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Tentator  

Diabetes mellitus är en folksjukdom som ökar mer och mer för varje år. Att 
drabbas av diabetes innebär behov av livsstilsförändring som kräver kunskap 
om sjukdomens inverkan på individen. Det har länge varit känt att diabetes kan 
orsaka förändringar i sexualiteten. Omvårdnadens syfte är att stärka hälsa och 
förebygga sjukdom, att främja läkande och välbefinnande samt att underlätta liv 
med långvarig sjukdom, handikapp och lidande. Syftet med studien var att 
beskriva vilka faktorer som är relaterade till sexuella svårigheter hos 
diabetespatienter. Metoden var en litteraturstudie och artiklar relevanta för 
studiens syfte söktes i databaserna PubMed och CINAHL. Resultatet bygger på 
tio vetenskapliga artiklar. Efter att artiklarna hade bearbetats framkom nio  
viktiga faktorer. Resultatet visar att sexuell dysfunktion hos diabetiker är 
kopplat till anpassning till sjukdomen, äktenskaplig kvalitet, depression, trötthet, 
diabeteskomplikationer, glukosnivå, medicinsk behandling utöver insulin, ålder 
samt rökning, alkoholförbrukning och fetma. Sjukdomen upplevs ofta som ett 
angrepp på identiteten och självkänslan. Det är viktigt att patienten lär sig mer 
om sjukdomen och dess inverkan på sexuell funktion. För att nå bästa resultat 
krävs ett samspel mellan sjuksköterska och patient samt att sjuksköterskan ser 
patienten som en individ och anpassar omvårdnadsåtgärder efter varje individs 
behov. Risken finns att patienter ser sjukdomen som det primära hindret för att 
uppleva en sexuellt trygg gemenskap, och därmed avstår från att ta de initiativ 
som skulle kunna leda till målet. Sjuksköterskans uppgift är att lära patienten 
hantera sin sexuella dysfunktion och få paret att hitta varandra igen vilket är 
viktigare än att snabbt återställa dysfunktionen.  
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Introduktion 

Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus är en sjukdom känd sedan urminnes tider. Risken att insjukna i 
diabetes under livstiden uppskattas till omkring 15 % i Sverige. Diabetes mellitus delas 
in i typ 1 och typ 2. Insjuknandet i typ 1 diabetes i Sverige har ökat konstant sedan 
1980-talet (Socialstyrelsen, 1999). Typ 1 diabetes är insulinberoende, dvs. behandlas 
med insulin. Vid denna form av diabetes förstörs bukspottkörtelns insulinproducerande 
betaceller. Följden blir brist på insulin och så småningom helt upphävd 
insulinproduktion vilket medför att glukos (druvsocker) får svårt att komma in i cellerna 
och därmed stannar kvar i blodbanan. Blodsockernivån stiger, framför allt i samband 
med måltiderna, och socker utsöndras i urinen. Typ 2 diabetes uppkommer nästan alltid 
efter 35-40 års ålder. Vid typ 2 diabetes är förmågan att producera insulin inte helt 
upphävd. Kroppen har en ökad ”motståndskraft” mot insulin som kan påverkas med 
tabletter som ökar insulinproduktionen i kroppen. Typ 2 diabetes kallas ofta för ”icke 
insulinberoende diabetes” men ca 10 % av typ 2 diabetikerna behandlas med insulin på 
samma sätt som vid typ 1 diabetes (Hanås, 1995; Leufstedt, 1999). En diabetiker kan 
drabbas av akuta och sena komplikationer. Till de akuta komplikationerna hör hyper- 
och hypoglykemi (för ordlista se bilaga 1). De sena diabeteskomplikationerna beror på 
angiopati, dvs. kärlförändringar som kan leda till retinopati, nefropati och neuropati 
(Almér, 1992). Diabetes kan även medföra identitetsproblem. Diabetespatienten har en 
sjukdom utan att behöva känna sig sjuk och kan själv välja hur han/hon vill se på sig 
själv och uppfattas av andra, som frisk eller sjuk (Olsson, 1986). En kronisk sjukdom 
som diabetes, kan hota de grundläggande mänskliga resurserna, vilka inkluderar sexuell 
identitet, sexuell självkänsla, kroppsbild och intima relationer. En förlust av dessa 
resurser kan resultera i förändring i identiteten, sociala roller och relationer (Bernhard, 
1986). 

Människors sexualitet  

Enligt Hulter och Sundkvist (2002) associeras sexualiteten till fortplantning men hos 
människan är det även viktigt för avkoppling och lek. Sexualiteten utgör ett väsentligt 
inslag i mellanmänsklig kommunikation. Genom hela livscykeln har människan 
önskningar om njutning och gemenskap och får erfarenheter av lycka och glädje, av 
sorg och besvikelser. Sexualiteten berör själva meningen med livet. Om det uppstår en 
hake i förloppet av fysisk, psykologisk eller värderingsmässig natur hos den ene i paret 
påverkas oftast båda (Hulter & Sundkvist, a.a). Sexualiteten omfattar hela människan, 
såväl biologiskt och psykologiskt som socialt (Koch & Young, 1988). LeMone (1995) 
menar att den mänskliga sexualiteten är ett grundläggande behov för varje individ, för 
att uppnå lugn i biologiska, psykologiska och sociokulturella aspekter, vilka ställs i 
relation till varandra.   

Enligt Bernhard (1986) skiljer sig de sexuella upplevelserna mellan könen. Männen 
fokuserar oftast på den fysiska sexuella tillfredsställelsen medan kvinnor via 
sexualiteten upplever både fysisk tillfredsställelse samt påverkas känslomässigt, vilket 
får betydelse för deras självkänsla. Enligt Klein, Klein, Lee, Moss och Cruickshanks 
(1996), LeMone (1995) och Metro och Broderick (1999) förefaller det som att män med 
diabetes mycket tidigare än män utan diabetes drabbas av sexuella svårigheter. Kvinnor 
och män löper lika stor risk att drabbas av sexuella svårigheter i samband med diabetes. 
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Koch och Young (1988) delger att kvinnor med diabetes mellitus har färre sexuella 
problem än män. Detta får till följd att kvinnors sexuella svårigheter inte är lika tydliga. 
Det har också forskats mindre om kvinnors sexualitet.  

Teamsupport 

God diabetesvård kräver ett teamarbete där människan med diabetes är i centrum. 
Patienterna bör ha tillgång till ett vårdteam bestående av en läkare med kompetens och 
intresse för diabetes och en speciellt utbildad diabetessjuksköterska som kan ge 
kvalificerad rådgivning och som samarbetar med en dietist. Vid behov bör patienten 
även kunna få kontakt med kurator och psykolog. Det är viktigt att patienten får 
information om hur diabetes uppkommer, hur diabetes kan behandlas samt vilka 
komplikationer som är förknippade med sjukdomen. Patienten behöver få utbildning, 
stöd och handledning så att han/hon kan svara för en självständig egenvård, klara sin 
behandling och själv kunna få kontroll över sin situation (Leufstedt, 1999; 
Socialstyrelsen, 1999). I anslutning till sjukdomsbeskedet, eller en tid efter, uppstår hos 
många en traumatisk kris. Hur den enskilda personen känslomässigt hanterar sin 
sjukdom – coping – är individuellt (Socialstyrelsen, 1999). 

Omvårdnad 

Omvårdnadens syfte är att stärka hälsa och förebygga sjukdom, att främja läkande och 
välbefinnande samt att underlätta liv med långvarig sjukdom, handikapp och lidande. 
Omvårdnad innebär att ge stöd och hjälp åt patienten i dennes reaktioner på sjukdomen i 
sig och i samband med behandlingssituationer (SOSFS, 1993:17).  Omvårdnadsarbetet 
ska enligt Socialstyrelsen (1999) utföras i överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet.  Med omvårdnad inom hälso- och sjukvård avses hjälp för kortare 
eller längre tid till personer som på grund av sitt hälsotillstånd inte själva klarar att 
planera och/eller genomföra handlingar som hör till deras dagliga liv. Vidare ska 
omvårdnaden planeras och genomföras så att patientens självständighet respekteras och 
behovet av säkerhet och integritet tillgodoses. Omvårdnadsåtgärder innebär att berörd 
personal i samverkan med patienten och när så är lämpligt med patientens närstående, 
formulerar mål för fysisk, psykisk, social och andlig hälsa. Omvårdnaden vid diabetes 
kan bestå av stöd, utbildning samt allomfattande eller partiell kompensation av den 
sviktande förmågan till egenvård. Vid en sjukdom som diabetes är en kompetent 
medicinsk behandling en viktig förutsättning för att egenvården ska lyckas. Efter 
avslutad vård och behandling på såväl sjukhus som i öppenvård är rådgivning och 
vägledning viktiga stödåtgärder för patienten och dess anhöriga (Socialstyrelsen, a.a). 
En studie av Gillibrand och Flynn (2001) visade att patienter som nyligen fått diagnosen 
diabetes upplevde chock, rädsla och ilska. Enligt Norris, Engelgau och Venkat (2001) 
väcker det första beskedet om en kronisk sjukdom vanligen starka känslor. I samband 
med detta är det viktigt att patienter ges god kunskap om diabetes och 
behandlingsmetoder för att kunna fatta rationella beslut och själv klara sin egenvård.  

Omvårdnadsteoretikern Orem (1995) har utvecklat en egenvårdsmodell som innehåller 
allmän teori om omvårdnad som består av: teorin om egenvård, teorin om 
egenvårdsbrist och teorin om egenvårdssystem. Där beskrivs att olika system behövs för 
att tillfredsställa patientens behov av egenvård. När egenvårdsbrist finnes, förmår 
varken patienten eller anhöriga att möta patientens självhanteringsbehov, vilket kräver 
att professionell omvårdnad kompenserar detta behov. Orem framhåller att alla 
professionella hjälpare, däribland sjuksköterskan, använder sig av allmänna typer av 
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hjälpmetoder. Dessa är fullständigt kompenserande, delvis kompenserande och/eller 
stödjande och undervisande omvårdnadssystem. De stödjande och undervisande 
omvårdnadssystemen i Orems teori blir aktuella när patienten skall lära sig att utföra 
åtgärder som är nödvändiga och aktuella för att tillgodose sina behov av egenvård. Gil-
tiga hjälpmetoder består av stöd, vägledning och skapande av en utvecklande miljö samt 
undervisning (Orem, a.a).   

Inom de flesta vårdområden kommer sjuksköterskan i kontakt med diabetespatienter, 
som har både akuta och långsiktiga komplikationer. Det gäller att både sjuksköterskan 
och patienten skaffar kunskap om de nya förutsättningar som en sjukdom/skada innebär. 
Samlivet i samband med en sjukdom kan bli annorlunda jämfört med hur det var innan.

 

Sexuella problem berör människors sårbarhet, som kan visa sig i sämre livskvalitet och 
därför är det viktigt att ta reda på vilka faktorer som är relaterade till sexuella 
svårigheter hos diabetespatienter. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva faktorer som är relaterade till sexuella svårigheter 
hos diabetespatienter.                   
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Metod 
En litteraturstudie har genomförts, vilket enligt Polit och Beck (2004) innebär en 
skriven sammanfattning av aktuell kunskap inom ett specifikt forskningsområde. En 
sådan studie visar resultat från tidigare forskning inom området men kan även upptäcka 
luckor inom forskningen. Vid en litteraturstudie är det viktigt att utgå från primärkällor. 
Detta kan ge ny kunskap och leda framåt. Författarna utgick från den metod Polit och 
Beck (a.a) förespråkar. Studien gjordes systematiskt utifrån Polit och Beck (a.a) åtta 
steg (se figur 1) vilka beskrivs under rubrikerna litteratursökning och urval samt 
databearbetning.         

        

Figur 1. Metod för litteraturstudie enligt Polit och Beck (2004, sid 105. Författarnas översättning). 

Litteratursökning och urval  

Artiklar som användes i studien skulle vara vetenskapliga och relevanta för syftet. 
Inklusionskriterier var att artiklar skulle vara ”peer-reviewed”, dvs. vetenskapligt 
granskade av en granskningsnämnd och publicerade på engelska eller skandinaviska 
språk samt vara publicerade mellan 1995 – september 2005. Ingen begränsning 
avseende män och kvinnor med diabetes typ 1och typ 2 gjordes då sexuella svårigheter 
uppkommer av båda diabetes typerna och hos båda könen. Exklusionskriterier var 
studier om barn och ungdomar, artiklar med enbart medicinskt fokus, t.ex. hormonernas 
och potenshöjande farmakas påverkan på sexualiteten samt reviewartiklar. För att finna 
artiklar med anknytning till forskningsområdet, identifierades sökord, vilket var första 
steget i litteraturstudien. Detta gjordes manuellt med hjälp av litteratur och artiklar, efter 
diskussion mellan författarna. De sökord som användes var diabetes mellitus, sexual 
dysfunction, psychosexual disorders, depression, sex factors, sexual dysfunction/male, 
sexual dysfunction/female, sexuality, psychological och marital relationship. Steg två 
innebar att författarna med hjälp av sökorden genomförde sökningar i databaserna 
PubMed och CINAHL. De identifierade sökorden användes i databassökningarna 
enskilt och eller i kombination. I samband med att sökorden identifierades slogs 
sökorden upp i databasernas uppslagsverk, för att kontrollera att rätt sökord användes. 
Sökningar i CINAHL genomfördes både via Thesaurus och fritextsökning och i 
PubMed genomfördes sökningen via MeSH termer och fritextsökning. Fritextsökningen 
i databasen PubMed gav fler träffar än sökningen via MeSH termer, därför valdes att 
endast redovisa fritextsökningen i tabell 1. Manuell sökning är ej gjord.      

Identifiera 
nyckelord 
och  
begrepp

 

Ta bort icke 
relevanta / 
olämpliga 
referenser 

Identifiera 
potentiella  
referenser 
genom 
elektronisk/

 

manuell 
sökning 

 

Införskaffa,  
lovande 
referenser 

Granskning av 
referenser, läsa 
och anteckna 

Organisera 
referenser 

Analysera 
och redigera 
materialet 

Identifiera nya

 

referenser 

Slutföra 
litteratur 
studien 
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Tabell 1. Databaser, sökord, antal träffar samt antal valda artiklar.  

Sökord Databas Antal träffar Urval 1 Urval 2  Urval 3 

1 *Diabetes mellitus CINAHL 7987    

2 *Psychosexual    disorders CINAHL 100    

 

1 + 2 CINAHL 2 2 1 0 

3 *Depression CINAHL 11438    

4 *Sex factors CINAHL 18982    

 

1 + 3 + 4  CINAHL 13 4 1 0 

5 *Sexual dysfunction/male CINAHL 481    

6 *Sexual dysfunction/female CINAHL 604    

 

1 + 5 + 6 CINAHL 1 1 1 0  

7 *Sexuality CINAHL 3868    

 

1 + 7  CINAHL 18 5 2 1 

8 #Diabetes mellitus CINAHL 21220    

9 #Sexual dysfunction CINAHL 1433    

10

 

#Depression CINAHL 31403    

 

8 + 9 + 10 CINAHL 19 13 4 2 

11

 

#Diabetes mellitus PubMed 72968    

12

 

#Psychological PubMed 75854    

13

 

#Sexual dysfunction PubMed 8234    

 

11 + 12 + 13 PubMed 40 12 7 5 

14 

 

#Marital relationship PubMed 2700    

 

11+ 14 PubMed 39 4 2 2 

 

*Artiklar som söktes med hjälp av Thesaurus. 
#Artiklar som söktes med  fritext. 
    
Av de träffar som författarna har gått igenom i PubMed och CINAHL var en dubblett 
mellan databaserna och en dubblett inom CINAHL. Dessa redovisas ej från urval 1. Det 
första urvalet gjordes genom att artiklarnas titlar och abstrakt lästes igenom för att se 
om dessa överensstämde med litteraturstudiens syfte. Även artiklar utan abstrakt 
inkluderades i urval 1 om titeln var relevant för litteraturstudiens syfte. Det tredje steget 
innebar att artiklarna från urval ett införskaffades. Vid fjärde steget skedde det andra 
urvalet genom att artiklarna lästes av båda författarna. Syfte, urval, metod och 
huvudresultat studerades för att bedöma om artiklarna var relevanta för intresseområdet 
och om de var vetenskapliga. Därefter skedde även en gemensam genomgång av 
artiklarna. Tjugotre artiklar valdes bort (urval 2) eftersom dessa inte svarade mot 
studiens syfte. Bland annat var det artiklar som hade fokus på graviditet, berörde 
ungdomars upplevelser av sexualitet och artiklar som berörde kroppens andra organ i 
samband med diabetes. I det femte steget gjordes en kvalitetsgranskning av artiklarna 
enligt kvalitativ och kvantitativ mall (Institutionen för hälsa och vård, 2004) (bilaga 2). 
Granskningen ledde till att åtta artiklar exkluderades antingen pga. att de inte klarade 
granskningen eller att de inte var användbara för studien; en artikel var review, en var 
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pilotstudie vars resultat inte svarade mot syfte, en artikels resultat bestod av tio 
meningar som beskrev kvinnans mest förekommande sexuella dysfunktioner, tre artiklar 
beskrev patienternas livskvalitet och två beskrev männens mest förekommande sexuella 
dysfunktioner. Tio artiklar bedömdes ha tillräckligt hög vetenskaplighet för att ingå i 
studien. Samtliga artiklar lästes igenom, bearbetades och analyserades av båda 
författarna (urval 3).  

Databearbetning    

Vid genomläsningen gjordes markeringar och anteckningar fördes för att få en 
överblick, för att i ett senare skede kunna organisera och strukturera materialet. I detta 
steg kunde olika faktorer börja identifieras. Steg sex innebar att artiklarna 
sammanfördes i en matris där studiens syfte, metod och huvudresultat redovisas (se 
bilaga 3). I de delar av texten där faktorer och dess betydelse var med gjordes 
bearbetningar och jämförelser med övriga artiklar. I det sjunde steget analyserades och 
integrerades materialet. Artiklarnas material delades upp i flera kategorier som 
studerades och analyserades. Vissa begrepp som framträdde och återkom i texterna 
kunde bilda faktorer som relaterade till sexuella svårigheter. Dessa faktorer var 
anpassning till sjukdomen, äktenskaplig kvalitet, depression, trötthet, 
diabeteskomplikationer, glukosnivå, annan medicinsk behandling utöver insulin, ålder 
samt rökning, alkoholförbrukning och fetma. Efterhand framträdde en helhetsbild och 
författarna enades om att en mättnad rådde då inga nya faktorer tillkom. Det sista steget 
innebar att materialet fogades samman till den skrivna litteraturstudien.  

Etiska överväganden 

Strävan har varit att under hela litteraturstudiens gång vara så objektiv som möjligt. 
Detta innebär att artiklar inte skall exkluderas för att de inte stämmer överens med 
personliga värderingar och inte heller avsiktligt ignorera en studie vars resultat inte 
stämmer överens med övriga studier. Översättning av de engelska artiklarna gjordes så 
korrekt som möjligt för att undvika förvanskning och feltolkning av innehållet. Vid 
översättningsproblem användes direkta citat (Polit & Beck, 2004).  Enligt Forsberg och 
Wengström (2003) är det viktigt i all vetenskaplig forskning att visa tecken på en god 
etik dvs. att alltid skydda de individer som deltar i undersökningar. Litteraturstudien är 
baserad på tidigare skrivet material, inga vårdtagare är involverade.                   
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Resultat 
Resultatet grundar sig på tio vetenskapliga artiklar var av åtta var kvantitativa och två 
var kvalitativa. Dessa belyser faktorer som är relaterade till sexuella svårigheter hos 
diabetespatienter. Under arbetets gång framkom nio faktorer, dessa presenteras i figur 2.                  

      Figur 2. Faktorer som är relaterade till sexuella svårigheter hos diabetespatienter.   

Artiklarnas resultat redovisade att sexuella svårigheter hos diabetespatienter är 
relaterade till patientens ålder, varaktigheten av diabetes, försämrad metabolisk kontroll, 
depression och närvaro av diabeteskomplikationer (Berardis et al., 2003; Berardis et al., 
2004; Enzlin, Mathieu, Van den Bruel, Vanderschueren & Demyttenaere, 2002; Fedele 
et al., 2000; Klein, Klein & Moss, 2005; LeMone, 1996; Yamasaki et al., 2004). 
Mathieu, Enzlin, Vanderschueren och Demyttenaere (2003) stödjer detta och tillägger 
dessutom dålig emotionell och kognitiv anpassning till diabetes och påverkad relation 
till partnern som orsakande faktorer till sexuell dysfunktion. Vidare menar Mathieu et 
al. (2003) att kvinnors och mäns sexuella funktion inte alltid blir påverkad av samma 
orsaker. Hos män, är det diabeteskomplikationer och stigande ålder som bidrar mest till 
sexuella svårigheter, vilket inte kan sägas om kvinnor. Hos kvinnor är det minskad lust 
pga. depression som bidrar till sexuella svårigheter. Klein et al. (2005) fann att män, 
som haft diabetes i 25 år eller mer har rapporterat mer erektil dysfunktion än de, som 
haft diabetes en kortare tid (11–14 år).      

Ett stort antal patienter ansåg att diabetes i sig har en inverkan på deras sexuella liv. 
Detta visar sig som brist på sexuell aktivitet pga. minskad lust. Ett mindre antal 
patienter betraktade sjukdomsnärvaro som irrelevant för sexuella svårigheter (Berardis 
et al., 2002). Detta framkommer även i Sarkadi och Rosenqvists (2003) studie där 
kvinnorna berättar att sedan de fått diagnosen diabetes har de märkt förändringar i 
sexualiteten. ”Sometimes I wonder if it has to do with the diabetes or if it is just my age 
or what the (heck) it is…, my temperament, or is he the wrong man…?” Många av 
kvinnorna var omedvetna om att diabetes kan påverka sexualiteten (Sarkadi & 
Rosenqvist, a.a. sid. 647). LeMone (1996) fann i sin studie att deltagarna med diabetes 
mellitus typ 2 anmälde förändringar i lust sedan de blivit diagnostiserade med diabetes. 
En av deltagarna uttryckte sig så här: ”Now that I think about it, I have noticed a 
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Alkoholförbrukning
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change since I´ve had diabetes. I envy people who still are interested sexually, I really 
miss that. I feel like I`m cheated” (LeMone, a.a. sid. 364). 

Anpassning till sjukdomen 
Veves, Webster, Chen och Boulton (1995) fann att psykologiska faktorer låg bakom 
impotens och hos flera av de 110 patienter som deltog i studien, var det den ledande 
faktorn (tabell 2). En liten andel av patienterna uppgav inte psykologiska faktorer som 
orsak till impotens.   

 Tabell 2  Psykologiska  faktorer för impotens hos mänmed diabetes Veves et al. (1995)  
Enda faktor

 

Huvudfaktor Bidragande faktor 

Psykologiska 
faktorer 

12 (11%) 26 (24%) 19 (17%) 

  

Detta stöds av studien som påvisade att de som uppgav sexuella svårigheter hade dålig 
psykologisk anpassning till diabetes och en mer negativ inställning till sjukdomen 
(Berardis et al.,2002). Enzlin et al. (2002) fann att diabetespatienter med sexuella 
svårigheter hade negativ värdering av sin diabetes och problem med den emotionella 
anpassningen till diabetes. I samma studie gjordes en analys på kvinnor med och utan 
diabeteskomplikationer. Studien visade att deltagare utan diabeteskomplikationer som 
uppgav sexuella problem hade en negativ inställning till sin diabetes och hade problem 
med den emotionella anpassningen till diabetes. Deltagare utan sexuella problem hade 
ingen negativ inställning till sin diabetes, men båda grupperna var lika tillfredställda 
med behandlingen. Deltagare med diabeteskomplikationer visade ingen betydande 
skillnad mellan de som uppgav och inte uppgav sexuella problem beträffande den 
emotionella anpassningen till diabetes, men de skilde sig åt i frågan om tillfredställelsen 
med behandlingen.   

Sarkadi och Rosenqvist (2003) fann i sin studie att medelålders kvinnor med diabetes 
upplevde skam och skuldkänslor beträffande sin sjukdom. Det medförde att de la 
skulden på sig själva angående sexuella svårigheter som förekom i samband med 
diabetes. Kvinnornas uppfostran och det faktum att det alltid har varit ett tabubelagt 
område, att prata om sexualiteten, ledde till att de fick ta itu med problemen på egen 
hand. Skuldkänslor bidrog, enligt deltagarna, till svårigheter att öppet tala om problem 
som de erfor, även med den personen de hade ett intimt förhållande med. Detta ledde till 
missnöje i förhållandet. 

Äktenskaplig kvalitet                            
Veves et al. (1995) fann att missnöje i förhållandet kan vara en bidragande faktor till 
impotens. Patienter med äktenskapliga och psykologiska orsaker till impotens erbjöds 
äktenskaplig/psykosexuell terapi. Av de 110 patienterna tackade 28 patienter ja till 
terapin som hos 17 patienter visade sig ha en bra effekt, genom att patienterna sedan 
kunde utföra samlag utan medicinsk behandling.  

Depression 
Enzlin et al. (2002) använde ett depressions inventarium i form av ett frågeformulär 
som fastställde rapporterade symtom av depression. För varje symtom mättes närvaro 
och grad av symtom av depression. I studien framkom att deltagare med sexuella 
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problem var mer deprimerade jämfört med deltagare utan sexuella problem pga. 
sjukdomens påverkan på den sexuella upphetsningen och lusten. Deltagare med sexuella 
svårigheter uppgav depression som orsak till sina problem. Fedele et al. (2000) fann att 
depression var associerad med en ökning av erektil dysfunktion för patienter med både 
typ 1 och typ 2 diabetes. Mathieu et al. (2003) fann att kvinnor anmälde mer depressiva 
symtom än män. Vidare framkom att både kvinnor och män med sexuella svårigheter 
anmälde mer depressiva symtom än deras respektive utan sexuella svårigheter. 
Depression var den mest bidragande faktorn till rapporteringen av sexuella svårigheter 
vilket Berardis et al. (2002) och Berardis et al. (2003) styrker. 

Trötthet       
LeMone (1996) fann i sin studie att tröttheten var ett gemensamt tema för alla 
deltagande med typ 1 diabetes. Deltagarna betraktade tröttheten antingen som ett 
problem eller ett bekymmer. De ansåg att trötthet var ett problem i allmänhet, och 
associerade den med minskad sexdrift ”being tired, that probably has the biggest effect 
(on desire for sexual activities)” (LeMone, a.a. sid. 364). 

Diabeteskomplikationer  
I samtliga artiklar framkom det att diabeteskomplikationer har en negativ påverkan på 
den sexuella funktionen. Klein et al. (2005) och Yamasaki et al. (2004) fann att högt 
blodtryck, hyperlipidemi, ischemisk hjärtsjukdom, retinopati och neuropati relaterade 
till sexuella svårigheter. Diabetespatienter med erektil dysfunktion jämfördes med 
patienter utan erektil dysfunktion vilket visade att de med erektil dysfunktion hade en 
historia av ischemisk hjärtsjukdom. Förekomsten av diabetesneuropati var signifikant 
högre hos diabetespatienter med erektil dysfunktion än hos de som inte hade erektil 
dysfunktion. I studien av Veves et al. (1995) deltog 110 patienter. Perifer neuropati 
framkom hos 71 patienter. Forskarna kom fram till att hos 29 av patienterna var 
neuropati den enda orsaken till impotens. Hos 22 patienter var neuropati den 
huvudsakliga orsaken till impotens men hos 20 andra patienter var den endast en 
bidragande orsak (tabell3).   

Tabell 3 Patogeniska faktorer för impotens hos män med diabetes Veves et al. (1995).  
Enda 
faktor 

Huvudfaktor Bidragande 
faktor 

Neuropati 29 (27%) 22 (20%) 20 (18%) 
Perifer vaskulär 
sjukdom 

2 (2%) 7 (6%) 8 (7%) 

Venös läcka 2 (2%) - - 
Endokrin avvikelse  1 (1%) - - 

 

I Enzlin et al. (2002) studie framkom att perifer neuropati, nephropati och retinopati inte 
kunde associeras till sexuell dysfunktion, men däremot uppgav ett antal deltagare 
minskad lubrikation, vilket visade sig förekomma hos kvinnor med 
diabeteskomplikationer (tabell 4).  

 Tabell 4 Kvinnor med minskad lubrikation Enzlin et al. (2002).  
                  Kvinnor med diabetes  

 

Utan 
komplikationer 

Med 
komplikationer 

Kontrollgrupp 

Antal 50 47 145 
Minskad lubrikation 8,7 % 18,6 % 10,3 % 
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En annan studie av Mathieu et al. (2003) bekräftar att diabeteskomplikationer bidrar till 
sexuella svårigheter, vilket visade sig ha större påverkan på männens sexuella funktion 
än kvinnornas. Berardis et al. (2003) fann i sin studie att mikrovaskulär och 
makrovaskulära komplikationer är signifikant relaterade till upprepad erektil 
dysfunktion, men inte till tillfälliga erektila problem. 

Glukosnivå                                   
Yamasaki et al. (2004) menar att höga glukosnivåer och ett påverkat HbA1c leder till 
erektil dysfunktion. Mathieu et al. (2003) studie visade däremot att kvinnor och män 
med och utan sexuella svårigheter inte hade någon skillnad i HbA1c värde. LeMone 
(1996) påpekar att HbA1c har en påverkan på kvinnors sexuella funktion och har i sin 
studie funnit att genom stramare kontroll av glukosrelaterade hemoglobinnivåer kan 
kvinnor få mer energi och ökad lust. Vidare fann LeMone (a.a) i sin studie att både höga 
och låga blodglukosnivåer hade effekt på lust. En av deltagaren uppgav att hypoglykemi 
minskar lusten. En annan uttryckte glukosnivåns inverkan på sexualiteten i följande 
meningar: ”When I am high, I don`t want anybody to mess with me, so obviously I have 
no desire. When I am low, I don`t care about sex so I would say my blood suger have to 
be fairly normal to have any desire”  (LeMone, a.a. sid 364). Kvinnorna i LeMones 
(a.a.) studie hade haft upprepade vaginala infektioner, till följd av det höga blodsockret. 
Kvinnorna upplevde att infektionerna varierade med deras glukosnivå, och blev mer 
upprepade med ihärdig hyperglykemi. Infektionerna ledde till sexuella svårigheter. 
“What I have noticed is I`m more prone to get yeast infections, and when my suger is 
high, like when I`ve binged, I get a yeast infection. I never had that problem before I 
had diabetes”  (LeMone, a.a. sid. 364). 

Medicinsk behandling utöver insulin 
Medicinsk behandling, oftast antihypertensiva (betablockerare), kan enligt Veves et al. 
(1995) leda till impotens. I studien var det hos 2 patienter den enda orsaken till 
impotens, hos 4 patienter den huvudsakliga orsaken och hos 21 patienter en bidragande 
orsak, av totalt 110 patienter. Potensen återställdes när behandlingen avbröts. LeMone 
(1996) fann att antihypertensiva medel påverkar lusten. Detta ledde till sexuella 
svårigheter.  Även i Berardis et al. (2003) studie frakommer att mäns sexuella funktion 
kan bli påverkad av medicinskt behandling.  Fedele et al. (2000) fann att de med typ 1 
och typ 2 diabetes som använde antihypertensiva, diuretika och H2 antagonister 
anmälde sexuella svårigheter.    

Ålder 
I Mathieu et al. (2003) studie framkom att ju äldre mannen är desto vanligare var det att 
drabbas av sexuella svårigheter och enligt Sarkadi och Rosenqvist (2003) gällde detta 
även kvinnor. Berardis et al. (2003) fann att risken för upprepad erektil dysfunktion 
ökar med åldern. Riskökningen sker med 20 % hos de upp till 55 år eller yngre, 32 % 
mellan 56-66 år och 46 % för de som var äldre än 65 år. Yamaski et al. (2004) jämförde 
män med typ 2 diabetes med en kontrollgrupp och fick fram att de med sexuella 
svårigheter hade diabetes var signifikant äldre.  Klein et al. (2005) har gjort en studie 
under en tioårsperiod på män med självrapporterad erektil dysfunktion, och fann att 
förekomsten av erektil dysfunktion ökade med 10.2% hos män i åldern 21–29 år, och 
med 48.6% hos män i 40 års ålder eller äldre.  
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Rökning, alkoholförbrukning och fetma  
Studier påvisar betydelsen av rökning, alkoholförbrukning och fetma i samband med 
sexuella svårigheter hos diabetespatienter (Berardis et al. 2002; Fedele et al. , 2000;  
Klein et al. , 2005; Yamasaki et al., 2004). Berardis et al. (a.a) och Yamasaki et al. (a.a) 
fick fram att rökning och alkoholförbrukning påverkar den erektila funktionen och 
tillägger att fetma också är en av faktorerna som var relaterade till sexuella svårigheter. 
Klein et al. (a.a) fann att förekomsten av erektil dysfunktion ökade ju fler antal av paket 
cigaretter diabetespatienten rökte. Fler av före detta rökare och aktuella rökare 
rapporterade erektil dysfunktion än av de som aldrig hade rökt. Fedele et al. (2000) fann 
att rökning var relaterad till en ökning av erektil dysfunktion för både typ 1 och typ 2 
diabetiker. Risken ökade med varaktighet av ovanan och antal av cigaretter som röktes 
per dag för båda grupperna. Klein et al. (a.a) fann att fler av männen som drack en eller 
flera drinkar per dag rapporterade erektil dysfunktion än av de som drack mindre 
alkohol. Fedele et al. (2000) fann att män med typ 1 diabetes som hade 
kroppsmassindex (BMI) över 26.6 rapporterade förekomst av erektil dysfunktion.  
Ingen koppling fanns mellan BMI och erektil dysfunktion för patienter med typ 2 
diabetes.                             
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Diskussion 

Resultat diskussion  

Syftet med studien var att beskriva vilka faktorer som är relaterade till sexuella 
svårigheter hos diabetespatienter. I resultatet framkom att anpassning till sjukdomen, 
äktenskaplig kvalitet, depression, diabeteskomplikationer, glukosnivån, medicinsk 
behandling utöver insulin, trötthet, ålder samt rökning, alkoholförbrukning och fetma 
var relaterad till sexuella svårigheter. Författarna menar att den som har drabbats av 
sexuella svårigheter upplever nästan alltid detta som mycket negativt. Problemet kan 
väcka känslor av otillräcklighet, nedstämdhet, oro, ilska och frustration. Dessa personer 
kan uppleva brist på sin manlighet/kvinnlighet, osäkerhet i parförhållandet och kan 
känna att familjelivet hotas. När kroppen inte fungerar som den gjorde innan 
sjukdomen, kan det vara svårt att se sig själv som en attraktiv och sexuell individ. 
Sjukdomen upplevs ofta som ett angrepp på identiteten och självkänslan. Det är då 
viktigt att patienten lär sig mer om sjukdomen och dess inverkan på sexuell funktion.  

Berardis et al. (2002) och Enzlin et al. (2002) menar att patienter med sexuella 
svårigheter har negativ inställning till sjukdomen och svårt att acceptera sjukdomen, 
vilket visas i resultatet. Ett accepterande av sjukdomen är en lång process, eftersom det 
tar tid att tänka om och ändra sina vanor. I en epidemiologisk undersökning av 
diabetespatienters sexualvanor i Sverige fann Fugl-Meyer (1996) att fem procent av 
svenska män (18 – 74 år gamla), hade erfarenhet av erektionsvikt. Erektionsvikt var lika 
vanlig hos ensamstående män som hos dem som levde i parförhållande. De män som 
upplevde sitt hälsotillstånd som dåligt hade oftare nedsatt erektil förmåga än de som 
skattade sitt hälsotillstånd som gott. Förekomst av långvarig sjukdom inverkade också 
negativt på den sexuella förmågan, vilket överensstämmer med resultatet. Patienten som 
ska genomföra en livsstilförändring pga. sin sjukdom behöver enligt Olsson (1986) 
känna ett emotionellt stöd från sina anhöriga och professionell sjukvårdspersonal. Enligt 
Eriksson-Sanden (2000) behöver patienten tillräckligt med mod, tillit, vilja och kunskap 
till att kunna ställa om sig till sjukdomen. Livsstil ändras därför att den som är berörd 
vill det. Därför är det en viktig arbetsuppgift för sjuksköterskan att stödja patienter i att 
vilja förändras.   

Enligt Socialstyrelsen (1999) kan vid diabetes, förutom rubbningar i neurogena och 
vaskulära mekanismer, även föreligga problem i den psykologiska anpassningen till 
grundsjukdomen. Detta kan påverka självkänslan och relationen till partnern, samt 
enligt författarna, vara en bidragande faktor till sexuella svårigheter, vilket 
överensstämmer med resultatet. Schover och Jensen (1988) menar att förutsättningen 
för en god sexuell funktion vanligen är en trygg barndom och uppväxt som speglar ”den 
goda sexualiteten” samt i vuxen ålder harmoniska och lustfyllda kärleksförhållanden. 
En god sexuell förmåga uppnås även genom att individen inte belastas av skam eller 
skuldkänslor för sig egen sexualitet. Vikten av detta framkom i studien av Sarkadi och 
Rosenqvist (2003). Utvecklingen av diabetes i senare år kan leda till förändrad 
självuppfattning, vilket i sig kan ha en påverkan på den äktenskapliga dynamiken. Att ta 
upp dessa frågor skulle kunna påverka patientens anpassning till grundsjukdomen och 
därmed bidraga till ett normalt liv med bibehållen självkänsla för patienten (Newman & 
Bertelson, 1986). Många patienter ställer inte frågorna beträffande sexualiteten i 
samband med diabetes och om sjukvårdspersonalen då inte själva berör ämnet blir det 
troligen aldrig belyst (Schover & Jensen, 1988).  
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Många män har svårt att öppna sig och tala om sina bekymmer t.o.m. med sin 
livskamrat. De sluter sig och upphör att kommunicera. Männens problem drabbar 
därmed även partnern och det finns ingen partner som inte på ett eller annat sätt är 
berörd av männens erektila besvär. Ett bra sätt för mannen att hantera sin sexuella 
svårighet är att tala med sin partner om sin otillräcklighet, om sina känslor och bekräfta 
det genom ord och handling, och lyssna på partnern (Forsberg, Gustavii, Höjerback, 
Nilsson & Olsson, 1990;  Forsberg, Hedström & Olsson, 1989). Detta borde enligt 
författarna gälla även för kvinnor. Sjuksköterskan eller rådgivarens uppgift, anser 
författarna, är att lära patienten hantera sin sexuella svårighet och få paret att hitta 
varandra igen. Detta är viktigare än att snabbt återställa dysfunktionen, vilket Forsberg 
et al. (1989) stärker genom att säga att målsättningen för terapin ska vara högre än att 
enbart återställa erektionen. Det kan vara skadlig för alla inblandade att bara fokusera 
problemet till en mekanistisk funktion. Målet ska vara att återskapa ett fungerande 
förhållande och ett fungerande samliv (Forsberg et al., 1989).    

LeMone (1995) skriver att ett kroniskt sjukdomstillstånd och ens sexualitet ofta relaterar 
till depression, ängslan och trötthet, vilket överensstämmer med resultatet. Sex kräver 
alltid en viss energi, och om blodsockret är dåligt kontrollerat kan patienten känna sig 
allmänt trött. Wredling och Ahlin (2005) menar att kvinnor upplever mer ångest och 
depression, lägre välbefinnande, lägre behandlingstillfredsställelse och större inverkan 
av diabetessjukdomen på det dagliga livet än männen. Depression har blivit direkt 
associerad med minskad libido för kvinnor med diabetes. Ängslan omkring hälsostatus 
och den tänkbara effekten av diabetes på sexuella svårigheter kan inkludera sexuell 
önskan, och resultera i att undvika att utföra fysisk sexualitet. Hulter och Sundkvist 
(2005) menar att det finns många psykologiska orsaker till nedsatt sexuell lust. 
Depression, ångest och oro gör att patientens lust minskar. Söderberg och Karlsson 
(2005) delger att ibland behöver diabetespatienter psykiatrisk hjälp. Krisreaktioner och 
behov av stödkontakt bör kunna tas om hand inom den somatiska vården, men ibland 
räcker inte detta. Vid t.ex. depressioner och psykiatriska symtom kan det vara 
nödvändigt att remittera vidare. Orem (1995) framhåller att alla professionella 
omvårdare skall samarbeta för att tillfredsställa patientens behov, när patientens 
egenvård brister.      

Diabeteskomplikationer leder till sexuella svårigheter enligt Blohme (2002). Dessa kan  
förebyggas med rätt behandling och rätt egenvård. Han menar att behandling av 
diabetes har som övergripande mål att förhindra såväl akuta komplikationer av typ 
hypo/hyperglykemi som långsiktiga komplikationer från bland annat ögon, njurar, fötter 
och hjärt-kärlområdet med bibehållen livskvalitet för patienter. Egenkontroller av 
blodglukos är ett kraftfullt och nödvändigt redskap för att uppnå glukoskontroll på en 
nivå som minskar risken för komplikationer. Hulter och Sundquist (2002) anser att hos 
en patient med kända diabeteskomplikationer kan det vara lämpligt att i samtal beröra 
sexualfunktionerna. Fairburn, McCulloch och Wu (1982) beskriver att patienter som var 
medvetna om diabeteskomplikationer, inklusive sexuella problem, och hade bra 
kunskap om sjukdomen visade bra anpassning till sexuella problem. Endast genom 
kunskapen om eventuella komplikationer kan patienten upprätthålla kontrollen över 
sjukdomen.  

Resultatet beskriver att påverkad glukosnivå och ett påverkat HbA1c leder till erektil 
dysfunktion hos män och försämrad sexuell lust hos kvinnor. Patienter som är flexibla 



17 

och är inriktade på att aktivt ta itu med problem som uppstår har enligt Söderberg och 
Karlsson (2002) också god förmåga att hantera sina känslomässiga reaktioner, såsom 
oro och frustration. De har därmed bättre förutsättningar att nå en god glukoskontroll 
och ett bättre allmänt välbefinnande. Om en patient ofta besväras av höga och/eller låga 
blodglukosnivåer kan det vara lämpligt att förhöra sig om detta föranleder några 
sexuella svårigheter.  

Resultatet beskriver att den ökade ålder hos männen bidrog till sexuell dysfunktion. 
Camacho och Reyes-Ortiz (2005) delger att med stigande ålder ökar prevalensen av 
sjukdomar som kan störa olika kroppsfunktioner. Stigande ålder påverkar såväl 
könshormoner som nerver och blodcirkulation. Sexuella svårigheter ökar med ålder. En 
tredjedel av äldre drabbas av sexuella svårigheter, framförallt i samband med en kronisk 
sjukdom som diabetes. Genom att behandla sjukdomen och ändra livsstilsvanor, kan 
sexuella svårigheter hos äldre förebyggas. Författarna anser att sexualiteten är en viktig 
del i människans liv. Sjuksköterskan bör beröra ämnet och ge diabetespatienter 
möjligheten att prata ut om sin sexualitet oavsett ålder.  

Socialstyrelsen (1999) delger att alkohol och tobak kan påverka båda könens sexuella 
funktion. Ingen patient med diabetes bör röka speciellt de med tendens till sviktande 
erektion. Fors (2005) delger att alkohol innehåller lika mycket energi per gram som fett. 
Konsumtion av stora mängder alkohol leder till övervikt, ökad bukfetma, leversteatos 
och ökad insulinresistens med högt och svårbehandlat blodsocker som följd. Eriksson-
Sanden (2000) anser att sjuksköterskans ansvar är att informera patienten om dessa 
risker och utforma avvänjningsprogram. Patienternas livsstil ändras då och därför är det 
en viktig arbetsuppgift för sjuksköterskan att stödja patienter i att vilja. Alberti och 
Zimmet (1998) menar att det metabola syndromet går hand i hand med den s.k. 
västerländska livsstilen som innebär tilltagande förekomst av fetma och ett mer 
stillasittande liv. Esposito och Giugliano (2005) delger att större delen i västvärlden 
forskar om kronisksjukdomens riskfaktorer bl. a. fetma. Det har visat sig att fetma är en 
bidragande orsak till erektil dysfunktion hos människor med och utan kronisk sjukdom 
t.ex. diabetes. Med undervisning om motion och kostrådgivning, kan den sexuella 
funktionen förbättras. Om livsstilen ändras kan förekomsten av fetma minskas och 
därmed minska risken med sexuella svårigheter.   

Enligt Orem förutsätts att patienten tar det huvudsakliga ansvaret för sin egenvård och 
deltar aktivt i all vård samt har full kontroll över olika beslut, men kan behöva stöd och 
undervisning (Orem, 1995). För att nå bästa resultat krävs ett samspel mellan 
sjuksköterska och patient (Wredling & Ahlin, 2005). Enligt Mosand och Forsund (2001) 
är det betydelsefullt att hjälpa patienten finna ett mål. Det är först då det är meningsfullt 
att sätta in all behandling. Mål som uppnås ger mod till nya kraftsansträngningar. Målen 
medverkar också till att patienten och närstående gradvis lär sig inse och acceptera de 
fysiska begränsningar som sjukdom för med sig. Kirkevold (1994) menar att 
omvårdnaden uppnår sitt syfte genom att skapa en mellanmänsklig relation och att det 
är sjuksköterskans ansvar att relationen etableras och upprätthålls. Enligt Wredling och 
Ahlin (2005) ska sjukvårdpersonal som ger stöd vara kunnig i ämnet, äga bra 
kommunikationsfärdigheter och vara beredd på att lyssna och förmedla. 
Sjuksköterskans roll är att lära sig mer om sjukdomen, få förståelse för patientens 
situation och vara en stödjande länk till patienten och patientens anhöriga.  Som 
rådgivare och stödjare i samband med sexuella svårigheter ska sjuksköterskan enligt 
Maclaren (1995) vara säker i sin egen sexualitet och ha självkänsla. Säkerheten i den 
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egna sexualiteten gör att sjuksköterskan kan vara mer objektiv i sitt arbete. Enligt 
Greengross (1980) ska rådgivning involvera hanteringen av psykologiska aspekter som 
bidrar till sexuella problem.  Rådgivare ska lära patienter att ta itu med fruktan och 
föreslå alternativa metoder för ömsesidig njutning, vilket kan vara svårt om rådgivaren 
känner sig inkapabel i arbetet. Maclaren (1995) anser att de gånger patienter tar upp 
saker som sjuksköterskan känner sig olustig med eller okunnig i bör hon/han ta upp 
detta med patienten eller söka assistans av kunnig personal i området. Att ignorera 
saken är ett oacceptabelt alternativ om ens arbete är att stå för omvårdnad.  

Metod diskussion 

Metoden har varit en litteraturstudie med syfte att sammanställa vad som redan var känt 
inom det aktuella området. Fördelen med den är att det är en bra metod för att bekanta 
sig med den forskning som finns inom ett valt område, samt att upptäcka om det finns 
ett behov av vidare forskning. De vetenskapliga artiklarna är skrivna på engelska, vilket 
innebär att nyanser i språket kan misstolkas eller missuppfattas trots att strävan har varit 
att översätta så korrekt som möjligt.   

Vissa artiklar kan ha missats pga. att abstrakt inte fanns tillgängligt i databaserna. Vid 
sökningen användes engelska sökord och det kan finnas risk att de relevanta sökorden 
inte ringats in eftersom det inte alltid finns exakta översättningar mellan svenska och 
engelska. Två databaser användes vid sökningen. Databasen PubMed har varit mer 
aktuell pga. större urval. Valda sökord formades utifrån litteraturgenomgång samt 
författarnas egna kunskaper, vilket kan ha påverkat resultatet. Diabetes mellitus är ett 
omfattande område och det fanns många artiklar som handlade om diabetes mellitus. 
När begränsningen gjordes till studiens syfte minskade antalet relevanta artiklar 
betydligt. Författarna hade önskat fler kvalitativa artiklar som tydligt beskriver hur 
faktorer som t.ex. depression, trötthet och den påverkade parrelationen uttrycker sig. 
Detta kan ha missats pga. begränsningen av sökorden.   

Inklusionskriterier var att artiklarna ska vara vetenskapliga. Av de artiklar som 
framkom efter sökningen valdes de som var relevanta utifrån syftet. Genom att 
kartlägga tidigare forskning har författarna kunnat konstatera att sexualiteten relaterat 
till diabetes och dess inverkan på sexualiteten är ett relativt outforskat område, 
framförallt när det gäller kvinnor. Inledningsvis var syftet att fokusera på den kvinnliga 
sexualiteten i samband med diabetes. Detta visade sig vara svårt att genomföra, 
eftersom det inte gick att få fram tillräckligt många artiklar som skulle besvara ett 
sådant syfte. Efter sökningen framkom tydligt att de flesta studier berör männens 
sexualitet i samband med diabetes. Därför inkluderades artiklar som omfattade både 
män och kvinnor med diabetes mellitus. På grund av detta, har det varit svårt att 
strukturera resultatet eftersom faktorer som relaterar till sexuella svårigheter skiljer sig 
för män och kvinnor. Efter genomgången av artiklar framkom att endast en av artiklarna 
tog upp trötthet och äktenskaplig kvalitet som orsak till sexuell dysfunktion, vilket ändå 
valdes att ta med i resultatet. Exklusionskriterier var artiklar som enbart fokuserade på  
farmakas påverkan på sexualiteten. Farmakas påverkan framkom dock som delresultat i 
flertalet av de artiklar som ingår i litteraturstudien och fick därför vara en del av 
resultatet.  
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Fortsatt forskning  

Enligt många forskare blir självkänslan påverkad när den sexuella funktionen brister 
och motivationen till skötseln av sjukdomen minskar. Därför vore det av intresse att 
forska vidare om hur självkänslan blir påverkad hos diabetespatienter med sexuell 
dysfunktion. I tidigare studier framkommer att sjukvårdspersonal ignorerar att ta upp 
frågor rörande sexualiteten i samband med diabetes. Lösning till detta kanske vore att 
förbättra sjuksköterskeutbildningen när det gäller sexualitet och sexuell rådgivning. 
Sjuksköterskan bör bli medveten om sina känslor och attityder till sexualitet för att 
kunna möta patienten i ett naturligare, icke dömande och öppnare samtal. Möjligen 
skulle en intervjustudie kunna ge fördjupade kunskaper om dessa patienters behov och 
upplevelser av information. Det är även viktigt att forska om hur patienterna upplever 
sjukvårdspersonalens initiativ att ta upp patienternas sexuella svårigheter. Kanske skulle 
detta vara sjuksköterskan till hjälp i arbetet med patienten med diabetes som är en stor 
patientgrupp. Att sjuksköterskan tar upp sexuell historia på samma sätt som övrig 
sjukdomshistoria skulle kanske tillföra mer trygghet hos patienten och öka självkänslan. 
En annan sak att forska mer om är hur kvinnornas sexualitet blir påverkad i samband 
med diabetes. Detta, som redan är nämnt, är ett otillräckligt utforskat område.  

Klinisk betydelse för omvårdnaden  

Vilka faktorer som relaterar till sexuella svårigheter hos diabetespatienten var viktigt att 
utforska eftersom sjuksköterskan kan få bättre insikt i patienten som individ och ett 
bättre underlag till samarbete. Patienten måste lära sig hantera sjukdom med en rad av 
nya situationer. Att inte kunna finna sig i den nya situationen påverkar sexualiteten. 
Sjuksköterskans uppgift är att stödja patienten att skapa en realistisk framtid. Att känna 
tillit är att se framåt och vara motiverad till att göra något aktivt.                         
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Bilaga 1  

Ordlista  
Angiopati – kärlsjukdom 
Anti – Mot- el. motverkande 
Blodglukos - Blodsocker 
BMI – Body Mass Index = Vikt (kg)/Längd (m²) 
Depression

 
– Nedtryckning, nedtryckhet, nedstämhet, djup sänkning av stämningsläge, 

samlande benämning på djupare depressionstillstånd 
Diuretika – Urindrivande medel 
Ejakulation

 

– Sädesuttömning, sädesavgång 
Emotionell – Som avser el. hör samman med känslor el. (starka) sinnesrörelser 
Epidemiologi – Vetenskap om de epidemiska sjukdomarna 
HbA1c

 

– Hemoglobin A1c mäter hur mycket socker som sitter kring de röda 
blodkropparna, en långsiktig mätning av medeltalet under de senaste 6-8 veckorna. 
Hyperglykemi – Högt blodsocker 
Hypoglykemi

 

– Lågt blodsocker 
Hyperlipid

 

– Ökad fett (lipid) halt i blodet 
Impotens

 

– Sexuell oförmåga hos mannen 
Libido

 

– Psykisk energi som hänger samman med könsdriften 
Lubrikation

 

– Smörjning; uttryck för effekten av det slemrika sekret (lubrikant) som 
avges från slemkörtlar i slidan i samband med sexuell retning och som underlättar 
genomförandet av ett samlag. 
Makrovaskulär

 

– Stort blodkärl 
Metabolisk

 

– Hör till ämnesomsättningen 
Mikrovaskulär

 

– Litet blodkärl 
Nefropati – Njursjukdom 
Neurogen – Som utgår från eller sammanhänger med nervsystemet 
Neuropati – Nervsjukdom 
Perifer

 

– avlägset från medelpunkten, belägen långt ut 
Retinopati

 

– Sjukdom i näthinnan (näthinneförändringar) 
Somatisk

 

– Kroppslig (motsats till psykiskt) 
Vaskulär – Som hör ihop med eller avser blodkärl 
(Lindskog, 2002; Lundh & Malmquist, 2001) 



Bilaga 2 

   
Institutionen för hälsa och vård     

Protokoll för granskning av vetenskapliga kvalitativa artiklar 

Artikelns titel:  

Tidskrift:  

Finns det något teoretiskt perspektiv beskrivet som utgångspunkt för den kvalitativa studien?  

JA  NEJ    

Vilket/Vilka?  
Vad var studiens syfte? ______________________________________________________________________  

Vilken kvalitativ metod har använts (t.ex. fenomenologi, grounded theory)?_____________________________  

Undersökningsgrupp  

Var och när genomfördes studien (t.ex. kirurgisk vårdavdelning på sjukhus i London under   

februari och mars 2004)?_____________________________________________________________________  

Finns urvalskriterier beskrivna för undersökningsgruppen?  

JA  NEJ   

Finns det beskrivet var, när och hur informanterna kontaktades? ______________________________________  

Vilken urvalsmetod användes (t.ex. strategiskt urval)?______________________________________________  

Hur många informanter ingick i studien? ________________________________________________________  

Är informanterna beskrivna med avseende på demografisk bakgrund?  

JA  NEJ   

Om ja, hur?  

Metod för datainsamling  

Ange datainsamlingsmetod (t.ex. halvstrukturerad intervju, deltagande/icke deltagande observation). _________  

Är datainsamlingsmetod tydligt beskriven (t.ex. typ av frågor som använts). ____________________________  

Beskriv hur datainsamlingsproceduren genomfördes (var, av vem och i vilket sammanhang datainsamling 
skedde). __________________________________________________________________________________   
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Dataanalys  

Beskriv kortfattat hur t.ex. begrepp, kategorier och/eller teman är utvecklade. ___________________________  

Etik  

Finns forskningsetiskt ställningstagande beskrivet?  

JA 
_________________________________________________________________________________________
NEJ 
_________________________________________________________________________________________
Resultat  

Beskriv kortfattat studiens huvudfynd (t.ex. kategorier). ____________________________________________  

Finns citat av originaldata och/eller summering av data beskrivet i resultatet?  

JA  NEJ    

Diskussion  

Är analys och eventuell tolkning av resultat diskuterade?  

JA  NEJ  

Är resultatens trovärdighet och rimlighet diskuterade?______________________________________________  

Diskuteras studiens fördelar och brister?  

JA  NEJ   

Diskuteras resultatens kliniska betydelse?  

JA  NEJ   

Övrigt  

Överensstämmer resultatet med syftet med studien?  

JA  NEJ   

Var lämpliga metoder använda för studiens syfte (t.ex. fenomenologi, undersökningsgrupp, datainsamling)?  

JA  NEJ   

Om nej, vilken/vilka metod(er) kunde varit mer lämplig(a)? _________________________________________ 
Vilken/vilka slutsats(er) drar författaren? ________________________________________________________  

Skall artikeln inkluderas i litteraturstudien?  

JA  NEJ    

Motivering:     

Modifierad efter: 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur och Kultur. 
Willman, A., & Stoltz, P. (2002). Evidensbaserad omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.



   
Institutionen för hälsa och vård      

Protokoll för granskning av vetenskapliga kvantitativa artiklar 

Artikelns titel: 

Tidskrift:  

Finns det något teoretiskt perspektiv beskrivet som utgångspunkt för den kvantitativa studien?  

JA  NEJ    

Vilket/Vilka?   

Vad var studiens syfte? ______________________________________________________________________  

Vilken typ av studie är det (typ av icke-experimentell, kvasiexperimentell eller experimentell)? _____________  

Urval  

Var och när genomfördes studien (t.ex. kirurgisk vårdavdelning på sjukhus i London under   

februari och mars 2004)?_____________________________________________________________________  

Finns urvalskriterier för undersöknings- eller experimentgruppen?  

JA  NEJ  

Vilken urvalsmetod är använd (t.ex. typ av slumpmässigt urval)? _____________________________________   

Hur många inkluderades i undersöknings- eller experimentgrupp efter ev. bortfall? _______________________  

Hur stort var ev. bortfall? ____________________________________________________________________  

Analyserades bortfallet?  

JA  NEJ  

Beskrivs urvalsgruppen avseende på demografisk bakgrund?  

JA  NEJ  

Om ja, beskriv. ____________________________________________________________________________  

Har kontrollgrupp använts?  

JA  NEJ  

Om ja, hur många inkluderades i kontrollgruppen? ________________________________________________  

Om kontrollgrupp, är denna och undersöknings- eller experimentgrupp jämförbara avseende bakgrundsfaktorer?  

 



 
JA  NEJ  

Om nej, vad skiljer dem åt?___________________________________________________________________  

Beskriv kortfattat ev. intervention. _____________________________________________________________  

Metod för datainsamling  

Ange mätmetod(er) (t.ex. strukturerat frågeformulär som mäter livskvalitet; Sickness Impact Profile [SIP]). ___  

Är mätmetodernas reliabilitet beskriven?  

JA  NEJ 
Är mätmetodernas validitet beskriven?  

JA  NEJ  

Beskriv hur datainsamlingsproceduren genomfördes (var, av vem och i vilket sammanhang datainsamling 
skedde). __________________________________________________________________________________  

Dataanalys  

Beskriv vilka statistiska metoder som har använts (beskrivande och analytisk statistik).____________________ 
Etik  

Finns forskningsetiskt ställningstagande beskrivet?  

JA  NEJ  

Resultat  

Beskriv kortfattat studiens huvudfynd. __________________________________________________________  

Erhölls statistiskt signifikanta skillnader?   

JA  NEJ  

Diskussion  

Är resultatens generaliserbarhet diskuterad?  

JA  NEJ  

Diskuteras mätmetodernas reliabilitet och validitet?________________________________________________  

Diskuteras studiens fördelar och brister?  

JA  NEJ  

Diskuteras resultatens kliniska betydelse?  

JA  NEJ  

Övrigt  

Överensstämmer resultatet med syftet med studien?  

JA  NEJ 
Var lämpliga metoder använda för studiens syfte (t.ex. kvasiexperimentell, undersökningsgrupp, datainsamling)?  



 
JA  NEJ  

Om nej, vilken/vilka metod(er) kunde varit mer lämplig(a)? _________________________________________  

Vilken/vilka slutsats(er) drar författaren? ________________________________________________________  

Skall artikeln inkluderas i litteraturstudien?  

JA  NEJ  

Motivering:         

Modifierad efter: 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur och Kultur. 
Willman, A., & Stoltz, P. (2002). Evidensbaserad omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.    



Bilaga 3 
Artikelmatris   

Författare  Journal  Titel  Syfte  Metod  Resultat  

 Berardis, G 
Franciosi, M 
Belfigio, M 
Greenfield, S 
Kaplan, S.H 
Pellegrini, F 
Sacco, M 
Tognoni, G 
Valentini, M 
Nicolucci, A 
2002      

Diabetes care,  
25, (2,) 284-291. 

Erectile Dysunction 
and Quality of life in 
type 2 Diabetic 
Patients. 

Syftet var att få fram patienter 
med typ 2 diabetes som själva 
anmälde erektil dysfunktion och 
hur det har  inverkan på deras 
livskvalitetet.  

 Kvantitativ metod. 

I studien deltog 1460 utav 
3564 inskrivna manliga 
patienter vid diabeteskliniker 
och från vårdcentraler. 
Patienten var tillfrågade att 
svara på ett frågeformulär som 
undersöker deras förmåga att 
åstadkomma erektion. 

34 % av patienter rapporterade 
frekvent erektila svårigheter, 
24 % rapporterade enstaka 
problem och 42 % 
rapporterade inga erektila 
problem. Erektil dysfunktion 
var bland annat relaterad till 
diabetessjukdomen, dålig 
psykologisk anpassning till 
sjukdomen och depression 
pga. av dålig metabolisk 
kontroll.  

Berardis, G. 
Pellegrini, F. 
Franciosi, M. 
Belfiglio, M. Di 
Nardo, B. Greenfield, 
S. Kaplan, S. Rosso, 
M. Sacco, M. 
Tognoni, G. 
Valentini, M & 
Nicolucci, A. (2003). 

The Journal of 
Urology, 169, 1422-
1428.     

Identifying patients 
with type 2 diabetes 
with a higher 
likelihood of erectile 
dysfunction: the role 
of the interaction 
between clinical and 
psychological factors.  

Att undersöka förekomsten av 
erektil dysfunktion  hos patienter 
med diabetes typ 2 och 
identifiera sambandet mellan 
kliniska, psykologiska och 
demografiska orsaker till erektil 
dysfunktion. 

Kvantitativ metod. 
Datainsamligen baserades på 
patienternas ( n: 1460) 
självrapportering av sexuella 
svårigheter, som dessutom 
fick fylla i ett strukturerat 
frågeformulär som tog upp 
patienternas förmåga att få 
erektion. Klinisk information 
skaffades via patienternas 
läkare. Depressionen mättes 
med en skala Center for 
Epidemilogical Studies 
Depression Scale.   

Erektila besvär  hittades hos 
34% av män och en mildare 
typ av erektil dysfunktion hos 
24% av männen. Den mer 
kännbara erektila 
dysfunktionen  var relaterad 
till diabetes, och den milda till 
depressiva symtom. Insulin 
behandlade patienter med 
neuropati uppgav sexuella 
svårigheter. Sambandet mellan 
sexuella svårigheter och 
rökning, ålder, retinopati samt 
hjärtsjukdom hittades också.  

Enzlin, P 
Mathieu, C 
Van Den Bruel, A 
Bosteels, J 

Diabetes Care, 
25, (4), 672-677.  

Sexual Dysfunction in 
Women With Type 1 
Diabetes. 

Att undersöka allmän förekomst 
av sexuella problem hos kvinnor 
med diabetes typ 1och hur  
diabetesrelaterade somatiska 

Kvantitativ metod 
Frågeformulär skickades hem 
till 120 patienter vilket skulle 
skickas åter inom 6 veckor. 

Kvinnor med 
diabeteskomplikationer 
anmälde sexuella svårigheter. 
Likaså angavs depression och 
lägre äktenskaplig kvalitet 
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Vanderschueren, D 
Demyttenaere, K 
2002 

faktorer påverkar kvinnlig 
sexualitet  

Frågeformuläret bedömer 
psykologisk anpassning, 
livskvalitet, äktenskaplig 
belåtenhet, depression och 
sexuella aspekter. 

som orsaker till sexuella 
svårigheter.  

Fedele, D., Bortolotti, 
A., Coscelli, C., 
Santeusanio, F., 
Chatenoud, L., Colli, 
E., Lavrezzari, M., 
Landoni, M. & 
Parazzini, F. 2000 

International Journal 
of Epidemiology, 29, 
524-531. 

Erectile dysfunction 
in type 1 and type 2 
diabetics in Italy.  

Att undersöka erektila besvär 
hos patienter med diabetes typ 1 
och typ 2. 

Kvantitativ metod. Av totalt 
9868 män med diabetes typ 1 
och 2 i åldern 20-69 
inkluderades 9756 i studien. 
Patienterna genomgick 
enskilda intervjuer i samband 
med en rutin undersökning. 
Patienter utan erektila besvär 
fick avbryta intervjun.  

1383 patienter med typ 1 och 
8373 med typ 2 deltog. 
Förekomsten av erektil 
dysfunktion ökade med åldern 
i båda grupper. Erektil 
dysfunktion relaterades till 
rökning och sämre metabolisk 
kontroll hos båda grupper. 
Däremot kunde fetma som 
orsak till erektil dysfunktion 
bara associeras till patienter 
med diabetes typ 1.  

Klein, R., Klein B. E. 
& Moss, S. 2005 

Journal of Diabetes 
and Its 
Complications, 19, 
35-41 

Ten-year incidence of 
self-reported erectile 
dysfunction in people 
with long-term type 1 
diabetes. 

Att undersöka förekomsten av 
erektila besvär under en tio- års 
period. 

Kvantitativ metod  

Av totalt 10135 deltog 2990 
män från Wisconsin, som var 
från 21 år ålder; som har haft 
diabetes sen 30- års åldern 
eller yngre; har haft diabetes i 
tio år eller mer: och är insulin 
beroende. Patienterna fick 
genomgå olika undersökningar 
som blodtrycksmätning, 
vägning, mätning, 
pupilldilatering, proteinhalten 
i urinen, kolesterol, lipider, 
HbA1c samt förekomst av 
diabetes komplikationer.       

Förekomsten av erektila 
besvär relaterades mestadels 
till hög ålder, högt blodtryck 
och rökning.  
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Lemone, P. (1996).   Diabetes Educator, 
22, 361 – 366.   

The physical effects 
of diabetes on 
sexuality in women. 

Att identifiera fysiska faktorer 
som påverkar sexuell funktion 
hos kvinnor med diabets typ 1 
och typ 2. 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerad intervju. 
Intervjuguide var baserad på 
tidigare forskning. Studien 
inkluderade 20 kvinnor, 10 
med diabetes typ 1 och 10 
med diabetes typ 2. 
Genomsnittliga åldern var 
48.8 år.   

Både gifta och ogifta kvinnor 
upplevde att diabetes hade stor 
inverkan på deras sexualitet. 
De flesta kände av trötthet, 
vaginala infektioner, minskad 
vaginal lubrikation, fördröjd 
tid till orgasm. 

Mathieu,C.,  

Enzlin,P., 
Vanderschueren,D.& 
Demyttenaere, K. 
(2003).   

Diabetes Care, 

 26, 409 – 414.    

Prevalance and 
Predictirs of Sexual 
Dysfunction in 
Patients With Type 1 
Diabetes.       

Att mäta förekomsten av 
sexuella svårigheter hos 
diabetespatienter, att få fram hur 
psykologiska faktorer och 
diabeteskomplikationer relaterar 
till sexuella svårigheter samt 
övriga faktorer som påverkar den 
sexuella funktionen.  

Kvantitativ metod. Deltagarna 
var 240 patienter med diabetes 
typ 1 registrerade på ett 
universitetssjukhus. 
Deltagarna fyllde i en enkät 
som tog upp frågor relaterade 
till anpassningen till diabetes 
och sexuella funktionen. 
Medicinska åtgärder togs för 
att fastställa HbA1c. 
Information beträffande 
diabeteskomplikationer 
samlades in också.  

Sexuell dysfunktion uppgavs 
av 27% av kvinnor och 22% 
av män. Hos män var den 
relaterad till åldern, fetma, 
varaktigheten av diabetes och 
diabeteskomplikationer. Hos 
kvinnor var den relaterad till 
depression och den 
äktenskapliga kvaliteten. 
Sambandet med HbA1c kunde 
ej hittas hos något av könen.   

Sarkadi, A 
Rosenqvist, U 
2003         

The Diabetes 
Educator 
29, (4), 641-652.  

Intimacy and Women 
with type 2 Diabetes: 
An Exploratory Study 
Using Focus Group 
Interviews. 

Att undersöka om och hur 
kvinnors uppfattning om deras 
diabetes inverkar på deras 
sociala och sexuella förtrolighet, 
och om de önskar motta 
professionell uppmärksamhet för 
de sexuella störningar de erfar. 

Kvalitativ metod.  
En intervjuserie på fem fokus 
grupper  med 6-7 pers. per 
varje grupp gjordes. 33 
kvinnor med typ 2 diabetes 
ingick i studien. Kvinnor var 
mellan 44 till 80 år.  

Flera kvinnor erfor skuld och 
skam för sin diabetes, vilket 
fick dem att känna sig mindre 
attraktiva. 
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Veves, A. Webster, L. 
Chen, T.F. Payne, S 
& Boulton, A.J.M. 
(1995). 

DIABETIC 
MEDICIN,  

12, 77 – 82. 

Aetiopathogenesis 
and Management of 
Impotence in Diabetic 
Males: Four Years 
Experience from a 
Combined Clinic. 

Att undersöka vilka faktorer som 
leder till impotens.  Kvantitativ metod. 110 

manliga patienter fick lämna 
uppgifter till deras 
diabetesläkare beträffande 
deras hälsotillstånd;   
endokrina, vaskulära besvär, 
neuropati samt mediciner de 
tog. Dessutom genomgick de 
en psykosexuell bedömning av 
en specialiserad psykiatriker. 
Ytterligare fick de tala om, om 
de upplevde några 
neuropatiska symtom: 
stickningar, brännande, värme 
eller kyla.    

Perifer neuropati,  
psykologiska faktorer, 
äktenskapligt missnöje, annan 
medicinsk behandling och 
vaskulära sjukdomar var de 
främsta orsakerna för 
utveckling av impotens hos 
män med diabetes.  

Yamasaki, H. Ogava, 
K. Sasaki, H. Nakao, 
T. Wakasaki, H. 
Matsumoto, E. 
Furuta, H. Nishi, M. 
Ueda, K. Iwo, K & 
Nanjo, K  (2004).   

Diabetes research 
and Clinical Practice, 
66, 173-177.    

Prevalence and risk 
factors of erectile 
dysfunction in 
Japanese men with 
type 2 diabetes. 

Att undersöka förekomsten av 
och kliniska risker för erektil 
dysfunktion hos Japanska män.  

Kvantitativ metod. 
Undersökningsgruppen bestod 
av 82 män med diabetes och 
kontrollgruppen bestod av 25 
män utan diabetes, och båda 
grupper fick fylla i ett 
frågeformulär som skulle 
fastställa ett register (index) 
över erektil dysfunktion. 
Registret bestod av 5 delar 
med frågor relaterade till : 
erektil funktion tillfredställelse 
i samband med samlag, 
orgasm, sexuell lust samt 
övergripande tillfredsställelse. 
Påverkan av kliniska faktorer 
analyserades också.   

Erektil funktion, sexuell 
tillfredställelse och orgasm 
visades vara lägre hos 
patienter med diabetes. Ingen 
skillnad beträffande lusten och 
övergripande tillfredställelse 
kunde hittas. Förekomsten av 
erektil dysfunktion hos 
diabetiker var 60% och hos 
icke diabetiker 20%. 
Funktionen minskade till följd 
av varaktigheten av diabetes, 
retinopati, proteinuri, 
ischemisk sjukdom. 

 


