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Background: Sexuality has been considered as a part of people's lives that are more than a 
biological and reproductive function. Diseases, medications and mental conditions can directly 
or indirectly affect the person's sexual health, so it is a subject not to ignore in the nursing 
perspective. Although nurses believed that sexuality was an important subject, it is not a 
priority in psychiatric care. People with mental illness lacked information and conversations 
about sexuality and sexual health. It is precisely in this area that people had a higher risk of 
being sexually exploited, suffering from sexually transmitted infections, and unwanted 
pregnancies. In order to achieve a holistic care, nurses expressed that they needed to involve 
sexuality in their profession. Aim: The aim of this study was to describe nurses’ experiences 
of talking about sexuality with the patients suffering from mental illness. Method: A literature-
based study of ten scientific qualitative articles that have been compiled and analyzed. Article 
searches were conducted in the databases PubMed, CINAHL, PsychInfo and PsycArticles. 
Results: Four categories emerged that explain the experiences of nurses related to their 
responsibilities and knowledge about sexuality. A category was how the responsibility of the 
organization to implement routines and effective work environment can influence the 
communication of the nurses and patients. Another category presented the feelings of nurses 
about how their approach and how their attitudes affect the communication with patients 
suffering from mental illness about sexuality. Conclusion: The nurses are awarded that 
sexuality is an important subject and a fundamental aspect of life. Nurses needed more 
education about sexuality to be able to engage in a conversation with patients and kept in mind 
that they are responsible for holistic care. Nurses attitudes towards to the mental health patients 
and sexuality is a big barrier in which nurses need to change and the organization needs to 
provide all the necessary help for the nurses to do an adequate job. Patients need to receive the 
best care regardless of their mental state.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning  

Inom psykiatrin finns många diagnoser och patologier som har sexuellt innehåll. Depression, 
bipolär sjukdom, ångest eller psykos innehåller symtom som är relaterade till förändringar av 
lust, spänning eller orgasm som måste identifieras inom vården. I sexualitet ingår närhet och 
intimitet med en annan människa, för att kunna utvärdera och försöka förbättra sociala och 
affektiva relationer av patienter med psykisk ohälsa krävs det att sjuksköterskor tar ansvar att 
inkludera sexualitet i sina rutiner.  
Patienterna med psykisk ohälsa använder olika typer av mediciner, ett exempel är 
antipsykotiska läkemedel. Patienterna brukar inte bli informerade om biverkningar som bland 
annat kan vara att bli steril. Inom sjukvården brukar patienter med psykisk ohälsa ses som en 
sjukdom utan rätt att har känslor och drömmar. Kan detta kallas personcentrerad vård? Är detta 
modern och ansvarsfull omvårdnad?  Majoriteten av dessa patienter har inte en stabil partner, 
många av dem använder sig utav prostitution eller säljer sex. De har då risk för att drabbas utav 
sexuellt överförda sjukdomar.   
Sexualitet är en viktig aspekt i människans liv, även för personer som lider av psykisk ohälsa. 
Sjuksköterskans roll är att lindra lidande och stödja patienters sexuella välbefinnande genom 
professionell omvårdnad.  Legitimerade sjuksköterskors kompetensområde inkluderar att 
lyssna på patienten och anhöriga. Det är en del av sjuksköterskans ansvar att förmedla korrekt 
information om sexualitet i förhållande till sjukdomar, skada, missbrukning, sexuella 
biverkningar och funktionsnedsättning. 
Att veta hur sjuksköterskor upplever att samtala om sexualitet med patienter som lider av 
psykisk ohälsa kommer att bidra till förbättring inom sjuksköterskors profession och vården. 
Den mesta forskning inriktar sig på att hinder för att samtala om sexualitet hos sjuksköterskor 
och vårdpersonal är där kunskap inom sexualitet kan underlätta samtalet. Det är aldrig försent 
för att inkludera sexualitet inom psykiatrin.   
Resultatet visade att olika faktorer kan påverka sjuksköterskors samtal om sexualitet med 
patienter som lider av psykisk ohälsa. I studien framkom att sjuksköterskornas egen kunskap, 
ansvar och förhållningssätt om sexualitet gör att det uppstår barriärer inom kommunikationen 
med patienter som lider av psykisk ohälsa. Sjuksköterskor framhäver att organisationen är 
oansvarig angående rutiner och riktlinjer för att främja sexuell hälsa inom psykiatrisk vård. 
Konsekvensen att inte åtgärda dessa fynd kan leda till att sjuksköterskor inte kan utgå från ett 
personcentrerat förhållningssätt och därmed blir vården ojämlik.  
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Inledning   
World Health Organisation [WHO] (2002), definierar sexualitet som en central aspekt av att 
vara mänsklig i livet och omfattar sex, könsidentiteter, roller, sexuella orientering, erotik, 
tillfredställelse, intimitet och reproduktion. Sexualitet är en grundläggande aspekt i vardagen, 
även för en person som lider av somatisk eller psykisk sjukdom (Östman, 2014). Sjukdomar, 
skador och mediciner kan påverka den sexuella förmågan (Quinn och Browne, 2009). Det 
innebär att det kan uppstå frågor och funderingar om sexualitet från patienten till 
sjuksköterskan, därför bör sjuksköterskan ha kunskap, vara lyhörd, ha respekt för ämnets 
känslighet, att ha ansvar för att samtala om sexualitet och diskutera det med patienter.  

Our sexuality affects everything we do, and everything affects our sexuality. The same is true of our spirituality -
- that which is most deeply meaningful to us. We can deny both. But denying them does not mean they are not 

both alive in every breath and heartbeat of life (Schermer Sellers, T, 2017 s. 66). 

Bakgrund  
WHO (1948) definierar hälsa som ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och inte en frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning. Sexuell hälsa är 
något berikande, som förbättrar personlighet, kommunikation och kärlek (Dalfò, Pelegrina, 
Dalfò, Rosell, & Rosell, 2015).  Quinn och Browne (2009) beskriver att sexualitet är 
grundläggande för hälsa, livskvalitet och allmänt välbefinnande. Urry och Chur-Hansen (2018) 
förklarar att sexualitet är en mänsklig central aspekt. Personer som lever med psykisk sjukdom 
eller stress kan ha olika upplevelser av sexualitet och intima relationer sammankopplade till 
deras psykiska ohälsa. Däremot anser patienterna att sexualitet, sexuell hälsa och intimitet är 
viktiga delar av livet. Macleod och Nhamo-Murire (2016) påpekar att sjuksköterskans 
kompetens spelar en viktig roll för att överföra information till patienterna inom hälsa, sexuell 
hälsa och reproduktiva hälsoprogram. 

 
Sexualitet och sexuell hälsa  
Nationalencyklopedin (2019) beskriver sexualitet som ett grundläggande behov hos människor 
än att enbart ha sex med någon. Sexualiteten är en faktor i människors liv som kan påverkar 
hälsa och välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 2018). WHO (2002) definierar sexualitet 
som en central aspekt av människans liv, och en viktig del för bra livskvalité. Sexualitet är en 
väsentlig del av att vara en människa genom hela livet, och innefattar kön, roller, erotik, sexuell 
orientering, njutning, intimitet och reproduktion. Lee och Fenge (2016) skriver att sexuellt 
välbefinnande handlar om hur människor upplever sina liv, särskilt deras sexuella själar och 
mänskliga relationer. Välbefinnande är inte bara avsaknaden av problem, sjukdom eller 
närvaron av lycka. Sexualitet är direkt förknippat till personlig identitet, självkänsla och 
mentalt och fysiskt välbefinnande (Lee & Fenge, 2016).  
Sexuell hälsa är ett område där både fysiska, psykiska och sociala aspekter av sexualiteten 
beaktas i relation till hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2018). Sexuell hälsa innebär ett positivt 
och respektfullt förhållningssätt till sexualitet och sexuella relationer som möjliggör att ha 
roligt där säkra sexuella upplevelser, sex utan tvång, diskriminering och våld. För att sexuell 
hälsa ska uppnås och de sexuella rättigheterna upprätthållas behöver alla personer respekteras 
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och skyddas (WHO, 2002). Corbett, Elsom, Sands och Prematunga (2017) påpekar att sexuell 
hälsa är grundläggande för den fysiska och psykiska hälsan samt välbefinnandet hos individer, 
familjer och samhällen. Det är viktig i den sociala och ekonomiska utvecklingen i varje land. 
Sexuell hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet som påverkas av skillnader mellan olika 
befolkningsgrupper relaterade till faktorer som brist på tillgång till information, sexuell hälso- 
och sjukvård av god kvalitet samt dåliga miljöer som inte främjar sexuellt välbefinnande. 
Gascoyne, Hughes, Mccann och Quinn (2016) betonar i sin studie att sexuell hälsa är en global 
hälsoprioritering för alla, och all sexuell aktivitet kan ha någon form av riskfaktor så som 
infektion, oavsiktlig graviditet eller annan hälsorisk.  
Gascoyne m.fl. (2016) antyder att vissa beteenden innebär högre risker än andra. Från ett 
världsperspektiv förekommer klamydia, gonorré, tri-chomoniasis och syfilis hos vuxna 
kvinnor och män. Det sker mer än en miljon nya infektioner per dag (WHO, 2018). Dessa 
infektioner kan orsaka infertilitet och andra hälsokonsekvenser. Infektionsstammar kan också 
uppstå som är resistenta mot antibiotika (Gascoyne m.fl., 2016). WHO (2018) konstaterar att 
36,9 millioner människor levde med humant immunbristvirus (HIV) under 2017. Hendry, 
Snowden och Brown (2017) framhåller att personer med psykisk ohälsa har en väsentligt högre 
risk att få sexuella överförande infektioner (STI) eller HIV. De drog slutsatsen att sexuellt 
hälsofrämjande rutiner behöver inkluderas i psykvården. 
Corbett m.fl. (2017) förklarar att ett viktigt fokus på kvalitet och säkerhet inom vården är att 
minska och förebygga skador och risker. Att inte framhäva intervention av sexuell hälsa, är ett 
förlorat tillfälle för att minska riskerna för bra sexuell hälsa hos patienterna som tar emot vården 
(ibid). 

 
Sexuell hälsa vid psykisk ohälsa  
Psykisk ohälsa har ökat under senare år (Folkhälsomyndigheten, 2019). Psykisk ohälsa utgör 
ett brett spektrum av problem med olika symtom. De kännetecknas emellertid generellt av en 
kombination av onormala tankar, känslor, beteende och relationer med andra. Exempel på det 
är schizofreni, depression, intellektuella funktionshinder och störningar på grund av 
drogmissbruk (WHO, 2019). Enlig WHO (2019) drabbas en av fyra människor i världen av 
mentala eller neurologiska störningar någon gång i livet. Vissa psykiska sjukdomar så som 
depression, ångest och stressyndrom räknas nu som en folksjukdom i Sverige 
(Folkhälsomyndigheten, 2019).  Mental hälsa och sexuell hälsa har betraktats som tabu under 
olika tidpunkter i historien. Under den Victorianska tiden förföljdes alla som öppet uttryckte 
sin sexualitet, eller betraktades av samhället som sexuell syndiga personer. Personer som 
ansågs vara psykiskt sjuka, uteslöts och avlägsnades snabb från samhället för att inte förorena 
det och skickades till mentalsjukhus (Hendry m.fl., 2017). Ur ett historiskt perspektiv har 
patienternas förhållande inom vården förbättrats avsevärt. Patienter med psykisk ohälsa är 
sexuella individer och har rätt att njuta av sin sexualitet som alla andra (Quinn & Browne, 
2009).  
Psykisk ohälsa kan skapa negativa effekter i relationer och otillfredsställelse hos båda patient 
och partner. Psykisk ohälsa berör inte bara personens fysiska sida, utan också dess 
psykologiska och sociala välbefinnande. Det påverkar vår självbild, erotisk lust och sexuell 
intimitet med partner (Quinn & Browne, 2009). Sociala stigman som påverkar patientens 
självbild kan göra det svårare för patienten att ha sexuella upplevelser att dela med sin partner. 
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Uppkomsten av psykisk ohälsa under tonårsutveckling har identifierats som ett hinder utav 
psyko-sexuell utveckling. Dessa hinder gör att de drabbade engagerar sig i sexuella aktiviteter 
senare i livet, och inte förvärvar de kunskaper eller färdigheter som krävs för att uppfylla 
sexuella roller i sina relationer (Quinn & Browne, 2009).  
Corbett m.fl. (2017) visar att personer med allvarlig psykisk sjukdom har sämre fysisk hälsa 
än den allmänna befolkningen, och att deras sexuella hälsa är också sämre än den övriga 
populationens. Gascoyne m.fl. (2016) beskriver att personer med allvarlig psykisk ohälsa har 
mer svårigheter i sina relationer. Även ökat våld i hemmet och mindre användning av 
preventivmedel. Risk för att missbrukande patienter blir sexuellt utnyttjade i utbyte mot droger 
är hög. Pandor, Kaltenthaler, Higgings, Lorimer, Smith, Wylie och Wong (2015) belyser att 
personer med allvarlig psykisk ohälsa har större risk att få blodburen smitta av typ Hepatit C 
och HIV jämfört med andra.  
Corbett m.fl. (2017) beskriver att mediciner vid psykisk sjukdom har biverkningar som 
återspeglas hos personers sexuella hälsa. Antipsykotiska och antidepressiva läkemedel kan leda 
till sexuell dysfunktion. Quinn och Browne (2009) påvisar att sexuella dysfunktioner är 
associerad till olika läkemedel som neuroleptika vars negativa biverkningar på patientens 
sexuella funktion får konsekvenser på självkänsla och intima relationer. Corbett m.fl. (2017) 
beskriver att sexuella dysfunktioner relaterad till läkemedel gör att patienter tar sina mediciner 
oregelbundet som en följd utav biverkningarna som uppstår i samband med medicinering. Att 
informera patienter vid psykisk ohälsa om sexualitet, riskbeteendet och medicinska 
biverkningar är sjuksköterskans roll i form av utbildning för att förbättra och underlätta 
kommunikationen om sexualitet med patienter (Quinn & Browne, 2009).  

 
Sjuksköterskans roll att samtala om sexualitet  
International Council of Nurses: ICN (2014) beskriver att sjuksköterskans fyra grundläggande 
ansvarområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 
Sjuksköterskan har huvudansvaret att utarbeta och tillämpa giltiga riktlinjer inom omvårdnad, 
forskning, ledning och utbildning. Sjuksköterskan medverkar också till en vårdkultur, som 
främjar ett etiskt förhållningssätt och en öppen dialog (ibid). 
Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 2017:30) föreskriver att målet med hälso-sjukvården är en 
god hälsa, en vård på lika villkor för hela befolkningen, och att hälso-sjukvården bedrivas så 
att den uppfyller kraven på en god vård, tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet 
i vården. Quinn och Browne (2009) beskriver att sjuksköterskans roll är att hjälpa patienten att 
uppnå en hälsosam livsstil, och att sjuksköterskan behöver skapa bra relationer med patienter 
så att främjar och ger råd om sexuell hälsa. 
I möten med patienter ska relationen mellan sjuksköterskor och patienter upplevas som en 
säker miljö för patienten som de pratar och uttrycka sig i. Sjuksköterskor har som ansvar att 
engagera sig i patientens sexuella bekymmer, och att spendera tid med patienten, så att de 
byggar en bra relation som hjälpar sjuksköterskor att förstå patienten som person (Quinn & 
Browne, 2009). Sjuksköterskor har det yttersta hälsofrämjande ansvaret att stödja patienten. 
Att bedöma patientens behov, att förse omvårdnad med stöd, utbildning och 
informationsresurser, är också en viktig del i sjuksköterskans roll (Quinn, Platania-Phung, 
Bale, Hapell & Hughes, 2018). Sjuksköterskor har en position där de kan diskutera sexuella 
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frågor med patienten och därifrån ge möjligheten för dem att utvecklar nödvändiga 
livsfärdigheter som påverkar på ett positiv sätt personens tillfrisknande (Gascoyne m.fl., 2016).  

Teoretiskt perspektiv  
Kommunikation 
Travelbee (2014) definierar kommunikation som meddelande, överföring och utveckling av 
tankar eller meningar, en process där meningar utvecklas mellan individer. Kommunikation 
involverar en fysisk och mental aktivitet hos båda parter. Kommunikation kräver en sändare, 
mottagare och ett budskap för att utveckla en mening. Travelbee (2014) beskriver att en god 
kommunikation leder till en god omvårdnad, det vill säga att det är en del av sjuksköterskans 
ansvar att genom kommunikation påverka, informera, motivera patienten och anhöriga till en 
god hälsa. Genom kommunikationen ger sjuksköterskan en bild av sig själv som en hjälpande 
människa, och det ger också en möjlighet för patienten att bli delaktig i situationen. 
Kommunikationen hjälper också sjuksköterskan att få sin uppfattning om varje individ, deras 
värderingar och hur unika de är. Travelbee (2014) anser att sjuksköterskan ska se sig som en 
terapeut genom att använda sin personlighet i interaktionen med patienter, och att vara 
uppmärksam på hur sitt beteende påverkar andra. Interaktionen mellan sjuksköterskan och 
patienter uppstår dagligen i patientens omvårdnad. Målet med det är att lära känna personen 
för att kunna bestämma och tillgodose patientens omvårdnadsbehov.  
Travelbee (2014) beskriver att interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten delas i olika 
faser. Det första mötet ger ett första intryck av varandra. Som sjuksköterska är det viktigt att se 
patienten som en helhet istället för sjukdom, och försöker skapa en god relation mellan patient 
och sjuksköterska. Den andra fasen är att sjuksköterskan och patienten ser varandras identitet 
när kontakten etablerats genom den goda kommunikationen. Den sista fasen är förståelsen som 
bidrar till en meningsfull interaktion (Travelbee, 2014).  
Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten är en oskiljaktig del av patientens vård 
i alla hälsoproblem, och betraktas som en av de faktorer som bestämmer vårdkvaliteten 
(Amoah, Anokye, Boakye, Acheampong, Budu-Ainooson, Okyere & Afriyie, 2019). Patient-
sjuksköterskerelation är en viktig del för effektiv vårdleverans och har en stor påverkan på en 
betydelsefull kommunikation (Amoah m.fl., 2019). Genom kommunikation hjälper 
sjuksköterskan patienten att uttrycka sig, förklara sina känslor, och dela med sig av sina 
upplevelser. En god kommunikation belyser sjuksköterskans förmåga att uppfatta och meddela 
kunskapen som patienten saknar (Quinn & Browne, 2009).  

Problemformulering  
Sexualitet är ett grundbehov hos människor, och en viktig aspekt av livet precis som allt annat. 
Sexualitet påverkar människan i helhet både fysiskt och psykiskt. Sexuell hälsa måste betraktas 
som en naturlig del i vården och ett ämne som sjuksköterskan absolut bör lyfta fram och 
diskutera när det gäller patienter med psykisk ohälsa. Personer med psykisk ohälsa kan uppleva 
att de behandlas som en sjukdom och inte som en person, att deras liv är förändrat i olika 
aspekter fysiskt och mentalt. Deras situationer påverkar dem själva och andra runt dem så som 
barn, anhöriga och arbetskamrater. Att kommunicera med patienter inom psykiatri kräver 
speciell kunskap och därför är det av värde ta reda på sjuksköterskors upplevelser. Studier visar 
att det finns kunskapsbrist inom området. Genom att belysa sjuksköterskans upplevelser av att 
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samtala, diskutera eller ställa frågor om sexualitet med patienter med psykisk ohälsa kan 
eventuella hinder och barriärer förklaras, förbättras och ge en bättre förståelse för situationen.  

Syfte 
Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att samtala om sexualitet med patienter som 
lider av psykisk ohälsa. 

Metod 
Metoden var en kvalitativ litteraturbaserad studie som grundades på kvalitativa vetenskapliga 
artiklar.  Fribergs fem stegs modell användes för att genomföra analysen. Friberg (2017) skrev 
att en litteraturbaserad studie utgår från att välja ett vårdproblem som ligger inom 
allmänsjuksköterska kompetens och därifrån begränsa område och utforma ett syfte. Kvalitativ 
metod användes för att kunna belysa sjuksköterskor attityder, upplevelser, åsikter eller 
erfarenheter. En litteratursökning av olika studier utifrån syftet genomfördes och där 10 artiklar 
granskade. Likheter och skillnader identifierades som nyckelfynd i varje artikels resultat. 
Nyckelfynden bildade kategorier och underkategorier vilken gapstruktur till resultatet i 
analysen (Friberg, 2017).  

Litteratursökning  
Artiklarna som användes i studien söktes i databas Cinahl, PsycArticels, PsycInfo och Pubmed.  
Cinahl och Pubmed är två av de största databaser av vetenskapliga artiklar som innehåller 
forskning om hälso- och sjukvård. Databasen Cinahl inriktar sig mot omvårdnad, medan 
Pubmed inrikta sig mot medicin med kombination av omvårdnad. PsycInfo/PsycArticles är en 
databas som innehåller vetenskapliga artiklar inom det psykologiska området (Willman, 
Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016).  
Litteratursökningen utfördes med stöd av MeSH-termer som står för Medical Subject Headings 
utifrån relevanta ämnesord (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). I 
ämnesordsökning användes sökorden: Nurse*, Perceptions*, Mental health, Mental illness, 
Mental disorders, Sexuality, Sexual health, Attitudes, Reflections, Experience, qualitative, 
Nursing care. Först utfördes en enskild sökning av varje sökord för sig, därefter kombinerades 
orden med hjälp av Booleska sökoperatörerna som AND och OR sam trunkering. 
Databassökningarna redovisas i bilaga I.  
Tio artiklar valdes ut för resultat, nio artiklarna fick grad I (80–100%) och en artikel fick grad 
II (70–79%). Artikelöversikten redovisas i bilaga II. De artiklar som valdes ut för 
kvalitetsgranskning lästes och granskades utifrån en mall för kvalitetsbedömning av studie med 
kvalitativ metod utarbetad av Institution för hälsovetenskap Högskola Väst med utgångspunkt 
från mall presenterad i Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Bilaga III.  

Urval  
Artiklarna beskrev sjuksköterskor upplevelser av att samtala om sexualitet med patienter som 
lider av psykisk ohälsa. Inklusionskriterier var psykisk ohälsa, sexualitet, kvalitativa artiklar 
publicerade mellan 2009–2019 och granskade ”Peer Reviewed”. Artiklarna var skrivna på 
engelska. Åldersgrupperna var vuxna män och kvinnor från 18 år uppåt. Exklusionskriterier 
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var artiklar som hade fokus på sexuella könssjukdomar, preventivmedel, mödravårdrådgivning 
och ungdomars sexuella hälsa. Artiklarna som beskrev upplevelser från andra personer som 
inte var sjuksköterskor exkluderades. 

Analys  
Analysen av de tio artiklarna utgick från Fribergs (2017) analysmodell för att bidra med 
evidensbaserad omvårdnad med kvalitativ grund. Utvalda delar av resultatet i artiklarna lästes 
på engelska och översattes till svenska för att underlätta förståelse och genomföra en analys. 
Modellen som Friberg (2017) beskrev består av fem steg, grunden i modellen är att samla 
tidigare studier som beskriver ett specifikt syfte och sen med hjälp av likheter och skillnader 
bilda en ny studie. I första steget läste vi artiklarna flera gånger med fokus på resultat för att 
kunna förstå innehållet och sammanhanget. I steg två valdes nyckelfynd ut från varje resultat i 
varje vetenskaplig artikel. Friberg (2017) påpekade att många studier innehåller citat och att 
det kan ge viktigt kunskapsinnehåll och information. 
Kvalitativa studier beskriver resultatet i kategorier och underkategorier och belyser det som 
forskaren vill framhäva i varje artikel. Det är därför viktigt att artiklarna analyserades i sin 
helhet utan att mista fokus från resultatet (Friberg, 2017). Därefter utfördes i steg tre en 
sammanställning av varje studies resultat i ett dokument med varje nyckelfynd från varje 
artikel. Nyckelfynd som framkommit organiserades i grupper beroende på likheter och 
skillnader i informationen och samlades med olika färger i dokumenten. Färgerna 
symboliserade möjliga kategorier. Friberg (2017) betonade att det är viktigt att skapa en 
översikt över allt material för att lättare kunna analysera innehållet.  Vidare i steg fyra 
relaterades de olika studiernas resultat till varandra och för att komma fram till nya kategorier 
och underkategorier (Friberg, 2017). 
Friberg (2017) påpekade att det är viktigt att ha fokus på syftet och inte hamna på sidospår på 
grund av det är lätt att hitta intressant information som inte är relevant till studien. I steg fem 
var analysen klar. Resultatet sammanfattades och började beskrivas på ett tydligt och läsbart 
sätt under nya kategorier och underkategorier (Friberg, 2017).  
Under arbetets gång lästes alla artiklarna var för sig varefter analysen också gjordes enskilt. 
Fokus i studien var sjuksköterskornas upplevelser och det är deras åsikter som användes i 
analysen. Analysen och kvalitetsgranskningen skrevs ned och jämfördes med varandra för att 
säkerställa att ingen viktig information var missad och därifrån erhålla en neutral och 
konstruktiv kritik. Därefter genomfördes allt arbete tillsammans. 
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Resultat  
Resultatet beskriver sjuksköterskors upplevelser av att samtala om sexualitet med patienter 
som lider av psykisk ohälsa. Resultatet baserades på tio vetenskapliga artiklar, och från 
innehållsanalysen framkom fyra kategorier och nio underkategorier. 

Tabell I. Översikt av resultatets kategorier och underkategorier.  

Kategorier Underkategorier 

Sjuksköterskans upplevelse av kunskap • Brist på utbildning. 
• Kunskap främjar trygghet. 

Sjuksköterskans upplevelse av ansvar • Sexualitet är en del av holistisk vård. 
• Undvikande av sexualitet-inte mitt 

ansvar. 

Sjuksköterskors förhållningssätt • Faktorer som påverkar samtalet 
• Attityder 

Organisationens ansvar • Arbetsmiljö  
• Brist på rutiner  
• Strategier 

 

Sjuksköterskans upplevelse av kunskap  
Denna kategori beskriver sjuksköterskors upplevelse av hur kunskap kunde påverka samtalet 
om sexualitet med patienter. Under denna kategori framkom två underkategorier, som lyfte 
fram båda brister på kunskap samt möjligheter till kunskap och hur dessa kunde påverka eller 
förbättra kommunikationen.  

 
Brist på utbildning 
Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård berättade att de upplevde brist på kunskap gällande 
ämnet sexualitet, och att de i sin utbildning i sjuksköterskeprogrammet fick undervisning om 
sexualitet, men i form av anatomi och fysiologi, det vill säga inga tekniska språk eller verktyg 
kring att samtala om sexualitet (Higgins, Barker & Begley, 2009).  
I samma studie av Higgins m.fl. (2009) upplevde sjuksköterskorna att brist på kunskap fick 
påverkan på deras kompetens och självförtroende och därmed försvårade kommunikationen 
med patienter om sexualitet, det vill säga att de inte vågade lyfta ämnet. Vissa sjuksköterskor 
beskrev att under sin praktik som sjuksköterskestudent hade de aldrig sett någon handledare 
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pratade med sina patienter om sexualitet, vilket gjorde att ämnet prioriterades bort som en 
mindre viktig del (Higgins m.fl., 2009). En del sjuksköterskor upplevde att det var obekvämt 
att de diskuterade sexuella frågor med patienter på grund av bristande kunskap och hänvisade 
sexuella frågor till en psykiater som ansågs ha bättre kunskap om symtom och mediciners 
biverkningar (Quinn, Hapell & Browne, 2011; Cardoso Ziliotto & Marcolan, 2013).  
En del sjuksköterskor beskrev sina upplevelser av brist på kunskap som en barriär mellan dem 
sina patienter som ledde till mindre kommunikation om sexualitet (Hughes, Edmondson, 
Onyekwe, Quinn & Nolan, 2018). Sjuksköterskorna som deltog i en studie av Quinn m.fl. 
(2011) berättade att det var pinsamt för vissa patienter att samtala om sexualitet, och det 
tolkades som brist hos sjuksköterskorna själva om de inte hjälpa kunde få patienter att våga 
lyfta fram sina sexuella bekymmer. Alla sjuksköterskor som deltog i en studie av Klaeson, 
Hovlin, Guvå och Kjellsdotter (2016) bekräftade att de behövde mer utbildning och kunskap 
om sexuell hälsa för att kunna våga lyfta fram ämnet med sina patienter. Vidare förklarade 
sjuksköterskorna från samma studie att de inte hade sexologi i sin grundläggande utbildning, 
och inga vidareutbildningar eller kurser angående sexualitet på sin arbetsplats heller, vilket 
gjorde de var osäkra och vågade inte diskutera ämnet.  

 
Kunskap främjar trygghet  
I en studie av Quinn, Happell och Welch (2013) beskrev sjuksköterskorna som jobbar inom 
psykiatrisk vård att deras upplevelse av en utbildning hjälpte dem att lyfta fram sexuella frågor. 
Utbildningen heter BETTER modell, och består av sex steg. Det första steget kallas för Bring-
Up. Den används när diskussioner kring sexualitet uppstår med patienten vilket innebär att när 
tillfälle ges kan sjuksköterskan lyfta fram ämnet och diskutera patientens sexuella bekymmer. 
Explain heter det andra steget som står för förklaring, det vill säga att lägga fokus på att 
normalisera ämnet. Samt att minska eventuella besvär genom att sjuksköterskan förklarar för 
patienterna att sexuell hälsa är en viktig del av livskvalitén och att sjuksköterskan skall vara 
mottaglig för att diskutera ämnet. Tell var det tredje steget av modellen som innebär att 
sjuksköterskan skall berätta för patienterna om vilka resurser som finns för att hantera deras 
sexuella frågeställningar. Det fjärde steget kallades för Time som hänvisar till att 
sjuksköterskan ska säkerställa att under diskussionen respekteras patientens beredskap att prata 
om sexuell hälsa. Vidare att hjälpa patienterna att ta sig tid att prata om sexualitet och bygga 
en relation för att kunna samtala i framtiden kring eventuell problematik. Educate var det femte 
steget som fokuserade på att sjuksköterskan skulle utbilda och informera patienterna kring 
mediciner och biverkningar som kan påverka patienternas sexuella liv. Det sista steget i 
modellen var Recording där dokumenterar sjuksköterskan bedömning, behandling och 
resultatet i patientens journal. Under utbildningen berättade sjuksköterskorna att deras 
medvetande om sexualitetämne ökade, och hur kunskapen främjade trygghet. Efter 
utbildningen upplevde sjuksköterskorna mer bekvämt och säkerhet att diskutera sexuella frågor 
med sina patienter ökade (Quinn m.fl., 2013). Att sakna kunskap om ett ämne innebar att 
psykiatrisjuksköterskorna inte inkluderade ämnet i sin diskussion med patienter och vilket 
gjorde att de reflekterade över av behovet att inkludera   kurser eller formella läroplaner i 
sjuksköterskeprogrammet eller på kliniken för att sprida trygghet och främja kommunikationen 
om sexualitet (Higgins m.fl., 2009).   
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Sjuksköterskans upplevelse av ansvar  
Denna kategori beskriver sjuksköterskors upplevelse av deras ansvar att samtala med patienter 
med psykisk ohälsa om sexualitet. Kategorin innehåller två underkategorier som beskriver hur 
vissa sjuksköterskor ansåg att prata om sexualitet var en del av holistisk vård, medan andra såg 
det som inte relevant ämne att lyfta fram.  

 
Sexualitet är en del av holistisk vård  
I flera studier erkände sjuksköterskorna att de upplevde att sexuella frågor inom psykiatrin var 
ett svårt ämne att prata om, men de förklarade också att ämnet sexualitet ändå var en 
legitimerad del av deras ansvar som sjuksköterskor för att ge en holistisk vård till patienter 
(Hughes m.fl., 2018; Quinn m.fl., 2011; Saunamäki & Engström, 2013).  
Fyra sjuksköterskor i en studie av Quinn m.fl. (2011) upplevde att när det var de själva som 
lyfte fram ämnet först blev det lättare för patienter att öppna sig och diskutera sina sexuella 
bekymmer, eftersom inte alla patienter vågade börja prata om sexuella frågor. 
Sjuksköterskorna beskrev också att det handlar om att våga prata, att närma sig patienten och 
att bilda en god relation för att kunna underlätta diskussion om sexualitet. Vidare förklarade 
sjuksköterskorna att det var en del av deras ansvar att informera patienter om medicinens 
biverkningar muntligt eller ge informationen skriftligt. I en studie av Saunamäki och Engström 
(2013) beskrev sjuksköterskor att de flesta var medvetna om hur sexualitet kunde påverkas av 
mediciner och sjukdomar och därför tyckte de att det var en av orsakerna till att inkluderade de 
sexuella frågorna i samtalet med sina patienter. Sjuksköterskor från andra studie av Hughes 
m.fl. (2018) var också medvetna om att patienter med psykisk ohälsa var en riskgrupp vilket 
innebar att de var mer utsatt för oönskade graviditeter, sjukdomar, infektioner och att de oftare 
hade oskyddad sex med olika partner, vilket gjorde att de ansåg sig vara deras ansvar att samtala 
om sexualitet med sina patienter.  

 
Undvikande av sexualitet - inte mitt ansvar  
I två olika studier av Quinn m.fl. (2011); Quinn, Happell och Browne (2012) beskrev vissa 
sjuksköterskor att de var medvetna om att sexualitet är en viktig del av människans liv och hur 
den påverkas av olika faktorer som exempelsjukdomar, mediciner o.s.v. Samtidigt förklarade 
de att sexualitet inte var en del av deras ansvar att lyftas fram och diskuteras det med patienter.  
Sjuksköterskorna i samma studier av Quinn m.fl. (2011); Quinn m.fl. (2012) upplevde att det 
skulle bli mindre besvärande om patienten själv tog upp sina sexuella frågor än om 
sjuksköterskan själv gjorde det. Vidare förklarade sjuksköterskorna att ämnet sexualitet inte 
var deras ansvar, utan det skulle hänvisas vidare till en annan ansvarig klinik. Detta för att inom 
psykiatri behöver de lägga fokus på patientens psykiska ohälsa mer än det fysiska ohälsa och 
att ställa sexuella frågor till patienter kunde istället utlösa mer stress och depression till dem 
och ge en dålig reaktion.  

 
Sjuksköterskors förhållningsätt    
Kategorin beskriver hur sjuksköterskors attityder och förhållningsätt till personer med psykisk 
ohälsa och sexualitet som ämne påverkade samtalet och kommunikationen. Kategorin 
innehåller två underkategorier som beskriver hur sjuksköterskans egna kön, ålder och kulturell 
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bakgrund kan leda till att sexuell hälsa ignoreras. Sexualitet upplevdes som ett tabu och psykisk 
ohälsa var sammankopplat med asexuellt beteende.   

 
Faktorer som påverkar samtalet  
Demografiska faktorer  
Sjuksköterskorna upplevde att en demografisk överensstämmelse mellan dem och patienter, 
kunde påverka hur frågorna om sexualitet ställdes och mottogs. Ålder, kön, sexualitet och 
kulturella skillnader mellan sjuksköterskor och patienter gjorde det svårare att prata om 
sexualitet, däremot om dessa faktorer var mer lika mellan patienten och sjuksköterska kunde 
det öka möjligheten till att få ett bekvämare och bättre samtal om sexualitet (Agènor & Collins, 
2013; Hughes m. fl. 2018). 
Kön  
Sjuksköterskor beskrev att patientens eller vårdpersonalens kön har en stor betydelse i samtalet 
om sexualitet med patienter som lider av psykisk ohälsa. Manliga sjuksköterskor upplevde att 
sexuell hälsa är en prioritering när det gäller kvinnliga patienter, däremot tyckte de att det var 
svårt att lyfta ämnet med kvinnliga patienter som lider av psykisk ohälsa och undvek därför 
samtalade om ämnet (Quinn m.fl., 2013). 
Vidare ansåg sjuksköterskorna att det fanns mer empati när de samtalade om sexualitet med en 
person med samma kön. Det upplevde att en kvinnlig patient kände sig mer bekväm att 
diskutera sexuell hälsa med en kvinnlig sjuksköterska och en manlig patient med en manlig 
sjuksköterska (Quinn m. fl. 2011; Hughes m. fl. 2018). Sjuksköterskorna betonade skillnader 
mellan manlig och kvinnlig sexualitet. Många av sjuksköterskorna hävdade att sexuella 
problem var svårare för männen än för kvinnorna. Detta argument grundade sig på 
uppfattningen att manlig identitet är kopplade till erektil funktion (Klaeson m. fl., 2016).  
Sjuksköterskor förklarade att inom psykiatriskvård var det personalen som skulle vårda 
patienten utifrån patientens kön. I vissa situationer användes denna strategi för att skydda 
sjuksköterskorna från patienter med ökad sexualdrift eller med hallucinationer. 
Sjuksköterskans kön sågs som en möjlighet att stimulera olika sexuella uttryck och kunde vara 
en orsak till patientens beteende (Cardoso Ziliotto & Marcolan, 2013). 
Ålder  
Ålder hos sjuksköterskor och patienter hade också en betydelse för utgången av samtalet. 
Sjuksköterskorna upplevde att unga manliga patienter omkring 20 till 30 års ålder upplevdes 
att de blev mer blyga att prata om sexualitet med unga kvinnliga sjuksköterskor (Quinn m.fl., 
2011). Sjuksköterskorna upplevde en skillnad i hur de kommunicerade om sexualitet utifrån 
patientens ålder. De fann det lättare att prata med patienten som var yngre än sig själva eftersom 
de satte sig i en föräldraroll (Klaeson m.fl., 2016). 
Kulturell  
Psykiatrisjuksköterskor beskrev att de var präglade av synpunkter och attityder som skapades 
från deras familjekultur, sociala normer och värderingar från grundutbildning. Familjen som 
primär kommunikationskälla av värderingar hade en stark påverkan i sjuksköterskors 
uppfattningar. Denna övertygelse förstärktes i större eller mindre utsträckning inom 
skolutbildningen. Äldre sjuksköterskor som utbildades i katolska skolor upplevde ett sexuellt 
förtryck hade påverkat deras syn på sexualitet. Människor engagerade sig i sexuellt beteende, 
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men gav inte mycket hänsyn till att utforska sexuell identitet, känslor eller behov (Higgins 
m.fl., 2009). Sjuksköterskorna använde ofta ordet tabu för att citera att sexualitet inte nämndes 
och ansåg att i deras uppväxt gick det inte att prata om ämnet, däremot upplevde de att för 
personer som idag växer upp är det mer naturligt att prata om sex (Quinn m.fl., 2011; 
Saunamäki & Engström, 2013).  

 
Attityder  
Sjuksköterskorna beskrev att sexualitet inte finns hos en person som lider av psykisk ohälsa, 
enligt dem försvann personens sexualitet så fort de insjuknar. Sjuksköterskorna menade att 
deras egna attityder, sexuella syn och identitet påverkade hur de samtalade med patienter om 
sexualitet (Agènor & Collins, 2013; Quinn m.fl., 2011).  
Några av sjuksköterskorna upplevde att det hade en känsla av att patienterna med psykisk 
ohälsa inte hade sexuella känslor. De förklarade att sexualitet inte spelade någon roll när 
patienterna var på sjukhuset. Patienterna hade inga sexuella behov eftersom sjuksköterskorna 
betraktade de som en förlängning av deras sjukdom och inte som personer med önskningar, 
drömmar och ambitioner (Higgins m.fl., 2009; Cardoso Ziliotto & Marcolan, 2013).  
Vidare förklarade sjuksköterskorna att de inte trodde att patienterna kom till avdelningen för 
att få sexuell rådgivning och om patienterna hade några tankar om sin sexuella hälsa kunde 
detta tas omhand senare. Vissa sjuksköterskor ansåg också att gamla patienter inte längre var 
sexuellt aktiva och att de tillhör en generation som inte pratade om sexualitet. Sjuksköterskorna 
påpekade att patienter som var sängliggande sågs också som personer som saknade sexuella 
behov. Dessa sjuksköterskor menade att samtal kring sexualitet skulle vara för yngre patienter 
och utan allvarlig diagnos (Saunamäki & Engström, 2013). Sjuksköterskor upplevde att 
sjukhuset inte var rätt plats för sexualitet. De ansåg att sjukhuset var till för att behandla 
psykiska sjukdomar och ge skydd. Patienter på psykiatriska avdelningar skulle inte vissa ett 
sexuell beteende, detta måste kontrolleras av vårdpersonalen (Agènor & Collins, 2013; 
Cardoso Ziliotto & Marcolan, 2013; Higgins m.fl., 2009). 
Vissa sjuksköterskor beskrev att de kände sig asexuella på grund av att de ignorerar sin egen 
sexualitet såväl som patientens. Dessutom ansåg några sjuksköterskor att asexualitet inom 
professionen var ett adekvat förhållningsätt i mötet med patienten (Cardoso Ziliotto & 
Marcolan, 2012).  
Sjuksköterskors erfarenheter inom rättspsykiatrisk vård var att patienter engagerade sig 
sexuellt på sjukhuset och det ställde sjuksköterskorna oftast i ett personligt dilemma för att 
bedöma vad som var rätt eller fel. De ansåg att patienter hade behov och att det var många som 
var sexuella aktiva. Sjuksköterskorna uttryckte att patienterna behövde en privat plats och tid 
för sig själva för att kunna ha sexuell intimitet utan att de känner skam och bli straffade (Quinn 
& Happell, 2015). De sjuksköterskor som fann sexualitet intressant hittade vägen att arbeta 
med det, men de upplevde detta som påfrestande eftersom det krävde mer tid med patienten, 
vilket bidrog till att patienterna fick olika vård beroende på vilken sjuksköterska som de mötte 
(Klaeson m.fl., 2016). 
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Organisationens ansvar  
Kategorin beskriver hur organisationen där sjuksköterskorna arbetade påverkade hur de 
samtalade med patienter med psykisk ohälsa om sexualitet. Kategorin innefattar tre 
underkategorier som relateras till arbetsmiljö och hur stress, administrativt arbete och bristen 
på rutiner inom verksamheten påverkade samtalen kring sexuell hälsa.   

 
Arbetsmiljö   
Sjuksköterskorna förklarade att när arbetsmiljön var stressig fanns det inte någon tid till att 
prata om sexualitet. De upplevde att ha tid till att samtala var viktigt då det var ett ämne som 
inte skulle diskuteras med stress. Sjuksköterskorna ansåg också att det kunde vara problem 
med patienter som bodde tillsammans med andra patienter för där fanns ingen möjlighet till ett 
privat samtal (Quinn m.fl., 2011; Saunamäki & Engström, 2013). 

 
Brist på rutiner  
Enligt sjuksköterskorna presenterade inte organisationen tillräckliga riktlinjer och mållinjer 
som reglerade deras arbete med sexuell hälsa (Klaeson m.fl., 2016). 
Vissa sjuksköterskor upplevde också brist på stöd på arbetsplatsen i form av skriftliga rutiner 
och avsaknad av riktlinjer. Att ha rutiner på avdelningarna skulle ha uppmuntrat dem att prata 
om sexualitet som ett ämne som betraktades som viktigt och utmanande (Saunamäki & 
Engström, 2013). Sjuksköterskorna trodde att om organisationen hade riktlinjer som förstärkte 
referensramar inom sexualitet kunde de känna sig bekväma att prata om ämnet och samtidigt 
hjälpa varandra för att bygga upp rutiner om sexualitet på arbetsplatsen. Deras åsikt var att 
organisationen kunde vara till stor hjälp för att kunna bygga nya rutiner och metoder på 
arbetsplatsen som kunde vara användbara (Higgins m.fl., 2009). 
Sjuksköterskorna förklarade att organisationen i sig var ett hinder som begränsade sexuell 
hälsovård inom det stöd som psykiatrin erbjuder. Som ett exempel hade sjuksköterskorna 
upplevt att brist på ”drop in” tjänster gjort dem mindre tillgängliga för patienterna. Inom 
psykiatrisk vård förekom vanligt att många patienter injicerade narkotika, sålde sex eller hade 
ett blodburet virus (Hughes m.fl., 2018).  

 
Strategier  
Sjuksköterskorna upplevde att de inte visste vilka strategier som de skulle använda sig utav för 
att ingripa och närma sig i en sexuell situation. Behovet av kemisk eller mekanisk fasthållning 
nämndes som en åtgärd för att kontrollera sexuellt uttryck hos patienter med psykiska 
störningar. Det visade sig att sjuksköterskorna hade begränsat tekniker på avdelningen för att 
agera i sexuella situationer som inte tilläts inom verksamheten. (Cardoso Ziliotto & Marcolan, 
2013).  
Sjuksköterskorna upplevde att inom psykiatriskvård fanns svårigheter att få preventivmedel 
för patienterna, kondomer brukade inte delas ut och blodprover för blodburet virus erbjöds inte 
till patienter, inte heller graviditetstest kunde utföras. Sjuksköterskorna ansåg att dessa tjänster 
var viktiga för de som drabbades av psykisk ohälsa och behövde stöd från organisationen 
(Hughes m.fl., 2018).  
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Några sjuksköterskor upplevde att de kunde utveckla metoder på arbetsplatsen för att kunna 
samtala med patienter som lider av psykisk ohälsa om sexualitet. Praktiska kunskaperna kunde 
användas i arbetet men det krävs stöd av organisationen för att lyckas med det. Detta för att 
kunde ha en öppen konversation om sexualitet med patienten (Higgins m.fl., 2009). 

Diskussion 
Metoddiskussion   
Litteratursökningen utfördes enskilt i varje databas och efteråt i gemensamma. Processen 
utfördes ett flertal gånger då kunde jämföras resultatet i varje sökning, så risken att fel under 
sökningen minskat och tillförlitlighet öka. 
Det inkluderades två artiklar i resultatet som inte endast berörde sjuksköterskor från psykiatrisk 
vård och tre artiklar som beskrev sjuksköterskor och patienters upplevelser samt annan 
vårdpersonal. En homogen grupp av deltagarna i kvalitativa studier reducerade variationen och 
tillåter en mer fokuserad samling av information (Polit & Tatano Beck, 2016). Dessa artiklar 
ansågs som betydelsefulla och att svara på syftet av studien, vilket gjorde att artiklarna valdes. 
Det kan uppfattas som en svaghet i analysen av artiklarna att relevant information kunde sållas 
bort på grund av uppsatsförfattarnas egna åsikter kring vad som var viktigt. En annan svaghet 
är att fyra artiklarna har samma författare då finns en möjlighet att det kan ha större påverkan 
på resultatet.  
Axelsson (2012) förklarade att sökningen skall utföras så heltäckande som möjligt, det var 
därför engelska valdes som grundspråk i artikelsökningar.  Eftersom engelska inte var 
uppsatsförfattarnas modersmål kunde dock felaktiga tolkningar gjorts. Artiklarna översattes 
flera gånger till både spanska och arabiska som är uppsatsförfattarnas modersmål och 
jämfördes med svensk översättning som var uppsatsförfattarnas andra språk för att minska 
risken för feltolkning. 
Trovärdighet handlar om hur analysprocessen motsvarar syfte i studien. Vilket kräver en 
noggrann beskrivning av analysen. En studies trovärdighet bedöms också efter hur författarens 
förståelse hade påverkat analysen och resultatet (Lundman och Hällgren Graneheim, 2012). 
Uppsatsförfattarna arbetade själv inom vården och studerade för att bli sjuksköterskor.  
Fyra av studierna var utförda i Australien, fyra i Europa, en i U.S.A. och en i Brasilien vilket 
ansågs hade en viss överförbarhet till Australiens sjukvård. För att hitta möjlighet till 
överförbarhet av resultaten, krävdes en variation i datainsamlingen (Rosberg, 2012). Det var 
viktigt med forskning från varierande delar av världen för att få en bättre uppfattning av 
upplevelserna. 
Grupperna av deltagare i artiklarna som analyserades visade att det ingick mer kvinnor än män 
i studierna, det kunde påverka giltigheten av resultatet. Lundman och Hällgren Graneheim 
(2012) betonade att inkludera variationer av deltagare både kvinnor och män i kvalitativa 
studier, ökade möjligheten att få syftet belyst utifrån olika erfarenheter. Ett annat sätt att styrka 
giltighet var att presentera citat från intervjuer. 
Eftersom sexualitet och psykisk ohälsa ses som ett känsligt ämne var det viktigt att se att det 
fanns ett etiskt resonemang i artiklarna. I en av de tio artiklarna förklaras ett delvis etiskt 
övervägande, som fastställdes i resultatet på grund av att deltagarna var medvetna att studien 
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var frivillig och de kunde själva bestämma om de skulle vara delaktiga. Det finns också 
möjlighet att på grund av att artikeln genomfördes i Sydamerika har den etiska diskussionen 
hanterats på ett annorlunda sätt. Polit och Tatano Beck (2016), hävdade att i studier som 
involverade människor eller djur måste forskarna hantera etiska problem för att säkerställa att 
deras rättigheter skyddas. 
För att kunna väga artiklarnas kvalité användes en procenträknings mall från Willman, Stoltz, 
och Bahtsevani (2011). Det fanns en risk för att kvalitén undervärderas eller övervärderas vid 
granskningen och därför gjordes det två gånger. Uppsatsförfattarna granskade alla artiklarna 
var för sig för att sedan jämföra och diskutera dem. Även efter detta fanns det fortfarande en 
risk att kvalitetsbedömningen blev mindre tillförlitlig. Polit och Tatano Beck (2016) menar att 
tillförlitlighet hänvisades till noggrannheten och konsistensen av information som erhålls i en 
studie. I denna studie hade två personer läste och genomförde analysen, det ökade tillförlighet 
i resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
Nio av tio artiklar kvalificerades med hög vetenskaplig kvalité. Anledningen till att kvalitén 
reducerades var på grund av en otydlighet av etiska resonemang av en artikel och oklarhet om 
artiklarna hade uppnått data, analysmättnad och avsaknad av teoretisk referensram. Willman, 
Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) betonade vikten av att ordna och inkludera 
kvalitetsnivå i en studie. Granskare måste utföra en subjektiv bedömning och med hjälp av en 
skala bedöma kvaliteten till varje artikel. Styrkan i den vetenskapliga informationen berodde 
på de enskilda studiernas kvalitet.     
Fribergs modell (2017) som används vid analys av kvalitativa studier ansågs vara strukturerad 
och enkel att följa. En styrka i analysmetoden ansågs vara att det utfördes av två personer där 
olika synsätt kunde diskuteras kontinuerlig. Som svaghet ansågs att det engelska språket i 
artiklarna gjorde att missförstånd kunde uppstå i tolkningen av informationen i artiklarna.  

 
Resultatdiskussion  
Från resultatet framkom fyra kategorier och nio underkategorier som belyser vilka upplevelser 
sjuksköterskor har av att samtala om sexualitet med patienter som lider av psykisk ohälsa. 
Kategorierna omfattar faktorer som påverkar kommunikationen, samt hur sjuksköterskan ser 
på dessa faktorer. Kategorierna handlar om sjuksköterskans upplevelse av kunskap, ansvar, 
förhållningssätt och sjuksköterskans perspektiv av att se organisationens ansvar.  
Sjuksköterskans upplevelse av kunskap är som en röd tråd genom alla artiklarna där beskriver 
sjuksköterskorna hur brist på kunskap samt möjligheten till kunskap spelar en stor roll i 
kommunikationen med patienter om sexualitet. I resultatet beskriver sjuksköterskorna att det 
är svårt att lyfta fram sexuella frågor i sin diskussion med patienter på grund av brist på 
kunskap, utbildning och träning om att samtala om ämnet. Detta stöds i en studie av Nakopoulu, 
Papaharitou och Hatzichristou (2009) där beskriver alla sjuksköterskor som deltog i studien att 
det saknas utbildning och träning angående ämnet sexualitet, samt kompetent om hur 
kommunikationen om ämnet inledas. Från samma studie av Nakopoulu m.fl. (2009) förklarar 
att sjuksköterskorna undviker kommunikationen om sexualitet genom att hänvisa sina patienter 
till en psykiater för mer information om deras bekymmer och funderingar. Travelbee (2014) 
beskriver att genom kommunikationen ger sjuksköterskan en bild av sig själv som en hjälpande 
människa, och det ger också en möjlighet för patienten att bli delaktig i situationen. I resultatet 
hävdade de flesta sjuksköterskor från olika studier att de kräver att ämnet sexualitet ingår i 



 

15 

 

sjuksköterskeprogrammet, samt vidare kurser på arbetsplatsen om hur sexualitet kan lyftas i 
diskussionen med patienten. Nakopoulu m.fl. (2009) bekräftar att sjuksköterskorna vill lära sig 
om sexualitet under sjuksköterskeprogrammet, så slipper de bli stressade av att få erfarenhet 
från arbetsplatsen.   
Ett intressant fynd i resultatet om kunskap visar hur sjuksköterskorna reagerade positivt om 
hur kunskap främjar trygghet efter att forskarna inkluderat BETTER modell i studien. I tidigare 
studier i olika tillfälle av Quinn m.fl. (2011); Quinn m.fl. (2013); Quinn m.fl. (2012) beskriver 
sjuksköterskorna att BETTER modellen är en relevant metod inom psykiatrisk vård för att den 
gör det lättare för dem att lyfta fram diskussionen om sexualitet efter att de inkluderade 
utbildningen om BETTER modellen. Happell och Quinn, (2012) beskriver att på grund av nära 
relationen som finns mellan sjuksköterskan och patienten gör att sjuksköterskan står i en ideal 
position att stödja patienten när diskussionen om sexualitet inleds, samt att överföra 
information och utbildning till patienten. Genom kommunikationen förstärka sjuksköterskan 
interaktionen som uppstår dagligen mellan sjuksköterska och patienten. Kommunikationen 
hjälper också att sjuksköterskan får sin uppfattning om sina patienter och ser de som helhet 
istället för sjukdom (Travelbee, 2014).  
Happell och Quinn, (2012) beskriver BETTER modellens sex steg som står för att först lyfta 
fram ämnet med patienten, så att de vågar berätta om sina sexuella bekymmer. Andra steget av 
modellen är att sjuksköterskan förklarar för patienterna hur sexualitet är en viktig aspekt av 
människans liv, och varför det är viktigt att samtala kring det. Det tredje steget handlar om att 
sjuksköterskan berättar för patienterna om vilka resurser som finns för att hjälpa dem. Det 
fjärde steget av modellen lägger fokus på att sjuksköterskan tar sig tid och ser till att patienten 
är beredd att prata om sexuell hälsa. Femte steget lyfter fram behovet av att sjuksköterskan 
utbildar patienterna om vilka faktorer som påverkar deras sexuella hälsa som till exempel 
sjukdomar, mediciner och biverkningar. Det sista steget är att dokumentera och beskriva 
resultatet av behandlingen och patientens upplevelse för att förbättra deras livskvalitet. Happell 
och Quinn, (2012) bevisar att BETTER modellen ger sjuksköterskorna mer kunskap om hur de 
kan tillgodose patientens omvårdnadsbehov genom att bygga upp en bra relation, en god 
kommunikation och att våga inleda diskussionen om sexualitet. 
Vi tycker att BETTER modellen är ett bra verktyg att använda inom psykiatrin. Vi bedömer att 
den hjälper sjuksköterskorna att bli bättre på att samtala om sexualitet och inkludera sexuell 
hälsa som en del av deras arbetsuppgifter för att tillgodose en bra hälsa. Vi anser också att 
BETTER modellen ger mer säkerhet och kunskap för att kunna samtala om sexualitet.  
En av kategorierna från studien belyser sjuksköterskornas upplevelser utifrån deras 
förhållningsätt och attityder kring sexualitet och hur dessa faktorer påverkar deras samtal med 
patienter som lider av psykisk ohälsa. De uttrycker att sexualitet inom vården är ett tabuämne 
och det är därför de inte pratar om sexuell hälsa med patienter. Nakapoulou m.fl. (2009) styrker 
detta där sjuksköterskorna beskriver att sexualitet fortfarande är ett tabubelagt ämne, eftersom 
både patienter och sjuksköterskor undviker att prata fritt om det.  
Varje sjuksköterskas personliga inställning och förståelse av sexualitet har en inverkan på 
samtalet. Det är viktigt att sjuksköterskor visar omtanke för patienterna och inte om sina egna 
övertygelser. Sjuksköterskans profession kräver fokus på patienten för att uppnå en holistisk 
vård. I en studie av Nakapoulou m.fl. (2009) hävdar sjuksköterskorna att den egna attityden är 
en bidragande faktor till att initiera eller hämma diskussioner om sexuella hälsoproblem. 
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Sjuksköterskorna påpekar att de upplever att patientens sexualitet inte är ett viktigt ämne och 
att de inte är intresserade av patientens sexuella liv.  Travelbee (2014) framhäver att genom 
kommunikation möjliggörs sjuksköterskans insikter att identifiera individens behov och inte 
utgå från sina egna föreställningar. Vi anser att sjuksköterskans egen förmåga och personlighet 
reflekteras i deras arbete. Det är viktigt att vara professionell och utveckla sin kunskap för att 
kunna ge det bästa bemötandet till patienten. Sjuksköterskans uppgift är se patienterna i sin 
helhet och ta deras vilja i beaktning. Vi tycker att sjuksköterskor ska informera patienterna 
genom hela vårdprocessen och påvisa för dem att sexuell hälsa är del av vården, utan att 
sjuksköterskorna utgår ifrån sina egna åsikter när de ska bedöma patientens situation. 
I studien upptäcktes hur sjuksköterskorna och patientens kön, ålder, demografisk och kulturell 
bakgrund leder till att sexuell hälsa ignoreras. Det bekräftar Nakapoulou m.fl. (2009), där 
sjuksköterskorna betonar att skillnader i kön och ålder mellan de själva och patienter inte 
tillåter samtal om sexuell hälsa. Detta gör att sjuksköterskorna i samtalet inte känner sig 
bekväma att initiera en diskussion. Sjuksköterskorna beskriver som exempel till detta, att en 
gammal manlig patient inte kommer att samtala om sexualitet med en ung kvinnlig 
sjuksköterska (Nakapoulou m.fl., 2009).  
I en studie av Macdowall m.fl. (2010) beskriver sjuksköterskorna att attityder och värderingar 
hos de själva och patienter ses som ett hinder i kommunikationen om sexualitet, som ofta 
förvärras av etiska och religiösa skillnader. Manliga sjuksköterskor förklarar att de känner sig 
mindre redo att engagera sina patienter i konversationer om sexualitet och hänvisar ofta 
patienter till kvinnliga kollegor (Macdowall m.fl., 2010). Travelbee (2014) skriver att i 
kommunikationen sker en interaktiv process mellan sjuksköterska och patient. Målet som ska 
uppnås i interaktionen beror på personerna som deltagit i processen. Sjuksköterskan behöver 
möta patienten som en helhet, fokusera på patientens behov så hon uppfyller syftet med 
omvårdnaden. Varje interaktion främjar processen för att sjuksköterskan lär känna patienten, 
då interaktionen uppfattas som ett medel för att lyckas i kommunikationen.  

Slutsatser  
Fynden från denna litteraturbaserade studie ger förståelse av att sjuksköterskorna är medvetna 
om att sexualitet är ett viktigt ämne och en grundläggande del i vardagen. De upplever att de 
har otillräckligt kunskap att samtala om sexualitet med patienter inom psykiatrisk vård. Brist 
på kunskap är en orsak som bidrar till dålig kommunikation mellan sjuksköterskan och 
patienten. De upplever också att ämnet sexualitet inte är relevant inom psykiatrisk vård det vill 
säga är inte del av deras ansvar. Sjuksköterskorna har olika upplevelser att samtala om 
sexualitet när det gäller kön, ålder, kultur och bakgrund. Arbetsmiljön och rutiner påverkar 
också kommunikationen om sexualitet. Sjuksköterskorna behöver mer utbildning och 
hjälpmedel för att kommunicera med patienter, ett exempel av sådant hjälpmedel är BETTER 
modellen som kan fungera inom psykiatrisk vård. Sjuksköterskor behöver jobba mer i ett 
personcentrerat förhållningssätt och se till patientens behov istället att ge vården utifrån deras 
upplevelser.  
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Praktiska implikationer  
Sjuksköterskor har en nyckelposition när det gäller att främja sexuell hälsa hos patienter med 
psykisk ohälsa. Kommunikativa processer med patienten hjälper sjuksköterskor att informera, 
ge stöd, undervisa, förebygga hälsorisker och ge motiverande samtal av förändringar av livsstil.  
Det är nödvändigt att genomföra utbildning och utveckla metoder som bemöter patienter med 
frågor om sexualitet vid psykisk ohälsa för sjuksköterskor som arbeta inom psykiatrisk vård, 
där patienterna har högre risk att drabbas av sexuellt överförbara infektioner, oönskade 
graviditeter, olika partner och drogmissbruk.  
Sjuksköterskornas attityder måste förändras med hänsyn till hur de ser på sexualitet hos 
patienter med psykisk ohälsa. Personer med psykisk ohälsa är människor med drömmar och 
känslor som alla andra, det är därför sjuksköterskornas sätt att arbeta personcentrerat kräver att 
patienten ses fullständig och inte bara som en sjukdom.   

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling  
Vi ser ett behov av mer kunskap och riktlinjer i sexualfrågor. Därför har det varit intressant att 
studera vilka metoder som används inom svenska vården för att samtala om sexualitet med 
patienter och vilka av dessa som har en bra funktion inom psykiatrisk vård. En annan studie 
som ger mycket information om ämnet är att belysa sjuksköterskestudenters upplevelse om 
kunskap av sexualitet inom sjuksköterskeprogrammet. Att utvärdera utbildningskvalitet inom 
sexualitet från studenters perspektiv och hur de anser om ämnet är relevant eller inte till 
sjuksköterskans profession.  
Vidare skulle vi vilja studera hur patientens med psykisk ohälsa upplever att samtala om 
sexualitet med sjuksköterskorna. Ett annat intressant område att forska är hur svenska 
sjuksköterskor upplever att samtala om sexualitet med patienter som lider av psykisk ohälsa, 
för att kunna jämföra resultatet med studier från andra länder.    
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Syfte: Är att presentera 
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Resultaten visar att sjuksköterskor 
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Kvalitetsgranskning för 
denna artikel ligger på 
grad I (80–100%). 

 

Författare: 
Quinn, C., 
Hapell, B., 
Welch, A 
Årtal: 2013 
Land: 
Australien 
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psykisk ohälsa är ofta 
glömd bort och lyftas 
inte fram.  

Syfte: med hjälp av 
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sjuksköterskor lyfta fram 
sexualitet i vården av 
patienter som drabbas 
med psykisk ohälsa. 

Utforskande 
kvalitativa metod. 
Djupgående 
intervjuer. 

14 Sjuksköterskor inom 
psykiatri. Ålder mellan 
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erfarenhet.    

Sjuksköterskor inom psykiatrin kan 
framställa samtalet om sexualitet 
med patienter genom mer kunskap 
och utbildning om ämnet. 
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sjuksköterskor att våga lyfta fram 
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10 registrerade 
sjuksköterskor som arbetar 
på vårdavdelning och 
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Patientens sexualitet är förfarande 
omgiven i stillhet. Finns faktorer 
som kan underlätta diskussionen 
om sexualitet. Sjuksköterskor har 
en nyckelroll för att upptäcka 
ohälsa. Denna studie tyder på att 

Kvalitetsgranskning för 
denna artikel ligger på 
grad I (80–100%).  

 



 

 

 sjuksköterskor inte väljer 
att ta hand om patienten 
sexuella problem. 

Syfte: är att beskriva 
registrerade 
sjuksköterskor 
reflektioner om att 
diskutera sexualitet med 
patienter 

område från tre olika 
sjukhus. 

när sjuksköterskor använder sin 
kunskap och går utöver sin 
komfortzon och adresserar 
sexualitet kan de identifiera 
patienternas sexuella problem. 
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