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Abstrakt 
Sexualitet i vården är ett relativt outforskat ämne, speciellt inom palliativ 

vård. I alla vårdsammanhang är det viktigt att patienter ses som individer och 

samtliga av deras behov ska mötas. Bland dessa behov glöms ofta sexualiteten 

bort, särskilt hos personer i behov av palliativ vård. Detta arbete är därför 

mycket viktigt att utföra. Syftet med denna litteraturstudie var att 

sammanställa kunskap om palliativ vård med fokus på sexualitet, ur detta 

syfte kom sedan tre frågeområden; Patienters syn på sexualitet, 

Vårdpersonals syn på sexualitet och Påverkan på relationen mellan partners. 

Litteratursökning utfördes i databaserna PubMed och CINAHL och 

resulterade i tio artiklar med olika metodologiska ansatser som användes i 

analysen. Analysen resulterade i tio kategorier, den fortsatta sexualiteten, 

begränsningar, viljan att ämnet tas upp, attityder, att prata om sexualiteten, 

ansvarsfråga, kunskap, kommunikation, begränsningar och förluster samt 

behov av stöd. Det som främst framkom i resultatet var brist på kunskap hos 

vårdpersonal, att sexualitet är ett känsligt och svårt ämne för både personal 

och patient samt att par inom palliativ vård upplever det svårt att få vara 

ensamma. Resultatet diskuterades utifrån litteratur om värdighet. 

Interventioner som sågs kunna hjälpa sjuksköterskor att ta upp ämnet 

sexualitet var Ex-PLISSIT samt rutiner. De slutsatser som kan dras av arbetet 

är att sjuksköterskor behöver mer kunskap om sexualitet, att rutiner för hur 

ämnet ska tas upp bör finnas. Möjlighet för par att vara nära varandra och 

möjlighet till avskildhet ska ges. En sjuksköterska ska alltid se patienten som 

hel individ med dennes autonomi och värdighet. 

 

Nyckelord: Palliativ omvårdnad, Sexualitet, Litteraturstudie, Patienter, 

Vårdpersonal, Partner  
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I det medicinska sammanhanget betyder ordet palliativ att lindra eller att ge tillfällig lättnad. 

Det är viktigt att skilja på palliativ vård och sedvanlig vård. Att vårdas palliativt innebär att 

vården enbart är till för att lindra symtom och inte för att bota eller bromsa sjukdomen. 

Multidisciplinära team arbetar tillsammans för att patienten och dennes familj ska få hjälp 

genom att kontrollera symtom och att patienterna ska vara smärtstillade. De som vårdas 

palliativt är alltså människor som har en sjukdom som ej går att bota. Detta behöver ej enbart 

vara gamla, multisjuka människor (Pastrana, Jünger, Ostgathe, Elsner & Radbruch, 2008). 

Palliativa patienter kan vara allt från spädbarn (Rapoport, Obwanga, Sirianni, Librach & 

Husain, 2013), till vuxna och äldre människor (Pastrana et al., 2008). Patienterna kan med en 

adekvat palliativ vård känna sig fungerande och nästintill friska. Den vanligaste diagnosen 

hos palliativa patienter är någon form av cancer (ibid.) 

 

Cancer är en vanlig sjukdom i befolkningen och påverkar individen på flertalet vis, bland 

annat påverkas sexualiteten. Den primära behandlingen för cancer är kirurgiska ingrepp, dessa 

påverkar framförallt sexualiteten när cancern finns i genitalier. Ingreppen kan påverka 

personer exempelvis genom att det kan försvåra att genomföra samlag. Kirurgi kan leda till 

helt eller delvis nedsatt känsel samt att det hos män kan ge erektil dysfunktion. Strålterapi är 

också en vanlig behandlingsmetod beroende på typ av cancer. Detta kan skada vävnaden och 

bland annat ge fibros och smärtsamma, svårläkta sår (Cakar, Karaca & Uslu, 2013). 

 

Att vara anhörig till en person som får palliativ vård kan vara mycket känslofyllt, speciellt vid 

besked om diagnos. Det kan handla om känslor av sorg, förtvivlan och ilska, vissa kan även 

hamna i chockliknande tillstånd (Gunnarsson & Öhlén, 2006). Det viktigaste i den palliativa 

vården enligt patienter och deras partners är adekvat smärtlindring, att de anhöriga ska kunna 

påverka vården, samt de får konkret och förståelig information. Det kan hända att information 

av vårdpersonal ges på ett sätt som en icke medicinskt kunnig person kan ha svårt att förstå, 

samt att negativa nyheter ges på ett bristfälligt sätt på grund av att vårdpersonal känner sig 

osäkra på hur de ska göra. En mycket viktig del i palliativ vård är även kommunikationen 

mellan vårdpersonal, patient och anhöriga (Robinson, Gott & Ingleton, 2014). Patienter vill 

att kommunikationen sker med lättförståeligt språk, på ett sätt som inte är för kort men heller 

inte för känslosamt. Otydlighet kan göra att patienter missar vad som försöker sägas 

(Fallowfield & Jenkins, 2004).  
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Enligt World Health Organisation (WHO, 2015) är ca 40 miljoner människor runt om i 

världen i behov av palliativ vård varje år, dock är det enbart ca 14 % av dessa människor som 

får denna vård. WHO menar att denna brist på palliativ vård bland annat beror på de hårda 

restriktionerna för morfin och andra nödvändiga läkemedel samt brist på träning i och 

kunskap om palliativ vård hos vårdpersonal. 

 

I palliativ vård har patienten ett multidisciplinärt team bakom sig som stöd för både patienter 

och deras anhöriga. Till detta team kan frågor ställas angående sjukdom och behandling samt 

att teamet kan ta hand om de anhöriga när patienter inte orkar och vice versa. Teamet fungerar 

även som ett stöd när beskedet om att patienten är palliativ kommer, samt som ett skyddsnät 

då den palliativa fasen är något helt nytt för patienten och dennes anhöriga. (Hannon, Swami, 

Rodin, Pope & Zimmermann, 2016). I den palliativa vården är två begrepp centrala, autonomi 

och värdighet. Autonomi syftar till patientens rätt till självbestämmande i vården, gällande 

planering och hantering av sjukdom och behandling. Värdighet syftar till att inneha 

självförtroende, självkänsla samt respekt för sig själv och andra. Det innebär också en känsla 

av att bli värdesatt och respekterad av andra (Hemati et al., 2016). Den palliativa vården 

bedrivs med ett holistiskt synsätt, där både de fysiska och psykiska aspekterna tas i beräkning. 

Vården ska vara patientcentrerad och utföras på ett öppet, och respektfullt sätt, där vårdaren 

tar hänsyn till patientens och eventuella anhörigas värderingar, religion, tro och landets lagar. 

Detta i sin tur för att främja patientens hälsa och välmående (Pastrana et al., 2008). Hur 

individen värderar sin hälsa har betydelse för hur nöjd denne är med sitt sexliv. Många 

sjukdomar och hälsotillstånd har inverkan på sexualiteten och beståndsdelar som behövs för 

att kunna leva ut den (Flynn et al., 2016).  

 

Sexualiteten är en betydande del av människans liv. Intimitet är ett subjektivt ämne, men 

beskrivs ofta som ett ömsesidigt utbyte av tankar och känslor mellan två individer, samt ett 

ömsesidigt utbyte av närhet och beröring. Intimitet är även en gemensam känsla av 

sammanhållning och tillhörighet (Moss & Schwebel, 1993). World Health Organisation 

(2006) menar att sexualitet är grundläggande för att människor ska kunna ha ett säkert och 

tillfredsställande sexliv. En hälsosam sexualitet innebär ett tillstånd av fysiskt, psykiskt, 

känslomässigt och socialt välmående gentemot sex. Detta betyder alltså inte endast avsaknad 

av sjukdom eller handikapp. Det kräver en positiv och respektfull syn på sexualitet och 

sexuella relationer, utan att tvång, diskriminering eller våld. En stor del av sexualitet är 

intimitet. 
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I sjuksköterskeutbildningen i USA är undervisning om sexualitet aldrig en separat kurs. Detta 

ämne ingår istället i andra kurser som ett sidoämne. Det som tas upp i viss utsträckning är 

kvinnlig sexuell hälsa samt anatomi av de reproduktiva organen. Ämnen som normal sexuell 

funktion, attityder till sexualitet, hur man ska ta anamnes på sexualiteten och hur ens egen 

attityd till sexualitet påverkar patienten tas sällan eller aldrig upp i undervisningen. Alla lärare 

i utbildningen är däremot överens om att sexualiteten är ett viktigt ämne (Aaberg, 2016).  

Saunamäki, Andersson och Engström (2010) beskriver att svenska sjuksköterskeutbildningar 

är sämre än amerikanska i att belysa ämnet sexualitet under utbildningen. De menar vidare att 

de flesta sjuksköterskor vet vad sjukdomen och behandlingarna som patienter går igenom gör 

med deras sexualitet. Flera sjuksköterskor anser sig vara bekväma med att ta upp sexuella 

problem med patienten, men trots det tar nästan ingen upp frågan. 

  

Det är för vårdpersonal, i det kliniska arbetet, ingen prioritet att ta upp ämnet sexualitet. Den 

generella patienten tycker dock inte att det är ett oviktigt ämne (Flynn et al., 2016). Vi anser 

att denna studie är viktig att utföra då det sexuella oftast glöms bort i vården eller bara tas 

förgivet, samt för att försöka bredda kunskapen om sexualitet i palliativ vård.  

 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa kunskap om palliativ vård med fokus 

på sexualitet. Utifrån syftet fanns följande frågeområden: 

 

- Patienters syn på sexualitet. 

- Vårdpersonals syn på sexualitet. 

- Påverkan på relationen mellan partners.  
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Metod  

Den metod som valdes för litteraturstudien var integrativ litteraturöversikt. Denna metod 

bedömdes som lämplig för att svara mot syftet. Polit och Beck (2012, s. 673) menar att en 

sådan metod gör det möjligt att samla data från olika former av studier och att det ger ett 

fokus på studiernas fynd istället för metodval. Enligt Whittemore och Knafl (2005) 

sammanfattar denna metod empirisk och teoretisk kunskap och kan bidra till att skapa 

evidens. 

 

Litteratursökning  

Inklusionskriterierna som användes för sökningarna var att artiklarna skulle behandla 

sexualitet inom palliativ vård, artiklar som var skrivna mellan åren 2000-2017, samt behandla 

vuxna över 19 år. Det första som gjordes innan litteratursökningen påbörjades var att en 

pilotsökning genomfördes, i syfte att säkerställa tillgång av vetenskaplig litteratur inom det 

valda området. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 61) menar att en pilotsökning är av 

vikt att göra innan databassökningarna påbörjas för att undersöka huruvida ämnet är nog 

forskat på, så att det finns artiklar att använda i senare analys. Efter detta påbörjades 

databassökningarna, i dessa användes databaserna CINAHL och PubMed. Sökningarna 

skedde systematiskt, med hjälp av MeSH-termer och fritextsökning. De sökord som användes 

var palliative care, end of life care, terminal care och sexuality. End of life care söktes enbart 

som fritext i CINAHL då det ingick under MeSH-termen terminal care i PubMed. Samtliga 

artiklar som svarade mot syftet, oavsett metod, inkluderades.   

 

Polit och Beck (2012, s.98-100) menar att det finns många sätt att göra en litteratursökning. 

De belyser vikten av att ha en plan innan sökningen med begrepp att använda sig av, samt 

avgränsningar för att få tillgång till relevant litteratur. Sökningarna skedde först sökterm för 

sökterm. Vid dessa sökningar är det enligt Polit och Beck (2012, s. 98-100) av vikt att försöka 

använda de termer som databaserna använder, i PubMed används MeSH-termer och i 

CINAHL används CINAHL-headings. Dessa söktermer kan variera mellan databaser. Om det 

ej finns några tillfredsställande söktermer används fritextsökningar. Sökorden kombinerades 

sedan med hjälp av booleska operatorer, såsom AND och OR. Dessa operatorer används 

under sökningarna för att öka eller smalna av sökningarna på önskade sätt (jmf. Polit & Beck, 

2012, s. 98-100)  
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Sökningarna resulterade i 140 träffar i PubMed och 53 träffar i CINAHL. Samtliga artiklar 

granskades utifrån titel. De artiklar vars titel som inte svarade mot syftet exkluderades. 

Därefter lästes abstrakten på kvarvarande artiklar igenom och ytterligare artiklar togs bort. 

Detta menar Polit och Beck (2012, s. 104-105) är av vikt då artiklarna screenas för att se om 

de är tillgängliga, är på rätt språk och svarar till syftet. Slutligen lästes samtliga kvarvarande 

artiklar igenom och referenslistorna kontrollerades mot varandra för att exkludera 

översiktsartiklar som använde de kvalitativa artiklarnas resultat.  Detta resulterade i tio 

artiklar som sedan användes i analysen. En översikt av litteratursökningarna redovisas i tabell 

1. 

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syfte med sökning: Sammanställa kunskap om palliativ vård med fokus på sexualitet  

Pubmed 2017-01-27 Begränsningar: Publication dates 2000-2017, age 19+ 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda  

1 MSH Sexuality 34727  

2 MSH Palliative care 45721  

3 MSH Terminal care 44847  

4  2 OR 3 82317  

5  1 AND 4 140 6 

CINAHL 2017-01-27 Begränsningar: Publication dates 2000-2017, age 19+ 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 CH Sexuality 16023  

2 CH Palliative care 21335  

3 CH Terminal care 12018  

4 FT* End of life care 7012  

5  2 OR 3 OR 4 322613  

6  1 AND 5 53 4 

*MSH – MeSH-termer i databasen PubMed, CH – CINAHL-headings i databasen CINAHL, FT – 

Fritextsökning 

 

Kvalitetsgranskning  

Kvalitetsgranskning av de valda artiklarna genomfördes med hjälp av olika 

granskningsprotokoll specifikt för kvalitativa och kvantitativa ansatser, samt för 

litteraturöversikter. Willman et al. (2011, s. 100-110) menar att artiklar kvalitetsgranskas för 

att se att de studier som är tänkta att inkluderas i analysen håller den kvalitet som önskas. 

Granskningsprotokoll av Willman et al. (2011, s. 171-176) för litteraturöversikter och 

metaanalyser kompletterades med frågor ur granskningsprotokollet i SBU:s handbok (2014) 

för att få ett tillfredsställande protokoll där rätt frågor ställdes då de granskningsprotokoll som 

finns enbart är en grundmall för frågor som kan användas (jmf. Willman et al., 2011, s. 103). 
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För granskning av artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats användes protokoll av enbart 

Willman et al. (2011, s. 171-176) Artiklarna granskades först enskilt av författarna för att 

sedan sammanvägas till det slutgiltiga kvalitetsresultatet. Willman et al. (2011, s. 103) menar 

att för att undvika publikationsbias bör artiklarna granskas av minst två oberoende författare 

för att sedan sammanvägas. Svaren som framkom ur kvalitetsbedömningen sattes sen som 

poäng, ett poäng för positivt svar och noll poäng för negativt svar. Poängen gjordes sedan om 

till procent för att kunna bedöma kvaliteten, låg, medel eller hög. 60-69% bedömdes som låg 

kvalitet, 70-79% bedömdes som medelkvalitet och 80-100% bedömdes som hög kvalitet (jmf. 

Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s.95-96). Det som framkom av kvalitetsgranskningen 

var två artiklar med låg kvalitet, tre artiklar med medelkvalitet och fem artiklar med hög 

kvalitet. Artiklarna med låg kvalitet inkluderades på grund av att Whittemore och Knafl 

(2005) beskriver att vid en litteraturöversikt ska all data som finns att tillgå användas. De 

analyserade artiklarnas resultat och kvalitet redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10) 

Författare/År/

Land  

Typ av studie Deltagare/ 

bortfall 

Metod 
Datainsamli

ng/analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, 

Medel, Låg) 

Blagbrough 

2010 

Storbritannien  

Litteraturöversikt N=9 artiklar Integrative 

review/Fram

går ej 

Sexualitet tas upp 

mindre med palliativa 

patienter. Vårdpersonal 

missar patienternas 

sexualitet på grund av 

deras egna antaganden. 

Sexualiteten kan 

komma att förändras 

när patienten blir 

palliativ.  

 

Hög 

Bowden & Bliss 

2009 

Storbritannien  

Litteraturöversikt N=12 

artiklar 

Integrative 

review/Fram

går ej 

Det var svårt att vara 

ensam. Sjukhussängen 

spelar en stor roll i att 

sexualiteten blir 

hämmad. Paren ville att 

vårdpersonalen skulle 

ta upp ämnet sexualitet 

med dem.  

 

Hög 
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Tabell 2 Forts. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10) 

Författare/År/

Land 

Typ av studie Deltagare/ 

bortfall 

Metod 
Datainsamli

ng/analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, 

Medel, Låg) 

Cort, Monroe & 

Oliviere 

2004 

Storbritannien  

 

Reflexiv 

litteraturöversikt  

 

N=60 

artiklar 

 

Integrative 

review/Fram

går ej 

 

Ämnet sexualitet tas 

inte upp, samt att det är 

osäkerhet huruvida 

vårdpersonal eller 

patienter ska vara de 

som tar upp problem. 

Sexualiteten visar sig 

förändras mer mot det 

emotionella än det 

fysiska.  

 

Medel 

 

Hordern & 

Street 

2007a 

Australien 

Kvalitativ studie N=50/0 

deltagare 

Semistruktur

erade 

intervjuer/Re

flexive 

inquiry 

textual 

analysis 

Patienter litar på att om 

vårdpersonal tycker 

sexualitet är ett viktigt 

ämne ska de lyfta 

frågan. De söker efter 

”rätt” person att prata 

med.  

 

Hög 

Hordern & 

Street 

2007b 

Australien 

Reflexiv 

kvalitativ studie 

N=32/0 

deltagare 

Semistruktur

erade 

intervjuer/Li

ne by line 

analysis 

Vårdpersonal måste 

reflektera över sina 

egna värderingar om 

sexualitet och intimitet 

för att kunna ha en 

öppen och ärlig 

kommunikation med 

patienterna. 

Vårdpersonal arbetar 

aktivt för att undvika 

ämnet sexualitet.  

 

Hög 

Redelman 

2008 

Australien 

Litteraturöversikt N=13 

artiklar 

Integrative 

review/Fram

går ej 

Sexualiteten hos 

palliativa patienter är 

främst styrd av hur 

deras sexualitet var 

innan diagnos samt 

förutfattade meningar 

om hur de ”ska” vara 

när de är sjuka. 

Partnern till den sjuke 

tror oftast att patienten 

inte orkar eller vill vara 

intim med denne. 

 

Låg 

Shell 

2008 

USA 

Litteraturöversikt N=15 

artiklar 

Integrative 

review/Fram

går ej 

Även fast patienter går 

igenom svårigheter 

relaterade till 

sjukdomen, vill de 

även att vårdpersonal 

tar upp ämnet 

sexualitet.  

 

Låg 
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Tabell 2 Forts. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10) 

Författare/År/

Land  
 

Typ av studie  Deltagare/ 

bortfall  

Metod 
Datainsamli

ng/analys  

Huvudfynd  

 

Kvalitet 
(Hög, 

Medel, Låg) 

Stausmire 

2004 

USA 

Litteraturöversikt N=15 

artiklar 

Integrative 

review/Fram

går ej 

Det finns mycket lite 

forskat om detta ämne, 

speciellt hur par möter 

detta. Men det är 

viktigt och behövs 

göras studier om. Det 

är okänt om individer 

ens vill att ämnet tas 

upp. 

 

Medel 

Vitrano, Catania 

& Mercadante 

2011 

Italien 

Kvantitativ studie N=100/35 

deltagare 

Enkätstudie/

SPSS & 

ANOVA 

Många patienter 

behåller känslan av att 

vara attraktiv efter 

diagnos, hälften av 

patienterna säger att 

sexualitet är väldigt 

viktigt för dem. 

Skillnaden före och 

efter diagnos avseende 

effekt, frekvens och 

tillfredsställelse i 

sexualiteten har 

minskat. 

Känslomässiga 

aspekter är fortsatt 

viktiga. 

 

Hög 

Woodhouse & 

Baldwin 

2008 

Storbritannien  

Litteraturöversikt N=33 

artiklar 

Integrative 

review/Fram

går ej 

Sjuksköterskor ser ej 

sexualitet som en 

prioritet men patienter 

tycker fortfarande att 

det är viktigt att 

prioritera. Att vara 

palliativ ger 

förändringar i livet som 

de måste anpassa sig 

till. 

Medel 

 

Analys 

Analysen som gjordes utgick från metodartikel av Whittemore och Knafl (2005). 

Analysen påbörjades genom att samtliga artiklars resultat lästes igenom. Därefter togs 

textenheter som svarade mot frågeområdena ut och kodades med siffror för att lätt kunna 

spåra tillbaka till originalkällan. Detta för att betydelsen av textenheterna ej ska tappas under 

analysprocessen. Efter detta samlades samtliga textenheter i en matris utifrån vilket 

frågeområde de svarade på (jmf. Whittemore & Knafl, 2005). Detta för att få en överblick 
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över artiklarna. Nästa steg som gjordes var att textenheterna översattes. Därefter påbörjades 

arbetet med datareduktion, som innebär att hitta gemensamma teman i textenheterna. Detta 

gjordes genom att data jämfördes i olika steg. Textenheterna jämfördes utifrån fynd för att 

komma fram till olika teman. Whittemore och Knafl (2005) menar vidare att när samband 

hittats sorteras data om i denna ordning, utifrån sorteringen börjar ett resultat ta form. Från 

detta sammanställs fynden från data och slutsatser kan dras. Under hela processen ska data 

jämföras mot det primära sammanhanget för att originalbetydelsen inte ska falla bort. De 

teman som framkom jämfördes sedan för att hitta slutgiltiga rubriker till resultatet. Under hela 

analysprocessen jämfördes data mot primärkällorna, detta för att betydelsen i primärkällan 

inte skulle falla bort. 

 

Resultat 

Utifrån frågeområdena har resultatet ordnats under identifierade kategorier se tabell 3. 

 

Tabell 3 Översikt över kategorier utifrån frågeområden. 

Frågeområden Kategorier 

Patienters syn på sexualitet  

 

Den fortsatta sexualiteten 

Begränsningar  

Viljan att ämnet tas upp  

 

Vårdpersonals syn på sexualitet Attityder 

Att prata om sexualitet 

Ansvarsfråga 

Kunskap 

 

Påverkan på relationen mellan partners  Kommunikation 

Begränsningar och förluster 

Behov av stöd 

 

 

Patienters syn på sexualitet 

Den fortsatta sexualiteten 

I flertalet studier (Bowden & Bliss, 2009; Cort, Monroe & Oliviere, 2004; Hordern & Street, 

2007a; Vitrano, Catania & Mercadante, 2011) beskrevs en skillnad i patienters sexualitet efter 

diagnos. I studier beskrevs det att sexualiteten gick från fokus på det fysiska till något 
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emotionellt. Istället för att lägga fokus på själva samlaget prioriterades att känna närhet och 

kontakt med sin partner (Blagbrough, 2010; Bowden & Bliss, 2009; Cort et al., 2004; Hordern 

& Street, 2007a; Redelman, 2008; Shell, 2008; Vitrano et al., 2011; Woodhouse & Baldwin, 

2008). Patienter ansåg att de emotionella delarna spelade en mycket stor roll i deras sexualitet, 

samt i deras sista tid av livet, för att kunna ha fortsatt kontakt med sina partners (Bowden & 

Bliss, 2009; Vitrano et al., 2011). Vissa patienter la mer fokus på sjukdomen och dess 

behandling än på att uttrycka sin sexualitet (Blagbrough, 2010; Redelman, 2008; Woodhouse 

& Baldwin, 2008). De menade även att sexualiteten hade direkt inverkan på livskvaliteten och 

var därför av stor vikt i deras liv (Blagbrough, 2010; Redelman, 2008). Det beskrevs även att 

sexualiteten hade viktig inverkan på det psykosociala (Vitrano et al. 2011; Woodhouse & 

Baldwin, 2008). Samt att sexualitet är synonymt med att känna sig åtråvärd och självsäker i 

livet i övrigt (Blagbrough, 2010; Cort et al., 2004). Personer beskrev även att de kände sig 

mindre attraktiva efter diagnosen (Vitrano et al., 2011). 

 

Begränsningar 

I studier (Blagbrough, 2010; Bowden & Bliss, 2009; Shell, 2008) beskrevs det att det fanns 

hinder i vårdmiljön för att patienterna och deras partners skulle kunna leva ut sin sexualitet. 

Patienter kände sig hindrade av att vårdmiljön de befann sig i inte erbjöd egentid eller 

avskildhet (Blagbrough, 2010). Sjukhussängar beskrevs även som ett stort problem, eftersom 

de inte var stora nog för att patienter och partners skulle få plats i dem (Bowden & Bliss, 

2009). Vissa var även begränsade till rum där det bara fick vistas patienter av samma kön 

(Shell, 2008). Även vårdpersonal kunde vara hinder för att patienter skulle kunna leva ut sin 

sexualitet (Hordern & Street, 2007a; Redelman, 2008; Shell, 2008). Vissa fick ingen hjälp 

med sin sexualitet av vårdpersonal, då ämnet undveks, och därmed påverkades livskvaliteten 

(Shell, 2008). Patienter drabbades negativt av att vårdpersonal trodde att de var asexuella bara 

för att de var palliativa (Redelman, 2008). Par beskrev att sjukdomen och dess symtom 

antingen påverkade deras sexualitet direkt eller gjorde att de ej orkade uttrycka sin sexualitet, 

vilket även detta blev en begränsning (Hordern & Street, 2007a; Shell, 2008; Woodhouse & 

Baldwin, 2008). 

 

Viljan att ämnet tas upp 

Flertalet studier (Blagbrough, 2010; Bowden & Bliss, 2009; Cort et al., 2004; Hordern & 

Street, 2007a; Redelman, 2008; Vitrano et al., 2011; Woodhouse & Baldwin, 2008) beskrev 

att sexualiteten var ett ämne patienter önskade att få prata om. Studier (Blagbrough, 2010; 
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Cort et al., 2004; Redelman, 2008) beskrev även att patienterna överlag önskade mer 

information om sexualitet i sin sjukdom. Patienter ville inte ta upp ämnet själv, utan önskade 

att vårdpersonal tog det ansvaret (Bowden & Bliss, 2009; Cort et al., 2004; Redelman, 2008). 

När patienter inte gavs tillfälle att få prata om ämnet kunde de bli arga och frustrerade. Det 

framkom att de sökte efter personal som de kände sig trygga att ta upp sexualitetsrelaterade 

frågor med (Hordern & Street, 2007a). Patienter ville helst ha information och hjälp med sin 

sexualitet av sitt vanliga vårdteam, inte ett expertteam (Cort et al., 2004). Vissa kunde även 

undvika att ta upp ämnet med vårdpersonal på grund av olika faktorer, som att inte vilja störa 

personal eller att de trodde att vårdpersonal hade viktigare saker att göra. Patienter önskade att 

få veta om deras upplevelser var “normala” (Hordern & Street, 2007a). 

 

Vårdpersonals syn på sexualitet 

Attityder 

I flera studier beskrevs det att vårdpersonal visade olika attityder till att diskutera sexualitet 

med patienter (Blagbrough, 2010; Bowden & Bliss, 2009; Cort et al., 2004; Hordern & Street, 

2007b; Redelman, 2008; Shell, 2008; Woodhouse & Baldwin, 2008). En vanligt 

förekommande känsla som vårdpersonal beskrev var pinsamhet. Vårdpersonal ansåg sig 

obekväma i att ta upp sexualitet som ämne till diskussion då det kändes pinsamt. Kulturella 

fördomar kunde vara ett problem som gjorde att vårdpersonal kände sig mer obekväma och 

valde att ej prata om ämnet (Blagbrough, 2010; Shell, 2008). Vårdpersonal använde sig även 

av humor för att förkläda att de var mycket obekväma i att ta upp sexualitet som ämne 

(Hordern & Street, 2007b). Flera studier (Blagbrough, 2010; Bowden & Bliss, 2009; Cort et 

al., 2004; Woodhouse & Baldwin, 2008) visade att vårdpersonal hade mycket förutfattade 

meningar angående sexualitet och vilka som ville att de skulle ta upp det. Detta gjorde att de 

missuppfattade vilka patienter som faktiskt ville att sexualitet skulle tas upp till diskussion. 

Studier (Blagbrough, 2010; Cort et al., 2004) visade även att vårdpersonal menade att de 

skulle ta upp ämnet med de patienter som var i ett hälsosamt, heterosexuellt förhållande. De 

menade dock att de ej ville ta upp sexualitet med palliativa patienter då de ändå skulle dö. I 

studierna sågs dock att attityden vårdpersonal hade, direkt påverkade hur troligt det var att de 

tog upp ämnet. 
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Att prata om sexualitet 

Vårdpersonal visste att sexualitet var ett ämne av betydelse och viktigt att ta upp, men de 

gjorde det ändå inte (Redelman, 2008). De använde sig av strategier såsom medicinskt språk 

för att styra konversationer och undvika ämnet med patienter (Redelman, 2008; Hordern & 

Street, 2007b). Vårdpersonal var osäkra på när sexualitet var relevant eller inte att ta upp och 

hur de skulle göra detta (Cort et al., 2004; Hordern & Street, 2007b; Woodhouse & Baldwin, 

2008). Vårdpersonal kände sig bara säkra att ämnet var relevant att ta upp när sexuella organ 

var involverade och direkt påverkade av sjukdom. Vårdpersonal var även rädd att kränka 

patienters integritet (Cort et al., 2004; Hordern & Street, 2007b). De kände även rädsla för att 

bli missförstådda och sedan bli stämda. Miljön var även den av stor vikt vid samtalen 

(Hordern & Street, 2007b). Vårdpersonal ville inte diskutera dessa intima frågor i en icke 

privat miljö som kunde blotta patienter (Bowden & Bliss, 2009; Hordern & Street, 2007b). 

Tidpunkten var också avgörande när det kom till att ta upp ämnet med patienter (Woodhouse 

& Baldwin, 2008). Vårdpersonal tycker att sexualitet inte är ett lämpligt ämne att prata om, 

och att de inte vill bli för involverade i sina patienter. De menade att det fanns rutiner för att ta 

upp ämnet, men att de inte följdes (Hordern & Street, 2007b). 

 

Ansvarsfråga 

I flera studier (Blagbrough, 2010; Bowden & Bliss, 2009; Cort et al., 2004; Hordern & Street, 

2007b; Redelman, 2008) beskrevs det en meningsskiljaktighet angående vem som skulle ta 

upp ämnet sexualitet till diskussion. Vårdpersonal i studierna menade att det inte låg inom 

deras ansvarsområde att ta upp sexualitet till diskussion med patienter. Vissa sjuksköterskor 

tyckte dock att de borde ta upp ämnet (Bowden & Bliss, 2009). Andra menade att en annan 

kollega skulle göra det, och att om patienterna ville att vårdpersonal skulle fråga om sexualitet 

så skulle de själva ta upp ämnet (Blagbrough, 2010; Bowden & Bliss, 2009; Cort et al., 2004; 

Hordern & Street, 2007b; Redelman, 2008). 

 

Kunskap 

Flera studier (Bowden & Bliss, 2009; Cort et al., 2004; Redelman, 2008; Stausmire 2004) 

beskrev att vårdpersonal inte visste hur de skulle hantera ämnet sexualitet med patienter. De 

kände att de inte hade nog med kunskap och ansåg att det krävdes specialistutbildning för att 

kunna hantera ämnet. Kunskapsnivån hos dem avgjorde hur duktiga och bekväma de var med 

ämnet (Bowden & Bliss, 2009; Hordern & Street, 2007b). Vissa sjuksköterskor beskrev att de 

skulle uppskatta om patienter visade att de ville att de skulle ta upp ämnet (Shell, 2008). 
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Andra sjuksköterskor menade att de trodde att de hade tagit upp ämnet när de i själva verket 

enbart berört den reproduktiva hälsan (Hordern & Street, 2007b). Sjuksköterskor menade att 

det var svårt att veta när de skulle ta upp ämnet (Stausmire, 2004). De menade även att deras 

kunskapsbrist inom ämnet sexualitet grundade sig i att de ej hanterat sin egen sexualitet under 

uppväxten (Redelman, 2008). 

 

Påverkan på relationen mellan partners 

Kommunikationsbrist 

I studier (Cort et al. 2004; Hordern & Street, 2007a; Redelman, 2008; Shell, 2008; Stausmire, 

2004; Woodhouse & Baldwin, 2008) framkom det att kommunikationsbrist mellan partners 

var vanligt när den ena partnern vårdades palliativt. Detta kunde vara på grund av att partners 

ville skydda varandra från jobbig information (Cort et al., 2004; Hordern & Street, 2007a). 

Kommunikationsbristen kunde bidra till att initiativ inte togs eftersom den friska partnern 

ville vara med patienten men partnern inte visste hur den skulle bemöta den sjuke (Shell, 

2008; Stausmire, 2004; Woodhouse & Baldwin, 2008). Vissa par beskrev att de knappt hade 

något fungerande sexliv när de kom till den palliativa fasen då allt fokus hade legat på 

sjukdomen och behandlingen på grund av bristande kommunikation under sjukdomsförloppet 

(Redelman, 2008).  

 

Begränsningar och förluster 

Studier (Bowden & Bliss, 2009; Cort et al., 2004; Shell, 2008; Woodhouse & Baldwin, 2008) 

beskrev att par upplevde begränsningar som bidrog till att deras sexualitet inte kunde 

uttryckas på ett önskvärt sätt. Par beskrev att de saknade den avskildhet de behövde för att 

kunna utöva sin sexualitet (Bowden & Bliss, 2009; Shell, 2008). Sjukdomen tog stor plats i 

parens liv, vilket gjorde att sexualitet trycktes undan eller bara prioriterades bort för att 

fokusera på behandlingen (Bowden & Bliss, 2009; Cort et al., 2004; Woodhouse & Baldwin, 

2008). Patienter och deras partners hade ej fått den information de behövde för att kunna 

utöva sin sexualitet (Cort et al., 2004; Shell, 2008). Vissa par menade att det kunde finnas 

förväntningar på hur sexualiteten skulle vara när den ena partnern var sjuk som ej stämde, 

eller att förväntningar om att sexualiteten skulle vara som innan sjukdomen kunde behöva 

omvärderas (Cort et al., 2004; Woodhouse & Baldwin, 2008).  
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Behov av stöd 

Flertalet studier (Cort et al., 2004; Shell, 2008; Stausmire, 2004) beskrev ett behov hos paret 

att få en sorts tillåtelse av vårdpersonal att omdefiniera sitt fokus. Detta kunde vara att gå ifrån 

en fysisk relation för att fokusera på sjukdomen (Cort et al., 2004; Shell, 2008), eller att få 

tillåtelse att bara få vara nära varandra (Stausmire, 2004). En annan faktor som upplevdes som 

svår av par var att behålla balans mellan den friska partnern som vårdare samt som partner. 

Par behövde stöd i detta av vårdpersonal (Cort et al., 2004; Hordern & Street, 2007a). De 

behövde även stöd i att lyfta relationsproblem med varandra (Cort et al., 2004; Woodhouse & 

Baldwin, 2008). 

 

Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa kunskap om palliativ vård med fokus 

på sexualitet. De kategorier som analyserades fram ur det första frågeområdet “Patienters syn 

på sexualitet” var; den fortsatta sexualiteten, begränsningar och viljan att ämnet tas upp. Ur 

det andra frågeområdet “Vårdpersonals syn på sexualitet” framkom; attityder, att prata om 

sexualitet, ansvarsfråga och kunskap. Ur det sista frågeområdet “Påverkan på relationen 

mellan partners” framkom följande kategorier ur analysen; kommunikationsbrist, 

begränsningar och förluster, samt behov av stöd. Resultatet kommer att diskuteras utifrån 

teorier om värdighet.  

 

Resultatet valdes att diskuteras utifrån teorier om värdighet då målet för Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 § är att alla människor ska ges vård på lika villkor 

utifrån deras värde som människa och unika värdighet som individ. Edlund (2002, s. 125-126) 

beskriver värdighet som absolut och relativ. Den absoluta värdigheten innefattar 

människovärde, frihet, helighet, plikt, ansvar och att tjäna sin nästa. Den absoluta värdigheten 

beskrivs som något som inte kan tas ifrån människan. Den relativa värdigheten liknar den 

absoluta, men beror på kultur och omgivning. Den relativa värdigheten består av två grenar, 

den yttre estetiska och inre etiska värdigheten. Edlund (2002, s.129) menar vidare att 

värdighet är en känsla av att vara en del av en helhet. Den relativa värdigheten upplevs när 

individen är i harmoni mellan den egna förmågan, kunskapen och kraven från omgivningen. 

Enligt Edlund (2002, s.24) försvinner vårdandet om patienter inte behandlas med värdighet i 

handling och bemötande. 
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Resultatet av litteraturstudien visar att det blir förändringar i sexualiteten efter den palliativa 

diagnosen. Förändringar beskrivs som byte från fysiskt till psykiskt och emotionellt fokus. 

Även då sjukdomen tar en mycket stor plats i patientens liv, är sexualiteten fortfarande en 

viktig del för livskvaliteten, samt för att känna sig åtråvärd. Enligt Haddock (1996) är att bli 

behandlad som vanligt betydande för patientens värdighet, att få känna sig uppskattad av 

andra är också en viktig del. Patienten kommer att fortsätta sträva mot att behålla sin 

värdighet trots hot utifrån eller från självet. Timmers och Chivers (2012) menar att sexualitet 

och sexlust är någonting som varierar och är mycket individuellt. Hur stor lust individen har 

varierar mellan ålder, livssituation och humör. Mollaoğlu, Tuncay och Fertelli (2013) 

beskriver att sexualiteten förändras mycket av långvarig sjukdom. Den måste anpassas efter 

exempelvis smärta, illamående, immobilitet och trötthet. Även närvaro av känslor som ångest, 

sorg och rädsla förändrar sexualiteten. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att det finns hinder i vårdmiljön för att patienter ska kunna 

leva ut sin sexualitet. Detta bland annat på grund av brist på avskildhet i vårdmiljön. 

Schweitzer, Gilpin och Frampton (2004) beskriver att på grund av att patientrummen är små 

och att det ligger flera patienter i en sal, kan ej anhöriga vara nära patienterna på ett sätt 

patienterna önskar. Även att det på flersalar bara är skynken mellan patienternas sängar gör att 

de ej kan få den avskildhet de önskar med sina anhöriga. 

 

Resultaten visar även att vårdpersonal hindrar patienterna genom att anta att de är asexuella 

och därmed inte ger dem stöd i sin sexualitet. Vidare kunde svåra symtom av sjukdom och 

behandling hindra patienter att kunna leva ut sin sexualitet. Litteraturstudien visar att 

sexualiteten och sjukdomen är skilda ting. Patienter kan ha stort behov av intimitet trots att de 

är mycket sjuka. Edlund (2002, s.111) belyser vikten av att patienten anses trovärdig, lyssnas 

på och blir sedd, då detta styrker värdigheten. Chochinov, Hack, McClement, Kristjanson och 

Harlos (2002) beskriver att patienter som är palliativa har stora behov av att få behålla sin 

värdighet ända in i slutet, detta genom att bli behandlad på ett respektfullt sätt som styrker 

värdigheten. De beskriver ofta en oro för att förlora sin värdighet till följd av vård och 

sjukdomens framfart. De som uppfattar sin värdighet som förlorad är oftast de patienter som 

är mest sjuka. Symtom av sjukdomen kan vara en svårighet för patienten att kunna utföra 

vardagliga sysslor, vilket kan skada värdigheten. Även att ha mycket ont och känna att man 

inte har kontroll över sin kropp påverkar känslan av värdighet. 
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Litteraturstudiens resultat visar att patienter har olika uppfattning om hur viktigt det är att 

prata om sexualitet. Samt att vissa patienter gärna vill diskutera ämnet, men att andra inte vill 

det. Enligt Chochinov et al. (2002) är det viktigt att vårdpersonal lyssnar och förstår patienten, 

då det är grundläggande i att bevara värdigheten. Vårdpersonalen behöver bekräfta patientens 

självbild. Patienten är en människa som har ett liv, en familj, upplevelser i bagaget och 

innehar värde. Om vårdpersonal inte hjälper patienten att hålla fast i dessa saker och behålla 

sin roll i livet i den utsträckning som är möjligt, kommer det att skada patientens värdighet.  I 

Patientlagen (SFS 2014:821, 3 kap) står det skrivet att “Patienten ska få information om 

väsentliga risker för komplikationer och biverkningar, eftervård, och metoder för att 

förebygga sjukdom eller skada.” (1 §). Detta innebär även komplikationer och biverkningar 

som kan påverka sexualiteten. Haddock (1996) beskriver även att som sjuksköterska, för att 

hjälpa patienter att bibehålla och stärka värdigheten, ska informera patienter på ett adekvat 

sätt så att de förstår sin sjukdom, behandling och dess biverkningar.  

 

Resultatet i litteraturstudien visar att vårdpersonal har mycket förutfattade meningar om 

patienter och deras sexualitet. De attityder och förutfattade meningar i resultatet menade 

vårdpersonal grundade sig i att de tyckte att sexualitet var ett pinsamt ämne. Guthrie (1999) 

menar att sjuksköterskor kan använda sig av förutfattade meningar som en anledning för att 

själva slippa ta upp ämnet. Patienter vill dock att sjuksköterskor är de som ska ta upp ämnet. 

Detta kan göra att det inte tas upp då sjuksköterskorna väntar på patienterna och patienterna 

väntar på sjuksköterskorna. Vilket resultatet av litteraturstudien också visade.  

 

Litteraturstudien visar att olika kulturer mellan vårdpersonal och patienter bidrar till fördomar 

och missuppfattningar angående sexualitet hos patienter. Gill och Hough (2007) menar att 

samtal om sexualitet med patienter kräver att vårdpersonal tar hänsyn till kultur. Edlund 

(2002, s. 126) beskriver att kulturen påverkar människans värdighet. Hon belyser att det är av 

vikt att se till de olika kulturernas syn på värdighet vid bemötande och samtal med människor. 

Resultatet visar även att det var viktigt att vårdpersonal hanterade sin egen sexualitet innan de 

kan ta steget att hjälpa andra. Guthrie (1999) belyser att om sexualiteten under uppväxten inte 

har varit något som diskuterats i familj- och vänkrets, är det inte konstigt om detta ämne sedan 

är svårt att behandla under sin egen eller andras sjukdom.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att humor används av viss vårdpersonal för att försöka 

undvika det jobbiga i att ta upp ämnet sexualitet, samt för att försöka lätta upp stämningen. 
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Detta gav dock motsatt effekt då humorn används på ett oförsiktigt sätt utan eftertänksamhet. 

Åstedt-Kurki och Liukkonen (1994) menar att humor kan vara till hjälp att få patienten att 

tänka på andra saker än sin sjukdom för en stund. Det kan även vara ett sätt att få utlopp för 

känslor som annars kan vara svåra att uttrycka, samt bidra till att patienter blir lugnare, vilket i 

sin tur till och med kan leda till smärtlindring. Dock är humor en mycket individuell del av 

livet och med vissa patienter kan det vara långt ifrån passande att involvera humor. 

Chochinov et al. (2002) beskriver att det är mycket viktigt för patienters värdighet att de får 

vara som de vill och alltid varit, även då de är sjuka. På grund av att humorn är en så 

individuell del menar Åstedt-Kurki och Liukkonen (1994) att det är viktigt att hela tiden 

känna in stämningen med patienter och vara säker på att det är rätt tillfälle att använda sig av 

humor, då det annars kan vara sårande eller rentav orsaka lidande. Saunamäki och Engström 

(2014) belyser att humor kan, om den används med försiktighet och på rätt sätt, bidra till att 

patienter blir öppnare och tycker att sjuksköterskan är lättare att få kontakt med. Humorn blir 

då något bekant för patienten och atmosfären blir lugnare. Patienter kan även känna att detta 

ger dem en ärlig dialog med sjuksköterskan.  

 

Litteraturstudien visar att vårdpersonal tycker att samtal om sexualitet är viktigt, men att de 

inte tar upp det. De är också rädda att kränka patienters integritet. Saunamäki och Engström 

(2014) beskriver att vissa sjuksköterskor även har svårt att prata om sexualitet med kollegor, 

medan andra sjuksköterskor beskrev att de har lätt att prata om sexualitet i vilken situation de 

än är. De menade att det dock visade sig vara annorlunda i praktiken då ämnet inte togs upp 

till diskussion. Sjuksköterskor kunde även känna sig osäkra på grund av att patienter låg på 

flersalar och sexualitet är ett mycket privat ämne för många. Chochinov et al. (2002) menar 

att vårdpersonal som blottar patienter och inkräktar på deras privatliv, kan skada patienters 

känslor av värdighet. Guthrie (1999) beskriver vidare att det däremot alltid är viktigt att ta upp 

ämnet sexualitet. Men att det ska ske i en privat miljö. 

 

Resultatet av litteraturstudien visar att vårdpersonal har meningsskiljaktigheter om vem som 

ska ta upp ämnet sexualitet. Det visar även att vårdpersonal tror att deras kollegor ska ta upp 

ämnet men att det inte finns någon säkerhet att det verkligen tas upp, då alla verkar lägga 

ansvaret på någon annan. Saunamäki och Engström (2014) menar att sjuksköterskor visste att 

det var deras ansvar att ta upp ämnet men att de inte hade nog med stöd från arbetsplatsen i att 

veta hur de skulle göra. Några sjuksköterskor beskrev att när sexualitet fanns som sökord i 
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anamnesen gav det dem en anledning att ta upp det och det blev också tydligare att det var 

deras ansvar. 

 

Litteraturstudiens resultat beskriver att vårdpersonal inte anser sig ha den kunskap som krävs 

för att kunna ta upp sexualitet till diskussion. Ämnet var heller inte något som prioriterades 

jämfört med andra interventioner. Aaberg (2016) menar att sjuksköterskeutbildningen bör 

innefatta mer utbildning inom sexualitet för att sjuksköterskor ska känna sig mer förberedda 

och kompetenta att kunna fråga om och hjälpa patienter med deras sexualitet. Hack et al. 

(2004) beskriver att vårdpersonal även behöver ha kunskap om hur de kan bidra till att bevara 

patienters värdighet. Hur vårdpersonal behandlar och respekterar patienters autonomi och 

individualitet spelar en avgörande roll i om patienter tycker sig inneha värdighet. Haddock 

(1996) belyser att det mest kraftfulla sättet för en sjuksköterska att stärka patientens värdighet 

är att använda sig själv. Det innebär att arbeta med sina känslor och använda dem konstruktivt 

för att förstå patienter och behandla dem som värdefulla, samt att se dem som viktiga när de 

känner sig som mest sårbara.  

 

Kautz, Dickey och Stevens (1990) menar att sjuksköterskor kan vända sig till medicinska 

frågor såsom smärtlindring istället för att belysa sexualitet, på grund av att de känner att de 

inte har kompetensen men känner sig säkra på det medicinska. Enligt Saunamäki och 

Engström (2014) kan sjuksköterskor känna att de inte har nog med kunskap i hur patienters 

sjukdom påverkar deras sexualitet och att detta kan göra att de väljer att undvika ämnet. 

Ytterligare en anledning är att de inte känner att de har nog med stöd i form av nedskrivna 

rutiner om hur ämnet ska belysas. De menade att riktlinjer kan vara till stor hjälp för att känna 

sig säkrare på ämnet.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att par i den palliativa fasen kan ha problem med olika 

föreställningar av vad den andra partnern vill. Detta berodde på kommunikationsbrist mellan 

partners som antingen kunde grunda sig i rädsla att såra partnern eller i mer långdragna 

problem som följder av att fokus legat på sjukdom och behandling av den sjuke. Checton, 

Greene, Magsamen-Conrad och Venetis (2012) menar att samtal om tillstånd, sjukdom och 

personlig information är en viktig del för att utveckla och underhålla relationen mellan 

partners. Detta främjar även välmående och copingförmåga. Relationer spelar en stor roll i att 

hjälpa patienten att bibehålla sitt psykiska välmående. 
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Resultatet visar att par inte får avskildhet i vårdmiljön. Sjukdomen tar stor plats i deras liv och 

hindrar eller prioriteras över sexualiteten. Paren får heller inte nog med information om 

påverkan på sexualiteten och inget stöd i att omvärdera. Schweitzer et al. (2004) beskriver att 

vårdmiljöer länge har separerat patienter från deras familjer. Detta med exempelvis strikta 

besökstider i sådana miljöer där patienter skulle må bättre av att ha sina anhöriga nära. Enligt 

Haddock (1996) behöver en individ, för att inneha värdighet, vistas i miljöer där denne känner 

att individen kan vara sig själv och uttrycka sina önskemål. Janze och Henriksson (2014) 

menar att leva med en svårt sjuk partner kan bidra till svårigheter i tillvaron, med mycket oro 

och ångest. Partnern önskar att spendera så mycket tid med patienten som möjligt.  

 

Litteraturstudien visar att partners kan tycka att det är svårt att balansera att vara både partner 

och vårdare. Partners önskar och behöver stöd i detta av vårdpersonalen. Chochinov et al. 

(2002) belyser att samtidigt som partnern kan uppskatta att få ta hand om patienten då det ger 

tid med varandra, kan denna intima vård och relationsförskjutning kännas tyngande och skada 

patientens värdighet om hen känner sig som en börda för partnern. Janze och Henriksson 

(2014) beskriver att beroende på parets relation till varandra är partners beredda att ta hand 

om patienten i olika utsträckning. De känner sig ofta oförberedda att ta hand om patienten. 

Sjuksköterskor kan hjälpa paren i denna omställning genom att förbereda dem på att den 

palliativa vården kommer att förändra dynamiken i förhållandet. 

 

Interventioner 

Resultatet visar att vårdpersonal har svårt att ta upp ämnet sexualitet med patienter. För att 

underlätta detta kan Ex-PLISSIT (Permission, Limited Information, Specific Suggestions, 

Intensive Therapy) användas. Detta är en metod som består av fyra steg. Första steget 

permission innebär att ge patienten tillåtelse och möjlighet att ta upp ämnet. Det ska framgå 

tydligt av informationsblad, broschyrer eller direkt påtalan av vårdpersonal att ämnet får 

behandlas. Patienten får då möjlighet att säga ja eller nej till detta. Andra steget limited 

information menar att sjuksköterskan förstår att hen är en informationskälla. I detta steg 

informerar sjuksköterskan om sjukdom och behandlings påverkan på sexualiteten. Här är det 

viktigt att förklara myter och andra felaktiga föreställningar. Informationen som ges ska vara 

relevant, inte baserad på sjuksköterskans föreställningar om patienten. Tredje steget specific 

suggestion innebär att det antas en problemlösande inställning för specifika problem som lyfts 

av patienten. Dessa problem behandlas med ett brett perspektiv, inte endast fysiskt. Fjärde 

steget intensive therapy behandlas oftast av andra professioner än sjuksköterskan, det är där 
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istället viktigt att sjuksköterskan remitterar patienten vidare till andra instanser som kan hjälpa 

patienten. Detta kan vara relationsrådgivare, psykolog eller annan med specifik kunskap 

(Taylor & Davis, 2006). Att använda sig av Ex-PLISSIT i vården av patienter kan hjälpa 

sjuksköterskor att veta hur de ska ta upp sexualitet. Samt ge stöd för patienten när detta ämne 

tas upp. 

 

God omvårdnad måste stödjas av meningsfulla rutiner. Dessa rutiner byggs på vad som är rätt, 

genom att följa dessa rutiner får alla patienter en jämlik vård (Rytterström, Unosson & 

Arman, 2011). Att ha rutiner på arbetsplatsen gör att sjuksköterskorna blir säkrare på hur och 

när de ska ta upp ämnet sexualitet till diskussion (Kautz et al., 1990; Ussher et al., 2013). 

Rutiner gör även att det inte blir några oklarheter i vems ansvar det är att ta upp ämnet. Om 

det finns rutiner för sjuksköterskorna att ta upp ämnet blir det även en vana för dem som gör 

det mindre pinsamt, då de kan referera till att det är något som alltid görs (Saunamäki & 

Engström, 2014). Om vårdpersonal har rutiner för hur de ska ta sig an jobbiga ämnen i 

vården, känner de att de har ett stöd i att alla gör på samma sätt på arbetsplatsen och ingen ses 

som utstickande, vilket upplevs som positivt av vårdpersonal i besvärliga situationer (jmf. 

Rytterström et al., 2011).   

 

Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en systematisk litteraturöversikt för att sammanställa den kunskap 

som finns, eftersom ämnet upplevdes som mycket relevant att studera. Att använda en metod 

som är adekvat till vad som ska studeras stödjer trovärdigheten i arbetet. Att sedan följa denna 

metod och redovisa detta på ett solitt sätt stödjer trovärdigheten ytterligare (jmf. Holloway & 

Wheeler, 2010). Trovärdighet har även visats genom att författarna först analyserat data 

separat och sedan jämfört resultatet för att undvika bias, samt för att få ett objektivt resultat i 

datainsamling, kodning och analys (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 592-593). En annan viktig del 

i trovärdigheten är tillförlitlighet, för att denna ska styrkas ska analysen vara objektiv, men 

detta är ett problematiskt område då författarna alltid har någon form av förförståelse inför 

arbetet. Att författarna har korskontrollerat referenslistorna i de litteraturöversikter som har 

inkluderats, för att undvika att de kvalitativa och kvantitativa artiklarna som har integrerats 

inte ingår i litteraturöversikternas resultat, styrker även det trovärdigheten. Detta eftersom det 

då inte ingår dubbelreferenser i analysen (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 585).  
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På grund av att det inte fanns mycket forskat inom ämnet valde författarna att använda sig av 

artiklar oavsett kvalitetsgrad, detta innebar även artiklar av låg grad. Författarna är medvetna 

om att detta kan ses som något negativt, men att dessa artiklar inkluderades behöver 

nödvändigtvis inte vara något negativt. Eftersom det är en litteraturöversikt som gjorts, där 

målet är att samla all fakta som finns om ämnet, kan detta kan istället ses som styrkande då all 

befintlig fakta inkluderades (jmf. Whittemore & Knafl, 2005).  

 

Whittemore och Knafl (2005) beskriver att en systematisk litteraturöversikt summerar den 

fakta som redan existerar inom ämnet genom att integrera samtlig fakta oavsett studietyp som 

finns inom ämnet som avses att diskuteras. De menar dock att det kan vara svårt att 

kombinera olika studiemetoder, då det kan leda till bristande noggrannhet, felaktighet och 

bias, speciellt när ickevetenskapliga metoder integreras. Men att litteraturstudien utförs 

systematiskt menar Whittemore och Knafl bidrar till att dessa risker minskar. För att styrka 

bekräftbarheten i arbetet, som är en av de viktigaste delarna i trovärdigheten, har författarna 

alltid gått tillbaka till primärkällorna för att kontrollera att meningen inte påverkats under 

analysens steg (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 585; Whittemore & Knafl, 2005). 

 

Årtal för artiklarna som inkluderades i studien varierade mellan 2004 till 2011, att inga 

artiklar som var skrivna efter 2011 var med i analysen beror på att det inte fanns några att 

tillgå. Detta stödjer arbetet ytterligare då det visar att det behövs mer forskning inom ämnet. 

Materialet i analysen är enbart från Storbritannien, Australien, USA eller Italien. Detta kan ha 

gett ett ensidigt resultat då det inte fanns forskning om detta ämne i andra delar av världen. 

Detta visar även det att det behövs mer forskning inom ämnet. Enligt WHO (2015) lever 78% 

av alla palliativa människor i låg- eller medelinkomstländer, vilket inte speglas av denna 

studie. Detta ger enligt Polit och Beck (2012, s. 585) en sämre överförbarhet då denna studie 

endast speglar denna specifika del av världen. 

 

Under studiens gång fann författarna att definitionen av “palliativ” varierar mellan länder och 

läror. Det finns ingen internationellt gångbar definition av när en patient går över till att vara 

palliativ. Detta kan ha influerat resultatet, då studier kan ha studerat patienter med mycket stor 

variation i sjukdomstillstånd. Författarna fann även under litteratursökningen att sexualitet är 

ett begrepp som skiljer sig mellan länder och språk. I Sverige går sexualitet och sexuell hälsa 

ihop. Men i engelskspråkiga länder är sexualitet och sexuell hälsa skilda begrepp. Där går 
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begreppet sexuell hälsa in under reproduktiv hälsa. Om detta inte upptäckts hade artiklar 

kunnat missas. 

 

Slutsatser 

Sjuksköterskor och patienter ser olika på vem som ska ta upp ämnet sexualitet till diskussion, 

sjuksköterskor känner att de har för lite kunskap om sexualitet för att ta belysa detta. 

Sexualiteten förändras hos par i den palliativa vården, men den upphör inte att existera, dessa 

förändringar kan bero delvis på begränsningar i vårdmiljön. För att sjuksköterskor ska kunna 

känna sig mer kompetenta och veta hur och när de ska ta upp ämnet behöver sexualitet 

integreras mer redan i sjuksköterskeutbildningen. Vårdavdelningar behöver även sätta upp 

rutiner för hur ett sådant intimt ämne ska tas upp. Sjuksköterskorna ska även veta att det 

ligger på deras ansvar att ta upp detta ämne till diskussion, ansvaret ska inte ligga hos 

patienterna, då de kanske inte vet att sexualiteten påverkas eller att de kan ta upp detta med 

sjuksköterskan. Det ska även finnas möjlighet, i den mån det går, för par att kunna vara nära 

varandra när den ena partnern vårdas på sjukhus. Möjligheten till avskildhet bör även alltid 

ges för patienter och deras partners. Det är viktigt att som sjuksköterska att inte bara se 

patienter som deras sjukdom, utan som hela individer med behov utanför sjukdom och 

behandling, såsom exempelvis sexualitet. Sammanfattningsvis bör sjuksköterskan alltid se till 

patientens autonomi och värdighet, samt att se patienten som hel individ där även sexualiteten 

är viktig.  

 

Författarna anser att det behövs mer forskning inom detta ämne. De anser att det skulle 

behöva göras undersökningar hos nyexaminerade sjuksköterskor där de frågas om de känner 

att de har nog med kunskap om sexualitet för att kunna fråga om och hjälpa patienter med 

detta. Författarna anser även att det behövs mer forskning om hur och när patienter vill att 

ämnet sexualitet tas upp till diskussion.  

 

  



24 
 

 Institutionen för Hälsovetenskap   

 Avdelningen för omvårdnad  

  

Referenslista 

Artiklar använda i analysen markerade med * 

 

Aaberg, V. (2016). The state of sexuality education in baccalaureate nursing programs. Nurse 

Education Today, 44, 14-19. doi:10.1016/j.nedt.2016.05.009 

 

*Blagbrough, J. (2010). Importance of sexual needs assessment in palliative care. Nursing 

Standard, 24(52), 35-39. 

 

*Bowden, G., & Bliss, J. (2009). Does a hospital bed impact on sexuality expression in 

palliative care?. British Journal of Community Nursing, 14(3). 

 

Cakar, B., Karaca, B., & Uslu, R. (2013). Sexual dysfunction in cancer patients: a review. 

Journal of Balkan Union of Oncology, 18(4), 818-23. 

 

Checton, M. G., Greene, K., Magsamen-Conrad, K., & Venetis, M. K. (2012). Patients' and 

partners' perspectives of chronic illness and its management. Families, Systems, & Health, 

30(2), 114. doi:10.1037/a0028598 

 

Chochinov, H. M., Hack, T., McClement, S., Kristjanson, L., & Harlos, M. (2002). Dignity in 

the terminally ill: a developing empirical model. Social Science & Medicine, 54(3), 433-443. 

doi:10.1016/S0277-9536(01)00084-3 

 

*Cort, E., Monroe, B., & Oliviere, D. (2004). Couples in palliative care. Sexual and 

Relationship Therapy, 19(3), 337-354. doi:10.1080/14681990410001715454 

 

Edlund, M. (2002). Människans värdighet-ett grundbegrepp inom vårdvetenskapen [The 

Dignity of Human Beings–A Basic Concept Within Caring Science] (Doctoral dissertation, 

Doctoral Thesis, Åbo akademis förlag, Åbo). 

 

Fallowfield, L., & Jenkins, V. (2004). Communicating sad, bad, and difficult news in 

medicine. THE LANCET, 363, 312-19. doi:10.1016/S0140-6736(03)15392-5 

 



25 
 

 Institutionen för Hälsovetenskap   

 Avdelningen för omvårdnad  

  

Flynn, K. E., Lin, L., Bruner, D. W., Cyranowski, J. M., Hahn, E. A., Jeffery, D. D., ... & 

Weinfurt, K. P. (2016). Sexual satisfaction and the importance of sexual health to quality of 

life throughout the life course of US adults. The Journal of Sexual Medicine, 13(11), 1642-

1650. doi:10.1016/j.jsxm.2016.08.011 

 

Gill, K. M., & Hough, S. (2007). Sexuality training, education and therapy in the healthcare 

environment: taboo, avoidance, discomfort or ignorance?. Sexuality and Disability, 25(2), 73-

76. doi:10.1007/s11195-007-9033-0 

 

Gunnarsson, H., & Öhlén, J. (2006). Spouses' grief before the patient's death: Retrospective 

experiences related to palliative home care in urban Sweden. Mortality, 11(4), 336-351. 

doi:10.1080/13576270600945527 

 

Guthrie, C. (1999). Nurses' perceptions of sexuality relating to patient care. Journal of 

Clinical Nursing, 8(3), 313-321. doi:10.1046/j.1365-2702.1999.00253 

 

Hack, T. F., Chochinov, H. M., Hassard, T., Kristjanson, L. J., McClement, S., & Harlos, M. 

(2004). Defining dignity in terminally ill cancer patients: A factor‐analytic approach. Psycho‐

Oncology, 13(10), 700-708. doi:10.1002/pon.786 

 

Haddock, J. (1996). Towards further clarification of the concept ‘dignity’. Journal of 

Advanced Nursing, 24(5), 924-931.doi:10.1097/SPC.0b013e3282f4cb15 

 

Hannon, B., Swami, N., Rodin, G., Pope, A., & Zimmermann, C. (2016). Experiences of 

patients and caregivers with early palliative care: A qualitative study. Palliative Medicine, 

0269216316649126. doi:10.1177/0269216316649126  

 

Hemati, Z., Ashouri, E., AllahBakhshian, M., Pourfarzad, Z., Shirani, F., Safazadeh, S., ... & 

Taleghani, F. (2016). Dying with dignity: a concept analysis. Journal of Clinical Nursing, 

25(9-10), 1218-1228. doi:10.1111/jocn.13143 

 

Holloway, I., & Wheeler, S. (2010). Qualitative research in nursing and healthcare. 

Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell. 

 



26 
 

 Institutionen för Hälsovetenskap   

 Avdelningen för omvårdnad  

  

*Hordern, A., & Street, A. (2007a). Issues of intimacy and sexuality in the face of cancer: the 

patient perspective. Cancer Nursing, 30(6), E11-E18. doi:10.5172/conu.2007.27.1.49 

 

*Hordern, A. J., & Street, A. F. (2007b). Let’s talk about sex: risky business for cancer and 

palliative care clinicians. Contemporary Nurse, 27(1), 49-60. 

 

Janze, A., & Henriksson, A. (2014). Preparing for palliative caregiving as a transition in the 

awareness of death: family carer experiences. International Journal of Palliative Nursing, 

20(10). 

 

Kautz, D. D., Dickey, C. A., & Stevens, M. N. (1990). Using research to identify why nurses 

do not meet established sexuality nursing care standards. Journal of Nursing Care Quality, 

4(3), 69-78. 

 

Mollaoğlu, M., Tuncay, F. Ö., & Fertelli, T. K. (2013). Investigating the sexual function and 

its associated factors in women with chronic illnesses. Journal of Clinical Nursing, 22(23-24), 

3484-3491. doi:10.1111/jocn.12170 

 

Moss, B. F., & Schwebel, A. I. (1993). Defining intimacy in romantic relationships. Family 

Relations, 31-37. doi:10.2307/584918 

 

Pastrana, T., Jünger, S., Ostgathe, C., Elsner, F., & Radbruch, L. (2008). A matter of 

definition–key elements identified in a discourse analysis of definitions of palliative care. 

Palliative Medicine, 22(3), 222-232. doi:10.1177/0269216308089803 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research. Generating and assessing evidence for 

nursing practice. (9th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, Wolters Kluwer 

business. 

 

Rapoport, A., Obwanga, C., Sirianni, G., Librach, S. L., & Husain, A. (2013). Not Just Little 

Adults: Palliative Care Physician Attitudes Toward Pediatric Patients. Journal Of Palliative 

Medicine, 16(6), 675-679. doi:10.1089/jpm.2012.0393 

 



27 
 

 Institutionen för Hälsovetenskap   

 Avdelningen för omvårdnad  

  

*Redelman, M. J. (2008). Is there a place for sexuality in the holistic care of patients in the 

palliative care phase of life?. American Journal of Hospice and Palliative Medicine®, 25(5), 

366-371. doi:10.1177/1049909108318569 

 

Robinson, J., Gott, M., & Ingleton, C. (2014). Patient and family experiences of palliative 

care in hospital: what do we know? An integrative review. Palliative Medicine, 28(1), 18-33. 

doi:10.1177/0269216313487568 

 

Rytterström, P., Unosson, M., & Arman, M. (2011). The significance of routines in nursing 

practice. Journal of Clinical Nursing, 20(23‐24), 3513-3522. doi:10.1111/j.1365-

2702.2010.03522 

 

Saunamäki, N., & Engström, M. (2014). Registered nurses' reflections on discussing sexuality 

with patients: responsibilities, doubts and fears. Journal of Clinical Nursing, 23(3-4), 531-

540. doi:10.1111/j.1365-2648.2010.05260 

 

Saunamäki, N., Andersson, M., & Engström, M. (2010). Discussing sexuality with patients: 

nurses’ attitudes and beliefs. Journal of Advanced Nursing, 66(6), 1308-1316. 

doi:10.1111/j.1365-2648.2010.05260 

 

Schweitzer, M., Gilpin, L., & Frampton, S. (2004). Healing spaces: elements of 

environmental design that make an impact on health. Journal of Alternative & 

Complementary Medicine, 10(Supplement 1), S-71. doi:10.1089/acm.2004.10.S-71. 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 8 mars, 2017, från Riksdagen, 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--

och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763 

 

 

SFS 2014:821. Patientlagen. Hämtad 8 mars, 2017, från Riksdagen, 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-

2014821_sfs-2014-821 

 



28 
 

 Institutionen för Hälsovetenskap   

 Avdelningen för omvårdnad  

  

*Shell, J. A. (2008, May). Sexual issues in the palliative care population. In Seminars in 

Oncology Nursing (Vol. 24, No. 2, pp. 131-134). WB Saunders. 

doi:10.1016/j.soncn.2008.02.007 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2014). Utvärdering av metoder i 

hälso- och sjukvården: en handbok. (2. uppl.) Stockholm: Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU). 

 

*Stausmire, J. M. (2004). Sexuality at the end of life. American Journal of Hospice and 

Palliative Medicine, 21(1), 33-39. 

 

Taylor, B., & Davis, S. (2006). Using the extended PLISSIT model to address sexual 

healthcare needs. Nursing Standard, 21(11), 35-40. doi:10.7748/ns2006.11.21.11.35.c6382 

 

Timmers, A. D., & Chivers, M. L. (2012). Sociosexuality and sexual arousal. The Canadian 

Journal of Human Sexuality, 21(3/4), 135. 

 

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

Talking about sex after cancer: a discourse analytic study of health care professional accounts 

of sexual communication with patients. Psychology & Health, 28(12), 1370-1390. doi: 

10.1080/08870446.2013.811242 

 

*Vitrano, V., Catania, V., & Mercadante, S. (2011). Sexuality in patients with advanced 

cancer: a prospective study in a population admitted to an acute pain relief and palliative care 

unit. American Journal of Hospice and Palliative Medicine®, 28(3), 198-202. 

doi:10.1177/1049909110386044 

 

Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. Journal 

of Advanced Nursing, 52(5), 546-553. doi:10.1111/j.1365-2648.2005.03621 

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad – en bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  

 



29 
 

 Institutionen för Hälsovetenskap   

 Avdelningen för omvårdnad  

  

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad – en bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  

 

*Woodhouse, J., & Baldwin, M. A. (2008). Dealing sensitively with sexuality in a palliative 

care context. British Journal of Community Nursing, 13(1). 

 

World Health Organization. (2006). Defining sexual health: Report of a technical 

consultation on sexual health. Geneva: 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/defining_sexual_health.pdf

?ua=1 

 

World Health Organization. (2015). Palliative Care., Geneva: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs402/en/  

 

Åstedt‐Kurki, P., & Liukkonen, A. (1994). Humour in nursing care. Journal of Advanced 

Nursing, 20(1), 183-188. doi:10.1046/j.1365-2648.1994.20010183 

 


