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Introduktion: Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom som uppstår i det centrala nerv-

systemet. Sjukdomen förlöper i skov. Vanliga symtom är fatigue, smärta, domningar i  

extremiteter, synproblem, försämrad balans och tremor. Det är vanligt att individer med MS 

upplever någon form av sexuell dysfunktion.  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa 

hur MS kan påverka individers sexualitet. Metod: Metoden var en  

litteraturstudie och utformades enligt Polit och Beck (2017) nio steg. Artikelsökningar gjordes 

i CINAHL och PubMed.  Polit och Beck (2017) granskningsmall användes för att granska ar-

tiklarnas kvalitet. Två kvalitativa och åtta kvantitativa artiklar valdes och utgjorde resultatet. 

Resultat: Resultatet presenteras i fyra kategorier. Att kroppsliga förändringar ledde till  

sexuella problem, Att behöva experimentera och utforska sin kropp på nytt, Att kunna samtala 

om hur MS påverkade sexualiteten och Sexuella problem väckte negativa känslor.  

Kategorierna visade att sexuell dysfunktion upplevdes både fysiskt och psykiskt, det  

påverkade även individens relation till sin partner. Slutsats: Individer med MS upplever  

sexuell dysfunktion orsakat av sjukdomen. Det största problemet var minskat sexuellt intresse. 

På grund av förändringar i kroppen behövde individerna experimentera för att få ett fungerade 

sexuellt samliv. Individerna ansåg att det var viktigt med god kommunikation men det var ändå 

svårt att diskutera sina sexuella problem med sin partner och hälso- och  

sjukvårdspersonal.  
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Introduktion 

Det finns cirka 17 500 individer i Sverige som har multipel skleros (Ericson & Ericson 2012). 

I Europa beräknas det finnas cirka 630 000 individer (The World Health Organisation [WHO] 

2008). Prevalensen för multipel skleros skiljer sig mellan olika världsdelar. Det är högre risk 

att insjukna i världsdelar som Europa och Nordamerika. Det är till exempel  

vanligare att insjukna i ett svalt klimat än i ett tropiskt. Vad detta beror på är inte klarlagt  

(Fagius et al. 2007).  MS är en förkortning av multipel skleros som fortsättningsvis kommer att 

användas i arbetet. 
 

Multipel skleros 
MS är en sjukdom som uppstår i det centrala nervsystemet, hjärna och ryggmärg. Sjukdomen 

kategoriseras som en autoimmun sjukdom. Det innebär att immunförsvaret angriper kroppens 

egna vävnader (Ericson & Ericson 2012). Enligt Fagius et al. (2007) är cirka 75 procent av 

individerna, som insjuknar i sjukdomen, i åldrarna 20–40 år. Sjukdomen kan även debutera i 

högre åldrar. Det är främst kvinnor som insjuknar, det är ungefär dubbelt så många jämfört med 

män. 

 

Det som sker i centrala nervsystemet när immunförsvaret reagerar på den kroppsegna  

vävnaden är att det blir en inflammation i myelinet runt nervfibrerna, även kallat axoner.  

Myelin är en skyddande hinna runt axonet men är även en signalförstärkare, som överför  

nervimpulserna i centrala nervsystemet. Vid MS blir myelinet runt nervtrådarna inflammerat 

och bryts ned. Det kallas demyelinisering och gör överföringen av nervimpulser  

långsammare. Inflammationen kan avta efter några dagar eller veckor och myelinet läker. Då 

återfås den normala funktionen av överföringen av nervimpulser, vilket kallas  

remyelinisering (Fagius et al. 2007). Vid återkommande inflammationer bryts myelinet ner och 

det kan bli permanenta skador på axonet (Ericson & Ericson 2012). Detta beror på att vid in-

flammationen frisätts celler som kallas astrocyter, dessa celler bildar en slags ärrvävnad som 

gör att myelinet inte kan läka. Det gör att nervimpulserna mellan axonerna överförs  
långsammare eller blir blockerade. Det är denna process som leder till symtom (Fagius et al. 

2007).  

 

Sjukdomsförlopp   
MS är en kronisk sjukdom. Den fortlöper kontinuerligt, ofta med skov. Det innebär att det sker 

en tillfällig försämring i sjukdomen som oftast går över. Sjukdomsförloppet vid MS kan variera 

mellan olika individer. Sjukdomen delas in i olika förloppstyper (Fagius et al. 2007).  

 

Skovvis förlöpande MS är den vanligaste förloppstypen, cirka 85 procent av de som insjuknar 

i MS får en skovvis förlöpande sjukdom (Ericson & Ericson 2012). Skoven innebär att  

individen får besvär av symtom under några dagar eller några veckor. Sedan går symtomen  

tillbaka och individen blir symtomfri. Vid cirka 30 procent av fallen kan besvären kvarstå. 

Symtomen kan ha olika svårighetsgrader och hur ofta skoven uppstår är olika hos olika  

individer. Ett skov kan innebära att individen upplever ett symtom, som domningar i 

extremiteter.  Det kan också innebära att domningarna blir kraftiga och medför parestesier och 

pareser. Sekundär progressiv MS innebär att individen har levt många år med sjukdomen och 

att symtomen kan bli mer tilltagande. Det kan vara kortare perioder mellan skoven och  

skoven kan upphöra helt (Fagius et al. 2007), då kommer individen successivt att försämras 

(Ericson & Ericson 2012), likaså funktionsförmågan (Lublin 2014). Primär progressiv MS, 

cirka 15 procent av de som insjuknar får den här förloppstypen. Det innebär att sjukdomen från 

början fortskrider utan skov och det sker en konstant försämring av individens  
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funktionsförmåga (Ericson & Ericson 2012). Enligt Fagius et al. (2007) är det vanligare att 

individer som insjuknat i MS i högre ålder följer den här förloppstypen.  

 

Symtomen vid MS kan variera beroende på var nervskadan har uppkommit. Om till exempel 

nervimpulserna mellan hjärnan och olika muskler är för långsam eller blockeras, uppstår det 

symtom som pareser eller spasticitet (Fagius et al. 2007). De vanligaste symtomen som  

individer med MS upplever är fatigue, smärta, domningar i extremiteter, synproblem,  

försämrad balans och tremor. Det är även vanligt att individer med MS även lider av  

depression (Newland 2013).  

 

Sexualitet  
Sexualitet är ett tabubelagt ämne för många individer och det är ofta svårt att prata om (Koch 

et al. 2002). Sexualitet är enligt The World Health Organisation [WHO] (2006) ett begrepp som 

är både brett och svårdefinierat i och med att det finns olika dimensioner av sexualitet och att 

sexualiteten upplevs olika från individ till individ. Sexualitet är mer än bara en fysisk  

aktivitet, sexualitet associeras även med psykologiska, emotionella och sociala behov (Lavin & 

Hyde 2006). Olsson (2014) menar även att begreppet tolkas olika utifrån individens  

sexuella behov, sexuella aktiviteter och förmåga till samlag. WHO’s definition av begreppet: 

 

Sexuality is a central aspect of being human throughout life and encompasses sex,  

gender identities and roles, sexual orientation, eroticism, pleasure, intimacy and  

reproduction. Sexuality is experienced and expressed in thoughts, fantasies, desires, beli-

efs, attitudes, values, behaviours, practices, roles and relationships. While sexuality can 

include all of these dimensions, not all of them are always experienced or  

expressed. Sexuality is influenced by the interaction of biological, psychological,  

social, economic, political, cultural, ethical, legal, historical, religious and spiritual 

factors. (WHO 2006, s. 5) 

 

Sexuell hälsa  
Sexuell hälsa definieras av ett känslomässigt, psykiskt, fysiskt och socialt välmående relaterat 

till individens sexualitet. Sexuell hälsa innebär att individens inställning är positiv och  
hänsynsfull till sin sexualitet, sexuella erfarenheter och relationer (WHO 2006).   

Sjuksköterskan ska i sin profession ha ett holistiskt synsätt och kunna se hela individen  
(Klaeson et al. 2016). Således är individers sexuella hälsa även ett av sjuksköterskan  
ansvarsområden vid omvårdnad (Sung et al. 2016). Sjuksköterskan ska ha en positiv  

inställning och vara angelägen om att informera, stödja och ge råd i frågor om individens  

sexuella hälsa (Hulter 2004). Tidsbrist och bristande kunskaper om sexuell hälsa kan bidra till 

att sjuksköterskan inte lyfter ämnet tillsammans med individen (Klaeson et al. 2016).  

En annan orsak kan vara att sjuksköterskan är obekväm att samtala om sexuell hälsa (Quinn et 

al. 2011). 

 

Sexuell dysfunktion  
Sexuell dysfunktion är en kombination av psykiska och fysiska faktorer (Fugl-Meyer &  

Fugl-Meyer 2010) och det kan upplevas på olika sätt hos kvinnor och män. Sexuell  

dysfunktion kan påverkas av ålder, relationer och hälsa (Sundbeck 2013). Olika  

sjukdomstillstånd kan medföra sexuell dysfunktion som påverkar individens sexualitet och lust 

negativt (Sundbeck 2013). Vid neurologiska sjukdomstillstånd, som MS, där centrala nervsy-

stemet är påverkat kan regleringen av endokrina organ som hypotalamus och  

hypofysen påverkas. Beroende på var skadan i centrala nervsystemet sitter kan den sexuella 
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funktionen och symtomen variera (Lundberg 2010). Vidare i litteraturstudien kommer sexuell 

dysfunktion benämnas som sexuella problem. 

 

Problemformulering 

I Sverige finns cirka 17 500 individer som har MS. MS är en autoimmun sjukdom som drabbar 

det centrala nervsystemet. Funktionen i kroppens olika nervbanor påverkas och det medför 

olika symtom och besvär. På grund av skador på nervbanorna kan impulser mellan hjärnan och 

olika kroppsdelar påverkas. Till följd av sämre impulsöverföring är det vanligt förekommande 

att individer med MS upplever sexuella problem. För att kunna bemöta individer med MS som 

upplever sexuella problem är det betydelsefullt att sjuksköterskan har kunskap om fysiska och 

psykiska förändringar hos individer med MS som kan påverka deras sexualitet.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur MS kan påverka individers sexualitet. 
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Metod 
Den valda metoden är en litteraturstudie. Avsikten med litteraturstudien är att sammanställa 

den kunskap som finns inom det valda ämnet (Backman 2008). För att kunna sammanställa  

den data som finns inom ett ämne och för att kunna dra slutsatser är det viktigt att  

det finns tillräckligt med studier, och att de är av god kvalitét (Forsberg & Wengström 2016).  

 

Polit och Beck (2017) beskriver processen av att bearbeta en litteraturstudie i nio steg. Stegen 

kommer att följas i den här litteraturstudien (figur 1). 

 
Figur 1. Flödesschema för litteraturstudie av Polit och Beck (2017), fritt översatt till svenska. 

 

Litteratursökning  
I steg ett av Polit och Beck (2017) nio steg utformades litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. I steg två utformades en sökstrategi, vilka sökord och databaser som skulle 

användas. Litteraturstudiens databassökningar genomfördes i två databaser. Den ena  

databasen som valdes var CINAHL som är en databas för forskning inom omvårdnad. Den 

andra databasen som valdes var PubMed som innehåller forskning inom biomedicin (Polit & 

Beck 2017).  

 

De sökorden som användes för att söka fram relevanta artiklar var Multiple sclerosis,  

sexuality och sexual dysfunction.  För att uppnå samma innebörd av sökorden i båda  

databaserna omformulerades sökorden till CINAHL-headings och MeSH-termer (Polit & Beck 

2017). I CINAHL användes headings sexual dysfunction - female/male och  

psychosexual disorders för sökordet sexual dysfunction. I PubMed användes MeSH- termerna 

sexual dysfunction- physiological och sexual dysfunctions, psychological för sökordet sexual 

dysfunction. Detta för att inkludera både fysiska och psykiska faktorer av sexuell dysfunktion.  

Sökorden Multiple sclerosis och sexuality hade samma innebörd både som CINAHL-headings 

och MeSH-termer. 

 

I steg tre söktes potentiellt material till litteraturstudien fram (Polit & Beck 2017). I CINAHL 

söktes först sökorden var för sig för att få en överblick av forskningsområdet. Sedan  

kombinerades sökorden på två olika sätt med operatorerna AND och OR. AND användes för 

att avgränsa forskning om MS och sexualitet, OR användes för att få med båda könen i  
sökningen. Polit och Beck (2017) menar genom att kombinera sökord med AND eller OR kan 

sökningen antingen breddas eller avgränsas. I PubMed söktes sökorden först var för sig för att 

sedan göra två olika kombinationer av sökorden och då användes endast operator AND. 

Databassökningarna presenteras i tabell 1 och 2. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier   
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara från 2005-01-01 till och med 2017-09-30. 

Artiklarna skulle även vara vetenskapligt granskade och vara skrivna på engelska eller svenska. 

1. Formulera ett 
syfte.

2. Utforma 
sökstrategi. Välj 

databas och sökord.

3. Samla in 
potentiellt 

användbart data.

4. Granska 
relevansen i 

insamlad data.
5. Läs igenom data.

6. Sortera bort 
irrelevant data.

7. Kritiskt granska 
kvarstående data.

8. Analysera och 
sortera insamlad 

data i teman.

9. Sammanfatta 
resultatet och göra en 

kritisk summering.
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De skulle även svara mot litteraturstudiens studiens syfte. Artiklarna skulle även  

inkludera individer över 18 år. Exklusionskriterier var artiklar som behandlade andra  

sjukdomar och review artiklar.   
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Databassökning  

Tabell 1.  Databassökning i CINAHL. 

Sök Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Multiple Sclerosis 

(MM) 

4, 952    

S2 Sexuality (MH) 9, 718    

S3 Sexual Dysfunc-

tion, Female OR 

Sexual Dysfunc-

tion, Male (MH) 

1, 120    

S4 Psychosexual Dis-

orders (MH)  

527    

S1 AND S2  20 9 5 3 

S1 AND S3  25 (11) 7 1 1 

S1 AND S4  1    

Totalt:   16 6 4 

MM= Exact Major Subject Heading     MH= Exact Subject heading ( ) = Interna dubbletter 

Tabell 2.  Databassökning i PubMed. 

Sök Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Multiple Sclerosis 

(MeSH) 

24, 489    

S2 Sexuality (MeSH) 17, 568    

S3 Sexual Dysfunction, 

Physiological 

(MeSH) 

12, 969    

S4 Sexual dysfunctions, 

Psychological 

(MeSH) 

11, 401    

S1 AND S2  14 3 0 0 

S1 AND S3  87  15 6 6 

S1 AND S4  40 (31) ((3)) 1   

Totalt:   19 6 6 

(MeSH)= Medical Subject Headings ( )= Interna dubletter  (( ))= Externa dubbletter. 
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Urval 
Urvalet i litteratursökningen har bearbetats genom tre steg som presenteras nedan. 

 

Urval 1 
I steg fyra av Polit och Beck (2017) nio steg ska relevansen i insamlade artiklar granskas. Det 

gjordes genom att artiklarnas titel och abstrakt lästes enskilt och tillsammans. I CINAHL gav 

sökningarna totalt 46 artiklar, varav 11 var interna dubbletter. Av 46 artiklar valdes 16 artiklar 

ut till urval 1. I PubMed gav sökningarna 141 artiklar, varav 31 var interna dubbletter och yt-

terligare tre artiklar var externa dubbletter. Artiklar som valdes bort uppfyllde inte  

inklusionskriterierna eller svarade inte mot litteraturstudiens syfte. Av artiklarna valdes 19 ut 

till urval 1.  
 

Urval 2 
Från urval 1 var det totalt 35 artiklar som gick vidare till urval 2. I steg fem och steg sex av 

Polit och Beck (2017) nio steg lästes artiklarna i sin helhet för att få en djupare  

förståelse för innehållet och kunna granska relevansen för litteraturstudien. De artiklar som inte 

svarade mot litteraturstudiens syfte uteslöts. Fokus lades på artiklarnas syfte, metod och resul-

tat. Av de 35 artiklarna var det tolv som gick vidare till urval 3 för kvalitetsgranskning.  

 

Urval 3 
I steg sju kvalitetsgranskades de tolv artiklar som valdes ut i urval 2 med hjälp Polit och Beck 

(2017) granskningsmallar Guide to an Overall Critique of Quantitative Research Report och 

Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report. Granskningsmallarna är ett stöd 

för att kunna bedöma styrkor och svagheter i artiklarna till denna litteraturstudien. Två av de 

tolv artiklarna från urval 2 exkluderades i urval 3. Den ena artikeln gick inte igenom  

kvalitetsgranskningen och den andra artikeln var en pilotstudie. De 10 artiklar som slutligen 

valdes ut redovisas i en artikelmatris, bilaga 1.  

 

Databearbetning  
I steg åtta lästes artiklarna ytterligare en gång och informationen analyserades.  

Meningsbärande enheter i artiklarnas resultat markerades med överstrykningspennor i olika 

färger. De meningsbärande enheterna klipptes sedan ut från artiklarna och diskuterades.  

Utifrån diskussionen utformades kategorier som svarade mot litteraturstudiens syfte. I steg nio 

sammanställdes resultatet till fyra kategorier enligt Polit och Beck (2017) nio steg.  

Resultatet redovisas i figurer, text och diskussion. 

 

Forskningsetiska ställningstaganden 
I den här litteraturstudien användes artiklar som var godkända av en etisk kommitté eller som 

hade ett etiskt förhållningssätt. De artiklar som användes i litteraturstudien har redovisats i en 

artikelmatris och alla artiklar svarade mot studiens syfte. Polit och Beck (2017) menar att det 

inte får förekomma fusk, plagiering eller förvrängning av fakta. Allt material till  

litteraturstudien har lästs enskilt till att börja med och sedan lästs och diskuterats gemensamt 

för att undvika tolkningar och missförstånd. Svenskt-engelskt lexikon har använts för att över-

sätta vissa ord för att få korrekt översättning. Citat som har använts i litteraturstudien har an-

vänts i originalspråk för att förhindra feltolkningar. Det har funnits en viss förförståelse för 

ämnet och det har gjorts en ansträngning för att lägga den åt sidan.  
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Resultat 

Litteraturstudiens resultat baseras på tio artiklar, varav två av artiklar med kvalitativ metod och 

åtta med kvantitativ metod. Dessa artiklar redovisas i bilaga 1. Det framkom fyra  

kategorier, Att kroppsliga förändringar ledde till sexuella problem, Att behöva experimentera 

och utforska sin kropp på nytt, Att kunna samtala om hur MS påverkade sexualiteten och  

Sexuella problem väckte negativa känslor. 

Figur 2. Resultatets kategorier som belyser hur MS påverkar individers sexualitet. 

 

Att kroppsliga förändringar ledde till sexuella problem  
Ett flertal studier visade att individer med MS upplevde någon typ av sexuella problem (Çelik 

et al. 2013; Dehghan-Nayeri et al. 2017; Esmail et al. 2007; Esmail et al. 2010;  

Kisic-Tepavcevic et al. 2015; Lew-Starowicz & Rola 2013; Lew-Starowicz & Rola 2014; 

Marck et al. 2016; McCabe & McDonald 2007; Merghati-Khoei et al. 2013) och att detta hade 

negativ inverkan på det sexuella samlivet (Esmail et al. 2007; 2010). Individerna hade inte 

samlag lika ofta och samlagen upplevdes inte lika tillfredställande som innan de fick  

diagnosen (Esmail et al. 2007). Sexuella problem varierade mellan olika åldrar.  

Äldre kvinnor upplevde till exempel fler problem än yngre kvinnor (Lew-Starowicz & Rola 

2013).   

 

Flera studier visade att det största problemet hos både kvinnor och män var minskat  

sexuellt intresse (Marck et al. 2016; Dehghan-Nayeri et al. 2017; Kisic-Tepavcevic et al. 2015; 

McCabe & McDonald 2007) och att det sexuella intresset påverkades av bland annat fatigue 

och fysiska begränsningar (Esmail et al. 2010; Merghati-Khoei et al. 2013). Vanliga fysiska 

begränsningar och förändringar som påverkade det sexuella intresset och samlivet var  

spasticitet (Dehghan-Nayeri et al. 2017; Merghati-Khoei et al. 2013), tremor  

(Dehghan-Nayeri et al. 2017), smärta, mag- och tarmproblem (Çelik et al.  

2013; Dehghan-Nayeri et al. 2017; Merghati-Khoei et al. 2013) och inkontinensproblem 

(Dehghan-Nayeri et al. 2017; Merghati-Khoei et al. 2013). En del undvek att ha samlag  

eftersom det förvärrade sjukdomssymtomen (Esmail et al. 2007).  

 

Andra problem som bidrog till minskat sexuellt intresse var att kvinnor hade problem med va-

ginal lubrikation (Çelik et al. 2013; Dehghan-Nayeri et al. 2017; Lew-Starowicz & Rola 2013; 

Marck et al. 2016; McCabe & McDonald 2007; Merghati-Khoei et al. 2013) och  

känselbortfall i könsorganet (Dehghan-Nayeri et al. 2017; Esmail et al. 2007; Merghati-Khoei 

et al. 2013). Män hade erektionsproblem som innebar svårigheter att få eller bibehålla  

erektion (Çelik et al. 2013; Esmail et al. 2010; McCabe & McDonald 2007; Marck et al. 2016) 

svårigheter att genomföra ett samlag (Lew-Starowicz & Rola 2014) och att få utlösning (Esmail 

et al. 2010; Kisic-Tepavcevic et al. 2015). Både kvinnor och män hade svårt att få orgasm 

(Kisic-Tepavcevic et al. 2015; Lew-Starowicz 2014; McCabe & McDonald 2007; Marck et al. 

2016) och de orgasmerna individerna fick var mindre njutbara (Çelik et al. 2013; Dehghan-

Nayeri et al. 2017).  De kroppsliga förändringarna som sjukdomen medförde gjorde att samlaget 

Att kroppsliga 
förändringar ledde till 

sexuella problem 

Att behöva 
experimentera och 

utforska sin kropp på 
nytt  

Att kunna samtala om 
hur MS påverkade 

sexualiteten

Sexuella problem 
väckte negativa 

känslor
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upplevdes annorlunda än tidigare. Det som var njutbart innan kunde nu upplevas som obehag-

ligt (Esmail et al. 2007).  

 

Att behöva experimentera och utforska sin kropp på nytt   
Kvinnor beskrev att de var tvungna att utforska sin kropp på nytt efter  

förändringarna (Esmail et al. 2007) och män upplevde att de var tvungna att omvärdera sin syn 

på den manliga rollen i en relation (Esmail et al. 2010). Kvinnor beskrev att det var  

nödvändigt att återupptäcka sin kropp och att de behövde tillsammans med sin partner hitta nya 

tillvägagångssätt för att tillfredsställas sexuellt (Esmail et al. 2007). Både kvinnor och  

män testade olika metoder för att experimentera och förbättra det sexuella samlivet med sin 

partner (Esmail et al. 2007; 2010), till exempel läkemedel, meditation, sexställningar och  

sexleksaker. De upplevde att olika sexställningar och sexleksaker underlättade vid  

samlag. Det kompenserade bland annat minskad känsel och fatigue (Esmail et al. 2010).  

 

Genom att experimentera och utforska sin kropp på nytt upptäckte individerna att sex var mer 

än bara samlag, det handlade även om närhet och ömhet (Esmail et al. 2007, 2010). För att 

uttrycka sina känslor och för att bevara det känslomässiga bandet i relationen var fysisk  

kontakt ännu viktigare än samlag efter insjuknandet (Esmail et al. 2010). Individer som  

upplevde ömhet, närhet och respekt i partnerrelationen var mer tillfredsställda med det  

sexuella samlivet, än de som inte hade en bra relation med sin partner (McCabe & McDonald 

2007). 

 

Att kunna samtala om hur MS påverkade sexualiteten  
Både kvinnor och män ansåg att god kommunikation var en viktig grund för en 
bra relation (Esmail et al. 2007, 2010) och för att kunna förbättra det sexuella samlivet  
(Esmail et al. 2007). Män med MS tyckte även att det var viktigt att vara ärliga och öppna om 

sina problem och hur de upplevde att MS påverkade deras kropp och relationen till sin partner 

(Esmail et al. 2010). Trots att god kommunikation var viktig, var det ändå svårt för  
kvinnor att diskutera sexuella problem för att de var rädda för hur deras partner skulle  
bemöta problemen. De var rädda för att skapa konflikter och undvek därför att prata om det 

(Esmail et al. 2007). Kisic-Tepavcevic et al. (2015) uppgav att individer med MS fick med åren 

lättare att samtala med sin partner om sexuella problem. 

 

Individer med MS ville sällan samtala om sina sexuella problem med varken  

läkare (Kisic-Tepavcevic et al. 2015), hälso- och sjukvårdspersonal (Lew-Starowicz & Rola 

2014) eller vänner (Kisic-Tepavcevic et al. 2015). De ville heller inte gå i sexual- eller  

parterapi hos en psykolog eller psykoterapeut (Lew-Starowicz & Rola 2013). Flera individer 

upplevde att deras partner hade bristande förståelse för hur det sexuella samlivet påverkades av 

sjukdomen (Esmail et al. 2007). För att ha ett fortsatt sexuellt samliv var det viktigt för indivi-

derna att ha en öppen och effektiv kommunikation med sin partner. Det var viktigt att partnern 

förstod sjukdomens progression och hur den begränsade dem (Esmail et al. 2010). 

 

Sexuella problem väckte negativa känslor   
Många individer upplevde psykiska besvär som påverkade deras sexualitet, synen på sig själva 

och den sexuella relationen med sin partner (Esmail et al. 2007). Män upplevde efter insjuk-

nandet att sexlivet inte var som tidigare, vilket gjorde att de kände sig arga och  
frustrerade. Det medförde att de upplevde att de hade förlorat något viktigt, sin identitet som 

man (Lew-Starowicz & Rola 2014). Kvinnor kände sig mindre feminina och attraktiva på grund 

av hur sjukdomen påverkade deras kropp (Dehghan-Nayeri et al. 2017; Merghati-Khoei et al. 
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2013). Det påverkade också deras självförtroende vid sexuella aktiviteter (Çelik et al. 2013; 

Dehghan-Nayeri et al. 2017; Esmail et al. 2007; Lew-Starowicz & Rola 2014;  
Merghati-Khoei et al. 2013). Majoriteten av individerna oroade sig för att inte kunna  
tillfredsställa sin partner sexuellt (Çelik et al. 2013; Dehghan-Nayeri et al. 2017;  
Merghati-Khoei et al. 2013) och där med fanns också rädsla för att bli avvisade (Çelik et al. 

2013; Dehghan-Nayeri et al. 2017; Esmail et al. 2010; Merghati-Khoei et al. 2013). Många 

kvinnor och män fann även en viss oro för hur deras sexuella samliv skulle fungera i  
framtiden, när sjukdomen progredierar (Lew-Starowicz & Rola 2014).    
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Diskussion  

Litteraturstudiens syfte var att belysa hur MS kan påverka individers sexualitet.  

Resultatet visar att MS har en stor inverkan på individernas sexualitet. Både kvinnor och män 

upplevde fysiska och psykiska besvär. Individerna var tvungna att omvärdera sin syn på vad 

sex och sexualitet var. De fick experimentera för att återupptäcka sin kropp och var tvungna att 

hitta nya tillvägagångssätt för att tillfredsställas sexuellt.  

 

Resultatdiskussion 
De kategorier från resultatet som kommer tas upp och diskuteras är Att kroppsliga  

förändringar ledde till sexuella problem, Att behöva experimentera och utforska sin kropp på 

nytt och Att kunna samtala om hur MS påverkade sexualiteten. 

 

I kategorin Att kroppsliga förändringar ledde till sexuella problem framkom det att  

majoriteten av individer med MS upplevde sexuella problem och det påverkade deras sexuella 

samliv negativt. Individerna hade inte samlag lika ofta som innan insjuknandet, samlagen upp-

levdes inte lika tillfredställande som tidigare och de upplevde dessutom mindre sexuellt in-

tresse. Enligt Foley och Beier (2015) är det fler kvinnor än män som upplever minskat  

sexuellt intresse. De menar även att om individer upplever minskat sexuellt intresse, undviks 

situationer som kan leda till intimitet och samlag. I litteraturstudien framkom det att det  

sexuella intresset minskade till följd av fysiska problem som minskad vaginal lubrikation, kän-

selbortfall i könsorganet, uteblivna orgasmer och erektionsproblem. Resultatet stärks av flerta-

let artiklar, bland annat av Qaderi och Merghati-Khoei (2014) som fann att uteblivna orgasmer 

var det största problemet för individer med MS och att det näst största problemet var mindre 

njutbara orgasmer. Även Tepavcevic et al. (2008) fann liknande fynd i sin studie, där det största 

problemet är minskat sexuellt intresse, följt av erektionsproblem och minskad vaginal lubrikat-

ion. I en studie av McCabe et al. (2003) visade resultatet att både friska  

kvinnor och kvinnor med MS upplevde sexuella problem. Det som skiljde grupperna åt var att 

kvinnor med MS upplevde känselbortfall i könsorganet. Vidare i litteraturstudiens resultat upp-

levde individerna att inkontinensproblem och mag- och tarmproblem hade en negativ  

inverkan på det sexuella samlivet. Liknande besvär bekräftades av Koch et al. (2002), som 

belyser att individer kan förebygga läckage genom att tömma urinblåsan innan samlag.  

 

De sexuella problem som individer med MS upplevde fann även Bronner et al. (2004) och Mott 

et al. (2005) hos individer med Parkinsons sjukdom. De mest rapporterade problemen hos in-

divider med Parkinsons sjukdom var minskat sexuellt intresse och svårigheter att få orgasm. 

Enligt Bronner et al. (2004) fanns det ett samband mellan de upplevda problemen, depression 

och individernas hälsa. 

 

I kategorin Att behöva experimentera och utforska sin kropp på nytt framkom det att individer 

med MS behövde återupptäcka sina kroppar och finna nya tillvägagångssätt för att  

tillfredsställas sexuellt. För att förbättra samlivet fick individerna testa olika  

samlagsställningar och sexleksaker. Koch et al. (2002) fann att individer med MS sällan hade 

spontana samlag. För att tillfredsställas behövdes planering och anpassning. Samlag  

genomfördes hellre på morgonen då individerna hade mer energi. Individerna ville vara mer 

aktiva under samlag men upplevde det svårt att kontrollera kroppsrörelser, det krävdes därför 

god kommunikation med partnern för att finna en fungerande ställning (Koch et al. 2002). I 

litteraturstudiens resultat framkom det att individer som upplevde ömhet, närhet och respekt i 

partnerrelationen var mer tillfredsställda med det sexuella samlivet. Det bekräftas av Kralik et 
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al. (2002) som menade att individernas självförtroende stärktes när de blev bekräftade av sin 

partner i den sexuella relationen.  

 

I kategorin Att kunna samtala om hur MS påverkade sexualiteten framkom det utifrån flera 

studier att individer med MS tyckte att god kommunikation om sina sexuella problem var vik-

tigt i relationen med sin partner. Trots att de tyckte att det var viktigt var det ändå svårt att 

samtala om det. Detta bekräftas av bland annat Kralik et al. (2001) som menar att individer 

hade svårt att samtala om förändringar av sin sexualitet efter insjuknandet och att deras  

sexuella behov hade förändrats. Fortsatt menar Kralik et al. (2001) att problemen blev ännu mer 

påtagliga när individerna inte kommunicerade med sin partner. I litteraturstudiens resultat fram-

kom också att individerna hade svårt att samtala med hälso- och sjukvårdspersonal om sina 

sexuella problem. Detta bekräftades av Kralik et al. (2001) som i sin studie  

uppmärksammade att kvinnor kände motvilja att samtala om sina problem när de märkte att 

hälso- och sjukvårdspersonalen var obekväma i situationen. Därför undvek de att  

fortsättningsvis samtala om problemen. I litteraturstudiens resultat framkom inte varför  

individerna var ovilliga att samtala om sina sexuella problem. Det går att spekulera i om det 

beror på skamkänslor eller sorg för att inte kroppsfunktionerna fungerade som tidigare.  

Olsson et al. (2012) menar att även sjuksköterskor upplevde att det var svårt att kommunicera 

med individerna om sexualitet trots att de ansåg att det ingick i deras profession.  

Sjuksköterskorna hade svårt att hitta rätt tidpunkt för att lyfta ämnet och hur det skulle  

genomföras. Det bekräftades även av Lavin och Hyde (2006) som beskriver att  

sjuksköterskorna inte ville lyfta frågor om sexualitet på grund av att de kände sig obekväma i 

situationen och fann det genant att samtala om. Det kan bero på att sexualitet är ett tabubelagt 

ämne för många, som Koch et al. (2002) nämnt tidigare. Därmed blir det svårt att samtala om 

ämnet.  

 

Metoddiskussion 
Litteraturstudien utgick från niostegsmodellen av Polit och Beck (2017), vilket säkerställde att 

arbetssättet under studiens gång var systematiskt och strukturerat.  Det ökade även studiens 

replikerbarhet.   

 

I litteraturstudien användes två databaser, CINAHL och PubMed för att söka fram relevanta  

artiklar. Det gjordes även en sökning i databasen PsycINFO, vilket resulterade i ett flertal ex-

terna dubbletter som därför valdes bort. Sökorden som användes var relevanta för studiens 

syfte. Trots det hade sökningen på psychosexual disorders i CINAHL och sexual  

dysfunctions, psychological i PubMed kunnat uteslutas då det endast tillförde 

dubbletter. I PubMed hade sökordet Nurs* kunnat användas för att få bättre träffar på artiklar 

om omvårdnad. Inledningsvis gjordes sökningar inom tidsramen av tio år. Det genererade inte 

tillräckligt med relevanta artiklar i de valda databaserna, därför utökades tidsramen till 12 år.  I 

litteraturstudiens resultat användes två kvalitativa artiklar och åtta kvantitativa, vilket kan ses 

som både en styrka och en svaghet. De kvantitativa och kvalitativa artiklarna som  

användes till litteraturstudien visade likvärdiga resultat. Det kan ses som en styrka i och med 

att sexualitet är ett tabubelagt ämne att tala om, det visar att individerna i de kvalitativa  

artiklarna förmodligen har varit ärliga i sina svar. Svagheten skulle kunna vara att de två  

kvalitativa artiklarna som användes inte tillförde en tillräckligt djup förståelse för individernas 

egna upplevelser av problemen.  

 

I resultatet användes ett flertal artiklar som var skrivna av samma författare, vilket skulle kunna 

ha påverkat litteraturstudiens resultat negativt. Detta diskuterades och det ansågs vara en styrka 

att använda artiklarna i resultatet. Två av artiklarna hade till exempel olika  
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medförfattare, vilket ökade tillförlitligheten till resultatet. Det fanns en styrka i att använda ar-

tiklarna eftersom de hade olika syften och grupper av informanter, vilket gav ett vidare  

perspektiv på ämnet.  

 

Ursprungslandet för artiklarna i litteraturstudiens resultatdel varierade: Australien (n=1), Iran 

(n=2), Kanada (n=2), land okänt (n=1), Polen (n=2), Serbien (n=1) och Turkiet (n=1).  Med 

varierande internationell spridning av artiklarna i resultatet och att inga artiklar från de  

nordiska länderna fanns med i resultatet, kan det finnas vissa kulturella skillnader i synen på 

sexualitet. Det skulle även kunna finnas skillnader i hur sexuella problem diskuteras och 

behandlas i de olika länderna. I en artikel som användes i resultatet kan inte landet identifieras 

då datainsamlingen skedde online och individer världen över kunde delta.  

 

En styrka är att litteraturstudien är skriven av två författare. Det innebär att innehållet i  
artiklarna till resultatet har reflekterats och diskuterats både enskilt och tillsammans. Det som 

skulle kunna ses som en svaghet är att modersmålet är svenska och artiklarna som granskades 

var skrivna på engelska. Trots användning av hjälpmedel vid översättning kan det finnas risk 

för feltolkningar av innehållet i artiklarna.  

Klinisk betydelse 
Litteraturstudiens resultat belyste variationen av sexuella problem hos både kvinnor och män 

med MS. Resultatet i studien visade även att individerna sällan ville prata med hälso- och   

sjukvårdspersonal eller anhöriga om sina problem, trots att de tyckte att god kommunikation 

var viktig. Det är därför viktigt att sjuksköterskan inbjuder till samtal och synliggör frågor om 

sexualitet och sexuell hälsa i mötet med individer med MS. Sjuksköterskan kan även erbjuda 

sig att informera om sexställningar och hjälpmedel, som kan underlätta för individerna att bi-

behålla ett sexuellt samliv. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Det visade sig finnas få kvalitativa studier om sexualitet vid MS. Av den orsaken skulle det 

behövas fler kvalitativa studier med fokus på individernas upplevelser. Det skulle ge en  

djupare förståelse för deras situation. Vidare skulle det kunna forskas om hur sjuksköterskan 

skulle kunna vara ett stöd och vad sjuksköterskan kan göra för att vägleda individer med MS. 

Eftersom MS även påverkar parrelationer kan forskning om detta vara till stöd för  

sjuksköterskan för att vägleda ett par och inte bara den enskilda individen.  

 

Slutsats 
Litteraturstudien visade att individer med MS upplever många sexuella problem orsakade av 

sjukdomen. Det största problemet var minskat sexuellt intresse. På grund av förändringar i 

kroppen behövde individerna experimentera för få ett fungerade sexuellt samliv. Sexuella pro-

blem påverkade individernas självförtroende negativt. Individerna ansåg att det var viktigt med 

god kommunikation men det var ändå svårt att diskutera sina sexuella problem med sin partner 

och med hälso- och sjukvårdspersonal.  
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 I 

 

Författare Årtal 
Land 

Titel Syfte Metod Resultatsummering 

Çelik, D.B., Poyraz, 

E.Ç., Bingöl, A., Idi-

man, E., Ozakbaş, S. 

& Kaya, D. 

(2013) 

 

Turkiet 

 

Sexual dysfunction in 

multiple sclerosis:  

gender differences. 

Syftet var att bedöma 

prevalensen av sexuell 

dysfunktion bland  

patienter med MS 

genom att jämföra MS  

patienter med och utan 

sexuell dysfunktion.  

Metod: Kvantitativ 

Datainsamling: Frågeformulär 

Multiple Sclerosis Intimacy And 

Sexuality Questionnarie -19 

(MSISQ-19), Arizona sexual  

experiences scale (ASEX) och 

Expanded Disability Status Scale 

(EDSS). 

Urval: Kvinnor och män som var 

inskrivna hos Neurology  

Department of Dokuz Eylül  

University Hospital (n=100).  

Bortfall: Externt bortfall (n=11). 

Deltagarna upplevde problem 

som minskad sexlust, utebliven  

orgasm, problem med 

lubrikation och erektion. De 

upplevde även problem som 

smärta, problem med minnet 

och med mage och tarm.  

Deltagarna upplevde bristande 

självförtroende och oro för att 

inte kunna tillfredsställa sin 

partner och rädsla för att bli av-

visade.  

Dehghan-Nayeri, N., 

Khakbazan, Z., 

Ghafoori, F. &  

Nabavi, S.M. 

(2017)  

 

Iran 

 

Sexual dysfunction 

levels in iranian  

women suffering from 

multiple sclerosis 

Syftet var att  

undersöka  

förekomsten sexuell 

dysfunktion hos 

iranska kvinnor med 

MS.  

Metod: Kvantitativ  

tvärsnittstudie. 

Datainsamling: Frågeformulären 

Multiple Sclerosis Intimacy And 

Sexuality Questionnarie -19 

(MSISQ-19), Expanded 

Disability Status Scale (EDSS), 

Fatigue Servity Scale (FSS) och 

Beck Depression Inventory 

(BDI).  

Urval: Kvinnor som var  

inskrivna i Iranian MS Society 

(n= 209).  

Bortfall: Externt bortfall (n= 25).  

Sexuell dysfunktion (SD)  

upptäcktes hos 149 av  

kvinnorna som deltog. De 

vanligaste problemet var  

utebliven orgasm och  

spasticitet. Kvinnorna oroade 

sig för att inte kunna 

tillfredsställa sin partner  

sexuellt.  
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 II 

Författare Årtal 
Land 

Titel Syfte Metod Resultatsummering 

Esmail, S., Huang J., 

Lee, I. & Maruska, T. 

(2010) 

 

Kanada  

Couple's experiences 

when men are  

diagnosed with  

multiple sclerosis in the 

context of their sexual 

relationship. 

Syftet var att få bättre 

förståelse för män med 

MS och deras partners 

erfarenhet av hur sjuk-

domen påverkar deras 

sexuella samliv och 

hur de hanterar det.  

Metod: Kvalitativ 

Datainsamling:  

Semistrukturerade intervjuer. 

Urval: Fyra heterosexuella par 

där mannen hade MS.  

Rekryterades från agenturer som 

arbetade med individer med MS i 

Alberta, Kanada (n= 8). 

Bortfall: Inget bortfall. 

 

Männen upplevde att  

sjukdomen påverkade det  

sexuella samlivet negativt och 

att de hade erektionsproblem 

och mindre lust. De upplevde 

att dessa problem förvärrades 

av fatigue och andra typiska 

MS symtom. Även deras  

partner upplevde att sjukdomen 

påverkade det sexuella  

samlivet negativt. Fysisk närhet 

ansågs av båda partnerna vara 

viktigare än samlag.  

För att hantera sjukdomen och 

den påverkan på relationen var 

det viktigt med god  

kommunikation och öppenhet. 

Esmail, S., Munro, B. 

& Gibson, N. (2007) 

 

Kanada 

Couple's experience 

with multiple sclerosis 

in the context of their 

sexual relationship. 

Syftet var att få  
förståelse för hur det 

sexuella samlivet i en 

relation förändras när 

kvinnan i relationen li-

der av MS. 

Metod: Kvalitativ,  

hermeneutistisk fenomenologisk 

studie.   

Datainsamling:  

Semistrukturerad intervju.  

Urval: Sex heterosexuella par där 

kvinnan hade MS (n=12). 

Bortfall: Inget bortfall. 

Kvinnorna upplevde att både 

fysiska och psykiska aspekter 

av MS påverkade deras  
sexuella samliv. De vanligaste 

problemen var fatigue,  
känselförändringar och  
minskad lust. Kvinnorna tyckte 

att det var viktigt med god 

kommunikation med sin  
partner, men undvek trots det 

att prata om ämnet på grund av 

rädsla för konflikter. 
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 III 

Författare Årtal 
Land 

Titel Syfte Metod Resultatsummering 

Kisic-Tepavcevic, 

D., Pekmezovic, T., 

Trajkovic, G., 

Stojsavljevic, N., 

Dujmovic, I.,  

Mesaros, S. &  

Durlovic, J.  

(2015) 

 

Serbien  

 

Sexual dysfunction in 

multiple sclerosis: A  

6-year follow-up study. 

Syftet var att under en 

tre års och sex års  

period mäta  

utvecklingen av  

sexuell dysfunktion 

vid MS.  

Metod: Kvalitativ kohortstudie. 

Datainsamling: Strukturerade in-

tervjuer. 

Urval: Både kvinnor och män 

med MS som fanns inskrivna hos 

Neurologiska institutet i Belgrad, 

Serbien (n=109). 

Bortfall: Internt bortfall (n=16). 

Under studiens gång ökade fö-

rekomsten av symtom  

relaterade till SD, det  

vanligaste problemet för både 

kvinnor och män var minskat 

libido. Hos kvinnor sågs även 

en statistisk signifikans efter tre 

år för svårighet att uppnå  

orgasm. Efter sex års  

uppföljning sågs en statistisk 

signifikans för  

erektionsproblem och problem 

med utlösning hos män. Under 

studiens gång var allt färre  

deltagare sexuellt aktiva.  

Lew-Starowicz, M. 

& Rola, R. (2013) 

 

Polen 

Prevalence of Sexual 

Dysfunctions Among 

Women with Multiple 

Sclerosis. 

 

Syftet var att exakt 

kunna utvärdera  

prevalensen av sexuell 

dysfunktion hos  

kvinnor med MS.   

Metod: Kvantitativ  

Datainsamling: Frågeformuläret 

The Female Sexual Function 

Questionnarie (SFQ28) och  

Expanded Disability Status Scale 

(EDSS). 

Urval: Kvinnor som var  

inskrivna hos National Multiple 

Sclerosis Center i Dabek, Polen 

(n=137). 

Bortfall: Internt bortfall (n=4).  

En stor del av deltagarna i  

studien upplevde minst ett  

problem relaterat till SD. De 

vanligaste problemen var  

förknippat med lust,  

upphetsning, orgasm och 

smärta. Det fanns en  

signifikant skillnad av  

problemen hos de olika  

åldersgrupperna. De äldre  

deltagarna i studien upplevde 

flest problem.  
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 IV 

Författare Årtal 
Land 

Titel Syfte Metod Resultatsummering 

Lew-Starowicz, M. 

& Rola, R. (2014)  

 

Polen  

Sexual dysfunctions 

and sexual quality of 

life in men with  

multiple sclerosis.  

 

Syftet var att bedöma 

hur demografiska  

faktorer påverkar  

prevalensen av sexuell 

dysfunktion och  

sexuell livskvalitet hos 

män med MS. 

Metod: Kvantitativ. 

Datainsamling: Frågeformulär 

International Index of Erectile 

Function (IIEF), Sexual Quality 

of Life Questionnaire—Male 

Version (SQoL-M) och Expanded 

Disability Status Scale (EDSS). 

Urval: Män som var inskrivna 

hos National Multiple Sclerosis 

Center i Dabek, Polen (n=67). 

Bortfall: Inget bortfall. 

De vanligaste problemen  

deltagarna upplevde var till ex-

empel svårigheter att  

bibehålla erektion, utebliven 

utlösning och orgasm.  

De upplevde även minskad 

sexlust.  

Marck, C.H., Jelinek 

P.L., Weiland, T.J., 

Hocking, J.S., De Li-

vera, A.M., Taylor, 

K.L., Neate, S.L., Pe-

reira, N.G. &  

Jelinek, G.A. (2016) 

 

Land okänt 

 

 

Sexual function in  

multiple sclerosis and 

associations with  

demographic, disease 

and lifestyle  

characteristics: an  

international cross-

sectional study.   

Syftet var att under-

söka prevalensen av 

sexuell dysfunktion 

hos kvinnor och män 

med MS  

internationellt.  

Metod: Kvantitativ  

Datainsamling: Frågeformulären 

The Multiple Sclerosis Quality Of 

Life (MSQOL-54),  

Urval: Både kvinnor och män 

med MS från världen över  

rekryterades från internet, till ex-

empel vi sociala medier  

(n= 2469). 

Bortfall:  Internt bortfall 

(n=407). 

Mer än hälften av deltagarna i 

studien hade SD. Både kvinnor 

och män med SD upplevde 

svårigheter med 

lubrikation/erektion, minskad 

sexlust och utebliven orgasm. 

Jämfört med deltagarna utan 

SD var de som hade SD mer 

missnöjda med sitt sexuella 

samliv.  
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 V 

Författare Årtal 
Land 

Titel Syfte Metod Resultatsummering 

McCabe, M. & 

McDonald, E. (2007) 

 

Australien  

Perceptions of  

relationship and sexual 

satisfaction among pe-

ople with multiple scle-

rosis and their  

partners. 

Syftet var att få en 

uppfattning om hur re-

lationer och sexuellt 

samliv påverkas av att 

ena partnern har MS.  

Metod:  Kvalitativ 

Datainsamling:  

Semistrukturerade intervjuer med 

kontrollgrupp.  

Urval: 45 individer inskrivna hos 

MS Society i Victoria, Australien 

deltog tillsammans med sina part-

ners i studien.  

Kontrollgruppen bestod av 32 

friska individer och  

deras partners. 

Bortfall: Inget bortfall. 

De deltagare med MS som 

upplevde intimitet, respekt och 

förståelse från sin partner  

upplevde god sexuell  

tillfredsställelse. De som var 

mindre nöjda med relationen 

till sin partner var mer  

missnöjda sexuellt. 
Generella sexuella problem för 

deltagare med MS var bland 

annat problem att få orgasm, 

bibehållen erektion och  

problem med lubrikation.  

Deltagarna med MS hade ett 

mindre sexuellt intresse än 

kontrollgruppens deltagare. 

Merghati-Khoei, E., 

Qaderi, K., Amini, L. 

& Korte, J.E. 

(2013) 

 

Iran  

Sexual problems 

among women with 

multiple sclerosis. 

Syftet var att under-

söka tre nivåer av  

sexuella problem hos 

iranska kvinnor med 

MS och för att hitta 

kopplingar mellan pro-

blemen och  

demografiska faktorer. 

 

Metod: Kvantitativ.  

Datainsamling: Multiple  

Sclerosis Intimacy And Sexuality 

Questionnarie -19 (MSISQ-19),  

Urval: Kvinnor som var  

inskrivna i Iranian MS Society 

(n=145). 

Bortfall: Internt bortfall (n=13). 

Totalt 115 av de deltagande 

kvinnorna upplevde minst ett 

SD problem. Bland annat  

utebliven orgasm var det mest 

frekventa problemet, andra pro-

blem kunde vara minskad 

lubrikation, nedsatt lust och 

minskad känsel i underlivet. 

Kvinnorna upplevde även en 

oro för att inte kunna  

tillfredsställa sin partner.  

 

 

 


