om personliga relationer, livskvalitet och rätten att bestämma över sin egen 

sexualitet och kropp, oavsett ålder. Detta innebär att alla människor ska ha rätt till ett 

säkert och tillfredställande sexualliv (Nationalencyklopedin, 2016c). Sexuell hälsa innebär 

inte endast avsaknad av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Det krävs ett 

respektgivande och positivt förhållningsätt till nära relationer, sexualitet, njutbara och 

säkra sexuella erfarenheter som är fritt från diskriminering, tvång och våld inklusive 

könsstympning för att uppnå en god sexuell hälsa (WHO, 2016). Den sexuella hälsan och 

förmågan kan påverkas av individens sjukdom, kirurgi, skada eller behandling (Evans, 

2013). Många sjukdomar kan leda till sexuell ohälsa. Diabetes och stroke kan leda till 

frånvaro och nedsatt libido (Korpelainen, Kauhanen, Kemola, Malinen & Myllyla, 1998; 

Sarkadi & Rosenqvist, 2003). Hjärtsjukdomar kan leda till en upplevd rädsla att genomföra 

ett samlag (Jaarsma, 2002) och cancerpatienter kan efter strålbehandling uppleva 

smärtsamma samlag (Cleary & Hegarty, 2011). Sexuell hälsa är viktig och grundar sig i att 

känna sexuellt välbefinnande som innefattar njutning, sexuell identitet och relationer och 

detta påverkar individens fysiska samt psykiska välbefinnande (Evans, 2013).  

 

Sjuksköterskans funktion och ansvar 

Sjuksköterskans funktion är att vara omvårdnadsansvarig. En sjuksköterskas arbete ska 

präglas av ett holistiskt och etiskt förhållningsätt samt ett helhetsperspektiv 

(Socialstyrelsen, 2005). En sjuksköterska ska arbeta utifrån Internatonal Council of Nurses 

(ICN:s) etiska koder i syfte att främja hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande och 

återställa hälsa (SSF, 2016). De huvudsakliga områden en sjuksköterska arbetar med är 

omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling, utbildning och ledarskap. 

Sjuksköterskans arbete ska ta sin utgångspunkt ur ett vetenskapligt förhållningsätt och 

kunskapen ska vara evidensbaserad (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskans uppgift under 

sitt yrkesverksamma liv är att alltid uppdatera sina kunskaper och färdigheter genom 

kontinuerlig utbildning och förbättring (Groves, 2014). En sjuksköterska ska alltid visa 

omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet samt visa öppenhet 

och respekt för olika värderingar och trosuppfattningar och ta tillvara på patientens och de 

närståendes önskemål och erfarenheter. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska ska en sjuksköterska ha en god förmåga att kommunicera med patienter, 

personal och närstående på ett respektfullt, empatiskt och lyhört sätt (Socialstyrelsen, 

2005). Utöver detta styrs även professionen utifrån lagar och författningar. Enligt hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska vården främja goda kontakter mellan patient och 
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sjuksköterska, drivas på lika villkor för hela befolkningen samt ges med respekt för alla 

människors lika värde. Vården ska även bygga på respekt för patienters integritet och 

tillgodose patientens självbestämmande. Enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) och 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) har sjuksköterskan skyldighet att föra 

patientjournal. Patientdatalagen (SFS 2008:355) anger att patientjournalens syfte 

huvudsakligen är att bidra till en säker och god vård för patienten. Patientjournalen ska 

vara en informationskälla och ska ses som ett viktigt stöd i samråd och kommunikation 

med patienten. Enligt patientlagen (SFS 2014:821) ska information lämnas till patienten på 

ett anpassat sätt utifrån individuella förutsättningar så som ålder, erfarenhet, mognad och 

språklig bakgrund. Respekt ska finnas för om individen önskar avstå information. I en 

studie av Higgins, Barker och Beggley (2006) belyses att sjuksköterskor ska kunna ha 

insikt och förståelse att alla patienter inte är mottagliga och intresserade av information. En 

sjuksköterska behöver ge tillräcklig information om förändringar i sexualiteten i samband 

med olika behandlingar så som läkemedel och operation. Patienter vill veta och få 

information om biverkningarna av behandlingarna (Higgins et al., 2006). 

 

Professionell kommunikation 

 

Begreppet kommunikation kan definieras som ett utbyte av meningsfulla tecken och 

signaler, mellan två eller flera parter. Det kommer från det latinska ordet Communicare 

som betyder, att göra någon delaktig och att göra något gemensamt. Kommunikation består 

av både verbal och icke verbal kommunikation och samspelet behöver tolkas för att förstås. 

Förmågan att kommunicera är medfödd och kan alltid vidareutvecklas. Professionell 

kommunikation hör till yrket, så som sjuksköterskans yrkesroll. Med en yrkesroll så finns 

det förväntningar på att det ska finnas en professionell kommunikation och kompetens. 

Genom att arbeta via ICN:s etiska koder blir kommunikationen vårdande och där av även 

stödjande, då den både är yrkesmässigt välgrundad, professionell och till ett stöd för andra. 

Sjuksköterskan ska kunna anpassa sättet att kommunicera utifrån de närstående och 

patientens kommunikativa förmåga och individuella behov (Eide & Eide, 2009). En studie 

visar att sjuksköterskor känner att det är deras uppgift att ge information på ett anpassat 

sätt och de ska översätta medicinskt fackspråk så att patienterna förstår och kan återge 

(Bushinski & Cummings, 2007). Förmågan att aktivt lyssna, kunna visa förståelse, respekt 

samt att vara öppen och tydlig är de viktigaste och mest grundläggande färdigheterna i 

professionell kommunikation. En god teknik för att främja kommunikation är att visa ett 

genuint intresse och ha ögonkontakt (Bushinski & Cummings, 2007; Eide & Eide, 2009). 

Sjuksköterskan ska framkalla svar och lyssna på signaler, vilket kan vara svårt om känslor 

spelar in. Hälsoresultat uppnås lättare med korrekt kommunikation. Tyngdpunkt bör ligga 

på en personcentrerad dialog där empati visas och information justeras utefter individen 

(Van Weel- Baumgarten, 2016). Det är viktigt att kunna ge respons och kunna ta initiativ 
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(Eide & Eide, 2009). Respons ges genom att svara på det centrala i motpartnerns budskap 

och att återupprepa vad patienten säger (Bushinski & Cummings, 2007; Eide & Eide, 

2009). Detta för att motparten ska känna sig sedd och accepterad. Sjuksköterskans initiativ 

till kommunikation ska ha ett yrkesmässigt ändamål. Dessa handlingar kan leda till en god 

relation (Eide & Eide, 2009). En god relation mellan patient och sjuksköterska är en 

förutsättning för att skapa en god vårdande relation och en fungerande vårdprocess 

(Wiklund, 2003). Ansvaret för en fungerande vårdrelation ligger alltid hos sjuksköterskan 

(Björck & Sandman, 2007). Goda kommunikationsfärdigheter bidrar till en bättre hälsa hos 

patienterna och är ett hjälpmedel för att förstå patienten som individ. Sjuksköterskan 

arbetar med individer som är sårbara och känslomässigt utsatta, vilket kan väcka starka 

känslor. Detta leder till att kommunikation påverkas av båda parters känslor (Eide & Eide, 

2009). Det krävs en god professionell kommunikation för att kunna möta individen där just 

den befinner sig. Sjuksköterskans människosyn och förhållningsätt påverkar hur individens 

behov tolkas (Socialstyrelsen, 2015). Något som är betydelsefullt för och kan påverka 

kommunikation är miljön. Den kan vara främjande eller hindrande. När sjuksköterskor 

behöver ta upp ämnen som kan anses känsliga kan det vara viktigt att miljön är avskild och 

lugn så att sekretess vidhålls (Eide & Eide, 2009). I en studie av Guthrie (1999) beskrivs 

att sjuksköterskor anser att vårdmiljön är betydelsefull för hur kommunikation påverkas. 

För att kunna kommunicera om sexualitet med patienter behövs en miljö där sekretess och 

integritet inte hotas på grund av otillräcklig avskildhet.  

 

Dokumentation är en form av kommunikation. Omvårdnadsdokumentationens 

grundläggande funktion är att underlätta och vara ett arbetsunderlag för personalen i 

vårdarbetet, för att kvalitetssäkra vården och för att underlätta kommunikation vid 

personalombyte. Journalen har ett juridiskt värde och är ett dokument som kan användas 

för uppföljning av vården (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell – Ekstrand, 2013). Snabb, 

koncist och korrekt dokumentation är en förutsättning för effektiv och säker omvårdnad 

(Casey & Wallis, 2011).  

 

Teoretisk referensram 

Studien har inspirerats av och utgår ifrån Travelbee (1971) omvårdnadsteori där 

omvårdnad ses som en mellanmänsklig process där sjuksköterskan hjälper individer att 

förebygga sjukdom och lidande eller att finna en mening i dessa upplevelser. Ett av de 

grundläggande begreppen i teorin är kommunikation vilket ses som ett av sjuksköterskans 

viktigaste redskap och en ömsesidig process där tankar och känslor kommer till uttryck. 

För att uppnå målet med omvårdnaden som är att hjälpa patienten att bemästra sin sjukdom 

och sitt lidande och finna en mening i sin upplevelse krävs goda färdigheter i 

kommunikation. Om sjuksköterskan saknar god kommunikativförmåga kan det istället öka 
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patientens upplevelse av lidande. För att kunna behärska kommunikation krävs känslighet, 

kunskap och sinne för timing för att inte missförstå eller förbise viktiga aspekter och därför 

frångå ett helhetsperspektiv av individen. Sjuksköterskans kommunikativa redskap ger 

möjlighet att etablera mellanmänskliga relationer och uppnå målet för omvårdnaden. 

Kommunikation kan användas effektivt genom att sjuksköterskans kan använda sig själv 

som ett terapeutiskt redskap. Detta innebär att sjuksköterskan på ett medvetet sätt använder 

sin egen personlighet och kunskap för att skapa en förändring hos patienten (Travelbee, 

1971). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Ett problem som identifierats är att sjuksköterskor i stor utsträckning inte kommunicerar 

om sexualitet med patienter, vilket leder till att de frångår sitt ansvar. Sexualitet och den 

sexuella hälsan påverkas av sjukdomar och läkemedel i hög grad, vilket skapar frågor och 

oro hos patienter. Detta uppmärksammas ofta inte eftersom få sjuksköterskor tar ansvar för 

att kommunicera om sexualitet. En sjuksköterskas främsta arbetsuppgift är att främja hälsa 

och välbefinnande, återställa hälsa samt lindra lidande och förebygga sjukdom. 

Sjuksköterskan behöver ha en god förmåga att kommunicera med patienter för att kunna ge 

en god holistisk och personcentrerad vård. Sexualitet är starkt sammankopplat med 

individens hälsa och välbefinnande och är ett grundläggande behov. Sexualitet ses som 

tabubelagt, underprioriterat och som ett opassande samtalsämne. Därför är det 

betydelsefullt att förbättra kommunikation kring sexualitet för att främja den sexuella 

hälsan hos patienter och göra sexualitet till en naturlig del av omvårdnaden. Intentionen 

med denna studie var att undersöka sjuksköterskornas erfarenheter av att kommunicera 

kring ämnet och ge en överblick av de hinder, men även möjligheter som sjuksköterskor 

erfar kring kommunikation om sexualitet. Detta för att ge en större förståelse till varför 

ämnet undviks. 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att kommunicera om sexualitet med 

patienter i olika vårdkontext.  
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METOD 

En litteraturbaserad studie valdes för att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i 

analys av kvalitativ forskning beskriven av Friberg (2012). Detta innebär att generera en ny 

helhet av redan sammanställd forskning och ge en ökad förståelse för det valda studerade 

fenomenet (Friberg, 2012). Denna metod valdes för att belysa ett fenomen som berör 

sjuksköterskans kompetensområde och skapa en sammanfattande bild av sjuksköterskors 

erfarenheter kring att kommunicera om sexualitet med patienter. 

Datainsamling 

De olika databaser som använts för att söka artiklar var Medline (Ebsco) och Cinahl 

eftersom de innehåller engelskspråkiga vetenskapliga artiklar med inriktning på 

biomedicin, hälsa och omvårdnad. Sökord som använts för att finna relevanta artiklar som 

svarade på syftet var olika kombinationer av följande och har gjorts genom en boolesk 

sökning med operatorn AND: nurse, communication, sexuality, sexual health, nurse 

attitude och nursing role. För att få böjningar på sökorden och få ett större sökresultat 

användes trunkering (*) (Östlundh, 2012). En av artiklarna söktes via Cinahl där den inte 

gick att få tag på. Därför gjordes ytterligare en sökning av artikeln även via Google där 

artikeln var tillgänglig. Ytterligare en artikel togs fram genom en manuell sökning då en 

forskare på Högskolan i Skövde rekommenderade en nyaccepterad studie som ännu inte 

publicerats i en vetenskaplig tidskrift men som passade till studiens syfte. För att få en 

förståelse för innehåll, sammanhang, relevans och kvalitet lästes 13 artiklar ett flertal 

gånger samt granskades och kvalitetssäkrades utifrån modifierad version av Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) granskningsmall till kvalitativa artiklar (Bilaga 1) som 

innehåller frågor som ställs för att kunna avgöra studiernas kvalitet. De antal frågor som 

besvarades med ja dividerades med totalt antal frågor i granskningsmallen (Bilaga 1) och 

gav en procentsats som ger en uppfattning om hur hög eller låg kvalitet artiklarna har. Stor 

vikt lades även på frågan om etiska övervägande för att inkluderas i studien. Efter denna 

kvalitetsgranskning föll sju artiklar bort då de inte höll den kvalité som önskades. Totalt 

kom sex kvalitativa artiklar att ingå i studien. Datainsamlingen presenteras i en sökmatris 

(figur 1). 
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Figur 1. Sökmatris 
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Urval 1 Inkluderade 

artiklar urval 2 

Cinahl 30 Augusti 

2016 

Communication* AND 

Sexuality* AND Nurses* 

84 84 23 6 2 

 30 Augusti 

2016 

Sexuality* AND Nurse attitude* 

AND Nursing Role* 

16 16 4 2 2 

 30 Augusti 

2016 

Sexual Health* AND Nurse 

Attitude* 

57 57 7 2 0 

 1 September 

2016 

Sexual health* AND Nurse* 

Attitude* 

30 30 5 2 1 

Medline 5 September 

2016 

Communication* AND 

Sexuality*AND Nurses* 

65 65 13 0 0 

 5 September 

2016 

Sexuality* AND Nurses 

attitudes* AND Communication* 

5 5 3 1 0  

Manuell 

sökning 

31 Augusti      1 

Urval 

Urvalet bestod av sex vetenskapliga artiklar skrivna på engelska med kvalitativ ansats. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle svara på och vara relevanta till studiens syfte. 

Artiklarna skulle även vara skrivna på engelska och vara vetenskapligt bedömda genom 

peer reviewed som innebär att en opartisk granskning gjorts av en eller flera forskare inom 

det relevanta ämnet. Publication year (PY) 2000 – 2016 användes för att få artiklar 

relaterade till dessa år samt för att få forskning som är aktuell till sjuksköterskans roll idag 

(Östlundh, 2012). Alla sjuksköterskors perspektiv i olika vårdkontexter inkluderades. 

Exklusionskriterier som genomfördes var att artiklar som inte var publicerade i Europa, 

Nordamerika och Australien exkluderades för att få artiklar som belyser i likhet med den 

europeiska sjuksköterskans roll och erfarenheter, detta för att framförallt utesluta det 

mångfald av Asiatiska studier som fanns.  

Analys 

 

Datamaterialet har analyserats utifrån en modell beskriven av Friberg (2012). De sex 

artiklar som valts lästes igenom ett flertal gånger var för sig för att få en förståelse för 

helheten. Fokus var på studiernas resultat. Därefter diskuterades artiklarna gemensamt för 

att sammanfatta dess innehåll i en artikelöversikt (bilaga 2). Vid diskussion av artiklarnas 

resultat identifierades likheter och skillnader, dessa markerades i olika färger. Efter att ha 

identifierat och färgmarkerat de olika bärande delarna skapades preliminära kategorier. De 

olika delarna med samma färgkod sammanställdes i ett nytt dokument. De preliminära 

kategorierna bearbetades ytterligare och bröts ner till subkategorier. Materialet granskades 
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ytterligare för att säkerställa att innehållet under de olika subkategorierna stämde överens 

och passade mot studiens syfte.  

Slutligen gav analysen en ny helhet, vilket resulterade i fem huvudkategorier och tolv 

subkategorier (figur 2).  

 

Etiska överväganden  

Forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet (2011) har används för att etiskt granska 

de valda artiklarna. Det ska ha tydliggjorts vilka etiska överväganden som har gjorts i 

artiklarna eller att de genomgått en forskningsetisk prövning och fått ett 

granskningsnummer. Författarna har innehaft aktsamhet till referenshantering och all 

plagiering, fabricering och falsifiering har undvikts. För att få ett trovärdigt resultat har 

översättning skett så noggrant som möjligt för att undvika att ursprungstexten förvrängts 

eller misstolkats. Personliga åsikter, värderingar och författarnas förförståelse har tagits i 

bejakelse och har i minsta mån påverkat urvalet av studier samt tolkning av resultatet.  

  



10 

 

RESULTAT 

Ur analysen av datamaterialet framträdde fem huvudkategorier och tolv subkategorier som 

presenteras i figur 2. 

 

 

Figur 2: Översikt över huvudkategorier och underkategorier. 

 

Sjuksköterskors individuella inställningar styr 

Sjuksköterskors osäkerhet och okunskap hämmar den sexuella kommunikationen. Både 

positiva och negativa erfarenheter upplevs kring att kommunicera om sexualitet.  Detta 

innefattar att känslorna blir en barriär, attityder och fördomar samt kunskap och personlig 

mognad påverkar men de vill även invänta patientens initiativ.    

Känslorna blir en barriär 

Sjuksköterskor upplever både positiva och negativa erfarenheter kring kommunikation om 

sexualitet (Klaeson, Hovlin, Guvå & Kjellsdotter, 2016). De upplever även att det är 

jobbigt och tvivlar på sin egen förmåga, samt känner sig otrygga i hur de ska besvara 

patienters frågor kring sexualitet. Detta bidrar till en ovilja att samtala om ämnet (Klaeson 

et al., 2016; Olsson, Berglund, Larsson & Athlin, 2012). Sjuksköterskor upplever att 

humor och en lättsam jargong skulle underlätta och bidra till en mer avslappnad situation 

kring att kommunicera om ett känsligt ämne, så som sexualitet. Osäkerheten och deras 

känslor bidrar till att de inte har mod och känner skam, samt en oro i att ta upp frågor kring 

sexualitet vilket ses som ett stort hinder i professionen och kommunikationen (Saunamäki 
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& Engström, 2013). Känslorna kan bero på att de upplever att de tränger sig på och 

inkräktar på patienters integritet (Klaeson et al., 2016). Sexualiteten anses inte vara av 

prioritet i den dagliga omvårdnaden och är därför ett ämne som ofta försummas (Klaeson 

et al., 2016; Saunamäki & Engström, 2013). Sjuksköterskor upplever en inre kamp mellan 

vad de känner att de ska göra och vad de vill göra. Trots detta känner sjuksköterskor ett 

ansvar och har en vilja att ta itu med patientens sexualitet (Saunamäki & Engström, 2013).  

Attityder och fördomar 

Attityder och fördomar påverkar sjuksköterskor (Saunamäki & Engström, 2013). 

Sjuksköterskor med positiva attityder känner sig tryggare och bjuder oftare in till samtal 

om sexualitet. De med mer negativa attityder känner sig mer obekväma (Klaeson et al., 

2016). Andra har en attityd och fördom till att patienter som är för sjuka inte skulle vara 

sexuellt intresserade. Detta resulterar i att vissa är mer benägna att skriva remisser i hopp 

om att någon annan skulle känna sig mer bekväm i att tala om det (Quinn, Happell & 

Browne, 2011). Fördomar och attityder är att sjuksköterskor innehar uppfattningar av att 

äldre, mycket sjuka och sängliggande patienter inte skulle vara sexuellt intresserade eller 

ha en längtan efter intimitet och sex, eftersom patienterna borde ha andra viktigare saker 

att oroa sig för. Sexualitet är idag mindre tabubelagt än för tidigare generationer, dock 

finns fortfarande en uppfattning bland sjuksköterskor att äldre människor inte vill tala om 

sexualitet (Saunamäki & Engström, 2013). Studier visar fortfarande att ämnet är 

tabubelagt, pinsamt och mindre viktigt relaterat till andra ämnen, samt är lågt prioriterat i 

förhållande till patientens sjukdom (Olsson et al., 2012; Quinn et al., 2011; Saunamäki & 

Engström, 2013).  

Kunskap och personlig mognad  

De äldre sjuksköterskorna är de som oftast upplever sig mest trygga i sin förmåga att tala 

om sexualitet med patienterna. Detta tyder på att de har mer positiva synsätt till att tala om 

sexualitet. Den personliga mognaden hos sjuksköterskor och den egna sexualiteten 

påverkar även dialogen positivt (Olsson et al., 2012). Sjuksköterskor med vidareutbildning 

innehar en mer positiv inställning och känner en större trygghet i att tala om sexualitet. De 

har i större utsträckning övervunnit personliga farhågor och rädslor. De upplever en större 

förståelse för hur sjukdomar och behandling kan påverka patientens sexualitet, och de har 

en större förståelse kring vikten av att kommunicera om sexualitet för patienternas hälsa 

och tar sig därför mer tid till detta (Quinn, Happell & Welch, 2013). 
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Inväntar patientens initiativ 

En annan uppfattning är att sexualitet endast ska tas upp då patienten själv initierar till det 

(Olsson et al., 2012; Saunamäki & Engström, 2013). Ett lättare sätt för sjuksköterskorna att 

inleda samtal om sexualitet är att fråga om biverkningar då det är känt att många läkemedel 

har påverkan på sexualiteten (Quinn et al., 2013). Sjuksköterskor som inte känner sig 

trygga i sin förmåga och kunskap i att tala om sexuella problem med patienterna upplever 

det mer obehagligt och anser att det är en allt för privat fråga. De vill inte tränga sig på 

patienters integritet, såra någon eller få dem till att känna sig obekväma, de vill bespara 

dem den känslan genom att göra konversationen kort (Saunamäki & Engström, 2013).  Det 

finns även en rädsla av att få negativ reaktion samt för att bli misstolkad vilket påverkar 

sjuksköterskans vilja att kommunicera om sexualitet (Ussher et al., 2013). Sjuksköterskor 

får känslor av obehag och anser det olämpligt att tala med patienter om sexualitet då 

anhöriga finns närvarande. Känslorna blir en barriär för att kunna ge god omvårdnad 

(Ussher et al., 2013).  

 

Patienters individuella behov avgör 

Sjuksköterskor upplever att patientens personliga egenskaper som påverkar.  Sexualitet är 

inte är något som diskuteras och inte heller behöver prioriteras förrän sjuksköterskan fått 

en etablerad kontakt med patienten. Detta innefattar en bedömning som bygger på ålderns 

betydelse, könets påverkan samt individuella hinder.  

Ålderns betydelse 

Äldre och de som är multisjuka anses vara de patientgrupper sjuksköterskor upplever mest 

obekvämt att kommunicera om sexualitet med (Klaeson et al., 2016; Ussher et al., 2013). 

Dessa patienter uppfattas som asexuella eller ointresserade av sex. Därför ses detta som 

något irrelevant och olämpligt att diskutera (Ussher et al., 2013). Det anses även tabubelagt 

att diskutera sexualitet med äldre patienter då rädsla för att kränka deras integritet finns 

(Klaeson et al., 2016; Olsson et al., 2012; Saunamäki & Engström, 2013). Sjuksköterskor 

upplever att kommunikation om sexualitet bör prioriteras för yngre patienter då de upplevs 

vara mer frispråkiga med sin sexuella hälsa jämfört med äldre (Klaeson et al., 2016; Olsson 

et al., 2012; Saunamäki & Engström, 2013). 
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Könets påverkan 

Skillnaden mellan könen påverkar kommunikationen kring sexualitet (Klaeson et al., 2016; 

Ussher et al., 2013). Det råder olika uppfattning kring vilket kön som är svårast att 

kommunicera om sexualitet med. En del sjuksköterskor upplever sig mer bekväma att 

kommunicera om sexualitet med kvinnliga patienter och tonåringar än med patienter med 

olika sexuell läggning och manliga patienter. Medan en del upplever att män är lättare att 

tala med då deras sexualitet oftast påverkas fysiskt och därför finns det lättare åtgärder att 

vidta. Kvinnor kan upplevas svårare att tala med då det finns en uppfattning att deras 

sexuella problem oftast är relaterat till relationsproblem än fysiska och därför upplevs mer 

komplexa, där det finns ont om snabba och enkla åtgärder (Klaeson et al., 2016; Olsson et 

al., 2012). Det finns även uppfattningar om att det är lättare att tala om sexualitet med 

samma kön än det motsatta (Quinn et al., 2013).  

Individuella hinder 

Andra hinder som upplevs påverka kommunikationen kring sexualitet kan vara om 

patienten har psykiska problem, kommer ifrån en annan kultur, innehar en annan religion, 

relation status eller sexuell läggning. Om partner eller anhöriga finns närvarande upplevs 

detta också som ett hinder i dialogen (Ussher et al., 2013). Patienters diagnoser och 

behandlingar är även faktorer som påverkar kommunikationen (Olsson et al., 2012).  

 

Hinder i organisationen 

Beroende på hur organisationen är uppbyggd och vad det finns för villkor och riktlinjer kan 

det ge bristande förutsättning för sjuksköterskan att skapa en vårdande relation och 

kommunicera kring sexualitet. Detta innefattar tid samt miljö samt brist på stöd och 

riktlinjer.  

Tid och miljö  

Sjuksköterskor upplever att miljön på arbetsplatsen och brist på tid är de huvudsakliga 

miljöaspekter som påverkar möjligheten till att kommunicera kring sexualitet. De upplever 

att hög arbetsbelastning, en stressande arbetsmiljö och avsaknad av privat miljö resulterar i 

brist på tid och sekretess. Arbetsmiljön är inte utformad på ett sätt så att sekretess vid 

behålls. Det finns ont om utrymmen att kunna diskutera privata saker och kommunicera 

om sexualitet (Klaeson et al., 2016; Olsson et al., 2012; Saunamäki & Engström, 2013; 

Quinn et al., 2011; Ussher et al., 2013). Stressen kring att utföra andra arbetsuppgifter 
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anses viktigare och därför bortprioriteras kommunikationen kring sexualitet (Saunamäki & 

Engström, 2013). 

Brist på stöd och riktlinjer 

Det bristande stödet från organisationen bidrar till att sjuksköterskor upplever att de inte 

kan förhålla sig till professionen och ge en holistisk vård (Klaeson et al., 2016). 

Sjuksköterskor upplever även bristande kontinuitet som ett allvarligt hinder då vikten av att 

möta patienten vid flera tillfällen under en vårdvistelse är av betydelse. Sexualitet är inget 

som tas upp vid första mötet (Olsson et al., 2012). Sjuksköterskor upplever att det finns ett 

bristande stöd från chefer och kollegor i att ta upp sexualitet. Det är inget som uppmuntras 

och det behövs bearbetas på högre nivå för att utvecklas. Sjuksköterskor upplever bristande 

stöd från organisationen genom att de inte ser deras behov av utbildning och ger dem 

tillgång till kurser och utbildning om hur sexualiteten påverkas av sjukdom och 

behandling. Genom att förändra organisationen skulle det bidra till att kommunikation om 

sexualitet lättare kan ske (Klaeson et al., 2016). Sjuksköterskor poängterar att de vill ha 

rutiner och riktlinjer vilket skulle uppmuntra dem till att lyfta ämnet och att det inte skulle 

vara något förhandlingsbart, det skulle även underlätta för att kunna ta upp sexualitet i den 

dagliga vården. Kommunikationen om sexualitet skulle på så sätt bli mer vardagligt och 

mindre obekvämt att diskutera motsvarande andra ämnen så som elimination med mera. 

Det skulle främja att kommunikation om sexualitet vidhålls i praktiken (Quinn et al., 2011; 

Quinn et al., 2013; Saunamäki & Engström, 2013; Ussher et al., 2013). 

 

Oklart vem som bär ansvaret 

Det råder olika uppfattningar kring vems ansvar det är att kommunicera om sexualitet. 

Detta innefattar sjuksköterskans ansvar samt att lämna över ansvaret till andra 

yrkesutövare.  

Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskor anser och är medvetna om att det är deras ansvar att kommunicera om 

sexualitet och att utifrån professionen ge en holistisk vård (Olsson et al., 2012; Quinn et 

al., 2011; Quinn et al., 2013; Saunamäki & Engström, 2013). Människan ska ses som en 

helhet och sjuksköterskan ska inneha en helhetssyn i omvårdnaden för att hedra hela 

människan och alla dess dimensioner kroppsligt, emotionellt och andligt. Sjuksköterskor 

anser att sexualiteten är en viktig del av livskvalitén samt av att vara människa och bör 

inkluderas i den dagliga bedömningen av hälsa (Klaeson et al., 2016; Quinn et al., 2013; 

Saunamäki & Engström, 2013). Sjuksköterskan ska kunna ta en anamnes och inkludera 
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den sexuella hälsan och där utefter erbjuda lämplig rådgivning, ge stöd och information om 

sexuella problem samt att de bör vara trygga i att hjälpa patienterna oavsett problem 

(Quinn et al., 2013). Sjuksköterskor anser att det är de som har ansvar och bör ha kunskap 

om hur läkemedel och behandling påverkar patienters sexualitet (Saunamäki & Engström, 

2013). De menar att sexualitet är ett känsligt ämne och patienter vågar oftast inte ställa 

frågor om sexualitet. Därför anses det vara en sjuksköterskas ansvar att kunna uppmuntra 

till en sådan kommunikation (Klaeson et al., 2016; Ussher et al., 2013). Det framkommer 

att sjuksköterskor tvivlar på om kommunikation om sexualitet ligger på deras ansvar 

(Olsson et al., 2012). Detta bidrar till att de kliver tillbaka och ser mer till det medicinska 

än att se till hela människan och ge holistisk vård (Klaeson et al., 2016). 

Lämnar över ansvaret till andra yrkesutövare 

Sjuksköterskor anser även att ansvaret ligger hos någon annan då det inte alltid känner sig 

bekväma eller kunniga. Läkaren anses vara den som är mest kunnig och ansvarig då de har 

mer kunskap om behandling och läkemedelspåverkan samt en mer intim relation till 

patienten enligt sjuksköterskor (Klaeson et al., 2016; Olsson et al., 2012; Quinn et al., 

2011; Saunamäki & Engström, 2013; Ussher et al., 2013). När sjuksköterskor upplever att 

patienters sexuella problem är vaga, handlar om medicinering eller är svårhanterliga vill de 

gärna remittera patienten vidare (Klaeson et al., 2016; Quinn et al., 2011). Sjuksköterskor 

har uppfattningen att andra sjuksköterskor har mer ansvar och är mer specialiserade 

gällande patientens problem som påverkar sexualiteten, exempelvis en stomisjuksköterska 

(Saunamäki & Engström, 2013). Sjuksköterskor behöver acceptera att sexualitet är en del 

av deras yrkesroll (Ussher et al., 2013).  

  

Behöver ökad kompetens för att ge mod  

Det råder skillnad i att vilja och våga kommunicera om sexualitet hos sjuksköterskor. Detta 

innefattar att det är brist på kunskap samt finns behov av utbildning.  

Brist på kunskap 

Sjuksköterskor upplever att de saknar kunskap och utbildning om hur de ska 

uppmärksamma och stödja patienternas behov när det gäller sexuella frågor (Klaeson et al., 

2016; Olsson et al., 2012; Saunamäki & Engström, 2013; Ussher et al., 2013). Dessa 

bristande kunskaper leder till undvikande av kommunikation (Olsson et al., 2012). Detta 

leder även till att sjuksköterskan inte kan ge den holistiska vård som professionen kräver. 

Trots bristande kunskap kan sjuksköterskan alltid lyssna och visa empati för patientens 
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sexuella problem (Klaeson et al., 2016). Många sjuksköterskor uttrycker osäkerhet i sin 

förmåga att möta patienter med sexuella problem (Ussher et al., 2013).   

Behov av mer utbildning 

Sjuksköterskor önskar att arbetsgivaren erbjuder mer utbildning om sexuell hälsa och 

sexuell anatomi samt stödjande insatser. Detta ses som nödvändigt och bidrar till mer 

kunskap samt leder till att de inte tvivlar på sin förmåga i ämnet och ger större trygghet 

(Klaeson et al., 2016; Ussher et al., 2013). Sjuksköterskor som av egen erfarenhet eller 

arbetslivserfarenhet kan relatera till patienters problem upplever det lättare att 

kommunicera och diskutera sexuella problem (Klaeson et al., 2016; Saunamäki & 

Engström, 2013). Avsaknad av utbildning och kunskap är ett av de främsta faktorer till att 

sjuksköterskor inte kommunicerar om sexualitet (Ussher et al., 2013). Sjuksköterskor 

upplever att utbildning bidrar till kunskap om hur sjukdom och behandling påverkar 

sexualiteten. Detta gör att sjuksköterskor känner sig mer bekväma och får bättre 

självförtroende i att kommunicera kring ämnet (Quinn et al., 2011; Quinn et al., 2013; 

Saunamäki & Engström, 2013). Sjuksköterskor menar att om de inte har kunskap om 

vikten av ett ämne så har de svårt att inkludera det (Quinn et al., 2013).  

 

Resultatsammanfattning 

Sjuksköterskors erfarenheter av att kommunicera om sexualitet med patienter i olika 

vårdkontext resulterade i fem huvudkategorier med tolv subkategorier. Sjuksköterskors 

vilja till att kommunicera om sexualitet påverkas av deras inställning, det framkommer 

även att sjuksköterskors erfarenheter är att de upplever det svårt och att de inte känner sig 

trygga kring ämnet. De upplever en skam och en oro över att ställa frågor om sexualitet. 

Sjuksköterskor undviker ämnet då de upplever att de kränker patientens integritet och 

upplever sexualitet som lågt prioriterat i omvårdnaden. Sexualiteten anses fortfarande vara 

tabubelagd och det finns en hel del olika fördomar som påverkar kommunikationen 

negativt. Det framkommer även att de upplever brist av stöd och brist på tydliga riktlinjer 

ifrån organisationen. Organisationen bidrar även till hinder som tidsbrist och en miljö där 

sekretessen är svår att vidhålla. Sjuksköterskor uttrycker även en brist på kunskap och 

utbildning samt önskar vidare utbildning. Det framkommer att det råder olika uppfattning 

om vems ansvar det är att ta tag i patientens sexuella problem.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Valet av att genomföra en litteraturbaserad studie med kvalitativ ansats grundar sig att 

bidra till en utökad förståelse för sjuksköterskors erfarenheter av att kommunicera kring 

sexualitet med patienter. En litteraturbaserad studie med kvalitativ ansats upplevs som 

relevant metod eftersom den svarar på studiens syfte, som var att belysa sjuksköterskors 

erfarenheter av att kommunicera om sexualitet med patienter i olika vårdkontext. Till en 

början granskades 13 vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ forskning 

då uppfattningen var att det fanns för få kvalitativa artiklar för att bygga ett resultat. De 

kvantitativa artiklarna bidrog inte med någon ny data, vilket bidrog till att dessa uteslöts ur 

studien. Få kvalitativa artiklar kan ses som en svaghet i studien, dock har de sex 

inkluderade artiklarna varit tillräckligt för att uppnå ett fylligt resultat. En orsak till att 

datainsamlingen gav så få användbara kvalitativa artiklar kan bero på de inklusions- och 

exklusionskriterier som använts. Det geografiska urval där artiklar har ursprung ifrån 

Europa, Australien och Nordamerika har inkluderats och där resterande länder 

exkluderades kan i efterhand ses som en svaghet i studien. Detta för att det kan ha funnits 

en fördom om att sjuksköterskors roll, uppgifter samt sjukvårdsystemet skulle skilja sig 

beroende på var geografiskt sjuksköterskor arbetar. Tidsintervallet bestod av artiklar som 

var publicerade mellan år 2000-2016 vilket också kan ha bidragit till att kvalitativa artiklar 

föll bort. En önskan var att belysa den europeiska sjuksköterskans erfarenheter idag och för 

att kunna få ett sådant resultat anses urvalen ändå vara en fördel. Trovärdigheten har 

stärkts då artiklarna svarar på studiens syfte samt att systematiska sökningar gjorts i flera 

databaser med inriktning på omvårdnad vilket även rekommenderats av Henricson (2012). 

Trovärdigheten har också stärkts genom att författarna tillsammans granskade samtliga 

artiklars kvalitet med hjälp av Willman et al. (2006) granskningsmall för kvalitativa 

artiklar.  

För att stärka tillförlitligheten i analysen har båda deltagit i analysprocessen. Genom att ha 

läst igenom datamaterialet ett flertal gånger, diskuterat och reflekterat tillsammans under 

hela processen underlättades kategoriseringen. Dessutom har artiklarna sammanfattats och 

presenterats i en artikelöversikt för att ge läsaren underlag för bedömning (bilaga 2). Det är 

viktigt att ge en tydlig beskrivning av studiens urval och datainsamling vilket också stärker 

tillförlitligheten. Sökord har presenterats tydligt i metodavsnittet vilket stärker pålitligheten 

enligt Henricson (2012). Studiens pålitlighet kan stärkas av att någon utomstående kritiskt 

granskat datamaterialet (Wallengren & Henricson, 2012). Som hjälp har kurskamrater och 

anhöriga som skrivit en kandidatuppsats läst och granskat materialet. Datainsamlingen har 

upplevts som problematisk på grund av att det råder brist på forskning kring sexualitet med 

de urvalskriterier som använts. Vid fynd av intressanta och relevanta abstract kunde inte 



18 

 

artiklarna återfinnas i en full version varken i databaserna eller i tidskrifter hos biblioteket. 

Den litteratursökning som gjorts är betydelsefull eftersom den visat en brist på studier av 

ämnet sexualitet kopplat till omvårdnad. Det är också författarnas egna erfarenheter att 

ämnet undviks i den kliniska verksamheten. Medline och Cinahl har ansetts som adekvata 

databaser då de innehåller vetenskapliga och engelskspråkiga artiklar med inriktning på 

biomedicin, hälsa och omvårdnad. Litteraturgranskningen bestod till en början av 13 

artiklar som analyserades och granskades noggrant. Under analysfasen föll sju av artiklarna 

bort då tre inte höll den kvalitet som önskades och fyra kvantitativa artiklar inte bidrog 

med någon ny data. Noggrannhet vid översättning av artiklarna till svenska har vidtagits. 

Dock kan texten vid översättningen av artiklarnas misstolkats då de är skrivna på engelska. 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet är överförbart till andra grupper 

och situationer (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Det är dock läsaren som avgör 

om resultatet är överförbart till den egna verksamheten.   

 

Resultatdiskussion 

Resultaten tydliggör att sjuksköterskors individuella inställningar styr när de 

kommunicerar om sexualitet. Sjuksköterskor upplever osäkerhet och negativa känslor som 

bidrar till en ovilja att ta upp frågor om sexualitet, som i sin tur kan bidra till hinder i 

sjuksköterskans profession och kommunikation. Attityder och fördomar och 

sjuksköterskans kunskap och personliga mognad anses även påverka kommunikationen. 

Sjuksköterskans attityder och fördomar till sexualitet kan påverka hur de ser individen. 

Socialstyrelsen anger att sjuksköterskans människosyn och förhållningsätt påverkar hur 

individens behov tolkas (Socialstyrelsen, 2015). Det anses att sjuksköterskor bör ha en mer 

fördoms- och attitydsfri inställning för att kunna skapa en vårdande relation. Detta för att 

kunna se till individens individuella behov och hälsa samt kunna se människan som en 

helhet. Travelbee (1971) menar att det krävs känslighet och en lyhördhet för att inte frångå 

ett helhetsperspektiv och för att etablera en mellanmänsklig och vårdande relation.  

Resultaten visar också att sjuksköterskor upplever att kommunikation om sexualitet endast 

ska tas upp om patienten själv initierar till det, eftersom de inte vill kränka patientens 

integritet. Björkman (2016) konstaterar att om en sjuksköterska lyfter ämnet sexualitet med 

en finkänslighet så uppskattas detta av patienter. Känslor som sjuksköterskor upplever 

anses påverka kommunikationen och det kan bli en barriär för god omvårdnad. Eide och 

Eide (2009) menar att när sjuksköterskan arbetar med känsliga frågor som kan väcka starka 

känslor bidrar det till att kommunikationen hos båda parter påverkas (Eide & Eide, 2009). 

Konsekvenserna av sjuksköterskors känslor och attityder leder till att de undviker ämnet 
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och det blir en barriär i kommunikationen. Dahlberg och Segesten (2010) menar på att 

detta kan leda till hinder i vårdprocessen och skapa onödigt vårdlidande.  

Av resultatet framkommer att patienters individuella behov avgör. Patientens ålder, kön 

sexuell läggning, kultur, religion och relationsstatus är faktorer som påverkar 

kommunikationen. Sjuksköterskor upplever att åldern och åldersskillnaden har avgörande 

betydelse för hur vida de tar upp ämnet eller inte. Äldre patienter anses svårast att 

kommunicera med om sexualitet. Detta eftersom fördomar råder kring att äldre och mycket 

sjuka patienter skulle vara asexuella och inte intresserade av sin sexualitet. Även Sundbeck 

(2013) konstaterar att sjuksköterskor innehar en attityd där de gör antaganden om att en 

viss typ av patienter och äldre inte skulle vara intresserade av sex. Forskning visar att 

sexualiteten är något som finns kvar hela livet och är inte liktydigt med samlag (Bergstedt, 

2016).  Det är viktigt att bryta tabun och tala om sexualitet med äldre, rätten till sexuell 

hälsa gäller alla oavsett hälsotillstånd och ålder (Björkman, 2016). Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska all vård ges på lika villkor åt hela befolkningen och 

drivas med respekt för allas lika värde. Alla har rätt till sexuell hälsa oavsett ålder 

(Nationalencyklopedin, 2016c). Det är då viktigt att vårdpersonal innehar en fördomsfri 

attityd för att sexuell hälsa ska upplevas (Folkhälsomyndigheten, 2016). För att 

sjuksköterskan ska bli bättre på att kommunicera om svåra ämnen behöver de bli mer 

medvetna om sina egna attityder och fördomar. Detta kan bearbetas under handledning. 

Empiriska studier klargör betydelsen av handledning för att utvecklas i sin yrkesroll 

(Berglund, Sjögren & Ekebergh, 2012; Hörberg et al., 2014).  

Resultaten visar att hindren i organisationen och bristen på de villkor och riktlinjer som 

finns bidrar till att sjuksköterskor inte kan kommunicera kring sexualitet och skapa en 

vårdande relation. Kommunikation kring sexualitet undviks och talas inte om. Eftersom 

kommunikation inte sker så sker inte heller någon dokumentation. Tidsbrist och en miljö 

där det råder brist på sekretess är de huvudsakliga hinder som upplevs. Det krävs en 

etablerad relation för att sjuksköterskor ska överväga och vilja att ta upp sexualitet med 

patienter. För att kunna skapa en vårdande och etablerad relation krävs tid och kontinuitet. 

Wiklund (2003) menar att en god relation mellan sjuksköterska och patient krävs för att 

skapa en vårdande relation och en fungerande vårdprocess. Guthrie (1999) menar att 

vårdmiljön är betydelsefull för kommunikationen. För att kunna kommunicera om 

sexualitet krävs en miljö där sekretess vidhålls och att integriteten inte hotas. Enligt 

Travelbee (1971) så är kommunikation en av sjuksköterskans viktigaste redskap i 

omvårdnad och det ger en möjlighet att etablera en mellanmänsklig relation. Sundbeck 

(2013) konstaterar att en god kommunikativ förmåga krävs, där lyssnandet är en viktig del. 

Grunden till en god kommunikativ förmåga handlar om ett eget intresse och förståelse 

kring att sexualiteten är en del av patientens livskvalité samt att sjukdom och behandling 

kan ge konsekvenser för sexualiteten. Genom författarnas erfarenheter har det identifierats 
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att det inte finns tid samt att det ansvar och krav en sjuksköterska har genom lagar och 

författningar i sin profession är svåra att upprätthålla. Detta på grund av organisationens 

uppbyggnad och dess brister. Det anges i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) att 

vården ska bedrivas på ett sådant sätt så att den uppfyller kraven på en god vård, samt 

främja goda kontakter mellan patient och sjuksköterska. Detta kan ses som svårt då varken 

tid eller resurser finns. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) anger att vården ska 

bedrivas så att patientens behov av kontinuitet tillgodoses. En bristande kontinuitet är ett 

annat upplevt hinder som bidrar till att sjuksköterskan inte tar upp sexualitet, eftersom det 

är en förutsättning och möjlighet för att skapa en mellanmänsklig relation. Det ska även 

finnas personal, utrustning och lokaler för att uppnå en god vård (SFS 1982:763). Av 

resultaten framkommer att sjuksköterskor upplever brister i miljön som gör att sekretessen 

är hotad, vilket bidrar till att de inte talar om sexualitet. Detta kan bidra till att 

sjuksköterskan inte kan göra sitt arbete på det sätt denne vill. Problemet avses vara på 

politisk nivå eftersom det är de som styr över den budget som går till hälso- och 

sjukvårdens resurser. Det upplevs motsägelsefullt till de krav som ställs på hälso- och 

sjukvården, då de inte kan förse organisationen med de resurser som krävs. Om 

organisationen inte förses med detta så kan inte heller miljön förbättras eller 

sjuksköterskan utföra sitt arbete utifrån de krav som ställs. Intressant och förvånade är att 

dokumentation kring sexualitet i sjukvården inte sker i den utsträckning som förväntats. 

Dock framkommer orsaken till detta i resultatet. Dokumentation är ett sätt som ska öka och 

underlätta kommunikationen kring sexualitet vilket även konstateras av Ehnfors et al. 

(2013).  

 

Av resultaten framgår att det är oklart vem som bär ansvaret, det råder olika uppfattningar 

om vems ansvar det är att tala om sexualitet. Sjuksköterskor anser att ansvaret ligger hos 

de med mer kunskap, exempelvis läkare eller specialistsjuksköterskor. En del 

sjuksköterskor anser att läkaren är den person som besitter mest kunskap om hur sjukdom 

och behandling påverkar sexualiteten och därför bör lyfta frågan. Andra anser att det är 

deras arbete då deras uppgift är att ge en holistisk vård och inneha en helhetssyn av 

patienten. Sexualitet ses som en viktig del i omvårdnaden och är en viktig indikator för 

livskvaliteten (Arikan, Meydanlioglu, Ozcan & Canli Ozer, 2014). Travelbee (1971) menar 

att omvårdnad ska ses som en mellanmänsklig process där det är sjuksköterskan som 

hjälper individen att förebygga lidande och sjukdom samt finna mening i det de upplever. 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska så är sjuksköterskan 

omvårdnadsansvarig (Socialstyrelsen, 2005). Därför är sexualiteten en av sjuksköterskans 

ansvarsområde då sjuksköterskans expertis är att vara omvårdnadsansvarig. Moore och 

Higgins (2009) konstaterar att det är en sjuksköterskans ansvar att ta upp sexuella problem 

och frågor med patienter.  Enligt Sundbeck (2013) är sexuell och reproduktiv hälsa ett av 

de omvårdnadsområdena som är viktigast, där en av de betydelsefulla aktörerna är 

sjuksköterskan. Sexualiteten anses vara en del av all vårdpersonals ansvar, men eftersom 
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sjuksköterskor är omvårdnadsansvariga så ses de ha störst ansvar till att lyfta frågan. Det är 

en integrerad del av att vara människa och sjuksköterskan behöver se till hela människan 

med ett helhetsperspektiv. Sexualitet ska ses som en del av att vara människa och omfattar 

inte endast samlag. Det har en mycket bredare innebörd där känslor i det privata livet som 

oro kring behandling, eller hur patienten upplever sin kropp som kan leda till påverkan på 

hälsan, välbefinnandet och hur denne fungerar i det dagliga livet. Enligt Bergstedt (2016) 

är sexualiteten inte liktydigt med samlag.  

 

I den kliniska verksamheten finns en upplevelse av att det naturvetenskapliga synsättet 

dominerar. Detta innebär att omvårdnadsperspektivet inte prioriteras, detta kan ses som en 

orsak till att sexualiteten är lågt prioriterad och inte inkluderas. Resultaten visar att 

sjuksköterskor behöver ökad kompetens för att ha mod att kommunicera. Sjuksköterskor 

upplever brist på kunskap kring hur sjukdom och behandling påverkar sexualiteten, samt i 

hur de ska uppmärksamma patienternas behov och stödja dem. De önskar även mer 

utbildning om sexuell hälsa och sexuell anatomi. En sjuksköterska ska alltid uppdatera sina 

färdigheter och kunskaper genom kontinuerlig utbildning och förbättring enligt Groves 

(2014). Av resultaten framgår även att sjuksköterskor önskar utbildning från 

organisationen och att de vill förbättra sina kunskaper men detta tillgodoses inte. Okunskap 

kring sexualitet bidrar till att de inte förstår betydelsen av att inkludera detta i sitt arbete. 

Bristen på kunskap och utbildning i sig bidrar till att sjuksköterskor tvivlar på sin egen 

förmåga och får negativa känslor som gör att de undviker kommunikation kring sexualitet 

och skjuter över ansvaret på någon annan. Björkman (2016) menar att grundutbildningen 

inte kan ge tillräcklig kunskap i ämnet.  

 

Resultaten visar även att sjuksköterskor kan få dåliga attityder och fördomar på grund av 

brist på utbildning och kunskap om sexualitet. Utbildning och en djupare förståelse för hur 

sexualiteten påverkas av sjukdom och behandling kan bidra till att sjuksköterskan 

inkluderar sexualiteten mer. Detta är i linje med en studie av Waterhouse och Metcalfe 

(1991) som menar att det är viktigt att sjuksköterskan har i åtanke att patientens 

illabefinnande, sjukdom och behandling kan skapa oro kring deras sexuella hälsa. Att ha en 

förståelse för detta kan underlätta att inleda en kommunikation om sexualitet. Mendes 

(2015) belyser att det underlättar kommunikationen om sjuksköterskan är öppensinnad och 

signalerar att det är fritt för patienten att öppna upp sig. Sjuksköterskan bör bidra till att 

patienten känner sig trygg i att uttrycka eventuella rädslor, oro och funderingar (Mendes, 

2015). Om sjuksköterskor använder sig av humor och en lättsam jargong kan det underlätta 

att närma sig patienten och föra ett samtal kring sexualitet. Travelbee (1971) menar på att 

kommunikation kan användas effektivt genom att sjuksköterskor använder sig själva som 

ett terapeutiskt redskap och att de på ett medvetet sätt använder sin personlighet och 

kunskap för att nå fram till patienten. 
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Konklusion 

Denna studie har bidragit med kunskaper om sjuksköterskors erfarenheter av att 

kommunicera om sexualitet med patienter i olika vårdkontext. Organisationen är en 

bidragande faktor till att kommunikation kring sexuell hälsa och sexualitet bortprioriteras i 

hälso- och sjukvården och av sjuksköterskor. Sjuksköterskor anser att de inte får rätt 

förutsättningar av organisationen så som tid, utbildning, stöd och tydliga riktlinjer. 

Sjuksköterskor anser sig ha bristande kunskap och utbildning om sexualitet och sexuell 

hälsa. På grund av detta blir sexualiteten lågt prioriterad och sjuksköterskor uttrycker 

rädsla, oro och skam i att kommunicera om sexualitet. Sjuksköterskor upplever även att 

ansvaret inte enbart ligger på dem utan även på andra. Fördomar och attityder hos 

sjuksköterskor lever fortfarande kvar och påverkar synen på patienten och dennes sexuella 

hälsa, vilket även bidrar till ett undvikande av ämnet. Patientens individuella egenskaper så 

som ålder, kön med mera påverkar kommunikationen. Sexualitet anses fortfarande vara ett 

tabubelagt ämne. 

 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultaten kan användas för att ge ökad förståelse och kunskap för att kunna samtala om 

sexualitet med patienter i den dagliga vården samt göra ämnet tryggare för sjuksköterskor 

att hantera. Studien vill bidra till att synliggöra omvårdnadens och kommunikationens 

betydelse och ge ökad möjlighet till förändring i vården så att patienten kan ses mer som en 

helhet och att den sexuella hälsan tas på allvar. För att uppnå detta krävs en 

personcentrerad vård där en kontinuerlig dialog som är anpassad för patientens individuella 

hälsotillstånd och behov, där preferenser, värderingar och livssituation respekteras.  

Fortsatt forskning behövs kring personcentrerad vård där frågeställningarna utgår ifrån 

patientens unika behov. Förslag till vidare forskning i framtiden är att forska mer 

interdisciplinärt med fokus på vårdandets möjligheter. Studien önskar även bidra till större 

insikt gällande hur attityder, fördomar, brist på tid och kunskap påverkar patientens 

möjlighet till en förbättrad livskvalité. Förslag för att generera en större trygghet hos 

sjuksköterskor skulle kunna vara att utveckla tydligare riktlinjer och erbjuda utbildning. 

Förslag till vidare forskning är att studera hur patienter upplever att de organisatoriska 

hindren påverkar deras individuella vård och välbefinnande. 
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Modifierat protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Willman et 

al., 2006). 

 

Beskrivning av studien: 

Är problemformuleringen tydlig  Ja [  ]   Nej [  ]  Vet ej [  ] 

Är kontexten presenterad?    Ja [  ]  Nej [  ]  Vet ej [  ] 

Etiska resonemang?   Ja [  ]  Nej [  ]  Vet ej [  ] 

Urval: 

Relevant?    Ja [  ]  Nej [  ]  Vet ej [  ] 

Strategiskt?    Ja [  ]  Nej [  ]  Vet ej [  ] 

Metod: 

Är urvalet tydligt beskrivet?  Ja [  ]  Nej [  ]  Vet ej [  ] 

Är datainsamlingen tydligt beskriven?  Ja [  ]  Nej [  ]  Vet ej [  ] 

Är analysen tydligt beskriven?  Ja [  ]  Nej [  ]  Vet ej [  ] 

Giltighet: 

Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja [  ]  Nej [  ]  Vet ej [  ] 

Råder datamättnad?   Ja [  ]  Nej [  ]  Vet ej [  ] 

Råder analysmättnad?   Ja [  ]  Nej [  ]  Vet ej [  ] 

Kommunicerbarhet: 

Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja [  ]  Nej [  ]  Vet ej [  ] 

Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram?  Ja [  ]  Nej [  ]  Vet ej [  ] 

 

Sammanfattandebedömning 

God (<80%) [  ] Medel (<70%) [  ]  Dålig (>70%) [  ] 
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Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 
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Happell, B. 

& Browne. 
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Health 

Nursing 

(2011). 
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views about 

discussing sexual 

health with 

consumers 
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förståelse för hur 

sjuksköterskor 

inom psykiatrin 
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patienter om 

sexualitet eller om 

de undviker sådana 

frågor. 

Metoden var en 

explorativ, 

kvalitativ och 

femenografisk 

studie utförd med 

semistrukturerade 

interbjuer, som 

användes för att 

undersöka 

sjuksköterskornas 

erfarenheter av 

att ta itu med 

patienternas 

sexuella oro. 14 

psykiatri 

sjuksköterskor 
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tre platser inom 

Queensland.   

I resultatet redovisas fyra 

teman: Sexualiteten är inte 

prioriterad. Undviker samtal 

kring patienters sexualitet, 

Att samtala om sexualitet är 

inte min uppgift, hänvisar till 

andra. Sexualitet är 

tabubelagt och inget ämne 

som det pratas om. 
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Olsson, C., 

Berglund, A-

L., Larsson, 

M & Athlin, 
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European 
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Oncology 

Nursing 

(2012). 
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Patients sexuality 

A neglected area 

of cancer nursing? 
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var att beskriva 

sjuksköterskors 

uppfattning 

gällande att 

kommunicera om 

sexualitet med 

cancerpatienter. 

Metoden var en 

fenomenografisk 

intervjustudie 

med kvalitativ 

design där tio 

sjuksköterskor 

från olika 
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där de möter 

cancerpatienter. 
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underkategorier. 
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prata om sexualitet – men vi 
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J., Perz, J., 
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Wong, WK 
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Hobbs, K & 

Kirsten, L. 

Psychology 

& Health 

(2013). 

Australien 

Talking about sex 

after cancer: A 

discourse analytic 

study of health 

care professional 

accounts of sexual 

communication 

with patients. 

Var att undersöka hur 

hälso- och 

sjukvårdspersonal 

hanterar sexuella 

hälsoproblem i 

arbetet med patienter 

med cancer. Samt hur 

de kommunicerar och 

hanterar hinder inom 

kommunikation om 

sexualitet. Undersöka 

vårdpersonalens 

erfarenhet av 

kommunikation kring 

sexualitet med 

patienter och deras 

partner. 

En studie med 

kvalitativ design 

där de använt sig 

av 

semistrukturerade 

intervjuer och 

analyserades med 

en 

poststrukturalistisk 

diskurs. Det var 38 

individer som 

deltog varav 33 

var kvinnor och 5 

var män. 

Intervjuerna var 

ljudinspelade och 

hölls av två 

utbildade 

intervjuare. 

I resultatet framgår 

vårdpersonalens uppfattning 

av hur patienterna mår kring 

sin sexualitet samt vad 

vårdpersonalen anser vara 

hinder för kommunikation 

kring sexualitet. 

(Vi har endast tagit del av 

det som sjuksköterskor 

utryckt i form av citat i 

studien och uteslutit 

resterande vårdpersonal) 

God 

Saunamäki, 

N. & 

Engström, 

M. Journal 

of Clinical 

Nursing 

(2013) 

Sverige 

Registered nurses’ 

reflections on 

discussing 

sexuality with 

patients: 

responsibilities, 

doubts and fears. 

Att beskriva 

registrerade 

sjuksköterskors 

reflektioner kring att 

diskutera sexualitet 

med patienter 

Metoden var en 

kvalitativ 

intervjustudie med  

kvalitativ 

innehållsanalys 

som genomfördes 

2010 med tio 

sjuksköterskor 

från tre olika 

landsting i 

Sverige. 

Resultatet presenteras i tre 

huvudteman. Det första är 

att göra rätt och göra gott 

med underteman ”mitt yrke -

mitt ansvar”, ”mina 

kunskaper”, ”våra rutiner” 

och ”humoristisk jargong”. 

Huvudtema två är Kan vi, 

borde vi, skulle vi, en 

sjuksköterskas motstridiga 

känslor med underteman ur 

mina händer, att det 

påverkar och obehag. Det 

tredje huvudtemat är det är 

inget ämne som pratas om, 

med de två 

underkategorierna   ”någons 

ansvar- men inte mitt” och 

”tabu”. 

God 
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Titel 
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Resultat 

 

Kvalitet 

Quinn, C., 

Happell, B & 

Welch, A. 

International 

Journal Of 

Mental Health 

Nursing (2013). 

Australien 

Talking about 
sex as part of 
our role: 
Making and 
sustaining 
practice 
change. 

 

 

Syftet med 

studien var att 

fastställa graden 

av förändring 

kring 

kommunikation 

om sexualitet 

efter att ha fått 

vidare utbildning. 

 

Metoden var en 

explorativ kvalitativ 

metod med intervjuer 

som analyserades fem 

stegs tematisk 

analytiskt ramverk som 

valdes för att beskriva 

sjuksköterskornas 

erfarenheter, 

föreställningar och 

uppfattningar i detalj 

gällande att ta upp den 

sexuella oron med 

patienterna som en del 

av hälsobedömning och 

omvårdnad. 10 

sjuksköterskor deltog i 

studien.   

 

Resultatet presenteras i två 

huvudteman som var holism, 

från retorik till verkligheten 

och en del av vad jag gör. 

Resultaten visade att 

sjuksköterskorna har 

övervunnit personliga 

rädslor och blivit mer 

bekväma i att kommunicera 

om sexualitet och ser det 

som en del av sitt ansvar 

 

God 

Klaeson, K., 

Hovlin, L., 

Guvå, H & 

Kjellsdotter, A. 

Journal of 

Clinical 

Nursing (2016). 

Sverige 

 

Sexual Health 

in Primary 

Healthcare – 

A Qualitative 

Study of 

Nurses’ 

Experiences. 

 

Att belysa 

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

möjligheter att 

diskutera sexuell 

hälsa med 

patienter i 

primärsjukvården. 

 

Metoden var av 

kvalitativ design och 

utfördes med 

semistrukturerade 

intervjuer med 

kvalitativ innehålls 

analys med nio 

sjuksköterskor som 

arbetade inom 

primärvården i Sverige. 

Frågorna var öppna och 

gav möjlighet att fånga 

sjuksköterskornas 

upplevelser. Materialet 

granskades med 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultatet presenteras i två 

huvudkategorier och fem 

underkategorier. Resultatet 

visar att upplevda hinder i att 

kommunicera om sexualitet 

med patienter är sociala 

normer i samhället, 

sjuksköterskornas personliga 

attityder och brist på 

kunskap. Resultatet visade 

även att det fanns skillnader i 

kön relaterat till 

kommunikation kring 

sexualitet. Sjuksköterskorna 

upplevde det lättare att 

kommunicera med män än 

med kvinnor samt så 

upplevde de att åldern 

påverkade 

kommunikationen. Yngre 

ansågs lättare att tala med 

om sexualitet. 
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