
 

 

 Beteckning:          

 

 

 

Akademin för hälsa och arbetsliv 

Attityder hos sjuksköterskor på 

hjärtintensivavdelningar gällande samtal om 

sexualitet med hjärtpatienter 

- en enkätstudie. 

Ellen Jansson & Sofie Lönngren 

Mars 2011 

Examensarbete, 15hp, grundnivå 

Omvårdnadsvetenskap 

Sjuksköterskeprogrammet 180hp 

Examinator: Kjerstin Larsson 

Handledare: Karin Lundén 

 
  



 

 

Abstract 

Previous studies have shown that nurses do not discuss sexuality with their patients, even 

though there is a need of it. The aim of this study was to describe the coronary care unit 

nurses attitudes regarding discussing sexuality with cardiac patients and to investigate if there 

are any differences between a university hospital and a district hospital and analyze 

correlations in attitudes for each department. Data were collected with the Swedish version of 

Sexuality Attitudes and Belifes Survey (SABS). Sixty-five questionnaires were distributed, of 

which 34 were answered. The result showed that the nurses from both hospitals were mainly 

positive against discussing sexuality with their patients. Correlations showed that the nurses 

understand that sexuality is important for patient health but takes no time to discuss sexuality 

with patients. The nurses, who understood that disease and treatments can affect patients´ 

sexuality, did not think that sexuality was too private to be discussed. Only one significant 

difference was discovered which showed that the nurses in one hospital to a greater extent 

think that sexuality should be discussed with patients without the patients´ initiative. The 

conclusion from the study is that there is a need of more research in the area, mainly to see 

what influences the attitudes to look like they do.   
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Sammanfattning 

Tidigare studier har visat att sjuksköterskor inte diskuterar sexualitet med sina patienter, trots 

att behovet finns. Syftet med denna studie var att beskriva attityder hos sjuksköterskor på 

hjärtintensivavdelningar gällande samtal om sexualitet med hjärtpatienter och undersöka 

skillnader mellan ett universitetssjukhus och ett länsdelssjukhus samt undersöka samband i 

attityder för respektive avdelning. Data samlades in med den svenska versionen av 

instrumentet Sexuality Attitudes and Belifes Survey (SABS). Sextiofem enkäter delades ut, 

varav 34 besvarades. Huvudresultatet visade att sjuksköterskorna från båda sjukhusen var 

positivt inställda till samtal om sexualitet med patienterna. Sambanden visade att 

sjuksköterskorna förstår att sexualitet är viktigt för patientens hälsa men tar sig inte tid att 

diskutera sexualitet med patienterna. Sjuksköterskorna som förstod att sjukdomar och 

behandlingar kan påverka patientens sexualitet tyckte samtidigt att sexualitet inte var för 

privat för att diskuteras. Endast en signifikant skillnad fanns vilket visade att sjuksköterskorna 

på det ena sjukhuset till högre grad ansåg att sexualitet bör diskuteras med patienterna utan 

patienternas egna initiativ. De slutsatser som går att dra är att det finns mer behov av 

forskning inom området, främst för att se vad som påverkar att attityderna ser ut som de gör. 
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Förord 

Vi vill tacka alla sjuksköterskor som deltog i vår studie. Ett speciellt tack riktas till 

vårdenhetscheferna för positiv attityd och för att Ni gjorde det möjligt för oss att genomföra 

studien på Era avdelningar. Vi vill också tacka vår handledare Karin Lundén som handlett oss 

och stöttat oss genom hela processen. Ännu en person vi verkligen vill tacka är Marja-Leena 

Kristofferzon som hjälpt oss med hanteringen av SPSS och besvarat våra frågor gällande vår 

statistik.  
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1 Introduktion 

Den mest förekommande dödsorsaken i Sverige idag är hjärt-kärlsjukdomar, där hjärtinfarkt 

och hjärtsvikt står för majoriteten av dödsfall orsakade av hjärt- och kärlsjukdom 

(Socialstyrelsen 2009). Hjärtinfarkt kallas även för ischemisk hjärtsjukdom, där också 

kärlkramp räknas in. Patofysiologin bakom dessa sjukdomar är att det bildats arterosklerotiskt 

plack i kranskärlen. Det tillsammans med spasm i kärlen bidrar till försämrad syretillförsel till 

hjärtat. Går placket sönder bildas en trombos och kärlet blir ännu trängre eller ockluderas. Då 

drabbas hjärtvävnaden av ischemi och hjärtcellerna kan drabbas av nekros. Det vanligaste 

symtomet efter hjärtinfarkt är hjärtsvikt. Hjärtats pumpförmåga har då försämrats och kan 

därför inte bibehålla ett adekvat blodtryck därmed försämras blodförsörjningen till kroppens 

olika organ (Persson 2003). 

 

Av alla som avled under år 2005 avled ca 42 % av hjärt- och kärlsjukdom. Männen löper 

drygt 60 % större risk att avlida i hjärt- och kärlsjukdom än kvinnor (Socialstyrelsen 2009). 

Personer med låg socioekonomisk position i samhället löper en större risk att drabbas av hjärt- 

och kärlsjukdom, oavsett kön (Kivimäki et al. 2007). Efter år 2001 blev fler individer 

diagnostiserade med hjärtinfarkt på grund av att kriterierna ändrades. Trots det minskar både 

antalet insjuknande och dödsfall. Det beror på att de livsstilsrelaterade riskfaktorerna som 

rökning och höga kolesterolvärden har förbättrats hos den svenska befolkningen. Dock är det 

inte endast på grund av de sjunkande riskfaktornivåerna som antalet dödsfall i hjärt- och 

kärlsjukdom minskar, även effektivare sjukvård med bättre akutbehandling och 

preventionsåtgärder för återinsjuknande har en stor bidragande roll (Socialstyrelsen 2009).  

 

1:1 Sexualitet 

Sexuell hälsa är att ha en sund fysisk, psykisk och social relation till sexualitet. Att ha en 

positiv inställning till sexuella relationer och att kunna njuta av dem utan att känna sig 

diskriminerad, rädd eller tvingad (World Health Organisation 2011). Att ha sexuella 

rättigheter är en del av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Sexuell hälsa är en del av 

rätten att kunna få bästa uppnåeliga hälsa och den sexuella hälsa kan inte åtnjutas eller 

skyddas utan sexuella rättigheter för alla. Alla människor har rätt till sjukvård och information 

för att självständigt kunna fatta beslut angående deras sexualliv. Eftersom sexuella problem 

och sjukdomar påverkar livskvaliteten är det viktigt att identifiera problemen och förebygga 
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uppkomsten. Många sexuella problem har sin grund i en bristande information om sexualitet 

(World Association for Sexual Health 2009).  

 

I en studie från England intervjuades allmänläkare som fick frågan hur de ser på sexualitet. I 

artikeln användes det engelska ordet ”sexual health”, som direkt översatt till svenska blir 

”sexuell hälsa”. En tredjedel av allmänläkarna förklarade termen ur ett rent medicinskt 

perspektiv som ett riskfyllt beteende och familjeplanering, medan en del av allmänläkarna 

förklarade termen som tankar om sin egen kropp, patienternas sexuella läggning eller direkta 

tankar på en sexuell situation (Gott et al. 2003). Att fritt kunna njuta av och uttrycka sin 

sexualitet behöver inte nödvändigtvis betyda ett fysiskt sexuellt beteende. Det kan även vara 

hur vi klär oss, hur vi ser på den egna kroppen, våra relationer med andra samt hur vi 

kommunicerar i olika relationer (Taylor & Davis 2006). Steinke & Wright (2005) använde i 

sin studie begreppet sexuell tillfredsställelse (sexual satisfaction) och beskriver det som en 

viktig del av livskvalité, medan Haboubi & Lincoln (2003) i sin studie benämner ämnet som 

sexuella frågor genom att använda ”sexual issues”.  

 

I föreliggande studie används benämningen sexualitet genom hela studien och menar då att 

använda det som ett begrepp som inkluderar alla tidigare nämna förklaringar.  

 

1:2 Hjärtpatienters upplevelse av sexualitet 

I en svensk studie av Svedlund et al. (1999) som utförts på sjuksköterskor upplever 

sjuksköterskorna att hjärtpatienter har svårt att tala om sina känslor och att patienterna 

distanserar sig från det som hänt, framför allt män. Det framkom även att sjuksköterskorna 

upplever att patienterna har oro inför framtiden och de begränsningar det innebär att drabbas 

av hjärtinfarkt.  

 

Steinke och Wright (2005), skriver att individer som drabbas av hjärtinfarkt ofta har många 

frågor och det är inte ovanligt att drabbas av ångest om frågorna lämnas obesvarade. Det finns 

samband som visar att nivåerna av ångest påverkar sexualiteten. Ju högre grad av ångest 

patienterna upplever att de har, desto lägre sexuell tillfredställelse upplevs. Samtidigt har 

dessa patienter flest kardiovaskulära riskfaktorer. Vilken typ av hjärtproblematik och tidigare 

sjukdomshistoria påverkar inte graden av ångest.  
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Att drabbas av hjärtinfarkt påverkar både den fysiska och psykosociala hälsan, samt sociala 

relationer och förhållanden till andra människor (Johansson et al. 2009). För många är sex och 

sexualitet inte bara just samlag utan också intimitet i form av närhet, kramar och pussar 

(Johansson et al. 2009, Medina et al. 2009). En viktig del av sexualiteten och främjandet av 

ett bra välbefinnande är även att känna samhörighet och trygghet med sin partner eller andra 

människor omkring sig (Johansson et al. 2009). Hjärtpatienter kan bära på oro och 

funderingar på hur de skulle kunna komma tillbaka till sitt vanliga fysiska liv och då även hur 

de på ett säkert sätt skulle kunna återuppta sitt sexualliv. Dessutom kan det finnas funderingar 

och oro hos patienterna hur vida de riskerar att få symtom, liknande de vid hjärtinfarkten, 

under själva samlaget (Mosack et al. 2009). Flera studier (Traeen & Olsen 2007, Vacanti & 

Caramelli 2005, Medina et al. 2009) visar att lida av hjärtsjukdom påverkar sexuallivet på 

olika sätt till de vanligaste fysiska orsakerna hör impotens och orgasmsvårigheter. Symtom så 

som andfåddhet, vilket är det vanligaste, men också fatigue och bröstsmärtor inverkar negativt 

på sexuallivet. Hjärtpatienters sexualliv är sämre än de som inte drabbats av hjärtsjukdom, 

den största skillnaden syns främst de första månaderna efter insjuknandet genom att antalet 

gånger personen har sex minskar eller försvinner helt. Enligt Winter et al. (2010) uppger 

personer med medfödda hjärtfel uppger i att sexualitet och sexuell tillfredsställelse är 

grundläggande för livskvalité. 

 

I Ivarsson et al. (2009) visar resultaten att patienter nästintill aldrig får muntlig information 

om sexualitet efter sin hjärtinfarkt. Ungefär varannan patient uppger att de fått någon form av 

skriftlig information. De flesta partners däremot uppger att de sällan eller aldrig fått varken 

skriftlig eller muntlig information angående sexualitet. Patienterna själva tycker deras partners 

behöver få bättre information, eftersom partnerns oro och rädsla för att ha sex påverkar 

sexuallivet negativt och hindrar dem från att återuppta det fullt ut (Mosack & Steinke 2009, 

Medina et al. 2009). 

 

1:3 Sjuksköterskans roll 

Legitimerade sjuksköterskor ska jobba utifrån en holistisk syn på människan. Det innebär att 

sjuksköterskan ska arbeta för att tillgodose de basala och specifika omvårdnadsproblemen hos 

varje patient. Det krävs då att sjuksköterskan är lyhörd för att på bästa sätt kunna identifiera 

omvårdnadsproblemet och förebygga eller åtgärda dem. Sjusköterskan ska främja en god 
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dialog med patienten och dess anhöriga och ge den information patienten är i behov av 

(Socialstyrelsen 2005). Vidare beskriver också Jones och Johnsson (2007) att sjuksköterskan 

har en central roll i att förse hjärtpatienterna med information. Studien tog också upp att 

vikten av vilken typ av information och hur den ges har underskattats av sjuksköterskorna. 

Vid utskrivning efter akut hjärtsjukdom är det därför av stor vikt att sjuksköterskan förser 

patienten med adekvat information. Smith & Liles (2006) har genom att använda The Patient 

Learning Needs Scale (PLNS) undersökt vilka ämnen patienterna ansåg vara viktigast att få 

information om vid utskrivningen. Det visades att information om medicinering, 

komplikationer och symtom samt fysiska aktiviteter var det som patienterna hade störst behov 

av. Liknande resultat går att läsa i Medina et al. (2009) där det undersökts vilken typ av 

information patienterna behöver för att främja sexuallivet med deras partners. Det framkom 

att patienterna ansåg det betydelsefullt att få information om medicineringens effekt på 

sexuallivet, vilka risker det finns med ansträngning vid samlag och om risken att dö finns.  

 

Sjuksköterskor vid kirurg och medicin avdelningar uppger enligt Saunamäki et al. (2010) sig 

förstå att det finns samband mellan sjukdom och påverkan på patienternas sexualliv, samt att 

information och samtal med patienter gällande sexualitet behövs. De flesta sjuksköterskor 

känner sig ansvariga att ta upp ämnet (Jaarsma et al. 2010) samtidigt som sjuksköterskorna 

samt sjukvårdspersonal i övrigt så som läkare och terapeuter medger att ämnet oftast inte 

berörs i praktiken (Jaarsma et al. 2010, Haboubi & Lincoln 2003). 

 

1:4 Problemformulering 

För att främja en god hälsa och omvårdnad krävs det att sjuksköterskan ger en holistisk vård 

och ser till människans alla behov (Socialstyrelsen 2005). Utifrån vad författarna läst i 

föreliggande litteratur finner de att det finns ett behov hos patienterna om information 

gällande sexualitet vid hjärtsjukdom, något sjuksköterskorna inte lyckas tillgodose. Om 

patientens behov inte blir tillgodosedda brister den holistiska vården. Det kan bidra till att 

patienterna utsätts för onödigt lidande i form av ångest och oro, något som obesvarade frågor 

och funderingar kan orsaka. Författarna har hittat två svenska studier (Saunamäki et al. 2010, 

Ivarsson et al. 2010) som behandlar attityder hos sjukvårdspersonal gällande samtal om 

sexualitet med patienterna. Någon studie som undersöker just hjärtintensivvårds 

sjuksköterskors attityder har inte hittats. Författarna upplever att kunskapen om hur 
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sjusköterskors attityder till samtal om sexualitet med patienterna är bristfällig. Genom denna 

studie vill författarna bidra till ökad kunskap och belysa eventuella brister för att bristerna ska 

kunna åtgärdas.  

 

1:5 Syfte 

Att beskriva attityder hos sjuksköterskor på hjärtintensivavdelningar gällande samtal om 

sexualitet med patienterna och undersöka skillnader mellan ett universitetssjukhus och ett 

länsdelssjukhus samt undersöka samband i attityder för respektive avdelning.  

 

1:6 Frågeställningar 

 Vilka attityder har sjuksköterskorna till att tala om sexualitet med patienterna på ett 

universitetssjukhus och ett länsdelssjukhus? 

 Finns det några korrelationer mellan de olika påståendena i Sexuality Attitudes and 

Belifes Survey (SABS), inom respektive avdelning? 

 Finns det någon skillnad i sjuksköterskornas attityder gällande samtal om sexualitet 

med patienter mellan ett universitetssjukhus och ett länsdelssjukhus? 
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2 Metod 

2:1 Design  

Designen på studien är deskriptiv, komparativ och korrelativ med kvantitativ ansats (Polit & 

Beck 2008). 

 

2:2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Studien genomfördes på en hjärtintensivavdelning på ett universitetssjukhus (sjukhus A) och 

ett länsdelssjukhus (sjukhus B) i Sverige. Valet av de olika sjukhusen gjordes för att 

undersöka om det finns några skillnader mellan ett universitetssjukhus mot ett 

länsdelssjukhus. Valet av de både sjukhuset skedde genom ett geografiskt lämplighetsurval.  

 

Inklusionskriterierna begränsades till att endast legitimerade sjuksköterskor som var 

arbetsverksamma på de utvalda hjärtintensivavdelningarna på respektive sjukhus fick delta i 

studien. Dessa inklusionskriterier säkerställer att deltagarna passar för studien och har 

relevant information om ämnet. Urvalsmetoden som tillämpades var bekvämlighetsurval, det 

vill säga de personer som fanns tillgängliga och ville delta i studien (Polit & Beck, 2008).  

På sjukhus A arbetade totalt 35 sjuksköterskor, varav fem manliga. De sjuksköterskor som 

hade längst arbetsverksam tid hade jobbat som sjuksköterska i ungefär 25 år och de med 

kortast arbetsverksam tid började på avdelningen i januari 2011. Åldern på sjuksköterskorna 

varierar mellan 24 och 57år. Ungefär 11 av sjuksköterskorna hade någon form av 

vidareutbildning. På sjukhus B arbetade totalt 30 sjuksköterskor, varav en manlig. Tio av 

sjuksköterskorna hade arbetat på avdelningen sedan den öppnade år 2005 och kortast 

arbetsverksam tid på avdelningen hade två sjuksköterskor som hade arbetat sedan januari 

2011. Åldern på sjuksköterskorna varierar mellan 24 och 60 år. Angående eventuella 

vidareutbildningar så fanns ingen information.  

 

Totalt delades 65 stycken enkäter ut, 35 stycken på sjukhus A och 30 stycken på sjukhus B. 

Svarsfrekvensen på de olika sjukhusen blev 20 stycken (57 %) på sjukhus A och 14 stycken 

(46 %) på sjukhus B, vilket ger en total svarsfrekvens på 34 stycken besvarade enkäter (52 %) 

och ett bortfall på totalt 31 obesvarade enkäter (48 %).  
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2:3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes med Sexuality Attitudes and Beliefs Survey (SABS) (bilaga 1), 

en enkät ursprungligen framställd av Morris Magnan (Reynolds & Magnan 2005). Författarna 

av denna studie valde dock att använda den svenska versionen, översatt och tidigare använd 

av Saunamäki et al. (2010).  

 

Enkäten består av 12 frågor där svaren anges på en sexgradig skala, där 1 är ”instämmer inte 

alls” och 6 ”instämmer helt”. Fråga 1, 2, 4, 6, 8, 10 och 12 är dessutom så kallade ”reversed 

coded” (omvänt kodad), där till exempel en 2 på skalan istället ger 5 poäng när den totala 

SABS poängen räknas samman. Den totala SABS poängen varierar mellan 12 till 72 och en 

högre poäng visar på en mer negativ attityd och lägre poäng visar en mer positiv attityd till 

samtal om sexualitet med patienterna. Frågorna handlar om påståenden angående attityder till 

hur man ställer sig till att samtala om sexualitet med patienter. Några exempel på påståenden 

är: ”Jag känner mig obekväm att prata om sexuella frågor”, ”Sexualitet är ett för privat 

ämne att diskutera med patienter” och ”Sexualitet ska bara diskuteras på patientens 

initiativ” (Reynolds & Magnan 2005). 

 

SABS har genomgått en pilotstudie på 34 sjuksköterskor. Resultatet från studien 

korrelationstestades med resultaten från ett liknande instrument, Sexual Knowledge and 

Attitudes Scale (SKAT). Validiteten stärktes genom en signifikant korrelation (r = -0.37, P< 

0.05 och r = -0.47, P< 0.05) då SABS testades mot andra skalor. Vidare stärks SABS 

reliabilitet genom ett Cronbach´s alpha värde på 0.75 och 0.82 vid två olika tillfällen samt en 

test-retest reliabilitet på r = 0.85 (Reynolds & Magnan 2005). Den svenska versionen av 

SABS har en intern reliabilitet Cronbach´s alpha 0.72 (Saunamäki et al. 2010). Reliabiliteten 

för denna studie har undersökts och fått värde Cronbach´s alpha 0.70. 

 

Författarna valde att inte samla in någon individuell demografisk data över deltagarna. 

 

2:4 Tillvägagångssätt 

I november 2010 kontaktade författarna vårdenhetscheferna på respektive avdelning (sjukhus 

A via e-post och sjukhus B via telefon) med förfrågan om det fanns möjlighet att få 

genomföra studien där. Efter klartecken från vårdenhetscheferna kontaktades 
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verksamhetscheferna för avdelningarna först via telefon för ett muntligt godkännande, sedan 

skickades en tillståndsansökan (bilaga 2, 3) med frankerat kuvert till verksamhetschefen, 

tillstånd bifölls från båda avdelningarna i januari 2011. Vårdenhetscheferna kontaktades igen 

för att boka ett möte där författarna kunde ge muntlig information samt lämna ut enkäten. Vid 

mötet informerade författarna om studiens syfte, att det var frivilligt och anonymt att delta och 

att sjukhusen kommer kodas (A och B) för att det inte ska framgå i studien vilket sjukhus eller 

avdelning studien är gjord på. Vid mötet var det endast vårdenhetscheferna för respektive 

avdelning som deltog som sedan vidarebefordrade informationen till sjuksköterskorna. 

Parallellt under studiens gång har författarna sökt relevanta vetenskapliga artiklar inom 

området. Artiklarna som använts i studien är skrivna från år 2000 och framåt, förutom en som 

skrevs år 1999.  

 

Vid mötet lämnades enkäterna tillsammans med ett informationsbrev (bilaga 4) med skriftlig 

information om studien samt kontaktuppgifter till författarna ut till vårdenhetscheferna, som 

ansvarade för att lämna enkäter och informationsbrev vidare till sjuksköterskegruppen. 

Antalet tillgängliga sjuksköterskor styrde antalet enkäter som delades ut. En försluten låda 

lämnades på vardera avdelningen för insamling av enkäterna. Ett datum då lådan skulle 

hämtas in bestämdes under mötet, varje avdelning fick två veckor på sig. Då halva tiden hade 

gått, skickades en påminnelse ut via e-post till vårdenhetschefen som ombads påminna 

sjuksköterskorna att besvara enkäten.  

 

Efter två veckor hämtades lådan från respektive avdelning. Då enkäterna samlats in 

kontaktades vårdenhetscheferna via e-post för kompletterade översiktlig demografiskdata 

över sjuksköterskegruppen. 

 

2:5 Dataanalys 

Den statistiska bearbetningen av insamlad data från enkäterna utfördes i dataprogrammet 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS 18.0). För att undvika felinmatning av data 

utfördes registreringen av data i SPSS endast av den ena författaren medan den andre 

författaren läste upp datan. Med hjälp av SPSS utfördes beskrivande och jämförande analyser. 

Genom den jämförande analysen ville författarna undersöka om det fanns några skillnader i 

sjuksköterskornas attityder gällande samtal om sexualitet med patienterna mellan 
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universitetssjukhuset och länsdelssjukhuset. Analysen genomfördes med Mann-Whitney U 

test, ett icke-parametriskt test som används för att jämföra och undersöka signifikanta 

skillnader mellan två olika grupper vid samma tidpunkt (Polit & Beck 2008). Författarna 

valde att sätta signifikansnivån till p< 0.05. Författarna ville även se om det fanns några 

samband mellan påståendena i SABS för respektive sjukhus. För att ta reda på detta användes 

det icke-parametriska testet Spearmans rangkorrelation som testar samband mellan variabler 

inom samma grupp. Vid korrelationstester, testas variablerna flera gånger med varandra och 

det kan då visas signifikanser som inte är meningsfulla (Polit & Beck 2008). För att stärka 

resultat av korrelationstesterna har författarna valt att höja signifikansnivån till p<0.01 (tabell 

3, 4). För att se hurvida sjuksköterskorna ”instämmer”, ”instämmer inte” har författarna valt 

att dikomisera svaren genom att dela mellan svarsalternativ 3 och 4. Svarsalternativ 1-3 blev 

”instämmer inte” och 4-6 ”instämmer”.  

 

 Den beskrivande statistiken presenteras i form av antal, procent (%), medelvärde (M), 

median (Md), spridningsvariabler (SD) kvartiler och P-värde. 

 

2:6 Forskningsetiska överväganden 

Då det är en studie på personal som frivilligt deltar, behövs inget tillstånd eller rådgivande 

sökas från Högskolans etiska kommitté (SFS 2003:460). Tillstånd söktes hos respektive 

verksamhetschef. Att få ett informerat medgivande från personalen är ett krav som författarna 

måste uppfylla innan en studie kan genomföras (Polit & Beck 2008). För att säkerställa det 

gav författarna adekvat information till personalen om anonymitet och att deltagandet var 

frivilligt. De insamlade enkäterna behandlades konfidentiellt så ingen individ eller 

avdelning/sjukhus ska kunna identifieras i resultatdelen, vilket överensstämmer med de krav 

forskning ska uppfylla enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association 2008).  
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3 Resultat 

 

Resultatet presenteras i löpande text och tabeller utifrån frågeställningarna i studien. 

 

3:1 Attityder hos sjuksköterskor gällande samtal om sexualitet med hjärtpatienter  

De resultat som presenteras nedan i löpande text är de påståenden där störst del av 

respondenterna ”instämmer” eller ”instämmer inte” till påståendena. Arton stycken (90 %) av 

sjuksköterskorna på sjukhus A och 13 stycken (93 %) av sjuksköterskorna på sjukhus B 

instämmer inte till påstående 12, de tror inte att patienterna förväntar sig att sjuksköterskorna 

ska fråga dem om sexuella angelägenheter (tabell 1, 2). 

 

Nitton stycken (95 %) av sjuksköterskorna på sjukhus A håller inte med till påstående 9 

(tabell 1), vilket visar att sjuksköterskorna inte tycker att sexualitet är ett för privat ämne, att 

diskutera med patienterna. 

 

Tabell 1 Beskrivning av svarsfrekvenser mellan Sexuality Attitudes and Belifes påståenden 

 

 Sjukhus A 

N= 20 

 
Instämmer  

n(%) 
Instämmer inte 

n(%) 
M (SD) 

1. Att diskutera sexualitet är viktigt för patientens hälsa. 

 

12(60) 8(40) 1.60(0.50) 

2. Jag förstår hur patienters sjukdomar och behandlingar kan påverka deras  

    sexualitet. 

 

16(80) 4(20) 1.80(0.41) 

3. Jag känner mig obekväm att prata om sexuella frågor. 

 

8(40) 12(60) 1.60(0.50) 

4. Jag känner mig mer bekväm att prata om sexuella frågor med mina patienter 

    än de flesta sjuksköterskor jag arbetar med. 

 

6(30) 14(70) 1.30(0.47) 

5. De flesta patienter är för sjuka för att vara intresserade av sexualitet. 

 

5(25) 15(75) 1.75(0.44) 

6. Jag tar mig tid att diskutera sexuella angelägenheter med mina patienter. 

 

7(35) 13(65) 1.35(0.49) 

7. När patienter frågar mig om sexuellt relaterade frågor, råder jag dem att  

    tala med sin läkare. 

 

4(20) 16(80) 1.80(0.41) 

8. Jag känner mig säker på min förmåga att bemöta patienternas  

    sexuella angelägenheter. 

 

10(50) 10(50) 1.50(0.51) 

9. Sexualitet är ett för privat ämne att diskutera med patienten. 

 

1(5) 19(95) 1.95(0.22) 

10. Att ge en patient tillåtelse att prata om sexuella angelägenheter är en  

      sjuksköterskas ansvar. 

 

14(70) 6(30) 1.70(0.47) 

11. Sexualitet ska bara diskuteras på patientens initiativ. 

 

7(35) 13(65) 1.65(0.49) 

12. Patienterna förväntar sig att sjuksköterskor ska fråga dem om deras sexuella  

      angelägenheter.  

2(10) 18(90) 1.10(0.31) 
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Tretton stycken (93 %) av sjuksköterskorna på Sjukhus B anser sig ha en förståelse till hur 

sjukdom och behandling kan påverka sexualiteten, genom att ställa sig positiva till påstående 

2.  

Tabell 2 Beskrivning av svarsfrekvenser mellan Sexuality Attitudes and Belifes påståenden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sjukhus B 

N= 14 

 

Instämmer 

n(%) 

Instämmer inte  

n(%) 

M(SD) 

1. Att diskutera sexualitet är viktigt för patientens hälsa. 

 

12(86) 2(14) 1.86(0.36) 

2. Jag förstår hur patienters sjukdomar och behandlingar kan påverka deras  

    sexualitet. 

 

13(93) 1(7) 1.93(0.27) 

3. Jag känner mig obekväm att prata om sexuella frågor. 

 

7(50) 7(50) 1.50(0.52) 

4. Jag känner mig mer bekväm att prata om sexuella frågor med mina patienter  

    än de flesta sjuksköterskor jag arbetar med. 

 

4(29) 10(71) 1.29(0.47) 

5. De flesta patienter är för sjuka för att vara intresserade av sexualitet. 

 

6(43) 8(57) 1.57(0.51) 

6. Jag tar mig tid att diskutera sexuella angelägenheter med mina patienter. 

 

3(21) 11(79) 1.21(0.43) 

7. När patienter frågar mig om sexuellt relaterade frågor, råder jag dem att  

    tala med sin läkare. 

 

4(29) 10(71) 1.71(0.47) 

8. Jag känner mig säker på min förmåga att bemöta patienternas  

    sexuella angelägenheter. 

 

8(57) 6(43) 1.57(0.51) 

9. Sexualitet är ett för privat ämne att diskutera med patienten. 

 

2(14) 12(86) 1.86(0.36) 

10. Att ge en patient tillåtelse att prata om sexuella angelägenheter är en  

      sjuksköterskas ansvar. 

 

8(57) 6(43) 1.57(0.51) 

11. Sexualitet ska bara diskuteras på patientens initiativ. 

 

2(14) 12(86) 1.86(0.36) 

12. Patienterna förväntar sig att sjuksköterskor ska fråga dem om deras sexuella  

      angelägenheter.  

1(7) 13(93) 1.07(0.27) 
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3:2 Korrelationer mellan påståendena i Sexuality Attitudes and Beliefs Survey 

Resultatet från sjukhus A visar på fem signifikanta korrelationer mellan de 12 påståendena, 

med p <0.01 (tabell 3). Sjuksköterskorna på avdelningen förstår att samtal om sexualitet är 

viktigt för patienternas hälsa [påstående 1 (S1)] men tar sig inte tid att diskutera ämnet (S6) 

och sjuksköterskorna tror inte heller att patienterna förväntar sig att sjuksköterskorna ska ta 

upp ämnet (S12). Flertalet sjuksköterskor kände sig bekväm med att prata om sexuella frågor 

med patienten (S3) och har patienten frågor om sexuella angelägenheter hanterar 

sjuksköterskorna ämnet själva, utan att be patienterna kontakta sin läkare (S7) hälften av 

sjuksköterskorna ansåg sig säker på sin förmåga att hantera dessa frågor (S8). Övervägande 

delen av sjuksköterskor hanterar patientens sexuella angelägenheter själv (S7) de 

sjuksköterskorna tyckte samtidigt inte att sexualitet var ett för privat ämne att ta upp (S9).  

 

Tabell 3 Korrelation (Spearman´s rho) mellan Sexuality Attitudes and Belifes påståenden 

* p<0.01 (2-tailed), Påståenden (s1-s12) se tabell 1.  

 

 

 

 

     

Sjukhus A S 1 S 2 S 3 S 4  S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 S 11 S 12 

N= 20             

S 1 1.000            

S 2 0.247 1.000           

S 3 -0.055 -0.493 1.000          

S 4  0.082 0.214 0.212 1.000         

S 5 0.299 0.299 0.143 0.304 1.000        

S 6 0.721* 0.263 0.044 0.059 0.115 1.000       

S 7 0.177 -0.186 0.563* 0.348 0.134 0.244 1.000      

S 8 0.127 -0.101 0.755* 0.291 0.126 0.360 0.442 1.000     

S 9 0.200 0.045 0.477 0.411 0.471 0.049 0.598* 0.313 1.000    

S 10 0.535 0.037 -0.196 -0.193 -0.311 0.338 -0.141 -0.098 -0.246 1.000   

S 11 0.130 -0.200 0.338 -0.052 0.404 -0.117 0.054 0.203 0.197 0.004 1.000  

S 12 0.674* 0.117 -0.117 -0.101 -0.141 0.446 -0.043 0.031 0.107 0.526 0.153 1.000 
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Resultatet från sjukhus B visar på 3 signifikanta korrelationer mellan de 12 påståendena med 

p <0.01 (tabell 4). Sjuksköterskorna som höll med om att samtal om sexualitet är viktigt för 

patienternas hälsa (S1) ansåg också att sexuella frågor bör diskuteras även om patienten själv 

inte tagit initiativ till diskussionen (S11). De sjuksköterskor som förstår att sjukdomar och 

behandlingar kan påverka patientens sexualitet (S2) tycker heller inte att ämnet är för privat 

att ta upp med patienten (S9). Trots patienternas tillstånd tror inte sjuksköterskorna att 

patienterna för sjuka för att vara intresserade av sexualitet (S5) och att ämnet bör tas upp även 

utan patientens initiativ (S11).  

 

 Tabell 4 Korrelation (Spearman´s rho) mellan Sexuality Attitudes and Belifes påståenden 

* p<0.01 (2-tailed), Påståenden (s1-s12) se tabell 2. 

 

       

Sjukhus B  S 1 S 2 S 3 S 4  S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 S 11 S 12 

N= 14                         

S 1 1.000            

S 2 0.578 1.000                     

S 3 0.175 0.429 1.000          

S 4  0.457 0.020 -0.452 1.000                 

S 5 0.533 0.268 0.539 -0.150 1.000        

S 6 0.437 0.373 0.009 0.559 -0.169 1.000             

S 7 0.222 0.271 0.150 0.397 0.093 0.435 1.000      

S 8 0.213 0.602 0.475 0.114 -0.132 0.389 0.514 1.000         

S 9 0.623 0.725* 0.192 0.528 0.164 0.414 0.378 0.546 1.000    

S 10 -0.239 0.098 -0.304 0.035 -0.323 0.094 0.053 -0.053 0.075 1.000     

S 11 0.718* 0.552 0.281 0.173 0.665* 0.076 0.489 0.246 0.547 -0.156 1.000  

S 12 0.059 0.072 -0.385 0.383 -0.186 0.270 0.137 -0.230 0.053 0.099 0.024 1.000 
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3:3 Skillnader i attityder gällande samtal om sexualitet med patienterna mellan 

sjukhusen 

Det fanns en signifikant skillnad inom påstående 11 (tabell 5) mellan de respektive 

avdelningarna. Sjuksköterskorna på sjukhus B anser i större grad att sexualitet ska diskuteras 

även om patienten själv inte tagit initiativ till diskussionen. Dock är det ingen av de respektive 

avdelningarna som är nämnvärt negativt inställt till påståendet.  

 

 Tabell 5 Skillnader mellan sjukhus A och B 

 

 

 

 

 

 

 

 

* p <0.05 testat med Mann-Whitney U-test 

 

 

 

 

 

 

 Sjukhus A   Sjukhus B   

        

 M(SD) Md(Kvartiler)  M(SD) Md(Kvartiler)  p 

S 1 3.00(1.49) 3(2.00-4.00)  2.14(1.23) 2(1.00-3.00)  0.089 

S 2 2.45(1.23) 2.5(1.00-3.00)  1.79(0.98) 1.5(1.00-2.25)  0.112 

S 3 3.25(1.41) 3(2.00-4.75)  3.50(1.51) 3.5(2.75-5.00)  0.556 

S 4 4.35(1.35) 4.5(3.00-5.75)  4.50(1.51) 5(3.00-6.00)  0.653 

S 5 2.55(1.05) 2(2.00-3.75)  2.86(1.35) 3(1.75-4.00)  0.491 

S 6 4.40(1.27) 5(3.00-5.00)  4.36(0.84) 5(3.75-5.00)  0.722 

S 7 2.65(2.27) 3(2.00-3.00)  2.64(1.50) 2.5(1.00-4.00)  0.914 

S 8 3.75(1.45) 3.5(2.25-5.00)  3.07(1.21) 3(2.00-4.00)  0.245 

S 9 1.75(1.07) 1(1.00-2.00)  2.00(1.30) 1.5(1.00-3.00)  0.632 

S 10 2.65(1.46) 2(1.25-4.00)  2.79(1.85) 2.5(1.00-4.25)  1.000 

S 11 3.35(1.35) 3(2.25-4.00)  2.29(1.33) 2.5(1.00-3.00)  0.037 

S 12 4.95(1.00) 5(4.00-6.00)  4.64(0.93) 4.5(4.00-5.25)  0.315 
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4 Diskussion 

4:1 Huvudresultat 

Huvudresultatet av studien visade att sjuksköterskorna på sjukhus A och B var positivt 

inställda till samtal om sexualitet med patienterna. Sambanden visade att sjuksköterskorna 

förstår att sexualitet är viktigt för patientens hälsa men tar sig inte tid att diskutera sexualitet 

med patienten. Sjuksköterskorna som förstod att sjukdomar och behandlingar kan påverka 

patientens sexualitet tyckte samtidigt att sexualitet inte var för privat för att diskuteras. Den 

enda signifikanta skillnaden som gick att se mellan sjukhusen fanns under påstående 11, ” 

Sexualitet ska bara diskuteras på patientens initiativ”, där sjukhus B ansåg till högre grad att 

ämnet bör diskuteras även om patienterna inte själva tagit upp det. 

4:2 Resultatdiskussion  

Syftet med föreliggande studie var att beskriva attityder hos sjuksköterskor på 

hjärtintensivavdelningar gällande samtal om sexualitet med patienterna och undersöka 

skillnader mellan ett universitetssjukhus och ett länsdelssjukhus samt undersöka samband i 

attityder för respektive avdelning.  

 

Resultatet i föreliggande studie visade att sjuksköterskornas attityder är att sjuksköterskorna 

till hög grad förstod att sjukdomar och behandlingar kan påverka sexualiteten och att 

sjuksköterskorna inte heller tyckte att ämnet är för privat för att diskutera med patienterna. 

Liknande resultat går att se i både Magnan et al. (2005) och Saunamäki et al. (2010). Något 

som författarna fann förvånande var att runt 90 % av sjuksköterskorna från de båda sjukhusen 

trodde att patienterna inte förväntade sig att sjuksköterskorna skulle fråga patienterna om 

sexuella angelägenheter. Om det är så att sjuksköterskorna inte tror patienterna förväntar sig 

information om sexualitet så kanske de därför inte ger den informationen. Vilket kanske kan 

vara en förklaring till resultatet i Ivarsson et al. (2009), som visar att patienterna upplever att 

de nästan aldrig får information om sexualitet efter en hjärtinfarkt. 

Under påstående 1 fick sjuksköterskorna skatta hur viktigt de anser det vara att diskutera 

sexualitet för patientens hälsa. Tolv stycken (60 %) av sjuksköterskorna på sjukhus A och 12 

stycken (86 %) av sjuksköterskorna på sjukhus B instämde till att det var viktigt. Trots det var 

det bara 7 sjuksköterskor (35 %) på sjukhus A respektive 3 sjuksköterskor (21 %) på sjukhus 
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B, som tar sig tid att diskutera sexualitet med patienterna. Resultaten samstämmer med 

Magnan et al. (2005) och Saunamäki et al. (2010). Att sexualitet inte diskuteras med patienter 

som drabbats av en hjärtinfarkt menar sjukvårdspersonalen beror på tidsbrist, att det inte hinns 

med innan utskrivning (Ivarsson et al. 2010). Sjuksköterskan förväntas enligt vad 

Socialstyrelsen (2005) skriver i Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska, att 

arbeta med en holistisk syn och förebygga hälsorisker samt ha förmåga att bemöta känsliga 

områden på ett korrekt sätt. Tar sig då inte sjuksköterskan tid till att diskutera sexualitet med 

patienten finns det en risk att sjuksköterskan inte lever upp till den roll denne förväntas ha 

samt att den holistiska vården uteblir. 

Ett signifikant samband fanns mellan påstående 7 och 8 för sjukhus A. Vilket tolkades av 

författarna som att sjuksköterskorna själva tar hand om patientens frågor om sexualitet och att 

10 stycken (50 %) av sjuksköterskorna känner sig säkra på sin förmåga att bemöta frågor om 

sexualitet från patienten. Det gick att jämföra med resultaten från sjukhus B som visade att 8 

stycken (57 %) av sjuksköterskorna känner sig säkra på att bemöta patienternas sexuella 

angelägenheter. Liknande resultat går att se i Magnan et al. (2005) och Saunamäki et al. 

(2010). 

Författarna tror att osäkerheten hos sjuksköterskorna kan bero på att de flesta sjukhus inte har 

några riktlinjer över hur sjuksköterskor ska bemöta patienternas sexuella angelägenheter 

(Ivarsson et al. 2009). Det stärks ytterligare av resultatet från en enkätstudie med öppna frågor 

som utförts på sjukvårdspersonal inom hjärtsjukvården. Sjukvårdspersonalen uppger där att 

det finns behov av förbättrade riklinjer gällande hur patienters frågor om sexualitet bör 

bemötas (Ivarsson et al. 2010). Det finns färdiga modeller så som PLISSIT (P= permission-

giving, LI= Limited Information, SS= Specifik Suggestion, IT= Intensive Therapy), som 

sjuksköterskor kan använda sig av då de berör ämnet sexualitet med patienterna. 

Sjuksköterskorna måste börja med att ge patienten tillåtelse att tala om sexualitet (permission-

giving) genom att ta upp ämnet, annars kanske patienten inte vet att det är okej att tala om 

sexualitet. I nästa steg (limited information) ska sjuksköterskan förse patienten med adekvat 

information om sjukdomens och behandlingarnas påverkan på sexualitet, samt reda ut 

missförstånd som patienten eventuellt har. Under specifik-suggestion nivån bör alla eventuella 

problem identifieras genom att se till alla aspekter av sexualitet och sexuell hälsa och sedan 

föreslå lösningar och hjälp till de problemen. Intensiv Therapy är den sista och även mest 
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avancerade nivån av modellen. Under den nivån ska sjuksköterskan, om hon/han inte har 

kompetens nog att hjälpa patienten vid exempelvis våldtäkt, relationsproblem, hänvisa 

patienten till specialiserade instanser med rätt kompetens för att hantera problemet (Jaarsma et 

al. 2010; Taylor & Davis 2006 ). Om sådana modeller och riktlinjer användes mer frekvent 

kanske sjuksköterskorna skulle känna sig tryggare i sin förmåga att bemöta patienternas 

sexuella angelägenheter. Även mer utbildning för sjuksköterskorna gällande frågor av 

bemötande och problem om sexualitet för att främja positiva attityder är viktigt (Jaarsma et al. 

2010). Trots att cirka hälften av sjuksköterskorna ansåg sig osäkra på sin förmåga att bemöta 

patientens frågor om sexualitet uppger 16 stycken (80 %) av sjuksköterskor på sjukhus A och 

10 stycken (71 %) av sjuksköterskorna på sjukhus B att de hanterar diskussionen själv utan att 

hänvisa vidare till läkare. Det finner författarna anmärkningsvärt eftersom det då är en viss 

procent av sjuksköterskorna som anser sig vara osäker på att bemöta patientens sexuella 

angelägenheter men ändå hanterar det själv utan att hänvisa till läkaren. 

 

Författarna fann endast en signifikant skillnad mellan sjukhusen, vilket visade sig vara under 

påstående 11, där sjuksköterskorna fick skatta hur vida de ansåg att sexualitet bör diskuteras 

utan att patienten tagit initiativ till det. Resultatet visade att av sjuksköterskorna på sjukhus B 

(86 %) anser till högre grad att sexualitet bör diskuteras utan patientens initiativ än sjukhus A 

(65 %). I tidigare studier har det visat sig att kring 40-50 % av sjuksköterskorna tycker att 

sexualitet ska diskuteras utan att patienten tagit initiativ till det (Magnan et al. 2005, 

Saunamäki et al. 2010). I Ivarsson et al. (2010) går det däremot läsa att sjukvårdspersonal 

anser att det är upp till patienterna att lyfta diskussionen om sexualitet. Vad den signifikanta 

skillnaden under påstående 11 beror på kan författarna endast spekulera kring då individuell 

demografisk data saknas. En anledning kan vara att sjukhus B är ett mindre sjukhus och att 

det på något sätt kan bidra till resultaten. Dock har författarna inte funnit några tidigare 

studier som jämför attityder mellan olika sjukhus som kan stärka den hypotesen. Att det finns 

skillnader i attityder till samtal om sexualitet med patienterna beroende på vidareutbildning, 

arbetsverksamma år och ålder framgår i studier av Magnan et al. (2005) och Saunamäki et al. 

(2010). Enligt Saunamäki et al. (2010) känner sig äldre sjuksköterskor och sjuksköterskor 

med fler arbetsverksamma år mer bekväma i att hantera problem relaterade till sexualitet. 

Vidare visar samma studie att sjuksköterskor som är vidareutbildade anser att diskutera 

sexualitet med patienterna är viktigare än sjuksköterskor utan vidareutbildning. I Magnan et 

al. (2005) studie framgick det att äldre sjuksköterskor ansåg att sexualitet var för privat för att 
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diskutera och att de med fler arbetsverksamma år kände sig mer bekväma i att hantera 

sexuella problem.  

 

4:3 Metoddiskussion 

För att besvara syftet valde författarna att göra studien utifrån en deskriptiv, korrelativ och 

komparativ design då författarna inte funnit några tidigare jämförande studier inom området.  

Urvalsmetoden för studien var ett bekvämlighetsurval med inklusionskriterien att det endast 

var legitimerade sjuksköterskor som skulle ingå i studien. Författarna hade innan studien 

bestämt att lägsta godtagbara svarsfrekvensnivå fick vara 50 %. Föreliggande studie fick en 

total svarsfrekvens på 52 %. Polit och Beck (2008) säger att en liten urvalsgrupp kan leda till 

att resultatet blir mindre kraftfullt och kan därför bli svårt att generalisera på en större grupp. 

Vidare menar Polit och Beck (2008) att en fördel för den interna validiteten är om studien har 

strikta inklusionskriterier. Möjligen kan det i sin tur påverka den externa validiteten negativt 

eftersom de strikta inklusionskriterierna gör resultatet svårt att generalisera på en annan 

population då den populationen kanske inte kan uppfylla kriterierna till fullo. På grund av den 

låga svarsfrekvensen i studien går resultatet inte att generalisera för sjuksköterskor inom 

hjärtintensivvården i övrigt. Den låga svarsfrekvensen samt saknaden av information hur 

attityderna hos de sjuksköterskor som inte besvarat enkäten ser ut, gör också att resultatet bör 

tolkas med försiktighet gällande de faktiska förhållanden som finns på respektive avdelning 

till attityder angående samtal om sexualitet med patienterna. 

Bortfallet på 48 % kan bero på många saker. En av anledningarna kan vara att författarna inte 

hade möjlighet att delta vid arbetsplatsträffar och själva presentera studien för hela 

sjuksköterskegruppen. Anledningen till det var tidsbrist på avdelningarna, författarna fick 

därför endast presentera studien för vårdenhetscheferna. En påminnelse per e-post till 

vårdenhetscheferna skickades ut, där de uppmanades att påminna sjuksköterskorna att fylla i 

enkäten. Författarna tror att svarsfrekvensen hade kunnat bli högre om de själva hade fått 

presentera enkäten för hela sjuksköterskegruppen.  

När författarna samlade in enkäterna låg det på sjukhus A kvar 8 stycken icke besvarade 

enkäter och 7 stycken som saknades helt. När det gäller sjukhus B låg det kvar 12 stycken 

icke besvarade och 4 stycken saknades. Vad det berodde på vet inte författarna med säkerhet 

men kan spekulera i att det kan bero på att alla sjuksköterskor på respektive avdelning, av 
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olika anledningar, inte var i tjänst under denna period. Det kan även vara helt enkelt att 

sjuksköterskorna valt att inte fylla i någon enkät av den orsaken att de inte var intresserade av 

att delta i studien. De enkäter som saknades kan ha glömts bort att lämna in. Bortfallet kan 

också bero på andra orsaker som författarna inte vet om, till exempel omorganisationer på 

avdelningarna, sjukskrivningar eller semestrar. Sexualitet kan för många vara ett känsligt 

ämne att diskutera och kan även därför vara en rimlig anledning till bortfallet.  

 

Ett annat alternativ i försök att få fler respondenter hade varit att dela ut fler enkäter, antingen 

på andra avdelningar eller på andra sjukhus, men eftersom målet var att undersöka ett 

universitetssjukhus med ett länsdelssjukhus med varandra, så ansåg författarna att det inte 

vore lämpligt. Även det geografiska avståndet till sjukhusen avgjorde att författarna inte ville 

välja ytterligare sjukhus.  

 

Till denna studie användes ett redan konstruerat och tidigare använd instrument, SABS. 

Författarna valde dock att använda den svenska versionen för att minska risken för 

missförstånd på grund av språkliga barriärer. Den svenska versionen av SABS 

överensstämmer bra med originalversionen och har en god reliabilitet (Cronbach´s alpha 0.72) 

enligt Saunamäki et al. (2010). Reliabiliteten för föreliggande studie har också testats och fick 

Cronbach´s alpha 0.70 som enligt Polit och Beck (2008) ger en god reliabilitet.  

 

Genom att författarna valde att höja signifikansnivån till P<0.01 vid korrelationstesterna 

stärks resultaten av de signifikanser som framkom vid testerna, vilket rekommenderas av Polit 

och Beck (2008) vid dessa tester just för att det annars kan uppkomma signifikanser som inte 

är av värde.  

 

Författarna till detta arbete valde att inte samla in någon individuell demografisk data över 

deltagarna, det pågrund av att de ansågs att det inte var direkt relevant för studien utifrån syfte 

och frågeställningar. Däremot samlades översiktlig demografisk data in över hela 

sjuksköterskegruppen för att kunna beskriva bakgrunden på avdelningarna som undersöktes. 

Under studiens gång insåg författarna att studien hade stärks med individuell demografisk 

data eftersom det då hade gått att se tydligare vad som påverkar olika attityder att samtala om 

sexualitet med patienterna.  
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All litteratur som använts är skrivna från år 2000 och framåt, utom en artikel som skrevs år 

1999. Den begränsningen valde författarna för att få den mest aktuella evidensen till studien.  

4:4 Allmän diskussion 

Litteraturen säger att sjuksköterskor ska ge en holistisk omvårdnad till sina patienter och att 

de därigenom ska se till hela patienter och inte enbart själva sjukdomen (Socialstyrelsen 

2005). Jämförs denna studie med tidigare studier, visar resultaten att en övervägande del av 

sjuksköterskorna vet att sjukdom och behandling kan påverka sexualiteten negativt (Magnan 

et al. 2005, Saunamäki et al. 2010). Vidare visar resultatet från en tidigare studie att 

majoriteten av sjuksköterskorna känner sig ansvariga att bemöta sexuella frågor ifrån 

patienterna (Jarsmaa et al. 2010).  

 

Författarnas syn på universitetssjukhus är att det bör vara ledande inom utbildning, 

behandling och forskning. Därför trodde sig författarna kunna se skillnader mellan sjukhusen. 

Uppfattningen av universitetssjukhus låg därför till grund av valet att jämföra sjukhusen. 

Dock fann författarna ingen styrkande litteratur till hypotesen. Resultatet i föreliggande studie 

visade inte heller att det fanns några större skillander mellan det utvalda universitetssjukhuset 

och länsdelssjukhuset gällande attityder till att samtala om sexualitet med patienterna.  

Eftersom föreliggande studie är av kvantitativ ansats visas ingenting om varför 

sjuksköterskornas attityder är som de är. Därför vore det intressant att se vad en fortsatt studie 

med kvalitativ ansats skulle ge för resultat. Till exempel skulle en enkätstudie med öppna 

frågor eller en intervjustudie med öppna frågor kunna ge tydligare svar på sjuksköterskornas 

attityder till samtal om sexualitet, om de brukar ta upp ämnet och hur de gör det.  

 

4:5 Slutsats 

Det verkar finnas ett stort behov av fortsatta studier på svenska sjuksköterskor, inte bara de 

inom hjärtsjukvården utan i allmänhet, runt om i Sverige när det gäller deras attityder till att 

samtala med sina patienter om sexualitet. Varför problemet kvarstår, om det visar sig att det 

finns, samt vilka åtgärder som behövs för att förbättra situationen, bör undersökas. Att 

introducera riktlinjer och modeller för hur ämnet sexualitet kan bemötas är en åtgärd som bör 

utföras, eftersom det underlättar för sjuksköterskorna och kan bidra till att sjuksköterskorna 
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känner sig säkrare i sin roll. Liknande studier bör göras inom sjuksköterskeutbildningen för 

att se om eventuella åtgärder kan göras redan där.  
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    Bilaga 4 

Informationsbrev till enkätstudie 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskestudenter vid Högskolan i Gävle. Vårt examensarbete är en enkätstudie 

där syftet är att belysa hjärtintensivvårds sjuksköterskors attityder angående samtal om sex 

och samlevnad med hjärtpatienter. Frågeställningen är: Hur samtalar sjuksköterskorna med 

patienter angående detta ämne på de utvalda HIA avdelningarna? Varför finns det eventuella 

brister? Finns det några skillnader mellan sjukhusen gällande hanteringen av dessa frågor? 

Enkäten kommer att delas ut på HIA avdelningar på två olika sjukhus, ett universitetssjukhus 

samt ett länsdelssjukhus.  

Att medverka i denna enkätstudie är frivillig och alla uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt, svaren kommer inte att kunna kopplas till en enskild individ.  

Det färdiga examensarbetet kommer att skickas ut till medverkande avdelningarna, om 

önskemål finns. 

För att studien ska få ett trovärdigt resultat är det viktigt att vi får in så många ifyllda enkäter 

som möjligt samt att Ni har fyllt i varje påstående/fråga. Vi kommer personligen att samla in 

enkäterna.  

Vid eventuella frågor eller funderingar angående studien är Ni välkomna att kontakta oss som 

genomför studien via telefon eller e-mail, se kontaktuppgifter nedan. 

Tack för att Ni hjälper oss! 

Med vänliga hälsningar 

Sofie Lönngren & Ellen Jansson 

 

Sofie Lönngren  Ellen Jansson 

Sockerbruksgatan 53  Storgatan 20 

802 00 Gävle  824 30 Hudiksvall 

Tel: 070- 318 38 11  Tel: 076-809 05 44 

sofie_lonngren@hotmail.com                          ellen_088@hotmail.com 

 

Handledare: Karin Lundén  

tele: 0722-120609 
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