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Sexualiteten är en del av varje människas identitet och har varierande innebörd för 
den enskilda individen. Förmågan att älska och att känna sig älskad är en viktig 
förutsättning för god hälsa. Den som drabbas av cancer får ofta sexuella problem 
och det är flera orsaker till detta. Syftet med studien var att beskriva 
sjuksköterskors uppfattningar av att samtala med cancerpatienter om sexualitet 
och hur de uppfattar sexualitetens betydelse för patienterna. En kvalitativ metod 
med fenomenografisk ansats valdes. Sammanlagt 10 sjuksköterskor intervjuades 
från varierande arbetsplatser, som möter cancerpatienter i olika delar av 
vårdkedjan. Resultatet utföll i två delar med en varsin huvudkategorier med 
tillhörande beskrivningskategorier, kvalitativt skilda från varandra. Under 
huvudkategorin Hinder och möjligheter för samtal finns beskrivningskategorierna 
Sjuksköterskans professionalism och personliga mognad, Interaktion och relation 
mellan sjuksköterskan och patienten samt Omgivningens betydelse. Dessa 
beskriver förutsättningar för att samtalen ska komma till stånd. Den andra delens 
resultat består av huvudkategorin Cancerpatienternas behov av stöd och 
information i samtalen om sexualitet med beskrivningskategorierna 
Livssituationens betydelse, Positionen i vårdkedjan och dess betydelse samt 
Konsekvenser av sjukdom och behandling. 
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Abstract: 
 
Titel:  Nurses´ perceptions of talking about sexuality with cancer  

patients    
 
Sjuksköterskors uppfattningar av att samtala med 
cancerpatienter om sexualitet 
 

Avdelning/Fakultet:  Avdelning för omvårdnad, Fakulteten för samhälls- och 
livsvetenskaper, Karlstads universitet  

  
Kurs:   Omvårdnadsforskningens teori och metod V, 

Vetenskapligt arbete 10p 
 
Författare:   Cecilia Olsson 
 
Handledare:   Anna-Lena Berglund 
 
Tentator:  Bodil Wilde Larsson 
 
Sidor:  26 
 
Månad och år för examen: Oktober 2006 
 
Svenska nyckelord:  sexualitet, cancerpatienter, relationer, onkologisk omvårdnad 
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Sexuality is a part of every human beings identity and it has a varying meaning for 
the individual person. The ability to love and feel loved is an important part of 
good health. People suffering from cancer often experience sexual problems due 
to several reasons. The purpose of this study was to describe nurses’ perception of 
talking to cancer patients about sexuality and their experiences of what sexuality 
means for cancer patients. A qualitative method with a phenomenographic 
approach was used. Ten nurses from different clinics, who met patients in various 
places during the trajectory of care were interviewed.  The nurses’ perceptions are 
captured in two main categories and six descriptive categories. The first of the two 
main categories Obstacles and possibilities for the conversation describe the 
necessary conditions for the dialog together with three descriptive categories: 
Nurse’s professionalism and individual maturity, Interaction and relationship 
between the nurse and the patient, and The meaning of the surrounding structure. 
The second of the two main categories was The cancer patients’ need for support 
and information. It describes the nurses’ perceptions of how the patients’ need for 
support and information about sexuality varies during the trajectory of care. 
Descriptive categories to this main category were: The situation of life, The 
position in the trajectory of care and its meaning, and Consequences of the illness 
and its treatment. 
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INTRODUKTION 
Varje år insjuknar drygt 48 000 personer i Sverige i cancer. Statistiken visar på god 
prognos för många cancerformer trots att cancer fortfarande för många associeras med 
plågsam död. För cancerpatienter som fick sin diagnos mellan åren 1997-2002 var den 
genomsnittliga relativa femårsöverlevnaden cirka 60 procent för män och 64 procent för 
kvinnor. Den har kraftigt förbättrats sedan 1970-talet då den relativa 
femårsöverlevnaden var 30 procent för män och 42 procent för kvinnor (Cancerfonden 
& EpC Socialstyrelsen, 2005). 
 
De vanligaste cancersjukdomarna drabbar de respektive könens särskilda organ, 
prostatan hos mannen och brösten hos kvinnan (Hulter, 2004).  Detta påverkar ofta hur 
mannen/kvinnan reagerar, vilket i sin tur kan påverka hans/hennes sexualitet och den 
sexuella relationen. Betydelsen av cancerns lokalisation varierar mellan individer, inte 
bara för patienten utan även för deras partner. En studie av Wilmoth och Ross (1997) 
visade att det fanns kvinnor som inte påverkades i sin kvinnlighet av att operera bort ett 
bröst medan det fanns andra kvinnor som helt tappade sin känsla av kvinnlighet. 
Tumörer som växer i genitalierna och bäckenet (Hulter, 2004), utgör genom sin 
lokalisation ett stort hot mot den sexuella förmågan, exempel på sådana diagnoser är 
testikel-, livmoder-, blås- och tjocktarmscancer. Sjukdomens utbredning påverkar 
blodcirkulation och kringliggande nerver och detta i sin tur påverkar den sexuella 
njutningen och funktionen. 
 
Kirurgi, cytostatikabehandling, strålbehandling och hormonbehandling som är vanligen 
förekommande behandlingar inom cancervården påverkar mer eller mindre patienternas 
sexualitet (Gantz et al.,1996; Hulter, 2004; Young-McCaughan, 1996). Biverkningar av 
behandling kan vara behandlingsutlöst klimakterium (Young-McCaughan, 1996; 
Wilmoth, 2001), infertilitet (Quinn & Kelly, 2000; Wilmoth, 2001) förändrad 
kroppsbild (Holmberg, Scott, Alexy & Fife, 2001; Wilmoth, 2001; Young-McCaughan, 
1996) och impotens (Hulter, 2004; Burt, Caelli, Moore & Anderson, 2005).  
 
Den som får en cancerdiagnos kan uppleva rädsla och förvirring, diagnosen uppfattas 
ofta som ett dödshot, vilket startar en rad psykologiska krisreaktioner (Holmberg et al., 
2001; Reitan, 2003). Patienten kan uppleva stora förändringar i sin personlighet så som 
förlorad kontroll över sitt liv och sin kropp (Shell, 1995). Patientens anhöriga drabbas 
också av cancerbeskedet (Holmberg, et al., 2001; Reitan, 2003), ofta med skuldkänslor 
av olika slag som försvårar relationerna och även kommunikationen påverkas.  Om det 
finns relationsproblem mellan patienten och dennes anhöriga sedan tidigare försvåras 
ofta dessa i samband med en cancerdiagnos (Holmberg et al., 2001; Hulter, 2004). 
Familjen eller paret kanske redan befinner sig i en svår fas i livet av andra orsaker. 
Cancerdiagnos och efterföljande behandling kan medföra ytterligare påfrestningar i 
relationen. I de relationer där ömhet och beröring inte varit en naturlig del, kan ett hot 
mot livet bli mycket stressande för de närmaste, då de kan få svårigheter att hantera och 
uttrycka sina känslor. En livskris väcker många känslor som kan leda till att den sjuke 
skyddar sina anhöriga genom att hålla tillbaka sina egna känsloyttringar och oro. Den 
som drabbas av cancer får ofta sexuella problem och det är flera orsaker till detta. 
Förändrad kroppsbild, förändrad funktion, smärta och obehag kan påverka sexualiteten 
negativt för patienten och dennes partner (Dennison, 2001; Cancerfonden, 2003). 
Behovet av kroppskontakt och närhet finns alltid kvar och kan i kris även förstärkas. 
Kan patienten och dennes partner mötas genom att våga ta i varandra och att samtala om 
oron är det en möjlighet till en bibehållen sexuella hälsa. 
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Sexualiteten är en del av varje människas identitet och har varierande innebörd för 
individen (Borg, 2003).  Dess innehåll och uttryck förändras under livets gång. 
Förmågan att älska och att känna sig älskad är en viktig förutsättning för god hälsa. 
Vidare citerar Borg (2003) Världshälsoorganisationen (WHO) definition på sexualitet 
på följande sätt: ”Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och 
det gäller såväl man och kvinna som barn. Det är ett grundbehov och en aspekt som 
inte kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonym med samlag, det 
handlar inte om huruvida vi kan ha orgasm eller inte, och är heller inte summan av 
våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualitet 
är mycket mer; den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och 
närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. 
Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår 
psykiska och fysiska hälsa.”  (s.81) 
 
Människans sexualitet är en drivkraft som varar hela livet (Borg, 2003; Lavin & Hyde, 
2006; Lundberg, 2002). Den kan lätt bli lidande av fysisk och psykisk stress som 
orsakas av cancersjukdomar. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap och 
förståelse för sexualitetens betydelse i omvårdnaden av patienten. Detta är en 
förutsättning för att hon ska kunna bistå patienten med hjälp och stöd om problem 
skulle uppstå. Omvårdnadsforskaren Meleis transitions teori (Meleis & Trangsenstein, 
1994; Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias, & Schumacher, 2000; Schumacher & 
Meleis, 1994) beskriver hur människan genomgår förändringsprocesser i omställningen 
från frisk till svårt sjuk.  Sådana förändringsprocesser genomgår människan under hela 
livet, från barn till ungdom, från ungdom till vuxen, från kvinna till mor. Det finns även 
kulturella, sociala och psykologiska förändringsprocesser. Sjuksköterskan bör enligt 
Meleis kunna stödja patienten att finna sätt att hantera situationen på genom dennes 
förändringsprocesser.   Det finns studier (Dockery & Ellis, 1999; Nishimoto, 1995; 
Schwartz & Plawecki, 2002) som visar det värdefulla i att cancerpatienter får stöd i sin 
sexuella hälsa under pågående och efter avslutad behandling.  Patienten ges möjlighet 
att uttrycka sina tankar beträffande sexualiteten, eventuella problem och dess betydelse. 
Genom att bekräfta problematiken, ge vägledning och om möjligt ge råd beträffande 
sexualiteten, kan patienten och dennes partner få förutsättningar att hantera sin situation 
och på så sätt öka välbefinnandet.  
 
Det är fortfarande vanligt att sjuksköterskor av olika orsaker undviker ämnet sexualitet i 
omvårdnaden av patienter (Lavin & Hyde, 2006; Wilmoth, 2001; Young-McCaughan, 
1996). De skäl som anges är bristande erfarenheter och kunskaper i ämnet samt att 
sjuksköterskor upplever ämnet som känsligt (Borg, 2003; Dennison, 2001; Gamel, 
Hengeveld, Davis & Van Der Tweel, 1995; Shell, 1995; Quinn, 2003). Överdriven 
respekt, rädsla för att göra misstag eller att förolämpa patienterna är andra anledningar 
till att sjuksköterskor avstår från att samtala om sexualitet (Lavin & Hyde, 2006; Quinn 
& Kelly, 2000). Vårdmiljön påverkar också sjuksköterskors samtal med patienter om 
sexualitet. En stressande arbetssituation samt avdelningar med flerbäddsrum begränsar 
möjligheterna att tala enskilt med patienterna (Quinn & Kelly, 2000; Quinn, 2003).   
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Det finns begränsad forskning om hur sjuksköterskor uppfattar sexualiteten hos 
cancerpatienter och vilket stöd som ges till patienterna. Mot denna bakgrund är det 
angeläget att studera vad relaterat till sexualitet sjuksköterskor samtalar med 
cancerpatienter om samt hur samtalen erfars av sjuksköterskor. Det är också 
betydelsefullt att få kunskap om vilket stöd som kan ges till patienten och vilka behov 
de uppfattar att patienterna har. Ny kunskap i ämnet kan ge underlag för sjuksköterskor 
att förbättra omvårdnaden genom att de kan genomföra medvetna samtal kring 
sexualitet med cancerpatienter.  

 
Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av att samtala med 
cancerpatienter om sexualitet och hur de uppfattar samtalens betydelse för patienterna 
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METOD 
Den fenomenografiska metoden är en kvalitativ forskningsansats som utvecklats av 
Ference Marton vid institutionen för pedagogik vid Göteborgs Universitet under 1970-
talet (Alexandersson, 1994; Uljens, 1989). Begreppet fenomenografi har sitt ursprung i 
grekiskans phainemenon, det som visar sig och graphia som betyder beskrivning 
(Dahlberg, 1997; Alexandersson, 1994). Fenomenografi är en passande metod för att 
beskriva vissa företeelser inom vården. Som metod lägger fenomenografi tyngdpunkten 
vid skillnader och variationer i uppfattningar av fenomen. Eftersom människor är olika 
och därmed uppfattningen av ett fenomen är unik, individuell och varierande kan 
fenomenografi ge sjuksköterskor i klinisk verksamhet underlag för att göra vården till 
patienterna individanpassad (Sjöström & Dahlgren, 2002).  
 
Inom fenomenografi är ”andra ordningens perspektiv” ett centralt begrepp (Marton & 
Booth, 2000).  Detta perspektiv beskriver hur fenomenet är erfaret av informanten, hur 
det uppfattas, snarare än vad det verkligen är, vilket beskrivs i ”första ordningen 
perspektiv”. Andra ordningen perspektiv inom fenomenografin är det perspektiv som 
tydligt måste intas när man ställer upp forskningsproblem, samlar in material och gör en 
analys. Det innebär att man intar motpartens plats, försöker se fenomenet och 
situationen med dennes ögon och uppleva personens erfarande i dennes ställe.  Under 
varje stadium i det fenomenografiska forskningsprojektet måste forskaren medvetet ta 
ett steg tillbaka från sitt eget erfarande av fenomenet och endast använda det för att 
belysa andras sätt att beskriva det, hantera, erfara och förstå det (Marton & Booth, 
2000). Forskaren är inte intresserad av tyckande utan hur människor uppfattar ett 
fenomen, ibland blir det beskrivet i ord av informanten, ibland tolkas det underförstådda 
av forskaren. Det är variationen och mångfalden av hur ett fenomen kan uppfattas som 
forskaren vill beskriva i studien (Alexandersson, 1994; Dahlberg, 1997). Metoden är 
deskriptiv i meningen att kvalitativt skilda uppfattningar av ett fenomen beskrivs. Efter 
analysen redovisas resultatet i beskrivningskategorier i utfallsrummet, där 
uppfattningarna kan ”hänga ihop” hierarkiskt, horisontellt eller vertikalt 
(Alexandersson, 1994; Dahlberg, 1997; Uljens, 1989). 
 
Urval 
Urvalet till studien gjordes strategiskt för att skapa förutsättning för en stor variation i 
sjuksköterskornas uppfattningar av att samtala med cancerpatienter om sexualitet 
(Alexandersson, 1994). För att uppnå detta intervjuade författaren 10 sjuksköterskor 
från varierande arbetsplatser, som möter cancerpatienter i olika delar av vårdkedjan. 
Informanterna till studien tillfrågades dels personligen och dels via avdelningschefer 
som gav förslag på lämpliga informanter. Samtliga tillfrågade valde att delta i studien. 
Informanterna var sjuksköterskor inom allmänonkologi som arbetade på 
strålbehandlingsavdelning, onkologisk vårdavdelning och cytostatikamottagning/klinisk 
prövningsenhet, sjuksköterskor på kirurgklinik som möter cancerpatient t.ex. 
bröstsjuksköterska, stomisjuksköterska, samt sjuksköterskor inom urologi och 
gastrokirurgi, sjuksköterska inom gynekologisk onkologi, hematologisjuksköterska 
samt sjuksköterska inom palliativ vård. Informanternas ålder var mellan 24 och 54år 
och samtliga var kvinnor. Inklusionskriterierna var att respondenterna hade en 
erfarenhet i yrket på minst två år, som varierade mellan 2 till 33år.  
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Datainsamlingsmetod 
Före studiestart kontaktades vederbörande verksamhetschef per brev för tillstånd att 
genomföra studien. I brevet till informanterna definierades begreppet sexualitet utifrån 
WHO:s beskrivning. Någon vecka före intervjun, i samband med bokning av tid, 
beskrevs återigen sexualitet för informanten.  Vid intervjustart gavs en kort muntlig 
definition av sexualitet och vad intervjun skulle handla om. Detta gjordes för att 
underlätta för informanten att ha fokus på ämnet under intervjun. För att kontrollera 
frågeställningarnas relevans föregicks intervjuerna av en provintervju (som sedan 
inkluderades i studien). Författaren strävade efter att så utförliga beskrivningar som 
möjligt av informanternas uppfattningar skulle erhållas. Datainsamlingen skedde genom 
10 djupintervjuer (Kvale, 1997) där författaren började intervjun med 
frågeställningarna: Hur tänkte du när du fick WHO:s definition på sexualitet? Hur 
överstämmer den med vad sexualitet är för dig? Författaren gjorde detta för att på så vis 
få en uppfattning om vad sexualitet var för informanten innan intervjun fortsatte med 
frågeställningarna som var relaterade till studiens syfte. Kan du beskriva en särskild 
händelse (ett samtal) du haft med en eller flera patienter om sexualitet? Vilka tankar och 
funderingar hade patienten om sin sexualitet? Vilka sexuella problem uppfattar du att 
cancerpatienter har? Vilket stöd ansåg du att du gav patienten? Vad är det som påverkar 
dig att kunna samtala eller inte kunna samtala om sexualitet i ditt omvårdnadsarbete? 
Vidare följdes förtydligande frågor av karaktären vad och hur- frågor, där intervjuaren 
med fenomenografisk ansats framförallt var intresserad av informantens uppfattningar 
beträffande hur-frågorna. Intervjuerna varade i 24-58 minuter. De spelades in digitalt 
och skrevs ut verbatimt. Intervjuerna gjordes i enrum i anknytning till informantens 
arbetsplats och om detta saknades användes rum på författarens arbetsplats.  
 
Dataanalys och sammanställning av data 
Fenomenografisk analys och tolkning enligt Alexanderssons (1994) fyra faser användes 
i studien. Fas 1. Författaren bekantade sig med data för att etablera ett helhetsintryck. 
Vidare försökte författaren finna väsentliga utsagor beträffande det undersökta 
fenomenet. Uppmärksam på sådant som framträdde ofta eller med speciellt eftertryck 
samt hur utförligt något beskrevs. Fas 2. Författaren försökte finna likheter och 
skillnader i utsagorna.  Varje företeelse analyserades inifrån och ut och utifrån och in 
(jmf med punkt 1, där forskaren vill få ett helhetsintryck), för att uppfatta hur de olika 
utsagorna passade överens eller påverkade varandra. Fas 3. I den här fasen skedde 
kategorisering av uppfattningar i beskrivningskategorier. Här var det viktigt att det blev 
explicita kategorier, som stod för sin beskrivning av fenomenet, de var tydligt och 
kvalitativt skilda från varandra. Fas 4. Författaren studerade den underliggande 
strukturen i kategorisystemet. Resultatet presenterades i utfallsrummet. Det bör finnas 
en logik i uppfattningarnas förhållande till varandra. För att stärka kategorierna i 
resultatet åtföljdes dessa av ett urval av citat. Författaren gick fram och tillbaka i 
analysen mellan delarna och hela intervjuerna och mellan stegen i analysen. 
 
Trovärdighet, noggrannhet och giltighet  
Inom kvalitativ metod handlar trovärdigheten om hur väl forskaren beskriver sin metod, 
hur han/hon har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och noggrant sätt, samt 
hur forskaren sedan har analyserat materialet. Vidare värderas förutsättningarna för hur 
studien återges, hur resultatet beskrivs och hur slutsatser uppkommit (Dahlgren, 1997). 
Trovärdighet, noggrannhet och giltighet i en studie med fenomenografisk ansats 
påverkas av hur de erhållna beskrivningskategorierna representerar informanternas 
uppfattningar (Alexandersson, 1994). Detta tillgodoseddes i studien genom att 
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bearbetningsstegen följdes så noggrant som möjligt.  Efter att kategorierna framkommit 
genomlyssnades de digitala filerna igen för att försäkra sig om att resultatet 
överensstämde med vad informanterna sa. Alla stegen i analysprocessen samt 
trovärdigheten i beskrivningskategorierna diskuterades fortlöpande under analysens 
gång mellan författaren och handledaren. Författaren var medveten om sin förförståelse 
och har med hjälp av sin handledare försökt sätta den åt sidan vid databearbetningen, för 
att minska risken för att förförståelsen skulle påverka resultatet. Studiens giltighet 
säkerställdes genom att ett representativt urval av citat användes för att visa att 
kategorierna var korrekta och att analysen överensstämde med informanternas 
uppfattningar. Detta skapade möjligheter för läsaren att bedöma tillförlitligheten och 
logiken i studien.  
 
Etiska överväganden 
Då behovet av ökad kunskap finns angående cancerpatienters sexualitet är studiens 
värde av större vikt än de eventuella problem som kan uppstå för informanterna. 
Deltagandet vilade på frivillighet och informanterna kunde när som helst avbryta sitt 
deltagande. All information i forskningsmaterialet behandlades konfidentiellt, utan att 
kunna härledas till person eller arbetsplats. Materialet arkiverades efter avslutad studie 
enligt föreskrifter vid Karlstads universitet (Bevarande- och gallringsplan för 
forskningsmaterial, Dnr.230/02). 
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RESULTAT 
Vid analysen av sjuksköterskors uppfattningar av att samtala med cancerpatienter om 
sexualitet och hur de uppfattar samtalens betydelse för patienterna framkom två delar i 
resultatet, kvalitativt skilda ifrån varandra. I resultatets första del framkom 
huvudkategorin Hinder och möjligheter för samtal. Under den finns 
beskrivningskategorierna Sjuksköterskans professionalism och personliga mognad, 
Interaktion och relation mellan sjuksköterskan och patienten samt Omgivningens 
betydelse. Dessa beskriver förutsättningar för att samtalen ska komma till stånd. Den 
andra delens resultat består av huvudkategorin Cancerpatienternas behov av stöd och 
information i samtalen om sexualitet med beskrivningskategorierna Livssituationens 
betydelse, Positionen i vårdkedjan och dess betydelse samt Konsekvenser av sjukdom 
och behandling. 
 

 
Figur 1. Resultatet av sjuksköterskors uppfattningar av att samtala med cancerpatienter om sexualitet och 
hur de uppfattar samtalens betydelse för patienterna  
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Hinder och möjligheter för samtal  
Sjuksköterskornas hinder och möjligheter i samtalet med patienter om sexualitet är 
bland annat relaterat till sjuksköterskans person. De personliga hindren kan vara 
sjuksköterskans oförmåga att skapa en förtroendefull relation till patienten med 
bristande förmåga att relatera till vad i interaktionen med patienten som påverkas av 
hennes eget sätt att vara och resonera. Möjligheter i samtalet är sjuksköterskorna som 
ser sig själva som verktyget och förstår sin egen betydelse i samtalets utfall. Vidare 
skapar de möjligheter i samtal om sexualitet genom att bjuda in till samtal. 
Sjuksköterskorna ser samtalet som en viktig del i sitt uppdrag och har förståelse för att 
patienten behöver tillgång till information och möjlighet att ställa frågor.  
 
Därtill beskriver sjuksköterskorna olika förutsättningar som krävs för att samtal om 
sexualitet med patienterna ska komma till stånd.  Det krävs att sjuksköterskor tar sitt 
ansvar, har en personlig och professionell mognad samt kompetens i ämnet. Det råder 
olika meningar beträffande omfattningen av ansvaret och dess fördelning. Vidare 
påverkas samtalen utav att en relation och interaktion med patienten är en förutsättning 
för samtal. Sjuksköterskorna belyser också omgivningens betydelse då det gäller samtal 
om sexualitet med patienterna. 
  
Sjuksköterskans professionalism och personliga mognad 
Sjuksköterskorna i studien har varierande ambitionsnivå beträffande att lyfta frågan om 
sexualitet med sina patienter. Sjuksköterskorna reflekterar över att ämnet sexualitet är 
angeläget och ingår i sjuksköterskans profession.   

 
”… det handlar om att man har en profession, att kunna vara i sin yrkesroll, 
att tillåta henne att ta upp det här och när hon då ger den här lilla vinken det 
här vill jag prata om att man då öppnar dörren… för stänger du dörren då så 
är du definitivt inte professionell…”  

 
De anser också att mer behövde göras inom området. De sjuksköterskor som har egna 
mottagningar har i större utsträckning än vårdavdelningssjuksköterskor uppfattningar 
om att uppföljning av frågor som rör sexualitet är av betydelse för patienterna. 
Angeläget att sjuksköterskorna har en strävan att beröra ämnet med alla patienter och 
undvika rädslorna att inte kunna svara på patienternas frågor.  

 
”… Att man redan från början har berört ämnet, så att man vet att det är 
tillåtet att senare ta upp det…” 
  

Bland sjuksköterskorna finns det också en tveksamhet till om ämnet sexualitet är deras 
ansvar. Om de uppfattar patienterna som trygga i sina nära relationer avstår de ifrån att 
lyfta ämnet. De tror inte att några problem finns, bedömning görs utan att efterhöra hur 
den överensstämmer med patientens egen uppfattning.            

 
”… de har sina anhöriga, de ser ut att vara väldigt trygga med varandra och 
att man inte ens har tänkt på att de skulle ha problem med att visa varandra 
närhet eller ha en sexuell relation eller någonting sånt, de verkar ha det så 
bra och då är det nog inget som jag som sjuksköterska lyfter …”  
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Sjuksköterskorna menar att de i sin profession fortlöpande bör fundera över sin egen 
kompetens och etiska handlande. Hon bör ställa sig frågorna: Vem tar jag upp frågan 
med? Är det självklart att lyfta den med alla? Har jag rätt att få samtala om patienternas 
mest intima/privata delar?     

 
”… och jag menar om du har en kvinna som aldrig varit gravid, aldrig har 
fött några barn, aldrig, ja det är inte säker att hon haft en man över 
huvudtaget. Hur hamnar vi då, alltså i den etiska delen? Hur blir det då? Är 
det jättekränkande? ... det gäller verkligen att känna in hela biten, hela 
människan…”   

 
Sjuksköterskans personliga mognad, hur trygg hon är i sin egen person, påverkar hennes 
samtal med patienter om sexualitet. Mod att våga samtala, att känna in patienten och 
öppna upp för samtal genom att börja prata runt i kring är viktiga premisser i samtalet. 
Det kan kännas onaturligt och ovant att samtala om sexualitet och en del sjuksköterskor 
upplever ämnet som privat och intimt.  
 

”… någonstans måste man ha en egen mognad för att våga möta de här som 
är så himla intimt. Det berör också min egen sexualitet…” 

 
Sjuksköterskorna upplever sig ha brister i sin kunskap beträffande cancerpatienters 
sexualitet. De känner sig otillräckliga och anser sig ha få konkreta förslag att ge till 
patienten. Genom att visa respekt för patienten och känna in denne kan sjuksköterskan 
skapa förutsättningar för samtal om sexualitet. Sjuksköterskorna har förmåga att 
uppmärksamma signalerna på att patienten vill samtala. De har kompetens att lyssna in 
och bekräfta problemet. De sjuksköterskor som visade intresse för tidigare åtgärder som 
rör patientens sexualitet, till exempel fertilitetsfrågor och spermainfrysning samt hur 
patienten har det i sin situation idag anser att deras kunskap underlättar samtalet. 

 
”… vad viktigt det är att vi personal är lyhörda för det här och att vi stannar 
kvar … när vi får den inbjudan, när det handlar om närhet, beröring och 
sexualitet …”  

 
Sjuksköterskorna förutsätter att vissa delar inom ämnet sexualitet hanteras av läkarna, 
så som impotens och fertilitet, men de förvissar sig inte om så är fallet. Andra enheter 
har rutiner där patienterna blir informerade innan behandlingsstart eller operation av 
läkare eller specialistsjuksköterska om biverkningar relaterade till sexualitet. 
Sjuksköterskorna i studien förmedlar kontakt eller stöttar patienten att själv ta upp 
medicinska problem med läkare, men de ger sällan patienterna information om vilka 
andra möjligheter till att få stöd i sin sexualitet som finns, så som mottagningen för 
sexuell hälsa. 
 

”… sen är det väl så att doktorerna kanske tar upp det mer med de 
patienterna (yngre)…” 

 
Sjuksköterskorna har olika uppfattningar om vilken inverkan patientens ålder och kön 
har på sexualiteten. En del anser att sexualiteten är något som finns med under hela livet 
men kan förändras, de menar att om patienterna är sexuellt aktiva har inte med ålder att 
göra. Andra har uppfattning om att för äldre patienter avtar sexualiteten, i synnerhet för 
äldre kvinnor är inte sexualiteten en viktig del i livet. Med respekt för de äldre 
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patienternas ålder lyfter inte sjuksköterskan frågan. Patienterna betraktas som mogna 
och livserfarna och om de behöver veta något beträffande sexualitet förväntas de själva 
lyfta frågan. 

 
”Sen är det väl det att många äldre, sådana saker pratar en inte riktigt om… 
det är kanske inte så här att en spontant går in och pratar om såna saker… 
om de inte börjar själv och pratar lite om det…”  

 
”… egentligen är inte åldern den avgränsningen, men det blir ändå 
någonstans den biten…” 

 
Sjuksköterskorna erfar att de manliga patienterna med impotens tar upp problemen med 
läkarna. Det anses också lättare för män att lyfta sin problematik då samhället har en 
större acceptans för mäns sexualitet.   
 
Interaktion och relation mellan sjuksköterskan och patienten   
Första mötet med patienten uppfattar sjuksköterskorna som viktigt. För att närma sig 
ämnet sexualitet behöver sjuksköterskan och patienten känna sig trygga i sin relation till 
varandra. Kontinuitet för att etablera en bra kontakt anses värdefullt då sexualiteten inte 
är det första sjuksköterskorna frågar om och då det är ovanligt att sexualitet kommer 
upp i första samtalet.  

 
”Det tar så oändligt mycket mer kraft så mycket mer engagemang för det är 
så känsliga saker … det är ingenting man stövlar in vid första besöket … det 
måste gå några gånger … man måste ha en etablerad kontakt …”  

 
Vidare beskriver sjuksköterskorna att de vill ”känna av” sin patient innan de kan börja 
samtala om sexualitet. Sjuksköterskorna erfar att de inte alltid får den nära kontakt med 
patienten som erfordrades för att kunna samtala om sexualitet. Patienten får oftast ta 
första steget i samtalet om sexualitet med sjuksköterskan, som inväntar patienten. 
Samtalet skall enligt sjuksköterskorna ske på patientens villkor. Patienten bör mötas av 
respekt och ett gott bemötande, där det ges förutsättningar i att beskriva problem och 
bekymmer.  Konfirmering av att ämnet är viktigt och att patientens problem tas på 
allvar främjade samtalen om sexualitet. Sjuksköterskan ställer öppna frågor om 
hemsituationen, relationer och samlivet för att underlätta samtalet. 

 
”… de känner trygghet i att vi lyssnar, att vi är alltid samma personer som de 
träffar… när de ringer behöver de inte förklara vem de är utan vi vet oftast… 
kommer ihåg vad vi pratat om…”  

 
Sjuksköterskor i studien har uppfattningen att patienten kan känna sig generad eller rädd 
för att genera personalen beträffande att starta ett samtal om sexualitet. Frågor patienten 
ställs inför kan vara: Är det tillåtet att fråga och prata om? Är det okej att fråga om i 
samband med behandling? Törs jag fråga om det? En del patienter testar sjuksköterskan 
på neutral mark, t.ex. lyfter ämnet i korridoren eller nämner något i förbifarten som rör 
deras sexuella förmåga. Andra vill sätta ord på sina tankar och prata om problemen ur 
olika infallsvinklar medan ytterligare andra vill ha klara besked och råd beträffande sina 
frågor. En patient som verkar nöjd och tillfreds är inte samma sak som att denne inte har 
några frågor. 
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”… det var kanske något som gått och tyngt honom, det verkade som det. 
Fast han inte gett sken av det, han hade en ganska glad och pigg attityd och 
då kan man tro att allt är frid och fröjd.”  

 
Omgivningens betydelse 
Sjuksköterskorna i studien beskriver att förutsättningarna i vårdmiljön är varierande på 
de olika arbetsplatserna. Möjligheterna till samtal finns framförallt på de arbetsplatser 
som konfirmerat ämnet som en viktig del i sjuksköterskans ansvar. Där förutsättningar 
för dialog i arbetsgruppen och mellan yrkesgrupper finns och där utbildningsinsatser till 
personalen gavs. Vidare beskriver sjuksköterskorna att hinder kan vara de arbetsplatser 
som inte inser sexualitetens värde för patienterna, som anser att andra delar inom vården 
är viktigare och där förutsättningarna för att ge en god individanpassad omvårdnad 
saknas.  
 
För att kunna samtala om sexualitet behövs enligt sjuksköterskorna en avskild miljö, 
helst ostörda i enrum. Rummets estetik har betydelse för ett gott samtal. Ett rörigt och 
otrivsamt rum påverkar samtalet negativt. Därtill behöver det finnas tid för samtal. De 
optimala förutsättningar för samtal finns inte för sjuksköterskorna och deras patienter 
där t.ex. flera enheter saknar samtalsrum samt har en ny behandlingspatient var 15:e 
minut.  

 
”… så som det är här på avdelningen så finns inget naturligt ställe att ta ut 
patienten och sätta sig ner och prata, man kan inte stå här i korridoren och 
prata om det heller. Har man tur har man kanske en lucka efter men nästan 
inte att räkna med.” 

 
På de enheter där patienterna möter samma sjuksköterska till exempel 
bröstsjuksköterskan och stomisjuksköterskan, ges bättre möjligheter att samtala om 
sexualitet. Sjuksköterskan behöver inte känna sig splittrad då det finns tid avsatt för 
varje patient, de får kontinuitet i sin relation, lär känna varandra, känner sig trygga med 
varandra och på så vis skapar de förutsättningar för samtal. Arbetsplatser där det finns 
både manliga och kvinnliga sjuksköterskor i blandade åldrar ansågs positivt, då det gavs 
möjlighet att få samtala med en av samma kön om önskemål fanns.  
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Cancerpatienternas behov av stöd och information i samtalen om sexualitet 
Sjuksköterskorna uppfattar att patienterna har varierande behov av stöd och information 
relaterat till sexualitet. Beroende på hur patientens livssituation ser ut samt var hon/han 
befinner sig i vårdkedjan inverkar på behovet av stöd och information. Därtill beskriver 
sjuksköterskorna att behovet av stöd och information påverkas av vilka konsekvenser 
som sjukdom och behandling gett patienten på den sexuella funktionen.  
 

”… när det gäller gyncancer så blir sexualiteten så oerhört central…” 
 
Behovet av stöd består enligt sjuksköterskorna utav dels en praktisk och informativ del 
samt en emotionell del. Exempel i den praktiska delen är anpassning av stomins 
bandagering för att underlätta närhet och beröring. Den informativa delen kan vara stöd 
och information om alternativa samlagsställningar eller sätt att visa närhet och kärlek 
på. Vidare beskriver sjuksköterskorna att patienterna har ett behov av emotionellt stöd 
relaterat till sexualitet. Det består utav att patienten får stöd i att tycka om sin kropp, 
samt att acceptera situationen som den är.  
 
Sjuksköterskorna uppfattar att övergripande för alla cancerpatienter är den stora sorgen 
”jag har cancer”, i förhållande till den kommer sexualiteten i det akuta skedet många 
gånger i skymundan. Efter en tid kan patientens tankar och funderingar även beröra 
ämnet sexualitet och vilken betydelse den har fått i relation till den nya situationen som 
patienten ställts inför orsakad av cancerdiagnosen och dess behandlingar. 
 

”… de bara vill få det här gjort att få bort den här sjukdomen, tumören, det 
är det som är det centrala just då, sen det här andra det är någonting… det 
kommer kanske i ett senare skede efter att, de tänker inte så mycket på det 
just då vad det innebär för deras livskvalitet…”  

 
Livssituationens betydelse  
Sjuksköterskorna beskriver att oavsett ålder, kön, social situation och religion har 
sexualitet en viktig betydelse för cancerpatienter, men det är olika betydelsefullt för den 
enskilde individen. Dessutom påverkar patientens livshistoria sexualitetens betydelse, 
alltså dennes civilstånd och om detta är självvalt. Den innefattar även frågor som rör 
fertilitet och barnlöshet och dess värde för patienten. Utifrån detta uppfattar 
sjuksköterskorna att patienternas behov av stöd och information är varierande. Hur 
påverkar operation och behandlingar min sexualitet beträffande förmåga och förändrad 
kroppsbild är frågor patienterna behöver information om. Vidare beskriver 
sjuksköterskorna att ensamstående kan ha mer frågor beträffande sin förändrade kropp 
och sexuella förmåga. De ensamstående patienterna är ofta oroliga angående om de 
kommer att träffa en partner och på vilket sätt de då ska närma sig problemet.  
 
Patienterna behöver information om betydelsen av att vårda relationen till sin partner 
och sina anhöriga. Hur patientens relation fungerar påverkar deras sätt att hantera 
förändringar. Sjuksköterskorna stöttar patienten och partnern att finna nya vägar inom 
sexualiteten. Patienten bör bli påmind om värdet i att ha en god kommunikation inom 
relation samt uppmuntras till beröring och närhet. Oftast är samtalen med patienten 
enskilda men de förekommer parvis. Genom att efterfråga hur relationerna är och att 
visa lyhördhet försöker sjuksköterskan ge stöd.   Det finns sjuksköterskor som uppfattar 
att patienten och dennes anhöriga inte behöver ha något stöd då de verkade trygga i sin 
relation. 
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”… samlevnad det är så mycket mer och att det då är samlivet, det intima  
samlivet är mer som en bonus, blir den här lilla extra kryddan som gör att  
man känner att man har den här gemenskapen då…”  

 
Sjuksköterskorna anser att det kan finnas svårigheter sedan tidigare i patientens relation 
till partnern. Patientens ovilja att bjuda in och göra sin partner delaktig i den nya 
situationen kan utgöra ett hinder. I andra relationer uppfattade sjuksköterskorna att det 
fanns en stor kärlek och förmåga till att ge varandra stöd. Närhet och beröring under 
sjukdomstiden är mer naturligt för dem i kärleksfulla relationer. I de relationer där 
patienten gör partnern delaktig, underlättas deras hantering av situationen.  
 

”… att här finns en närhet som är lite mer och de är heller inte så rädda att 
prata om det här att de kommer att bli bröstlösa inom citationstecken, utan 
att båda är delaktiga i det här då.”  

 
Positionen i vårdkedjan och dess betydelse  
Sjuksköterskorna uppfattar att var patienten befinner sig i vårdkedjan påverkar dennes 
behov av stöd och information beträffande sexualitet. Behoven av stöd och information 
ser olika ut då patienten är under pågående aktiv behandling eller befinner sig i en 
palliativ fas av sin sjukdom. Sjuksköterskorna erfar att många patienter upplever en sorg 
och en saknad i samband med förlorad eller förändrad sexuell förmåga.  

 
”… vilken sorg han tyckte det var över det att han inte längre kunde ge sin 
fru den kärleken som han tyckte att han gett förut då, och det var en stor sorg 
för honom.”  

 
Patienterna är ofta oroliga och har många frågor de behöver stöd i och information om. 
Exempelvis fertiliteten efter behandling och om den sexuella förmågan kommer tillbaka 
är spörsmål patienterna har. En del patienter ger inte uttryck för frågor relaterat till 
sexualitet under pågående cytostatikabehandling. Vidare beskriver sjuksköterskorna att 
för en del patienter kommer problemen eller frågorna efter en tid, i samband med 
återanpassning till livet. Saknaden och sorgen över den förlorade eller förändrade 
sexualiteten kräver många gånger en sorgebearbetning för att patienten ska komma 
vidare.  
 

”… det är väl mer att de känner en saknad, en sorg, över att något som hört 
till livet alltid… någonting de har blivit av med…”  

 
Sjuksköterskorna uppfattar också att sexualitetens betydelse innan operation eller 
behandling påverkar hur patienten hanterar situationen efteråt. En patient med positiv 
livssyn som fick en bra start till exempel postoperativt, har förmåga att se andra vägar i 
den nya situationen. Sjuksköterskorna erfar att patientens hantering av den nya 
situationen, patientens acceptans och förhållningssätt till en förändrad sexualitet 
påverkar hur patienten kommer vidare i sin krisbearbetning.  
 

”Då märker man att det följer den röda tråden … de mår mycket bättre, de 
har en mycket bättre relation till sin man och oftast är det de som kommer 
och (viskande) - Vi har provat att ha sex och det gick jättebra. De har vågat 
testa, de är så säkra i sin egen roll även med stomin…” 
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Därtill erfar sjuksköterskorna att patienterna under aktiva behandlingsperioder kan ha 
försummat behovet av närhet och beröring och kan behöva påminnas av vårdpersonal. I 
senare delar av palliativ vård förändras sexualiteten till att framförallt handla om närhet 
och beröring. I studien beskrivs hur en patient i palliativt skede som fick massage av sin 
sjuksköterska fick kontakt med sina tidigare behov och fann en stor tillfredställelse i 
massagen. Tillfället gav möjlighet till att samtala om närhet och beröringens betydelse 
och dess påverkan på välbefinnandet och livskvalitet.  
 

” … allt hade fokuserat så mycket i kring hennes sjukdom så att närhet, 
beröring och sexualitet det fanns så långt bort i hennes värld just nu och det 
kändes som att när jag hade berört henne och visat mig lugn… avslappnande 
musik och det här, så blev hon lite påmind…” 

 
Sjuksköterskorna försöker underlätta det praktiskt i sjukhusmiljö för patienten och 
dennes anhöriga. De praktiska arrangemangen kan vara ett erbjudande om att ställa 
ihop anhörigsäng med patientsäng samt upplysningar om användande av ”stör ej skylt”.  

 
”… så kommer partnern och kryper upp i sängen … om jag då kommer in så 
brukar jag försöka kommentera det på ett positivt sätt. – Vad mysigt ni har 
det. Ska jag gå ut igen? Eller…(Skratt)… Att jag inte ger signaler om att jag 
tycker illa om det här utan att åh … det ser bra ut, att de kan ha den här 
kontakten … fastän de är på sjukhus…” 

 

Patientens position i vårdkedjan, om han/hon är under pågående onkologiska 
behandlingar, har avslutat sin behandling eller befinner sig i ett palliativt skede av 
sjukdomen ger skiftande behandlingsrelaterade symtom och problem som påverkar 
patientens sexualitet.  Cancersjukdomar i öron, näsa och halsregionen ger problem 
beträffande förmågan till närhet då behandlingsområdet under och efter pågående 
behandling påverkades av besvärande lukt. Lukt kan även vara ett besvärande symtom i 
samband med cytostatikabehandling, patienterna upplever att de luktar annorlunda på 
grund av sina läkemedel. Sjuksköterskorna anser att detta föranleder varierande behov 
av stöd och information. 

 
”… man tycker man luktar illa, man luktar cytostatika, man är förändrad 
man har inget hår på kroppen man har ett bröst man är stympad man har 
torra slemhinnor det finns liksom ingenting som funkar…” 

 
Andra symptom patienterna kan besväras av i samband med behandling är smärtor, 
trötthet och illamående vilka kan påverka patientens sexualitet negativt. Därtill 
beskriver sjuksköterskorna att patienterna kan uttrycka att sexuell samvaro inte är något 
de orkar med för tillfället. Behandlingen av cancersjukdomen med tillhörande 
provtagningar och kontroller tar mycket av patientens kraft. Medicinteknisk apparatur 
påverkar och försvårar möjligheterna till närhet och beröring.  

 
”… ja tänk att det är ju det är ju svårt de här med sexualitet nu … när jag 
har de här slangarna eller, det går ju inte liksom … det var ett hinder…”  
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Sjuksköterskorna beskriver att de uppmuntrar patienter och anhöriga till närhet och 
beröring i ett framskridet palliativt skede av sjukdomen, men i tidigare skede i 
vårdkedjan förekommer denna uppmuntran mer sällan. 

 
Konsekvenser av sjukdom och behandling  
Sjuksköterskorna i studien uppfattar att sjukdom och dess behandling medför varierande 
konsekvenser för cancerpatienternas sexualitet. Dessa är till exempel kroppsliga 
förändringar som vid förlust av ett bröst eller tillkomst av stomi vilka ej har en 
funktionell betydelse för sexualiteten utan en påverkan på patientens självbild. Vidare 
ses funktionella förändringars påverkan på den sexuella förmågan så som impotens, 
sammanväxningar etcetera. 
 
Sjuksköterskorna erfar att patienter många gånger inte får den information de har rätt till 
beträffande påverkningar på sexualitet innan operation, behandlingsstart eller 
läkemedelsinsättning. Men enligt sjuksköterskorna kan det även påverkas utav om 
patienten tagit in informationen eller ej.  

 
”… det var synd … att han inte hade blivit informerad innan, att de här 
biverkningarna skulle leda till det (impotens)… Det var inte självklart att de 
gav den informationen till patienten när den medicinen sattes in… han hade 
kanske tagit den besvikelsen eller den sorgen på ett annat sätt om han hade 
fått veta … han hade själv kunnat få förbereda sig på det.” 

 
Förändrad kroppsbild anser sjuksköterskorna påverkar patienternas sexualitet.  Patienter 
som genomgår operation och behandlingar för sin cancersjukdom får ofta en förändrad 
kroppsuppfattning. Detta ses vid bröstcancer, gynekologisk cancer, prostatacancer men 
även då patienten har fått en stomi. Till exempel en patient med opererat och 
strålbehandlat bröst där kanske det yttre synliga resultatet uppfattas som mycket fint av 
omgivningen, kan patienten ändå ha svårt att acceptera det, då patientens känsla 
kommer inifrån. Därtill uppfattar sjuksköterskorna att patienterna behöver stöd i att 
komma vidare i sin krisbearbetning relaterat till förändrad kroppsuppfattning och dess 
betydelse för sexualiteten. Kvinnan som hade svårt att acceptera sitt bröst efter 
operation lät sin man smörja det efter dusch. En annan patient kom vidare genom att 
han kunde vila i vackra minnen av hans tidigare sexualitet tillsammans med frun.  
 

”… för oss gäller det att få patienten att tycka om sin egen kropp… 
bröstpatienterna … som i stort sett inte vågar se sig i spegeln därför att dom 
har bara ett bröst … det är så fult... det gäller ju att stärka dom att 
fortfarande inuti så är dom ju faktiskt samma gamla jaget…”  

 
Funktionella problemen som framkom i studien är bland annat männens impotens. 
Sjuksköterskorna uppfattar att yngre ensamstående män har behov av stöd och 
information angående impotens under cytostatikabehandling, de beskriver att 
patienterna upplever problemen som genanta och mycket besvärande. Därtill uppfattar 
sjuksköterskorna att män som hormonbehandlats för sin prostatacancer upplever en 
avsaknad av lust, vilket påverkar sexualitetens innebörd för dem. Närhet uppfattas som 
behagligt men dess betydelse förändras vilket ger konsekvenser för både mannen och 
dennes partner. Den förlorade förmågan kan påverka mannens självkänsla negativt, att 
han inte längre ser sig som en man. 
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”… han tyckte det här, när han skulle bli opererad - att då är man inte man 
längre… han skulle få en urostomi, då blir man oftast impotent efter det… för 
hans självkänsla, var det liksom att hans karriär som man, den var slut…”  
 

De kvinnliga sexuella förändringarna som uppmärksammats i studien är torra, sköra, 
ömmande slemhinnor, sammanväxningar i slidan samt att slidans läge förändras efter 
t.ex. borttagande av livmoder. Dessa problem kan ge varierande konsekvenser på 
kvinnans sexualitet där hon kan behöva såväl information som praktiska råd för att 
underlätta den nya situationen. Vidare beskriver sjuksköterskorna att hormonbehandling 
av kvinnor kan ge humörförändringar. Premenopausala kvinnor kommer in i 
klimakteriet i samband med antiöstrogenbehandling med alla de symptom det kan 
innefatta. Därtill beskriver sjuksköterskorna att patientens fysiska och psykiska 
förändringar påverkar relationen till partnern. Det finns kvinnor som upplever att de inte 
duger för sin man efter att deras utseende har förändrats, detta kan inverka negativt på 
relationen och patientens självkänsla.  

 
Sjuksköterskorna uppfattar att patienterna är i behov av praktiska tips relaterat till 
närhet och beröring för att underlätta sexualiteten. Exempel på praktiska råd kan vara 
bandagering av stomi, hitta nya samlagsställningar eller andra sätt att visa närhet och 
kärlek på. Vidare beskriver sjuksköterskorna att patienterna får varierande information 
om värdet av att behålla den sexuella förmågan, t.ex. förebygga sammanväxningar i 
slidan genom att använda dilator eller att försöka vara sexuellt aktiv. 

 
”… de som har en corpuscancer… som är strålade, där man garanterat får 
sammanväxningar. Där man egentligen, ett aktivt sexliv är det bästa för 
blodgenomströmning, sedan finns det dilatorer att vidga med…”  
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DISKUSSION 
Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av att samtala med 
cancerpatienter om sexualitet och hur de uppfattar samtalens betydelse för patienterna. 
Resultatet visade att det fanns både hinder och möjligheter i sjuksköterskors samtal med 
cancerpatienter om sexualitet. Dessa samtal påverkades av hur sjuksköterskor tar sitt 
ansvar och vilken kompetens de har i ämnet sexualitet. Sjuksköterskans personliga och 
professionella mognad påverkar också. Dessutom krävs att en relation och en 
interaktion skapas mellan sjuksköterskan och patienten samt att samtalsmiljön är 
gynnsam. Med detta menas att det finns rum att samtala enskilt i, samt tid och acceptans 
i den rådande vårdkulturen på respektive arbetsplats för att samtala om sexualitet. 
Därtill uppfattar sjuksköterskorna att patienterna har varierande behov av stöd och 
information relaterat till sexualitet. Beroende på hur patientens livssituation ser ut samt 
var hon/han befinner sig i vårdkedjan inverkar på behovet av stöd och information. 
Behovet av stöd och information påverkas av vilka konsekvenser för patientens 
sexualitet som sjukdom och behandling orsakat. 

 
Den rådande kulturen i vården på respektive kliniks avdelningar och mottagningar 
påverkar såväl sjuksköterskan som patienten beträffande samtal om sexualitet. Det är 
ännu ingen naturlig del i ankomstsamtalet att lyfta frågor kring sexualitet för 
sjuksköterskan. Studien visar att patienten ofta får ta första steget till att samtala om 
sexualitet, detta hänvisar sjuksköterskorna till att de har respekt för patienten då ämnet 
upplevs som både intimt och privat. Sjuksköterskorna beskriver också att de har 
bristande kunskaper i ämnet. Tidigare studier visar på likvärdiga resultat (Gamel et al., 
1995; Lavin och Hydes, 2006; Quinn, 2003; Quinn & Kelly, 2000). Young-
McCaughans (1996) studie visade att majoriteten av patienterna (81,8%) aldrig hade 
blivit tillfrågade angående sexuella spörsmål. Patienterna i den studien upplevde en 
saknad i att få möjlighet att diskutera sexuella frågor, då dessa upplevdes ha stor 
betydelse för välbefinnandet.  Detta behöver inte betyda att det är ett ointresse hos 
vårdpersonalen utan en bristande kunskap i hur cancerdiagnosen och dess behandlingar 
påverkar patienternas sexualitet vilket i sin tur medför att frågan inte lyfts. Då många 
sjuksköterskor inte känner sig bekväma med att diskuterar sexuella frågor med sina 
patienter (Gamel et al., 1995; Lavin och Hydes, 2006; Quinn, 2003, Quinn & Kelly, 
2000) kan vidareutbildning i ämnet vara ett angreppssätt. Med ökade kunskaper i ämnet 
samt mod att våga börja samtala borde sjuksköterskan erhålla förutsättningar för samtal 
om sexualitet. Det är betydelsefullt att sjuksköterskorna tar det första steget. Till 
exempel i samband med start av cytostatikabehandling då patienten får en stor mängd 
information om biverkningar kan man till en premenopausal kvinna eller fertil man 
informera om användande av preventivmedel vid samlag. I och med detta har man 
konfirmerat att sexualitet är en viktig del av livet, att det är möjligt att ha samlag under 
behandling och att det är tillåtet att samtala med behandlande sjuksköterska om 
sexualitet. Eventuellt kommer fler följdfrågor från patienten omgående eller vid ett 
senare tillfälle. Utlämnande av skriftligt material om sexualitet i relation till cancer och 
dess behandlingar är också ett bra komplement till den muntliga informationen. Vid 
uppföljande samtal då sjuksköterskan utvärderar föregående cytostatikabehandling och 
dess biverkningar beträffande illamående, förstoppning, kostintag, fysisk aktivitet borde 
det även bli naturligt att utvärdera behandlingens effekter på patientens sexualitet. 
Genom att ställa frågor om hur patientens relation fungerar, eventuella 
behandlingspåverkningar på samlivet samt hur betydelsefull problematiken är för 
patienten i nuläget får sjuksköterskan en uppfattning om patientens problematik.  
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Flera av sjuksköterskorna i studien reflekterar över att ämnet sexualitet är angeläget och 
ingår i sjuksköterskans profession. Detta kan även ses i en tidigare studie (Gamel et al., 
1995) där en majoritet av sjuksköterskorna uppfattade tillhandahållande av SHC 
(Sexual Health Care) som viktigt eller väldigt viktigt för sjuksköterskeprofessionen. 
Vidare ansåg respondenterna i Gamel et al. (1995) studie att patienterna förväntade sig 
att sjuksköterskor gav råd, information och stöd beträffande sexuella problem som var 
relaterade till sjukdom, behandling och/eller bestående oförmåga. Om resultatet i denna 
holländska studie är överförbart på svenska förhållanden inom onkologisk omvårdnad 
finns flera förbättringsområden. Då sjuksköterskorna i föreliggande studie anser att 
patienterna många gånger inte får den information de har rätt till beträffande 
påverkningar på sexualitet innan operation, behandlingsstart eller läkemedelsinsättning. 
Resultatet i den föreliggande studien visar även att sjuksköterskorna har lättare med att 
ge psykosocialt stöd relaterat till sexualitet. Till exempel då sjuksköterskorna informerar 
patienten om betydelsen av att vårda relationen till sin partner och sina anhöriga. De 
bekräftar värdet i att ha en god kommunikation inom relationen samt uppmuntrar till 
beröring och närhet. Patienterna ges även stöd i att komma vidare i sin krisbearbetning. 
Sjuksköterskorna anser sig ha förmågan att lyssna in och bekräfta patientens problem 
men har få konkreta förslag att ge. Liknande resultat återfanns i Gamel et al (1995) 
studie där sjuksköterskorna var mer villiga att ge psykosocialt stöd än tillhandahållande 
av information och instruktioner. 
 
Studien visar att sjuksköterskans personliga och professionella mognad påverkar hennes 
samtal med cancerpatienter om sexualitet. Sjuksköterskans inställning till ämnet 
sexualitet, hennes värderingar och attityder samt insikt beträffande den egna 
sexualiteten inverkar på samtalet. Vidare behöver sjuksköterskan ha mod och kunskap 
för att våga samtala. Detta kan jämföras med två andra studier där det studerades vad 
som påverkade om sjuksköterskor samtalade med patienter om döden. En 
litteraturstudie (Olsson, 2004) visade att sjuksköterskans mognad, kunskap och 
inställning till att samtala med cancerpatienter om döden påverkade utfallet. Wilkinson 
(1991) undersökte faktorer som påverkade hur sjuksköterskor kommunicerade med 
cancerpatienter. Studien visade att några av de viktigaste orsakerna till att 
sjuksköterskor drog sig för att gå in i svåra samtal med patienterna var rädslan för deras 
känslouttryck och även rädslan för den egna döden och de egna reaktionerna. Detta 
visar att sjuksköterskan behöver ha likartad kompetens då det gäller att samtala om 
känsliga ämnen, så som att känna sig trygg i ämnet, ha resonerat beträffande ämnets 
betydelse för henne/honom som person samt ha förmåga att möta andra människors 
känslor oavsett om ämnet som kommuniceras är sexualitet eller döden. 
 
Studien visar att patienten sexualitet har olika betydelse beroende på var i vårdkedjan 
patienten befinner sig. Till en början kommer sexualiteten i skymundan för det 
övergripande ”jag har cancer”. Efter en tid kan patientens tankar och funderingar beröra 
ämnet sexualitet och vilken betydelse den har fått i relation till den nya situationen som 
patienten ställts inför orsakade av cancerdiagnosen och dess behandlingar. För en del 
patienter kommer problemen och frågorna i samband med återanpassning till livet. 
Studierna Wilmoth och Ross (1997) och Wilmoth (2001) belyser att patienterna inför 
behandlingsstart (i dessa studier cytostatika), under pågående behandling men inte minst 
viktigt efter avslutad behandling saknade stöd i frågor som rörde deras sexualitet. 
Wilmoth (2001) menar att patienterna genomgår en process som innefattar tre faser 
”taking in”, ”taking hold” och ”taking on”. I det första steget tar patienten in det som rör 
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deras diagnos, rädsla för att inte överleva och förändringar relaterade till kroppens 
funktioner. I det andra steget konfronteras patienten med förändringar i sin sexualitet 
och självbild och gör försök till att anpassa sig. De som accepterade förändringarna och 
tog till sig identiteten som överlevande bröstcancerpatient, fick en känsla av kontroll 
genom att aktivt söka svar på sina frågor beträffande den förändrade sexualiteten kom 
till den tredje fasen ”taking on”. Denna process kan jämföras med Meleis transitions 
teori (Meleis & Trangsenstein, 1994; Meleis et al., 2000; Schumacher & Meleis, 1994) 
där hon beskriver hur människan genomgår förändringsprocesser i omställningen från 
frisk till svårt sjuk. Det är viktigt att sjuksköterskan har förmågan att stödja patienten att 
finna sätt att hantera situationen på genom dennes förändringsprocesser. Den 
föreliggande studien visar på skiftande kunskaper och även varierande vilja i stödet till 
patienten i dennes förändringsprocesser relaterade till patientens sexualitet. 
 
Resultatet i studien beskriver att patienten kan känna sig generad eller rädd för att 
genera personalen beträffande att starta ett samtal om sexualitet. Patienten vet inte om 
det är tillåtet att fråga och samtala om. Detta relaterat till att många sjuksköterskor 
inväntar patienten beträffande samtalen bör innebära att många samtal om sexualitet går 
förlorade. Hedestig (2005) belyser i sin studie att manliga patienter som genomgår 
strålbehandling för prostatacancer känner sig obekväma i att lyfta frågor som rör deras 
sexualitet med kvinnliga sjuksköterskor och läkare. Ett sätt att underlätta detta kan vara 
arbetsplatser med både manliga och kvinnliga sjuksköterskor i blandade åldrar. 
 
Sammanfattning  
Sammanfattningsvis visade studien att sjuksköterskor hade varierande uppfattningar av 
att samtala med cancerpatienter om sexualitet samt om samtalens betydelse för 
patienten. Om sjuksköterskorna hade kompetens i ämnet sexualitet samt tog sitt ansvar i 
omvårdnaden påverkade om samtalen kom till stånd. Vidare påverkades samtalen utav 
sjuksköterskans personlighet och professionalism samt förmåga att skapa 
förutsättningar för samtal. Därtill visade studien att samtal om sexualitet hade olika 
betydelse för patienten beroende på var i vårdkedjan denne befann sig samt patientens 
civilstånd. Beträffande de patienter som levde i en relation såg sjuksköterskorna 
varierande sätt att hantera situationen på. I de relationer där partnern gjordes delaktig, 
underlättades hanteringen av situationen men i relationer där det fanns problem sedan 
tidigare försvårades förutsättningar till att stödja varandra. Dessutom påverkades 
samtalen om sexualitet utav vilka konsekvenser på patientens sexualitet som sjukdom 
och behandling orsakade. 

 
Metoddiskussion 
Då författaren eftersträvade variationsrikedom i sjuksköterskors uppfattningar av att 
samtala med cancerpatienter om sexualitet valdes en fenomenografisk ansats till 
studien. Detta är en passande metod för att beskriva vissa företeelser inom vården då 
alla människor är olika och deras upplevelser är unika, individuella och varierande 
(Sjöström & Dahlgren, 2002).  
 
Det viktigaste kravet på noggrannhet och giltighet i fenomenografiska studier är att det 
finns en överensstämmelse mellan uppfattningar som kommit till uttryck i intervjuerna 
och resultatets beskrivningskategorier (Sjöström & Dahlgren, 2002; Uljens, 1989). 
Författaren har varit medveten om sin förförståelse och försökt sätta den åt sidan vid 
databearbetningen för att minska risken för att förförståelsen skulle påverka resultatet. I 
denna studie diskuterades alla stegen i analysprocessen samt trovärdigheten i 
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beskrivningskategorierna fortlöpande under analysens gång mellan författaren och 
handledaren. Validering av frågorna gjordes i en provintervju. Bedömning gjordes av 
författarens handledare beträffande om frågornas svar överensstämde med studiens 
syfte. Då provintervjun fungerade väl och gav ett rikt material inkluderades den i 
studien. I en del intervjuer var det svårt att få informanten att utveckla sin uppfattning 
beträffande sexualitet, kanske beroende av att deras erfarenhet var begränsad då de gav 
sin bild utifrån en del i sexualiteten och utelämnade övriga. Författarens begränsade 
erfarenhet av att genomföra kvalitativa intervjuer men också att sexualitet kan vara ett 
känsligt ämne att samtala om, dels på arbetsplatsen men också med patienterna, kan 
vara andra orsaker. Eftersom samtliga informanter var kvinnor kan det inte uteslutas att 
resultatet kan ha utfallit något annorlunda om manliga sjuksköterskor hade intervjuats.   
 
Framtida forskning 
Studien visade på varierande uppfattningar hos sjuksköterskorna beträffande att samtala 
med cancerpatienter om sexualitet och sexualitetens betydelse. Det är av intresse att 
också studera cancerpatienters uppfattningar av sexualitetens betydelse, vilket stöd de 
fått beträffande sexuella frågor och vilket stöd de saknat. En tvärsnittstudie av hur 
många patienter som har sexuella problem kan vara värdefullt att göra exempelvis vid 
en cytostatikamottagning. Vidare kan en interventionsstudie genomföras som omfattar 
ett utbildningsprogram där sjuksköterskor utbildas inom ämnet sexualitet och dess 
betydelse för cancerpatienter. Programmet kan exempelvis utformas utifrån resultat i 
patientstudierna samt ha sin grund i Plissit - modellen (Annon, 1976).  
 
Resultatets betydelse för omvårdnaden  
Värdet av studien bör vara att skapa intresse för sjuksköterskor till vidare diskussioner 
om sexualitetens betydelse för cancerpatienter. Då tidigare forskning visar på brister i 
information och stöd till cancerpatienterna beträffande frågor som rör patienternas 
sexualitet kan denna studies resultat ge underlag för sjuksköterskor till reflektion och 
förutsättningar att förbättra omvårdnaden så att de kan genomföra medvetna samtal om 
sexualitet med cancerpatienter.  
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