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Sammanfattning 
 
Bakgrund: I Sverige insjuknar cirka 50 000 personer i cancer varje år. Att leva med 
en cancersjukdom innebär många förändringar och utmaningar för den som drabbats. 
I nuvarande vårdprogram lyfts att sjuksköterskan ska informera om sjukdomens och 
behandlingens påverkan på den sexuella hälsan, trots detta visar studier att frågan 
inte lyfts i större utsträckning. Det blir då viktigt att undersöka varför detta inte 
genomförs, särskilt då det av patienterna uttrycks en önskan om att få samtala om 
sexuell hälsa.  
 
Syfte: Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att samtala om 
sexuell hälsa med patienter inom ramen för onkologisk omvårdnad. 
 
Metod: En litteraturstudie som genomfördes med systematisk ansats. Inkluderade 
studier har analyserats med innehållsanalys.  
 
Resultat: Sjuksköterskorna ansåg att sexuell hälsa var viktigt för individen, dock 
upplevde de sig ofta sakna kunskap och färdighet i att samtala om sexuell hälsa. 
Faktorer som rörde vårdens organisation, sjuksköterskans utbildning, kunskaper i 
kommunikation samt personlig trygghet i ämnet påverkade erfarenheterna av att 
samtala om sexuell hälsa.  
 
Konklusion: Att samtala om sexuell hälsa med patienterna ingår i sjuksköterskors 
omvårdnadsansvar. Mer utbildning och träning i samtalsteknik riktat mot att samtala 
om sexuell hälsa behövs därför. Fler sjukvårdsinrättningar bör dessutom införa 
rutinmässig skattning av sexuell hälsa.  
 
Nyckelord: Cancer, Kommunikation, Omvårdnad, Sexuell hälsa 
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1.!Inledning 
 
I Sverige insjuknar varje år cirka 50 000 personer i cancer (Socialstyrelsen, 2015). 
Sjuksköterskan möter inte bara dessa personer inom onkologi utan även på flertalet 
andra vårdavdelningar och mottagningar såväl inom slutenvård som inom 
primärvård. I sin yrkesroll är sjuksköterskan ansvarig för omvårdnaden och 
bedömning av patientens omvårdnadsbehov utifrån en personcentrerad vård. Det 
innebär att sjuksköterskan ska sträva efter att ha en holistisk och salutogen 
utgångspunkt i mötet med patienterna för att kunna främja livskvalitet och 
upplevelse av hälsa (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Grunden i den 
personcentrerade vården är kommunikationen mellan sjuksköterska, patient och 
närstående (Statens Kommuner och Landsting, 2011).  
 
Att drabbas av cancer kan påverka den sexuella hälsan oavsett när i livet personen 
drabbas (Dizon, Daphne & McIlivenna, 2013). Sexuell hälsa har i sin tur inverkan på 
livskvalitet och hälsa på såväl ett psykosocialt som fysiskt plan (WHO, 2006). En 
försämrad sexuell hälsa påverkar även eventuell partner (Hawkins, et al., 2009) eller 
möjligheten att finna en framtida partner om så önskas (Bergmark, 2007). I det 
aktuella vårdprogrammet för cancerrehabilitering ska ansvarig läkare och 
sjuksköterska informera om behandlingens eventuella effekter på den sexuella hälsan 
och fertiliteten (Cancercentrum, 2017). I studier som gjorts uttrycker många 
sjuksköterskor inom såväl onkologi som annan sjukvård att sexuell hälsa är ett ämne 
de tycker är viktigt (Saunamäki, Andersson & Engström, 2010; Kontronoulas, 
Papadopoulou & Patiraki, 2009). Flera studier lyfter också att patienterna tycker det 
är ett angeläget ämne och önskar att ämnet ska tas upp av vårdpersonal i större 
utsträckning (Rasmusson, Plantin & Elmerstig, 2013; Flynn, et al., 2012; Southard & 
Keller, 2009; Rasmusson & Thomé, 2008). Även om både sjuksköterskan och 
patienten uppfattar ämnet som angeläget så verkar det inte alltid självklart att 
patienten får information om hur behandlingen och sjukdomen kan komma att 
påverka den sexuella hälsan (SKL, 2014). Det blir därför viktigt att undersöka hur 
sjuksköterskan upplever att samtala om sexuell hälsa i en onkologisk kontext och 
vilka faktorer som kan identifieras hindra eller främja dessa samtal (Saunamäki, 
Andersson & Engström, 2010; Kontronoulas, Papadopoulou & Patiraki, 2009). 
 
 
2.!Bakgrund 
 
2.1." Cancer 
I människokroppen sker tusentals celldelningar varje sekund. I normalfallet uppstår 
dagligen mutationer av celler vid celldelning. Dessa celler hanteras normalt sett 
genom autolys eller genom att de oskadliggörs av kroppens eget immunförsvar, så 
kallad självreglering. Cancer är ett samlingsnamn för olika sjukdomar vars 
gemensamma nämnare är att det sker en okontrollerad celldelning någonstans i 
kroppen där denna självreglering inte har fungerat. Den ohämmade celldelningen 
leder slutligen till en eller flera tumörer. Beroende på var dessa sitter, och hur länge 
de haft möjlighet att utvecklas, ger de olika påverkan på kroppens organ (Klein, 
Friberg & Wiman, 2008). Riskfaktorer för att utveckla cancer är bland annat att 
utsättas för strålning (inklusive solstrålning), cancerogena ämnen i tobaksrök, vissa 
livsmedel och genetiska faktorer (Trolle Lagerros, 2008). Cancer kan drabba alla 
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områden i kroppen men särskilt utsatta är områden som är exponerade för många 
cancerogena ämnen samt har en naturligt snabb celldelning så som slemhinnor, 
benmärg och hud. Detta gör att cancer i tjocktarm, urinvägar, urinblåsa, livmoder, 
lungor, blod och hudcancer är särskilt vanligt (Socialstyrelsen, 2015). 
 
2.1.1.! Incidens och prevalens 
Årligen diagnostiseras cirka 50 000 personer med nyupptäckt cancer i Sverige. 
Antalet nyinsjuknade varje år är förhållandevis jämt fördelat mellan könen, 48% är 
kvinnor och 52% män, även om cancerformerna skiljer sig åt. Det totala antalet 
insjuknade har ökat med cirka 2% per år de senaste 20 åren. Detta anses delvis bero 
på en allt äldre befolkning då det framförallt är cancerformer i de högre åldrarna som 
ökar i incidens. Även bättre diagnostiska metoder och ökad exponering av ovan 
nämnda riskfaktorer anses vara en del av ökningen (Socialstyrelsen, 2013).  
 
Bröstcancer utgör 31% av all cancer hos kvinnor och är därmed den vanligaste 
cancerformen bland kvinnor och incidensen har stadigt ökat sedan 70-talet. För män 
är prostatacancer den vanligaste cancerdiagnosen. Den utgör 33% av fallen och har 
ökat kraftigt sedan 90-talet även om ökningen är i avtagande. Även om allt fler 
insjuknar i cancer så har själva behandlingsmetoderna utvecklats vilket leder till ett 
ökande antal personer som blir botade från sin cancersjukdom eller lever med 
sjukdomen och återkommande livsuppehållande och symtomlindrande behandlingar 
under lång tid (Socialstyrelsen, 2013).  
 
2.2." Sexuell hälsa 
I litteraturen återfinns både begreppen sexuell hälsa och sexualitet. Begreppen har 
gemensamma innebörder men kan definieras på olika sätt. I detta arbete används 
konsekvent begreppet sexuell hälsa, där sexualitet innefattas (Rasmusson, 2015). 
Sexuell hälsa förklaras enligt Världshälsoorganisationen, WHO, som en subjektiv 
upplevelse av fysiskt, emotionellt och psykosocialt välmående i relation till den egna 
sexualiteten. Det innebär också att inneha en positiv och respektfull inställning till 
sexualitet och sexuella relationer för att kunna ge grundförutsättningar till angenäma 
och säkra sexuella upplevelser. För att sexuell hälsa ska kunna uppnås krävs att alla 
människors sexuella rättigheter respekteras och skyddas (WHO, 2006). 
 
2.2.1.! Sexuell hälsa i det mångkulturella Sverige 
Att Sverige liksom större delen av världen är ett mångkulturellt samhälle medför sina 
egna utmaningar i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient, inte minst 
språkligt utan även kulturellt och socialt (Region Skånes etiska råd, 2014). Det är 
dock stor skillnad inom en och samma kultur beroende på vilket sammanhang 
personen kommer ifrån. Om personen är född i Sverige eller kommit hit i vuxen 
ålder är också en påverkande faktor då ungdomar tenderar att forma ett nytt kulturellt 
sammanhang utifrån sin omgivning medan de redan vuxna mer behåller de kulturella 
skript de format tidigare (Forsberg, 2005). Det är inte heller självklart att detta är ett 
problem då det kan finnas fler gemensamma beröringspunkter än skillnader. Det kan 
därför vara en fara att förvänta sig en attityd eller inställning hos en person utifrån 
uppfattad kulturtillhörighet, då det inom varje kultur finns en mångfald beroende på 
den egna gruppen och individen. Det blir då extra viktigt att som sjuksköterska anta 
ett personcentrerat förhållningssätt och vara uppmärksam på vad just den individ 
sjuksköterskan har framför sig uttrycker för behov (Popoola, 2011). En studie gjord i 
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USA (Im et al., 2008) visade också att det inte fanns några skillnader i behovet av 
information om sexuell hälsa mellan olika etniska grupper.  
 
2.2.2.! Sexuell hälsa och sexuell orientering 
Det har i detta arbete medvetet valts bort att särskilt lyfta frågan om bemötande av 
olika former av sexuell orientering då det bör vara sekundärt med tanke på den 
personcentrerade vård vi bedriver idag. Vare sig personen lever i en relation, eller är 
ensam, anser sig vara asexuell, bisexuell, transsexuell, homosexuell, heterosexuell 
eller definierar sig på något annat sätt, så kan grundbehovet av att diskutera ämnet 
sexuell hälsa och sexualitet vara detsamma (Rasmusson, 2015).  
 
2.3." Cancerdiagnosen och behandlingens inverkan på sexuell hälsa 
En stor andel av patienter med cancer rapporterar sexuella problem under behandling 
och även lång tid efteråt (Corrêa et al., 2016; Dizon, Daphne & McIlivenna, 2013; 
Krebs, 2008). Dock visade studier med kvinnor som överlevt cervixcancer att 
majoriteten av dessa hade fortsatt god sexuell hälsa och upplevde ett 
tillfredsställande sexualliv, vilket visar att en cancerdiagnos och behandling i sig inte 
måste innebära framtida sexuell dysfunktion (Greenwald & McCorkle, 2008; Gilbert, 
Ussher & Perz, 2011).  
 
2.3.1.! Hormonell behandling 
Hormonell behandling vid bröstcancer och ovariecancer orsakar ofta sexuell 
dysfunktion genom ett tidigt insättande klimakterium med hypotrofa slemhinnor i 
vagina, svettningar och med psykisk påverkan (Tucker et al., 2016). Hormonell 
behandling av testikel- och prostatacancer orsakar ofta symtom som brist på 
testosteron med erektil dysfunktion, minskad sexlust och annan psykisk påverkan 
(Zhou, Frederick & Bober, 2017). Samma bieffekter uppstår vid resektion av ovarier 
eller testiklar.  
 
2.3.2.! Kirurgisk behandling 
Direkta effekter på den sexuella hälsan får till exempel ett kirurgiskt ingrepp som 
ändrar anatomin på underliv eller området runtomkring så som bortopererandet av 
vagina, livmoder, testiklar, penis, urinblåsa eller ändtarm. Hysterektomi i sig behöver 
inte leda till sexuell dysfunktion om den sker med en nervsparande operationsmetod 
(Raspagliesi et al., 2017) men kan ofta  leda till förkortad vagina, smärta vid samlag 
och sämre lubrikation (Aerts et al., 2014). Resektion av ovarier försätter kvinnan i ett 
klimakterium vilket ger samma symtom som vid hormonbehandling (Tucker et al., 
2016). Operation av prostatacancer ger ofta skador i intilliggande nervvävnad och 
cirkulation med erektil dysfunktion till följd (Wennick, Jönsson, Bratt & Stenzelius, 
2017). Förändrad bild av den egna kroppen som kvinnlig/okvinnlig är vanligt efter 
en mastektomi (Pelusi, 2006) eller hysterektomi (Pinar, Okdem, Dogan, 
Buyukgonence & Ayhan, 2012). Testikelresektion kan också påverka sexualiteten 
genom en känsla av förlorad maskulinitet (Chaple & McPherson, 2004).  
 
2.3.3.! Strålning 
Strålning av cancertumörer i det genitala området orsakar ofta även skada på 
omkringliggande vävnad med ärrvävnad och hypotrofi av slemhinnor som följd 
vilket för kvinnor kan leda till sammanväxningar och sämre elasticitet i vagina, 
nekrotisering av nerver i bäckenområdet som leder till sämre känsel och utebliven 
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orgasm, minskad lubrikation och inkontinensproblem (Sung Uk et al., 2017). För 
män leder samma behandling ofta till erektil dysfunktion, smärtsam eller utebliven 
orgasm, sämre känsel samt även här inkontinensproblem (Frey et al., 2017).  
 
2.3.4.! Cytostatika 
Behandling med cytostatika ger ofta som bieffekt ett svårt illamående och trötthet 
vilket kan leda till sänkt livskvalitet och negativ påverkan på sexuell hälsa (Lorusso 
et al., 2017).  
 
2.3.5.! Psykosociala faktorer 
Den trötthet, oro/ångest och smärta som kommer med såväl diagnos som behandling 
påverkar också det allmänna måendet såväl som kroppsbild och självbild vilket 
därmed även kan påverka den sexuella hälsan (Aerts, Enzlin, Varhaeghe, Vergote & 
Amant, 2014; Sacerdoti, Laganà & Koopman, 2010). Förändrade förhållanden inom 
en relation, där den ena parten plötsligt blir vårdare och den andre vårdtagare, 
påverkar också den sexuella hälsan. Detta liksom den stress sjukdomstiden ställer en 
relation inför. Den påfrestande situationen kan med rätt verktyg föra paren närmare 
varandra, men om kommunikationen är dålig parterna emellan kan det bli svårt att 
lösa de problem som uppstår vilket istället kan påverka relationen negativt (Dorros, 
Segrin, Badger, 2017; Nouri Sanchuli, Rahnama, Shahdadi & Poudineh Moghaddam, 
2017).  
 
2.4." Patienternas behov av information om sexuell hälsa vid cancersjukdom 
Flera studier visar på att personer med en cancerdiagnos har ett stort behov av 
information om sexuell hälsa i samband med sin diagnos och behandling men även 
efter att behandlingen är avslutad (Rasmusson, Plantin & Elmerstig, 2013; Ussher, 
Perz & Gilbert, 2013a; Flynn, et al., 2012; Southard & Keller, 2009; Rasmusson & 
Thomé, 2008). Önskan är att informationen ska ges av någon som känner sig bekväm 
med ämnet och som patienten har tillit till. Informationen önskades också fås vid ett 
lämpligt tillfälle. Vad som var ett lämpligt tillfälle kunde dock skilja sig från person 
till person. För en del personer var sexualiteten en viktig del av livet och något de 
ville ha möjlighet att prata om redan från början. För andra överskuggade först 
diagnos och behandlingsstart alla andra tankar och känslor innan behovet att tala om 
sexualitet uppstod (Tracy, McDivitt, Ryan, Tomlinson & Brotto, 2016; Rasmusson, 
Plantin & Elmerstig, 2013; Southard & Keller, 2009; Rasmusson & Thomé, 2008). 
 
2.5." Sjuksköterskans ansvar 
Under hela perioden från misstänkt cancersjukdom och framåt finns behovet av 
cancerrehabilitering. Detta innebär att en vårdplan ska utarbetas av patienten 
tillsammans med läkare och sjuksköterska för att på bästa sätt möta patienten och 
närståendes behov. Enligt gällande vårdprogram för cancerrehabilitering ska 
ansvarig läkare och utsedd kontaktsjuksköterska, förutom att ta hänsyn till övriga 
grundläggande medicinska och psykosociala behov, informera om behandlingens 
eventuella effekter på den sexuella hälsan och fertilitet (Cancercentrum, 2017). 
Socialstyrelsen (2009) har i sin skrift ”Nationella indikationer för God vård” 
preciserat vad som anses vara av vikt för att svensk hälso- och sjukvård ska kunna 
bedrivas med god kvalitet. Dessa grunder är kunskapsbaserad och ändamålsenlig 
vård, säker vård, patientfokuserad vård, effektiv vård, jämlik vård samt att vården 
ska ges inom rimlig tid. Svensk sjuksköterskeförening har identifierat 



 

 5 

”personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap 
för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik” som de kärnkompetenser vilka 
anses nödvändiga för att kunna möta de ovanstående kraven på en vård av god 
kvalitet. Under begreppet ”Samverkan i team” poängteras att den legitimerade 
sjuksköterskan ska kunna kommunicera på ett sätt som är ”respektfullt, lyhört och 
empatiskt” med såväl patient som anhöriga och medarbetare (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). I denna litteraturstudie har särskilt personcentrerad 
vård och i det sammanhanget även kommunikation lyfts fram.  
 
2.5.1.! Personcentrerad vård 
Personcentrerad vård innebär att sjuksköterskan arbetar med patientens personliga 
övertygelser och värderingar, att sjuksköterskan är engagerad och har en 
medkännande närvaro, delar på beslutsfattandet med patienten, arbetar för ett 
partnerskap med patienten samt sörjer för patientens fysiska behov. När detta 
fungerar väl förväntas det leda till att patienten känner sig mer nöjd med vården och 
också känner sig delaktig. Det bör även kunna skapa en känsla av trygghet och en 
terapeutisk miljö som gör att de medicinska komplikationerna minskar och vårdtiden 
på sjukhus förkortas, något som har stärkts i studier (Fors et al, 2015; Olsson et al, 
2009; Zhang, et al, 2009). Den centrala delen av den personcentrerade omvårdnaden 
är det mellanmänskliga mötet, hur och när vi möter patienten eller dennes anhöriga, 
det vill säga kommunikationen (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs 
universitet (GPCC), 2017).  
 
Svensk sjuksköterskeförening har i sin kompetensbeskrivning för legitimerade 
sjuksköterskor (2017) bytt ut socialstyrelsens begrepp ”patientcentrerad” till 
”personcentrerad” för att understryka att det är individer som drabbas av sjukdom 
som vårdgivaren möter. I denna litteraturstudie kommer dock ordet ”patient” 
användas då ”patient” tydligare signalerar vilken relation personen har till 
sjuksköterskan medan en ”person med cancerdiagnos” inte på samma sätt anger att 
denne är inom ramen för de personer som sjuksköterskan ansvarar för (Hörnsten & 
Udo, 2017).  
 
2.5.2.! Kommunikation 
Kommunikationen ska enligt patientlagen (Sveriges Riksdag, 2014) vara sådan att 
den information som ska överföras kan förstås av patienten så att denne kan vara 
delaktig i vården och ha möjlighet att fatta beslut grundade på informationen som 
denne fått. Kommunikation är dock mycket mer än överföring av information från en 
part till en annan. Kommunikation innebär att kunna lyssna på den person 
sjuksköterskan möter i sitt arbete och ge denne möjligheten att berätta om sina 
behov, värderingar, prioriteringar och önskningar (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2011) Kommunikation är ett centralt begrepp i Joyce Travelbee’s (1971) 
omvårdnadsteorier. Hon baserar sina teorier på tanken att varje människa är unik och 
att god omvårdnad bygger på de mellanmänskliga relationer mellan sjuksköterskan 
och patienten som får möjlighet att utvecklas. Det är genom att etablera en 
professionell relation med sin patient som sjuksköterskan har möjlighet att till fullo 
förstå och uppnå ett samarbete med patienten och på så sätt ge bästa möjliga 
omvårdnad. Travelbee talar också om att sjuksköterskan använder sig själv 
terapeutiskt, vilket innebär att denne använder sin egen person och sina reaktioner i 
mötet med patienten. För ett bra utfall krävs att sjuksköterskan är medveten om sina 
egna beteenden, tankar och föreställningar och kan arbeta med att utveckla dessa till 
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styrkor i mötet med patienten (Travelbee, 1971). En undersökning visade också att 
sjuksköterskor som hade hög kompetens i kommunikation bättre hanterade svåra 
samtal och hade nöjdare patienter (Lang, 2012). Missförstånd på grund av bristande 
kommunikation mellan vårdgivare och patient eller mellan olika professioner är 
dessutom en stor orsak till att allvarliga fel inträffar i vården och därför är det av vikt 
för sjuksköterskan att aktivt arbeta med att förbättra sina kunskaper i kommunikation 
(Socialstyrelsen, 2017).  
 
En samtalsmodell att ta till hjälp som finns framtagen särskilt för att adressera 
sexuell hälsa är PLISSIT (Annon, 1976). PLISSIT står för P – Permission. Att ge 
tillåtelse att känna, tänka och prata om det aktuella ämnet. LI – Limited Information. 
Att ge begränsad, och grundläggande, information om anatomi och fysiologi, samt 
behandlings- och sjukdomspåverkan. SS – Specific Suggestions. Att ge praktiska råd 
eller övningar att följa, här kan patienten behöva remitteras vidare om 
sjuksköterskans kunskaper inte räcker till. IT – Intensive Therapy. När det krävs mer 
långsiktiga insatser av specialistutbildad personal. PLISSIT används i varierande 
grad i Sveriges olika Regioner och Landsting men är en av de samtalsmodeller som 
rekommenderas av Regionala cancercentrum i samverkan (2017). 
 
 
3.!Syfte 
 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att samtala om 
sexuell hälsa med patienter inom ramen för onkologisk omvårdnad.   
 
 
4.!Metod  
 
4.1." Design 
Studien är en litteraturstudie som har genomförts med systematisk ansats (Forsberg 
& Wengström, 2015).  
 
4.2." Urval 
I arbetet inkluderades studier med såväl kvalitativ som kvantitativ ansats samt mixad 
metod. Vidare innefattade inklusionkriterierna att patienterna i studierna skulle vara 
18 år eller äldre, studierna skulle vara skrivna på engelska, peer reviewed, innehålla 
ett etiskt resonemang eller godkännande från etisk kommitté samt vara publicerade 
mellan 2007-2017. Utvalda studier skulle ha som syfte att ur sjuksköterskans 
perspektiv undersöka kommunikation kring sexuell hälsa mellan sjuksköterska och 
patient med nuvarande eller tidigare cancerdiagnos. I de fall där studien undersökt 
attityder och kommunikation mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient 
inkluderades dessa om en majoritet av hälso- och sjukvårdspersonalen i studien var 
sjuksköterskor eller om de resultat som berörde sjuksköterskan tydligt kunde 
urskiljas. I studier som undersökt både sjuksköterskans och patientens perspektiv har 
endast den del som behandlade sjuksköterskans perspektiv inkluderats.  
 
4.3." Datainsamling 
Utifrån litteraturstudiens syfte samt uppsatsens huvudområde påbörjades 
litteratursökningen i databasen CINAHL och fortsatte sedan i databaserna PubMed 
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och PsycINFO. I CINAHL identifierades sökord med hjälp av CINAHL Headings; 
Neoplasms, Sexual Health, Communication och Nurs*. Dessa sökord användes 
sedan även i fritextsökning, ingen skillnad kunde dock ses i sökresultatet beroende 
av detta. Vidare utfördes sökning i PubMed där MeSH-termerna; Neoplasms, Sexual 
Health, Communication och Nursing användes för att få relevanta sökträffar. Vidare 
utfördes en sökning i PsycINFO med Thesaurus sökord; Neoplasms, Sexual health, 
Communication. Sökorden Nursing/Nurs* uteslöts vid denna sökning då det 
genererade allt för många träffar. De booleska söktermerna AND och OR användes i 
databassökningen för att finna relevanta sökresultat. Söktermen AND användes för 
att få med alla huvudsökorden i sökresultatet medan söktermen OR samt trunkering 
användes för att fånga in synonymer till huvudsökorden. 
 
När inga fler relevanta artiklar påträffades trots variationer av sökord och databaser 
ansågs området vara genomsökt och den systematiska litteratursökningen avslutades. 
Därpå vidtog en manuell sökning där samtliga referenslistor i de slutligen utvalda 
studierna genomsöktes (Forsberg & Wengström, 2015). Inga fler studier som svarade 
mot inklusionskriterierna identifierades på detta sätt. Totalt resulterade 
litteratursökningen i att 12 studier valdes ut för kvalitetsgranskning (tabell 1).  
 
Tabell 1. Resultat från litteratursökning 

Databas Sökdatum Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstracts 

Dubbletter Lästa 
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

CINAHL 2018-01-
19 

Neoplasms OR 
Oncology OR 
Cancer AND 
Sexual health 
OR sexuality 
OR sexual 
wellbeing AND 
Communication 
OR attitude 
AND Nurs* 

116 22 - 10 10 

PubMed 2018-01-
19 

Neoplasms 
AND Sexual 
health OR 
sexuality AND 
Communication 
AND Nursing 

22 8 2 4 1 

PsycINFO 2018-01-
19 

Neoplasms OR 
oncology OR 
cancer AND 
Sexual health 
OR sexuality 
OR sexual 
wellbeing AND 
Communication 

161 16 5 3 1 

Totalt   299 46 7 17 12 
 
4.4." Tillvägagångssätt 
I oktober 2017 genomfördes en första sökning för att se om det skulle finnas material 
nog för en litteraturstudie i ämnet, vilket det bedömdes göra. Flera testsökningar 
genomfördes men under arbetets gång framgick att den ursprungliga begränsningen, 
att endast inkludera kvalitativa studier, var för snäv varpå även kvantitativa studier 
inkluderades. Detta innebar att litteratursökningen gjordes om i januari 2018. Utifrån 
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sökresultatet i litteraturdatabaser lästes de abstract igenom vars titel bedömdes svara 
mot litteraturstudiens syfte.  
 
De studier som bedömdes vara relevanta lästes sedan i sin helhet. Studier som 
befanns kunna svara mot inklusionskriterierna kvalitetsgranskades därpå mot 
granskningsformulär tillhandahållna av Linköpings universitet (LiU, 2012; LiU, 
2013). Studier som värderades ha hög eller medelhög kvalitet inkluderades i 
litteraturstudien medan studier med låg kvalitet exkluderades då en genomförd 
litteraturstudies bevisvärde bygger på ingående studiers kvalitet. Tillvägagångssättet 
för litteraturstudien har redovisats på ett så detaljerat sätt att det ska vara möjligt att 
replikera (Forsberg & Wengström, 2015). 
 
4.5." Kvalitetsgranskning 
Utvalda artiklar kvalitetsgranskades mot en granskningsmall för kvantitativa studier 
(LiU, 2012) alternativt en mall för granskning av kvalitativa studier (LiU, 2013). 
Studier med hög kvalitet uppfyllde kraven från alla de granskade punkterna. 
Medelhög kvalitet bedömdes de studier ha vilka otydligt redogjorde de ingående 
kvalitetskraven. Låg kvalitet bedömdes studier ha som saknade vissa kriterier eller 
där de var mycket otydligt beskrivna (Forsberg & Wengström, 2015). Av de 12 
artiklar som valts ut från artikelsökningen bedömdes samtliga ha hög (fem studier) 
eller medelhög (sju studier) kvalitet och inkluderades därmed i litteraturstudien 
(tabell 2 & 3). 
 
Tabell 2. Bedömningsmall för kvantitativa studier.  

Hög kvalitet •" Väldefinierat syfte och frågeställning 
•" Representativt urval av deltagare 
•" Bortfallsanalys 
•" Tydligt beskriven datainsamling 
•" Adekvat statistisk metod 
•" Reliabilitets – och validitetstestade instrument 

och/eller resonemang kring detta 

Antal artiklar 

2 

Medelhög 
kvalitet 

•" Ovanstående kriterier finns med i materialet men alla 
är ej helt tydligt beskrivna 

4 

Låg kvalitet •" Ovanstående kriterier saknas eller är otydligt 
beskrivna 

- 
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Tabell 3. Bedömningsmall för kvalitativa studier.  
Hög kvalitet •" Väldefinierat syfte, frågeställningar och kontext 

•" Representativt urval av deltagare 
•" Tydligt beskriven och ändamålsenlig urvalsprocess  

och datainsamlingsmetod  
•" Tydligt beskriven och för syftet passande analysmetod 

och analysprocess 
•" Tydligt och överskådligt resultat 
•" Presentation av originaldata nog för att styrka 

redovisat resultat 
 

Antal artiklar 
3 

Medelhög 
kvalitet 

•" Ovanstående kriterier finns med i materialet men alla 
är ej helt tydligt beskrivna 

3* 

Låg kvalitet •" Ovanstående kriterier saknas eller är otydligt 
beskrivna 

- 

*Här redovisas bedömd kvalitet på den inkluderade studien med mixad metod 
 
4.6." Analys 
Av de 12 inkluderade studierna var sex studier utförda med enbart kvantitativ ansats, 
fem studier med enbart kvalitativ ansats och en artikel innehöll material från en 
studie med såväl kvalitativ som kvantitativ ansats. I kvalitetsbedömningen benämns 
den sistnämnda studien som mixad metod och redovisas i tabellen för kvalitativa 
studier. Det kvalitativa och det kvantitativa materialet har analyserats var för sig 
vilket innebär att resultatet från sex studier analyserats kvalitativt och resultatet från 
sju studier har analyserats kvantitativt. Inkluderade kvalitativa studier har genomgått 
en innehållsanalys. Studierna lästes upprepade gånger för att författaren skulle 
bekanta sig med materialet och kodades sedan utifrån sitt innehåll. Det kodade 
materialet från varje studie lyftes därpå ur texten och placerades i en matris för att få 
en tydlig överblick över innehållet. Samtidigt översattes texten från engelska till 
svenska. De kodade textstyckena sammanfattades sedan till kategorier och därpå 
huvudkategorier utifrån uppfattade mönster och gemensamma nämnare. Även de 
kvantitativa studierna genomlästes flertalet gånger. Dessa studier innehöll framförallt 
beskrivande statistik, samt i vissa fall korrelationsberäkningar, vilka kategoriserades 
efter hur de svarade mot studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2015).  
 
4.7." Etiska ställningstaganden 
De studier som inkluderats i litteraturstudien hade alla tillstånd av etisk kommitté för 
sitt genomförande, alternativt hade noggranna etiska överväganden i enlighet med 
Helsingforsdeklarationen gjorts och redovisats (World Medical Association, 2015). 
Analysen av ingående studier har gjorts med respekt för materialet och informanter 
och inkluderade studiers resultat har redovisats även om de skulle motsäga varandra i 
något avseende (Forsberg & Wengström, 2015). 
 
 
5.!Resultat  
 
Litteratursökningen resulterade i att 12 studier inkluderades i innehållsanalysen 
(bilaga 1). I dessa ingick totalt 1523 personer, varav 1403 var legitimerade 
sjuksköterskor och resterande var övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Av studierna 
var två utförda i USA, två i Kina, en i Finland, en på Irland, en i Turkiet, en i 
Kanada, tre i Australien och en i Sverige. I de kvalitativa studierna hade fyra 
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inhämtat data genom semistrukturerade intervjuer, en hade använt öppen och 
temabaserad intervju och en hade samlat in data genom en öppen fråga i en skriftlig 
enkät. Av dessa hade fyra sedan genomfört en systematisk temaanalys, en studie 
använde fenomenografisk analys och en studie reflektiv temaanalys. I de kvantitativa 
studierna hade fyra enbart använt egenkonstruerade frågeformulär, en studie hade 
kombinerat ett egenkonstruerat frågeformulär med ett validerat instrument; Sexual 
Attitudes and Beliefs Survey (SABS) medan två studier enbart använde validerade 
instrument; den ena använde SABS och den andre kombinerade de validerade 
instrumenten Sexual Health Care Scale-Attitude och Sexual Health Care Scale-
Practice. 
 
I analysprocessen kunde fyra huvudkategorier identifieras: ”Delade meningar om 
ansvar och initiativ” rörde huruvida det var sjuksköterskors ansvar att adressera 
sexuell hälsa och vem som skulle initiera sådana samtal. ”Sexuell hälsa - ett viktigt 
och angeläget ämne, men svårt att prata om” sammanfattade tabun samt känslor hos 
sjuksköterskan kring att vara obekväm och otillräcklig. ”Att samtala om sexuell hälsa 
– en uppgift att växa med” där erfarenheter av hur sjuksköterskan lärt sig hantera 
sina svårigheter med att adressera den sexuella hälsan sammanställdes. 
”Organisationen påverkar samtalet om sexuell hälsa” blev den sista huvudkategorin 
där såväl främjande som hämmande organisatoriska faktorer kunde sammanfattas 
(tabell 4) 
 
Tabell 4. Resultat. Huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategori Underkategori 
Delade meningar om ansvar och initiativ Sexuell hälsa  - en del av sjuksköterskans 

ansvar 
Att ta initiativ till samtal om sexuell hälsa 

Sexuell hälsa -ett viktigt och angeläget ämne, 
men svårt att prata om 

Ett tabubelagt och obekvämt ämne 
Synen på patienternas behov av att samtala om 
sexuell hälsa 

Att samtala om sexuell hälsa – en uppgift att 
växa med 

Utbildning underlättar  
Mer erfarenhet ger ökat självförtroende 

Att ha kunskaper i professionell 
kommunikation  

Vårdorganisationen påverkar samtalet om 
sexuell hälsa 

När sexuell hälsa är ett tillåtet och prioriterat 
ämne 
Vikten av rutiner 
Tillgängliga resurser  

 
5.1." Delade meningar om ansvar och initiativ 
De flesta sjuksköterskor ansåg att det ingick i omvårdnadsansvaret att samtala om 
sexuell hälsa med patienterna. Det rådde dock osäkerhet kring vem i 
omvårdnadsteamet som hade i uppgift att genomföra samtalen. Det fanns också en 
stor diskrepans i patienternas och sjuksköterskornas förväntningar på vem som skulle 
initiera dessa samtal.  
 
5.1.1.! Sexuell hälsa – en del av sjuksköterskans ansvar 
I studier framkom att det existerade delade meningar kring huruvida sjuksköterskor 
ansåg det var en del av sjuksköterskors omvårdnadsansvar att adressera den sexuella 
hälsan i mötet med patienterna. I flera intervjustudier återfanns en tydligt uttalad 
åsikt hos sjuksköterskorna att det ingick i omvårdnadsansvaret, och därmed 
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sjuksköterskors arbete, att samtala om sexuell hälsa (Williams, Hauck & Bosco, 
2017; Fitch, Beaudoin & Johnson, 2013; Olsson, Berglund, Larsson & Athlin, 2012). 
En åsikt som även fann stöd i resultatet i studier av Huang et al. (2013) och Oskay, 
Can & Basgol (2014) där 88% respektive 87% ansåg det vara en del av 
sjuksköterskors arbetsuppgifter att samtala om sexuella problem. Dock uttrycktes en 
osäkerhet angående vem som hade det egentliga ansvaret, om det var den 
individuella sjuksköterskan eller ”någon annan” i teamet [eg. någon annan 
sjuksköterska] (Olsson et al., 2012). Även åsikten att det var ”någon annan” 
sjukvårdsprofessions uppgift att samtala om sexuell hälsa återfanns i såväl kvalitativ 
forskning (Hordern & Street, 2007) som i Hautamäki, Miettine, Kellokumpu-
Lehtinen, Aalto & Lehto’s (2007) studie där 92% ansåg att det var läkarens ansvar 
att samtala om sexuell hälsa med patienten.  
 
5.1.2.! Att ta initiativ till samtal om sexuell hälsa 
Två studier, en kvalitativ (Hordern & Street, 2007) och en kvantitativ (Zeng, Liu & 
Loke, 2012), visade på att sjuksköterskorna ansåg det vara deras ansvar att lyfta 
frågan med patienten. I flera andra, såväl kvalitativa som kvantitativa studier, så 
framkom dock att sjuksköterskorna helst väntade tills patienten själv förde det på tal 
(Williams, Hauck & Bosco, 2017; Oskay, Can & Basgol, 2014; Olsson et al., 2012; 
Fitch, Beaudoin & Johnson, 2013; Huang et al., 2013; Moore, Higgins & Sharek, 
2012). 
 
Sjuksköterskorna hade uppfattningen att det sällan talades om sexuell hälsa med 
patienterna (Fitch, Beaudoin & Johnson, 2013; Olsson et al., 2012). Detta återfanns 
även i studien av Zeng, Liu & Loke (2012) där majoriteten av sjuksköterskorna 
angav att de aldrig eller sällan talade med patienterna om sexuell hälsa. Endast 10% 
av sjuksköterskorna angav att de ofta eller väldigt ofta informerade patienterna om 
att de kunde ta upp sexuella problem med sjuksköterskan (Moore, Higgins & Sharek, 
2012). Det fanns också en föreställning hos sjuksköterskorna om att patienten inte 
förväntade sig att sjuksköterskan skulle adressera den sexuella hälsan (Julien, Thom 
& Kline, 2010).  
 
5.2." Sexuell hälsa - ett viktigt och angeläget ämne, men svårt att prata om  
Att samtala om sexuell hälsa visade sig vara ett känsligt ämne som innefattade 
många tabun och förutfattade meningar kring när, hur och med vem det var lämpligt 
att ta upp frågor kring sexualitet. Detta gjorde att huruvida patienterna fick 
information och stöd kring sin sexuella hälsa berodde på sjuksköterskornas 
subjektiva bedömning av deras behov. 
 
5.2.1.! Ett tabubelagt och obekvämt ämne 
I ett antal kvalitativa studier framkom att sjuksköterskorna ansåg sexuell hälsa vara 
ett tabubelagt ämne (Williams, Hauck & Bosco, 2017; Ussher et al, 2013; Fitch, 
Beaudoin & Johnson, 2013; Olsson et al, 2012) som var allt för privat för att samtala 
om (Williams, Hauck & Bosco, 2017; Fitch, Beaudoin & Johnson, 2013; Hordern & 
Street, 2007). Resultatet från de kvantitativa studierna visade också på att det ansågs 
vara ett obekvämt ämne då 58-75% angav att de kände sig obekväma med att samtala 
om sexualitet med patienterna (Leonardi-Warren et al., 2016; Huang et al., 2013; 
Zeng, Liu & Loke, 2012; Hautamäki et al., 2007) och att det var för privat för att 
prata om (Zeng, Liu & Loke, 2012). Förutom den egna upplevelsen av att vara 
obekväm med ämnet uppgav flertalet sjuksköterskor att de var oroliga för att genera 
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eller förolämpa patienten genom att ta upp frågor kring sexuell hälsa (Leonardi-
Warren et al., 2016; Oskay, Can & Basgol, 2014; Olsson et al., 2012; Zeng, Liu & 
Loke, 2012).  
 
I kvantitativa studier bland sjuksköterskor som enbart arbetade med klinisk onkologi 
(Leonardi-Warren et al., 2016; Oskay, Can & Basgol, 2014) ansåg dock, till skillnad 
från ovan, större delen av sjuksköterskorna att de kunde samtala om problem som 
rörde sexuell hälsa utan att känna sig för generade eller obekväma. Majoriteten av 
dessa sjuksköterskor trodde inte heller att samtal om sexuell hälsa skulle kränka 
patienten eller att ämnet var för privat att ta upp (Oskay, Can & Basgol, 2014; Julien 
et al., 2010). 
 
5.2.2.! Synen på patienternas behov av att samtala om sexuell hälsa 
I två av de kvalitativa studier framkom att sjuksköterskorna ansåg sexuell hälsa vara 
en viktig aspekt av en persons liv även för den som var sjuk i cancer (Fitch, 
Beaudoin & Johnson, 2013; Hordern & Street, 2007). Ett resultat som återfanns hos 
Oskay, Can & Basgol (2014) och Leonardi-Warren et al. (2016) där 98% respektive 
84% av sjuksköterskorna ansåg att sexuell hälsa var viktig för patienterna på de 
onkologiska enheter där de arbetade. I en studie framhöll sjuksköterskorna även 
vikten av att lyfta en eventuell partners sexuella behov (Hordern & Street, 2007). 
 
I kontrast till detta fann dock flertalet kvalitativa studier att sjuksköterskorna många 
gånger inte såg patienten som en person med sexuella behov. Detta då de antogs var 
för sjuka av sin cancer eller av behandlingen, för att det skulle vara tänkbart att 
sexualitet skulle vara viktigt för dem (Williams, Hauck & Bosco, 2017; Fitch, 
Beaudoin & Johnson, 2013; Ussher et al, 2013; Olsson et al., 2012). Ett undantag var 
om de var väldigt unga (Williams, Hauck & Bosco, 2017; Olsson et al., 2012) och då 
särskilt unga män (Williams, Hauck & Bosco, 2017). En av studierna visade även på 
ett generellt antagande bland sjuksköterskorna att om patienterna inte själva tog upp 
frågor om sexualitet så var det inte ett problem som behövde adresseras (Fitch, 
Beaudoin & Johnson, 2013). I kvantitativa studier återfanns liknande åsikter där 63-
72 % (Zeng, Liu & Loke, 2012; Huang et al., 2013) av sjuksköterskorna ansåg att 
patienterna var för sjuka för att vara intresserade av sexuella frågor. 
 
Utöver dessa generella antaganden om patienter med cancer lyfte sjuksköterskorna i 
flertalet kvalitativa studier att den individuella patientens ålder, kön, civilstånd, 
kulturtillhörighet, diagnos och behandling påverkade huruvida sjuksköterskorna 
bedömde att det fanns ett behov av samtal om sexuell hälsa (Williams, Hauck & 
Bosco, 2017; Ussher et al, 2013; Moore, Higgins & Sharek, 2012; Olsson et al., 
2012; Hordern & Street, 2007). Dock specificerades inte alltid hur, eller i vilken 
riktning, dessa faktorer påverkade bedömningen. 
 
Vissa personbundna kännetecken hos patienten angavs dock vara mer eller mindre 
främjande för samtal om sexuell hälsa. Att ha en diagnos som direkt påverkade 
reproduktionsorganen så som gynekologisk cancer, testikel-/prostatacancer var en 
faktor som sjuksköterskorna ansåg gjorde det lättare att inleda samtal om sexuell 
hälsa med patienten. En cancerform som inte involverade reproduktionsorgan, eller 
om patienten var i ett palliativt stadium, talade däremot mot att sjuksköterskan skulle 
bedöma det lämpligt att ta upp frågan (Fitch, Beaudoin & Johnson, 2013; Olsson et 
al., 2012; Hordern & Street, 2007). I ett flertal kvalitativa studier angav 
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sjuksköterskorna att det var svårare att samtala om sexuell hälsa med äldre patienter. 
Begreppet ”äldre patient” innebar framförallt att patienten var äldre än de själva och 
särskilt besvärligt blev det om patienten var i samma ålder som sjuksköterskans 
föräldrar (Williams, Hauck & Bosco, 2017; Fitch, Beaudoin & Johnson, 2013; 
Ussher et al, 2013; Olsson et al., 2012; Hordern & Street, 2007).  
 
Att patienten var av ett annat kön eller hade en annan sexuell orientering än 
sjuksköterskorna själva uppgavs i två kvalitativa studier som hinder för att kunna 
samtala om sexuell hälsa (Williams, Hauck & Bosco, 2017; Hordern & Street, 2007). 
Att patienten inte befann sig i en relation var ytterligare en faktor som 
sjuksköterskorna ansåg kunde göra det svårt eller olämpligt att samtala om sexuell 
hälsa (Ussher et al, 2013; Hordern & Street, 2007). I kontrast till detta återfanns det i 
en annan kvalitativ studie att unga män som inte levde i en fast relation ansågs ha ett 
behov att få den sexuella hälsan adresserad. Patienter som å andra sidan levde i en 
fast relation förutsattes hantera sina problem tillsammans med partnern och behövde 
därför inte få stöd genom samtal om sexuell hälsa (Olsson et al., 2012).  
 
5.3." Att samtala om sexuell hälsa – en uppgift att växa med 
Att kunna samtala om sexuell hälsa med patienterna var en färdighet som många 
sjuksköterskor uppgav att de genom personlig mognad, praktisk erfarenhet och 
utbildning tillägnade sig med tiden. Goda kunskaper och färdigheter i 
kommunikation ansågs vara den viktigaste faktorn för att kunna initiera och 
genomföra samtalen på ett tillfredställande sätt.  
 
5.3.1.! Utbildning  
Att ha deltagit i relevant utbildning, och ha kunskap om vilka sexuella problem 
patienten kunde ha, uppfattades av sjuksköterskorna kunna främja förmågan att 
samtala om sexuell hälsa med de cancersjuka patienterna (Williams, Hauck & Bosco, 
2017; Moore, Higgins & Sharek, 2012). Flertalet kvantitativa studier visade vidare 
på en mer positiv attityd till att samtala om sexuell hälsa om sjuksköterskorna var 
specialistutbildade inom onkologi (Moore, Higgins & Sharek, 2012; Julien, Thom & 
Kline, 2010), hade högre/längre utbildning generellt (Oskay, Can & Basgol, 2014; 
Zeng, Liu & Loke, 2012) eller speciell utbildning i omvårdnad vid sexuell ohälsa 
(Zeng, Liu & Loke, 2012).  
 
Det motsatta, att antingen ha en egenupplevd eller faktisk brist på kunskap och/eller 
utbildning samt brist på träning i att samtala om sexuell hälsa, kunde vara hämmande 
faktorer som minskade sjuksköterskornas benägenhet att samtala om sexuell hälsa 
med patienterna. Detta framkom i såväl kvalitativa (Williams, Hauck & Bosco, 2017; 
Fitch, Beaudoin & Johnson, 2013; Ussher et al, 2013; Moore, Higgins & Sharek, 
2012; Olsson et al., 2012; Hordern & Street, 2007) som kvantitativa studier (Oskay, 
Can & Basgol, 2014; Moore, Higgins & Sharek, 2012; Zeng, Liu & Loke, 2012; 
Julien, Thom & Kline, 2010; Hautamäki et al., 2007). 
 
5.3.2.! Mer erfarenhet ger ökat självförtroende 
Sjuksköterskor i kvalitativa studier uppgav att de fått ökat självförtroende angående 
att samtala om sexuell hälsa ju mer erfarenhet de hade från yrket (Williams, Hauck 
& Bosco, 2017; Hordern & Street, 2007). Även i kvantitativa studier framkom det ett 
samband mellan sjuksköterskornas ålder (Huang et al., 2013; Julien, Thom & Kline, 
2010), antal års yrkeserfarenhet (Oskay, Can & Basgol, 2014; Zeng, Liu & Loke, 



 

 14 

2012; Julien, Thom & Kline, 2010; Hautamäki et al., 2007), att ha arbetat fler år på 
sjukhus/enheter inriktade på onkologi (Oskay, Can & Basgol, 2014; Huang et al., 
2013; Zeng, Liu & Loke, 2012; Hautamäki et al., 2007) och en positiv inställning till 
att samtala om sexuell hälsa med patienter som har cancer. Att dessutom ha tänkt 
över och utforskat sin egen syn på sexualitet och intimitet (Williams, Hauck & 
Bosco, 2017; Fitch, Beaudoin & Johnson, 2013; Ussher et al., 2013) samt personlig 
mognad (Olsson et al., 2012) ansåg sjuksköterskorna gjorde dem mer bekväma i att 
samtala om sexuell hälsa och sexualitet. 
 
Att arbeta på en allmän avdelning som inte var inriktad på specialistvård inom 
onkologi påverkade på motsatt sätt istället sjuksköterskornas upplevelse av att 
samtala om sexuell hälsa i negativ riktning (Huang et al., 2013; Zeng, Liu & Loke, 
2012; Julien, Thom & Kline, 2010).  
 
5.3.3.! Att ha kunskaper i professionell kommunikation 
Att ha goda kunskaper i kommunikation ansåg majoriteten av sjuksköterskorna i 
Zeng, Liu & Loke’s (2012) studie vara viktigt för att kunna samtala om sexuell hälsa. 
I de kvalitativa studierna framkom vidare att sjuksköterskorna ansåg det vara viktigt 
att etablera en tillitsfull (Williams, Hauck & Bosco, 2017; Ussher et al, 2013; Olsson 
et al., 2012) och terapeutisk relation med patienten (Williams, Hauck & Bosco, 
2017) för att kunna samtala med denne om sexuell hälsa. 
 
Att ha hittat samtalsstrategier som fungerade var en faktor som sjuksköterskorna 
uppgav underlättade för att inleda samtal om sexuell hälsa. Som exempel på detta 
angavs väl fungerande öppningsfrågor (Williams, Hauck & Bosco, 2017; Ussher et 
al, 2013) och att kontrollera med patienten att denna tyckte det var rätt tid, plats och 
om just de var rätt person att tala med om cancerns inverkan på intimitet och 
sexualliv (Ussher et al, 2013). Någon sjuksköterska beskrev sig arbeta proaktivt 
genom att ta upp ämnet med alla sina patienter då hon visste att risken var att många 
andra hade undvikit ämnet (Hordern & Street, 2007). Andra angav att de hade antagit 
ett synsätt där de såg alla patienter i deras vård som personer med behov av 
information om sexuell hälsa (Ussher et al., 2013). 
Hämmande för en bra kommunikation ansågs av sjuksköterskorna vara om patienten 
kom från en annan kultur än den egna (Fitch, Beaudoin & Johnson, 2013; Ussher et 
al, 2013; Moore, Higgins & Sharek, 2012) eller om patienten talade ett annat språk 
än sjuksköterskornas eget så att en tolk behövde användas (Fitch, Beaudoin & 
Johnson, 2013; Moore, Higgins & Sharek, 2012). Även närvaron av 
familjemedlemmar uppgavs vara hämmande för kommunikationen kring sexuell 
hälsa (Moore, Higgins & Sharek, 2012; Olsson et al., 2012).  
 
5.4." Vårdorganisationen påverkar samtalet om sexuell hälsa 
Främjande för att patienternas sexuella hälsa skulle uppmärksammas var att arbeta 
inom en organisation som aktivt uppmuntrade till att frågan togs upp. Detta skedde 
bäst genom att det fanns utarbetade rutiner för hur detta skulle ske. En annan viktig 
faktor var att det fanns tillgängliga resurser i form av informationsmaterial samt 
instanser att remittera/hänvisa till när djupare specialistkunskaper behövdes. 
 
5.4.1.! När sexuell hälsa är ett tillåtet och prioriterat ämne  
Att arbeta på en vårdavdelning som gav möjlighet till utbildning, ökad kunskap och 
att arbeta med sexuell hälsa ansågs av sjuksköterskorna vara en viktig faktor för att 
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de skulle kände sig trygga i att hantera ämnet (Moore, Higgins & Sharek, 2012; 
Hordern & Street, 2007). En tillåtande atmosfär kring samtal om sexuell hälsa på 
avdelningen där de arbetade ansåg sjuksköterskorna i såväl den kvalitativa studien av 
Olsson et al. (2012) som den kvantitativa studien av Moore, Higgins & Sharek 
(2012) vara främjande för att samtalen skulle ske.  
 
5.4.2.! Vikten av rutiner 
Sjuksköterskorna i den kvalitativa studien av Williams, Hauck & Bosco (2017) ansåg 
att etablerade rutiner för att inkludera sexuell hälsa i arbetet med patienterna 
underlättade samtalen. Denna åsikt återfanns även i Zeng, Liu & Loke’s (2012) 
kvantitativa studie.  
 
På motsvarande sätt angavs frånvaro av att rutinmässigt skatta, utvärdera och 
prioritera sexuell hälsa på avdelningarna vara en stor del av varför ämnet inte togs 
upp mer frekvent (Fitch, Beaudoin & Johnson, 2013; Ussher et al, 2013; Olsson et 
al., 2012), något som även majoriteten av sjuksköterskorna i en av de kvantitativa 
studierna uppgav som orsak (Oskay, Can & Basgol, 2014).  
 
5.4.3.! Tillgängliga resurser 
I en kvantitativ studie ansåg sjuksköterskorna att de behövde ha tid att sitta ned med 
patienten för att kunna samtala om sexuell hälsa (Moore, Higgins & Sharek, 2012). 
Möjlighet till avskildhet angavs i såväl kvalitativa som kvantitativa studier 
(Williams, Hauck & Bosco, 2017; Zeng, Liu & Loke, 2012) också vara främjande 
för att samtal om sexuell hälsa skulle kunna äga rum. Brist på privata utrymmen och 
avskildhet påtalades i både kvalitativa (Ussher et al, 2013; Olsson et al., 2012) och 
kvantitativa (Leonardi-Warren et al., 2016; Moore, Higgins & Sharek, 2012) studier 
som hämmande för samtalen.  
 
Upplevd tidsbrist var vidare en av de faktorer som sjuksköterskorna ansåg hämmade 
dem i att adressera den sexuella hälsan, en åsikt som framkom i såväl kvalitativa 
(Williams, Hauck & Bosco, 2017; Fitch, Beaudoin & Johnson, 2013; Ussher et al, 
2013) som kvantitativa (Leonardi-Warren et al., 2016; Moore et al, 2012; Zeng, Liu 
& Loke, 2012) studier. Även kort vistelsetid på sjukhuset angavs i två kvalitativa 
studier vara en anledning som gjorde att ett samtal om sexuell hälsa inte prioriterades  
(Williams, Hauck & Bosco, 2017; Olsson et al., 2012).  
 
 
6.!Diskussion 
 
6.1." Metoddiskussion 
I litteraturstudien har såväl kvantitativa som kvalitativa studier inkluderats. Den 
ursprungliga avsikten var att begränsa urvalet till enbart kvalitativ metod men då 
antalet sökträffar blev allt för lågt utvidgades sökningen. Fördelen med detta var att 
resultatet av de kvalitativa studierna på detta sätt kunde belysas och styrkas eller 
förkastas genom resultat från kvantitativa studier (Forsberg & Wengström, 2015). De 
kvantitativa och de kvalitativa studierna har analyserats och redovisats var för sig 
men under samma kategorier då innehållet rört samma områden. I litteraturstudien 
har 12 studier inkluderats. Ett antal som kan anses vara lågt men då inkluderade 
studier har varit av förhållandevis hög kvalitet samt haft liktydigt resultat så ansågs 
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sannolikhet att ytterligare studier skulle tillfört nya resultat som liten och att antalet 
därför var tillräckligt. 
 
I litteraturstudien valdes att begränsa vårdområdet till onkologi då cancersjukdomar i 
någon form beräknas drabba var tredje svensk under dennes livstid, vilket innebär att 
de flesta någon gång kommer vara patient eller anhörig (Socialstyrelsen, 2013). Att 
ha vidgat syftet med litteraturstudien till att gälla alla vårdsammanhang ansågs av 
författaren skulle ha gjort resultatet allt för ospecifikt. Detta då det kan tänkas finnas 
stora skillnader mellan att samtala om sexuell hälsa med en person som söker för en 
mindre åkomma i primärvården och en person som är allvarligt sjuk och riskerar att 
avlida inom en överskådlig framtid. Genom begränsningen anser författaren att 
resultaten får en bättre specificitet.  
 
Sökningar genomfördes i tre olika databaser; CINAHL, PubMed och PsycINFO, för 
att täcka in ett så stort område som möjligt. Att använda flera databaser ökar 
möjligheten att finna relevanta studier då databasernas inriktning skiljer sig åt;  
CINAHL är inriktad på omvårdnad, PubMed har mer biomedicinsk inriktning och 
slutligen PsycINFO som bidrar med studier utifrån ett psykologiskt perspektiv. 
Huvuddelen av inkluderade artiklar återfanns i CINAHL men både PubMed och 
PsycINFO bidrog med en artikel vardera.  
 
Sökorden valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar. Sökordet sexuell hälsa 
har vidgats genom att inkludera sexualitet och sexual wellbeing i sökningarna då 
begreppet sexuell hälsa är förhållandevis nytt. Då sexualitet och sexuellt 
välbefinnande i WHO’s definition ingår i Sexuell hälsa (WHO, 2006) ansåg 
författaren att detta var likvärdigt och att studier där sexualitet eller sexuellt 
välbefinnande var huvudbegrepp kunde användas utan att det påverkade 
specificiteten i litteraturstudien. Författarens tidigare erfarenhet av att hantera 
databaser och dess sökfunktioner samt att identifiera relevanta sökord var begränsad. 
Detta kan ha påverkat antalet sökträffar och sökresultat. Med hjälp av 
bibliotekspersonal kunde dock relevanta sökord identifieras. Vidare användes den 
booleska söktermen AND för att få med alla huvudsökorden i sökresultatet och den 
booleska söktermen OR samt trunkering användes för att fånga in synonymer till 
huvudsökorden och på så vis öka såväl sensitivitet som specificitet (Forsberg & 
Wengström, 2015). Då det inte återfanns fler studier i den manuella sökningen av 
inkluderade artiklars referenslistor har detta tolkats stärka sökstrategin och visa på 
hög sensitivitet hos sökorden (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 
 
Då samhällets syn på sexuell hälsa och hur kommunikation kring detta bör ske 
ändras över tid (Andersson & Sjödahl (red), 2003) så valdes endast studier 
publicerade mellan 2007-2017 för att få fram en aktuell, men tillräcklig, bild av det 
studerade området 
 
Åldersgränsen för de patienter sjuksköterskorna mötte sattes utifrån att FN definierar 
varje person under 18 år som ett barn (UN, 1990) samt att bemötande och 
kommunikation med ungdomar och barn kräver särskilda hänsynstaganden (Hwang 
& Nilsson, 2011). Ett möjlighet hade varit att välja den åldersgräns vid vilket det är 
tillåtet med sexuellt umgänge men då detta skiljer sig åt beroende på vilket land 
personen lever i (UNICEF, 1990) uteslöts alternativet.  
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I litteraturstudien gjordes ingen begränsning geografiskt då behovet av sexuell hälsa 
och information om detta anses vara ett universellt grundläggande behov (WHO, 
2006). Det togs även hänsyn till det faktum att Sverige, och världen, blir allt mer 
globaliserad vilket gör att vi dagligen möter människor från många olika kulturella 
bakgrunder (Region Skånes etiska råd, 2014). Uppmärksamhet har funnits under 
analysen på huruvida resultatet skulle avvika beroende på världsdel. Då 
resultatanalysen genomfördes framkom dock att synen på samtal om sexuell hälsa 
samt hämmande eller främjande faktorer var förhållandevis lika oavsett land eller 
världsdel. Det anses därför av författaren vara en styrka i litteraturstudien att flera 
världsdelar är inkluderade då det stärker generaliserbarheten i resultatet.  
 
Varje artikel har kvalitetsgranskats utifrån granskningsmall tillhandahållen av 
Linköping universitetet (LiU, 2012; LiU, 2013). Kvalitetsbedömningen har gjort 
utifrån kvalitetskriterier beskrivna av Forsberg & Wengström (2015). Bedömning av 
kvalitet är i slutändan subjektiv och varje artikel bedöms utifrån att dess ingående 
komponenter vägs inbördes (SBU, 2017), men vissa grundkriterier måste alltid 
finnas med så som har redovisats i tabell 2 och 3. Då det är av stor vikt för 
litteraturstudiens trovärdighet att ingående studier håller hög kvalitet så har endast 
studier med hög och medelhög kvalitet inkluderats (SBU, 2017; Forsberg & 
Wengström, 2015).  
 
I ingående studier var majoriteten av respondenterna kvinnor men då det finns en 
klar övervikt av kvinnor i sjuksköterskeyrket får detta anses vara representativt 
(Socialstyrelsen, 2016). De patienter respondenterna mötte i sin profession hade 
olika cancerdiagnoser och det fanns ingen klar övervikt av kvinnor eller män i 
patientgrupperna. Det är möjligt att resultatet hade blivit annorlunda om endast 
studier där sjuksköterskor mötte män eller kvinnor hade inkluderats. Detta då det kan 
tänkas att det kan finnas skillnader mellan bemötande av män respektive kvinnors 
behov av information om sexuella hälsa. Fördelen med att inte särskilja kön och/eller 
kultur är att det resultat som framkommer blir mer generaliserbart och 
personcentrerat istället för att baseras på yttre karaktäristika hos patienten.  
 
I urvalet inkluderas studier där inte bara sjuksköterskor var respondenter utan även 
studier med gruppen hälso- och sjukvårdspersonal. Endast studier där sjuksköterskan 
var i majoritet eller där det tydligt kunde urskiljas i resultatet vad som framkommit 
från gruppen av sjuksköterskor inkluderades. Nackdelen med detta är dock att även 
andra professioners åsikter kan ha kommit att färga resultatet och detta kan tänkas 
sänka litteraturstudiens validitet. Dock återfanns inga urskiljningsbara skillnader i 
resultatet för dessa studier gentemot de studier där endast sjuksköterskor var 
respondenter. Risken för att slutresultatet påverkats i någon större utsträckning 
bedömdes därför av författaren vara liten.  
 
I litteraturstudien har inkluderats studier som genomförts med såväl sjuksköterskor 
som var grundutbildade som specialistutbildade inom onkologi. Likaså har 
vårdmiljön skiljt sig åt på så sätt att vissa studier enbart inkluderat sjuksköterskor 
som arbetat på specialiserade onkologiska sjukhus/avdelningar. Andra studier har 
inkluderat ett bredare fält av sjuksköterskor från flera olika avdelningar där de 
dagligen, men inte uteslutande, mötte patienter med cancer. Fördelen med detta är att 
det blev möjligt att se betydelsen av utbildning och specialisering. En del av det 
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stundtals motsägelsefulla resultatet i litteraturstudien kan dessutom troligtvis 
förklaras med detta.  
 
Urvalsmetoderna i inkluderade studier har ofta varit strategiskt urval, 
bekvämlighetsurval eller bestått av en allmän inbjudan till stora grupper respondenter 
via organisationshemsidor alternativt riktade till hela sjukhus. Detta har medfört att 
det exakta bortfallet vid flertalet tillfällen ej har gått att beräkna. Hänsyn måste 
därför tas till vilka som kan tänkas haft intresse av att vara med i intervjuer och/eller 
svara på enkäter om sexuell hälsa och hur dessa personers åsikter skiljer sig från de 
som avstod att delta (Forsberg & Wengström, 2015). Resultatet från litteraturstudien 
måste därmed tolkas med försiktighet och kan inte generaliseras till att gälla alla 
sjuksköterskor som arbetar nära patienter med cancer.  
Den egna förförståelsen har hanterats genom att arbeta systematiskt och transparent 
vilket innebär att alla steg i analysen finns dokumenterade och därmed ska vara 
möjliga att följa för utomstående. Vid genomläsning och analys har författaren aktivt 
arbetat med att lägga den egna förförståelse och eventuella förutfattade meningar i 
ämnet åt sidan och se objektivt på det presenterade resultatet. En viss påverkan av 
författarens egen världsbild är dock oundviklig (Priebe & Landström, 2012) och ska 
alltid beaktas som en faktor i en studies resultat. Då artikelsök, analys och 
bearbetning har utförts av endast en person blir denna påverkan möjligen större än 
om flera personer varit involverade i analys och framtagning av kategorier. 
 
6.2." Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att samtala om 
sexuell hälsa med patienter inom ramen för onkologisk omvårdnad. Resultatet visade 
på att det fanns en utbredd åsikt bland sjuksköterskor att sexuell hälsa var viktigt för 
individen och en del av omvårdnadsansvaret som ingick i sjuksköterskans 
profession. Dock framkom att få sjuksköterskor samtalade om sexuell hälsa med sina 
patienter och att de som gjorde det oftast väntade tills patienten tog upp frågan 
istället för att initiera samtalen själva. Resultatet pekade också på att frågor och 
samtal kring sexuell hälsa uppfattades som känsliga och tabubelagda. Faktorer som 
rörde vårdens organisation, sjuksköterskans kunskap och personliga trygghet i ämnet 
samt kunskaper i kommunikation påverkade sjuksköterskornas erfarenheter av att 
samtala om sexuell hälsa med patienter som har en cancerdiagnos. 
 
6.2.1.! Delade meningar om ansvar och initiativ  
I inkluderade studier återfanns en delad mening kring huruvida det var 
sjuksköterskans ansvar eller ej att samtala om sexuell hälsa med patienten (Williams, 
Hauck & Bosco, 2017; Oskay, Can & Basgol, 2014; Fitch, Beaudoin & Johnson, 
2013; Huang et al., 2013; Olsson et al., 2012; Hautamäki, Miettine, Kellokumpu-
Lehtinen, Aalto & Lehto, 2007; Hordern & Street, 2007). Enligt WHO (2006) är 
sexuell hälsa så mycket mer än rent medicinska och fysiologiska funktioner, det är 
även ett tillstånd av känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande. Att adressera 
behovet av närhet, bekräftelse, ändrad kroppsuppfattning, förändrad självkänsla och 
självbild, ändrade förhållanden inom befintliga relationer, brist på lust, ork och 
engagemang är i allra högsta grad frågor som rör sjuksköterskans omvårdnadsansvar 
(Svenska sjuksköterskeförening, 2017). Sedan år 1980 finns dessutom sexuell 
dysfunktion som omvårdnadsdiagnos i NANDA (Herdman & Kamitsuru (red), 2015) 
och definieras där som ”Ett tillstånd där en person upplever en förändring i sin 
sexuella funktion i samband med lust, upphetsning och/eller orgasm, som är 
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otillfredsställande, inte tillräckligt bekräftande eller bristfällig” (Herdman & 
Kamitsuru, s.371). Detta anses stärka det som ändock majoriteten av 
sjuksköterskorna i studierna ansåg, att det ligger i sjuksköterskans ansvar att 
adressera den sexuella hälsan. 
 
I studier (Canzona, et al., 2016; Matzo, et al., 2014; Southard & Keller, 2009; 
Hordern & Street, 2007b) framkom att patienter önskade att sjuksköterskan skulle 
vara den som tog upp sexuell hälsa i samtal, då de kände sig för generade och osäkra 
för att göra det själva. Det var dock viktigt att det skedde vid rätt tidpunkt, på rätt sätt 
och av någon som kände sig bekväm i situationen (Canzona, et al., 2016; Hordern & 
Street, 2007b). Sjuksköterskorna i denna litteraturstudie väntade å sin sida hellre tills 
patienten tog upp ämnet för att inte genera denne (Williams, Hauck & Bosco, 2017; 
Oskay, Can & Basgol, 2014; Olsson et al., 2012; Fitch, Beaudoin & Johnson, 2013; 
Huang et al., 2013; Moore, Higgins & Sharek, 2012). Resultatet av detta blir 
sammantaget att såväl patienter som sjuksköterskor väntar på att den andre parten 
ska lyfta ämnet, vilket följaktligen inte sker i den utsträckning som det finns behov 
av. 
 
6.2.2.! Sexuell hälsa - ett viktigt och angeläget ämne, men svårt att prata om  
En teoretisk ansats med vilken sexualitet och tabun kring detta bättre kan förstås är 
scriptteorin (Simon & Gagnon, 1999). Såväl samhällets som individens syn på 
sexualitet är enligt teorin till stor del styrd av sexuella script som i sin tur handlar om 
mycket mer än det fysiska och de biologiska behoven. Istället ligger tyngdpunkten på 
hur vi förväntas vara, vad vi tror att vi förväntas göra, vad vi tror att vi ska känna och 
vad vi förväntar oss att vår partner känner och ger uttryck för. Allt utifrån såväl 
sociala spelregler (”script”) som interpersonella script. Båda dessa script påverkar 
vår sexualitet och vårt sexuella uttryck. Sexuella script styr vad som anses vara ett 
acceptabelt sexuellt beteende inom den aktuella kulturen. Någon som kan skilja sig 
åt inom såväl olika socioekonomiska klasser som ålderskategorier och andra 
grupperingar. Vårt beteende styrs med andra ord mycket av hur vi vill att andra ska 
uppfatta oss (Simon & Gagnon, 1999). Detta skulle kunna vara en förklaring till vad 
som styr såväl patient som sjuksköterska i mötet och samtalen om sexuell hälsa 
(Vieira, Santos, dos Santos & Giami, 2014; Magnan & Reynolds, 2005). Att en 
patient med cancerdiagnos även kan ses som en person med sexuella behov som 
behöver bemötas kan vara svårt för patienten att lyfta, och svårt att se som 
sjuksköterska, om den gemensamma bilden är att den sexuella hälsan borde 
överskuggas av andra mer trängande behov så som överlevnad (McCallum, 
Lefebvre, Jolicoeur, Maheu & Lebel, 2012; Kotronoulas, Papadopoulou & Patiraki, 
2009). Magnan, Reynolds & Galvin (2005) diskuterar dessutom om det är så att 
sjuksköterskor omedvetet väljer att tolka det som att patienten inte har något behov 
av samtal om sexuell hälsa. Anledningen till det skulle vara att försvara för sig själva 
varför samtal om sexuell hälsa inte äger rum trots att det anses vara sjuksköterskors 
ansvar att lyfta ämnet. Likaså diskuterar de även om den framhållna tidsbristen kan 
vara en möjlighet att lägga orsaken till att den sexuella hälsan inte adresseras utanför 
sjuksköterskornas eget ansvar. 
 
Problem med att som sjuksköterska inte känna sig säker på vad patienten anser är rätt 
tidpunkt föreslås kunna lösas genom att redan från början av behandlingen ta en 
sexuell anamnes. Därefter kan frågan lyftas flera gånger under behandlingens gång 
för att visa tillgänglighet för samtal om sexuell hälsa. Detta ger patienten fler 
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möjligheter att kunna ta upp ämnet utan allt för stor laddning (Canzona, et al., 2016; 
Sundbeck, 2015; Stilos, Kyle & Daines, 2008) och när det passar dem själva 
(Canzona, et al., 2016). Detta var en strategi och ett förhållningssätt som återfanns 
bland de sjuksköterskor i denna litteraturstudie som angav att de kände sig bekväma 
med att samtala om sexuell hälsa (Williams, Hauck & Bosco, 2017; Ussher et al, 
2013; Hordern & Street, 2007). Det är också samma förhållningssätt som 
samtalsmodellen PLISSIT bygger på (Annon, 1976). Studier har visat att 
användandet av PLISSIT i sjuksköterskans arbete med att adressera patienters 
sexuella hälsa gett bra resultat i form av att det förbättrade sexuell funktion och 
minskade stress relaterat till sexuell dysfunktion för patienten (Daneshfar, et al., 
2017; Uslu & Ulusoy, 2015; Ayaz & Kubilay, 2009). Vidare har det visat sig att 
steget ”Specific Suggestions” med fördel ges i skriftform, och då gärna med annan 
och kompletterande information än den som ges muntligt (Matzo, Graham, Troup & 
Ferrell, 2014; Faithfull & White, 2008). För att kunna följa stegen i PLISSIT behöver 
sjuksköterskan veta till vem och på vilket sätt patienten ska remitteras vidare för 
utökat stöd och hjälp när detta behövs (Bober & Varela, 2012). Såväl tillgång till 
skriftligt och patientriktat utbildningsmaterial som kunskap om vem eller var det var 
möjligt att remittera vidare för utökat stöd var också något som efterfrågades av 
sjuksköterskorna i denna litteraturstudie (Williams, Hauck & Bosco, 2017; Oskay, 
Can & Basgol, 2014; Fitch, Beaudoin & Johnson, 2013; Olsson et al., 2012). 
 
Att förutsättningslöst lyfta frågan om sexuell hälsa till alla patienter med cancer 
anser författaren av denna litteraturstudie vara en viktig del av den personcentrerade 
omvårdnaden. Det är också ett sätt att lyfta ut frågan ur ett sammanhang där det 
ligger en värdering i att ta upp ämnet eller låta bli. Om alla patienter, utan undantag, 
ges möjlighet att samtala om sexuell hälsa gör det att sjuksköterskan har större 
möjlighet att fördomsfritt möta den person denne har framför sig och normalisera de 
problem och funderingar som patienten har och på sätt även stärka patienten (Bondil 
& Habold, 2015; Matzo, Graham, Troup & Ferrell, 2014). Liksom i många andra 
frågor måste sjuksköterskor kunna adressera, skatta och bemöta problem och behov 
som de själva inte har någon personlig erfarenhet av, sexuell hälsa skiljer sig i det 
avseendet inte ifrån t.ex. postoperativt illamående eller kronisk smärta (Hughes, 
2009). Även om det inte finns vetenskaplig evidens för vad som är verksam 
behandling och stöd (Candy, Jones, Vickerstaff, Tookman & King, 2016) så kan 
sjuksköterskor genom att adressera frågan ge patienten chansen att inte känna sig 
ensam om sina funderingar. Detta i sig kan ge patienten möjligheten att hantera sin 
situation bättre när de vet varför de upplever problem med den sexuella hälsan 
(Hughes, 2009). 
 
6.2.3.! Att samtala om sexuell hälsa – en uppgift att växa med 
Sjuksköterskornas utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet, personliga mognad och 
ålder visade sig i denna litteraturstudie ha ett positivt samband med hur bekväma de 
kände sig i att adressera den sexuella hälsan, samt hur ofta de initierade sådana 
samtal med patienterna (Williams, Hauck & Bosco, 2017; Oskay, Can & Basgol, 
2014; Zeng, Liu & Loke, 2012; Moore, Higgins & Sharek, 2012; Julien, Thom & 
Kline, 2010). Sjuksköterskorna ansåg dessutom generellt att bristande samtalsteknik 
och otillräcklig kunskap i hur budskapet skulle kommuniceras utgjorde hinder för att 
närma sig frågor om sexuell hälsa (Williams, Hauck & Bosco, 2017; Oskay, Can & 
Basgol, 2014; Fitch, Beaudoin & Johnson, 2013; Ussher et al, 2013; Moore, Higgins 
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& Sharek, 2012; Olsson et al., 2012; Zeng, Liu & Loke, 2012; Julien, Thom & Kline, 
2010; Hautamäki et al., 2007 & Hordern & Street, 2007). 
 
Kommunikation handlar om mycket mer än språk och informationsutbyte, även 
kroppsspråk, förutfattade meningar, livsvärld, samtalsteknik och relationer mellan de 
som kommunicerar är av minst lika stor vikt (Eide & Eide, 2008). Detta kan innebära 
att om sjuksköterskorna känner sig obekväma med att adressera den sexuella hälsan 
kommer detta att avspeglas i deras kroppsspråk, sätt att ställa frågor och tiden som 
avsätts för samtalet. Detta kommer i sin tur påverka patientens respons och avgöra 
om det blir ett samtal som tillför patienten ökad livskvalitet eller ej (Canzona, et al., 
2016; Hughes, 2009; Meerabeau, 1999). Vikten av att utvecklas genom 
självreflektion och på så sätt bli tryggare i rollen lyfts i Travelbee’s 
omvårdnadsteorier (1971) där hon menar att sjuksköterskor endast genom att vara 
medveten om vad de själva gör, tänker och känner kan sätta patientens unika 
omvårdnadsbehov i fokus. 
 
En viktig åtgärd utifrån detta kan tänkas vara att erbjuda utbildning, samtalsträning 
och möjlighet till självreflektion och utveckling på arbetsplatserna, särskilt riktat till 
nyutbildade och/eller oerfarna sjuksköterskor. Vikten av samtalsträning lyfts i 
resultatet från en studie där det visade sig att endast utbildning om sexuell hälsa utan 
träning i samtalsteknik ökade sjuksköterskornas kunskaper men inte påverkade hur 
ofta de inledde samtal om sexuell hälsa med patienterna (Kim & Shin, 2014). Andra 
studier visade också på att sjuksköterskorna tog upp ämnet med signifikant fler 
patienter om de samtidigt fick genomgå någon form av praktisk träning i 
samtalsteknik kopplat till sexuell hälsa (Jonsdottir, et al., 2016; Yaniv, 1994). 
 
Sjuksköterskorna i denna litteraturstudie angav även att annan kultur eller annat 
språk än det egna var ett hinder för kommunikation och därmed även för att göra 
vården mer personcentrerad. Att inte dela kultur, värderingar eller språk gjorde det 
svårare att uppnå en bra kommunikation, särskilt när kommunikationen rörde livets 
slutskede och sexualitet, återfanns även i en studie av Weber, Sulstarova & Singy 
(2016). Mer träning i kulturöverskridande kommunikation önskades i såväl av 
sjuksköterskorna i denna litteraturstudie som i studien av Weber, Sulstarova & Singy 
(2016).  
 
6.2.4.! Vårdorganisationen påverkar samtalet om sexuell hälsa  
En atmosfär och kultur på vårdavdelningen som var tillåtande och uppmuntrade 
samtal om sexuell hälsa lyftes som en faktor som gjorde stor skillnad i huruvida 
patientens sexuella hälsa adresserades (Moore, Higgins & Sharek, 2012; Olsson et al, 
2012; Hordern & Street, 2007). Även avsaknaden av rutiner för att inkludera sexuell 
hälsa i omvårdnaden upplevdes som ett stort hinder av sjuksköterskorna i denna 
litteraturstudie för att samtalen skulle bli av (Williams, Hauck & Bosco, 2017; Zeng, 
Liu & Loke, 2012). Ett sätt att skapa en tillåtande atmosfär kan därför vara att införa 
en rutin för att fråga om sexuell hälsa i samband med inskrivning eller efter en viss 
bestämd tid på avdelningen på samma sätt som information om elimination, nutrition 
och sömn inhämtas. Tanken att införandet av rutiner kan bidra till att fler 
sjuksköterskor skulle känna sig mer bekväma med att lyfta frågan oavsett egen 
erfarenhet eller specialisering är ett resonemang som stöds av Barton-Burke & 
Gustason (2007). Studier visar dessutom på att införandet av rutinen att använda ett 
enklare frågeformulär kring patientens sexuella hälsa (Jung & Kim, 2016) eller 
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inkluderandet av en fråga om den sexuella hälsan i ett allmänt screeningverktyg (Mc 
Leod & Hamilton, 2013) gjorde att fler sjuksköterskor än innan adresserade 
patienternas sexuella hälsa.  
 
Att ha en möjlighet att skapa en relation med patienten ansåg sjuksköterskorna vara 
viktigt för att kunna föra ett bra samtal om sexuell hälsa (Williams, Hauck & Bosco, 
2017; Ussher et al, 2013; Olsson et al., 2012), en åsikt som stöds av patienterna 
(O’Brien, et al., 2011). Korta vårdtider och brist på kontinuitet i vem patienten möter 
vid kontakt med sjukvården försvårar dock detta och ses som ett problem av såväl 
patienter (O’Brien, et al., 2011) som sjuksköterskor (Ekwall, Ternestedt & Sorbe, 
2003). Vikten av relationen mellan sjuksköterskan och patienten för en 
kommunikation i terapeutiskt syfte är något som Travelbee (1971) lyfter; att skapa en 
terapeutisk relation mellan patient och sjuksköterska är en process som inte kan 
skyndas på utan måste få ta tid och ges möjlighet att växa fram. 
 
En annan faktor som sjuksköterskorna i denna litteraturstudie lyfte som hinder för att 
adressera den sexuella hälsan var brist på avskildhet såväl på grund av andra 
patienters närvaro som närvaro av familjemedlemmar (Leonardi-Warren et al., 2016; 
Ussher et al, 2013; Moore, Higgins & Sharek, 2012; Olsson et al., 2012). Avskildhet 
är något som författaren till denna studie anser bör kunna erbjudas patienten då det i 
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) beskrivs att kraven på god vård ”innebär att 
den skall särskilt bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet” 
(Sveriges Riksdag, 2017).  
 
6.3." Kliniska implikationer 
Utifrån denna litteraturstudies resultat så framstod det att den möjlighet patienterna 
med cancer och deras anhöriga hade att få information och stöd kring sexuell hälsa 
blev beroende av sjuksköterskans personliga bedömning av patientens behov. Denna 
bedömning grundade sig exempelvis i hur säker och bekväm den sjuksköterska 
patienten mötte kände sig med ämnet och att samtala om det. Detta uppfattas strida 
mot målet om jämlik vård på lika villkor. Att skatta och ge råd till patienter kring 
sexuell hälsa bör därför inkluderas i avdelningars och mottagningars rutiner. På detta 
sätt lyfts ansvaret från den enskilda sjuksköterskan och ämnet synliggörs samt 
normaliseras och avdramatiseras. Villkoren för den individuella patienten blir 
därmed också mer lika. För att det ska bli möjligt att på ett bra sätt närma sig detta 
ämne så framstår det också finnas ett upplevt behov av samtalsträning och utbildning 
för sjuksköterskor.  
 
6.4." Fortsatt forskning  
Vid en jämförelse mellan denna studies resultat och resultatet i en studie utförd för 
30 år sedan (Wilson & Williams, 1988) framkommer det att sjuksköterskors 
upplevelser kring att samtala om sexuell hälsa med patienter inte har förändrats 
nämnvärt under denna tid. Sedan dess har en återkommande konklusion i liknande 
studier varit att mer utbildning och träning i att samtala om sexuell hälsa är önskvärt 
(Kontronoulas, Papadopoulou & Patiraki, 2009; Magnan, Reynolds & Galvin, 2006; 
Haboubi, 2003). Ett intressant forskningsområde skulle därför vara att i 
randomiserade studier utvärdera olika interventioner för att stärka, stödja och utbilda 
sjuksköterskor i att mer frekvent adressera den sexuella hälsan hos patienterna. 
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6.5." Konklusion  
De flesta är överens om att sexuell hälsa är en viktig del av ett holistiskt synsätt och 
personcentrerad omvårdnad samt att adressera frågan ingår i sjuksköterskors 
omvårdnadsansvar. Svårigheterna med att ta upp sexuell hälsa handlar till stor del 
om att ämnet, såväl av patienter som av vårdpersonal, uppfattas som tabubelagt och 
begränsas av sociala konstruktioner. Det gör att sjuksköterskor många gånger känner 
att de inte har nog med kunskap vare sig faktamässigt eller angående samtalsteknik. 
Att frågan inte rutinmässigt ingår i anamnestagning är också en faktor som gör att 
den blir svårare att adressera. Mer utbildning och träning i samtalsteknik riktat mot 
att adressera sexuell hälsa behövs därför, samt att fler sjukvårdsinrättningar inför 
skattning av sexuell hälsa som rutin.  
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for women 
experiencing 
gynaecological 
cancer 
 

Att få insikt i hur 
sjuksköterskor i Western 
Australia tänker kring hur 
psykosexuell omvårdnad ges 
(ska ges?) för kvinnor som 
genomgår behandling för 
gynekologisk cancer och hur 
detta sammanfaller med 
sjuksköterskor globalt. 

Semi-strukturerad 
intervju 
Strategiskt urval 
Deskriptiv design 
Systematisk temaanalys 

17 legitimerade 
sjuksköterskor  
(Inget bortfall) 

Hög Sjuksköterskorna använde 
kommunikationsstrategier för att stödja 
konversationen. Sjuksköterskorna 
påverkades av personliga värderingar 
och professionell erfarenhet, huruvida 
de fann stöd i organisationen samt 
sociala konstruktioner kring sexualitet.  

Fitch, M. I., 
Beaudoin, G., 
& Johnson, B. 
(2013). 
Canadian 
Oncology 
Nursing 
Journal  
 
Canada 

Challenges having 
conversations 
about sexuality in 
ambulatory 
settings: Part II – 
Health care 
provider 
perspectives 
 

Att få en ökad förståelse om 
samtalen mellan 
sjukvårdspersonal och 
cancerpatienter angående 
ämnet sexualitet och 
eventuella barriärer som kan 
hämma dessa samtal 

Semistrukturerade 
djupintervjuer vid ett 
tillfälle per deltagare 
Deskriptiv design 
Strategiskt urval 
Bekvämlighetsurval 
Systematisk temaanalys 

34 sjukvårdspersonal 
varav 
12 legitimerade 
sjuksköterskor 
(Deltagare tillfrågades 
tills  personal från alla 
avdelningar som 
behandlade cancer var 
representerade.  

Medelhög Deltagarna insåg att behandling kunde 
påverka patientens sexuella hälsa. För 
det mesta avhandlades den sexuella 
hälsan i samband med informerat 
samtycke skulle ges inför 
behandlingen, då med tyngdpunkt på 
fysiologiska förändringar. De flesta 
deltagarna angav att de väntade tills 
patienten lyfte frågan. Orsaken angavs 
vara att de kände sig okunniga i att 
samtala om sexuell hälsa och att de 
kände sig obekväma i situationen.  



 

    2 

Hordern, A. J., 
& Street, A F. 
(2007). 
Contemporary 
Nurse  
 
Australien 

Let’s talk about 
sex: Risky business 
for Cancer and 
palliative care 
clinicians 

Redogöra för 
sjukvårdspersonalens 
perspektiv på kommunikation 
med patienter om sexualitet 
och intimitet inom cancer och 
palliativ vård. 

Semistrukturerad 
intervju 
Strategiskt urval 
Reflektiv temaanalys 

32 sjukvårdspersonal 
varav 13 legitimerade 
sjuksköterskor 
(Rekrytering via anslag 
på allmän plats samt via 
personlig inbjudan till 
50 personer) 

Medelhög Patienternas sexualitet bemöttes till 
största delen endast på ett fysiologiskt 
plan. Många respondenter hade 
förutfattade meningar om patientens 
sexualitet, baserat på patientens ålder, 
diagnos, kultur, partnerstatus och 
sjukdomsfas. Det ansågs vara riskfyllt 
och för personligt att lyfta frågan om 
sexuell hälsa med patienten.  

*Moore, A., 
Higgins, A., & 
Sharek, D. 
(2012). 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing  
 
Irland 
 

Barriers and 
facilitators for 
oncology nurses 
discussing sexual 
issues with men 
diagnosed with 
testicular cancer 
 

Undersöka 
onkologisjuksköterskornas 
självupplevda kunskap och 
förmåga att känna sig bekväm 
i relation till att samtala med 
män som har testikelcancer 
om sexuell hälsa.  
Att identifiera faktorer som 
hindrar eller främjar sådana 
samtal 

Öppen fråga i skriftlig 
enkät 
Strategiskt urval 
Bekvämlighetsurval 
 

89 legitimerade 
sjuksköterskor 
(95 sjuksköterskor 
externt bortfall samt 16 
sjuksköterskor internt 
bortfall) 

Medelhög Brist på kunskap, utbildning och stöd 
från kollegor och chefer på 
avdelningen angavs som hinder för att 
samtala om sexuell hälsa. Även närvaro 
av familjemedlemmar upplevdes vara 
ett hinder.  

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

Talking about sex 
after cancer: A 
discourse analytic 
study of health 
care professionals 
accounts of sexual 
communication 
with patients 

 

Hur konstruerar 
sjukvårdspersonal sexuella 
diskurser i sammanhanget 
cancer? 
Vilka subjektiva 
förhållningssätt antar 
sjukvårdspersonal i relation 
till kommunikation om 
sexualitet? 
Vad anser 
sjukvårdspersonalen vara 
hinder för att samtala om 
sexualitet vid 
cancersjukdom? 

Semistrukturerade 
individuella intervjuer.  
Strategiskt urval 
Temaanalys 

38 sjukvårdspersonal 
varav 11 legitimerade 
sjuksköterskor 
(inkluderade personer 
svarade på en allmän 
inbjudan i 
professionella nätverk 
att delta i studien) 

Medelhög Respondenterna ansåg att behandling 
och sjukdom påverkade patienternas 
sexuella hälsa och den allmänna 
livskvaliteten för såväl patient som 
eventuell partner. Det ansågs därför att 
frågan behövde lyftas med patienten. 
Dock omsattes inte detta i praktiken 
utan brist på kunskap och färdighet hos 
sjuksköterskan, egenskaper hos 
patienten och faktorer i vårdmiljön 
angavs som orsaker till att sexuell hälsa 
inte togs upp. De som ändå samtalade 
om sexuell hälsa med patienterna 
rutinmässigt uppvisade en känsla av 
ansvar och självförtroende i frågan.  



 

    

Bilaga 2 
 
Artikelmatris. Inkluderade kvantitativa artiklar i denna studies resultat.  
*Innehåller såväl kvantitativa som kvalitativa data som analyseras var för sig 

Författare 
(år), tidskrift, 
land 

Artikelns titel Syfte/frågeställning(ar) Metod/Design/Analys Antal deltagare 
(bortfall) 

Kvalitet Resultat 

Huang, L-L., 
Pu, J., Liu, L-
H., Du, X-B., 
Wang, J., Li, J-
Y, Yao, W-X., 
Zhu, X-Q., 
Zhang, R., 
Zhao, Y., & He, 
M. (2013). 
Contemporary 
Nurse: A 
Journal for the 
Australian 
Nursing 
Profession. 
 
Kina 

Cancer department 
nurses’ attitudes 
and practices in 
response to the 
sexual issues of 
pelvic radiation 
patients: A survey 
in Sichuan, China. 

Undersöka kinesiska 
sjuksköterskors attityd och 
praktik gentemot sexuella 
problem. 
Finna vilka faktorer som 
påverkar sjuksköterskans 
attityd till att samtala om 
sexuella problem 

Systemiskt kvoturval 
Egenkonstruerat 
frågeformulär  
validerad genom 
pilotstudie 
Deskriptiv statistik 
Chi-Square test 
 
 

128 legitimerade 
sjuksköterskor 
(22 sjuksköterskor)  

Hög 47% hade blivit tillfrågade om sexuell 
hälsa av patienten. 87,5% ansåg att 
pålitlig information om behandlingens 
påverkan på sexuell hälsa saknades. 
77% ville lära sig mer om sexuell hälsa 
i patientgruppen. 4,7% hade deltagit i 
sådan utbildning.  

Julien, JO., 
Thom, B., & 
Kline, N. E. 
(2010). 
Oncology 
Nursing Forum 
 
USA 

Identification of 
barriers to sexual 
health assessment 
in oncology 
nursing practice. 
Oncology Nursing 

Att undersöka 
onkologisjuksköterskans 
attityd och kunskap om 
patienternas sexuella hälsa 

Systemiskt kvoturval 
Bekvämlighetsurval 
Sexual Attitudes and 
Beliefs Survey (SABS) – 
validerat instrument 
Deskriptiv statistik 
Pearson correlation 
t test 
One-way analysis of 
variance (ANOVA) 
 

576 legitimerade 
sjuksköterskor 
(284 sjuksköterskor) 

Hög Yngre och mindre erfarna 
sjuksköterskor var mer obekväma med 
att diskutera sexuell hälsa med 
patienterna. Att arbeta på en 
onkologisk avdelning eller vara 
specialistutbildad inom onkologi gjorde 
sjuksköterskan mer bekväm med att 
samtala om sexuell hälsa.  



 

    

Zeng, Y. C., 
Liu, X., & 
Loke, A. Y. 
(2012). Journal 
of advanced 
nursing  
 
Kina 
 

Addressing 
sexuality issues of 
women with 
gynaecological 
cancer: Chinese 
nurses’ attitudes 
and practice. 

Undersöka kinesiska 
sjuksköterskors attityder och 
tankar angående att diskutera 
sexuella problem med 
patienter med gynekologisk 
cancer 
Undersöka nuvarande 
förfarande samt undersöka 
möjliga främjande eller 
hämmande faktorer 

Deskriptiv 
korrelationsstudie 
Bekvämlighetsurval 
Systematiskt kvoturval 
Egenkonstruerat 
frågeformulär  
i fyra delar 
Del 1 bestod av det 
validerade instrumentet 
Sexuality Attitude and 
Beliefs Survey (SABS) 
Del 2-4 granskades av en 
expertpanel för validitet 
Deskriptiv statistik 
Spearman’s rank 
koefficient och 
regressionsanalys 

202 legitimerade 
sjuksköterskor 
(41 sjuksköterskor) 

Hög 77,7% ansåg sexualitet vara för privat 
för att samtala om. 34,2% tog sig tid att 
samtala om sexuell hälsa med 
patienten. Konservativa attityder till 
sexualitet, fördomar om gynekologisk 
cancer, brist på utbildning och 
avskildhet samt brist på rutiner var 
faktorer som påverkade om sexuell 
hälsa togs upp. 

Hautamäki, K., 
Miettinen, M., 
Kellokumpu-
Lehtinen, P. L., 
Aalto, P., & 
Lehto, J. (2007) 
 
Cancer Nursing 
 
Finland 

Opening 
communication 
with cancer 
patients about 
sexuality-related 
issues. 

Undersöka 
sjukvårdspersonals attityder 
och erfarenheter av att 
samtala om 
sexualitetsrelaterade frågor 

Egenkonstruerat 
frågeformulär  
Validerad genom 
expertpanel samt 
pilotstudie 
Systematiskt kvoturval 
Deskriptiv statistik 
Fisher exact test 
Regressionsanalys 
 

215 personer 
(varav 181 legitimerade 
sjuksköterskor) 
(85 personer) 

Medelhög Sjuksköterskorna ansåg det vara en del 
av deras arbete att samtala om sexuell 
hälsa med patienterna. Dock angav 
98% att de samtalade om sexuell hälsa 
med mindre än hälften av sina patienter 
och endast 35% av dessa samtal var på 
initiativ av sjuksköterskan. Brist på 
träning i att samtala om sexuell hälsa 
angavs vara det största hindret.  

Leonardi-
Warren, K., 
Neff, I., 
Mancuso, M., 
Wenger, B., 
Galbraith, M., 
& Fink, R. 
(2016).  
Clinical 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
 
USA 

Sexual Health: 
Exploring Patient 
Needs and 
Healthcare 
Provider Comfort 
and Knowledge 

Att undersöka om 
sjukvårdspersonal inom 
klinisk onkologi har adekvat 
kunskap och är bekväma i att 
adressera problem med 
sexuell hälsa.  

Sexual Health Care 
Scale-Attitude – 
Validerat instrument 
Sexual Health Care 
Scale-Practice – 
Validerat instrument 
Systematiskt kvoturval 
Deskriptiv statistik 
Skillnads och 
sambandsanalys 
 

95 sjukvårdspersonal  
varav 77 personer var 
legitimerade 
sjuksköterskor. 
(Inkluderade personer 
svarade på en 
elektronisk inbjudan till 
all personal vid ett 
onkologiskt centrum) 

Medelhög Det ansågs viktigt att diskutera sexuell 
hälsa med patienterna men 
respondenterna ansåg sig sakna träning 
och kände sig obekväma med att 
samtala om sexuell hälsa med 
patienterna.  



 

    

*Moore, A., 
Higgins, A., & 
Sharek, D. 
(2012). 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
 
Irland 

Barriers and 
facilitators for 
oncology nurses 
discussing sexual 
issues with men 
diagnosed with 
testicular cancer 
 

Undersöka 
onkologisjuksköterskornas 
självupplevda kunskap och 
förmåga att känna sig bekväm 
i relation till att samtala med 
män som har testikelcancer 
om sexuell hälsa.  
Att identifiera faktorer som 
hindrar eller främjar sådana 
samtal  

Egenkonstruerat 
frågeformulär  
Validerad genom 
expertpanel samt 
pilotstudie 
Systematiskt kvoturval 
Bekvämlighetsurval 
Deskriptiv statistik 
Mann Whitney U-test 
 
 

89 legitimerade 
sjuksköterskor  
(95 sjuksköterskor 
externt bortfall samt 16 
sjuksköterskor internt 
bortfall) 

Medelhög Sjuksköterskorna ansåg sig vara öppna 
för att tala om sexuell hälsa, trots det 
informerade de sällan patienterna om 
att de fanns tillgängliga för frågor. 
Sjuksköterskorna rapporterade om brist 
på kunskap och att de kände sig 
obekväma med att samtala om sexuell 
hälsa.  

Oskay, U., Can, 
G., & Basgol, 
S. (2014). 
Asian Pacific 
Journal of 
Cancer 
Prevention 
 
Turkiet 

Discussing 
sexuality with 
cancer patients: 
oncology nurses 
attitudes and 
views. 

Undersöka attityder och 
åsikter hos 
onkologisjuksköterskor 
angående rådgivning och 
omvårdnad vid sexuell ohälsa 

Egenkonstruerat 
frågeformulär, 
kontrollerad av 
expertpanel 
Systematiskt kvoturval 
Bekvämlighetsurval 
Deskriptiv statistik  
Chi-square test 
Students t-test 

87 legitimerade 
sjuksköterskor 
(Allmän enkät på 
hemsida för Turkish 
Oncology Nurses 
Association)  

Medelhög De flesta sjukskötskor samtalade inte 
med patienterna om sexuell hälsa. 
Orsakerna angavs vara brist på rutiner, 
tanken att patienten skulle bli generad 
och att sjuksköterskorna ansåg sig ha 
för lite kunskap och färdighet i att 
samtala om ämnet.  
Faktorer som påverkade positivt var 
lång arbetslivserfarenhet och ytterligare 
utbildning efter sjuksköterskeexamen.  

 

 
 


