
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sjuksköterskans 
arbete med sexuell 
hälsa i vården, en 
litteraturöversikt 

 

HUVUDOMRÅDE: Omvårdnad, examensarbete 15 hp - Grundnivå 

FÖRFATTARE: Jannike Forsberg och Kajsa Åkesdotter 

HANDLEDARE: Malin Lindroth 

EXAMINATOR: Dan Malm 

JÖNKÖPING 2015 December 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The nurse's work 
with sexual health 
care , a literature 
review 
 

SUBJECT AREA: Omvårdnad, examensarbete 15 hp - Grundnivå 

AUTHERS: Jannike Forsberg och Kajsa Åkesdotter 

SUPERVISOR: Malin Lindroth 

EXAMINOR: Dan Malm 

JÖNKÖPING 2015 December 

 



 

 

Sammanfattning 
 

Bakgrund: På uppdrag av Socialstyrelsen, WHO och ICN:s etiska kod för 
sjuksköterskor ansvarar sjuksköterskan för att ge holistisk omvårdnad till sina 
patienter. Detta inbegriper den sexuella hälsan. Tidigare studier visar på allvarliga 
brister på denna punkt både i den kliniska verkligheten men även i 
sjuksköterskeutbildningen. Därför är det av intresse att se vilka rekommendationer 
som finns tillgängliga för sjuksköterskan att använda i omvårdnadsarbetet med 
sexuell hälsa. 
Syfte: Att beskriva rekommendationer för sjuksköterskans arbete med sexuell hälsa - 
utifrån personcentrerad omvårdnad. 
Metod: En allmän litteraturöversikt med induktiv ansats har använts. 
Datainsamlingen har gjorts från databaserna Cinahl och PubMed. Sammanlagt 
valdes 13 vetenskapliga artiklar ut.  
Resultat: Tre övergripande huvudkategorier identifierades för sjuksköterskans 
arbete med sexuell hälsa: grundläggande rekommendationer, specifika 
rekommendationer kopplat till sjukdomstillstånd samt modeller för bedömning och 
intervention. 
Slutsats: Då den sexuella hälsan är central för människans välbefinnande och 
livskvalitet är det viktigt att sjuksköterskans arbete med sexuell hälsa bygger på 
vedertagna välfungerande rekommendationer och modeller.  
Nyckelord: partner, sexuell hälsa, sexuell rådgivning, sjuksköterska 
 



 

 

Summary 
 

 

Background: On behalf of the National Board of Health, WHO and ICN code of 
ethics for nurses; are nurses responsible to provide holistic care to their patients. This 
includes sexual health. Previous studies have revealed serious shortcomings at this 
point both out in clinical practice but also in nursing training. Therefore, it is of 
interest to see which recommendations that is available for the nurse to work with 
sexual health. 
Aim: To describe recommendations for the nurse's work on sexual health – based on 
personcentered care. 
Method: A general literature review with inductive approach of data collection has 
been used from the databases Cinahl and PubMed. A total of 13 science articles were 
elected.  
Results: Three maincathegories was identified for the work of the nurse: basic 
recommendations, specific recommendations linked to the disease state and models 
for assessment and intervention. 
Conclusion: Sexual health is central to human well-being and quality of life. It is 
important that the work of nurse with sexual health is based on well-functioning 
principles and models, such as described in this literature review. 
Keywords: nurse, partner, sexual counseling, sexual health 
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Inledning 

 

I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska poängteras vikten av att 
arbeta utifrån ett holistiskt förhållningssätt där sjuksköterskan har i uppgift att 
uppmärksamma patientens behov, lindra dennes lidande och se till det friska inom 
varje individ (Socialstyrelsen, 2005). Sexuell hälsa är viktigt för människan och 
sexualiteten kan påverkas negativt t ex vid sjukdom, läkemedelsanvändning eller 
kirurgiska ingrepp (Sundbeck, 2013). 

I Folkhälsorapporten som utkom 2009 framkommer att sexuella 
problem är vanligt förekommande för den svenska befolkningen. Av 
undersökningens deltagare uppgav 50 % av kvinnorna att de hade/har haft sexuella 
problem. För männen var motsvarande siffra 25 %. Att inte få erektion, svårighet att 
få orgasm och låg sexuell lust beskrevs som de största problemen (Socialstyrelsen, 
2009). Utifrån vårt uppdrag som sjuksköterskor är det därför av största vikt att föra 
en dialog med dessa patienter om deras sexuella hälsa och ge dem adekvat 
omvårdnad (Sundbeck, 2013). 

 

Bakgrund 

Sjuksköterskeuppdraget ställs på sin spets när det gäller aspekten sexuell hälsa. Flera 
studier är eniga i sitt resultat att sjuksköterskor inte samtalar med patienten eller ger 
omvårdnad om sexuell hälsa trots att hen vet att det ingår i professionen (Hautamäki, 
Miettinen, Kellokumpu-Lehtinen, Aalto, & Lehto, 2007; Jaarsma et al., 2010a; 
Quinn, Happell, & Browne, 2011; Saunamäki, Andersson & Engström, 2010; 
Saunamäki & Engström, 2014; Ussher et al., 2013). Trots att majoriteten av 
sjuksköterskor säger sig ha kunskap om hur den sexuella hälsan påverkas av 
sjukdomar, läkemedel och kirurgiska ingrepp och att detta är deras ansvarsområde 
uppger de motstridiga känslor inför att prata med patienten om sexuell hälsa och ge 
omvårdnad (Saunamäki & Engström, 2014). Flera studier visar på att sjuksköterskor 
tycker det är svårt att prata om sexuell hälsa, det anses som en privatsak, något 
känsligt och sjuksköterskor hindras av sina egna känslor av osäkerhet och blir 
obekväma i situationen (Ussher et al., 2013; Saunamäki & Engström, 2014). Vidare 
finns beskrivet att sexuell hälsa är tabubelagt och att det inte finns en tradition i 
sjuksköterskeprofessionen att samtala kring detta; varken med patienter eller med 
kollegor (Quinn et al., 2011; Saunamäki & Engström, 2014). Sjuksköterskans egen 
attityd till sexuell hälsa och hens eventuella fördomar är också en vanlig orsak till att 
negligera frågan. Sjuksköterskor förutsätter att det för patienten är sekundärt att tala 
om sexuell hälsa i förhållande till den sjukdomssituation och behandling patienten 
genomgår. Av denna anledning utelämnas ämnet för att eventuellt tas upp senare 
(Quinn et al., 2011; Saunamäki & Engström, 2014). Föreställningar finns hos 
sjuksköterskor att patienten är sprungen ur en generation som inte talar om sex eller 
är vid en ålder där de slutat ha sex (Saunamäki & Engström, 2014). Faktorerna som 
hindrar sjuksköterskan i hens arbete med dessa frågor och i mötet med patienten 
beskrivs i forskning främst som för hög arbetsbelastning och stress, att patienter 
delar rum, tidsbrist, bristande kunskap om hur exempelvis sjukdom kan påverka 
patientens sexuella hälsa negativt, bristande stöd från arbetsplatsen och att det 
saknas rutiner och riktlinjer att följa i denna fråga. Dessa studier lägger fram brist på 
utbildning, träning och riktlinjer som de största orsakerna till att sjuksköterskan inte 
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tar upp denna fråga med patienten trots att sexuell hälsa är en viktig del av en 
individs hälsa och därmed sjuksköterskans arbetsområde (Ivarsson & Fridlund, 
2009; Hautamäki et al., 2007; Quinn et al., 2011; Saunamäki & Engström, 2010; 
Saunamäki & Engström, 2014; Ussher et al., 2013). 

 Vi finner det därför av intresse att undersöka vilka riktlinjer, utarbetade 
förslag och modeller etc. som finns inom omvårdnadsfältet i dagsläget när det gäller 
arbetet med den sexuella hälsan. Nedan definieras begreppen sexuell hälsa och 
personcentrerad vård som är bärande begrepp för resultatet för denna 
litteraturöversikt. 
 

Sexuell hälsa 

Enligt WHO:s definition av sexuell hälsa ska varje människa få möjlighet att ha 
sexuella upplevelser som är säkra och njutbara. Sexuell hälsa är inte bara fysiskt 
relaterat utan även den inre sexuella upplevelsen står i stark relation till sexuellt 
välbefinnande. Detta förutsätter att varje individ möts med respekt och ett positivt 
bemötande. Det innebär även att de fysiska, mentala, emotionella och sociala 
aspekterna av en människas hälsa måste inkluderas i den sexuella hälsan (WHO, 
2006). Alla människor har rättighet att få hälso- och sjukvård av högsta standard och 
tillgänglighet av god kvalitet för att uppnå bästa möjliga sexuella hälsa (WAS, 2014).  

Sjuksköterskan ska utgå från WHOs beskrivning av sexuell hälsa i sitt 
omvårdnadsarbete och i mötet med varje enskild patient. Hen bör vara medveten om 
att människor kan ha en god sexuell hälsa trots sjukdom som påverkar den sexuella 
funktionen och att hen har ett ansvar för detta. En positiv inställning hos 
sjuksköterskan kring sexuell hälsa är avgörande för patientens välbefinnande och att 
sjuksköterskan har reflekterat kring sin inställning till sexuell hälsa och ohälsa. 
Patienten ska kunna känna sig trygg i mötet med sjuksköterskan och ges full respekt 
utifrån vem hen är och vilka behov hen har gällande sin sexuella hälsa (Sundbeck, 
2013). 
 
 

Personcentrerad omvårdnad 

Att arbeta utifrån personcentrerad omvårdnad är att utgå från varje persons behov 
och egna resurser och tillgodose en persons andliga, fysiska och psykiska behov. 
Sjuksköterskan ska uppmärksamma och bekräfta personens egen upplevelse av sin 
situation. Tyngdpunkten ligger inte på hälsotillståndet eller funktionsnedsättningen. 
Ordet person används hellre än patient i syfte att ge den som vårdas mer makt om sin 
situation och vård och omvårdanden ska ske i samverkan med personen (Ekman, 
Swedberg, Taft et al., 2011; Socialstyrelsen, 2009). På detta sätt främjas jämlikhet 
mellan sjuksköterska och personen hen vårdar. Med utgångspunkt i personens 
upplevelser och behov av omvårdnad ges personen större förutsättningar att nå 
upplevelse av hälsa och inte bli förminskad till en diagnos eller en sjukdom. Vad 
sjuksköterskan gör och hur detta utförs påverkar om omvårdnaden av en person blir 
personcentrerad eller mer diagnoscentrerad (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). 
Kring sexualiteten finns både glädje och besvikelse och sjuksköterskan behöver inte 
stå bakom sina patienters livsstil men däremot måste hen behandla alla jämlikt och 
tolerera att människor lever på olika sätt (Sundbeck, 2013). 
Tillämpning av personcentrerad omvårdnad används världen över och breder ut sig 
över många discipliner inom vård och omsorg. Samarbetet mellan patient och 
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vårgivare styrks och egenvården blir mer effektiv och leder även till att 
läkarordinationer efterföljs på bästa sätt för individen. (Ekman, Swedberg, Taft et al., 
2011).  
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Syfte 

 

Att beskriva rekommendationer för sjuksköterskans arbete med sexuell hälsa - 
utifrån personcentrerad omvårdnad. 

 
 

Material och metod 

Design 

Vi har valt att göra en litteraturöversikt med viss systematik för att kartlägga 
kunskapsläget kring vårt valda syfte. Detta arbete har en induktiv ansats då vårt syfte 
har en neutral utgångspunkt, dvs. vi söker inte utifrån några mallar eller teorier och 
vi har samlat in information från flertalet oberoende källor för att beskriva detta 
fenomen och kunna dra slutsatser (Wallén, 1996). 
 
 

Urval och datainsamling 

Artikelsökningarna utfördes under september månad, 2015. Sökningarna gjordes i 
Cinahl; en omvårdnadsinriktad databas och PubMed; en medicinskt inriktad databas. 
För en översiktstabell, se bilaga 1.  
En helikoptersökning gjordes inledningsvis för att skapa överblick över befintlig 
forskning. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes för att få större 
helhetsperspektiv över kunskapsläget och en bredare artikelsökning i syfte att 
fastställa ett bättre och mer tillförlitligt resultat (Friberg, 2012).  
De grundläggande sökorden var sexual health, sexuality och nursing med trunkering 
på nurs* för att få ett bredare sökområde. Boolesk sökteknik användes med 
komponenter som AND, OR och NOT för att kunna använda flera sökord samtidigt 
eller för att sålla bort de artiklar som inte svarade mot syftet (Friberg, 2012). 
En peer-reviewed-avgränsning gjordes i databasen Cinahl där den funktionen finns 
och dessa artiklar granskades även manuellt för att fastställa artiklarnas 
vetenskapliga värde. Denna funktion finns inte att använda sig av i databasen 
PubMed vilket ledde till att artiklarna som söktes fram från PubMed endast har 
granskats manuellt. Forskning om sexuell hälsa inom detta tidsspann refererar dock 
till artiklar från 1970- talet. Utvecklingen inom forskning av sexuell hälsa har således 
gått långsamt och för att kunna grunda resultatet på adekvat forskning och för att 
komma åt fler artiklar togs beslutet att söka fram artiklar som publicerats tidigare än 
2004. Resultatet baseras på artikelsökningar med begränsning från 1990-2015. 
Utöver detta baseras resultatet på en artikel från 1976 via sekundärsökning. 
Sekundärsökning från referenslistor ur vetenskapliga artiklar för att få fram fler 
adekvata artiklar har använts som sökmetod. 
De artiklar som ansågs ha högst relevans för sjuksköterskans arbete med sexuell 
hälsa är de som beskriver sexuell hälsa relaterat till hjärt- och kärlsjukdom, 
gynekologisk cancer, psykisk ohälsa, sexuell dysfunktion då dessa är de vanligaste 
förekommande sjukdomar som ökar risken för att drabbas av sexuell ohälsa 
(Sundbeck, 2013; Hulter, 2009).  Tidigare forskning är även knuten till denna typ av 
urvalsgrupp (Ivarsson et al., 2009; Hautamäki, et al., 2007; Saunamäki et al., 2010; 
Quinn, 2011). Även artiklar som beskriver utformade verktyg för att stärka sexuell 
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hälsa valdes då detta besvarar syftet. Av de artiklar som gällde frågeformulär för 
bedömning av sexuell dysfunktion valdes två stycken ut för att visa på enkla men 
validerade hjälpmedel. En för kvinnlig dysfunktion, en för manlig. Artiklar som 
behandlade skolsjuksköterskans och barnmorskans arbete eller artiklar med en 
patientgrupp under 18 år exkluderades för att resultatet skulle vara giltigt 
allmänsjuksköterskans arbetsfält. Primärkällorna som utgör resultatet är publicerade 
i följande länder: USA (6 st.), England, Sverige, Norge, Finland, Australien, Italien 
och Korea. De har publicerats mellan 1976 och 2013.  
Artikelsökningen gav 18 artiklar som vi läste igenom. 5 st. valdes bort då de inte 
stämde helt överens med syftet. Vårt resultat grundar sig på 13 vetenskapliga artiklar 
(6 från den primära sökningen och 7 från sekundärsökning) varav 7 empiriska; 5 
kvantitativa och 2 kvalitativa samt 6 vetenskapliga artiklar som beskriver 
forskningsbaserade metoder och rekommendationer.  
 
Tabell 1. Inklusionskriterier och exklusionskriterier. 
 

 Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Språk Engelska - 

Årtal ≥1976 - 

Tillgänglighet Fulltext online, 
beställningsexemplar inom Sverige 

Utomlands 
beställningsexemplar 

Studie- och 
artikeldesign 

Kvalitativa/Kvantitativa 
Orginalartiklar 

Reviewartiklar 

Granskning Peer-reviewed - 

Professioner  Barnmorska, 
skolsköterska 

 
 

Dataanalys 

För att få fram vetenskapliga artiklar med så hög kvalitet som möjligt och som 
svarade till syftet, omprövades sökorden ett flertal gånger och vändes och vreds på. 
Artiklarnas dokumenttyp, sidantal, om den var från en vetenskaplig tidsskrift etc. 
granskades för att fastställa dess vetenskapliga status.  
De utvalda artiklarna fördes in i en artikelmatris för att få en lättare överblick 
(Friberg, 2012). Sedan applicerades två granskningsprotokoll för de empiriska 
artiklarna, för kvalitativa artiklar respektive kvantitativa artiklar. Protokollen för 
kvalitetsbedömning är framtagna vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i 
Jönköping (Bilaga 2 och 3). Vid denna granskning föll en artikel bort då den inte gick 
att koppla till litteraturöversiktens syfte. Artiklarna genomlästes för att få god 
överblick av dem varav ytterligare fyra stycken sållades bort då de inte helt 
motsvarade vårt syfte. Efter denna genomläsning återstod 13 artiklar till resultatet. 
Det som var intressant i varje artikel ströks under och lades in i ett dokument för att 
få en första översikt över hela materialet som ligger till grund för resultatet. Detta 
material lästes genom var för sig och författarna enades efter detta gemensamt om 
fyra huvudkategorier som materialet skulle kunna presenteras i. Till vår hjälp 
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användes ett Googledrive dokument där materialet skrevs ner både i text och 
tabellform för att underlätta kategoriseringen av resultatet och själva skrivprocessen. 
Kategorisering av resultatet innebär att få ny kunskap, se likheter och skillnader och 
väga resultatmaterialet mot syftet (Friberg, 2012).  
 En artikelmatris gjordes över artiklarnas innehåll i syfte att strukturera upp 
resultatet (Bilaga 4). 
 
 

Etiska överväganden 

Blanketten “Etikgranskning” från Hälsohögskolan användes som mall för granskning 
av artiklarna. Alla artiklar är etiskt godkända. 
I de artiklar som sökts fram är det viktigt att författarna till artiklarna ska ha med ett 
forskningsetiskt övervägande i sina artiklar och att de har förhållit sig till validitet och 
reliabilitet i kvantitativa studier, respektive trovärdighet och tillförlitlighet för 
kvalitativa studier då detta stärker en studies vetenskapliga tyngd (Wallén, 1996). 
Exempel på forskningsetiska överväganden kan vara att deltagare i studien blir 
informerade om studiens syfte och att de får lämna studien när som helt utan 
anledning. Detta är speciellt viktigt då det gäller studier gjorda ur ett 
patientperspektiv, då känslig information utlämnas. En annan etisk förutsättning är 
om studien har granskats av en etisk kommitté vilket innebär att studiens upplägg 
har granskats utifrån och godkänts innan genomförande (Friberg, 2012). Att 
författarna till en studie har skrivit med sådana forskningsetiska överväganden 
innebär med större säkerhet att forskningen är moraliskt acceptabel och av god 
kvalitet än om de inte skulle skrivit något om detta (Codex, 2015). 
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Resultat 

 
Resultatet presenteras i följande huvudkategorier: Grundläggande 
rekommendationer för sjuksköterskans arbete med sexuell hälsa, Specifika 
rekommendationer kopplat till sjukdomstillstånd, Instrument för bedömning, och 
Modeller för intervention av sexuell hälsa. Subkategorier till respektive 
huvudkategori framkommer i tabell 2. 
Varje subkategori presenteras utifrån: Kvalitativa artiklar, Kvantitativa artiklar och 
Vetenskapliga artiklar som beskriver forskningsbaserade metoder och rekommendationer.  
 
Tabell 2. Resultatets huvudkategorier och subkategorier. 
 

Huvudkategori Subkategori 

Grundläggande rekommendationer för 
sjuksköterskans arbete med sexuell hälsa 

- Sjuksköterskans roll 
- Sexuell rådgivning för individen och 

paret 

Specifika rekommendationer kopplat till 
sjukdomstillstånd 

- Hjärt- och kärlsjukdom 
- Gynekologisk cancer 

Instrument för bedömning av sexuell 
dysfunktion 
 

- FSFI 
- BSFI 

 

Modeller för intervention av sexuell hälsa - PLISSIT 
- Extended PLISSIT 
- Omvårdnadsmodell för erektil 

dysfunktion 
- BETTER 

 
 

Grundläggande rekommendationer för sjuksköterskans arbete med sexuell 
hälsa 

Sjuksköterskans roll 
-Kvalitativ artikel 
Det är sjuksköterskans ansvar att ta upp ämnet sexuell hälsa och det är patienternas 
önskemål att sjuksköterskan bjuder in till dessa samtal. I samtalet är det viktigt att 
sjuksköterskan har ett öppet förhållningssätt och är medveten om känsligheten i ämnet 
samt att det tas upp i rätt läge och på en plats där patienten känner sig trygg. 
Sjuksköterskan ska kunna öka kunskapen hos patienten och dennes partner om eventuella 
konsekvenser av gynekologisk cancer och behandlingen (Rasmussen & Thomé, 2008). 
 
Sjuksköterskan är ofta den första personen patienten möter i sin kontakt med vården, 
varför hen spelar en viktig roll i omvårdnaden kring patienten. Hen bedömer patientens 
hälsohistoria och uppdaterar patientens journal (Dahir, 2011). Vidare utbildar 
sjuksköterskan patienten i egenvård och erbjuder vägledning. Att ställa frågan till 
patienten om hens sexuella hälsa och dess påverkan på sexuella relationer är den mest 
grundläggande förutsättningen för att kunna bedöma och behandla en patients 
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omvårdnadsbehov i denna aspekt och ska ingå som en del i rutinarbetet med en ny patient 
(Steinke et al., 2013; Dahir, 2011; Albaugh et al., 2002; Mick, Hughes & Cohen, 2004; 
Annon, 1976).  

Några av de största kvaliteterna en sjuksköterska kan ha är medkänsla, empati och 
att vara icke dömande när det kommer till patientens sexuella hälsa, då det är hens 
uppgift att utbilda och stödja den lidande patienten (Dahir, 2011). Sexualitet och 
sexuell hälsa tar sig inte bara uttryck i sexuell aktivitet utan även i självkänsla, sociala 
relationer, klädsel och utseende (Taylor & Davis, 2006; Annon, 1976). Vidare är 
sexuella problem vanligt förekommande hos både män och kvinnor, i alla åldrar och 
grupper av människor. Sjuksköterskans roll är därmed att möta varje patient 
individuellt och inte utgå från egna antaganden (Steinke et al., 2013).  

 

Sexuell rådgivning för individen och paret 
-Kvantitativa artiklar 
Att i omvårdnaden utgå från de individuella behoven och utformandet av rådgivningen 
efter individen och dennes partner är grundläggande vid arbetet med sexuell hälsa 
(Hautamäki et al., 2013; Badr & Taylor, 2009). 
Sjuksköterskan bör integrera fysiska, psykiska och relationella aspekter i omvårdnaden och 
när hen intervenerar sexuell rådgivning (Hautamäki et al., 2013). 
Patienter som lever i en relation värderar sexuell rådgivning högre än de som är singlar 
(Hautamäki et al., 2013). Att eventuell partner medverkar i den sexuella rådgivningen är 
avgörande för både individen och parets sexuella hälsa. Därför bör detta uppmuntras av 
sjuksköterskan och hen bör bjuda in partnern till dessa samtal (Jun et al, 2011; Badr & 
Taylor, 2008). Vidare ska sjuksköterskan se till patienten och partnerns behov samt deras 
förförståelse av situationen för att rådgivningen ska bli individanpassad (Jun et al., 2011). 
Ett positivt kommunikationsmönster i relationen kan höja den sexuella hälsan och detta 
bör därför underlättas av vården i form av psykosociala interventioner såsom sexuell 
rådgivning (Badr & Taylor, 2008). 
 

-Kvalitativ artikel 
Sexuell rådgivning är en väl fungerande intervention för sexuell ohälsa och kan ses 
som en plattform där patienter och deras partner kan få möjlighet att samtala om 
sexuella frågor. När paret får stöd i sin kommunikation via rådgivning kan de lättare 
jobba med sina problem, finna lösningar och därigenom uppnå högre sexuell hälsa. 
God kommunikation leder till lättare hantering av situationen och patienterna 
upplever sin partners stöd under sin vårdtid som en stark positiv faktor. En trygg 
relation ger tro och hopp om framtiden (Rasmussen & Thomé, 2008).   

Kunskap om sjukdomens inverkan på den sexuella hälsan minimerar 
risken för negativa konsekvenser inom relationen. Således har sjuksköterskan ett 
viktigt ansvar när det gäller att öka patientens och deras partners kunskap om 
eventuella sexuella konsekvenser efter exempelvis en cancersjukdom eller en 
genomgången behandling (Rasmussen & Thomé, 2008).  
 

Sexuell rådgivning är en väl fungerande intervention för sexuell ohälsa och kan ses som en 
plattform där patienter och deras partner kan få möjlighet att samtala om sexuella frågor 
(Steinke et al., 2013; Albaugh et al., 2002; Dahir, 2011). Sjuksköterskan bör integrera 
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fysiska, psykiska och relationella aspekter när hen ger information och intervenerar sexuell 
rådgivning (Steinke et al., 2013). Bedömnings och interventionsmodeller som beskrivs i en 
senare rubrik i resultatet är verktyg för sexuell rådgivning (Annon, 1976; Taylor & Davis, 
2006; Mick et al., 2004). Den sexuella rådgivningen ska bedrivas i direkt möte med 
patienten men även andra resurser kan finnas tillgängliga för att ge kompletterande 
information såsom broschyrer, bilder, filmer till patienter och partners och även utbildning 
över nätet (Steinke et al., 2013). Instruktionsmaterial som underlättar att kunna 
tillfredsställa sig själv och sin partner under sexakten kan vara viktiga element i 
utformandet av rådgivningen samt information om olika samlagsställningar eller samtal 
om sexuella attribut som kan höja lusten (Albaugh et al., 2002; Annon, 1976). Dessa 
resurser ska dock inte ses som substitut för samtalsrådgivning, som betraktas som viktiga 
av både patienter och partners (Annon, 1976; Albaugh et al., 2002; Steinke et al., 2013). 

En eventuell partners medverkan i den sexuella rådgivningen är av stor 
vikt för den sexuella hälsan både för individen och för paret. Viktigt att tänka på för 
sjuksköterskan gällande parintervention är dock att patienten bör tillfrågas först om 
partnerns medverkan i samtalen. Detta exemplifierar hur sjuksköterskan bör ha sin 
patients behov som första prioritering. Det gynnar varken patienten eller dennes 
partner att ha rådgivning tillsammans om inte patienten är positiv till detta (Albaugh 
et al., 2002).  
 

Specifika rekommendationer kopplat till sjukdomstillstånd 
 

Nedan beskrivs två sjukdomstillstånd där patienten kan behöva mer specifik omvårdnad. 
Dessa sjukdomstillstånd är: hjärt- och kärlsjukdom och gynekologisk cancer. 

Hjärt- och kärlsjukdom 
Det finns specifika rekommendationer för sexuell hälsa gällande patienter som drabbats av 
hjärt- och kärlsjukdom. Dessa rekommendationer innefattar att patienten ska få en 
genomgång av sina läkemedel och dess potentiella effekter på sexuell funktion. Patienten 
ska även informeras om de eventuella risker som föreligger med sexuell aktivitet och 
varningssignaler att uppmärksamma i samband med detta (Steinke et al., 2013). 

Sjuksköterskan ska även utbilda patienten och eventuell partner i hur vanlig fysisk 
träning kan höja förmågan till sex och att det underlättar att vara i en familjär omgivning 
(ex. sovrummet) för att minimera stress i sexuell aktivitet. Undervisning och rådgivning 
bör även inkludera alternativa sexuella aktiviteter som kräver mindre energiförbrukning än 
samlag. Särskilda rekommendationer finns för akut hjärtinfarkt, stroke, kärlkramp och 
hjärtsvikt och i dessa rekommendationer finns även skrivet material, videor, modeller etc. 
att tillgå i den sexuella rådgivningen (Steinke et al., 2013). 

Sjuksköterskor som arbetar med patienter med hjärt- och kärlsjukdom kan behöva 
utbildning i sexuell bedömning, samtalstekniker och sexuell rådgivning då detta är 
bristfälligt under grundutbildningen. Specifika kunskapsområden som skall behandlas i en 
sådan utbildning är: vikten av intimitet utan sex, positioner för sexuell aktivitet, 
användning av förspel före sexuell aktivitet, och undvikande av okända partner (Steinke et 
al., 2013). 

 Hjärtpatienter är en drabbad grupp när det gäller psykologiska problem som 
depression och oro. Oro över att få en ny hjärtinfarkt, hjärtmedicinens påverkan, problem 
med sexlivet och känsla av att vara otillräcklig inför sin partner. Detta berör i sin tur även 
partnern. Ibland finns det t.o.m. ännu större oro hos partnern än hos patienten själv. Att 
återgå till det sexliv som patienten hade innan sin sjukdom kan skapa bekymmer och det är 
inte alltid självklart att patienten har den information som den behöver. Sexuell rådgivning 
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är därför viktigt både för den hjärtsjuke och för deras partner. Ångest i sig har visat sig vara 
en bidragande orsak för ökad sannolikhet av hjärthändelser; därför är bedömningen av 
ångest och en diskussion om sexuella problem viktiga områden som bör behandlas av 
sjuksköterskan (Steinke et al., 2013). 
 

Gynekologisk cancer 
-Kvalitativ artikel 
Sjuksköterskor har ett stort ansvar för att öka kvinnors och deras partners kännedom om 
eventuella sexuella konsekvenser av gynekologisk cancersjukdom och behandling. 
Informationsbehovet är stort och därför måste sjuksköterskor ha tillräcklig kunskap om 
sexuella effekter och deras konsekvenser för att möta krav på information och kunskap. 
Kvinnor med gynekologisk cancer upplever ofta negativ emotionell förändring i sin 
kroppsuppfattning, som om deras kvinnlighet hade opererats bort. Operationen innebär en 
förlust för dem i upplevelsen av den egna kroppen och vad den står för. Vidare råder stor 
osäkerhet hos patienterna kring behandlingens konsekvenser. Välbefinnandet och 
sexualiteten är starkt sammanlänkade, speciellt när det gått tid efter operationen och 
vardagen infinner sig igen. Det finns stort behov av att samtala om detta; få råd, 
information och stöd. Unga kvinnor som behövt operera bort sin livmoder lider väldigt 
mycket av att de aldrig kan få egna biologiska barn. I denna situation blir vikten av 
medvetenhet hos sjuksköterskan om dessa aspekter mycket stor. Sjuksköterskor som 
arbetar med denna patientgrupp bör ha stor kännedom om sjukdomen och dess 
konsekvenser och dessutom ha ett stort mått av lyhördhet och ansvarsfullhet gentemot 
individens behov och mående. Rädsla, ångest, depression och sorg är känslor och tillstånd 
som är vanliga hos dessa patienter (Rasmusson & Thomé 2008). 
 

Modeller för intervention av sexuell hälsa 

Patienter som upplever sig ha problem med den sexuella hälsan eller i sin relation, måste 
få chans att samtala om sin upplevelse med vårdpersonal, eller en sexuell rådgivare om det 
behövs (Dahir, 2011; Steinke et al., 2013; Albaugh et al., 2002). Som underlag finns många 
verktyg tillgängliga i för sjuksköterskan i arbetet med sexuell hälsa (Mick et al., 2004). 
Nedan beskrivs modellerna PLISSIT, Extended PLISSIT, Omvårdnadsmodell för erektil 
dysfunktion och BETTER. 
 

PLISSIT-modellen 
PLISSIT-modellen är ofta använd och utvecklades för att praktiskt kunna möta patientens 
behov i sexuell hälsa. Modellen kan ses som en behovsstege, som visar var vikten bör 
läggas i omvårdnaden och vilka resurser som krävs för varje individ. Alla patienter behöver 
inte terapi, en del behöver få prata om sin sexuella hälsa exempelvis med sjuksköterska. 
PLISSIT-modellen innefattar fyra områden (Annon, 1976). 
 
P - Permission: Tillåtelse att prata om sin sexuella hälsa utan att bli nedvärderad. 
Möjlighet till frågor och att patienten fritt får berätta om sin sexuella hälsa. Förutom 
muntlig information kan “permission” också röra sig om informationsblad och broschyrer 
som berör sexualitet. 
LI - Limited information: I detta steg ges begränsad, individanpassad information om 
behandling, läkemedel och dess påverkan. Även här ges möjlighet till frågor. Om 
patientens sexuella hälsa är påverkad men inte tas upp av patienten själv är det 
sjuksköterskans uppgift att erbjuda hjälp. Detta görs endast om patienten frivilligt är med 
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på samtalet. I detta steg kan sjuksköterskan gärna ta upp myter, normalisering och att det 
är vanligt förekommande med sexuell ohälsa. 
SS - Specific Suggestion: Specifika förslag på åtgärder som exempelvis byte av 
läkemedel, samlagsställningar, behandlingseffekter etc. Här läggs fokus på patientens 
egna behov som kroppsuppfattning och yttre attribut som smink och klädsel. 
IT - Intensive Therapy: Denna terapi-del är avancerad och resurskrävande och kan 
behövas vid sexuella övergrepp eller vissa sexuella problem orsakade av sjukdom eller 
medicin. Här räcker oftast inte specifika förslag till utan professionell hjälp krävs av 
legitimerad sexolog eller terapeut (Annon, 1976; Taylor & Davis, 2006).  
 

Extended PLISSIT 
Extended PLISSIT har utvecklat PLISSIT modellen till att inkludera första delen 
Permission i de andra delarna för att ge ett “tillåtande” klimat i alla nivåer. Nytt är 
också momentet granskning och reflektion för sjuksköterskan. Hen bör granska sig 
själv i sitt bemötande av patienter när de pratar om sexualitet. Det är viktigt att inte 
göra patienten obekväm när de talar om så privata saker som just sexuell hälsa, 
därför bör sjuksköterskan medvetandegöra sig om sig själv och känna till de attityder 
hen visar sin patient. Genom denna reflektion fås kvitto på att patientens behov är 
bemött och sjuksköterskan kan fortsätta att utvecklas och få ny kunskap (Taylor & 
Davis, 2006). 
 

Omvårdnadsmodell för erektil dysfunktion 
Erektil dysfunktion (ED), tidigare kallat impotens, är ett vanligt förekommande 
medicinskt problem. En omvårdnadsmodell för patienter som har ED och deras 
partners inbegriper sex huvudområden: problemidentifiering, bedömning och 
diagnos, patient- och partnerutbildning, individuell-/parrådgivning, medicinsk 
behandling och uppföljning. Inkl. specifika rekommendationer inom varje område. 
Alla män över 40 år bör vid vårdtillfälle ställas frågan om de upplever problem med 
sin erektionsförmåga. Detta då ED är utbrett (25-35%) bland män mellan 40-70 år 
samt att det kan vara tecken på andra vanliga sjukdomar såsom diabetes, hjärt- och 
kärlsjukdom eller depression (Albaugh et al., 2002). 

Den medicinska och sexuella anamnesen är essentiell i bedömningen av erektil 
dysfunktion. Det är viktigt att ta upp frågor om patienten har någon kronisk sjukdom, 
lider av hjärt- och kärlsjukdom eller annan sjukdom av neurologisk, metabolisk, 
endokrin, psykiatrisk karaktär. Likaså om patienten använder tobak, droger, alkohol, 
opioider, kokain, metadon eller Ecstasy då dessa har negativ effekt på 
erektionsförmågan. En läkemedelsgenomgång bör göras då många läkemedel är 
kontraindicerande för ED. Exempel på detta är SSRI-preparat, antihistaminer, 5 alfa 
reduktashämmare, blodtryckssänkande medel, H2 blockare. Läkemedelsjusteringar 
efter denna genomgång ska utföras av läkare. Patienten bör utbildas i hur han ska 
kunna genomföra livsstilsförändringar som gynnar den sexuella hälsan med stöd av 
sjuksköterskan (Albaugh et al., 2002). 

Många patienter med ED har prestationsångest och svårigheter i att bjuda in 
sin partner till sexuell aktivitet. Sjuksköterskan kan i mötet med patienten instruera i 
sex utan samlag och samtala om hur det går att variera den sexuella aktiviteten. 
Patienten bör uppmanas till att fokusera på intimiteten i mötet med partnern, 
massera varandra etc., samt få förslag på andra sätt att tillfredsställa sin partner för 
att hålla sexlivet levande och höja den sexuella hälsan. Om inte rådgivningen är 
tillräcklig för att hjälpa patienten och dennes partner bör patienten remitteras till en 
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sexterapeut eller psykolog. Första omvårdnadsåtgärd är alltid sexuell rådgivning och 
utbildning. Detta hjälper många patienter, speciellt de som har ED av psykologiska 
orsaker. Förutom rådgivning kan orala läkemedel som förbättrar förmåga till 
erektion ges till patienten samt vakuumpumpar eller penisringar. Behandling av ED 
ska följa ett program med uppföljningsbesök där patienten blir bedömd på nytt och 
eventuella ytterligare justeringar görs (Albaugh et al., 2002).  

 

BETTER 
Modellen BETTER har utvecklats i syfte att stödja sjuksköterskors arbete med sexuell hälsa 
på ett systematiskt sätt (Mick et al., 2004). Den togs fram i syfte att stödja sjuksköterskor 
som jobbar inom onkologi genom att tillhandahålla en guide för att hjälpa dem att 
diskutera sexualitet med människor som drabbats av cancer. BETTER-modellen har sedan 
spridit sig till andra fält inom omvårdnad och är applicerbar över hela sjuksköterskans 
arbetsfält (Quinn & Happell, 2013). BETTER-modellen innefattar sex faser: 
-Kvalitativ artikel 
B - Bring up the topic: Att ta upp ämnet med patienten och identifiera eventuella problem 
skapar en möjlighet för individen att diskutera vad sexuell hälsa betyder för hen. Detta ska 
göras på en familjär plats där patienten känner sig trygg. Att förklara att detta samtal är 
normal praxis kan göra patienten mer bekväm i att diskutera dessa frågor med 
sjuksköterskan. 
E – Explain: Detta moment innebär att sjuksköterskan förklarar att den sexuella hälsan är 
en aspekt av livskvalitet och att alla aspekter av patientens liv är viktiga för hens hälsa. 
T – Tell: Här informeras att även om en omedelbar lösning inte är möjlig, finns resurser 
för att hjälpa patienten och att hen kan få remiss till en specialist. 
T - Time the discussion: Det är viktigt att ta upp ämnet vid en lämplig tid för patienten. 
När patienter inte är redo att ta itu med sexuella frågor bör sjuksköterskan ändå visa dem 
att hen är villig att prata om frågor kring sexuell hälsa och att patienten får ställa frågor om 
detta till hen när som helst. 
E – Educate: Utbilda och informera patienten om läkemedel som kan påverka den sexuella 
hälsan. 
R - Record your assessments and interventions: Bedömningar och insatser ska 
dokumenteras i patientens journal. Registrering av uppgifter om sexuell hälsa kan påverka 
framtida vårdbesök och bli en påminnelse till andra sjuksköterskor att beröra ämnet 
sexualitet (Quinn & Happell, 2013). 
 

Instrument för bedömning av sexuell dysfunktion 
-Kvantitativa artiklar 
För fullständiga frågeformulär se (Bilaga 5).  
FSFI-6 (Female Sexual Dysfunction Index-6) är ett utarbetat frågeformulär som kan 
användas av sjuksköterska i bedömningen av kvinnlig sexuell dysfunktion. FSFI 
täcker de viktigaste områdena inom sexuell dysfunktion för kvinnor såsom: begär, 
upphetsning, lubrikation, orgasm, tillfredsställelse och smärta (Isidori et al., 2009).  
BSFI (Brief Male Sexual Function Index) är ett utarbetat frågeformulär som kan 
användas av sjuksköterska i bedömningen av manlig sexuell dysfunktion och täcker 
områdena sexuell drift, erektion, ejakulation, problem inom varje område och 
övergripande tillfredsställelse för män (Mykletun et al., 2006).  
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Diskussion 

 

Metoddiskussion  

Syftet med denna studie var att beskriva rekommendationer och metoder för 
sjuksköterskans arbete med sexuell hälsa. Att välja designen litteraturöversikt för detta 
syfte är ett väl valt tillvägagångssätt i efterhand då det möjliggör att kasta ljus över ett 
specifikt fenomen utifrån vetenskaplig litteratur (Friberg, 2012). För att kunna svara på 
syftet har artiklar granskats som beskriver detta fenomen ur olika aspekter och som därför 
kan ge en bra bild av rekommendationer och metoder kring sjuksköterskans arbete. 
Artiklarna är baserade på både patienters och deras partners upplevda behov av 
omvårdnaden kring sexuell hälsa men även av sjuksköterskors bild av detta. Resultatet till 
denna studie är baserat på 6 vetenskapliga artiklar och 7 empiriska, varav 2 är kvalitativa 
och 5 är kvantitativa studier. Detta kan ses som en styrka då studien får ett bredare 
perspektiv och ett mer tillförlitligt resultat (Friberg, 2012). Artiklarna i resultatet är 
publicerade och utförda på fyra olika kontinenter. Oavsett de olika artiklarnas ursprung ses 
ingen inbördes skillnad. De stödjer varandras resultat och har många gemensamma 
nämnare vilket styrker resultatets trovärdighet och generaliserbarhet. Det visar också på 
att resultatet är överförbart över geografiska och kulturella gränser och går att 
generalisera, dra slutsatser från (Wallén, 1996). Detta urval kan således anses representera 
en större population och användas över olika sjukdomsbilder och nationsgränser 
(Lindgren, 2008). 

I sökningarna exkluderades artiklar som inte var skrivna på engelska vilket innebär 
att relevanta studier kan ha fallit bort. Artiklar skrivna på annat språk hade däremot varit 
mycket svårt för författarna att granska då de endast behärskar svenska och engelska i den 
utsträckning som behövs för denna typ av arbete. Engelska är inte författarnas modersmål 
vilket bör tas med i analysen av resultatet då feltolkningar av texters innehåll kan ha gjorts 
eller inte helt korrekt översatts. Medvetenhet om denna aspekt i granskning och 
översättning av texter har funnits och strävan efter att översättningar ska vara så precisa 
som möjligt. Till hjälp för detta har lexikon använts.  

I återblick över själva sökningsprocessen tog denna längre tid och var svårare än 
beräknat att utföra. Utifrån det syfte som ställts upp utfördes inledande artikelsökningar 
som gav några få relevanta studier. Återkoppling till och granskning av syfte och 
forskningsproblem gjordes och syftet omformulerades därefter ett antal gånger under 
denna tid. Nya artikelsökningar gjordes och nya sökord prövades fram, av vilka endast ett 
fåtal gav resultat som inkluderades i litteraturöversikten, vilket kan ses som ett 
observandum inför litteraturöversiktens relevans. Detta kan även tyda på att 
forskningsområdet för denna litteraturöversikt är relativt litet och svagt beforskat vilket 
gör det svårt att få fram artikelsökningar med många relevanta träffar. 

Artikelsökningarna avslutades när det framkommit tillräckligt många eventuella 
artiklar till resultatet och samma artiklar återkom. Artikelsökningarna gav 18 st. artiklar. 
Av dessa föll 11 st. bort på grund av att de inte motsvarade litteraturöversiktens syfte eller 
inte hade tillräckligt högt vetenskapligt värde. Detta resulterar i 7 st. resultatartiklar från 
artikelsökningarna. Ur detta material har ytterligare 6 st. resultatartiklar sökts fram, via 
sekundärsökning. Sekundärsökning utifrån funna artiklar blev därmed en viktig del i 
datainsamlingen.  Av de artiklar som togs fram är alla högst relevanta för syftet och 
bedöms ha hög kvalitet. En av artiklarna urskiljer sig på detta område. Författarna till den 
studien hade arbetat fram ett behandlingsprogram för kvinnor som genomgått och överlevt 
bröstcancer och utförde en jämförande studie för att kunna se effekterna av sitt 
behandlingsprogram. Vid granskning av studien såg de att deras resultat inte hade effekt 
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på alla områden som de hade räknat med. De områden de ville behandla i sitt program var: 
äktenskaplig intimitet, kroppsuppfattning och sexuell funktion. I efterhand såg de att deras 
program endast hade goda effekter på kvinnors sexuella tillfredsställelse och sexuella 
funktion men inte alls i lika hög grad på äktenskaplig intimitet och kroppsuppfattning. Av 
denna anledning ställde sig författarna till artikeln kritiska till en del av sitt program.  
Endast den del av resultatet i denna studie som gav bra effekter i programmet dvs. sexuell 
tillfredsställelse och sexuell funktion och som sammanföll med resultat från andra studier 
togs därför med i litteraturstudiens resultat då det på detta sätt ansågs vara bärande.  

Vid analys av det material som valts till resultat för litteraturöversikten uppstod 
flera alternativ för upplägg av teman och kategorier och det var inte givet från början hur 
detta skulle presenteras. Vid ytterligare granskning av materialet enades författarna om de 
fyra presenterade huvudkategorierna som ansågs relevanta för att svara på syftet.  
 

Resultatdiskussion  

Utifrån de tretton artiklar som ligger till grund för denna litteraturöversikt har fyra 
huvudkategorier identifierats: Grundläggande rekommendationer för 
sjuksköterskans arbete med sexuell hälsa, Specifika rekommendationer kopplat till 
sjukdomstillstånd, Instrument för bedömning av sexuell dysfunktion och Modeller 
för intervention av sexuell hälsa. Huvudfynden diskuteras här utifrån begreppet 
holistisk vård och personcentrerad vård som ligger till grund för 
Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska, WHO och ICN:s etiska kod 
samt aktuell forskning inom detta fält (Socialstyrelsen, 2005; WHO, 2006; Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). 
 
Grundläggande rekommendationer 
Resultatet för denna studie visar att det finns grundläggande rekommendationer för 
sjuksköterskan att hämta i vetenskaplig forskning och litteratur, i att bedöma och 
intervenera patientens individuella behov av sexuell rådgivning, där även partnerns 
behov ska bli sedda. Rekommendationerna kretsar kring begrepp och värderingar 
som kan kopplas till holistisk omvårdnad och personcentrerad omvårdnad 
(Socialstyrelsen, 2009). Egenskaper som empati, lyssnande och att ha ett öppet 
förhållningssätt kan sammanfatta sjuksköterskans roll i resultatet. Vidare framgår att 
hen ska utgå från både individens, eventuell partners behov och deras relation i sitt 
bemötande och upplägg av samtalen/omvårdnaden. Det är också av vikt att 
sjuksköterskan är inställd på att patienter som har problem i sin sexuella hälsa har ett 
stort informationsbehov. 

Det holistiska synsättet, dvs. att se människan som en helhet, bör 
genomsyra sjuksköterskans arbete oberoende sjukdomstillstånd eller 
funktionsnedsättning (Willman, 2009; Socialstyrelsen, 2005). Sexuell hälsa och 
välbefinnande ska därför vara en del av holistisk vård och sjukvårdspersonal har ett 
ansvar att se till att patienters sexuella vårdbehov uppfylls eller att individer hänvisas 
till andra instanser där de kan få adekvat vård (Socialstyrelsen, 2005; Evans, 2013; 
Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Sexuell hälsa är ett känsligt område och det är 
en utmaning för vårdpersonal att bemöta sina patienter på ett respektfullt sätt utifrån 
individens behov. Självkännedom och reflektion är därför viktigt för att säkerställa att 
vårdpersonalens attityder och föreställningar inte hindrar dem att ge god vård 
(Evans, 2013). I Svensk sjuksköterskeförenings (2014)  presentation av ICN:s etiska 
kod för sjuksköterskor framgår klart den allsidighet en sjuksköterskas arbete innebär. 
Det är dock inte tillräckligt med direktiv, sjuksköterskan måste även få vetskap om 
hur de ska tillämpas via sin utbildning. Att presenterade rekommendationer och 
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modeller i denna litteraturstudie inte används i den utsträckning de skulle kunna 
göra, indikerar vikten av att implementera området sexuell hälsa mer i 
grundutbildningen (Ivarsson, 2010).  Detta för att sjuksköterskan ska kunna ge 
holistisk vård till sina patienter. 

Kunskapsnivån kring sexuell hälsa hos sjuksköterskor kan förhöjas 
genom strukturerad undervisningsform i sjuksköterskeutbildningen. I utbildningen 
måste studenter dels få uttrycka och utmana sina övertygelser, åsikter och attityder 
med hjälp av säkra och stödjande inlärningsmöjligheter och utbildning. Detta torde 
innebära en medvetandehöjning om sin egen person och position i förhållande till 
patienten. Förutom denna teoretiska del föreslås även en klinisk placering under 
utbildningstiden där sjuksköterskestudenter skulle få möjlighet att arbeta direkt med 
patienter som har HIV/AIDS eller någon annan sexuellt överförbar sjukdom. Detta 
skulle göra det möjligt för studenterna att utveckla sin kompetens, få ett större 
förtroende för denna och samtidigt utmana sina egna attityder och inställningar till 
sexuell hälsa (Bell & Bray, 2014). 
 
Specifika rekommendationer kopplat till sjukdomstillstånd 
Att ha en holistisk utgångspunkt i sitt arbete kan innebära att våga ställa frågan till en 
patient om sexuell hälsa. Män över 40 år tenderar att i högre risk lida av erektil 
dysfunktion. Detta kan i sin tur vara tecken på andra underliggande sjukdomar 
såsom hypertoni, kärlkramp, diabetes som patienten behöver behandling för (Hulter, 
2009). Detta exemplifierar vikten av att sjuksköterskan ställer frågan om sexuell 
hälsa. När sjuksköterskan ställer frågan till patienten om dennes sexuella hälsa är 
detta en tydlig omvårdnadshandling som belyser ICN:s fyra grundpelare att främja 
hälsa, förebygga sjukdom, att återställa hälsa och förhoppningsvis att lindra 
lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

De senaste 25 åren har det, trots begränsad evidens, påvisats att sexualiteten hos 
patienter påverkas av livshotande sjukdom och att sexuell hälsa är en del av deras hälsa 
och välbefinnande. Barriärer som hindrar bedömning av sexuell hälsa är attityder, 
antaganden och egna övertygelser hos både vårdpersonal och patient. Andra hinder är 
kunskap och bristande kommunikationsförmåga. Utöver detta finns även 
missuppfattningar kring sexualitet att det bara rör den fysiska aspekten av personen och då 
att sex inte förekommer i svår sjukdom eller i en sluten miljö. Dessa hinder kan övervinnas 
om vårdpersonal reflekterar mer över sitt praktiska förhållningssätt. Är de öppna för sin 
egen sexualitet är det lättare att hjälpa andra med deras behov (Blagbrough, 2010). 

Sexuella problem är vanliga bland hjärtpatienter och deras liv och partnerrelation 
kan påverkas negativt. Att bedöma den sexuella funktionen efter en hjärthändelse är en 
viktig del i helhetsvården kring patienten. Vårdgivaren måste även överväga de känslor och 
behov som partnern har. I vissa fall upplever inte patienten själv någon nedsatt sexuell 
funktion men hen kan påverkas av oro/rädsla från sin partner. Ibland kan det röra sig om 
kommunikationssvårigheter mellan patienten och deras partner, när de inte riktigt kan 
sätta ord på sina känslor. Det är upp till vårdpersonal att ta tag i dessa frågor genom att i 
daglig vård inkludera ämnet och tillämpa metoder för bedömning och intervention i 
praktiken. Resultatet visar att det behövs personalutbildningar för att få kunskap och 
färdigheter att kunna diskutera sexuella frågor i mötet med patienten som lider av sexuell 
ohälsa kopplat till specifikt sjukdomstillstånd. Vidareutbildning kan t.o.m. göra det enklare 
för sjuksköterskan att kunna prata om tabubelagda ämnen och förbättra attityder (Jaarsma 
et al., 2010b).  

 
Modeller för bedömning och intervention 
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I resultatet presenteras utarbetade, välbeprövade modeller och verktyg som kan 
användas vid bedömning och intervenerande av sexuell hälsa. Dessa verktyg 
underlättar sjuksköterskans arbete med sexuell hälsa både gällande bedömning och 
intervenerande och kan ses som en bas i sexuell rådgivning/patientutbildning som är 
en stor del av sjuksköterskans arbete i fältet. I sjuksköterskeutbildningen är inte ens 
hälften av dessa verktyg representerade i undervisningen. 

Förutom tidigare presenterade verktyg påpekas i forskning behovet av en 
multimodell, för att kunna förbättra sexuell omvårdnad i praktiken. Syftet med en 
sådan modell är att den ska kunna spänna över olika sjukdomstillstånd och 
tidpunkter och underlätta för sjuksköterskan i sitt arbete kring sexuell hälsa (Dadich 
et al., 2014). 
 

 

Slutsatser 

 

Avsikten med denna litteraturöversikt var att beskriva rekommendationer och metoder för 
sjuksköterskans arbete med sexuell hälsa. Resultatet visar tydligt på att det finns mycket 
som sjuksköterskan kan göra för patienter på detta område. Som underlag för bedömning 
och intervention i omvårdnaden finns frågeformulär och utarbetade modeller för att 
bedriva sexuell rådgivning. Både gällande grundläggande och specifika rekommendationer 
som kan behövas då patienten har ett mer komplicerat sjukdomstillstånd som kräver extra 
kunskap av sjuksköterskan och specifika åtgärder. 

Ett empatiskt och öppet förhållningssätt hos sjuksköterskan är en 
förutsättning för att kunna ge god omvårdnad inom sexuell hälsa då området är mycket 
intimt. Den sexuella hälsan påverkas av en mängd sjukdomstillstånd såsom diabetes, hjärt- 
och kärlsjukdom och gynekologisk cancer. Därför kan inte nog poängteras vikten av att 
sjuksköterskan ställer frågan till patienter om sexuell hälsa. Att sjuksköterskan tar ansvaret 
för sin patients sexuella hälsa, ska vara en beståndsdel i den holistiska vård som varje 
patient har rätt till. Detta förutsätter att hen har tillräcklig kunskap för att kunna samtala 
om ämnet, att sjuksköterskan är medveten om sig själv och har gjort upp med sina 
attityder och fördomar som kan stå i vägen för omvårdnaden samt att det finns ett 
stödjande arbetsklimat kring den sexuella hälsan på arbetsplatsen. 

Resultatet av denna litteraturöversikt kan med fördel användas av 
sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter och andra professioner inom vården då den 
innehåller både grundläggande och specifika rekommendationer och tar upp användbara 
modeller för arbetet med sexuell hälsa. Litteraturöversikten kan användas som 
kunskapsunderlag för arbetet med sexuell hälsa och holistisk vård men också som 
diskussionsunderlag inför detta ämne.  
Slutligen vore det av intresse att ta del av framtida forskning om en multimodell som 
skulle kunna fungera på flera sjukdomstillstånd. Även se jämförande forskning om 
hur olika nationers upplägg av sjuksköterskeutbildningen är inom detta område och 
hur utfallet ute i yrkeslivet ser ut i olika länder. Detta för att kunna förbättra 
grundutbildningen för sjuksköterskor och därigenom i det långa loppet förbättra 
omvårdnaden av patienterna.
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Published 
Date: 
20040101-
20151231; 
English 
Language 

Search 

100 16 5 1 
 



 

 

 

NOT school nurse modes - 
Boolean/Phras
e 

1 150919 Cinahl ( sexual problems 
OR sexuality ) 
AND model* AND 
nurs* NOT 
adolescents 

Limiters - 
Published 
Date: 
20040101-
20151231; 
English 
Language; 
Peer 
Reviewed    
Search 
modes - 
Boolean/Phras
e 

185    

2   ( sexual problems 
OR sexuality ) 
AND ( BETTER 
model OR 
PLISSIT model ) 
AND nurs*   

Limiters - 
Published 
Date: 
20040101-
20151231; 
English 
Language; 
Peer 
Reviewed    
Search 
modes - 
Boolean/Phras
e 

24 5 2 3 
 

1 150919 PubMed "sexual health" 
AND ( cancer OR 
"prostat* cancer" 
OR "gynecological 
cancer" OR 
"ovarian cancer" 
OR "cancer 
patient*" ) 

Limiters - 
Published 
Date: 
20040101-
20151231; 
English 
Language 

Search 
modes - 
Boolean/Phras
e 

455    

2   sexuality AND ( 
cancer OR 
"prostat* cancer" 
OR "gynecological 
cancer" OR 
"ovarian cancer" 
OR "cancer 
patient*" ) AND 
oncology 

Limiters - 
Published 
Date: 
20040101-
20151231; 
English 
Language 

Search 
modes - 
Boolean/Phras
e 

255    

3   ( sexuality OR 
"sexual function" ) 
AND ( cancer OR 

Limiters - 
Published 
Date: 

12 5 2 1 
 



 

 

 

"prostat* cancer" 
OR "gynecological 
cancer" OR 
"ovarian cancer" 
OR "cancer 
patient*" ) AND 
oncology AND 
"information 
needs" 

20040101-
20151231; 
English 
Language 

Search 
modes - 
Boolean/Phras
e 

1 150922  sexual* AND 
nurs* AND role   

Limiters - 
Published 
Date: 
20040101-
20151231; 
English 
Language; 
Peer 
Reviewed    
Search 
modes - 
Boolean/Phras
e 

695    

2   sexual* AND 
nurs* AND role 
AND model   

Limiters - 
Published 
Date:2004010
1-20151231; 
English 
Language; 
Peer 
Reviewed    
Search 
modes - 
Boolean/Phras
e 
 

41    

3   sexual* AND 
nurs* AND role 
AND model NOT 
adolescen* 

Limiters - 
Published 
Date:2004010
1-20151231; 
English 
Language; 
Peer 
Reviewed    
Search 
modes - 
Boolean/Phras
e 

32 7 5 1 
 

1 150923 Cinahl "sexual couns*"  Limiters - 
Published 
Date: 
19900101-
20151231; 
English 
Language 

Search 

488    



 

 

 

modes - 
Boolean/Phras
e 

2   "sexual couns*" 
AND nurs*  

Limiters - 
Published 
Date: 
19900101-
20151231; 
English 
Language 

Search 
modes - 
Boolean/Phr
ase 

185    

3   ( "sexual 
couns*" AND 
nurs* ) AND ( 
"sexual health" 
OR sexuality )  

Limiters - 
Published 
Date: 
19900101-
20151231; 
English 
Language 

Search 
modes - 
Boolean/Phras
e 

125    

4   "sexual 
counseling"  AND 
nurs* AND 
"sexual health" 
OR sexuality 

Limiters - 
Published 
Date: 
19900101-
20151231; 
English 
Language 

Search 
modes - 
Boolean/Phras
e 

119 13 4 1 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier 

med kvalitativ metod 

 
Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 

 

Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 

beskrivet? 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  

 

Är urvalet beskrivet?    Ja  

 Nej  

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp 

av frågorna i Del II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas 

artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja  

 Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja  

 Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja  

 Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och 

trovärdighet) i diskussionen?   Ja  

 Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?   

      

   Ja   Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller 

förhållningssätt i diskussionen?    

 Ja   Nej 



 

 

 

 

 

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 

 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

Deltagarkarakteristiska  

Antal……………………     

Ålder…………………....     

Man/Kvinna…………….     

 

 

Granskare sign: ………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 

 

  



 

 

 

Bilaga 3 Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier 

med kvantitativ metod 

 
Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning? Ja   Nej 

 

Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 

beskrivet? 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  

 

Är urvalet beskrivet?    Ja  

 Nej  

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska inkluderas till 

fortsatt granskning. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 
Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod) 

Beskrivs statistiska metoder/analys?  Ja  

 Nej  

Beskrivs datainsamlingen?   Ja  

 Nej 

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja  

 Nej 

ställningstagande?  

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp validitet och reliabilitet 

i diskussionen?     Ja 

  Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?  

      

   Ja   Nej  

Sker återkoppling till nyare forskning i relation till huvudfynden i 

diskussionen? 

      Ja 

  Nej  

 

 

 



 

 

 

 

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

Forskningsmetod/-design (t ex RCT, tvärsnittsstudie) 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

Deltagarkarakteristiska  

Antal……………………     

Ålder…………………....     

Man/Kvinna…………….     

 

 

Granskare sign: ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 



 

 

 

Bilaga 4 Resultatartiklar 

Författa
re, år & 
land 

Syfte Design och 
metod 

Deltagare Resultat Kvalitet & 
kommentarer 

Albaugh, 
J., 
Amargo, 
I., 
Capelso
n, R., 
Flaherty, 
E., 
Forest, 
C., 
Goldstei
n, I., & ... 
Vetrosky
, D. 
(2002). 
America 

Title: Health 
care 
clinicians in 
sexual 
health 
medicine: 
focus on 
erectile 
dysfunction. 

  En gemensam 
guideline för 
arbetet med 
Erektil 
Dysfunktion 
och andra 
vanliga 
sexuella 
problem. 

 

Annon, 
J. 
(1976). 

Title: The 
PLISSIT 
model: a 
proposed 
conceptual 
scheme for 
the 
behavioral 
treatment of 
sexual 
problems 

  Beskrivning 
av PLISSIT-
modellen. En 
modell som 
kan användas 
i 
behandlingen 
av sexuell 
ohälsa. 

 

Badr, H., 
Cindy, L 
&  
Taylor, 
C. 
(2008) 
USA 
 

Att 
undersöka 
den sexuella 
funktionen 
hos patienter 
med 
prostatacanc
er och deras 
partner samt 
undersöka 
om sexuell 
funktion och 
psykosocial 
hälsa 
påverkas av 
kommunikati
onen inom 
paret. 
 

Kvantitativ 
tvärsnitts-
studie. 
 

166 par där 
mannen hade 
prostatacancer, 
var över 18 år 
och där båda 
kunde göra sig 
förstådda på och 
läsa engelska. 
 

Att patienten 
har behov av 
sexuell 
rehabilitering 
efter 
prostatacance
r-behandling. 
Resultatet 
understryker 
vikten av 
psykosociala 
interventioner 
i 
omvårdnaden 
som 
inbegriper 
partnern. 
 

Granskad och 
godkänd av 
etisk kommitté, 
frivillighet att 
medverka/eller 
ej, finns med. 
Välgjord analys 
med hjälp av 
olika statistiska 
metoder. Hög 
kvalitet. 



 

 

 

Dahir, 
M. 
(2011). 
America 
 

Title: A 
Sexual 
Medicine 
Health Care 
Model and 
Nurse 
Practitioner 
Role. 

  Sjuksköterska
ns roll innebär 
att ge 
patientundervi
sning, 
grundläggand
e rådgivning 
och att 
förhålla sig 
empatiskt. 
 

 

Hautam
äki-
Lammin
en, K., 
Lipiäinen
, L., 
Beaver, 
K., 
Lehto, 
J., & 
Kelloku
mpu-
Lehtinen
, P. 
(2013). 
Finland 
 

Att 
identifiera 
cancerpatien
ter med 
större behov 
av 
sexualitets-
relaterad 
information. 
 

Kvantitativ 
Survey-
undersöknin
g. 
 

505 
cancerpatienter 
som 
behandlades på 
ett 
universitetssjukh
us i Finland. 
 

Hela 
onkologteame
t har en viktig 
roll att spela 
gällande 
rådgivning för 
sexuell hälsa. 
Alla 
cancerpatient
er ska bli 
tillfrågade om 
deras 
sjukdom 
påverkar 
deras sexuella 
hälsa och 
deras 
eventuella 
relation samt 
få möjlighet till 
samtal om 
detta. 
Använda INQ 
i rådgivning. 
 

Forskarna har 
utgått från 
Helsinkideklarat
ionen, fått 
studien 
godkänd av 
etisk kommitté. 
Förhållit sig 
etiskt till 
studiens 
deltagare! 
Analyserat med 
hjälp av 
statistiska 
instrument och 
erhåller 
reliabilitet/validit
et. 
 

Isidori, 
Am; 
Pozza,C 
; 
Esposito
, K; 
Giuglian
o,D; 
Morano, 
S; 
Vignozzi
, L; 
Corona, 
G ; 
Lenzi, A 
; Jannini, 

Att utveckla 
och 
utvärdera en 
ny version 
(FSFI-6) av 
FSFI; ett 
diagnostiskt 
test för FSD 
(Female 
Sexual 
Dysfunction)
. 
 

Kvantitativ 
komparativ 
metod 
 

160 kvinnor 
mellan 21-49 år 
varav 105 
ingick i FSD 
gruppen och 55 
av dem ingick i 
kontrollgrupp. 
 

FSFI-6 visade 
sig vara ett 
snabbt, 
lättanvänt och 
högst adekvat 
formulär för 
att upptäcka 
FSD på. 
 

Forskningsetisk
a 
överväganden 
beskrivs men 
ganska knappt. 
Höga poäng i 
validitet och 
reliabilitet.  
 



 

 

 

Ea 
(2010). 
Italien 
 

Jun, 
EY., 
Kim, S., 
Chang, 
SB., Oh, 
K., 
Kang, 
HS., 
Kang, 
SS. 
(2011). 
Korea 
 

Att 
undersöka 
och utveckla 
effekten av a 
Sexual 
Refraiming 
Program på 
äktenskaplig 
intimitet, 
kroppsuppfat
tning och 
sexuell 
funktion 
bland 
kvinnor som 
överlevt 
bröstcancer. 
 

Kvantitativ 
kvasiexperim
entell studie. 
 

45 gifta kvinnor 
som överlevt 
bröstcancer 
mellan 30-59 år, 
som har överlevt 
bröstcancer, har 
opererats för 1-5 
år sedan och 
som har 
genomgått 
strålbehandling. 
 

Programmet 
gav effekt i 
form av ökad 
sexuell 
tillfredsställels
e. Det skulle 
kunna 
användas i 
syfte att höja 
livskvaliteten 
för detta 
klientel som 
en del i 
behandlingen, 
förslagsvis i 
en stödgrupp. 
 

Forskningsetisk
a 
överväganden 
finns. Har ett 
”conceptual 
framework” för 
sin studie. 
Studien har 
dock 
begränsningar. 
Mellankvalitet. 

Mick, J., 
Hughes, 
M., & 
Cohen, 
M. 
(2004). 
America  

Title: Test 
your 
knowledge. 
Using the 
BETTER 
model to 
assess 
sexuality. 

  Sjukskötersko
r kan ha god 
nytta av att 
använda 
BETTER-
modellen för 
att bedöma 
sexuell hälsa 
och 
intervenera, 
som en del i 
holistisk vård. 

 

Mykletun
, A., 
Hahl, 
Alv, A., 
Dahl, A., 
O`Leary, 
P, 
Fosså, 
S. 
(2005).  
Norge 

Att 
presentera 
normativ 
data från 
Norge utifrån 
detta 
frågeformulä
r. 

Kvantitativ 
komparativ 
metod. 

1185 norska 
män mellan 20-
79 års ålder.  

Datan från 
Norge i denna 
studie är 
likvärdiga med 
tidigare 
presenterad 
data från 
USA. 

Väldigt hög 
status. 
Godkänd från 
etisk kommitté, 
anonymitet för 
deltagarna 
beskriven, 
deltagarna var 
skriftligt 
införstådda 
med studiens 
syfte och 
metod. 

Rasmus
son, E., 
& 
Thomé, 

Utforska 
kvinnors 
önskan och 
behov om 

Kvalitativ 
metod 
baserad på 
intervjuer. 

11 kvinnor som 
blivit 
behandlade för 
livmoderhals- 

2 
huvudkategori
er: 1. 
Frånvaro av 

Etiskt korrekt. 
Skriftligt 
godkännande. 
Författaren var 



 

 

 

B. 
(2008). 
Sverige 

kunskap 
gällande 
sexualitet 
och 
relationer i 
samband 
med 
gynekologisk 
cancer. 

och 
äggstockscance
r. 
Inklusionskriterie
r: 35-70 år, 
primär 
onkologisk 
behandling för 
cancer i 
livmodern eller 
äggstockarna, 
med eller utan 
kirurgi. 
Svensktalande. 

kunskap om 
kroppen; 
emotionell, 
oro relaterad 
till 
förändringar i 
kroppen, 
sexuellt 
välbefinnande 
och oro över 
framtiden. 2. 
Samtal om 
sexualitet; 
behov av 
information 
och 
förhållandet till 
partnern. Det 
är viktigt att 
sjuksköterska
n möter varje 
patients 
individuella 
behov av 
kunskap kring 
sin sjukdom, 
behandling 
och sexualitet. 

inte involverad i 
kvinnornas 
behandling. 
Frivilligt 
deltagande, 
och fritt kunna 
avsäga sitt 
deltagande när 
de vill utan 
följder. 
Intervjuerna var 
skyddade av 
konfidentialitet. 
Individen var 
oidentifierad 
och frågorna i 
intervjun 
noggrant 
utvalda i 
respekt för 
individen. Hög 
kvalitet. 

Steinke, 
E.E., 
Jaarsma
, T., 
Barnaso
n, S.A.,  
Byrne, 
M.,  
Doherty,
S., 
Dougher
ty, C.M., 
Fridlund, 
B., 
Kautz, 
D.D., 
Mårtens
son, J., 
Mosack, 
V., 
Moser, 
D.K.(201
3). 

Title: Sexual 
counseling 
for 
individuals 
with 
cardiovascul
ar disease 
and their 
partners. 

  Grundläggand
e och utförliga 
rekommendati
oner för 
sexuell 
rådgivning, 
generellt och 
fokuserat på 
CVD. 

 

Taylor, Title: Using   Ex-PLISSIT  



 

 

 

B., & 
Davis, S. 
(2006). 
England 

the 
Extended 
PLISSIT 
model to 
address 
sexual 
healthcare 
needs. 
Nursing 

modellen är 
en utveckling 
av 
grundmodelle
n och lägger 
mer 
tyngdpunkt på 
dialogen 
mellan 
sjuksköterska 
och patient 
och 
patientens 
behov. 
 

Quinn, 
C., & 
Happell, 
B. 
(2013) 
Australie
n 

Utforska 
sjukskötersk
ornas 
uppfattning 
av hur 
patienter 
inom 
psykiatrin 
reagerar på 
samtal om 
sexualitet.  

Kvalitativ 
explorativ 
design. 
Intervju vid 
två olika 
tillfällen. 
Första 
tillfället: Lära 
sig BETTER 
modellen och 
använda den 
i sin praktik. 

14 
psykiatrisjuksköt
erskor.  

Vid andra 
intervjutillfället 
beskrev 
sjuksköterskor
na att 
modellen var 
användbar 
och att 
reaktionen var 
mycket 
positiv. 

Etiska kriterier 
finns. 
Författarna 
medger dock 
att resultatet 
begränsas av 
att de 14 
sjuksköterskor 
som intervjuats 
arbetar på en 
och samma 
avdelning. 
Behov av 
försiktighet 
krävs på andra 
institutioner då 
detta kan vara 
ett 
generaliserat 
resultat.  

 

 



 

 

 

Bilaga 5 Frågeformulär 


