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Sammanfattning 

Bakgrund: Sexuell hälsa existerar och är essentiell för människor genom livscykeln. 
Människors sexuella hälsa kan påverkas av sjukdomar, medicinering eller kroppslig 
funktion. Sjuksköterskor bär en viktig roll i att främja, det patienter upplever som 
sexuell hälsa. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med 
patienters sexuella hälsa. Metod: Kvalitativ litteraturöversikt med en induktiv ansats 
som har genomförts utifrån tio vetenskapliga artiklar. Resultat: Två huvudteman och 
sex subteman har identifierats utifrån resultatet. Det första huvudtemat innefattar hur 
miljön på arbetsplatsen kan påverka sjuksköterskors arbete, så som tillgång till 
enskildhet för samtal. Sjuksköterskor uppger att de inte prioriterar patienters sexuella 
hälsa på grund av bland annat tidsbrist. Även hur sjuksköterskors kunskaper och 
färdigheter påverkar deras arbete. Det andra huvudtemat innefattar hur 
sjuksköterskors personliga åsikter påverkar samtal med patienter. Resultatet visar att 
sjuksköterskor har förutfattade meningar och attityder om vem sexualiteten tillhör. 
Slutsats: Kunskap och utbildning har stor betydelse för att sjuksköterskor ska känna 
sig bekväma med att arbete med patienters sexuell hälsa. Trots låg prioritering så anser 
ändå sjuksköterskor att patienters sexuella hälsa är viktig. Det hälsofrämjande arbetet 
blir hotat av sjuksköterskornas förutfattade meningar och attityder kring sexuell hälsa. 
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Summary 

Title: By the way, how is your sex-life? Nurses’ work regarding sexual health – a 
qualitative literature review 

Background: Sexual health exists and is essential throughout the life cycle. People's 
sexual health can be affected by illness, medication or bodily function. Nurses play an 
important role in promoting what patients experience as sexual health. Purpose: To 
describe nurses' experiences of working with patients' sexual health. Method: A 
qualitative literature review with an inductive approach has been carried out based on 
ten scientific articles. Results: Two main themes and six sub-themes have been 
identified based on the results. The first main theme presents how the environment in 
the workplace can affect nurses' work, such as access to privacy of conversations. 
Nurses state that they do not prioritize patients' sexual health due to, among other 
things, the lack of time. Also how nurses' knowledge and skills affect their work. The 
second theme present how nurses personal opinions influence the conversation with 
patients. The results show that nurses have preconceived opinions and attitudes 
towards whom the sexuality belongs to. Conclusion: Knowledge and education are of 
great importance for nurses to feel comfortable working with patients' sexual health. 
Despite low priority, nurses still believe that patients' sexual health is important. The 
health promotion work is being threatened by the nurses' preconceived opinions and 
attitudes towards sexual health. 
 

Keywords: sexuality, experiences, knowledge, responsibility, relationship and health 
promotion 
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Inledning 

Sexuell hälsa är inte endast vital för människors nära relationer utan är också 
betydande för människors självkänsla och välmående, trots närvaro av sjukdom. 
Människor anser att den sexuella hälsan är något viktigt och att det är en del av 
livscykeln (Folkhälsomyndigheten, 2018; Hulter, 2014). Patienter upplever att samtal 
kring sexuell hälsa undviks (Arika, Meydanlioglu, Ozcan & Ozer, 2015; Greimel et al., 
2018; Wang et al., 2018). Det kan anses som att sjuksköterskor misslyckas med att 
förmedla holistisk vård i sitt arbete (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). 

Det ligger i sjuksköterskans ansvarområde att kunna förmedla grundläggande 
information om sexuell hälsa, på ett hälsofrämjande sätt (Gerbild, Larsen, Rolander & 
Areskoug Josefsson, 2017). Långvarig sjukdom kan vara en aspekt som påverkar 
patienters sexuella hälsa men trots det värdesätter ändå patienter sin sexuella hälsa 
genom vårdförloppet (Arika et al., 2015; Greimel et al., 2018; Quinn, Platania-Phung, 
Bale, Happell & Hughes, 2018). Vissa sjuksköterskestudenter anger att ämnet är 
limiterat under utbildningen, vilket gör att det praktiska arbetet efter examen upplevs 
problematiskt för nyblivna sjuksköterskor (Evans, 2013; Gerbild et al., 2017). 
Sjuksköterskor tillhör den arbetsgrupp som har en möjlighet att förmedla kunskap och 
information om sexuell hälsa till patienter (Evcili & Demirel, 2018; 
Folkhälsomyndigheten, 2018). Hälsofrämjande arbete kring sexuell hälsa är essentiellt 
för patienterna själva och deras partners (Hulter, 2014; Quinn, Happell, Browne, 
2011).  

 

Bakgrund 

SRHR och Sexuell hälsa 

 
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är ett koncept, som enligt World 
Health Organization (WHO), innebär att alla människor har rätt till sin sexuella och 
reproduktiva hälsa (WHO, 2018a). Det ska ses som ett ramverk för att nå människors 
sexuella och reproduktiva välmående. WHO’s definition av begreppet SRHR innebär 
att det finns ett mänskligt ansvar för att visa respekt för andras rättigheter, och att 
sexuell hälsa och sexuella rättigheter ska existera inom ramen för mänskliga 
rättigheter. Sexuella rättigheter innebär att alla människor har rätt att förverkliga, 
uttrycka och njuta av sin sexualitet, med hänsyn till andras rättigheter och utan 
diskriminering (WHO, 2018a). Sexuell hälsa menar WHO är ett tillstånd av fysiskt, 
emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande, inte endast i frånvaro av sjukdom, 
dysfunktion eller svaghet (WHO, 2018b).  
 
WHO (2018b) menar att sexuell hälsa bygger på ett positivt och respektfullt synsätt till 
sexualitet och sexuella relationer. Den sexuella hälsan ska vara fri från tvång och våld 
(WHO, 2018b). SRHR ska preliminärt stärkas via hälsofrämjande arbete, men det är 
fortfarande viktigt att arbeta preventivt. Det preventiva arbetets huvudfokus är 
könsrelaterat våld, oönskad graviditet, HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar 
(Socialstyrelsen, 2014). Till skillnad från WHO’s (2018a) definition av SRHR, vill 
Socialstyrelsen (2014) till exempel separera de två begreppen “sexuell” och 
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“reproduktiv” från varandra, för att betona att sexualitet existerar utan reproduktion 
och att sexuell hälsa berör både yngre och äldre åldrar (Folkhälsomyndigheten, 2018; 
Socialstyrelsen, 2014). Studier visar att god upplevd sexuell hälsa och psykosocialt 
välmående kan leda till att människor upplever en bättre livskvalitet (Mallis et al, 
2006; McCann, 2000). Målet med sexuell hälsa är som hälsa i allmänhet, att 
människor i samhället ska erhålla en god vård på lika villkor (Socialstyrelsen, 2014). 
 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskor anser att den sexuella hälsan är viktig för patienters välmående 
(Saunamäki, Andersson & Engström, 2010). Grundläggande kunskaper om sexuell 
hälsa bygger på vetskap om hur sjukdomar, läkemedel och kirurgiska ingrepp kan 
påverka en patients sexuella hälsa. Sjuksköterskor har en viktig roll i processen för att 
förmedla information om sexuell hälsa under vårdprocessen. Kunskap ligger som en 
viktig grund för främjandet av sexuell hälsa, hälsa i allmänhet och livskvalitet 
(Saunamäki et al., 2010; Quinn et al., 2011). I Quinn et al. studie (2011) visar resultatet 
att det oftast är upp till patienterna själva att beröra frågor som påverkar deras sexuella 
hälsa. Vidare i Bauer, Haesler & Fetherstonhaugh’s studie (2015) upplever patienter 
att ämnet sexuell hälsa undviks av sjuksköterskor och vissa patientgrupper upplever 
negativa attityder från sjuksköterskor, och de patienterna anser att ämnet bör kunna 
diskuteras utan ångest eller obehag. Resultaten visar att en god sexuell hälsa och 
samtal om sexuell hälsa bör beröra alla åldersgrupper (Bauer et al., 2015). 

Det råder delad mening om hur bred utbildningen är om sexuell hälsa för 
sjuksköterskor (Gerbild et al., 2017). Sjuksköterskestudenters upplevelser är att 
kunskapen är begränsad och att det finns svårigheter i att beröra ämnet (Evans, 2013; 
Gerbild et al., 2017; Blakey & Aveyard, 2017). Sjuksköterskestudenter har en positiv 
syn på sexuell hälsa men det finns osäkerhet i att diskutera ämnet, då det anses vara 
för privat att prata om (Blakey & Aveyard, 2017). Evans (2013) menar att det finns 
skillnader i vad som lärs ut under utbildningen och vad som utövas praktiskt under 
klinisk verksamhet. Brister i förkunskaper med att adressera och hantera frågor kring 
sexuell hälsa blir problematisk. Det leder till att nyutbildade sjuksköterskors kunskap 
inte matchar behovet hos patienter. Bristen på förkunskaper kan vara relaterat till att 
sjuksköterskestudenter inte kommer i kontakt med situationer för att kunna bygga upp 
sin kunskap och framförallt sin självkänsla för att kunna bemöta patienters behov av 
sexuell hälsa (Evans, 2013). Grunden för sjuksköterskeyrket bygger på att kunna 
förmedla och bedriva holistisk sjukvård (Evans, 2013; Svensk Sjuksköterskeförening, 
2016).  
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Arbetsmodeller för att samtala om sexuell hälsa i vården  
 
Dessa tre arbetsmodeller; Attitudes, Beliefs, Clinical practice (ABC), PLISSIT och 
BETTER, är utformade för sjuksköterskor att använda för att adressera sexuell hälsa 
och sexuell funktion. Modellerna kan användas för att sjuksköterskor ska hjälpa 
patienter att identifiera sina problem och ses som ett hjälpmedel att närma sig frågor 
om sexuell hälsa i samtal med patienter (Mick, Hughes & Cohen, 2004; RCN, 2001; 
Statens Folkhälsoinstitut, 2012). 

ABC-modellen är en metod utformad för praktiskt arbete kring sexuell hälsa (RCN, 
2001) som kan användas av sjuksköterskor. Modellen är ett verktyg för sjuksköterskan 
att anpassa sig efter, vid samtal om sexuell hälsa. Attitudes innebär reflektion och 
självkännedom av sjuksköterskans personliga attityd gentemot sexuella hälsa och 
eventuella problem, vilket är avgörande för att ge optimal vård. Fritt från fördomar och 
stigmatisering. Beliefs handlar om sjuksköterskans attityder samt personliga fördomar 
och att vara medveten om dessa. Bakomliggande känslor, attityder och förutfattade 
meningar kan leda till att patienter diskrimineras. Clinical practice är det sista steget 
där lärdomar om kliniska problem skapas. Med de här tre stegen menar Royal College 
of Nursing (RNC) att den terapeutiska relationen mellan sjuksköterska och patient 
kommer att stärkas. 

PLISSIT-modellen är ett ramverk som kan användas av sjuksköterskor för att 
underlätta samtal och sexuell hälsa med patienter (Statens Folkhälsoinstitut, 2012). 
Modellen togs fram i USA, av psykologen Jack S. Annon 1976 (Evans, 2013). Med visad 
omsorg, empati och självinsikt kan sjuksköterskor förmedla grundläggande kunskaper 
utan att behöva ta hjälp av experter inom ämnet (Statens Folkhälsoinstitut, 2012). 
PLISSIT-modellen innehåller fyra delar. De två första delarna ”Permission” och 
”Limited information” kan utövas av grundutbildade sjuksköterskor medan del tre och 
fyra, ”Specific suggestions” och ”Intensive therapy” bör hanteras av sexologer som är 
specialutbildade inom ämnet. Permission, tillåtande hållning. Är den första delen och 
betyder att sjuksköterskan utan egna värderingar ska acceptera de olika typer av 
variationer och uttryck, sexualitet kan ha. Det sker genom att bemöta varje patient på 
ett respektfullt sätt och bekräfta patienten på det sätt som hen uttrycker sig på. Limited 
information, sexualupplysning. Den andra delen är mer inriktad på specifik 
information, relaterat till olika sjukdomstillstånd och hur de eventuellt kan påverka 
patientens sexuella hälsa. Särskilt effektivt är det att begränsa informationen till det 
mest relevanta för patientens situation. I den här delen är det viktigt att sjuksköterskor 
har grundläggande kunskaper och känner sig trygga i samtalet (Statens 
Folkhälsoinstitut, 2012). 

BETTER-modellen används som ett verktyg för sjuksköterskor att inkludera sexualitet 
och sexuell hälsa i deras möte med patienter (Mick et al., 2004). Modellen hjälper 
sjuksköterskor att mer effektivt göra bedömningar av sexuell hälsa. Modellen är främst 
utformad för sjuksköterskor som arbetar med patienter inom onkologi (Mick et al., 
2004). Modellen innehåller sex punkter; Bring up the topic; sjuksköterskan ska skapa 
möjlighet för patienter att diskutera sexualitet, vad det betyder för patienten och 
identifiera patientens bekymmer. Explain; Innebär att sjuksköterskan ska förklara och 
uttala de problem eller bekymmer hen synliggör gällande sexuell hälsa, inom ramen av 
livskvalitet. Även om inte sjuksköterskan kan ge svar på alla patientens frågor, ska det 
finns möjlighet för patienten att prata om de problem hen upplever. Tell; 
sjuksköterskan ska förmedla att lämpliga resurser ska tillämpas för att kunna möta 
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patientens problem. Timing; Även om samtalet anses som opassande vid stunden, så 
ska sjuksköterskan förmedla att patienten har möjlighet att fråga om information när 
som helst. Sjuksköterskan ska kunna identifiera eventuella problem patienten har, 
samt vilken extern hjälp som kan vara nödvändig. Education; Innefattar att 
sjuksköterskan ska förmedla information om eventuella biverkningar och andra 
effekter av behandling till patienten. Sjuksköterskan ska göra patienten medveten om 
symptom som kan vara relaterade till sexuell hälsa och sexualitet. Record; 
Sjuksköterskan ska anteckna i patientens journal om given information och vidtagande 
åtgärder (Mick et al., 2004). 

 

Hälsofrämjande 

Hälsofrämjande syftar till att främja individens hälsa, vad den subjektiva hälsan är för 
personen, inklusive sexuell hälsa (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2014). Med det 
menas inte hälsa enbart i frånvaro av sjukdom utan att främja det som upplevs som 
hälsa hos varje enskild individ. Det utgår ifrån att ta till vara på, möjliggöra, stärka och 
förbättra de resurser och faktorer hos individen som kan bidra till bättre hälsa (Hedelin 
et al., 2014). År 1986, anordnade WHO den första internationella konferensen för 
hälsofrämjande arbete i Ottawa, i Kanada (WHO, 1986a). Då identifierades strategier 
för att uppnå faktorer för att uppmuntra hälsa, möjliggöra för människor att uppnå 
hälsotillstånd samt att detta kräver samarbete mellan olika sektorer (WHO, 1986a). 
Sedan det mötet utvecklar WHO ständigt globala principer och åtgärder för det 
hälsofrämjande arbetet. WHO (1986b) menar att hälsofrämjande arbetet är en process 
för att möjliggöra att människor kan utöka sin kontroll och förbättra sin hälsa, samt 
för att möjliggöra ett fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.  
 
Hälsofrämjande arbete ligger som grund för sjuksköterskans arbetsområde (Santa 
Maria, Markham, Crandall & Guilamo-Ramos, 2017; Svensk Sjuksköterskeförening, 
2008).  Interaktion mellan sjuksköterskor och patienter är nödvändigt för att kunna 
skapa ett hälsofrämjande tillvägagångssätt mot sexuell hälsa (Santa Maria et al., 2017). 
Hälsofrämjande arbete är en process där personens egenupplevda hälsa ligger som 
grund. Processen bygger på delaktighet av personen, då personens subjektiva hälsa är 
i fokus (Svensk Sjuksköterskeförening, 2008). Enligt Svensk Sjuksköterskeförening 
(2008) har den hälsofrämjande omvårdnaden en utgångspunkt i att människor kan 
uppnå hälsa och välbefinnande trots sjukdom eller ohälsotillstånd. Ett humanistiskt 
synsätt är en förutsättning för hälsofrämjande omvårdnad. Sjuksköterskan bör göra 
sig medveten om patientens relation till dennes hälsa, sjukdom och lidande, och inte 
enbart till diagnoser och fysiska problem relaterat till sjukdom (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2008).  
 
Sjuksköterskors arbete med att främja hälsa hos människor bygger på ett fördelaktigt 
förhållningssätt i mötet med patienter via delaktighet, god dialog och jämlikhet 
(Svensk Sjuksköterskeförening, 2008). Det är viktigt att individen känner sig 
involverad och upplever autonomi i processen (Svensk Sjuksköterskeförening, 2008). 
Idén med hälsofrämjande arbete riktar sig specifikt till att varje människa borde vara 
medveten om hens egna välmående relaterat till hens sexuella hälsa (Socialstyrelsen, 
2014). Genom hälsofrämjande vård ska individen vara kapabel att ta egna hälsosamma 
beslut som främjar hens egen sexuella hälsa. Exempelvis genom att bibehålla en positiv 
syn på sexualitet vilket ska ske via hälsofrämjande hälsovård (Socialstyrelsen, 2014). 
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Vidare menar Socialstyrelsen (2014) att individens perspektiv på hens hälsa ligger som 
grund för hur sjuksköterskan ska kunna stärka och motivera patientens arbete för att 
nå en god sexuell hälsa.  
 
 

Problemformulering 

WHO (2018b) presenterar sexuell hälsa som en rättighet för sexuellt välmående. 
Människor ska ha rätt till att uttrycka och förverkliga sin sexualitet. Sexuell hälsa 
uppnås inte endast i frånvaro av sjukdom utan är något människor i alla åldrar 
upplever oberoende av hälsotillstånd. Sjuksköterskans roll är att främja vad som 
betraktas som sexuell hälsa för patienten. Sjuksköterskor bör vara medvetna om hur 
olika hälsotillstånd kan påverka patienters sexuella hälsa. Trots det visar studier att 
ansvaret läggs över på patienten att föra samtal om deras sexuell hälsa (Arika et al., 
2015; Bauer et al., 2015; McCabe, Cummins, Deeks, 2000; Quinn et al., 2011).  
 
Alla sjuksköterskor bör bibehålla ett holistiskt synsätt och främja hälsa, vilket också 
innefattar sexuell hälsa (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Det hälsofrämjande 
arbetet syftar till att sjuksköterskor ska kunna förmedla information och verktyg, för 
att patienten vidare ska kunna genomföra åtgärder som främjar deras sexuella hälsa. 
Sjuksköterskestudenter upplever svårigheter kring ämnet under utbildningen, vilket 
kan påverka det praktiska arbetet efter examen. Sjuksköterskors förhållningssätt till 
frågor kring sexuell hälsa blir avgörande i arbetet med att främja patienters sexuella 
hälsa. 
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Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med patienters sexuella hälsa.   

Material och metod 

Design 

 
Vald metod för studien är en kvalitativ litteraturöversikt enligt Friberg (2017a), med 
en induktiv ansats (Henricson & Billhult, 2017). Metoden valdes för att skapa översikt 
över de kunskaper som redan finns kring det avgränsande området, och för att skapa 
ett resultat av kvalitativa vetenskapliga artiklar, som är relevanta för 
forskningsområdet och som sedan sammanställts. Den kvalitativa utgångspunkten 
syftar till att beskriva och undersöka människors erfarenheter och upplevelser och 
ansatsen användes för att syftet inte har en utgångspunkt från tidigare teorier utan 
istället syftar på upplevelser och erfarenheter (Henricson & Billhult, 2017). I 
litteraturöversikten har redan framtagen kunskap kring ämnet presenterats med fokus 
på att ge en bred överblick kring ämnet.  
  

Urval och datainsamling 

 
Artikelsökning har genomförts i tre olika databaser, Cinahl; databas med 
omvårdnadsinriktning, PsycINFO; databas med psykologisk inriktning och Medline; 
databas med medicinsk inriktning (Karlsson, 2017). Dessa databaser valdes ut för att 
deras inriktning och område stämmer överens med litteraturöversiktens syfte och 
problemformulering. Sökning har även genomförts via manuell sökning, genom att 
söka i referenslistor i vetenskapliga artiklar (Karlsson, 2017). Inklusions- och 
exklusionskriterier tillämpades i val av artiklar för resultatet av litteraturöversikten, se 
tabell 1. Kriterierna för litteraturöversiktens artiklar valdes för att kunna begränsa 
antalet, och för att de artiklar som användes för analys och resultat stämde överens 
med syftet och ansågs upprätthålla god kvalitet (Östlundh, 2017). Även bestämda 
avgränsningar i sökningarna i databaserna tillämpades; artiklar skrivna på engelska, 
årsintervall mellan år 2005 till år 2019, samt att artiklarna är peer-reviewed (Östlundh, 
2017). 
 

 
Tabell 1. Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

 Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Profession Sjuksköterskor med 
grundutbildning 

Sjuksköterskor med 
vidareutbildning för specialist 

Deltagare i artiklar Sjuksköterskors perspektiv - 

Etik Har etiskt 
godkännande/övervägande 

- 

Typ av forskning Vetenskapliga artiklar Litteraturöversikter och 
översiktsartiklar 
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Sökningarna ägde rum på engelska, via sökord kopplade till studiens syfte. Vid 
sökningarna användes trunkering (*), vilket gör att databasen söker på alla olika 
böjelser på ordet och att sökningen får en bredd (Östlundh, 2017). Citationstecken har 
använts på de sökord som skulle behålla den korrekta följden på orden, då söker 
databasen endast på de orden i följd. De sökord som har använts i databaserna 
var;”sexual health”, sexual wellbeing, nurse*, experiences, perceptions, attitudes, 
views, opinions, thoughts, feelings och beliefs. Vid sökningen i databaserna användes 
Boolesk sökteknik, vilket arrangerar sökorden i rätt kombination (Östlundh, 2017).De 
sök-operatorer som användes i litteratursökningen var AND och OR. Artikelsökningen 
är presenterad i en sökmatris (bilaga 1), där datum för sökning, använda sökord och 
avgränsningar, antal träffar, antal lästa abstracts, antal lästa artiklar, antal artiklar som 
genomgått granskningsprotokoll samt antal valda artiklar för resultat är presenterade. 
För att bibehålla hög kvalitet på studiens artiklar, har ett granskningsprotokoll 
applicerats för att granska de artiklar som analyserats för studiens resultatdel (Friberg, 
2017b). Protokollet för kvalitetsbedömning är framtagna av Avdelningen för 
Omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping (bilaga 2). Protokollet har en maxpoäng på 
12 poäng och är uppdelad i två delar. För att artiklarna skulle vara godkända krävdes 
fyra av fyra poäng i protokollets första del och minst 7/8 poäng i del två. Antal artiklar 
som genomgått en kvalitetsgranskning var sexton stycken vetenskapliga artiklar. Till 
studiens resultat har sedan tio stycken artiklar analyserats och använts. 
 

Dataanalys 

Syftet med kvalitativa studier är att i analysarbetet av artiklar, sortera fram och 
identifiera teman och kategorier som ska användas i resultatdelen (Friberg, 2017c). 
Analysen genomfördes i fem steg enligt Friberg (2017c).  

Som första steg har de valda artiklarna för resultatet skrivits ut och lästs igenom 
grundligt i sin helhet ett flertal gånger. Detta för att skapa en helhetsbild av varje 
artikel. Därefter har en sammanfattning genomförts på respektive artikels resultatdel. 
Detta betecknas som reduktion av data (Friberg, 2017c). Sammanfattningen 
presenteras i en artikelmatris (bilaga 3). På det sättet blir analyseringsarbetet av 
resultatet systematiskt, vilket möjliggör att teman och kategorier blir tydliga. Beroende 
på typ av kvalitativ studie, presenteras resultat på olika sätt (Friberg, 2017c). 
Benämningarna i artiklarnas resultat lyfter det som forskaren av artikeln anser som 
viktigt i den studien. Efter sammanfattning av artiklarna har en djupare inläsning 
genomförts av varje artikels resultatdel, för att identifiera nya nyckelord som är 
relevanta för litteraturöversiktens syfte. Identifieringen gjordes med hjälp av 
markeringspennor i olika färger, där varje markering med färg har antecknats med ett 
nyckelord som sammanfattar fyndet. Nyckelorden har vidare applicerats i ett Excel-
dokument där varje nyckelord är markerat med en siffra som motsvarar respektive 
artikelursprung. Sedan har nyckelorden sorterats en gång i bokstavsordning, vilket har 
resulterat i att en helhet av antal nyckelord har identifierats. Fortsättningsvis har 
nyckelorden erhållit olika färger i dokumentet. Därefter plockades nyckelord med 
samma innebörd ut från första sortering till nya spalter i dokumentet. Därefter var det 
möjligt att identifiera likheter och skillnader i nyckelorden via färgkombinationerna i 
dokumentet. Liknande nyckelord kopplades ihop, som kunde bilda subteman och 
liknande subteman grupperades därefter ihop och bildade huvudteman. Detta har 
genomförts för att skapa en struktur över arbetat material (Friberg, 2017b). I det 
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slutliga skedet utfördes beskrivningar av funnet resultat. Analysarbetet resulterade i 
två huvudteman och sex subteman.  

Förförståelse om ämnet påverkar synen på data och hur det analyserats, som i sin tur 
kan påverka resultatet (Forsberg & Wengström, 2016). Detta är författaren för 
litteraturstudien medveten om. För att läsaren av litteraturöversikten på egen hand ska 
kunna avgöra innebörden av förförståelsen som författaren innehar, ska detta enligt 
Forsberg och Wengström (2016) presenteras tydligt. Den förförståelse som författaren 
hade av ämnet innan litteraturöversikten, är att ämnet sexuell hälsa sällan konverseras 
om inom vården. Ämnet ses som personligt och något som många håller privat. 
Förförståelsen är baserad på tidigare föreläsningar under utbildningen, kurslitteratur 
och erfarenhet i form av verksam förlagd utbildning och tidigare arbete inom vården. 
I detta arbete har det lagts stor vikt på dokumentationen, då det är viktigt för att skapa 
ett trovärdigt analysarbete som ska generera ett resultat (Friberg, 2017b).  

 

Etiska överväganden 

World Medical Association (WMA) utvecklade år 1964, Helsingforsdeklarationen. 
Deklarationen är utformad för etiska principer för medicinsk forskning som involverar 
människor som deltagare av studier. Deklarationen syftar till att människors 
välmående ska stå före syftet med forskning. Forskningen ska främja och skydda 
deltagarens hälsa, välbefinnande och rättigheter (WMA, 2018). Forskningen ska vara 
respektfull och kunna göra det möjligt för deltagarna att vara självbestämmande. 
Deltagarens integritet och rättighet till medverkande är viktigt att skydda i största 
möjliga mån, både före och efter genomförd studie. Ämnet i studierna kan uppfattas 
som ett känsligt ämne, vilket vissa kan anses som stötande. I val av artiklar har stort 
arbete lagts på att identifiera det etiska övervägandet forskarna i studien har tillämpat, 
i mån av given information till deltagarna i studierna (Vetenskapsrådet, 2002).  

Inom ramen för en litteraturöversikt krävs inget etiskt godkännande. Trots det, ska 
etiskt övervägande tillämpas, så som i genomförandet av val av syfte för studien, metod 
och artiklar, som ska ge ett resultat som mynnar ut i ett svar på aktuell forskningsfråga 
(Kjellström, 2017). I detta arbete har etiskt övervägande tillämpats genom att endast 
artiklar med etiskt godkännande använts. Etiskt övervägande har tillämpats i val av 
artiklar så som att deltagare i studierna har fått information om studien innan 
medverkande, att deltagande är frivilligt och kan avslutas när som helst under studiens 
gång. Personliga åsikter, tidigare erfarenheter och feltolkning av text kan påverka valet 
av artiklar genom att de anpassas utefter bestämda åsikter och förkunskaper hos 
författaren (Kjellström, 2017). I detta arbete ska författarens förförståelse, åsikter och 
erfarenheter stå åt sidan och låta artiklarnas resultat ge ett arbete av god kvalitet. 
Resultatet för studien ska presenteras utan egna värderingar.   
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Resultat 

Resultatet redovisas i två huvudteman samt sex tillhörande subteman som beskriver 
sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med patienters sexuella hälsa (se tabell 2).  

Huvudteman Subteman 
I praktisk miljö - Förhållanden på arbetsplatsen styr 

- Prioritering av ämnet behövs 
- Utbildning, kunskap och färdigheter är 

betydande 
- Otydligheter i ansvarsområde 

 
I samtal om sexuell hälsa - Sjuksköterskans förutfattade meningar, 

attityder och känslor påverkar 
- Relationens betydelse för trygghet 

 

 
Tabell 2. Redovisning av huvudteman samt tillhörande subteman. 

 
I praktisk miljö  

Temat innefattar fyra subteman som har betydelse för sjuksköterskors arbetet med 
sexuell hälsa. Förhållanden på arbetsplatsen, så som miljön, tillgång till enskildhet och 
riktlinjer på arbetsplatsen. Vidare beskrivs prioritering av ämnet och den utbildning 
och kunskap sjuksköterskor har med sig i sitt arbete med sexuell hälsa. Samt 
beskrivning av sexuell hälsa som ansvarsområde. De orsaker som har identifierats har 
alla betydelse för sjuksköterskors arbete.  

Förhållanden på arbetsplatsen styr 
 
Olika förhållanden på arbetsplatsen blev avgörande för möjligheten för sjuksköterskor 
att prata om sexuell hälsa med sina patienter (McCabe & Holmes, 2014; Olsson, 
Berglund, Larsson & Athlin, 2012; Yodchai, Hutchinson & Oumtanee, 2018). En 
avgörande faktor för samtal om sexuell hälsa och sexualitet var möjligheten till 
enskildhet med patienter (Benoot, Enzlin, Peremans & Bilsen, 2018; McCabe & 
Holmes, 2014; Nakopoulou, Papaharitou & Hatzichristou, 2009; Olsson et al., 2012; 
Saunamäki & Engström, 2014). Enskildhet ansågs som nödvändigt för att samtal skulle 
kunna ske utan att bli avbrutna och för att patienten skulle känna sig bekväm (McCabe 
& Holmes, 2014; Olsson et al., 2012; Yodchai et al., 2018). Detta skapade problematik 
på avdelningar med patienter som delade sal (Saunamäki & Engström, 2014), särskilt 
om det inte fanns möjlighet för patienten att kunna mobilisera sig till ett annat enskilt 
rum. Deltagarna i Martel, Crawford och Riden’s (2017) och Saunamäki och Engström 
(2014) studie ansåg, att om tydliga riktlinjer existerade på arbetsplatsen, skulle det 
vara hjälpsamt för sjuksköterskor att förlita sig på dessa i sitt arbete. Om ett sökord 
rörande sexuell hälsa fanns med i journalsystemet, ansågs det också vara ett 
hjälpmedel för att prata om och ta upp frågor som berörde patienten (Saunamäki & 
Engström, 2014). Detta medförde till att sjuksköterskorna upplevde ett förtroende från 
arbetsledningen att samtala om sexuell hälsa med patienter. 
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Prioritering av ämnet behövs  
 
För att samtal om sexuell hälsa skulle initieras krävdes det att ämnet blev prioriterat i 
sjuksköterskors kliniska arbete. Deltagarna i de flesta studier menade att de inte 
prioriterade patienters sexuella hälsa (Annerstedt & Glasdam, 2019; Ivarsson, Sjöberg 
& Fridlund, 2010; Martel et al., 2017; McCabe & Holmes, 2014; Nakopoulou et al., 
2009; Quinn, Happell & Welch, 2013). Orsaken till att sexuell hälsa inte prioriterades 
berodde på synen sjuksköterskor hade på vad sexuell hälsa är. Vissa ansåg att sexuell 
hälsa inte var lika viktigt som att lindra fysiska symtom hos patienten (Annerstedt & 
Glasdam, 2019). Det fanns andra medicinska problem som ansågs viktigare att 
prioritera, speciellt vid tidsbrist (Olsson et al., 2012). Vidare beskriver deltagare i 
Annerstedt och Glasdams studie (2019), att de prioriterade det som ansågs medicinskt 
viktigt, före vad patienten ansåg som betydelsefullt i sitt tillstånd. I McCabe och 
Holmes studie (2014), uppgav deltagarna att sexuell hälsa oftast sågs från en medicinsk 
synvinkel. Sexuell hälsa togs upp i kontext till, exempelvis biverkning av läkemedel. 
Sexuell hälsa ansågs inte som en prioritering då patientgruppen med funktionshinder 
hade andra problem som måste arbetas med, enligt sjuksköterskorna i studien av 
McCabe och Holmes (2014), vilket deltagare i Nakopoulou et al. (2009) och Quinn et 
al. (2013) studier också bekräftade. De ansåg att patienternas medicinska 
angelägenheter krävde större prioritering. Problem gällande sexuell hälsa ansågs inte 
lika viktig, vilket gjorde att sjuksköterskorna undvek att ställa frågan till patienterna 
(Quinn et al., 2013).  
 
Trots underprioritering av frågan ansåg deltagande sjuksköterskor i Nakopoulou et al. 
studie (2009), ändå att sexuell hälsa var viktigt för patienternas allmänna hälsa. Men 
trots det tog deltagarna sällan upp frågor kring sexuell hälsa. Deltagarna ville inte 
begränsa sexuell hälsa som biomedicinskt, utan behålla en holistisk uppfattning om att 
sexuell hälsa handlade om sociala och emotionella aspekter (Nakopoulou et al., 2009). 
Sjuksköterskor ansåg att patienten inte prioriterade sin sexuella hälsa under 
behandling. Om sexuella problem togs upp av sjuksköterskan var det i sammanhang 
av att pågående sjukdom avgjorde en direkt påverkan på sexuell funktion (Olsson et 
al., 2012). Detta bekräftade även deltagare i Martel et al., studie (2017), frågan undveks 
av sjuksköterskorna om inte patienterna nämnde problem kring deras sexuella hälsa 
(Martel et al., 2017; Nakopoulou et al., 2009).  
 
Till skillnad från detta, uppgav sjuksköterskorna i Saunamäki och Engström studie 
(2014) att de prioriterade patienters sexuella hälsa. De sjuksköterskorna lade ingen 
värdering i problem, varken om det gällde sexualitet eller exempelvis elimination. 
Deltagarna i Benoot et al. studie (2018), som arbetade med palliativa patienter, 
uppmärksammade en förändring i patienternas behov vid livets slutskede. För 
patienten blev kroppslig närhet och att få sova ihop med sin partner mer betydelsefullt, 
vilket dessa sjuksköterskor tog hänsyn till, istället för de medicinska behoven. Önskan 
av intimitet var minst lika viktig vid ett terminalt skede (Benoot et al., 2018).  
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Utbildning, kunskap och färdigheter är betydande 
 
Upplevelsen av brist på kunskap, utbildning och färdigheter kring sexuell hälsa var 
återkommande av många av deltagarna i de flesta av studierna och ledde till att 
sjuksköterskor undvek att beröra ämnet (Benoot et al., 2018; Martel et al., 2017; 
Nakopoulou et al., 2009; Olsson et al., 2012; Yodchai et al., 2018). Vissa deltagare i 
Saunamäki och Engström studie (2014) ansåg sig besitta kunskap om sexualitet och 
visste hur den kunde hjälpa patienter med deras sexuella problem. Samtidigt som vissa 
sjuksköterskor kände att de inte hade tillräckligt med erfarenhet att prata om ämnet 
och önskade mer övning. I studien av Benoot et al. (2018) uppgav många deltagare att 
de inte hade tillräckligt med erfarenhet kring frågor gällande sexuell hälsa, för att 
bemöta palliativa patienter. Deltagarna i Yodchai et al. studie (2018) använde sig av 
sina egna erfarenheter av sexuell hälsa för att svara på patienters frågor. Även om 
deltagarna hade sökt information via kollegor, internet eller i böcker så kände de att de 
inte kunde förmedla tillräckligt med information eller att den inte höll en god kvalitet 
och evidens. Sjuksköterskorna i studien av Olsson et al. (2012), som arbetade med 
patienter med cancersjukdom, medgav att de hade bristande kunskaper och 
skickligheter för att ge råd utifrån patientens behov. Samtal togs vanligtvis upp när det 
gällde specifika problem som påverkade den sexuella funktionen på grund av 
cancersjukdomen (Olsson et al., 2012).  

Otydligheter i ansvarsområde  

Sjuksköterskor kände en osäkerhet i deras arbete (Benoot et al., 2018; Olsson et al., 
2012; Yodchai et al., 2018). Osäkerheten grundade sig i vems ansvar det var att lyfta 
frågor kring patienters sexuella hälsa. Ämnet sexuell hälsa ansågs av alla deltagande 
sjuksköterskor i studien av Olsson et al. (2012) och vissa deltagare i Saunamäki och 
Engström studie (2014), att innefatta deras ansvarsområde i arbetet med patienter. 
Patienters sexuella problem relaterat till konsekvenser av sjukdom och medicinsk 
behandling var en startpunkt för att ta ansvar i samtal om problemen (Olsson et al., 
2012).  

I de flesta studier existerade det delade meningar mellan deltagarna om vems ansvar 
det var. Vissa av sjuksköterskorna ansåg att det inte hörde till deras ansvarsområde 
(Martel et al., 2017; Nakopoulou et al., 2009; Saunamäki & Engström, 2014), utan 
ansåg att det var patientens ansvar att berätta om eventuella problem (Ivarsson et al., 
2010; Saunamäki & Engström, 2014). Önskade patienter hjälp med sexuella problem 
hänvisades de ofta till en annan profession (Annerstedt & Glasdam, 2019; Ivarsson et 
al., 2010; Martel et al., 2017; Nakopoulou et al., 2009; Saunamäki & Engström, 2014). 
Detta främst för att andra professioner ansågs besitta bättre kunskap om ämnet 
(Annerstedt & Glasdam, 2019; Ivarsson et al., 2010), eller ansågs ha mer tid än 
sjuksköterskan att bemöta patienters problem (Saunamäki & Engström, 2014). Detta 
uppmärksammade deltagarna i Annerstedt och Glasdams studie (2019), gav dom 
makten i samtalet genom att sjuksköterskorna avgjorde om samtal skulle initieras eller 
om patienterna hänvisades vidare, beroende på om sjuksköterskorna upplevde att de 
hade tillräckligt med kunskap.  
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I samtal om sexuell hälsa 

 
Temat berör omständigheter som påverkar sjuksköterskan i samtalet kring sexuell 
hälsa. Betydelsen av sjuksköterskors förutfattade meningar och personliga åsikter. 
Deras känslor och attityder kring ämnet. Samt vad relationen till patienten kan ha för 
betydelse för samtalet.  

Sjuksköterskans förutfattade meningar, attityder och känslor påverkar 
 
Sjuksköterskors personliga åsikter kunde påverka samtalet med patienter om deras 
sexuella hälsa. Patientens ålder och kön var vanliga aspekter som spelade roll i 
samtalet (Nakopoulou et al., 2009; Olsson et al., 2012), även patientens sexualitet och 
relationsstatus (McCabe & Holmes, 2014; Olsson et al., 2012; Saunamäki & Engström, 
2014). Enligt sjuksköterskor i Nakopoulou et al. (2009) studie skulle skillnader mellan 
sjuksköterskans och patientens ålder och kön göra att de båda parterna skulle uppleva 
det som en obekväm situation, och därav skulle inte samtalet initieras. Ett exempel 
som beskrivs är att en manlig äldre patient skulle osannolikt diskutera sin sexuella 
hälsa med en yngre, kvinnlig sjuksköterska (Nakopoulou et al., 2009). 
Sjuksköterskorna i studien av Olsson et al. (2012), ansåg att patienter i parrelation, 
löste sina sexuella problem sinsemellan och behövde därför inte prata om sin sexualitet 
med sjuksköterskor. En patients ålder avslöjade om personen var sexuell aktiv, enligt 
deltagare i Annerstedt och Glasdam, (2019) samt i Saunamäki och Engström (2014) 
studie. Sjuksköterskorna ansåg att endast unga, och personer i fertila åldrar kände 
behov av samtal om sexuell hälsa medan medelålders eller äldre patienter inte behövde 
samtala om ämnet i samma utsträckning, då sjuksköterskorna förutsatte att de inte var 
sexuellt aktiva (Annerstedt & Glasdam, 2019; Saunamäki & Engström 2014). Vid 
information till patienter i förhållanden, blev patienter utanför den heterosexuella 
normen uteslutna medan information gavs till patienter i heterosexuella förhållanden 
(Annerstedt & Glasdam, 2019). Sjuksköterskor som arbetade med patienter i yngre 
åldrar upplevde svårigheter med att skilja på deras roller som professionell och 
privatperson (Martel et al., 2017). Detta menade deltagarna i Martel et al. studie (2017) 
skapade en moralisk konflikt i sjuksköterskans bemötande, då en del sjuksköterskor 
själva hade barn i samma ålder.  
 
Förutfattade meningar från sjuksköterskors sida gjorde det svårt att bemöta patienten 
på ett holistiskt sätt i samtalen (McCabe & Holmes, 2014; Saunamäki & Engström 
2014). Exempelvis de sjuksköterskor som arbetade med patienter med 
funktionsnedsättning, medgav sig ha förutfattade meningar om patientens sexualitet, 
då de ansåg att sexualiteten var avvikande hos patienter med funktionsnedsättning 
(McCabe & Holmes, 2014). Vidare påpekar deltagare i McCabe och Holmes studie 
(2014) att det krävdes vetskap om patientens individuella, kulturella, religiösa och 
etiska bakgrund för att bemöta patienten i samtal om sexuell hälsa. 
 
Ämnet sexuell hälsa ansågs som tabu av sjuksköterskor i hälften av studierna 
(Annerstedt & Glasdam, 2019; McCabe & Holmes, 2014; Nakopoulou et al., 2009; 
Olsson et al., 2012; Saunamäki & Engström, 2014). Speciellt i de fall då den sexuella 
hälsan är starkt kopplad med specifik sjukdom eller pågående behandling (Olsson et 
al., 2012). Både samtal om kritisk sjukdom, som cancer, och om sexuell hälsa kunde 
upplevas som känsligt för patienten, enligt sjuksköterskor i studierna av Annerstedt 
och Glasdam (2019) och  Olsson et al. (2012). I Nakopoulou et al. studie (2009) 
nämnde sjuksköterskorna att de sociokulturella aspekterna influerade och har 
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betydelse för att sexuell hälsa bedömdes som tabu. Sjuksköterskor i studien av McCabe 
och Holmes (2014) nämnde ofta svårigheten att balansera känsliga ämnen som sexuell 
hälsa med behovet av att vidhålla en öppen och trovärdig kommunikation med 
patienter.  
 
Flera sjuksköterskor från studierna menade att sexuell hälsa var ett känsligt ämne att 
prata om med patienter (Annerstedt & Glasdam, 2019; Benoot et al., 2018; 
Nakopoulou et al., 2009; Saunamäki & Engström, 2014). En lättsam jargong och att 
bemöta ämnet med humor ansågs som en fördel av många av deltagarna i Saunamäki 
och Engström studie (2014) och betraktade det som en säker ingång till att föra 
konversationer kring ämnet med patienter. Sjuksköterskor var rädda för att skämma 
ut eller kränka patienten genom att ta upp ämnet, och menade att patienten ansåg 
ämnet som personligt (Olsson et al., 2012; Yodchai et al., 2018). Sjuksköterskorna i 
Yodchai et al. studie (2018) ansåg ämnet som personligt på grund av kulturella 
aspekter. I studien av Benoot et al. (2018), nämnde sjuksköterskor att en öppen och 
lyhörd attityd från sjuksköterskans sida och intensiteten i mötet, var mer avgörande 
än närhet i relationen eller frekvensen i antal möten. 
 

Relationens betydelse för trygghet 
 

För att patienten skulle känna sig bekväm i samtal om sexuell hälsa, ansåg 
sjuksköterskorna i de flesta studier att relationen till patienten var viktigt (Annerstedt 
& Glasdam, 2019; Benoot et al., 2018; McCabe & Holmes, 2014; Nakopoulou et al., 
2009; Olsson et al., 2012; Yodchai et al., 2018). De flesta deltagare i studierna av 
McCabe och Holmes (2014) och Yodchai et al., (2018), menade att en god relation med, 
och ett förtroende hos patienten var avgörande för att initiera till samtal om sexuell 
hälsa. När ett förtroende fanns kunde sjuksköterskor ställa frågor till patienter om 
deras sexuella hälsa (McCabe & Holmes, 2014; Yodchai et al., 2018). Att prata om 
patienters sexuella hälsa var inte något som berördes de första gångerna patienten och 
sjuksköterskan möttes, utan relationen behövdes byggas upp (Yodchai et al., 2018). Att 
bygga upp en relation ansågs ta tid (McCabe & Holmes, 2014). Samtidigt som deltagare 
i Annerstedt och Glasdams studie (2019), påpekar att relationen till patienter även var 
essentiell för att sjuksköterskorna skulle känna sig bekväma med att ta upp ämnet.  
 
Många av deltagarna uppgav att de inte träffade patienterna tillräckligt ofta för att det 
skulle kännas bekvämt att ta upp frågor berörande sexualitet och sexuell hälsa (Benoot 
et al., 2018). I studier med deltagande sjuksköterskor från slutenvård, uppgav de att 
relationen blev påverkad av längden på patienters sjukhusvistelse. Var vistelsen kort 
påverkade det i vilken utsträckning en relation hann byggas upp (Annerstedt & 
Glasdam, 2019; Olsson et al., 2012). Vidare förklarade sjuksköterskorna i Annerstedt 
och Glasdam’s (2019), och i McCabe och Holmes (2014) studie, att de ansåg att 
sjuksköterskan erhöll makten i samtalet, då personkemin var avgörande i mötet med 
patienter och att en kemi byggde på kontinuerlig kontakt. De menade att om inte 
sjuksköterskan kände sig bekväm så undveks samtalet. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten genomfördes i form av kvalitativ metod, vilket gjorde det möjligt 
att söka fram resultat med människors upplevelser och erfarenheter. Val av ansats var 
fördelaktig då arbetet inte grundar sig i någon tidigare teori. Detta gjorde det möjligt 
att studera sjuksköterskors erfarenheter förutsättningslöst. En nackdel som 
identifierades med vald metod och ansats var svårigheten att kunna bedöma hur 
omfattande litteraturöversikten bör vara, för att kunna säkra att en trovärdig slutsats 
kunde dras under bestämd tid. Om en kvantitativ metod hade använts för detta arbete 
hade fler artiklar kunnat granskas och detta hade i sig lett till ett resultat med högre 
kvalitet och trovärdighet.  Samtidigt som forskning kring sjuksköterskors erfarenheter 
om arbete med sexuell hälsa är limiterad, vilket detta arbete belyser. Det kan ses som 
en svaghet i arbetet att genomförandet har skett av en författare, men den aspekten 
har tagits hänsyn till. För att stärka arbetets vetenskapliga kvalitet har externa läsare 
granskat arbetet. Detta beskriver Henricsson (2017) skapar trovärdighet av arbetet 
genom att låta medstudenter, handledare och även helt utomstående personer utan 
insikt i omvårdnad läsa igenom och granska arbetet. Mårtensson och Fridlund (2017) 
beskriver att vetenskaplig kvalitet i ett examensarbete bygger på att arbetet presenteras 
på ett tydligt sätt. Detta har tagits hänsyn till genom att presentera ett utförligt 
tillvägagångssätt för datainsamling, analysprocessen och även upplysa brister och 
styrkor i metoddiskussionen. Samtidigt beskriver Altman (2002) att det är författaren 
som bär det primära ansvaret för att säkerhetsställa kvaliteten och läsaren har det 
sekundära ansvaret. 

För att öka arbetets trovärdighet och öka chansen för att finna relevanta artiklar har 
datainsamling genomförts i flera databaser (Mårtensson & Fridlund, 2017). De artiklar 
som har sökts i databaser och sedan använts i resultatet härstammade från två av tre 
valda databaser. Sökningar i Medline och PsycINFO gav många liknade träffar som i 
Cinahl. Medline med medicinsk inriktning generade i fler kvantitativa artiklar eller 
artiklar med mixad metod, där inte sjuksköterskors perspektiv gick att utläsa i 
resultatdelen och därav har ingen artikel från Medline valts ut. Studiens inklusions- 
och exklusionskriterier har varit relevanta i datainsamlingen. Arbetets avgränsning av 
årsintervall utökades då sökning inom en tio års period inte genererade 
tillfredställande mängd kvalitativa artiklar, därför har årsintervallen utökats till 
artiklar från år 2005. Det kan ses som en svaghet i arbetet att artiklar inte är relevanta 
på grund av att de är äldre än tio år. Samtidigt som att utökningen kunde göra det 
möjligt att granska fler artiklar inom ämnet för att skapa ett trovärdigare resultat. Trots 
utökning av årsintervall resulterade det endast till att en av tio artiklar i resultatet är 
äldre än tio år och att den artikeln var från år 2009, vilket väger upp den eventuella 
bristen på utökat årsintervall.  

För att öka trovärdigheten i dataanalysen och den vetenskapliga kvaliteten i 
litteraturöversikten, var kravet att endast använda artiklar som var peer-reviewed. 
Använda sökord ansågs relevanta för studiens syfte och metod, och har presenterats i 
en sökmatris (bilaga 1). En nackdel i genomförd datainsamling var att det har funnits 
svårigheter med att finna kvalitativa artiklar eller artiklar med mixad metod, där det 
tydligt går att avläsa sjuksköterskor upplevelser. Därav har manuella sökningar 
genomförts via referenser i andra vetenskapliga artiklar. En sekundärsökning kan 
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påverka kvaliteten på arbetet då författaren själv söker sig fram till artikeln och väljer 
ut de artiklar som passar till syftet. För att stärka kvaliteten har de funna artiklarna via 
manuell sökning genomgått en sökning i de tre databaserna. Två av tre manuella 
artiklar återfanns i någon av databaserna och gick därför att säkerhetsställa att de var 
peer-reviewed. Den artikel som inte återfanns har blivit granskad via Ulrichs website, 
för att säkerhetsställa att artikeln var peer-reviewed. Detta har gjorts för att skapa 
säkerhet om att de manuellt utvalda artiklarna följer de inklusionskriterier och 
avgränsningar som är ansatta för datainsamlingen. I bedömning av artiklarnas kvalitet 
användes ett granskningsprotokoll framtaget av Hälsohögskolan, avdelning för 
omvårdnad i Jönköping (bilaga, 2) för att stärka arbetets bekräftelsebarhet. Protokollet 
är uppdelat i två delar. Artiklarna skulle vara helt godkända i del ett, vilket motsvarade 
fyra poäng och erhålla sju av åtta poäng i del två. De artiklar som använts i resultatet 
men som inte kom upp i åtta poäng i del två, var de artiklar som inte presenterade 
punkt åtta i del två av granskningsprotokollet. Granskade artiklar är presenterade i en 
artikelmatris (bilaga 3). En svaghet i urvalsprocessen är att granskning endast har 
genomförts av den enskilda författaren. Detta stärks upp med att datainsamlingen och 
urvalsprocessen har beskrivits utförligt och möjliggör för läsaren själv att identifiera 
forskningsprocessen (Mårtensson & Fridlund, 2017), vilket även stärker arbetets 
överförbarhet (Henricsson, 2017). 

Vald analysmodell var fördelaktig i analysarbetet då det är tydligt beskrivande i sin 
form och utförande, och väl anpassad för en litteraturöversikt på kandidatnivå samt 
för vald metod. De svagheter som identifierats i analysarbetet i litteraturöversikten är 
att det aldrig går att vara fullständigt objektiv i arbetet. Dataanalysarbetet färgas av 
tidigare erfarenheter och förförståelsens påverkan på resultatet. Förförståelsen har 
beskrivits i arbetet och har i största möjliga mån försökt undvika att färga resultatet. 
På så sätt lämnas ansvaret över till läsaren att bedöma pålitligheten. Det finns även 
vissa brister i pålitligheten i och med att ett liknande arbete med mening att följa 
forskningsprocessen inte tidigare har genomförts. För att väga upp dessa svagheter och 
öka trovärdighet och pålitlighet har externa läsare bedömt analysarbetet och 
frambringat kommentarer under arbetets gång. Även att en person utan erfarenhet av 
omvårdnad och arbete med litteraturöversikter har granskat arbetet för att kunna ge 
kritik på om innehållet är förståeligt och trovärdigt (Henricsson, 2017; Mårtensson & 
Fridlund, 2017). Artiklarna har lästs igenom ett flertal gånger och en utförlig 
sammanfattning har genomförts av varje artikels resultatdel, vilket kan ses som en 
styrka i arbetet. För att öka bekräftelsebarheten har handledare granskat 
sammanfattningen och bekräftat användning av artiklarna för arbetets resultat. Även 
att medstudenter har fått möjlighet att ge konstruktiv kritik vid fem fysiska 
handledartillfällen under arbetets gång. En svaghet i arbetet är att artiklarna har 
behövts översättas till svenska vid sammanfattning, vilket kan skapa felaktigheter och 
olika tolkning av ord och meningar. Till hjälp har lexikon och översättningstjänster 
använts, samt hjälp från ansvarig bibliotekarie på Jönköpings högskolebibliotek.  

Resultatartiklarna har sitt ursprung från; Australien, Belgien, Grekland, Kanada, Nya 
Zeeland, Sverige och Thailand. Detta är en global spridning vilket är en styrka i arbetet 
och leder även till att resultatet kan bli överförbart i andra omvårdnadsarbeten 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). Nackdelen är att studien från Thailand kan skilja sig 
åt i kulturella och religiösa aspekter från de andra länderna, vilket i sig kan påverka 
hur sjuksköterskor arbetar med sexuell hälsa. Detta bekräftar även författarna själva i 
artikelns diskussion. Majoriteten av alla deltagare i artiklarna är kvinnor (=69), andel 
män är 12 stycken och antal deltagare som inte går att utläsa kön på i artiklarna är 57 
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stycken. De artiklar där kön inte går att utläsa, benämns ändå deltagarna som 
majoriteten kvinnor. I Sverige år 2018 utgjordes 90 procent av alla legitimerade 
sjuksköterskor av kvinnor (Socialstyrelsen, 2019), vilket gör att arbetet är överförbart 
i Sverige. Det datainsamlingsinstrument som har använts av majoriteten av artiklarna 
är intervjuer av olika slag, främst semi-strukturerade intervjuer. Andra 
insamlingsinstrument som har figurerat är diskussion med nyckelinformanter, 
observationer i praktisk miljö, fokusgrupper och frågeformulär med öppna 
svarsalternativ. Att majoriteten av artiklarna har använt sig av intervjuer stärker 
arbetet, då syftet är att beskriva människors egna uppfattningar och erfarenheter. 
Detta stärker även att arbetet har ett trovärdigt resultat som kan generera till en 
utförlig slutsats (Henricsson, 2017). Enligt författaren uppnås överförbarheten i 
arbetet genom att de tre punkterna; Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet 
är identifierade och beskrivna (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Det etiska övervägandet har beskrivits tidigare i litteraturöversiktens metod. I 
förhållande till etiskt övervägande kan arbetet ha sin svaghet i att det inte finns tydliga 
regler kring etiskt övervägande vid litteraturöversikt, utan ansvar lämnas över till 
författaren att tolka och ta beslut. En ytterligare svaghet är att arbetet har genomförts 
av enbart en författare. Om arbetet hade genomförts av ytterligare en person hade 
diskussioner kring det etiska förhållningssättet kunnat äga rum under 
arbetsprocessen, för att säkerhetsställa en god etisk kvalitet. Vidare har det lagts 
noggrannhet i att upprätthålla en god etisk kvalitet i arbetet genom att låta 
medstudenter kontrolläsa och ge kommentarer, samt endast använda artiklar med 
etiskt godkännande och övervägande i resultatet, och att i största möjliga mån inte låtit 
data färgas av egna åsikter eller av förförståelsen.  

Resultatdiskussion 

 
De huvudfynd som tas upp i diskussionen av resultatet är sjuksköterskors prioritering 
av sexuell hälsa och vilka konsekvenser det mynnar ut i, i det praktiska arbetet. 
Identifiering görs hur utbildning och kunskap präglar sjuksköterskor arbete. Vidare 
diskuteras hur sjuksköterskors känslor och syn på sexuell hälsa präglar samtal med 
patienter, samt hur dessa fynd förhåller sig till sjuksköterskors hälsofrämjande arbete.  

Prioritering av sexuell hälsa är återkommande i resultatet. Å ena sidan kopplades 
prioriteringen ihop med tidsbristen, men å andra sidan var det kopplat till 
sjuksköterskors syn på vad sexuell hälsa innebär. Resultatet visar, förutom i en studie 
att sexuell hälsa och dess problem ofta förknippas med konkreta medicinska problem. 
Tidigare nämnda studier belyser problematiken med att patienter upplever att samtal 
om sexuell hälsa inte prioriteras (Arika et al., 2015; Greimel et al., 2018; Wang et al., 
2018), och i många fall lämnas ansvaret över till patienten att initiera till samtal 
(Arika et al., 2015; Bauer et al., 2015; McCabe et al., 2000; Quinn et al., 2011). Detta 
bekräftar majoriteten av sjuksköterskor i Gök och Korkmaz studie (2018), som anser 
att patienters sexuella hälsa inte prioriteras. Sexuell hälsa är inte endast ett problem 
av biverkningar eller konsekvenser av behandling, det är även en subjektiv känsla 
(Hedelin et al., 2014). Ett holistiskt synsätt är en utgångspunkt för att kunna bedriva 
hälsofrämjande vård. Utgångspunkten bör vara vad patienten anser som väsentligt i 
sin vårdsituation, vilket instiftar sig i att föra en god dialog och ge patienten möjlighet 
till att vara delaktig i sin vårdsituation (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Problem 
identifieras i att arbeta utifrån ett holistiskt synsätt om sjuksköterskor endast belyser 
de fysiska problemen. I vården bör patientens syn på sitt mående gå i första hand och 
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kan därefter identifieras ihop med de fysiska problemen. Patienten har vetskap om sitt 
mående och det sjuksköterskor identifierar som problematiskt kan vara mindre 
betydelsefullt för patienten. Patientens fysiska symtom kan vara av mindre betydande, 
men istället att känna sig älskad och vara omkring människor som personen tycker om 
kan anses mer betydelsefullt för patienten.  
 
Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde brister i sina kunskaper och praktiska 
färdigheter gällande sexuell hälsa, då vissa erhållit utbildning kring ämnet via 
grundutbildning och andra inte. De sjuksköterskor som inte erhållit utbildning kände 
sig osäkra i arbetet med sexuell hälsa. De sjuksköterskors som hade med sig 
förkunskaper från sin grundutbildning resulterade i att de kände sig trygga med om 
hur sjukdomar och behandlingar påverkade den sexuella hälsan. Tidigare forskning 
visar att endast en femtedel av sjuksköterskor känner att de har tillräckligt med 
kunskap och det finns en tydlig relation mellan utbildning kring ämnet och att känna 
sig bekväm och att initiera till samtal om sexuell hälsa (Jaarsma et al., 2010). Ökad 
utbildning och bedömning kan möjliggöra för sjuksköterskor att inleda samtal om 
sexuell hälsa med sina patienter (Tugut & Golbasi, 2017). Trots ökad utbildning 
upplever ändå sjuksköterskor som besitter kunskap svårighet i praktiken och en brist 
på erfarenhet med att arbeta med ämnet (Evcili & Demirel, 2018; Santa Maria et al., 
2017 Saunamäki et al., 2010). Även sjuksköterskestudenter upplever svårigheter och 
känner osäkerhet i att beröra ämnet (Evans, 2013; Gerbild et al., 2017; Blakey & 
Aveyard, 2017). Enligt tidigare nämnd undersökning av Evans (2013) framkommer det 
även att problem identifieras i vad som lärs ut under eventuella utbildningar, och vad 
som sker i det praktiska arbetet. Koppling dras utifrån resultatet, att kunskap och 
utbildning ligger som en viktig grund för sjuksköterskors arbete med sexuell hälsa, 
vilket även andra aktuella studier bekräftar (Gök & Korkmaz, 2018; Jaarsma et al., 
2010; Tugut & Golbasi, 2017; Özdemir & Akdemir, 2008). Om kunskap finns, leder det 
till större chans att sjuksköterskor berör ämnet. En förutsättning för att sjuksköterskor 
ska känna trygghet i att arbeta med sexuell hälsa är att ämnet berörs mer frekvent 
under sjuksköterskeutbildning. Detta kan då leda till att sjuksköterskor kan känna sig 
säkra i sin kunskap när de möter situationer i det praktiska arbetet. Detta resonemang 
stärks av tidigare studie då sjuksköterskor uttrycker ett behov av utökad utbildning och 
kunskap och de menar att den del kunskap som återfinns från utbildning blir inte 
tillräcklig för arbete med sexuell hälsa (Klaeson, Hovlin, Guvå & Kjellsdotter, 2017).  
Detta kan leda till att sjuksköterskor känner osäkerhet och tvivlar på sig själva i sitt 
arbete vilket direkt kan påverka det hälsofrämjande arbete med patientens sexuella 
hälsa.  
 
Att avläsa från resultatet och tidigare forskning är att inte endast kunskap är 
tillräckligt. Som resultatet visade kan tydliga riktlinjer på arbetsplatsen underlätta för 
sjuksköterskor att arbeta med sexuell hälsa. Detta bekräftar tidigare nämnd studie där 
deltagarna identifierar att riktlinjer kan vara användbara för att få ett självförtroende 
att kunna prata om sexuell hälsa (Gök & Korkmaz, 2018). Att beröra ämnet kräver att 
sjuksköterskor bemöter situationer för att kunna bygga upp sin erfarenhet. Eller att 
utöka utbildningen kring ämnet, så praktisk träning kan tillämpas, till exempel för att 
bemöta patienter i samtal eller träna på samtalsteknik. Vissa sjuksköterskor besitter 
kunskap, men även för dem kan arbetet vara problematiskt. Arbetet kan underlättas 
av tydliga arbetsformer och öppen diskussion på arbetsplatsen om sexuell hälsa, för att 
beröra ämnet som vilket annat. Det hälsofrämjande arbetet bör tillämpas av 
sjuksköterskor och vara något att finna självförtroende i, då det är deras uppgift att 
främja och stötta patienter i deras hälsa.   
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Sjuksköterskors förutfattade meningar påverkade deras arbete med sexuell hälsa. I 
resultatet genomsyrades dessa bland annat av ålder, kön och vilka åldersgrupper som 
är sexuellt aktiva. Detta kan ses som diskriminering av ålder och kön vilket även kan 
kopplas samman med sjuksköterskors ålder och utbildningsgrad. Studier som nämner 
liknande resonemang kring ålder, visar att sjuksköterskors ålder och utbildningsnivå 
kan påverka sjuksköterskors syn, förståelse och attityder om hur sjukdomar påverkar 
patienters sexuella aktivitet (Eeltink et al., 2018; Julien, Thom & Kline, 2010; Krouwel 
et al., 2015; Saunamäki et al., 2010). Sjuksköterskor har förutfattade meningar om att 
patienten kan bli upprörd eller skämmas om samtal kring sexuell hälsa tas upp 
(Jaarsma et al., 2010). Även att sjuksköterskor anser att patienten upplever sexuell 
hälsa som privat för att samtala om och att ämnet anses som tabu (Gök & Korkmaz, 
2018; Quinn et al., 2011). Folkhälsomyndigheten (2018) och Socialstyrelsen (2014) vill 
poängtera att sexuell hälsa berör alla åldrar och inte enbart personer i fertila åldrar. 
Vidare att sexuell hälsa är som hälsan i allmänhet, något för varje människa att kunna 
uppnå. Resonemang förs om att hålla ett ”sex-positivt” förhållningssätt för att bemöta 
patienter i olika situationer. Det innebär att visa öppenhet, kommunicera och 
acceptera individuella skillnader inom sexualitet (Thomas, Prior & Walters, 2015). 
Sexuell hälsa berör mer än endast penetrerat samlag, vilket betyder att sjuksköterskor 
böra vara medvetna om dessa förutfattade meningar, för att inte begränsa deras 
holistiska syn på patienter. Ett ”sex-positivt” förhållningssätt kan exempelvis 
appliceras inom palliativ vård, där sjuksköterskor kan ha förutfattade meningar om 
vad som kan anses som viktigt i patientens situation och för att hen ska uppnå 
livskvalitet. I relation mellan sjuksköterska och patient ska patienten ges möjlighet att 
känna empowerment och kunna visa öppenhet till patientens behov och önskningar 
kring hens sexualitet.  
 
Arbetsmodeller som tidigare presenterats i bakgrunden, är enkla verktyg för 
sjuksköterskor att identifiera sina känslor, förutfattade meningar och attityder inför 
och i samtal med patienter om sexuell hälsa. Arbetsmodellerna kan fungera som ett 
redskap för att finna en trygghet i samtal om sexuell hälsa. Val av modell är beroende 
på vilka förkunskaper sjuksköterskan har, då delarna i PLISSIT-modellen och stora 
delar av BETTER-modellen kräver vissa förkunskaper. Tidigare forskning visar att 
brister i kunskap resulterar i att sjuksköterskor inte förmedlar information till 
patienter (Evcili & Demirel, 2018; Klaeson et al., 2017). Förmågan att kunna förmedla 
lämplig information om sexualitet är en viktig ståndpunkt i hälsofrämjande arbete 
(Saunamäki et al., 2010; Quinn et al., 2011). För att underlätta för sjuksköterskor att 
samtala om sexuell hälsa utan förutfattade meningar och obekväma känslor bör 
träning i kommunikation tillämpas via grundutbildning men även under praktiskt 
arbete, då kommunikation kan behöva anpassas på varierat sätt till olika 
patientgrupper. Sjuksköterskor ska applicera ett hälsofrämjande förhållningssätt och 
se hela människan genom att visa öppenhet och gå in i samtal utan förutfattade 
meningar. Sjuksköterskans attityd i samtalet kan vara viktigare än att en relation har 
fått tid att byggas upp. 

 
Det är en balansgång om hur mycket sjuksköterskans egna värderingar ska får styra 
arbetet med patienters sexuella hälsa. WHO (2018b) vill tydliggöra att sexuell hälsa är 
mer än ett fysiskt tillstånd. Litteraturöversiktens resultat är baserad på deltagare från 
olika kulturer, därav är synen på sexuell hälsa och sexualitet olika. I vissa studier är 
ämnet accepterat att prata om på grund av att det är en del av sjuksköterskans 
arbetsroll medan andra kulturer inte accepterar att benämna ämnet. Respekt för 
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kulturella rättigheter och rätten till egna val är en grund för vårdande enligt 
International Council of Nursing (ICN). Detta bör sjuksköterskor ta hänsyn till och 
respektera, då ett holistiskt synsätt leder vägen för sjuksköterskors arbete med att 
främja patienters sexuella hälsa (Santa Maria et al., 2017; Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2008). Vidare beskriver ICN (2012) att omvårdnad bland 
annat ska ges respektfullt oavsett, kulturell eller etisk bakgrund, ålder, kön eller sexuell 
läggning. För att undvika etiska dilemman bör sjuksköterskor vidhålla en respektfull 
relation med patienter. Sjuksköterskors holistiska syn bygger på människors kvalitéer, 
självinsikt, värderingar och känslor. Även att sjuksköterskor ska lägga fokus på hur 
individen uppfattar sin tillvaro, skapa mening till den uppfattningen och låta patienten 
vara självbestämmande (Berg & Sarvimäki, 2003). Patientens självbestämmande 
förenas med sjuksköterskors humanistiska synsätt och att sjuksköterskor kan se det 
som sitt ansvar och som sin professionella etikett att förmedla kunskap till människor 
om hur sociala villkor påverkar deras hälsa. Det är därav viktigt att sjuksköterskor är 
medvetna om och utvecklar sitt förhållningssätt (ICN, 2012). 
 
 

Slutsatser 

Med denna litteraturöversikt presenteras sjuksköterskors erfarenheter om arbetet 
kring sexuell hälsa. Det framkommer att de flesta sjuksköterskor anser att patienters 
sexuella hälsa är viktig. Men på grund av olika omständigheter så som tid och 
arbetsförhållanden prioriteras inte sexuell hälsa, istället prioriteras andra medicinska 
symtom och problem före. En betydande faktor för sjuksköterskors arbete är kunskap 
och vilken betydelse den kunskapen har för att sjuksköterskor ska känna sig trygga och 
bekväma med att prata om sexuell hälsa med sina patienter. Det framkommer även 
hur sjuksköterskors attityder och förutfattade meningar blir avgörande i samtal om 
sexuell hälsa. Det framkommer att sjuksköterskor könsdiskriminerar äldre patienter 
med tron om att sexualiteten endast rör yngre åldrar. Detta blir problematiskt när 
sjuksköterskor ska förhålla sig till ett holistiskt synsätt i sitt arbete med patienter och 
att vård ska ges med respekt.  
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Kliniska implikationer 

Litteraturöversikten har bidragit till en ökad förståelse om sjuksköterskors 
erfarenheter av att arbeta med patienters sexuella hälsa. Sjuksköterskor upplever 
tvetydiga känslor kring arbetet med sexuell hälsa och de känner vissa begränsningar i 
sitt yrke. Detta arbete kan illustrera att ämnet bör belysas under 
sjuksköterskeutbildningen för att ge sjuksköterskor trygghet i att kunna arbeta med 
patienters sexuella hälsa. Arbetet visar att sjuksköterskor har den främsta positionen 
för att informera och arbeta med patienters sexuella hälsa. Fortsatt forskning bör 
granska till vilken grad ämnet förekommer under sjuksköterskeutbildningen. Detta 
kan påvisa om sjuksköterskor ges förutsättningar att känna sig trygga i arbetet med 
patienters sexuella hälsa i sitt framtida yrke. Intressant vore även att se forskning på 
hur sjuksköterskor upplever arbetet med sexuell hälsa efter genomförd 
internutbildning inom slutenvård, för att se hur sjuksköterskorna tar till vara på den 
kunskapen i sitt arbete. Förhoppningsvis kan denna litteraturöversikt leda till att 
sjuksköterskor arbetar med att hålla en positiv syn på patienters sexuella hälsa och att 
försöka bryta den tabustämpel som existerar. Även att arbeta med att främja patienters 
sexuella hälsa utan diskriminering och förutfattade meningar om vem sexualiteten 
tillhör. I kommande roll som sjuksköterska ska egna förutfattade meningar bearbetas 
och kunskap som förvärvats från grundutbildningen skall tas till vara på. Även att 
främja patienters sexuella hälsa genom att föra en öppen dialog och förbise endast de 
medicinska aspekterna och att istället lyssna in patienters önskemål. 
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Sverige, 2010 

Att grundligt beskriva 
hälso-och 
sjukvårdspersonals 
attityder sexuell 
information till 
patienter efter 
hjärtinfarkt 
 
Endast 
sjuksköterskors svar 
har använts för 
resultatet 
 

Metod: Frågeformulär 
med två "öppna svar"-
frågor. Användning av 
utforskande och 
kvalitativ design, 
baserad på kvantitativ 
innehållsanalysen. 
 
Deltagare: 18 
sjuksköterskor 

Identifierar sex kategorier: 
Information 
Patientens ansvar 
Information till partner 
Samarbete med andra 
experter 
Informationsverktyg 
Att lyfta sexuella frågor 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
7/8 
 

Martel, Crawford 
& Riden 
 
'By the 
way…how's your 
sex life?' ‐ A 
descriptive study 
reporting 
primary health 
care registered 

Att identifiera vad som 
underlättar för 
sjuksköterskor att 
diskutera sexuell hälsa 
med ungdomar. 
 

Metod: Två delar; 
enkät och uppföljning 
med semi-
strukturerade 
intervjuer. 
 
 
Deltagare: sju 
sjuksköterskor 
 

Fyra teman;  
(1) Utbildning om sexuell 
hälsa 
(2) Missa möjligheter att 
diskutera sexuell hälsa 
med unga 
(3) Hinder för att 
diskutera sexuell hälsa 
med unga  

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
7/8 



 

 

 

nurses 
engagement with 
youth about 
sexual health.  
 
Nya Zeeland, 2017 
 

Endast resultat från de 
semi-strukturerade 
intervjuerna har 
använts- 

 
(4) Kulturella och etiska 
influenser. 

McCabe & Holmes 
 
Nursing, sexual 
health and youth 
with disabilities: a 
critical 
ethnography 
 
Kanada, 2014 
 

Att undersöka 
sjuksköterskor 
erfarenheter i relation 
till tillhandahållande av 
sexuell vård till 
ungdomar med 
funktionsnedsättningar 

Metod: Kritisk 
etnografi. Semi-
strukturerade 
intervjuer, diskussion 
med nyckeldeltagare 
samt observationer i 
miljön. 
 
Deltagare: åtta 
sjuksköterskor 

Fyra teman: 
(1) Miljö och plats på 
institution 
(2) Professionella 
interaktioner 
(3) Involverande med 
sexualitet  
(4) sjuksköterskans 
erfarenheter. 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
7/8 
 
 
 

Nakopoulou, 
Papaharitou & 
Hatzichristou 
 
Patients’ Sexual 
Health: A 
Qualitative 
Research 
Approach on 
Greek Nurses’ 
Perceptions 
 
Grekland, 2009 
 

Att utforska 
praktiserande grekiska 
sjuksköterskors 
uppfattningar om 
sexuella hälsofrågor i ett 
försök att ge en bättre 
förståelse för hur dessa 
uppfattningar kan 
hämma eller förbättra 
sjuksköterskornas 
förmåga att integrera 
bedömning av sexuell 
hälsa i deras dagliga 
kliniska praxis. 
 

Metod: Kvalitativ 
metod - diskussioner i 
sju fokusgrupper. 
 
Deltagare: 24 
sjuksköterskor 

Tre huvudteman blev 
identifierade: 
(1) subjektiv uppfattning av 
sexuell hälsa 
(2) Diskutera sexuella 
problem  
(3) behov av undervisning 
och träning. 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
7/8 

Olsson, Berglund, 
Larsson & Athlin 
 
Patient’s sexuality 
e A neglected area 
of cancer nursing? 
 
Sverige, 2012 
 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
uppfattningar om 
dialoger om sexualitet 
med cancerpatienter 
 

Fenomenografisk 
design. Intervjuer 
utifrån teman; ”samtal 
om sexualitet”, 
”cancerpatienters 
sexuella problem”, 
”support till 
cancerpatienter med 
sexuella problem” och 
”Hinder och 
möjligheter för dialog” 
 
Deltagare: 10 
sjuksköterskor 

Huvudkategori:  
”vi borde prata om 
sexualitet, men det gör vi 
vanligtvis inte”  
Tre Underkategori;  
(1) Sjuksköterskors 
attityder, kunskap, 
färdigheter är av 
betydande.  
(2) Patienters sexuella 
problem ligger som grund 
för dialog och ( 
3) Miljön på avdelningen 
påverkar. 
 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
7/8 

Saunamäki & 
Engström  
 
Registered nurses’ 
reflections on 
discussing 
sexuality with 
patients: 
responsibilities, 
doubts and fears 
 
Sverige, 2014 
 
 
 
 

Att beskriva hur 
sjuksköterskor 
reflekterar kring att 
diskutera sexualitet med 
patienter. 

Metod: Kvalitativ 
approach med 
beskrivande design. 
Intervjuer. 
 
Deltagare: 10 
sjuksköterskor 

Mynnade ut i tre teman 
och åtta sub-teman 
(1) Göra rätt och göra gott;  
- Min profession – mitt 
ansvar 
- Min kunskap 
- Våra rutiner 
(2) kunde, borde, skulle – 
sjuksköterskans 
motstridiga känslor; 
- Utom mitt räckhåll 
- Fördommar 
- Obekvämlighet 
(3) Jag pratar bara inte om 
det – sexualitet som icke 
ämne (’nontopic’); 
- Någons ansvar – men 
inte mitt 
- Tabu 
 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
7/8 



 

 

 

Quinn, Happell & 
Welch 
 
The 5‐As 
framework for 
including sexual 
concerns in 
mental health 
nursing practice. 
 
Australien, 2013 
 

Steg 1: 
Utforska 
sjuksköterskors åsikter 
om att inkludera 
sexuella problem i deras 
praxis. 
 

Metod: En kvalitativ 
undersökande metod. 
Fördjupande 
intervjuer. 
 
Deltagare: 14 
sjuksköterskor 

Använder endast 
resultat från steg 1 från 
studiens resultat. 
Tema; Undvikande 
 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 

Yodchai, 
Hutchinson & 
Oumtanee 
 
Nephrology 
nurses’ 
perceptions of 
discussing sexual 
health issues with 
patients who have 
end-stage kidney 
disease 
 
Thailand, 2018 
 
 
 

Att undersöka 
Thailändska 
nofrelogisjuksköterskors 
uppfattningar av att 
diskutera sexuell hälsa 
med patienter som 
genomgår dialys. 

Metod; 
Fenomenologiskt 
tillvägagångssätt med 
semi-strukturerade 
individuella intervjuer. 
Induktiv och deduktiv 
ansats. 
 
Deltagare; 20 stycken 
sjuksköterskor med 
minst ett års 
erfarenhet. 

Fem  teman: 
(1) Förbättra kunskap för 
att kunna öka 
självförtroende inför 
diskussion om sexualitet 
med patienter.  
(2) Tillhanda ha patienters 
förtroende innan samtal 
om sexualitet.  
(3) Hitta en passande 
stund/tillfälle för att 
diskutera sexualitet. 
(4) Organisera en lämplig 
miljö för att diskutera 
sexualitet.  
(5) Känna sig uppskattad 
för att hjälpa patienter och 
deras partners att 
överkomma deras problem 
med sexuell hälsa. 
 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
7/8 
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