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Abstrakt 

Sexualitet har visat sig vara en viktig del av människans upplevelse av hälsa. För 

kvinnor drabbade av gynekologisk cancer är det extra påtagligt då sjukdomen och 

behandling rent fysiskt påverkar de sexuella organen. Studier visar att de finns en 

brist av kommunikation gällande detta ämne inom vården. Syftet med denna 

systematiska litteraturöversikt var att försöka identifiera faktorer för ett 

framgångsrikt samtal om sexualitet med kvinnor drabbade av gynekologisk 

cancer. En systematisk litteratursökning efter relevanta artiklar för ämnet utfördes 

och resultatet av valda artiklar sammanställdes. Resultatet blev följande fem 

faktorer: tydlig förberedelse innan samtalet, skapa tillit i början av samtalet, 

identifiera specifika behov under samtalet, individanpassa interventioner samt 

dokumentation som utvärdering och/eller uppföljning. Arbetet kan ses som 

handlingsplan för sjuksköterskor att följa då de är i behov av stöd när det gäller att 

samtala om sexualitet med kvinnor drabbade av gynekologisk cancer. 

 

Nyckelord: sexualitet, samtal, systematisk litteraturöversikt, gynekologisk cancer, 

kvinnor 
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Sexualitet beskrivs av World Health Organisation [WHO] som en viktig komponent för en 

människas hälsa. Sexualitet är ett komplext begrepp som innefattar könsidentitet, sexuell 

läggning, intimitet, erotik och reproduktion. Sexuell hälsa är ett mångdimensionellt begrepp 

som innebär ett tillstånd för människan av fysiskt, psykiskt, mentalt och socialt välbefinnande 

i samband med sin sexualitet. I detta ingår bland annat kroppsuppfattning och hur den 

påverkar en människas välbefinnande. För att uppnå sexuell hälsa måste en människas 

sexuella rättigheter respekteras och uppfyllas. Några av dessa rättigheter är rätt till kroppslig 

integritet, rätt till att bestämma över sitt sexliv samt rätt till information och utbildning inom 

sexualitet (World Health organisation [WHO], 1975).  

 

Cancer är en sjukdom som uppkommer då det sker en förändring i arvsmassan på cellnivå 

som kan innebära att den börjar dela sig okontrollerat med dessa onormala förändringar 

(Ohlsson, 2010). Gynekologisk cancer innebär en cancer i kvinnliga genitalier. De fem 

vanligaste är livmoderhals, livmoderkropp, äggstockar, vagina och vulva (Rim, Polonec, 

Stewart & Gelb, 2011). Det är uppmätt att omkring tre tusen kvinnor varje år drabbas av 

gynekologisk cancer i Sverige (Socialstyrelsen, 2009).  Kvinnor som drabbas av gynekologisk 

cancer upplever ett stort lidande. Detta kan innebära såväl fysiska som psykiska symptom 

såsom smärta, illamående, sömnlöshet, stress, oro och depression. Gynekologisk cancer är en 

särskilt komplex sjukdom då det drabbar delar av kroppen som knyts an till sexualitet, 

kvinnlighet och reproduktion (Akyüz, Güvenc, Üstünsöz & Kaya, 2008).  

 

Förändringar i sexualiteten har påvisats rankas som nummer sex av de mest påfrestande 

effekterna av cancerbehandling enligt personer som har överlevt cancer. Det finns flera olika 

anledningar till varför sexualiteten ändras. Dessa är cancern, den psykologiska stressen som 

diagnosen medför, behandlingen och dess bieffekter, stressen som behandlingen medför och 

förändringarna som sker i relationerna i samband med sjukdomssituationen. Gynekologisk 

cancer påverkar sexualiteten både på det fysiska och psykiska planet.  (Tierney, 2008). På det 

fysiska planet innefattas den medicinska behandlingen som ofta innebär cytostatika kan i sin 

tur påverka hormonnivåer och kan innebära nedsatt eller ingen funktion i äggstockarna vilket 

i sin tur leder till infertilitet (Abbott-Anderson & Kwekkeboom, 2011). Behandlingen kan 

även medföra viktförlust och alopeci som innebär stort håravfall (Cleary & Hegarty, 2010). 

Strålning är en annan behandlingsmetod som kan orsaka skador på nerver, vaginal vävnad och 

blodkärl i berört område. Detta påverkar såväl känsel som funktion. Kirurgiska behandlingar 
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kan innebära avlägsnande av organ som är essentiella för fertilitet och hormonbalansen i 

kroppen. På det psykiska planet innebär påverkan att samtliga behandlingar vid gynekologisk 

cancer kan ge nedsatt sexuell förmåga. Detta kan påverka kvinnans relation till sin sexualitet 

negativt och därmed hennes upplevelse av hälsa (Abbott-Anderson & Kwekkeboom, 2011). 

Den psykiska upplevelsen kan generera en negativ kroppsuppfattning och att kvinnan känner 

sig mindre attraktiv än innan diagnosen (Cleary & Hegarty, 2010). Kroppsuppfattningen 

innefattar individens egna känslor och attityder i förhållande till sin egen kropp. Att finna sig 

själv attraktiv är en central del av att ha en sexuell hälsa. Den förändrade kroppsuppfattningen 

kan bli bestående vid cancersjukdom, speciellt om behandlingen har inneburit ett avlägsnande 

av ett organ (Tierney, 2008). Andra förändringar kan vara hur kvinnan upplever sitt kön samt 

femininitet (Abbott-Anderson & Kwekkeboom, 2011). Infertilitet kan medföra en förlust av 

känslan av femininitet även efter att de barnafödande åren är förbi (Tierney, 2008). Efter 

diagnos och behandling kan kvinnan även uppleva oro inför samlag (Abbott-Anderson & 

Kwekkeboom, 2011). Detta kan påverka relationen med den sexuella partnern. Rädslan och 

oron inför samlag kan även finnas hos partnern. När ett par går igenom en sådan emotionell 

påfrestande situation som cancer innebär kan det påverka relationen negativt (Tierney, 2008). 

Att ha en fungerande relation med sin partner gynnar kvinnans sexuella hälsa (Gilbert, Ussher 

& Perz, 2011). 

 

En öppen och effektiv kommunikation är väsentlig för att kunna erbjuda en holistisk och god 

vård. Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient ska ske i syfte att främja patientens 

hälsa och välmående (Hemsley, Balandin & Worrall, 2011). Sjuksköterskan är en av de som 

är bäst lämpade till att utföra en terapeutisk vård för såväl patient som närstående. I denna 

kontext menas terapeutisk att kunna tillgodose patients och anhörigas behov av stöd och 

kommunikation (McQueen, 2000). Ett samtal sker då det finns en ömsesidig interaktion 

mellan två individer. Det involverar en talare och en kommunikationspartner, dessa roller bör 

skiftas under samtalets gång. Båda individerna i samtalet bör befinna sig på samma nivå för 

att samtalet ska bli framgångsrikt. Inom vården och mellan sjuksköterska och patient innebär 

detta att sjuksköterskan ska försöka föra samtalet på patientens nivå (Finke, Light & Kitko, 

2008). Rasmmusson och Thomé (2008) visar i sin studie att patienter vill ha information om 

sjukdomens eller behandlingens påverkan på sexualitet och eventuella förändringar. De 

beskriver att patienter uttrycker en önskan att hälso- och sjukvårdspersonal ska initiera ämnet, 

då de som patienter inte känner sig bekväma att ta upp det. Om inte sjukvårdspersonal tar upp 
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ämnet vågar ofta inte patienter fråga. Detta resulterar i att patienter går runt i ovisshet med 

mycket funderingar, vilket leder till onödigt lidande. 

 

Det är stor brist på kommunikation om ämnet sexualitet inom vården. I en svensk studie  

(Saunamäki, Andersson & Engström, 2010) av onkologiska sjuksköterskor visar det sig att 

över 80 procent inte diskuterade sexualitet med patienten. Samma studie visar att över 90 

procent av sjuksköterskorna visste att sexualitet var en viktig del av hälsan och ansåg att det 

föll inom sjuksköterskans ansvarsområde, men trots det togs ämnet inte upp. Det framkom 

även att mer än 60 procent inte kände sig bekväma med att diskutera ämnen rörande sexualitet 

med patienten. Mer än 40 procent ansåg att sexualitet skulle diskuteras enbart om patienten 

tog upp ämnet själv. Det fanns även en korrelation mellan ålder och bekvämlighet med att tala 

med patienten. Yngre sjuksköterskor visade sig vara mer obekväma i situationen än mer 

erfarna sjuksköterskor. Liknande resultat har även visats i en engelsk studie (Bodurka & Sun, 

2006) där det framkom att bristen på kunskap, bristen på erfarenhet av att tala om ämnet, 

känsla av pinsamhet samt bristen på verktyg och resurser gjorde att sjuksöterskor inte tog upp 

ämnet. Enligt Stead, Brown, Fallowfield och Selby (2003) beskrivs anledningar som brist på 

tid, lågt prioriterat område samt att sjuksköterskor ansåg att patienterna var för gamla för att 

det skulle vara betydelsefullt att ta upp detta ämne.   

 

Med denna bakgrund kan det konstateras att det finns en brist inom sjukvården gällande den 

kommunikation som sker om sexualitet. Kvinnorna har behov av att samtala om sin sexualitet 

och få information om den under och i samband med sjukdomsförloppet. Studier (Bodurka & 

Sun, 2006; Saunamäki, Andersson & Engström, 2010; Stead, Brown, Fallowfield & Selby, 

2003) visar dock att sjuksköterskor inte har tillräckligt med verktyg och kunskap för att kunna 

tillgodose behovet av god kommunikation, samtidigt som de känner att det är deras ansvar. 

Syftet blir således att beskriva faktorer för ett framgångsrikt samtal om sexualitet med 

kvinnor som blivit drabbade av gynekologisk cancer. 

 

Metod 

Litteratursökning 

Artiklar söktes i databaserna PubMed, ProQuest, PsycInfo, Cochrane och CINAHL. PubMed 

och CINAHL är databaser som har ett omfattande material inom ämnena hälsovetenskap och 

medicin. PsycInfo är en databas för beteendevetenskap (Backman, 2008, s.191-193). 
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Cochrane är ett internationellt nätverk som utför systematiska litteratursammanställningar av 

kliniska interventioner (Polit & Beck, 2012, s. 8). ProQuest är även det en omfattande 

artikeldatabas (Polit & Beck, s.98). Arbetet inleddes med en pilotsökning av samtliga 

databaser för att få en inblick av kunskapsläget och få idéer om vinklingar på 

problemområden inom ämnet samt att få inspiration till sökord. Därefter utfördes en mer 

strukturerad sökning på sökorden som ansågs vara relevanta för syftet med studien. Under 

denna sökning genomfördes ett första urval efter artiklarnas titel och abstrakt. Artiklar som 

inte upplevdes vara relevanta gentemot syftet sorterades då bort. Inga relevanta artiklar 

hittades i databaserna Cochrane och ProQuest. Inklusionskriterier var kvinnor över arton år 

med gynekologisk cancer, artiklar skulle vara skrivna på engelska eller svenska, vara ”peer 

reviewed” samt inkludera alla typer av studier.  

 

En sökning utfördes efter MeSH-termer i Svenska MeSH för att kunna säkerställa att rätt ord 

användes i sökningen. Sökord som användes var sexuality, communication, nurse, genital 

neoplasms, female, PLISSIT, nursing, sexual health, SAQ, WSFQ, female cancer, sexual 

issues, nurses roll, women, gynecological cancer, nurses attitudes, interventions, BETTER 

model, ALARM model, PLEASURE model, assessment, information, delivering, discussion 

och dialogue. Olika kombinationer av sökorden användes med hjälp av den booleska 

söktermen AND. I PubMed söktes artiklar med MeSH-termer och övriga databaser söktes det 

med deras egen uppslagsbok för att inte missa någon artikel. Det söktes även artiklar i 

fritextsökning. Det användes trunkering av sökorden för att inte missa relevanta artiklar. 

Sökning utfördes i alla ovan nämnda databaser med samtliga sökord i olika kombinationer. 

För att sökningen skulle vara systematisk inleddes den med ett sökord. Då träffarna blev för 

många att de inte blev ett hanterbart material fortsatte författarna därefter att kombinera olika 

sökord på ett sådant sätt som kunde generera till relevanta artiklar. De artiklar som redovisas i 

tabell 1 är de sökningar som genererade material till analysen. Det utfördes även en manuell 

sökning i artiklarnas referenslistor för att inte missa någon relevant artikel. 

 

Tabell 1. Översikt av systematisk litteratursökning  

 

Databas: CINAHL, utfördes 2012-01-17 -  2012-02-23 

Begräsningar: English, Peer reviewed 

   

Söktermer Index Antal träffar Valda 

artiklar 

Sexuality* FT 12695  
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Databas: CINAHL, utfördes 2012-01-17 -  2012-02-23 

Begräsningar: English, Peer reviewed 

   

Söktermer Index Antal träffar Valda 

artiklar 

Communication* FT 55335  

Communication AND nurse AND sexuality FT 3 1 

Nurse AND communication AND sexuality FT 18 1 

PLISSIT FT 38 1 

 
Nursing AND communication AND Sexual health FT 13 1 

Female cancer AND sexuality And Communication FT 11 1 

Communication AND sexual issues FT 31 1 

genital neoplasms AND sexuality FT 76 2 

female genital neoplasm AND Interventions AND 

sexuality 

FT 15 1 

nurse attitudes AND sexuality FT 47 1 

Sexuality assessment FT 9 1 

BETTER model AND sexuality FT 7 1 

Information AND delivering AND sexual health FT 6 1 

Sexuality AND nurses attitudes FT 50 2 

Totalt antal valda artiklar:   15 

FT= fritext    

 

 

Databas: PubMed, utfördes 2012-01-17 - 2012-02-23    

Söktermer Index Antal träffar Valda 

artiklar 

Communication* FT 222898  

Communication* AND Sexuality* FT  984  

Nurses roll AND sexuality AND women AND cancer CQ 26 1 

Totalt antal valda artiklar:   1 

CQ= clinical queries    

 

Databas= PsycInfo, utfördes 2012-01-17 - 2012-02-23 

Begränsningar: Peer reviewed 

   

Söktermer Index Antal träffar Valda 

artiklar 

Sexuality*  16581  

Communication*  155617  
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Databas= PsycInfo, utfördes 2012-01-17 - 2012-02-23 

Begränsningar: Peer reviewed 

   

Söktermer Index Antal träffar Valda 

artiklar 

Sexuality AND discussion AND female cancer  14 1 

Totalt antal valda artiklar:   1 

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna som valdes ut kvalitetsgranskades. Kvantitativa och kvalitativa artiklar granskades 

enligt bilagorna F, G eller H i Wilman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 173-176). 

Kvalitetsgranskningsprotokollen modifierades, till exempel då studien var en 

enkätundersökning togs frågor om randomiseringsförfarandet bort. Författarna 

kvalitetsgranskade de första tre artiklarna var och en för sig för att sedan jämföra resultaten. 

Eftersom dessa granskningar samstämde skedde resterande granskningar tillsammans. Det 

utfördes slutligen en uträkning på ja och nej svaren. Ja-svar fick ett poäng och nej-svar fick 

noll poäng. Detta omvandlades därefter till procent utifrån den totala möjliga poängsumman 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s.96). 

 

Tabell 2. Kvalitetsgranskning med procentindelning 

Procentsats Kvalitetsgradering 

80-100% Hög kvalité 

70-79% Medel kvalité 

60-69% Låg kvalité 

 
Tabell 3. Kvalitetsgranskning av valda artiklar (n=17) 

Författare  

(år)/ land           

Typ av 

studie 

Deltagare/ 

Bortfall 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Andersen & 

Van Der Does 

(1998)/  USA 

Kvantitativ  Litteraturöversikt/ 

38 artiklar 

Påverkan på sexualiteten 

på grund av gynekologisk 

cancer är ett internationellt 

problem. 

 

Hög 

Audette & 

Waterman 

(2010)/ USA 

Kvantitativ  Litteraturöversikt/ 

22 artiklar 

Det är viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonal 

bibehåller förståelsen av 

hur olika behandlingar ger 

effekt på sexualiteten och 

använda sig av effektiv 

kommunikation, 

bedömning och 

hanteringsstrategier vid 

vård av överlevare av 

gynekologisk cancer 

Medel 
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Tabell 3 (forts.) Kvalitetsgranskning av valda artiklar (n=17) 
Författare(år)/ 

land           

Typ av 

studie 

Deltagare/ 

Bortfall 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 
Bourgeois-Law 

& Lotocki 

(1999)/ Kanada 

Kvantitativ 73 Kvinnor/ 

3 st. 

Enkät/ Statistisk 

analys. 

60% av kvinnorna hade 

velat ha mer information 

angående sexualitet före 

och efter behandlingen. 

 

Hög 

Bruner & Boyd 

(1999)/ USA 

Kvalitativ 9 kvinnor/ 

3 st. 

Intervjuer i 

fokusgrupper med 

kvinnor som har 

behandlats för 

gynekologisk eller 

bröstcancer/ 

Innehållsanalys 

Kvinnorna ansåg att hälso- 

och sjukvårdspersonal 

skulle vara öppnare kring 

ämnet sexualitet. De 

önskade även få 

bedömning och 

rådgivning. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 
Corney, Everett, 

Howells & 

Crowther 

(1992)/ 

Storbritannien 

Kvantitativ 105 kvinnor/ 

31 st. 

Enkät/ statistisk 

analys. 

En majoritet av de 

cancerdrabbade kvinnorna 

hade velat ha mer 

information och 

rådgivning angående 

sexualitet. 

 

Medel 

 
Faithfull & 

White (2008)/ 

Storbritannien 

Kvantitativ 92 

sjukskötersk

or/ inget 

bortfall. 

Enkät/ statistisk 

analys. 

Informationen som gavs 

muntligt var av samma 

karaktär som den som gavs 

skriftligt. 

  

Medel 

 

 

Gamel, 

Hengeveld & 

Davis (2000)/ 

Nederländerna 

Kvantitativ  Litteraturöversikt/  

41 artiklar 

Identifierade tre tillfällen 

då information och 

rådgivning behövdes som 

mest. 

 

Hög 

Kaplan & 

Pacelli (2011)/ 

Tyskland 

Kvantitativ  Litteraturstudie/  

Diskurs 

Kommunikations-modeller 

såsom PLISSIT och 

BETTER kan hjälpa 

sjuksköterskor få 

självförtroende inom 

området att kommunicera 

om sexualitet. 

Låg 

 

 

 

 

Lewis & Bor 

(1994)/ 

Storbritannien 

Kvantitativ 161 

personal 

inom 

vården/ 16 

st. 

Enkät/ statistisk 

analys 

För att kunna undervisa 

sjuksköterskor i sexuell 

hälsa måste deras attityder 

såväl som deras känslor tas 

i beaktning. 

Medel 

 

 

 

 

 

Mick (2007)/ 

USA 

Kvantitativ  Litteraturstudie/ 

Diskurs 

Framtog tio strategier för 

sjuksköterskan att kunna 

bedöma patientens 

sexuella hälsa och bekräfta 

dennes upplevelser för att 

på så sätt öka patientens 

livskvalité. 

 

Låg 
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  Tabell 3 (forts.) Kvalitetsgranskning av valda artiklar (n=17) 
Författare(år)/ 

land           

Typ av 

studie 

Deltagare/ 

Bortfall 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Mick, Hughes & 

Cohen (2004)/ 

USA 

Kvantitativ  Litteraturstudie/ 

Diskurs 

BETTER-modellen kan 

hjälpa sjuksköterskan att 

inkludera sexualitet i 

hälsobedömningen av 

patienten. 

Låg 

 

 

 

 

 

Miller & 

Mangan (1983)/ 

USA 

Kvantitativ 40 kvinnor/ 

Inget 

bortfall. 

Enkät/ 

Sambandmått 

Olika människor har behov 

av olika mängd 

information. 

Hög 

 

 

 

Oskay, Beji, Bal 

& Yilmaz 

(2010)/ Turkiet 

Kvantitativ  Litteraturöversikt/ 

27 artiklar. 

Tar upp olika 

kommunikations-modeller 

för att tala om sexualitet 

som kan användas inom 

vården av vårdpersonal. 

Hög 

 

 

 

 

 

Southard & 

Keller (2008)/ 

USA 

 

Kvantitativ 

 

52 patienter 

med cancer/ 

3 st. 

 

Enkät/ Statistisk 

analys. 

 

Det är viktigt att göra en 

bedömning av patienters 

hälsa utifrån ett 

patientperspektiv 

 

Hög 

 

 

Taylor & Davis 

(2006)/ 

Storbritannien 

 

Kvantitativ 

  

Litteraturstudie/ 

Diskurs 

 

Författarna föreslår en EX-

PLISSIT modell för att 

förbättra sjuksköterskans 

kommunikation rörande 

sexualitet med patienten. 

 

Låg 

 

Waterhouse & 

Metcalfe 

(1991)/ USA 

Kvantitativ 73 personer/ 

15 st. 

Enkät/ statistisk 

analys. 

Positiva attityder från 

personernas sida att 

sjuksköterskan bör tala om 

sexualitet med dennes 

patienter. Sjuksköterskan 

bör anta att patienten anser 

det vara lämpligt att hon/ 

han tar upp ämnet. 

Hög 

 

Wilmoth & 

Spinelli (2000)/ 

USA 

 

Kvantitativ 

  

Litteraturöversikt/ 

18 artiklar 

 

Information och 

rådgivning behövs genom 

hela sjukdomsförloppet 

och vid efterbehandlingens 

gång och ska ges av 

sjuksköterska eller annan 

vårdpersonal. 

 

 

Hög 

 

Analys 

Upplägget av litteraturöversikten inspirerades av Whittemore och Knafl (2005). Efter 

kvalitetsgranskningen lästes artiklarna i sin helhet och delades in efter vilken typ av studie de 

tillhörde, för att få en första struktur. Därefter extraherades av textenheter från artiklarnas 

resultat som svarade mot syftet. Dessa textenheter märktes för att kunna spåras till 
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originalartikeln samt organiserades och sorterades efter likheter och skillnader i kategorier av 

faktorer. Denna sortering skedde i flera steg, det började med flera olika specifika kategorier 

och fördes därefter samman till större och bredare kategorier. Det bildades slutligen fem olika 

kategorier av faktorer.  

 

Då Whittemore och Knafl inte beskriver i detalj hur tabeller ska vara konstruerade användes 

inspiration från Koch (2006) vid presentation av analys och resultat. Metoden som används i 

artikeln för att presentera data i tabellform (se tabell 3) är utförlig och ger en tydlig bild över 

materialet som analyserats. Varje resultat del avslutas med en syntes (jmf. Koch, 2006). 

 

Resultat 

Analysen inkluderade sjutton artiklar, varav sju var kvantitativa, nio var litteraturstudier och 

en var kvalitativ. Då resultatet av dessa artiklar sammanställdes kunde författarna utläsa fem 

kategorier av faktorer som är viktiga för ett framgångsrikt samtal om sexualitet. Dessa var 

tydlig förberedelse innan samtalet, skapa tillit i början av samtalet, identifiera specifika behov 

under samtalet, individanpassa interventioner samt dokumentation som utvärdering och/ eller 

uppföljning. 

 

Tydlig förberedelse innan samtalet 

Självinsikt och fördomar 

Sju artiklar (Audette & Waterman, 2009; Bourgeois-Law & Lotocki, 1999; Gamel, 

Hengeveld & Davis, 2000; Mick, 2007; Mick, Hughes & Cohen, 2004; Taylor & Davis, 2006; 

Wilmoth & Spinelli, 2000) visar på betydelsen av att sjuksköterskan är väl förberedd innan 

samtalet tar vid. För att kunna förbereda sig bör sjuksköterskan först inse vikten av ett samtal 

om sexualitet (Mick, 2007). Samtalet kan ge en positiv inverkan på kvinnans upplevelse av 

livskvalité. Innan sjuksköterskan initierar samtalet med kvinnan är det viktigt att denne 

förbereder sig mentalt, till exempel genom att medvetandegöra sina egna fördomar och skaffa 

förståelse för hur dessa påverkar dennes beteende i en viss situation. Detta för att inte agera på 

ett sätt som verkar kränkande för kvinnan (Audette & Waterman, 2010). Mick (2007) visar att 

sjuksköterskor har en viss tendens att agera utefter sina fördomar när det kommer till att tala 

om sexualitet. Studier (Audette & Waterman, 2010; Mick, 2007) visar att förutfattade 

meningar finns kring kvinnans sexualitet i relation till ålder, sexuella läggning och kultur. Det 

är även viktigt att sjuksköterskan identifierar egna känslor kring att samtal om ämnet 
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sexualitet, exempelvis om denne upplever situationen som besvärande eller pinsam (Audette 

& Waterman, 2010). Upplever sjuksköterskan situationen som pinsam kommer även patienten 

att göra det (Taylor & Davis, 2006). När sjuksköterskan är väl förberedd och hanterat sina 

egna förutfattade meningar kan hon initiera ett samtal med öppenhet och förbli en objektiv 

lyssnare för patienten (Mick, 2007).  

 

Miljö 

Ett samtal bör endast äga rum då sjuksköterskan är väl förberedd, har avsatt tid för det och är 

villig att initiera samtalet kring sexualitet (Mick et al. 2004). För att ytterligare förbereda sig 

och skaffa sig en grund att stå på kan sjuksköterskan ta hjälp av bedömningsformulär, som en 

skriftlig minneslista att ta med till samtalet. Detta för att säkerställa att alla delar kring 

sexualitet täcks så att det inte blir fördomarna som styr (Bruner & Boyd, 1999; Mick, 2007). 

Det är även av betydelse att förbereda miljön. Miljön bör vara lugn och privat för att främja 

ett samtal om sexualitet (Audette & Waterman, 2010). 

 

Kunskap 

Sjuksköterskan bör vara väl informerad om ämnet och har ett ansvar att uppdatera sin 

kunskap om ämnet och rätt tillfälle innan denne initierar samtalet med kvinnan (Mick, 2007). 

I en studie (Lewis & Bor, 1994) visade det sig att sjuksköterskor med högre kunskap inom 

ämnet också var mer villiga och öppnare att tala om sexualitet med patienterna. 

Sjuksköterskan bör även vara förberedd på att det kan komma olika frågor och funderingar 

från kvinnans sida beroende på i vilket skede av sjukdomsförloppet hon befinner sig 

(Bourgeois-Law & Lotocki, 1999; Gamel et al., 2000; Mick et al., 2004). Det finns tre olika 

skeden där det rekommenderas att tala om sexualitet med patienten. Till dessa skeden tillhör 

diagnos och behandling, återhämtning samt återbyggnad av det sexuella livet (Gamel et al., 

2000; Mick, et al., 2004). Vid diagnostillfället har kvinnorna oftast frågor om hur sjukdom 

och behandling kommer att påverka deras sexualitet (Gamel et al., 2000). Kvinnan är dock 

oftast så pass chockad över beskedet att denne har svårigheter att ta till sig information 

(Gamel et al., 2000; Mick et al., 2004). Under behandlingsperioden är det viktigt att 

sjuksköterskan är redo att tala om sexualitet vid ett lämpligt tillfälle (Mick et al., 2004). Vid 

återhämtning och hemgång vill kvinnorna gärna ha information angående det första samlaget, 

när det får ske och vad de kan förvänta sig. Vid återuppbyggandet av det sexuella livet vill 

kvinnorna ha information om problem som kan uppstå och hur de kan lösa dem (Gamel et al., 

2000; Mick et al., 2004).  Detta skede inleds oftast sex månader efter behandlingen då 
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kvinnorna vill komma tillbaka till sin vardag. Det är väsentligt att tala om eventuella problem 

och lösningar innan de uppstår så att kvinnorna kan förbereda sig (Gamel et al., 2000). 

 

Förbereda kvinnan  

Då kvinnan inte är medveten om att hon kan tala om sexualitet ligger ansvaret hos 

sjuksköterskan att initiera ämnet (Taylor & Davis, 2006). Innan samtalets gång är det av 

största vikt för sjuksköterskan att vara tydlig med vad samtalet berör så att kvinnan kan 

förbereda sig. I det här skedet kan sjuksköterskan fråga kvinnan om partnern bör inkluderas i 

samtalet. Det är samtidigt viktigt att förtydliga för kvinnan att hon har rätt att neka till 

samtalet (Wilmoth & Spinelli, 2000). Väljer kvinnan att inte prata om sexualitet kan frågan 

ändå ställas vid ett senare tillfälle. Sjuksköterskan bör även vara observant på kvinnans 

kroppsspråk. Upplever denne till exempel ämnet som obekvämt eller pinsamt kan detta visas i 

kroppsspråket (Taylor & Davis, 2006). 

 

Sammanfattningsvis innebär en tydlig förberedelse att sjuksköterskan förbereder sig själv 

mentalt genom självinsikt och kunskap om ämnet samt var i sjukdomsförloppet ett samtal är 

av betydelse. Även miljön ska tas i beaktan under förberedelsen samt förberedelse till kvinnan 

om samtalets innebörd och eventuell partners medverkan. 

 

Skapa tillit i början av samtalet 

Empati 

För att samtalet om sexualitet ska vara givande för såväl kvinna som sjuksköterska måste 

kvinnan känna att hon kan lita på och anförtro sig till vederbörande. Detta kan minska rädsla 

hos kvinnan och skapa ett utlopp för hennes känslor (Corney, Everett, Howells & Crowther, 

1992). En studie (Southard & Keller, 2008) visade att kvinnor gärna ville att sjuksköterskan 

skulle vara empatisk och inte nedlåtande för att de skulle känna att de kunde lita på denne.  

För att kunna introducera ämnet på ett respektfullt sätt kan sjuksköterskan med fördel inleda 

med att förklara att man bryr sig om patientens välbefinnande och att en aspekt av 

välbefinnandet är sexualitet (Mick, 2007; Mick et al., 2004; Oskay, Beji, Bal & Yilmaz, 

2011). Det är viktigt att sjuksköterskan ber kvinnan om lov att få tala om ämnet (Audette & 

Waterman, 2010; Kaplan & Pacelli, 2011). I det här skedet av samtalet ska sjuksköterskan 

försöka normalisera ämnet så att kvinnan känner sig så bekväm som möjligt. Sätt att göra 

detta på är att ge generell information om behandlingens effekter på kroppen (Taylor & Davis, 

2006; Wilmoth & Spinelli, 2000) och att cancern samt dess behandling kan få stora effekter 
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på olika livskvalitéfrågor såsom sexualitet (Mick, 2007).  Genom att sjuksköterskan visar ett 

öppet sinne att tala om sexualitet skapas tillfälle för kvinnan att våga öppna upp och uttrycka 

eventuella bekymmer och fundering kring sexualitet (Audette & Waterman, 2010; Kaplan & 

Pacelli, 2011; Mick et al., 2004). Skapar inte sjuksköterskan tillit eller är kapabel till att ta upp 

ämnet kommer det att finnas stora svårigheter i att identifiera eventuella behov hos kvinnan 

(Taylor & Davis, 2006). 

 

Respekt 

Det handlar inte bara om vad sjuksköterskan talar om utan även sättet hon talar på är av 

betydelse. Det är viktigt att sjuksköterskan anammar respektfullt och tydligt språk med en ton 

som uttrycker bekvämlighet (Oskay et al., 2011). Detta genererar att kvinnan kan förstå att 

samtal kring sexualitet ingår i sjuksköterskans yrkesutövning (Taylor & Davis, 2006; 

Wilmoth & Spinelli, 2000). Det är viktigt att upplysa kvinnan om att hon är välkommen att 

fråga om vad som helst även om sjuksköterskan kanske inte har svar på allt (Mick et al., 

2004).  

 

Sammanfattningsvis handlar att skapa tillit om att på ett respektfullt sätt introducera och 

normalisera ämnet och på så sätt få kvinnan att öppna upp och våga tala om sina eventuella 

behov. 

 

Identifiera specifika behov under samtalet  

Att ställa frågor 

Då tillit har skapats och kvinnan känner sig bekväm att öppna sig kan sjuksköterskan få 

tillgång till värdefull information som rör patientens sexuella hälsa (Mick, 2007). Samtalet 

handlar inte enbart om att sjuksköterskan ställer frågor utan även att kvinnan ska få stöd 

(Corney et al., 1992). Sker samtalet på kvinnans villkor är det större chans att hennes faktiska 

behov uppdagas och inte de behov sjuksköterskan kanske förväntar sig att kvinnan har (Mick, 

2007). Ställer sjuksköterskan öppna frågor istället för direkta frågor kan sjuksköterskan få 

mer innehållsrik information (Oskay et al., 2011; Wilmoth & Spinelli, 2000). Sjuksköterskan 

kan initiera frågorna med ett påstående för att försöka få kvinnan att förstå att hon inte är 

ensam i sin situation och att eventuella problem är vanligt förekommande. Hur sjuksköterskan 

exempelvis kan ställa frågorna är: ”Kvinnor drabbade av (en åkomma) upplever ofta 

förändringar i sexualiteten, på vilket sätt upplever du din sexualitet?” eller ”Många kvinnor är 

oroliga för hur cancern eller behandlingen kommer att påverka deras sexualitet, upplever du 
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någon sådan oro?” (Oskay et al., 2011; Taylor & Davis, 2006). Sjuksköterskan kan behöva 

ställa mer intima frågor för att kunna göra en bedömning om kvinnans behov, såsom direkta 

frågor om sex (Corney et al., 1992; Oskay et al., 2011). Det kan även då vara fördelaktigt att 

använda ett påstående innan frågan ställs så att inte kvinnan känner sig stött (Oskay et al., 

2011). Under samtalets gång bör sjuksköterskan uttrycka förståelse för att vissa ämnen är 

svåra att tala om men att hon/han är villig att lyssna (Mick, 2007).  

 

Att lyssna 

Sjuksköterskan bör anamma en aktivt lyssnande metod för att kunna identifiera specifika 

behov, så att sjuksköterskan inte missar detaljer som kvinnan uttrycker (Oskay et al., 2011).  

För att få en bred förståelse över kvinnans situation och hennes behov bör sjuksköterskan 

beröra alla aspekter kring sexualiteten, som till exempel relationer, familjeförhållanden, 

hälsostatus, sexliv och välmående (Mick, 2007; Oskay et al., 2011).   

 

Sammanfattningsvis handlar att identifiera specifika behov om att samtal ska ske på kvinnans 

villkor och det krävs både öppna och direkta frågor som kräver kunskap om ämnet för att 

kunna identifiera specifika behov hos kvinnan. 

 

Individanpassa interventioner efter behov  

Information 

När behov har blivit identifierade bör sjuksköterskan utföra interventioner för att möta 

kvinnans behov (Wilmoth & Spinelli, 2000). Interventioner som sjuksköterskan utför i 

samband med sexualitet handlar om information och rådgivning. Information och rådgivning 

som ges ska ske utifrån de behov som har identifierats. Studier (Bourgeois-Law & Lotocki, 

1999; Waterhouse, Metcalfe, 1991) visar att patienter helst vill ha information kring sexualitet 

av sjuksköterskan. Informationen kan handla om cancern eller behandlingens effekter på 

sexualiteten (Audette & Waterman, 2010; Mick et al., 2004; Taylor & Davis, 2006). Det är 

viktigt att informationen individanpassas så att den inte blir för generell samt att den känns 

relevant för kvinnan. Annars finns det risk att inte kvinnan kan ta till sig informationen 

(Taylor & Davis, 2006). I en studie (Bourgeois-Law & Lotocki, 1999) förklarade kvinnor att 

de hade velat prata om deras känslor gällande femininitet medan den informationen de fick 

handlade om fertilitet. Deras behov hade på så vis inte tillgodosetts. I informationsstadiet bör 

sjuksköterskan klargöra vad som är felaktig information och särskilja myter från vad som är 

fakta (Taylor & Davis, 2006). Information ska ges på ett rakt och tydligt sätt så att kvinnan 
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förstår och kan ta till sig den (Taylor & Davis, 2006; Wilmoth & Spinelli, 2000). Flera studier 

visar på att ett informationstillfälle inte är tillräckligt utan att det krävs upprepade samtal för 

att kvinnor ska kunna ta emot och förstå informationen (Bourgeois-Law & Lotocki, 1999; 

Gamel et al., 2000; Mick et al., 2004). Mängden information som ges bör också 

individanpassas efter vad kvinnan känner att hon orkar med (Miller & Mangan, 1983). 

Sjuksköterskan kan även ge skriftlig information för att förtydliga det som sagts och det som 

kanske inte togs upp (Audette & Waterman, 2010; Faithfull & White, 2008; Taylor & Davis, 

2006). En studie (Bourgeois-Law & Lotocki, 1999) visar att kvinnorna ansåg att den skriftliga 

informationen var för generell.  

 

Rådgivning 

Förutom information kan även krävas specifik rådgivning som innehåller åtgärder som 

kvinnan kan utföra för att lösa eller lindra sina problem (Wilmoth & Spinelli, 2000). I detta 

fall innebär det att det är kvinnans problem som styr vad rådgivningen innehåller. Rådgivning 

bör täcka alla områden som rör sexualitet. Det kan exempelvis innebära att ge råd om 

alternativa metoder att få orgasm eller råd om att känna sig attraktiv och feminin (Taylor & 

Davis, 2006). Patienten bör alltid tillfrågas om denne vill ha rådgivning (Mick et al., 2004). 

Om sjuksköterskan känner att problem eller behov som uppkommer är utanför hennes 

kompetensområde har hon ett ansvar att hänvisa kvinnan till en annan med lämplig profession 

(Oskay et al., 2011; Wilmoth & Spinelli, 2000).  Det är då viktigt att sjuksköterskan 

informerar om att det finns resurser för att hjälpa och stödja henne (Mick et al., 2004; Oskay 

et al., 2011).  

 

Sammanfattningsvis innebär individanpassa interventioner att det krävs relevant information 

som kvinnan förstår och kan ta till sig samt individanpassad rådgivning för att kunna möta 

kvinnans individuella behov. 

 

Dokumentation som utvärdering och/eller uppföljning 

Efter samtalet ska sjuksköterskan dokumentera i kvinnans journal att det har skett ett samtal 

om sexualitet och eventuell information och rådgivning som har givits (Mick et al., 2004). 

Dokumentation sker delvis för att annan personal ska veta att ämnet har tagits upp samt att det 

ska kunna ske en uppföljning av kvinnans behov. Under uppföljningen bör även eventuella 

interventioner utvärderas för att se om de är tillräckliga (Oskay et al., 2011). Flera studier som 

tas upp i Andersen och Van Der Does (1994) studie anger att kvinnor upplevde problem i 
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relation till sexualiteten tolv månader efter behandling. En annan studie (Gamel et al., 2000) 

visar att kvinnor upplevde problem så långt som sju år efter behandling. Samtidigt visar även 

studien att kvinnorna lider i tystnad då deras problem inte diskuteras eller följs upp av 

vårdpersonal. 

 

Sammanfattningsvis innebär dokumentation om att kunna utvärdera och följa upp eventuella 

problem och interventioner. 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att hitta faktorer för ett framgångsrikt samtal om 

sexualitet med kvinnor drabbade gynekologisk cancer. Det funna resultatet blev följande fem 

kategorier av faktorer: tydlig förberedelse innan samtalet, skapa tillit i början av samtalet, 

identifiera specifika behov under samtalet, individanpassa interventioner efter behov samt 

dokumentation som utvärdering och/eller uppföljning.  

 

Faktorn tydlig förberedelse innefattade att sjuksköterskan ska kunna få självinsikt om sin egen 

människosyn och sina eventuella förutfattade meningar om kvinnan för att kunna bemöta 

denne på ett respektfullt sätt. I ICN:s etiska kod (International council of nurses [ICN], 2006) 

för sjuksköterskor poängteras vikten av att sjuksköterskan tar hänsyn till andras värderingar, 

sedvanor, familjeförhållanden etcetera. Filosofen Lévinas skriver att människan ofta försöker 

kategorisera andra och gör en människa detta är det lätt att hon inte ser den andra människan 

för den hon är. En människa bör istället bemöta en annan människa som någon man själv 

aldrig kommer att förstå och något som är absolut annorlunda än en själv. Detta medför att 

inställningen till den andra människan blir mer öppen i mötet (Lévinas 1988, s.100-101). 

Följaktligen behöver sjuksköterskan en öppen inställning till kvinnan för att kunna försöka 

förstå vem hon är. Lögstrup (1994, s.50- 51) beskriver att genom en människas inställning till 

en annan formas mötet dem emellan och på så sätt formas den andres värld negativt eller 

positivt. Detta förtydligar betydelsen av att sjuksköterskan har ett öppet sinne i mötet då 

denne kommer att kunna påverka kvinnans upplevelse av samtalet positivt.  

 

Resultatet i litteraturöversikten visade att sjuksköterskan behöver kunskap och förberedelse 

inför samtalet. Det överensstämmer med de krav som McCormack, Karlsson, Dewing och 

Lerdal (2010) beskriver ställs på sjuksköterskan såsom självinsikt, såväl social som 
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professionell kompetens samt engagemang i yrket. Detta för att kunna utföra personcentrerad 

vård på bästa sätt. Resultatet visar att de sjuksköterskor som hade mer utbildning inom ämnet 

sexualitet även var mer bekväma att samtala om det med kvinnan. Detta överensstämmer med 

Hautamäki, Miettinen, Kellumpu-Lehtinen, Aalto & Lehtos (2007) studie där det påvisades 

att den största anledningen till att sjuksköterskor bortser från att samtala om sexualitet med 

patienten är att de inte kände sig nog utbildade inom ämnet. Skelton och Matthews (2001)  

visade att vårdpersonal var positiva till att fått gå kurser i hur de skulle samtala om sexualitet 

med patienten. De kände även att de hade blivit mer medvetna om ämnet och att de efter 

kursens gång kunde integrera det i omvårdnaden av patienterna. Det krävs därför utbildning 

för sjuksköterskor i hur de kan samtala om sexualitet för att slutligen gagna kvinnans 

välbefinnande.  

 

I resultatet framkom det att en viktig faktor var att skapa tillit hos kvinnan. Tillit är ett 

mångdimensionellt begrepp och det krävs för att en relation ska kunna skapas. Tillit innebär 

att det finns förväntningar på den någon litar på. Det finns även en tro beträffande en god vilja 

hos den man litar på och beroende på situation och person förändras dessa förväntningar. I en 

vårdsituation mellan sjuksköterska och patient är det sjuksköterskans förmåga att uppfylla 

patientens förväntningar som styr huruvida patienten kommer att lita på sjuksköterskan 

(Sellman, 2007). Resultatet visade att tillit är nyckelfaktorn till att samtalet ska kunna bli 

framgångsrikt, speciellt då kvinnor drabbade av gynekologisk cancer är i en utsatt situation 

samt att sexualitet är ett särskilt känsligt ämne.  

 

Litteraturen beskriver vidare att patienter förväntar sig att sjuksköterskan ska kunna förstå 

denne och dennes behov samt tillgodose dessa. Misslyckas sjuksköterskan med detta kan det 

skapas en misstro från patientens sida (Sellman, 2007). Detta kan ses i relation till resultatet 

då en framgångsfaktor för var att identifiera individuella behov hos kvinnan samt tillgodose 

dessa. En av konsekvenserna av att inte tillfredsställa individuella behov kan vara att det 

skapar misstro hos kvinnan. I och med att sjuksköterskan, i sin roll, inte bara representerar sig 

själv utan även sin profession kan detta generera att patienten misstror samtliga 

sjuksköterskor. Det behöver inte betyda att sjuksköterskan agerar utifrån illvilja utan snarare 

att det sker ett misstag. Vidare beskrivs det som ett personligt angrepp att få sin tillit förrådd 

och det kan leda till att personen känner sig besviken och sårad. Patienter befinner sig i en 

situation där de är särskilt sårbara. Ett svek av tilliten skulle därför kunna vara förödande 

(Sellman, 2007). Det är därför av ytterst vikt att sjuksköterskan skapar tillit i början av 
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samtalet med kvinnan och underhåller denna tillit under resten av vårdkontakten. För att 

skapa en tillitsfull relation krävs vänlighet, självsäkerhet och omsorgsfullhet från 

sjuksköterskans sida (McQueen, 2000). Detta beskrevs av kvinnorna i resultatet i 

litteraturöversikten då de kände att det var viktigt att sjuksköterskan var empatisk samt inte 

nedlåtande. I litteraturen (McAllister, Matarasso, Dixon & Shepperd, 2004) beskrivs det att 

patienter har kontroll över vad sjuksköterskan får veta om deras liv. Ju mer tillit som finns för 

sjuksköterskan desto mer kommer denne att få veta om patienten. Tillit är således en 

förutsättning för att patienters behov ska kunna identifieras. 

 

Resultatet visade på att samtalet bör ske utifrån kvinnans villkor och att interventionerna ska 

individanpassas. Personcentrerad vård innebär att fokus ligger på att försöka lära känna och 

förstå patienten som person och att alla beslut ska utgå från denne, så att det blir en 

delaktighet i vården. Detta ska ses som ett samarbete mellan patient och vårdpersonal. 

Samarbete mellan sjuksköterska och patient innebär att det ska finnas en ömsesidig respekt, 

tillit och att båda individer har olika delar att tillföra för att förbättra omvårdnaden. Det kan 

skapas relevanta mål och en gemensam strävan efter dessa i och med att patienten känner sig 

själv bäst och att sjuksköterskan har en professionell kunskap om ämnet (McQueen, 2000).  

Toombs (1993, s.111) beskriver vikten av ett samarbete mellan vårdare och patient för att 

kunna identifiera behov och utföra lämpliga interventioner. I samtalet sker således ett 

samarbete mellan sjuksköterska och kvinna där båda har något att tillföra. Trots att det är ett 

samarbete så är det patienten som är utgångspunkten och sjuksköterskan får anpassa sig. En 

personcentrerad vård genererar till att patienten känner sig sedd och respekterad (McAllister 

et al., 2004). Detta kan ses i relation till att sjuksköterskan ska anpassa samtalet efter kvinnan 

och vara lyhörd för dennes behov.  

 

 I litteraturöversiktens resultat framkom det att information ska vara förståelig på ett sådant 

sätt att kvinnan kan ta till sig denna samt att sjuksköterskan ska klargöra för eventuell felaktig 

information. Antonovsky (2005, s.43-45) redogör för begreppet KASAM som innebär känsla 

av sammanhang. Det finns tre komponenter som ingår i detta begrepp vilka är meningsfullhet, 

hanterbarhet och begriplighet. Begriplighet beskrivs som en viktig komponent för upplevelse 

av hälsa. Begreppet innebär att en person förstår vad som pågår och vad denne kan förvänta 

sig av en given situation vilket främjar personens förmåga att hantera situationen och 

eventuella svårigheter denne stöter på. Detta stödjer resultatet i litteraturöversikten då vikten 

av att kvinnan begriper sin situation är väsentlig för att hon ska kunna hantera den. 
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Resultatet visade även på att rådgivning bör vara skräddarsydd efter kvinnans behov, vilket är 

i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) som fastställer att vård och 

rådgivning ska individanpassas och bygga på respekt för patientens integritet, säkerhet och 

delaktighet. Lögstrup (1994, s.54) skriver att den andra människans liv ligger i ens händer då 

ett möte sker. Han beskriver även att det finns ett outtalat ansvar hos människor att värna om 

varandra i och med att vi alla är en del av varandras upplevelser och världar. Sjuksköterskan 

och samtalet tillhör en del av kvinnans sjukdomsupplevelse och sjuksköterskan har ett såväl 

professionellt som medmänskligt ansvar att se till att kvinnan inte känner sig kränkt. 

 

Efter samtalet ska dokumentation ske för att kunna utvärdera eller följa upp samtalet. Enligt 

ICN:s etiska kod understryks det att sjuksköterskan bör använda sitt omdöme då hon delger 

information hon fått från patienten eller närstående (ICN, 2006). Sexualitet är ett känsligt 

ämne och det är därför av ytterst betydelse att sjuksköterskan tänker på vad och på vilket sätt 

samtalet journalförs. Enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) är syftet med journalen att det 

ska vara en informationskälla för patient och vårdpersonal samt att den ska möjliggöra 

uppföljning och utveckling av vården. Uppföljning och utvärdering kring en patients tillstånd 

beskrivs även som en viktig komponent av utförandet av personcentrerad vård (Manley, Hills 

& Marriot, 2011) 

 

Metoddiskussion 

Metoden för denna litteraturöversikt utgick ifrån Whittemore och Knafls (2005) beskrivna 

metod. För att diskutera arbetets trovärdighet har begreppen pålitlighet, bekräftbarhet och 

överförbarhet använts (Polit & Beck, 2011, s.584-585).  Författarna valde att inte exkludera 

några årtal eller studiedesigner för att kunna ta del av så mycket relevant material som möjligt 

skrivet inom ämnet så att inget förbisågs, något som är en styrka. En svaghet kan anses vara 

att det har använts artiklar av låg kvalité, de fick låg kvalité på grund av att de är diskurser. 

Anledningen till att de inkluderades i studien var att de tillförde så pass mycket till resultatet 

samt att de var skrivna av experter inom området och många artiklar refererade till dessa.  

 

Pålitligheten i arbetet uppnåddes genom att på ett tydligt sätt beskriva hela processen och 

samtidigt presentera den i text och tabellform. En svaghet kan vara att författarna inte har 

någon större erfarenhet av att utföra denna typ studie. Handledare och andra studenter 

granskade arbetet under processens gång för att kunna säkerställa pålitligheten i utförandet.  
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Författarna har använt sig av vedertagna instrument för att kunna bedöma kvalitén på 

artiklarna. En styrka är att författarna valde att kvalitetsgranska de första studierna var för sig 

för att säkerställa de granskade på samma sätt så att det inte blev för subjektivt. Något som 

ökar studiens validitet är att kvalitetsgranskningen har sammanställts i tabellform. Det som 

stärker trovärdigheten ytterligare är att författarna tog i beaktning då det fanns en 

översiktsartikel som refererade till en artikel som ingick i analysen. Genom en tydlig 

beskrivning av sökningen samt väl formulerade referenser utifrån den mall som är vedertagen 

av universitetet kan datan spåras och bekräftbarhet uppnås.  

 

Författarna anser att resultatet kan överföras på andra patientgrupper med goda resultat i och 

med det finns liknande problematik gällande sexualitet inom flera patientgrupper. De begrepp 

som berörs och diskuteras i arbetet kan ses som allmängiltiga såsom begreppet tillit vilket ger 

resultatet en hög överförbarhet.  

 

Slutsats 
Resultatet kan ses som en handlingsplan för sjuksköterskor. Denna inleds med en tydlig 

förberedelse som innebär att sjuksköterskan ska inhämta självinsikt och kunskap om ämnet. 

Det handlar även om att förbereda kvinnan inför samtalet och att det finns tidpunkter då dessa 

samtal kan vara mer relevanta samt avskild miljö. Därefter bör sjuksköterskan se till att skapa 

tillit som är en nyckelfaktor i såväl samtalet som i all vård. Ett framgångsrikt samtal i den här 

typen av vårdsituation innebär att kvinnan ska känna att samtalet ger henne stöd och att det 

kan vara ett utlopp för hennes känslor. Sjuksköterskan ska samtidigt känna att hon får 

tillräckligt med information från kvinnan för att kunna identifiera hennes individuella behov 

och tillgodose dessa genom individanpassad information samt rådgivning. Slutligen 

dokumenterar sjuksköterskan samtalet för utvärdering eller eventuell uppföljning. 

Framgångsrika samtal gällande sexualitet är viktigt för att kunna utföra en holistisk och 

personcentrerad omvårdnad av god kvalité vilket genererar hälsa och välbefinnande för berörd 

kvinna. Vidare forskning krävs om hur patienter upplever samtal om sexualitet, samt 

utvärdering av samtal som skett för att kunna se eventuella styrkor och brister.  
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