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Tidigare forskning visar att patienten kan ha sexuella problem som kan vara fysiska 
och/eller psykiska, dessa kan till exempel vara smärta och obehag vid penetration, 
urinläckage, vaginal lubrikation, utebliven orgasm, och erektionsproblem. Samhällets syn 
på sexualitet påverkar såväl patientens som sjuksköterskans syn på sexualitet och kan ge 
svårigheter vid diskussion om sexualitet. För att underlätta för sjuksköterskan vid 
kommunikation med patienten om sexualitet finns det en modell (PLISSIT-modellen). 
Trots teoretiska hjälpmedel tycks sjuksköterskan ha svårigheter med att diskutera sexualitet 
med patienten. Syftet med studien var att undersöka vad det är som hindrar sjuksköterskan 
att diskutera sexualitet med patienten. Metoden som användes var litteraturstudie. Sex 
teman framträdde från de vetenskapliga artiklarna i dataanalysen: bristande 
kommunikation, bristande utbildning, sjuksköterskans känslor, inte sjuksköterskans 
ansvarsområde, samhällssyn och kulturella faktorer och avdelningsmiljö. Resultatet visar 
att sjuksköterskan känner sig generad när han/hon ska diskutera sexualitet med patienten 
och tycker att patienten ska ta initiativ till diskussionen. Även sjuksköterskans egna 
känslor påverkar diskussionen om sexualitet. Sjuksköterskan behöver utbildning och 
träning i att diskutera sexualitet med patienten. Sjuksköterskor vill ha en plats där de kan 
sitta ostört med patienten och diskutera sexualitet.  
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Studies have shown that patients can have physical and mental sexual problems, which can 
be pain and discomfort with the penetration, leak of urine, vaginal lubrication, loss of 
orgasm and problems with the erection. Societies view of sexuality influence both the 
patients and the nurse’s view of sexuality which gives difficulties in discussing sexuality. 
To facilitate the communication of sexuality between the nurses and the patients the 
PLISSIT-model can be used. The aim of this study was to identify what is preventing the 
nurse to discuss the sexuality with the patient. The method of this study was a literature 
review. Six themes was located from the articles, deficient communication, deficient 
education, nurses’ feelings, not the nurses’ responsibility, social outlook and cultural 
factors and the nursing ward environment. The findings were that the nurse feeling 
embarrassed when he/she discusses sexual problems with the patient and thinks it is the 
patient who should ask about the sexual problems. The nurses own feelings affect the 
discussion about sexuality. The nurses need more education and practice to discuss 
sexuality with the patients. The nurses wish to have a place where they can discuss 
sexuality with the patient. 
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INTRODUKTION 

Som sjuksköterskestudent har jag upplevt att det inte är många sjuksköterskor som 
samtalar med patienten om sex- och samlevnadsproblem förknippade med sjukdomen eller 
problem orsakade av medicineringen som sjukdomen kräver. Under kliniska studier har 
reflektioner över eventuella svårigheter att diskutera patientens sexuella problem mellan 
personalgrupper på avdelningarna iakttagits. 
 
Litteraturstudie valdes för att se hur mycket som finns dokumenterat om vad som hindrar 
sjuksköterskan att diskutera sexualitet med patienten. 
 
Sexualitet är benämning på de beteenden som är förknippade med könslig fortplantning. 
Den mänskliga sexualiteten innefattar olika behov och handlingsmönster som uttrycks 
ibland annat intima och emotionella relationer och sexuell njutning (Nationalencyklopedin, 
2006). 

Definitioner 
Det finns flera definitioner av sexualitet och sexuellt välbefinnande. WHO (RFSU och 
Handikappförbunden, 2007) definierar sexualitet enligt följande: 
 
Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet. Det gäller såväl kvinna 
och man som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte 
kan särskiljas från andra livsaspekter. Sexualiteten är inte synonymt med samlag, det 
handlar inte om huruvida vi kan ha orgasm eller inte och är heller inte lika med summan 
av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualiteten 
är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och 
närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt hur vi rör vid andra och 
själva tar emot beröring. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar 
och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa. 
 
Vidare definierar WHO (RFSU och Handikappförbunden, 2007) sexuellt välbefinnande 
såsom 
 
Sexuellt välbefinnande innebär att känna igen mångsidigheten och det unika i varje 
människas sexuella upplevelser, erfarenheter och behov. Samt fastslå individens rättighet 
att vara fri från sexuellt utnyttjande, förtryck och misshandel. 
 
Enligt Världsföreningen för sexuella rättigheter (World Association for sexual rights, 
1999) bör sexuell vård vara tillgänglig för att förebygga och vårda besvär, problem och 
frågor om sexualitet. 
 
All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt 
ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan 
åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning skall vara förbjuden (Europeiska Unionen, 2000). 
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Enligt svensk sjuksköterskeförening (2002) ska all verksamhet inom hälso- och sjukvård 
utgå från en humanistisk grundsyn och bedrivas utan åtskillnad av nationalitet, ras, 
hudfärg, kön, ålder, språk, religion, politisk åskådning, sexuell läggning eller social 
ställning. 

Faktorer som påverkar folkhälsa 
Sveriges folkhälsopolitik utgår från elva målområden. Ett av dem är trygg och säker 
sexualitet och en god reproduktiv hälsa (Lundgren, 2006) vilket är grundläggande behov 
för individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. Människor med funktionshinder och 
människor med annan etnisk bakgrund är i högre grad än andra utsatta för faktorer som kan 
leda till en sämre sexuell och reproduktiv hälsa. Detsamma gäller människor, till exempel 
homo- eller bisexuella, som blir utsatta för fördomar, diskriminering, tvång och våld. 
Genom att förebygga hälsorisker förknippade med sexuellt beteende stärks individens egen 
identitet och självkänsla men också sexualkunskap och ökad förmåga att hantera relationer 
till andra människor (Jonsson, 2006). 

Sexuella problem relaterade till sjukdom 
I denna studie nämns några sjukdomar som kan ge sexuella problem. Även de sexuella 
problemen är exempel. Det kan alltså finnas fler sjukdomar, skador och sexuella problem 
än vad som nämns i den här studien. 
 
Exempel på fysiska förändringar som påverkar sexuell samlevnad vid MS, hypotalamus- 
och hypofysrubbningar, bröstcancer och diabetes mellitus kan vara minskad vaginal 
lubrikation (när kvinnan blir våt och genomblödningen i underlivet ökar) (Gagliardi, 2003; 
Hulter & Lundberg, 1994; Hulter, Berne & Lundberg, 1998; Speer, Hillenberg, Sugrue, 
Blacker, Kresge, Decker, Zakalik & Decker, 2005). Utebliven orgasm är ett vanligt 
problem vid många sjukdomar (Gagliardi, 2003; Hulter & Lundberg, 1994; Carmack 
Taylor et. al., 2004; Speer et. al., 2005). Även depression påverkar sexualiteten negativt 
(Gagliardi, 2003; Carmack Taylor et. al., 2004; Speer et. al., 2005). Användande av 
kateter, inkontinens i tarm, bortfall av känseln i genitalia (Gagliardi, 2003) samt 
urinläckage kan ge svårigheter vid sexuellt samspel (Gagliardi, 2003; Lalos, Berglund & 
Lalos, 2001).  
 
De vanligaste sexuella funktionsstörningarna hos män är för tidig utlösning, lustproblem 
(Sjögren, 1994) och erektionsproblem (Gagliardi, 2003; Schiavi, Stimmel, Mandeli, 
Schriener-Engel & Ghizzani, 1995).  
 
Hos kvinnor är det oftast lusten som ökar eller minskar beroende på sjukdom och/eller 
behandling (Sjögren, 1994). Vid äggstockscancer och bröstcancer är smärta och obehag 
vid penetration ett problem vid sexuellt samliv (Carmack Taylor et. al., 2004; Speer et. al., 
2005). 

Sexuella problem relaterade till läkemedel 
Exempel på läkemedel som ger sexuella problem är läkemedel mot högt blodtryck, 
läkemedel som minskar magsyraproduktionen, icke-steroida antiinflammatoriska preparat, 
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läkemedel mot depression och antipsykotiska eller neuroleptiska läkemedel. Cellgifter och 
könshormoner kan påverka sexualiteten. Även rökning och alkohol kan påverka 
sexualiteten (Lundberg, 1994). Vid biverkningar som ger sexuella problem bör nyttan med 
läkemedlet vägas upp mot biverkningarna. Ges det mot högt blodtryck kan utebliven 
medicinering vara livshotande därför är det viktigt att informera om alla slags biverkningar 
så att patienten inte slutar ta sitt läkemedel på grund av biverkningen. Det bör göras en 
avvägning vad som kan vinnas med behandlingen och vilka biverkningar patienten kan stå 
ut med (Ottosson, 1994). 

Sexualitet i samhället 
Under senare år har inställning till sex debatterats livligt i media, det har bland annat gått 
att läsa om gruppvåldtäkter på unga tjejer med unga förövare, om förändrade sexualvanor 
och om en ökad konsumtion av porr. I skolorna tycks det observeras en hårdare attityd där 
sexuella trakasserier är vanliga (Bergström & Foxhage, 2001).  
 
Sexuella samvaron är den mest privata i våra liv och det som är mest reglerat av kultur och 
samhälle (Jacobson-Widding, 2002). De flesta har en uppfattning om vad som betraktas 
som manligt eller kvinnligt, kvinnan förväntas vara på ett visst sätt och mannen på ett 
annat. Samhället är uppbyggt utifrån föreställningen om två kön som är varandras 
motsatser. Systemet bygger på att mannen är överordnad kvinnan vilket är ett orättvisst 
system där jämställdhet inte råder. Män har större makt att definiera de sexuella 
utrymmena och att utöva kontroll över gruppen kvinnor. Genusförväntningarna är ständigt 
närvarande i vår kultur och i samhället. De påverkar oss i våra livsval. Även sexualiteten är 
socialt konstruerad vilket innebär att synen på sexualitet och sex ständigt förändras och att 
det inte finns någon ”naturlig” sexualitet. I samhället idag är heterosexualiteten en norm 
och det är denna sexuella identitet som de flesta betraktar som ”normal”, ”naturlig” och 
”önskvärd” och som därför inte ifrågasätts. Parförhållandet mellan man och kvinna är ett 
samlevnadssätt som är godkänt av samhället. Beteenden eller individer som avviker från 
normen riskerar att drabbas av omgivningens ifrågasättande eller direkta ogillande. 
Kvinnor är oftast mer positiva och mer tillåtande till homosexualitet än vad män är 
(Bergström & Foxhage, 2001). 
 
Det sexuella utrymmet ser olika ut för män och kvinnor. Begränsningarna hänger samman 
med de traditionella könsrollerna (Bergström & Foxhage, 2001). Vem som får eller inte får 
ha sexuella relationer med styrs i vårt samhälle av kulturella regler. Samhällets normer 
bestämmer när, var och hur den sexuella samlevnaden utövas (Jacobson-Widding, 2002). 
”Regelverket” kring sexualitet beskriver vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet, 
viktigt är att inte överskrida gränserna för det tillåtna. Ibland är gränserna tydliga, andra 
gånger mindre tydliga (Bergström & Foxhage, 2001). ”Regelverket” kan till exempel 
innehålla regler om att människor som tillhör olika grupper ifråga om makt eller socialt 
inflytande bör undvika sexuella anspelningar eller samtalsämnen kring sexualitet 
(Jacobson-Widding, 2002).  
 
Män har lättare för att använda sexrelaterade begrepp än vad kvinnor har. För kvinnor är 
det mer ”förbjudet” att nämna sexrelaterade begrepp men för män är det däremot tillåtet att 
prata kåthet, onani, samlag, porr och könsord. I samhället finns det även normer för det 
sexuella umgänget. Kvinnor kan bli kallade hora om de haft sexuellt umgänge eller bara 
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flörtat med en man och hora ses då som något negativt. Män som har sexuellt umgänge 
med många kvinnor kan till exempel bli kallade bock eller casanova och detta ses då som 
något positivt (Bergström & Foxhage, 2001).  
 
Kvinnor har oftast för lite kunskap om hennes egna sexuella gensvar och sina yttre 
könsorgan eftersom dessa ämnen oftast osynliggörs i samhället. Både män och kvinnor vet 
att det som händer med mannens könsorgan när han blir sexuellt upphetsad kallas erektion 
men det är inte många som vet att kvinnans sexuella upphetsning heter lubrikation. Onani 
skiljer sig mellan män och kvinnor både kring frågor och kring attityd. Män har oftast en 
grundläggande positiv inställning till onani och något som män pratar mer öppet om än vad 
kvinnor gör. För kvinnor är det mer tabu att prata om onani på ett positivt sätt (Bergström 
& Foxhage, 2001). 

Omvårdnadens syfte 
Vid omvårdnadsarbete är det viktigt att se till hela människan och inte bara till sjukdomen 
(SOSFS 1993:17). Sjuksköterskan bör ge patienten trygghet i vården, respektera patientens 
självbestämmande och integritet. Omvårdnaden bör utformas och genomföras så långt det 
är möjligt i samråd med patienten (SFS 1982:763). 
 
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) är syftet med omvårdnad att stärka 
hälsan, förebygga sjukdom och ohälsa. Omvårdnadens syfte är att återställa och bevara 
hälsan efter individens möjligheter och behov men även att minska lidandet och ge 
möjlighet till en värdig död. Omvårdnadens syfte bör vara att skapa en hälsobefrämjande 
miljö där smärta och obehag minskas samt att omvårdnaden bör ge stöd och hjälp åt 
patienter i deras reaktioner på sjukdom, trauma, funktionshinder och i 
behandlingssituationer, alltså främja hälsa och förebygga ohälsa. Det är viktigt att se 
patienten i ett helhetsperspektiv och inte bara sjukdomen vilket innebär att patienten och 
eventuellt anhöriga ska ges möjlighet att delta i vården om detta är möjligt och att 
sjuksköterskan tar till vara patientens egna resurser. Samtidigt måste omvårdnaden 
planeras och genomföras så att sjuksköterskan inte bryter mot patientens integritet och 
behovet av säkerhet och självständighet måste respekteras. Det grundläggande inom 
omvårdnad är att sjuksköterskan bemöter patienten med respekt. Det är viktigt att patienten 
är delaktig i omvårdnaden och får möjlighet att tillsammans med sjuksköterskan formulera 
mål för fysisk, psykisk, social och andlig hälsa. Även anhöriga kan vara delaktiga i vården 
om patienten önskar detta eller om omständigheterna tillåter det. Sjuksköterskan ska ge 
rådgivning och vägledning som stöd för patienten och anhöriga för att möjliggöra en trygg 
och säker hemgång efter sjukhus- eller öppenvård.  

Omvårdnadsdokumentation 
För att uppnå en god och säker vård måste omvårdnadsåtgärder som förebyggande insatser, 
diagnostik, vård och behandling av patienten dokumenteras (SOSFS 1993:17). Uppgifterna 
ska journalföras enligt patientjournallagen 3 § (SFS 1982:562). För att underlätta för 
sjuksköterskan att föra journal finns det en modell som underlag, den så kallade VIPS-
modellen. VIPS-modellen är en modell och praktisk handbok för sjuksköterskor för att 
kunna dokumentera omvårdnad enligt sökord. VIPS står för Välbefinnande, Integritet, 
Prevention och Säkerhet. Det finns ett antal sökord i VIPS och några exempel på dessa är 
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kommunikation, andning/cirkulation, nutrition, elimination, sömn och andligt/kulturellt. 
Ett annat sökord i VIPS-modellen är sexualitet/reproduktion. Tanken med sökorden är att 
sjuksköterskan ska ha stöd/underlag vid dokumentation. Under sökordet 
sexualitet/reproduktion kan sjuksköterskan dokumentera om samlevnad, störningar, krav 
och förväntningar. Störningar kan vara fysiologiska funktionshinder vad gäller organ och 
reproduktion men det kan också vara psykologiska funktionshinder som avser attityder, 
kunskap, sexuell erfarenhet och könsroller. Sjuksköterskan kan dokumentera om patientens 
relationer, krav och förväntningar. Det är viktigt att sjuksköterskan upptäcker och 
dokumenterar problem inom detta område för att kunna ge den omvårdnad som behövs när 
det gäller personer med handikapp och under rehabilitering efter till exempel stroke, 
hjärtsjukdomar och amputationer (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000). 

Sjuksköterskans kommunikation med patienten 
När sjuksköterskor kommunicerar med patienter bör han/hon tänka på att ta sig den tid som 
patienten behöver och tänka på att inte leda ett samtal så att det tar längre tid än vad som 
finns att förfoga över. Sjuksköterskan bör visa patienten att han/hon tror på sitt arbete och 
ber om hjälp om det behövs, då visar sjuksköterskan tillit till patienten. Det är av stor 
betydelse för patienten att sjuksköterskan inte undviker svåra frågor. Sjuksköterskan bör 
arbeta så att patienten känner trygghet, vilket skapas genom att sjuksköterskan har ett lugnt 
yttre. I samtalet är det av stor vikt för patienten att sjuksköterskan är tydlig i sitt sätt att 
kommunicera och att samtalet är på en nivå så att patienten förstår. Dessa fyra begrepp 
(tid, tillit, tydlighet och trygghet) bildar formeln Tx4 vilken kan vara av värde att ha i 
minnet vid omvårdnadsarbete (Carlson, 1991). 
 
Människor kan få ett aktivt sexualliv genom att lära sig att uttrycka sin sexualitet på ett nytt 
sätt (Gagliardi, 2003). Det är därför betydelsefullt för patienten att sjuksköterskan svarar på 
frågor och informerar patienten om sexualitet i patientvården (Crumlish, 2004) eller om det 
är nödvändigt föreslå rådgivning (Gagliardi, 2003). Samtidigt är det lika viktigt att ta 
hänsyn till patienten om denne inte vill diskutera sina sexuella problem (Crumlish, 2004). 
Sexualitet är en väsentlig del av den mänskliga processen. Sjuksköterskor bör därför 
identifiera sexuella problem, vilket kan göras genom att fråga patienten om det finns några 
frågor kring sexuella problem. Dock är det viktigt ta hänsyn till patienten och dess 
eventuella partners känslor (Albaugh & Kellogg-Spadt, 2003; Gagliardi, 2003). Det bör 
finnas kvalificerade sjuksköterskor som kan bilda stödgrupper eftersom sexualiteten är en 
viktig del av livet (Gagliardi, 2003). För att underlätta för sjuksköterskan vid frågor och 
problem angående sexualitet finns det en modell för detta; PLISSIT-modellen. Den indelas 
i 4 nivåer och varje bokstav eller par av bokstäver bildar en metod för rådgivning vid 
sexuella frågor. Det är upp till varje klinik hur många nivåer som ska lyftas fram men nivå 
1 och 2 bör varje klinik kunna tillgodose. Meningen med P-LI-SS-IT-modellen är att det 
ska ses som ett hjälpmedel för kliniken/sjuksköterskan att använda sig av vid frågor om 
sexualitet och att det även går att utveckla modellen för den specifika kliniken som ska 
använda den. 
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De fyra nivåerna är:  
 

1. P – Permission  
Tillåtelse, tillåtande hållning, tillåtelse att tala om sexualitet 
Att visa tillåtelse/tillåtande hållning innebär att professionell personal, till exempel 
sjuksköterskan, direkt frågar eller indirekt visar patienten att det är tillåtet att diskutera 
frågor och funderingar kring sexualiteten. På så sätt inbjuder det patienten att ta upp sina 
frågor och eventuella problem kring sexualitet. Detta kan ses som både förebyggande och 
behandlande teknik. 
 

2. LI – Limited Information 
Begränsad information, upplysning, sexualupplysning 
Ge patienten specifik saklig information som är relevant för hans/hennes sexuella problem. 
Det handlar om att patienten ska kunna göra det han/hon har gjort innan sjukdomen/skadan 
eller att hitta nya vägar för sexuellt samliv. Informationen ska ligga på en nivå som 
sjuksköterskan behärskar utan särskild kompetens inom sexologi. Vid mer avancerade 
frågor och problem kan sjuksköterskan hänvisa eller remittera patienten till en specialist 
inom sexologi eller liknande. 
 

3. SS – Specific suggestion 
Konkreta/specifika råd, åtgärder, sexualrådgivning 
Innan kliniken/sjuksköterskan ger specifika råd bör han/hon ha utbildning inom sexologi 
eller liknande. Här gäller det att kunna ge konkreta råd och anvisningar för att hjälpa eller 
underlätta för patienten att ha ett tillfredsställande sexuellt samliv. 
 

4. IT – Intensiv Therapy 
Intensiv terapi, psykoterapi, sexualterapi 
Innebär medicinsk behandling och/eller psykoterapi. Specifik utbildning behövs för 
klinik/sjuksköterska (Annon, 1976). 
 
När sjuksköterskan kommunicerar med patienten om sexualitet bör terminologin vara på 
den nivån att patienten förstår (Albaugh & Kellog-Spadt, 2003; Peate, 2006). Om 
sjuksköterskan använder ord som patienten inte förstår kan det leda till förvirring och 
osäkerhet. Eftersom sjuksköterskan inte alltid vet vilken sexuell läggning patienten har kan 
det vara bättre att säga ”partner” istället för ”pojkvän”/”flickvän”, ”sambo”, 
”maka”/”make” etcetera, om partnern nödvändigtvis måste nämnas (Peate, 2006). Efter att 
problemet är identifierat bör behandling, utvärdering och uppföljning göras tillsammans 
med patienten (Albaugh & Kellog-Spadt, 2003). Enligt Taylor och Davis (2006) bör inte 
sjuksköterskan ställa frågorna ”Har du några andra frågor?” eller ”Är det något mer du vill 
fråga?”. Sjuksköterskan kanske tror att han/hon har gett patienten en möjlighet att prata om 
sina sexuella problem men patienten förstår inte att det är just det som sjuksköterskan 
menar om inte problemen är upplyfta sedan tidigare. Taylor och Davis (2006) menar att det 
är bättre att sjuksköterskan visar att det är tillåtet att diskutera sexuella problem som P:et i 
PLISSIT-modellen visar. Att visa öppenhet inför sexuella frågor kan göras genom att 
sjuksköterskan tar upp ämnet i samtalet. Avdelningen/mottagningen kan också ha 
informationsbroschyrer i exempelvis väntrummet. Informationen bör rikta sig till 
människor i alla åldrar och med olika sexuella läggningar. Sjuksköterskan kan i samtalet 
med patienten diskutera broschyren och på så sätt visa att det är tillåtet att diskutera frågor 
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kring sexualitet. Patienten bör få veta att han/hon har en valmöjlighet att till att inte 
diskutera sexuella frågor. Ett sätt att fråga patienten om han/hon vill prata om sina sexuella 
problem är att helt enkelt fråga ”Vill du prata om det?” när ämnet har tagits upp. Att tänka 
på i samtalet med patienten om sexuella problem är att bara för att patienten blir generad 
betyder det inte att han/hon inte vill prata om problemen. I sådana situationer kan det 
hjälpa att fråga om patienten vill prata om det senare eller om det passar för patienten att 
prata om det vid just det tillfället. Enligt Hulter (2004) behöver sjuksköterskan heller inte 
gilla alla former av mänsklig sexualitet men det underlättar att ha kännedom om hur olika 
människor uttrycker sin sexualitet. Vidare menar Hulter (2004) att all personal inom  
hälso-, sjuk- och socialvård kan ha första nivån, P:et, som ambitionsnivå. I den tillåtande 
hållningen, P:et, innefattar det att kunna se hela människan och att respektera hans/hennes 
sexualitet. 
 
Sammanfattningsvis tycks det vara så att trots att många sjukdomar påverkar patientens 
sexualitet kommer denna problematik i skymundan. Varför undviker sjuksköterskor att ta 
upp detta med patienten trots teoretiska hjälpmedel? 

SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka vad det är som hindrar sjuksköterskan att diskutera 
sexualitet med patienten. 

METOD 

För att uppnå syftet med studien valdes litteraturstudie av vetenskapliga artiklar som 
metod. 
 
För att söka i databaserna identifierades nyckelord och begrepp som passade för syftet, 
dessa är sexuality, nurse, patient-care, communication och nurse-patient-relations. För att 
hitta nyckelord och begrepp användes SweMed +. Nyckelorden och begreppen användes 
sedan vid sökningen i databaserna Academic Search Elite och CINAHL, se tabell 1. Även 
referenslistor i artiklar granskades för att göra en manuell sökning. Vid sökning i CINAHL 
används thesaurus för vissa begrepp för att inte missa några artiklar. För att begränsa 
sökningen i CINAHL har varje sökning innehållit (peer* in sb) or (diss* in dt) or 
(research* in dt), detta för att få ett så vetenskapligt resultat som möjligt. Även i Academic 
search Elite har sökningen begränsats till peer-reviewed. Asterixen (*) betyder att ordet 
kan ha olika ändelser, till exempel kan communic* bilda communication, communicating 
eller communicate. Forskning inom detta område är begränsad, därför begränsas ej 
sökningen till publiceringsår. Artiklar som vid första anblicken valdes bort granskades på 
nytt och de som var lämpliga togs tillbaka till den här studien. Efter att lämpliga referenser 
sökts fram lästes de valda artiklarna igenom och relevant text markerades. Referenserna 
organiserades, analyserades och sammanställdes, se figur 1. Det har varit svårt att finna rätt 
kombination av sökord så att studier med rätt syfte har hittats, många studier har också 
funnits under olika sökordskombinationer varför det inte blev så många i resultatet. 
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Figur 1: Flödesschema över arbetsgången vid en litteraturstu
 
Tabell 1: Sökresultat 

Källa Sökord 
CINAHL ((peer* in sb) or (diss* in dt) or 

(research* in dt)) and ((patient-c
(sexual* and nurs* and commun

CINAHL ((peer* in sb) or (diss* in dt) or 
(research* in dt)) and (sexual* an
and communicat*) and ("Nurse-P
Relations" / all TOPICAL 
SUBHEADINGS / all AGE 
SUBHEADINGS in DE) 

Academic search elite Sex* and communication and nu
CINAHL ((peer* in sb) or (diss* in dt) or 

(research* in dt)) and (sexual* an
stoma and communic*) 

 
För att begränsa studien har följande exklusionskri

• Studier som behandlar HIV/AIDS. 
• Studier som behandlar allmän sex- och sam
• Artiklar som tar upp sexuellt våld eller likn
• Artiklar som behandlar forskning om sexua
• Artiklarna vars syfte inte stämde överrens m
• Artiklar som tar upp om misshandel i samb

Urval 
När artiklarna har granskats för kvalitetsbedömn
metod som har använts och om syftet uppfylldes.
vilken relevans som finns med den teoretiska refer
 
Eftersom forskningen är begränsad inom området
kvalitet. Artiklarna som bedömts ha varit i n
resonemang, vissa artiklar har även haft ett någ
otydligt presenterat resultat. Nio artiklar bedömdes
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De artiklar vars resultat inte innehöll hinder för sjuksköterskan att diskutera sexualitet 
valdes bort eftersom de inte passade in i studien. Det är inte antalet referenser som använts 
i litteraturstudien som är viktigt utan relevansen och kvaliteten som avgör om artikeln är av 
god kvalitet för studien (Polit & Hungler, 1999). Det finns inte så många studier som har 
undersökt vad det är som hindrar sjuksköterskan från att diskutera sexualitet med 
patienten. 

Dataanalys 
För att få fram ett resultat lästes artiklarna igenom ett flertal gånger med den här studiens 
syfte i åtanke. Relevant text markerades i artiklarna, figur 1. Markeringarna lästes sedan 
igenom igen. I samband med det lyftes begrepp, eller små korta meningar, fram som visar 
vad som hindrar sjuksköterskan från att kommunicera med patienten om sexualitet. 
Begreppen och meningarna sammanställdes sedan till en hel text och lästes igenom på nytt 
ett flertal gånger. Begreppen och meningarna flyttades runt så att de som hörde till 
varandra sammanställdes till en grupp. Återigen lästes texten igenom och begrepp och 
meningar som från början placerats i fel grupp flyttades till rätt grupp och texten lästes 
igenom för att kontrollera att begreppen och meningarna placerats i rätt grupp. Dessa 
grupper bildade sex teman med underteman bestående av meningarna och begreppen. 
Teman namngavs efter innehållet i varje grupp. Ett tema svarar på frågan ’Hur?’. Teman 
kan ses som ett uttryck för ett speciellt innehåll i texten. En del begrepp och meningar 
skulle kunna ha placerats i andra grupper, än vad de är i, men alla sex teman flyter ihop på 
ett eller annat sätt (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Tabell 2: Presentation av artiklar, författare, titel, syfte, metod, land och artikelvärdering 

Artikel 1  
Författare Magnan, M.A., Reynolds, K.E. & Galvin, E. A.  
Titel Barriers to Addressing Patient Sexuality in Nursing Practice 
Tidskrift/år MEDSURING Nursing/2005 Oct. 14(5), 282-289 
Syfte Ett syfte var att identifiera och beskriva framträdande attityder och tro om 

sexualitet som kan avhålla sjuksköterskor från att inte uppmärksamma patienters 
sexualitet i vården. Det andra syftet var att bestämma i vilken utsträckning miljö- 
och demografiska variabler, som till exempel vad patienten vårdats för (medicinsk, 
kirurgisk, onkologi), ålder, antal år som personen arbetat som legitimerad 
sjuksköterska och om studiegrupper inriktade på sexualitet fanns. 

Metod Beskrivande metod. 148 sjuksköterskor i åldersgruppen mellan 24 och 60 år.  
Sexualitet är en privat ensak och ska inte diskuteras med patienten. 

Land USA 
Artikelvärdering Artikelns metod är lite svår att förstå, även dess resultat har en invecklad struktur. 

De har använt sig av en dataanalys som har tagit fram signifikanta siffror vilket är 
lite svårt att följa. Annars är det en artikel som visar varför sjuksköterskan tycker 
att det är svårt att diskutera sexualitet med patienten. 
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Artikel 2  
Författare Stead, M.L., Brown, J.M., Fallowfield, L. & Selby, P. 
Titel Lack of communication between healthcare professional and women with ovarian 

cancer about sexual issues 
Tidskrift/år British Journal of Cancer/2003, 88, 666-671 
Syfte Syftet var att identifiera nivån på information, vilken åsikt hälso- och 

sjukvårdsprofession har om sexuella frågor, och om någon träning behövs för 
hälso- och sjukvårdsprofession. Attityder och erfarenheter av kvinnor vid 
information om sexuella frågor var också undersökt. 

Metod Det var 43 st från hälso- och sjukvårdspersonalen som deltog (16 läkare och 27 
sjuksköterskor i åldern 22-62) och 15 kvinnor som överlevt äggstockscancer i 
åldern 42-71 år. Båda grupperna intervjuades med så kallad semistrukturerad 
intervju. 

Land Storbritannien 
Artikelvärdering Lättläst artikel med tydligt upplägg, möjligtvis kunde syftet gjorts tydligare. Väl 

beskrivet och lättförståligt resultat. En väl genomgående diskussion. Där 
författarna påpekar att studien är väl liten men att det ändå ger ett tydligt resultat. 
Resultatet visar att sjuksköterskan har för lite kunskap för att prata om sexualitet 
och att det finns för lite tid för frågor om sexualitet.  

 
Artikel 3  
Författare Rubin R.  
Titel Communication about sexual problems in male patients with multiple sclerosis 
Tidskrift/år Nursing Standard/2005 feb, 19(24), 33-37 
Syfte Syftet med den här studien var att undersöka anledningen till svårigheterna att 

diskutera sexuella problem för Handikapp, Utvärdering och Rehabiliteringsteam 
(Disability, Assessment and Rehabilitation Team – DART) och manliga patienter 
med MS. Syftet för artikeln var att bidra med en kunskapsbas om multidisciplinärt 
teams och patienters uppfattning av att diskutera sexuella problem. 

Metod En kvalitativ tvärsnittsdesign användes. Studien bestod av en fokusgrupp där det 
multidisciplinära DART ingick (som bestod av sjuksköterskor, yrkesterapeut, 
språk- och talterapeut och sjukgymnast) och 11 manliga patienter alla med 
diagnosen MS. Ett semistrukturerat intervjuschema användes. För att ingå i 
DART-gruppen skulle de ha arbetat med samma patienter under samma tidsperiod 
och erfarenheterna var från nyss anställd till att ha arbetat i 20 år inom 
professionen. 

Land Storbritannien 
Artikelvärdering Metoden är lite svåröversiktlig däremot är resultatet översiktligt där det är lätt att 

hänga med i resonemanget och det är bra uppdelat med personal och patienter. De 
erkänner att studien är liten men att dess resultat ändå är användbart för att kunna 
få en uppfattning om svårigheterna att diskutera sexualitet med patienten. 
Resultatet visar att sjuksköterskan undviker ämnet så länge patienten inte ställer 
frågor om sexualitet. På grund av för lite kunskap om sexualitet blir sjuksköterskan 
generad. 

 
Artikel 4  
Författare Guthrie, C. 
Titel Nurses´perceptions of sexuality relating to patient care 
Tidskrift/år Journal of Clinical Nursing/ 1999; 8: 313-321 
Syfte Syftet med den här studien var tre stycken punkter: 

- Att göra sig en föreställning om fenomenet av sexualitet och relaterade faktorer 
från perspektivet sjuksköterska arbetandes på akutkirurgisk avdelning 
- Att försöka generera teorin för att förklara fenomenet 
- Att undersöka hur sjuksköterskans iakttagelseförmåga av sexualitet skulle kunna 
ha inflytande på åtgärder i sjukvården 
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Metod En kvalitativ studie som använder sig av en grundteori för att se hur sjuksköterskan 
ställer sig till definitionen sexualitet på en akutkirurgisk avdelning och tänka på 
hur det påverkar den daglig patientvården. 10 personalsköterskor blev noga utvalda 
från ett stort undervisningssjukhus och blev sedan intervjuade. 

Land Storbritannien 
Artikelvärdering Enligt författaren själv är studien en del av en Masters-utbildning och var därför 

tidsbegränsad vilket kan ha påverkat storleken på studien. 
Resultatet är lätt att förstå och översiktligt med en del intressanta åsikter om 
sexualitet. 
Familjebakgrunden påverkar sjuksköterskan vad gäller diskussioner om sexualitet. 
Tung arbetsbelastning ger för lite tid till diskussioner om sexualitet. Allmänheten 
kan se sjuksköterskan som ett sexobjekt. 

 
Artikel 5  
Författare Haboubi, N, H, J, & Lincoln, N. 
Titel Views of health professionals on discussing sexual issues with patients 
Tidskrift/år Disability and rehabilitation/ 2003; 25(6)m 291-196 
Syfte Syftet var att studera hälsoprofessioners syn, både i akuta vården och 

rehabiliteringen, angående att diskutera sexuella frågor med patienten. 
Metod 824 läkare, sjuksköterskor och terapeuter deltog i studien. Först gjordes en 

pilotstudie med ett frågeformulär som sedan skickades ut till deltagarna. 
Land Storbritannien 
Artikelvärdering Metoden var lite svårbegriplig och var inte så väl definierad. Resultatet var lite kort 

och dåligt utvecklat men det gick ändå att följa deras tankeresonemang. 
Resultatet visar att det är för lite eller ingen träning alls i hur sjuksköterskan ska 
diskutera begreppet sexualitet med patienten. Det är även ont om tid för 
diskussioner om sexualitet. 

 
Artikel 6  
Författare Borwell, B. 
Titel The psychosexual needs of stoma patients 
Tidskrift/år Stoma care nursing/ 1997, 12(4), 250-255 
Syfte Syftet med studien var: 

- Att undersöka svårigheterna stomisjuksköterskor upplever vid frågor om 
sexualitet från stomipatienter 
- Att identifiera behovet av utbildning eller träning och konsekvenserna för 
framtida planering och förberedelser för stomisjuksköterskor 

Metod En kvantitativ del med frågeformulär baserad på ”teori av genomtänkt grund” för 
att förutspå och förstå beteendet hos stomisjuksköterskor. En kvalitativ del med 
intervjuer som användes provisoriskt för att definiera och förklara teman som kom 
fram. 

Land Storbritannien 
Artikelvärdering Den här studien är både kvalitativ och kvantitativ vilket ger lite olika sätt att 

redovisa resultatet. Det är ändå lätt och överskådligt att följa resonemanget i 
resultatet vilket också författaren påpekar, det ger ett djupare resultat. 
Terminologin som sjuksköterskan använder kan vara svår för patienten att förstå 
och då blir både patienten och sjuksköterskan generade. Det är för lite utbildning i 
hur sjuksköterskan ska diskutera sexualitet med patienten. 

 
Artikel 7  
Författare Lewis, S. & Bor, R. 
Titel Nurses´ knowledge of and attitudes towards sexuality and the relationship of these 

with nursing practice 
Tidskrift/år Journal of Advanced Nursing/ 1994, 20, 251-259 
Syfte Syftet var: 

- Att upptäcka huruvida sjuksköterskans kunskaper om attityder kring sexualitet 
har ändrats över tiden 
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- Att etablera en bild hur sjuksköterskor rutinmässigt diskuterar sexualitet med sina 
patienter som en del i omvårdnaden och särskilt huruvida sexualitet ingår i 
anamnesen med patienten 
- Att fundera över relationen mellan dessa frågor 

Metod Sjuksköterskor från ett sjukhus i London deltog och medelåldern på de som svarat 
var 27 år. Ett frågeformulär bestående av fyra delar användes. Del ett bestod av 
demografisk data, till exempel ålder, kön, civilstånd, religion, var personen arbetar 
och hur sexualitet tas upp i anamnesen. Del två bestod av 16 frågor angående 
sjuksköterskans arbete, till exempel om sjuksköterskan är bekväm med att 
diskutera sexualitet med patienten. Här användes en Likert-skala, vissa svar kunde 
vara från aldrig till alltid och andra svar från 1 till 5. Del tre och fyra bestod av en 
SKAT-skala som mätte sexuella attityder och kunskap.  

Land Storbritannien 
Artikelvärdering Utförligt redovisad metod, skalorna som använts är väl förklarade i studien. 

Resultatet kunde varit bättre redovisat då det är lite otydligt i förhållande till syftet. 
Lättöverskådliga tabeller. 
Resultatet visar att sjuksköterskan blir generad vid samtal om sexualitet och att det 
behövs mer utbildning inom ämnet. Kvinnliga sjuksköterskor har svårare att 
diskutera sexualitet än manliga sjuksköterskor. 

 
Artikel 8  
Författare Steinke, E., E. & Patterson-Midgley, P., E. 
Titel Perspectives of Nurses and Patients on the Need for Sexual Counseling of MI 

Patients 
Tidskrift/år Rehabilitation Nursing/ 1998, 23(2), 64-70 
Syfte Syftet var att jämföra sjuksköterskors och patienters perspektiv vid rådgivning vid 

sexuella behov hos patienter med hjärtinfarkt 
Metod 171 sjuksköterskor (14 män och 157 kvinnor) och 96 patienter fick ett 

frågeformulär med en kvantitativ del. En mer öppen fråga var inkluderad där 
sjuksköterskorna skulle ge kommentarer och exempel på erfarenheter av sexuella 
problem/frågor från patienter med hjärtinfarkt. Patienterna skulle skriva någon 
fråga eller problem de hade om sexualitet efter hjärtinfarkten som inte hade blivit 
diskuterad på sjukhuset. 

Land USA 
Artikelvärdering En artikel som är överskådlig och lätt att förstå. Resultatet är överskådligt och lätt 

att förstå och väl återgett i diskussionen. 
Resultatet visar att det behövs mer utbildning för att lättare kunna diskutera 
sexualitet med patienten. Samhällets syn på sexualitet påverkar sjuksköterskans 
öppenhet om sexualitet. 

 
Artikel 9  
Författare Magnan, M. A. & Reynolds, K. 
Titel Barriers to Addressing Patient Sexuality Concerns Across Five Areas of 

Specialization 
Tidskrift/år Clinical Nurse Specialist/ 2006, 20(6), 285-292 
Syfte Syftet med studien var att undersöka hinder för att diskutera sexualitet med 

patienten över områden av specialiseringar 
Metod En beskrivande design användes för att skaffa sig information om sexuella attityder 

och tro hos sjuksköterskor som arbetar över fem specialområden och att undersöka 
hur data såsom ålder, arbete och erfarenheter påverkar sjuksköterskan samt 
möjligheten för utbildning i sexualitet. Det var 302 sjuksköterskor som deltog i 
studien från ett stort sjukhus. Dataanalysen gjordes med ett dataprogram, SPSS 
11.0. Även sjuksköterskans attityd och värderingar om patientens sexualitet 
uppskattades med ett mätinstrument, Sexuality Attitudes and Beliefs Survey 
(SABS) (undersökning om attityder kring sexualitet och värderingar). 
Sjuksköterskorna specialitetsområden var onkologi, medicin, kirurgi, gynekologi 
och rehabilitering. 
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Land USA 
Artikelvärdering Artikeln var överskådlig och lätt att förstå. Resultatet var bra presenterat och 

lättöverskådligt. Dock kunde det varit ett större urval av sjuksköterskor vilket 
artikelförfattarna tar upp som ett hinder i studien. 
Resultatet visar att sjuksköterskan inte har tid att diskutera sexualitet. 
Sjuksköterskan förstår inte att patientens sjukdom och/eller behandling kan 
påverka patientens sexualitet. 

Etiska aspekter 
De grundläggande etiska aspekterna ska följas genom att respektera andra människor i de 
aktuella artiklarna, förebygga/förhindra skador på någon annan person och analysera 
studien så rättvist som möjligt genom att sätta gränser för eget intresse (Medicinska 
forskningsrådet, 1996). Artiklar ska inte förvrängas, tolkas eller väljas bort så att det blir 
till studiens fördel. Översättningen från engelska till svenska ska göras grundligt. 
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RESULTAT 

Efter att analyserat och bearbetat artiklarna har sex teman framträtt, vilka är följande: 
bristande kommunikation, bristande utbildning, sjuksköterskans känslor, inte 
sjuksköterskans ansvarsområde, samhällssyn och kulturella faktorer och avdelningsmiljö, 
vilka framgår av tabell 3. 
 
Tabell 3: Presentation av i vilka artiklar som respektive huvudtema återfinns 
Teman: Artikelnummer: 
 1 2 3 4 5 6 7 8  9 
Bristande kommunikation X X X X X   X X 
Bristande utbildning  X X  X X X X X 
Sjuksköterskans känslor X X X   X X X X 
Inte sjuksköterskans ansvarsområde X X X X    X X 
Samhällssyn och kulturella faktorer X X  X  X  X  
Avdelningsmiljö  X  X X   X  

Bristande kommunikation 
Det framkom att en del sjuksköterskor tycker att det är störande att fråga om sexuella 
problem om patienten inte själv tar upp frågan och då frågar inte heller sjuksköterskan efter 
eventuella problem. Det är alltså patienten som får ta initiativet vid sexuella problem eller 
frågor. Många sjuksköterskor väntar tills patienten frågar själv och en del sjuksköterskor 
anser att de rent av borde vänta tills patienten frågar själv. Sjuksköterskan är rädd att 
patienten backar om hon/han blir tillfrågade. En del sjuksköterskor anser att det inte finns 
några sexuella problem om inte patienten själv ser det som ett problem och då borde inte 
sjuksköterskan heller göra det.  
 
Sjuksköterskan undviker också frågan för att hon/han är rädda för att patienten svarar 
något otrevligt som till exempel att sjuksköterskan ska sköta sig själv. Sjuksköterskan tror 
också att patienten inte förväntar sig att sjuksköterskan ska ta upp problem såsom 
sexualitet. En del sjuksköterskor vet inte att patienter kan uppleva sexuella problem eller 
frågor och att patienten kan behöva prata om sexualitet.  
 
Något som bekymrar sjuksköterskan är att inte veta vad denne ska svara om det verkligen 
visar sig att patienten har sexuella problem eller frågor. Sjuksköterskan undviker därför att 
ta upp ämnet sexualitet för att slippa obekväma och genanta situationer där han/hon inte 
kan svara på frågorna. 
 
De flesta sjuksköterskorna tycker att det är lättare att prata med yngre patienter om 
sexualitet, äldre patienter gör dem generade. En annan anledning till att sjuksköterskan inte 
diskuterar sexualitet med sina patienter är för att sjuksköterskan anser att patienten är för 
gammal för att ha någon sexuell aktivitet.  
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Att patienten inte är ensam eller att sjuksköterskan träffar patienten under en behandling är 
faktorer som är avgörande för sjuksköterskan att inte ta upp begreppet sexualitet med 
patienten. Sexualitet har även låg prioritet under en behandling. Det kan också röra sig om 
sådana saker som patientens civilstånd och att det inte är passande att prata med patienten 
om sexualitet som avgör om sjuksköterskan lyfter upp ämnet eller inte. 
 
Många gånger diskuterar inte sjuksköterskan begreppet sexualitet med patienten för att den 
är för svårt skadad eller för sjuk och då anser sjuksköterskan att det inte finns någon tid till 
att prata om sexualitet. Sjuksköterskan tror också att patienten inte är intresserad av att 
prata om sexualitet i sådana svåra tillstånd. Det är istället just då viktigare att bekymra sig 
för patientens sjukdom eller skada och sexualitet får då en låg prioritet enligt 
sjuksköterskor. Därför är det många gånger patientens välmående som avgör om 
sjuksköterskan lyfter upp begreppet sexualitet i samtalet. Att inte någon annan i 
personalgruppen pratar med patienten angående sexualitet resulterar i att ingen 
sjuksköterska tar upp de eventuella problemen med patienten. 

Bristande utbildning 
Det största hindret till att diskutera sexualitet är att sjuksköterskan har för lite kunskap, 
utbildning och erfarenhet kring ämnet sexualitet för att kunna ge rätt stöd. Sjuksköterskor 
vill ha mer utbildning om biologi, psykologi och sociala aspekter kring sexualitet för att 
kunna veta vilka hjälpmedel de ska använda så att det inte blir så genant att diskutera 
sexualitet. Även brist på eller dålig träning både i utbildningen och på 
avdelningen/mottagningen gör att många sjuksköterskor bli generade när ämnet lyfts upp. 
Sjuksköterskan förstår heller inte att patientens sjukdom och/eller behandling kan påverka 
patientens sexualitet. 
 
Det finns ett gap mellan kunskap eller icke kunskap och behovet av kunskap vilket 
resulterar i att sjuksköterskor undrar hur de ska undervisa patienten i sexualitet, hur ämnet 
ska diskuteras och hur rätt information ska ges. Sjuksköterskan blir generad över att inte 
kunna hjälpa patienten med frågor och problem. Ett problem är att det inte finns någon 
mall att följa eller några riktlinjer. Sjuksköterskan använder en viss terminologi för att 
beskriva könsorgan och deras funktion och patienten använder en annan vilket leder till att 
sjuksköterskan tycker att det är genant. Att patienten inte förstår terminologin påverkar 
patient/sjuksköterskerelationen negativt. 

Sjuksköterskans känslor 
När sjuksköterskan ska diskutera sexuella problem eller frågor med patienten kan 
sjuksköterskan påverkas av egna känslor. Att sjuksköterskan blir generad är den största 
orsaken till att sjuksköterskan undviker att prata med patienten om sexuella problem eller 
frågor som rör sexualitet. Sjuksköterskan känner sig heller inte bekväm i att diskutera 
sexuella angelägenheter och blir då osäker och sårbar i sin roll som sjuksköterska. När 
patienten blir generad är det lätt att sjuksköterskan också blir det och då undviks ämnet. 
Även förlägenhet och orolighet gör att sjuksköterskan undviker ämnet sexualitet. 
 
För att kunna prata om sexuella angelägenheter måste sjuksköterskan känna sig trygg i sig 
själv genom att ha en fördomsfri attityd och vara personligt förberedd.  
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Det framkom att kvinnliga sjuksköterskor har svårare för att diskutera sexualitet med 
patienten än vad män har. Även sjuksköterskans ålder, till exempel att sjuksköterskan är 
yngre än patienten, och civilstånd har avgörande betydelse om sjuksköterskan diskuterar 
sexualitet med patienten. En del sjuksköterskor tycker även att det en personlig ensak som 
inte ska diskuteras. 

Inte sjuksköterskans ansvarsområde 
Sjuksköterskan anser att experter som har arbetat i många år eller psykologer ska diskutera 
sexualitet med patienten. En del sjuksköterskor hänvisar därför till andra professioner vilka 
kan vara läkare eller sjuksköterskor med specialistkompetens inom ämnet men inte till en 
vanlig allmänsjuksköterska. Sjuksköterskor anser att det finns för dåligt med resurser att 
tillgå, som till exempel specialistsjuksköterskor. Enligt sjuksköterskor är det någon annans 
ansvar att diskutera problem och frågor kring sexualitet, det är inte sjuksköterskans uppgift 
att hjälpa patienten med sådana frågor. Sjuksköterskan ska vårda hela människan och inte 
diskutera personliga ämnen. Sjuksköterskan finns till för att hjälpa patienten med annat än 
problem med sexualiteten. Att fler och fler sjuksköterskor har andra ansvarsområden och 
mindre kontakt med patienter resulterar i att svåra frågor som sexualitet undviks. 

Samhällssyn och kulturella faktorer 
Olika kulturella bakgrunder kan ha vara en faktor som har avgörande betydelse för om 
sjuksköterskan diskuterar sexuella problem eller frågor med patienten. Till exempel om 
sjuksköterskan kommer från en familj där sexualitet är tabubelagt kan det vara svårt att 
konfrontera patienten om sexualitet. Även språket kan få sjuksköterskan att undvika frågor 
om sexualitet. 
 
Eftersom samhället inte diskuterar sexualitet öppet påverkar det sjuksköterskan att inte 
heller göra det, sexualitet är mer eller mindre ett tabubelagt ämne i samhället. Samhället 
påverkar även sjuksköterskans syn på homosexualitet. Samhället visar en negativ attityd 
mot homosexuella vilket också påverkar sjuksköterskans syn. Allmänheten kan se 
sjuksköterskan som ett sexobjekt på grund av att media framställer sjuksköterskan med 
stora bröst och kort kjol. 

Avdelningsmiljö 
När sjuksköterskan väl pratar med patienten om sexualitet är de stressade på grund av 
pressen att hinna allt under en begränsad tid. Tidspress och tung arbetsbelastning resulterar 
i att sjuksköterskan undviker frågor kring sexuella problem. 
 
Idag är det många patienter på en och samma sal och att diskutera något så privat som 
sexualitet med bara ett draperi emellan gör att det är svårt att lyfta fram de verkliga 
problemen. Det finns ont om privata utrymmen eller enskild plats på sjukhusets 
avdelningar och därför frågar sig många sjuksköterskor var diskussionen ska ske så att inte 
alla i salen hör att en patient har sexuella problem. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka vad det är som hindrar sjuksköterskan att diskutera 
sexualitet med patienten och det framkom en del varierande hinder.  
 
Det framkom i resultatet att sjuksköterskan tycker att det är störande och genant att fråga 
om sexuella problem och att patienten själv ska ta initiativet. Enligt Annon (1976) är det 
sjuksköterskan som ska initiera problemet och visa att det är tillåtet att diskutera sexualitet. 
Enligt resultatet tror inte sjuksköterskor att patienten kan uppleva sexuella problem eller ha 
frågor om sexualitet. Ändå bör sexuell vård, enligt världsföreningen för sexuella rättigheter 
(1999), vara tillgänglig för att förebygga och vårda besvär, problem och frågor om 
sexualitet. Enligt målområde åtta i Sveriges folkhälsopolitik (Jonsson, 2006) ska det finnas 
möjlighet till trygg och säker sexualitet vilket också är grundläggande för individens 
upplevelser av hälsa och välbefinnande. Sexuella problem kan hos kvinnan till exempel 
yttra sig som minskad vaginal lubrikation vid ett flertal olika sjukdomar (Gagliardi, 2003; 
Hulter & Lundberg, 1994; Hulter, Berne & Lundberg, 1998; Speer et. al., 2005) och hos 
mannen kan erektionsproblem vara ett sexuellt problem (Gagliardi, 2003; Schiavi et. al., 
1995). Den här studien visar att patienten kan uppleva sexuella problem och ha frågor 
kring dessa. I patientvården är det därför viktigt, som Crumlish (2004) skriver, att 
sjuksköterskan tillgodoser frågorna kring sexualitet samtidigt som sjuksköterskan tar 
hänsyn till om patienten inte vill diskutera sina sexuella problem. Det visade sig även i 
resultatet att sjuksköterskan har ont om tid på grund av tung arbetsbelastning och undviker 
därför frågor om sexualitet. Enligt Carlson (1991) får sjuksköterskan patienten att känna att 
hon/han är där för just honom/henne genom att sjuksköterskan tar sig tid, visar tillit, är 
tydlig och visar patienten trygghet (Tx4). Till sin hjälp har sjuksköterskan både PLISSIT-
modellen och VIPS-modellen. Annon (1976) menar att varje klinik borde kunna tillgodose 
nivå 1 och 2 (P och LI), vilka är att visa patienten tillåtelse att prata om sexualitet och att 
ge en begränsad sexualupplysning. Hulter (2004) anser att hälso-, sjuk- och socialvården 
åtminstone bör ha första nivån, P:et, som ambitionsnivå. Ehnfors, et. al. (2000) anser att 
VIPS-modellen kan fungera som ett stöd/underlag främst vid dokumentation av sexualitet. 
Eftersom VIPS-modellen beskrivs som en praktisk handbok (Ehnfors, et. al. 2000) skulle 
den även tillsammans med PLISSIT-modellen kunna fungera som stöd vid diskussion med 
patienten om sexualitet. 
 
Sjuksköterskan bör använda begreppet ”partner” istället för exempelvis 
”pojkvän”/”flickvän” eftersom sjuksköterskan inte alltid vet vilken sexuell läggning 
patienten har (Peate, 2006). Samtidigt bör sjuksköterskan ta hänsyn till både patienten och 
den eventuella partnerns känslor (Albaugh & Kellogg-Spadt, 2003; Gagliardi, 2003). 
Partner kan också användas när sjuksköterskan inte vet om patienten är sambo, gift, särbo 
etcetera. Något som inte tas upp i studierna är att sjuksköterskan bör tänka på att även om 
patienten inte har någon partner just nu kan han/hon ändå ha sexuella problem och frågor. 
Patienten kanske utövar sexuell aktivitet själv eller träffar en partner i framtiden och kan 
därför behöva hjälp med sina sexuella problem och funderingar.  
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Enligt resultatet tycker en del sjuksköterskor att det är genant när patienten inte förstår 
terminologin. Enligt Albaugh och Kellog-Spadt (2003) och Peate (2006) bör 
sjuksköterskan använda sådan terminologi att patienten förstår. Annars kan det enligt Peate 
(2006) leda till förvirring och osäkerhet hos patienten.  
 
Resultatet visade att sjuksköterskan har för lite kunskap, utbildning och erfarenhet för att 
kunna ge rätt stöd vid frågor och problem vid sexualitet. Det önskades mer utbildning om 
biologi, psykologi och sociala aspekter om sexualitet så att sjuksköterskorna känner mindre 
genans för att diskutera sexualitet. Det är även brist på eller dålig träning i både 
utbildningen och på kliniker vilket också leder till att sjuksköterskan blir generad. En del 
sjuksköterskor förstår heller inte hur patientens sjukdom och/eller behandling kan påverka 
patientens sexualitet. Det finns alltså ett gap mellan kunskap eller icke kunskap och 
behovet av kunskap i hur undervisning av patienten ska gå till och hur sexualitet diskuteras 
så att rätt information ges utan att sjuksköterskan blir generad. Att det inte finns några 
riktlinjer eller mallar för hur diskussionen om sexualitet ska gå till gör sjuksköterskan 
osäker och generad. Eftersom Albaugh och Kellogg-Spadt (2003) och Jonsson (2006) 
skriver att sexualitet är en viktig del av det mänskliga välbefinnandet bör sjuksköterskan ha 
mer kunskap och träning inom området, enligt den här studien.  
 
Sjuksköterskor anser att det inte är allmänsjuksköterskans uppgift att diskutera problem 
och frågor kring sexualitet med patienten. Det bör istället vara experter inom området 
sexualitet som ska diskutera problem och frågor med patienten. Därför hänvisas patienter 
med frågor och problem kring sexualitet till läkare, psykologer eller till sjuksköterskor med 
specialistkompetens. Crumlish (2004) menar precis tvärtom, att det är just sjuksköterskan 
som ska diskutera sexualitet med patienten, svara på frågor och informera patienten vid 
sexuella problem.  
 
Eftersom sjuksköterskor anser att de har för lite kunskap inom ämnet sexualitet och skickar 
vidare patienten till annan profession inom vården (till exempel läkare eller psykolog) 
kanske det vore på sin plats att vidareutveckla sjuksköterskeutbildningen. Patienter drabbas 
mer eller mindre av olika sexuella funktionsstörningar vilka kan vara smärta och obehag 
vid penetration (Carmack Taylor et. al., 2004; Speer et. al., 2005), urinläckage (Lalos et. 
al., 2001), minskad vaginal lubrikation (Gagliardi, 2003; Hulter & Lundberg, 1994; Hulter, 
Berne & Lundberg, 1998; Speer et. al. 2005) eller erektionsproblem (Gagliardi, 2003; 
Schiavi et. al., 1995). Det finns alltså fysiska och psykiska sexuella problem så det är 
uppenbart att patienten behöver svar på sina frågor och problem. Gagliardi (2003) menar 
att det borde finnas kvalificerade sjuksköterskor som kan bilda stödgrupper för frågor om 
sexualitet. Kanske vore det på tiden att utbilda sjuksköterskor i en grundkurs i sexologi och 
samtalsmetodik för att kunna hjälpa patienten med sina sexuella problem så som 
stomisjuksköterskan hjälper sina patienter med stomier. 
 
Idag kan det vara många patienter på samma sal med bara ett draperi emellan sängarna 
vilket omöjliggör en privat diskussion. Samhället består också av människor med olika 
kulturella bakgrunder och därför med olika grad av sexuella tabu, vilket påverkar både 
sjuksköterskan och patienten. På avdelningar och mottagningar är det oftast ont om privata 
utrymmen eller enskild plats för att kunna diskutera sexuella problem. Varför inte skapa en 
enskild plats, samtalshörna, där patient och sjuksköterska kan sitta ostörda och diskutera 
sexuella problem och frågor? Då behöver inte patienterna höra varandras problem. Den här 
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studien visar att det kan vara lättare att diskutera tabubelagda ämnen som sexualitet om 
patienten och sjuksköterskan sitta ostört. Kanske kan det vara en fördel om det går lätt och 
smidigt att köra in en sjukhussäng i samtalshörnan så att sjusköterskan inte undviker att ta 
upp problemet med sängliggande patienter? 
 
Resultatet visade att kvinnliga sjuksköterskor har svårare för att diskutera sexualitet med 
patienten än vad manliga sjuksköterskor har. Vad beror det på att kvinnliga sjuksköterskor 
har svårare för att diskutera sexualitet? Kanske är det så att kvinnliga sjuksköterskor har 
närmare till sina egna känslor. Eller kan det vara så att samhället har en öppnare syn för 
sexualitet och män? Bergström och Foxhage (2001) skriver om att män har lättare för att 
använda sexrelaterade begrepp än vad kvinnor har. Kan det vara det som är orsaken till att 
kvinnor har svårare för att diskutera sexualitet? Enligt Bergström och Foxhage (2001) är 
det tabu för kvinnor att diskutera onani utifrån en positiv synvinkel de samhälleliga 
normerna styr vad som är tillåtet och inte tillåtet. Det kanske är just de samhälleliga 
normerna som styr kvinnan till att inte diskutera sexualitet. 
 
I resultatet framkom också att en del sjuksköterskor anser att patienten är för gammal för 
att ha någon sexuell aktivitet. Är det verkligen sjuksköterskan som ska bestämma eller 
styra över vilken ålder patienten får ha för att ha ett sexualliv? Enligt Hulter (2004) 
behöver inte sjuksköterskan gilla alla former av mänsklig sexualitet men det underlättar att 
ha kännedom om hur olika människor uttrycker sexualitet. Detsamma gäller 
sjuksköterskans syn på homosexuella som i resultatet visade sig vara negativ bland en del 
sjuksköterskor. Enligt Europeiska Unionen (2000) ska till exempel diskriminering av så väl 
kön, socialt ursprung, ålder och sexuell läggning vara förbjuden.  
 
Enligt resultatet ska sjuksköterskan vårda hela människan och inte diskutera personliga 
ämnen. Enligt WHO (RFSU och Handikappförbunden, 2007) påverkar sexualiteten både 
tankar, känslor, handlingar och vår psykiska och fysiska hälsa. Eftersom sjuksköterskan, 
enligt socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17), ska främja hälsa och förebygga 
ohälsa är det av stor vikt att sjuksköterskan diskuterar sexualitet med patienten. Det är 
viktigt att sjuksköterskan, enligt Ehnfors et. al. (2000), upptäcker och dokumenterar, med 
hjälp av VIPS-modellen, problem inom sexualitet för att kunna ge den omvårdnad som 
behövs vid exempelvis rehabilitering efter stroke. 

Metoddiskussion 
Det vetenskapliga underlaget söktes fram via databaserna CINAHL och Academic Search 
Elite. Det var svårt att få fram artiklar som innehöll hinder för sjuksköterskan att diskutera 
sexualitet. Många artiklar undersökte sexualitet i samband med HIV/AIDS eller 
misshandel i samband med sexualitet vilket jag inte har tagit med i min studie på grund av 
den skulle ha blivit väldigt stor. Därför lämnas studier om HIV/AIDS-patienter och 
misshandel i samband med sexualitet till annan studie. Ej heller allmän sex- och samlevnad 
ingick i den här studien då det inte är relevant för syftet. 
 
Det hade varit intressant att finna svenska studier för att se vilka hinder som finns för att 
inte diskutera sexualitet med patienten hos svenska sjuksköterskor. De svenska artiklar 
som framkom vid sökning i databaserna var dock inte vetenskapliga därför är artiklarna i 
den här studien är från USA och Storbritannien. Eftersom alla artiklarna har varit på 
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engelska kan det innebära feltolkningar eftersom det inte är mitt modersmål. När texterna 
har översatts till svenska kan en del av betydelsen ha gått förlorad även om översättningen 
har varit noggrann. 
 
Att det vetenskapliga underlaget inte begränsades till något årtal resulterade i att den äldsta 
artikeln är från 1994 och de två nyaste från 2005. Däremot ser jag ingen förändring i 
utbildning från 1994 fram till 2005. Både studien från 1994 och 2005 har liknande resultat 
så även att det skiljer 11 år mellan den äldsta och den nyaste studien verkar inte ha någon 
betydelse i resultatet för studierna. Därför är årtalet på artiklarna relevanta för den här 
studie. 
 
För att finna en hög kvalitet på artiklarna har Willman och Stoltzs (2002) 
kvalitetsgranskningsunderlag använts. Trots det kan kvaliteten vara felbedömd eftersom 
forskaren i den här studien inte är van vid att granska vetenskaplig litteratur. 
 
För att lättare bearbeta artiklarnas resultat har Graneheim och Lundmans (2004) använts. 
De beskriver tillvägagångssättet för att arbeta fram teman till resultatet vilket har använts 
för bearbetningen. 
 
Det söktes även material till bakgrunden för att få en överblick över hur sexualitet 
diskuteras i samhället generellt vilket var svårt att finna. De studier som hittades tog upp 
diskussion om sexualitet tillsammans med någon sjukdom. En studie från RFSU hittades. 

Konklusion 
Sjuksköterskan tycker att det är störande och genant att fråga patienten om han/hon har 
sexuella problem och tycker att patienten ska ta upp ämnet först. Även egna känslor 
påverka sjuksköterskan att inte diskutera sexualitet med patienten. Sjuksköterskor behöver 
utbildning och träning i att diskutera sexualitet med patienten. Det behövs en samtalshörna 
där patienten och sjuksköterskan kan sitta ostört och diskutera sexualitet. Samhällets syn 
på sexualitet påverkar sjuksköterskans arbete. Att arbetsbelastning är tung på många 
avdelningar/mottagningar resulterar i att sjuksköterskan inte prioriterar frågor och problem 
kring sexualitet. 
 
Vidare forskning kring vad som hindrar sjuksköterskan att diskutera sexualitet är angeläget 
då det saknas kunskap inom ämnet och patienter har ett behov av att få svar och hjälp med 
sina frågor och problem kring sexualiteten. Förslag på fortsatt forskning: Är det 
sjuksköterskan som ska bestämma eller styra över vilken ålder patienten ska ha för att få ha 
ett aktivt sexualliv i samband med sjukdom eller behandling? Vilken kunskap behövs för 
att sjuksköterskan ska våga diskutera sexualitet med patienten? Hur kan en samtalshörna 
för sjuksköterska och patient utformas? Vad beror det på att kvinnliga sjuksköterskor har 
svårare för att diskutera sexualitet än manliga sjuksköterskor? 
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