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Sammanfattning 
 

Att drabbas av cancer och genomgå cytostatikabehandling kan inverka på patienters 

sexualitet. Sjuksköterskor bör se till patienters alla behov för att kunna ge en god omvårdnad.  

Syftet var att beskriva sjuksköterskors reflektioner kring ämnet sexualitet i omvårdnadsarbetet 

med cytostatikabehandlade vuxna patienter med cancer. Studiens metod var empirisk med 

deskriptiv design och kvalitativ ansats. Datainsamlingen skedde via semi-strukturerade 

intervjuer med sex sjuksköterskor från en onkologisk klinik i Mellansverige. I huvudresultatet 

presenteras två kategorier, information om sexualitet vid start av cytostatikabehandling och 

omständigheter som påverkade samtal om sexualitet. Sjuksköterskorna ansåg att det var deras 

ansvar att informera om sexualitet och att information om ämnet var betydelsefullt. Patienters 

intresse och behov styrde informationen, men alla patienter fick inte information om 

sexualitet. Anledning till detta kunde vara att sjuksköterskorna inte ville genera patienter. 

Sjuksköterskorna hade inte erhållit någon kunskap om sexualitet genom utbildning. 

Kunskapen hade sjuksköterskorna erhållit genom arbetslivserfarenhet. Slutsats, för att som 

sjuksköterska regelbundet kunna informera patienter om hur sexualiteten kan påverkas av 

cytostatikabehandling vid cancersjukdom behövs vidare kunskaper. Detta för att kunna 

minska den spänning som finns kring ämnet sexualitet. 

 

Nyckelord: Sjuksköterska, sexualitet, patienter, cancer/neoplasm, cytostatikabehandling 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 

To suffer from cancer and going through treatment with chemotherapy can affect patients’ 

sexuality. Nurses should pay regard to all needs of the patients to be able to provide good 

nursing care. The aim of the study was to describe the nurses’ reflections around sexuality as 

a part of their nursing practice, related to adult patients with cancer going through 

chemotherapy.  The study is based on qualitative interviews with a descriptive design. The 

interviews were conducted through semi-structured questions and the study group consisted of 

six nurses who worked at an oncology clinic in the central part of Sweden. The main result 

showed two categories, information about sexuality at the start of chemotherapy and 

circumstances that could affect conversation about sexuality. The nurses considered it to be 

their responsibility to inform the patient about sexuality and that information was meaningful. 

The patient’s interest and need directed the information, but all patients’ did not get 

information about sexuality. A reason to this could be that the nurses did not want to 

embarrass the patients. The nurses had not gained any knowledge about sexuality through 

education. The knowledge the nurses had gained came from work experience. Conclusion, to 

inform patients about how their sexuality can be affected by going trough treatment with 

chemotherapy regularly, nurses need further knowledge. This could reduce the tension that 

exists around the topic sexuality. 
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Introduktion 
Att drabbas av cancer och genomgå behandling med cytostatika kan påverka en individ såväl 

fysiskt som psykiskt (Badr & Taylor 2009). Detta kan leda till att sexualiteten hos den 

drabbade påverkas på olika sätt (Hordern & Street 2007, Mercadante et al. 2010, Hellbom & 

Thomé 2011). Som sjuksköterska ingår det att i omvårdnadsarbetet se patienter ur ett 

helhetsperspektiv (Socialstyrelsen 2005). Det innebär även att sjuksköterskan 

uppmärksammar sexualitet som en del i patienters behov (Kristoffersen et al. 2005). 

Sexualitet anses vara ett viktigt ämne att informera och samtala om med patienter, men 

fortfarande verkar detta vara eftersatt i omvårdnadsarbetet (Higgins et al. 2006, Lavin & Hyde 

2006, Kotronoulas et al. 2009, Saunamäki et al. 2010, Olsson et al. 2012).  

 

Historik 

Vår västerländska kultur har under lång tid förnekat sexualitet (Kristoffersen 2005, Lundberg 

& Löfgren-Mårtensson 2010). Från att i Gamla testamentet ha bestämda regler för sexuellt 

handlande till att under medeltiden ha kyskhetsbälte på sin kvinna. Kvinnan erkändes som det 

andra könet under 1800-talet, men den stränga synen på sexualitet förekom fortfarande 

(Kristoffersen et al. 2005). Nytänkande kring sexualitet uppstod i början av 1900-talet då 

vetenskaplig och medicinsk kunskap utvecklades (Kristoffersen 2005, Geels & Roos 2010, 

Lundberg & Löfgren-Mårtensson 2010). Obligatorisk undervisning om sexualkunskap i 

skolan infördes på 1950-talet och en större öppenhet gällande sexualitet och människokroppen 

följde efter kvinnofrigörelsen på 1960- och 70-talet (Kristoffersen et al. 2005). Betydelsen av 

reproduktion gjorde att sexualitet kom att accepteras i större utsträckning (Geels & Roos 

2010, Lundberg & Löfgren-Mårtensson 2010). I dagens samhälle är sexualitet ett accepterat 

begrepp och information finns att tillgå i tidningar, på Internet och TV (Kristoffersen et al. 

2005).  

 

Sexualitet  

Sexualitet är en del av människan och följer oss hela livet, det kan innebära sexuell lust till sig 

själv, sin partner och även förknippas med livskvalitet (Hellbom & Thomé 2011). World 

Health Organisation (WHO) definierar sexualitet som sex, könsidentitet, sexuell läggning, 

erotik, njutning, intimitet och reproduktion. Sexualitet kan uttryckas i flera olika 

dimensioner varav tankar, fantasier, beteenden och relationer är några av dem. Sexualitet 

påverkas av biologiska, psykologiska, sociala, ekonomiska, politiska, kulturella, etiska, 
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lagliga, historiska, religiösa och andliga faktorer (WHO 2002).  Ordet ”sexuell hälsa” blir allt 

vanligare och används för att beskriva tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt 

välbefinnande relaterat till sexualitet (WHO 2002, Lundberg & Löfgren-Mårtensson 2010).  

 

Cancer och sexualitet 

Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar (Socialstyrelsen 2009) och antalet 

diagnostiserade fall av cancer har ökat i Sverige de senaste två decennierna (Socialstyrelsen 

2012). Det beräknas att var tredje person under sin livstid kommer att drabbas av en 

cancerdiagnos. I Sverige är de vanligaste cancersjukdomarna i följande ordning prostata-, 

bröst- och tjocktarmscancer (Socialstyrelsen 2009).    

Oavsett cancerform och dess behandling så kan sexualiteten påverkas på många sätt 

(Hordern & Street 2007). Cancer påverkar både patienter fysiskt och psykiskt, vilket kan ha 

långsiktiga effekter på känslor och förhållanden. Förändringar i sexualiteten hos patienter med 

cancer kan försämra och försvaga deras förhållanden om de är ovilliga att tala öppet om sina 

sexuella problem (Badr & Taylor 2009). Det finns i huvudsak tre behandlingsmetoder för 

cancer, vilka är operation, strålning eller behandling med läkemedel (Holmér 2011).  

 

Cytostatikabehandling 

Cytostatikabehandling kan ges till patienter både för att bota och lindra olika 

cancersjukdomar. Vid behandlingstillfället på sjukhuset ges cytostatika oftast via dropp under 

några timmar. Detta upprepas under en till fyra dagar för att sedan börja om på nytt efter ett 

uppehåll, beroende på behandling och individ (Nordström 2011). De flesta behandlingar 

innebär en kombination av olika läkemedel. Dosen ska vara tillräcklig för att tumörcellerna 

ska brytas ner samtidigt som biverkningarna inte får skada frisk vävnad. Vanliga biverkningar 

av cytostatikabehandling som kan påverka sexualiteten är illamående och kräkningar, 

håravfall, slemhinnepåverkan, sterilitet, menstruationspåverkan och trötthet (Hellbom & 

Thomé 2011). Andra biverkningar som även kan leda till minskad sexlust är brist på energi, 

sjukdomskänsla och depression. Mer specifikt för kvinnor så kan lägre nivåer av östrogen 

göra att vaginan torkas ut och bli mindre elastisk. För män kan ibland testosteronproduktionen 

påverkas av cytostatikabehandling (Mercadante et al. 2010). Vissa biverkningar är bestående 

medan de flesta försvinner när behandlingen avslutas (Mercadante et al. 2010, Nordström 

2011). Biverkningar kan variera beroende på känslighet hos patienten och vilken kombination 
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av cytostatika som används. För att kunna få hjälp av sjuksköterskan är det viktigt att 

patienter berättar om sina biverkningar (Nordström 2011).    

 

Patienters behov av information om sexualitet 

Patienter ansåg att de hade ett stort behov av att tala om sina sexuella problem med 

sjuksköterskor (Flynn et al. 2012). Män och yngre patienter tyckte att det var viktigare med 

samtal om sexualitet än vad kvinnor och äldre patienter tyckte (Flynn et al. 2012, Hautamäki-

Lamminen et al. 2013). Patienter ansåg att sjuksköterskor bör vara medvetna om att varje 

patient har sin egen definition av vad sexualitet innebär (Southard & Keller 2009). 

Om information om sexualitet uteblev så upplevde patienter det som besvärligt och de 

kände att de inte fick någon möjlighet att förbereda sig inför eventuella sexuella problem. 

Något som kunde underlätta för patienter var om deras partner hade möjlighet att vara 

delaktiga vid samtal om sexualitet (Flynn et al. 2012). Patienter och deras partner behövde 

praktiska råd, emotionellt stöd och information om sexualitet för att kunna hantera intima 

sexuella förändringar, förändrad självbild och sjukdomen (Adams et al. 2009, Hautamäki-

Lamminen et al. 2013). Det framkom att patientens partner hade behov av information om 

prognos, behandling och sexualitet i samband med cytostatikabehandling (Adams et al. 2009, 

McCarthy 2010). Utebliven information om sexualitet kunde leda till oro och stress hos 

patientens partner (McCarthy 2010). Gällande sexualitet handlade funderingar om allt från 

hårförlust till fysisk och emotionell närhet (Adams et al. 2009, McCarthy 2010). För att få 

information av sjuksköterskan var partnern själv tvungen att ställa frågor. Det främsta sättet 

för att få information var genom att följa med patienten på vårdbesök (McCarthy 2010). 

Patienter som levde i ett fast förhållande ansåg att information om sexualitet var viktigare 

jämfört med de som var ensamstående (Flynn et al. 2012). Trots detta så trodde 

sjuksköterskor att patienter som levde i en fast relation oftast på egen hand löste eventuella 

problemen tillsammans med sin partner och därmed inte var i behov av information och 

samtal om sexualitet (Olsson et al. 2012). 

 

Sjuksköterskan och information om sexualitet 

I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor står det att patienters fysiska, 

psykiska, sociala, kulturella och andliga omvårdnadsbehov ska tillgodoses (Socialstyrelsen 

2005). Sjuksköterskan ska vara uppdaterad i relevant information och arbeta för en 
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evidensbaserad omvårdnad som överensstämmer med den senaste vetenskapen 

(Socialstyrelsen 2005, Svensk Sjuksköterskeförening 2007). 

Sjuksköterskan har informationsplikt vilket betyder att patienter enligt lag har rätt att få 

information om den behandling de får och dess konsekvenser. Patienter ska få denna 

information om sexualitet utan att själv behöva inleda samtal eller kräva information 

(Kristofferssen et al. 2005). 

Sjuksköterskor ansåg att informera och samtala om sexualitet med patienter ingick i 

deras ansvar och i deras arbetsuppgifter (Saunamäki et al. 2010, Olsson et al. 2012). Trots 

detta så visade flera studier att information och samtal sällan ingick i sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete (Higgins et al. 2006, Lavin & Hyde 2006, Kotronoulas et al. 2009, 

Saunamäki et al. 2010, Olsson et al. 2012). Att rutinmässigt fråga eller informera om sexuella 

problem förekom sällan (Kotronoulas et al. 2009) och sjuksköterskorna ansåg att initiativet 

till samtal om sexualitet huvudsakligen låg hos patienter (Lavin & Hyde 2005, Kotronoulas et 

al. 2009). En god kommunikation mellan sjuksköterska och patient kan underlätta vid 

information och samtal (Eide & Eide 2009).  

 

Omvårdnadsteori enligt Joyce Travelbee  

För Joyce Travelbee är omvårdnad en mellanmänsklig process och ett centralt begrepp i 

hennes omvårdnadsteori är kommunikation. Möte och relation mellan sjuksköterska och 

patient ska bygga på lika värde (Eide & Eide 2009). I teorin finns mening och hopp som 

utgångspunkter och att lidande är en oundviklig del i livet. Lidande kan uppstå för patienter 

när de drabbas av sjukdom eller riskerar att förlora något av betydelse. För patienter kan det 

innebära både fysiskt och psykiskt lidande. När sjuksköterskan lär känna patienten och vad 

som är betydelsefullt för denne kan hon medverka till att lindra och stödja patienten i 

eventuellt lidande (Kristofferssen et al. 2006).  

 

Problemformulering 

Sexualitet är en viktig del av livet och ett begrepp med många aspekter (WHO 2002, Hellbom 

& Thomé 2011). Sjuksköterskor bör ha ett holistiskt synsätt till patienter och kunna se till alla 

deras behov (Socialstyrelsen 2005), trots detta tycks sjuksköterskor av olika anledningar 

sällan tala om sexualitet med patienter (Higgins et al. 2006, Lavin & Hyde 2005, Kotronoulas 

et al. 2009, Saunamäki et al. 2010, Olsson et al. 2012). Att drabbas av cancer och behandlas 

med cytostatika kan påverka individer på ett fysiskt såväl som psykiskt plan, vilket i sin tur 
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kan ha inverkan på sexualiteten (Badr & Taylor 2009, Mercadante et al. 2010, Hellbom & 

Thomé 2011). 

Då få studier tycks ha behandlat ämnet hur svenska sjuksköterskor reflekterar kring 

ämnet sexualitet i samband med cytostatikabehandlade patienter med cancer, finns ett värde i 

att beskriva hur sjuksköterskor reflekterar kring detta. 

 

Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors reflektioner kring ämnet sexualitet i omvårdnadsarbetet med 

cytostatikabehandlade vuxna patienter med cancer. 

 

 

Metod 
Studien är empirisk med deskriptiv design och kvalitativ ansats (Polit & Beck 2012). 

  

Urval och urvalskriterier 

Sjuksköterskorna valdes enligt bekvämlighetsurval på en onkologiavdelning och en 

onkologimottagning på ett sjukhus i Mellansverige. I Polit & Beck (2012) beskrivs det vara 

lämpligt när rekrytering sker vid en specifik klinik. Deltagarna ska vara villiga att delta och 

finnas tillgängliga vid tillfället för studien (Polit & Beck 2012). Det innebar i denna studie att 

vårdenhetschefen för kliniken tillfrågade två sjuksköterskor som hade lång erfarenhet av att 

arbeta med cytostatikabehandling och patienter med cancer på avdelningen, fyra övriga 

sjuksköterskor från mottagningen tillfrågades av vårdenhetschefen vid tillfälle, samtliga 

tackade ja och uppfyllde inklusionskriterierna för att delta i studien och samtliga tillfrågade 

fullföljde studien. Inklusionskriterier för att delta i studien var att sjuksköterskorna skulle vara 

legitimerade sjuksköterskor och arbeta med patienter som har cancer och genomgår 

cytostatikabehandling. Exklusionskriterie i studien var att sjuksköterskorna hade mindre än 

sex månaders erfarenhet från aktuell arbetsplats.  

  

Undersökningsgrupp 

Sjuksköterskornas ålder varierade mellan 31 till 60 år, medelålder 40. Antal arbetade år på 

aktuell arbetsplats varierade mellan 3 till 23 år, medelvärde 13 år. Både män och kvinnor 

deltog i studien. 
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Datainsamlingsmetod 

Data insamlades genom semi-strukturerade intervjuer under senare delen av januari 2013 och 

början av februari 2013. För att uppnå en friare struktur på intervjun användes en intervjukarta 

med förbestämda områden under samtliga intervjuer (Thomsson 2010). Båda författarna 

medverkade vid samtliga intervjuer och de spelades in digitalt. Under intervjuerna styrde en 

av författarna intervjun utifrån intervjukartan och den andra författaren lyssnade aktivt och 

kompletterade eventuellt intervjun med följdfrågor. Författarna styrde lika många intervjuer, 

tre stycken vardera. Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum i anslutning till aktuell 

arbetsplats utan störande moment och andra personer närvarande. Intervjuernas tidsåtgång 

varierade mellan 18 till 33 minuter, medelvärde 24 minuter. 

 

Tillvägagångssätt 

Ansökan om att få genomföra studien skickades till verksamhetschefen för en onkologisk 

avdelning och en cytostatikamottagning, ansökan skrevs enligt riktlinjer från Högskolan i 

Gävle. Efter muntligt godkännande av verksamhetschefen kontaktades vårdenhetschefen som 

rekryterade sjuksköterskorna. De sjuksköterskor som tackade ja till vårdenhetschefen att delta 

i studien kontaktades personligen av författarna via telefon, för att bekräfta intresse av 

deltagande. Skriftlig information angående studien samt information om att deltagandet var 

frivilligt lämnades ut till sjuksköterskorna och intervjuer bokades in när författarna besökte 

arbetsplatserna, tid valdes av sjuksköterskorna utifrån de två planerade veckorna för 

genomförandet. 

Intervjun inleddes med frivilliga uppgifter kring bakgrundsdata, som ålder och antal år 

de arbetat på aktuell arbetsplats. Den intervjuade sjuksköterskan fick under intervjun tillgång 

till intervjukartan (figur 1), detta för att själv kunna välja område att tala utifrån samt för att se 

vilka områden intervjun skulle komma att handla om. För att stimulera till en fördjupning av 

sjuksköterskans svar har följdfrågor som ”hur upplever du”, ”hur menar du” och ”hur känner 

du” använts. För att summera avslutades intervjun med att fråga om sjuksköterskan ”hade 

något mer de ville tillägga”.  
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Figur 1. Intervjukartan som sjuksköterskan hade tillgång till under intervjutillfället. 

 

 

Dataanalys 

Materialet analyserades med beskrivande manifest innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). I nära anslutning till intervjutillfället lyssnades det inspelade materialet 

igenom för att säkerställa ljudupptagning och ljudkvalitet (Polit & Beck 2012). Det inspelade 

materialet delades upp mellan författarna, därefter transkriberades materialet ordagrant enligt 

Olsson och Sörenson (2011). Varje intervju transkriberades enskilt och lyssnades sedan 

igenom av den andre författaren, samtidigt som transkriberingen kontrollerades. För att få en 

djupare förståelse för materialet lästes transkripten ett flertal gånger av båda författarna och 

varje intervju färgkodades. Meningsbärande enheter valdes utifrån studiens syfte, dessa 

kondenserades och kodades utan att innehållets betydelse förändrades (tabell 1). Författarna 

kodade tre intervjuer vardera. Därefter jämfördes och diskuterades koderna och enighet 

uppnåddes. Samtliga koder grupperades efter innebörd i subkategorier och kategorier 

(Graneheim & Lundman 2004), detta gjordes gemensamt. Analysarbetet har kontinuerligt 

granskats av en oberoende part. 
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Tabell 1. Exempel på dataanalys.  

Meningsbärande enhet Kondensering Kod 
(Fråga) Hur menar du när du säger 

“erfarenhet har kommit med åren”? 

 

Att våga fråga, att våga nämna, att 

kanske också hantera när en patient 

frågar mig, hur jag liksom kan hantera 

den biten.. 

Så det tycker jag att jag har fått med 

mig 

Att våga fråga och nämna, att 

hantera när en patient frågar mig, 

det tycker jag att jag har fått med 

mig (erfarenhet) 

Har lärt sig hantera samtal om 

sexualitet tack vare erfarenhet 

Jag tror kanske inte att det är så 

intressant just då i det ögonblicket 

iallafall, när man har fått ett nytt 

cancerbesked och man får, ehh, 

information om behandling och hur den 

ska ges och så, så tror jag inte att det 

finns med riktigt, i deras bild så att 

säga, sen vet jag inte 

Jag tror inte att det är så intressant i 

det ögonblicket, när man har fått ett 

cancerbesked och får information 

om behandling, så tror jag inte att 

det finns med i deras bild  

Sjuksköterskan förmodar att 

patientens fokus ligger på annat 

än sexualitet i första skedet av 

cytostatikabehandling 

Så ibland kan det (information) 

innebära praktiska hinder med tanke på 

de lokaler vi har, 

om en patient sitter här så ligger det en 

där kanske och har någon anhörig med 

eller inne på fyrsalen, vi har ju inga 

enkelrum 

Ibland kan det (information) 

innebära praktiska hinder med 

tanke på de lokaler vi har, vi har 

inga enkelrum 

Ämnet sexualitet kan undvikas på 

grund av flerbäddsrum 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Studiens genomförande följde i huvudsak Helsingforsdeklarationen (Gustafsson et al. 2011). 

Vad som tydligt framhölls i informationen till sjuksköterskorna i denna studie var att 

deltagande i studien var frivilligt och att sjuksköterskorna kunde välja att avbryta medverkan 

utan vidare förklaring. För att minimera risken att sjuksköterskorna skulle känna sig mindre 

kompetenta och utpekade i sitt sätt att arbeta med ämnet sexualitet i omvårdnadsarbetet fick 

sjuksköterskorna före intervjun noggrann information om studiens syfte, vilket var att 

beskriva sjuksköterskornas reflektioner och inte undersöka deras arbetssätt. Alla 

sjuksköterskorna fick samma information. Uppgifterna har behandlats med konfidentialitet, 

detta innebär att inget i studiens resultat kan kopplas till enskild individ (Polit & Beck 2012). 
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Enligt Sykepleiernes Samabeide i Nordens (2003) rekommendationer erhölls skriftligt 

samtycke till att delta i studien innan intervjuerna påbörjades. Avidentifiering har skett genom 

att inga personliga bakgrundsuppgifter lämnats kvar på transkripten. Det transkriberade 

materialet kodades med siffror och det förvarades så att utomstående inte kunde ta del av det.  

 

 

Resultat 
Ur analysarbetet framträdde två kategorier, information om sexualitet vid 

cytostatikabehandling och omständigheter som kan påverka samtalet om sexualitet samt elva 

subkategorier, (tabell 2). Resultatet presenteras i löpande text med subkategorierna under 

tillhörande kategori. Sjuksköterskorna kommer i vissa fall att benämnas som hon. För att 

stärka resultatet kommer citat från intervjuerna att användas. Efter citatet kommer fiktiva 

namn att användas, detta för att urskilja olika intervjuer. För att öka förståelsen har talspråk 

förenklats och förtydligats för att tydliggöra ur vilket sammanhang citatet är taget.     

 

Tabell 2. Resultatets kategorier och subkategorier. 

 

Subkategorier Kategorier 
Muntlig information om sexualitet vid start av 

cytostatikabehandling 

Information om sexualitet vid cytostatikabehandling 

Skriftligt stöd för sjuksköterskorna vid information om 

sexualitet 

Betydelsen av att ta upp sexualitet i muntlig och skriftlig 

patientinformation 

Ansvar att ta upp ämnet sexualitet 

Patienters behov och intresse av information om 

sexualitet 

Relation mellan sjuksköterska och patient   

Vad sexualitet innebar för sjuksköterskorna Omständigheter som påverkade samtal om sexualitet 

Sexualitet var ett laddat ämne 

Sjuksköterskans kunskap och uppfattning om patienters 

kunskap om sexualitet 

Hindrande omständigheter i mötet med patienter 

Närstående eller partner närvarade vid information om 

sexualitet 
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Information om sexualitet vid cytostatikabehandling  

Vid start av behandling med cytostatika ansvarar sjuksköterskor för ett samtal med patienter. I 

detta samtal ingår information om bland annat biverkningar och i den delen ingår sexualitet. 

Ytterligare muntlig information om sexualitet vid start av cytostatikabehandling gavs när det 

fanns tillfälle och det framkom att det inte fanns några riktlinjer kring information om 

sexualitet. Sjuksköterskorna använde sig av skriftligt stöd vid information om sexualitet i form 

av broschyrer som de i sin tur kunde ge till patienter. Betydelsen av sexualitet i informationen 

till patienter ansågs viktigt för att patienter skulle få möjlighet att känna sig trygga i sin 

behandling. Vidare ansåg sjuksköterskorna att det var deras ansvar att ta upp ämnet sexualitet 

men att det ofta glömdes bort. Det var patienters behov och intresse av information om 

sexualitet som styrde samtalet med sjuksköterskan och om patienter hade behov av vidare 

samtal och information vid senare tillfälle var detta möjligt. Det beskrevs att relationen 

mellan sjuksköterska och patient inte påverkades av att samtala om sexualitet och kunde i 

vissa fall leda till en djupare relation.  

 

Muntlig information om sexualitet vid start av cytostatikabehandling 

Vid första samtalet mellan sjuksköterska och patient informerade sjuksköterskan bland annat 

om biverkningar vid cytostatikabehandling och att sexualitet var en del som kunde påverkas. 

Ämnet sexualitet berördes oftast genom att informera om sköra slemhinnor. Hur ingående 

informationen var om ämnet varierade, alla patienter fick inte information om sexualitet. 

Majoriteten av sjuksköterskorna berättade att de kände sig trygga i att samtala om sexualitet 

och tog upp ämnet när omständigheterna var passande. Det var inte alltid optimala 

förutsättningar vid det första informationstillfället. Detta kunde leda till att ämnet glömdes 

bort och att patienterna inte fick någon information om ämnet. Sjuksköterskorna beskrev att 

det inte fanns några specifika riktlinjer på kliniken att använda vid information och samtal om 

sexualitet och någon sjuksköterska ansåg att det inte fanns behov för det.  

 

“Man lägger kanske basen i det här med slemhinnorna och pratar  

 mest kring det, alltså inledningsvis och sen så kommer det  

 lite kort, väldigt kort information om det sexuella”(Liv). 

 

Skriftligt stöd för sjuksköterskorna vid information om sexualitet 

Sjuksköterskorna berättade att de använde skriftlig information om sexualitet i form av en 

broschyr från cancerfonden som stöd vid samtal om ämnet. De beskrev att broschyren kunde 
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fungera som en mall för vad som togs upp vid information gällande sexualitet. Broschyrerna 

kunde även delas ut till patienter för att eventuellt stimulera till ett samtal om ämnet. Alla 

patienter tilldelades inte broschyren, detta kunde bero på att vissa patienter verkade 

ointresserade eller så ansåg sjuksköterskan att den inte var passande.  

 

Betydelsen av att ta upp sexualitet i muntlig och skriftlig patientinformation 

Sjuksköterskorna ansåg att information om sexualitet hade stor betydelse för patienter och var 

en förutsättning för att de skulle känna trygghet och få en förståelse för sin behandling. Under 

pågående behandling antog sjuksköterskorna att närhet och kroppskontakt mellan patienter 

och deras partner kunde få större betydelse. Sjuksköterskorna ville med information om 

sexualitet hjälpa patienter och svarade så gott de kunde på eventuella frågor. Vidare beskrevs 

att praktiska råd och tips kring sexualitet kunde underlätta och förebygga obehag för patienter. 

Någon sjuksköterska förtydligade att hon inte var intresserad av patienters sexliv utan ville 

informera om vad som är viktigt att tänka på kring ämnet i samband med 

cytostatikabehandling. En gemensam förhoppning hos sjuksköterskorna var dock att 

sexualitet skulle komma att bli en viktig del i den allmänna informationen till patienterna. 

 

 “Jag är bara ute efter och råda dem(patienter), vad man ska tänka på när man får 

behandling med cytostatika, och få dem att känna sig trygg med det” (Kim). 

  

Ansvar att ta upp ämnet sexualitet  

Att informera om sexualitet i samband med cytostatikabehandling beskrevs som både 

sjuksköterskan och läkarens ansvar. Att samtala om känsliga ämnen beskrevs som något som 

ingick i sjuksköterskerollen. Det gällde att sätta sitt eget eventuella obehag åt sidan och ta sitt 

ansvar för patienten. Några sjuksköterskor berättade att de började tala om sexualitet för att 

visa för patienter att ämnet var accepterat att fråga om. Därefter var det upp till patienter att ta 

upp ämnet om frågor eller funderingar uppstod. Någon sjuksköterska var osäker på om det var 

hennes ansvar att följa upp med information och frågor till patienter senare i behandlingen. 

Trots ansvarsinsikt beskrevs det att ämnet sexualitet glömdes bort vid information. Några 

sjuksköterskor berättade att de aldrig inlett ett samtal om sexualitet med patienter. Vidare 

förklaring till vad detta kunde bero på saknades, men det fanns en vilja från flera 

sjuksköterskor att i alla fall försöka nämna ämnet för patienter.  
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Patienters behov och intresse av information 

Det som styrde information och samtal om sexualitet beskrevs vara patienters behov och 

intresse. Det var upp till sjuksköterskan att identifiera detta och avgöra om patienter var 

mottagliga för att ta emot information om sexualitet. Om patienterna var tysta, inte ställde 

frågor eller avböjde information om sexualitet så förmodade sjuksköterskorna att patienterna 

inte hade intresse av att samtala om ämnet. Någon sjuksköterska beskrev att hon inte trodde 

att patienter hade något behov av information och samtal om sexualitet. För att 

uppmärksamma intresse hos patienter beskrev någon sjuksköterska att hon gjorde detta genom 

att närma sig ämnet försiktigt. Om behov av vidare samtal efter första mötet fanns, kunde 

patienter senare i behandlingen ta upp frågor om sexualitet. Sjuksköterskorna beskrev att det 

sällan utnyttjades och kunde bero på att det fanns få tillfällen med utrymme för frågor. 

  

“Vilken information vi ger ligger ofta i vår betraktelse av patienten,  

vad kan den här patienten behöva ha för information” (Nina). 

  

Relation mellan sjuksköterska och patient 

Sjuksköterskorna beskrev att relationen till patienter inte påverkades av att informera eller 

samtala om sexualitet, den kunde till och med förbättras. När ämnet sexualitet kom upp så 

hade grunden till relationen oftast redan skapats. Relationen mellan sjuksköterska och patient 

ansågs av sjuksköterskorna mer bero på personlighet hos individer än på samtal om specifika 

ämnen.  

  

Omständigheter som påverkade samtal om sexualitet 

Förutsättningar för att samtala om sexualitet i omvårdnadsarbetet berodde bland annat på vad 

sexualitet innebar för sjuksköterskorna. Sexualitet beskrevs som ett brett begrepp och att 

samtala om sexualitet i omvårdnadsarbetet var ett svårt och laddat ämne att ta upp. Vad som 

också påverkade omständigheterna kring att samtala om sexualitet var sjuksköterskornas 

kunskap och uppfattning om patienters kunskap om sexualitet. Sjuksköterskorna hade 

framförallt erhållit sin kunskap genom klinisk erfarenhet och patienternas kunskap hade 

sjuksköterskorna inte reflekterat så mycket över. Hindrande omständigheter i mötet med 

patienter kunde vara att sjuksköterskorna antog att patienterna upplevde ämnet sexualitet som 

pinsamt och att de fick mycket annan information. Patienters ålder och kön samt brist på 

enkelsalar kunde också påverka information och samtal om sexualitet negativt. Att närstående 
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eller partner närvarade vid information om sexualitet kunde både vara ett hinder för samtal 

och underlätta för patienterna.  

 

Vad sexualitet innebar för sjuksköterskorna 

Sexualitet beskrevs som en del av människans behov och en stor del av livet. Det ansågs vara 

ett stort begrepp och innebar till exempel självkänsla, närhet, samliv, känsloliv och 

könsidentitet. De beskrev sexualitet som mycket mer än sex och menade att sex ofta var det 

minst viktiga när det gällde sexualitet.  

  

”Ja, det innebär, hur ska man uttrycka det, det är så mycket,  

inte bara det praktiska utan det är ibland det minst viktiga,  

närhet till någon man tycker väldigt mycket om” (Per). 

  

Sexualitet var ett laddat ämne 

Sexualitet beskrevs av sjuksköterskorna som ett svårt ämne att ta upp med patienter. Detta 

ansågs bero på att sexualitet var ett känsligt och laddat ämne som upplevdes privat och 

personligt för både sjuksköterskor och patienter. Förklaring till detta kunde enligt 

sjuksköterskorna vara att det inte talas öppet om sexualitet i samhället, vilket kunde försvåra 

för ett naturligt samtal mellan sjuksköterska och patient. Vidare berättade de att sexualitet var 

ett ämne som sällan berördes eller helt undveks i samtal med patienter och det framkom 

tveksamheter kring om det sågs som en naturlig del i vården. Ändå påpekade någon 

sjuksköterska att sexualitet var ett mer accepterat och öppet ämne att samtala om idag, jämfört 

med för ungefär tio år sedan.  

  

Sjuksköterskans kunskap och uppfattning om patienters kunskap om sexualitet 

Det framkom tydligt att majoriteten av sjuksköterskorna inte erhållit någon kunskap om 

ämnet från sjuksköterskeutbildningen. De beskrevs att kunskapsbehovet hos sjuksköterskor 

varierade beroende på vilken avdelning de arbetade på. En del sjuksköterskor ansåg sig ha 

tillräckliga kunskaper medan andra upplevde att de hade för lite kunskaper i ämnet. Vissa 

sjuksköterskor berättade att det inte hade någon djupare kunskap i ämnet och att det inte heller 

förekom några specifika kurser för att skaffa detta. Möjligheten att inhämta vidare kunskap 

var genom eget intresse. 

Sjuksköterskorna hade erhållit den kunskap de hade om information och samtal om 

sexualitet tack vare arbetslivserfarenhet som sjuksköterska. Den erfarenhet sjuksköterskorna 
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hade skaffat sig genom arbetslivserfarenhet, beskrevs kunna hjälpa till att identifiera 

patienters behov av information och samtal om sexualitet. Vissa beskrev att oerfarna 

sjuksköterskor kunde uppleva information och samtal om sexualitet som obehagligt.  

Någon sjuksköterska ansåg att patienter var pålästa och medvetna om ämnet sexualitet. 

Samtidigt som flertalet av sjuksköterskorna inte hade någon synpunkt eller hade reflekterat 

över patienternas kunskap. Det beskrevs att det kunde bero på svårigheter att bedöma 

kunskapsnivån och någon sjuksköterska förklarade att hon inte var intresserad av att ta reda 

på patienternas kunskap om sexualitet. 

 

”Ja tänker att ofta är sexualitet något privat,  

som man inte diskuterar så mycket” (David).  

 

Hindrande omständigheter i mötet med patienter 

Sjuksköterskorna beskrev att de inte tog upp ämnet sexualitet med patienter för att de 

misstänkte att de kunde upplevas pinsamt, obekvämt, obehagligt eller generande för 

patienterna. Vidare beskrevs att de tänkte på patienters bästa och ville inte utsätta dem för 

jobbiga situationer. Sjuksköterskorna var av uppfattningen att patienterna fokuserade på andra 

delar i livet än sexualitet i början och under pågående cytostatikabehandling. Patienterna fick 

även så mycket annan information innan behandlingen startade, vilket kunde göra att de hade 

svårt att smälta alla intryck och sjuksköterskorna upplevde då att information om sexualitet 

var mindre viktigt. Därför ansågs det bättre att informera om sexualitet senare i behandlingen. 

Några av sjuksköterskorna menade att patienterna inte hade något behov alls av att tala 

om sexualitet. Samt att det ansågs vara svårt för patienterna att själva ta upp ämnet och att 

deras egen förändrade kroppsuppfattning efter behandling kunde påverka.  

 

“Många är chockerade, de kan ha varit så att det har gått så fort  

(i sjukdomsförloppet) så att själen inte har hunnit med och plötsligt  

är de här och ska ha behandling” (Per). 

  

Brist på enkelsalar var en situation som beskrevs kunde påverka samtal om sexualitet. Detta 

då sjuksköterskorna förmodade att patienter som delade rum kunde uppleva det pinsamt att 

samtala om ämnet. Vilket kunde leda till att information och samtal om sexualitet uteblev. Att 

kunna tala ostört och inte bli avbruten ansågs av sjuksköterskorna väsentligt i 

omvårdnadsarbetet och framförallt vid det första informationssamtalet.  
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“Jag kan prata om illamående när det sitter någon här, och jag kan prata 

 om håravfall, jag kan prata om diarréer som man kan få av det hela, 

 när det sitter någon bredvid, men jag pratar inte om sexlivet” (Ida). 

 

Patienters ålder och kön kunde påverka samtal om sexualitet. Bland sjuksköterskorna fanns 

det delade meningar om det var svårare eller lättare att tala med äldre, yngre eller patienter av 

motsatt kön. En del sjuksköterskor berättade att de förknippade information och samtal om 

sexualitet med yngre patienter. Detta beskrevs att det kunde bero på att yngre personer ansågs 

vara sexuellt aktiva i större utsträckning. Vidare beskrevs att information till ensamstående 

äldre inte alltid upplevdes relevant eller av betydelse. Några sjuksköterskor sa sig inte 

påverkas av detta utan informerade oavsett ålder och kön hos patienter. 

 

Närstående eller partner närvarade vid information om sexualitet  

Att patienters partner närvarade vid information om sexualitet kunde vara positivt berättade 

sjuksköterskorna. De beskrev att det kunde underlätta för patienter om partnern var med, detta 

för att patienter då inte behövde återberätta informationen om sexualitet. Att partnern 

närvarade var även viktigt då de fick möjlighet att ställa frågor och komma med funderingar. 

I motsats till detta beskrevs att närstående som närvarade vid information kunde vara en 

svårighet. Den främsta orsaken till detta var när andra närstående än patientens partner 

närvarade och det kunde innebära att sjuksköterskorna undvek ämnet och valde att informera 

om det vid ett annat tillfälle. Någon sjuksköterska beskrev att hon helt undvikit att ta upp 

ämnet sexualitet då närstående eller partner närvarade för att undvika att genera patienten.  

 

“Om det är en kvinna med bröstcancer så sitter oftast maken med, då  

berättar man att man inte ska bli gravid under cytostatikabehandling,  

det är viktigt att man skyddar sig, då får han också höra det, det kan  

kännas skönt för henne, att hon inte behöver säga det i sin tur”(Liv). 
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Diskussion  

Huvudresultat 

Från de sex intervjuerna med sjuksköterskorna framträdde två kategorier, information om 

sexualitet vid start av cytostatikabehandling och omständigheter som påverkade samtal om 

sexualitet. Huvudresultatet som framkom var att sjuksköterskorna ansåg att de var deras 

ansvar att informera om sexualitet. De gånger då sexualitet berördes inledde sjuksköterskorna 

ämnet med att samtala om biverkningar, främst sköra slemhinnor. Sjuksköterskorna beskrev 

att de inte hade erhållit någon kunskap om sexualitet genom utbildning. Kunskapen de erhållit 

var genom arbetslivserfarenhet. De ansåg att information om ämnet var betydelsefullt för att 

patienter skulle känna sig trygga med sin behandling och de var även patienters intresse och 

behov som styrde informationen. Relationen mellan sjuksköterska och patient påverkades inte 

av att informera och samtala om sexualitet. Trots detta framkom flera omständigheter som 

påverkade information och samtal och de beskrev att ämnet ofta glömdes bort i 

omvårdnadsarbetet. Sexualitet ansågs vara ett laddat ämne och sjuksköterskorna ville inte 

genera patienter då de förmodade att ämnet kunde upplevas som pinsamt. Att patienter delade 

rum under behandling kunde bidra till att sjuksköterskan undvek att informera om sexualitet 

och detta gjordes även när patienters närstående förutom partner närvarade. I båda fallen 

ansåg sjuksköterskorna att det passade bättre att informera om sexualitet vid ett annat tillfälle. 

 

Resultatdiskussion  

Sjuksköterskorna i studien var medvetna om att sexualiteten kunde påverkas vid 

cytostatikabehandling och de beskrev att ämnet oftast berördes genom att informera om 

biverkningar. Detta överensstämde med Olsson et al. (2012) som i sitt resultat beskrev att 

samtal om sexualitet oftast inleddes med information om biverkningar. Sjuksköterskorna i 

föreliggande studie gav enbart exempel på hur de närmade sig ämnet sexualitet genom att tala 

om sköra slemhinnor. De patientsituationer som nämndes handlade uteslutande om kvinnliga 

patienter och endast en sjuksköterska tog upp ett exempel med en manlig patient. Ungefär lika 

många män som kvinnor drabbas av cancer (Socialstyrelsen 2009), men hur fördelningen 

mellan manliga och kvinnliga patienter var på avdelningen och mottagningen där studien 

genomfördes framgick inte. Alltså skulle en anledning till att de enbart berättade om 

information och samtal med kvinnor vara att de behandlade fler kvinnliga patienter. 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie hade uppfattningen att sexualitet var av stor 

betydelse för patienter, trots detta så glömdes ämnet bort. Detta stämde överens med 
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Nakopoulou et al. (2009), då sjuksköterskorna beskrev att ämnet sexualitet var en viktig del i 

vården men trots detta berördes ämnet inte med patienter. Flynn et al. (2012) presenterade att 

patienter tyckte att information och samtal om sexualitet var viktigt, men att de inte fick 

tillräckligt med information om ämnet. Att flera studier kommer fram till liknande resultat 

gällande detta lyfter frågan om information om sexualitet kan vara försummat inom 

omvårdnadsarbetet. En förklaring kan även tänkas ligga i att patienter inte frågar om påverkan 

på sexualiteten relaterat till cytostatikabehandling. 

Sjuksköterskorna i studien ansåg att det ingår i sjuksköterskerollen att diskutera 

känsliga ämnen, till exempel sexualitet. De beskrev att de började tala om sexualitet med 

patienter för att visa att det var accepterat att fråga om. Det beskrevs även av Krebs (2008) att 

när sjuksköterskor tog upp ämnet sexualitet så normaliserades det och patienter visste att det 

var okej att diskutera sexuella problem. En god relation och kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient kan underlätta vid information och samtal om sexualitet (Eide & 

Eide 2009). En förutsättning för en god relation mellan sjuksköterska och patient baseras på 

ömsesidig tillit, förståelse och kontakt (Kristoffersen et al. 2006). Enligt Joyce Travelbee så är 

det ändå möjligt att ha en god kommunikation mellan sjuksköterska och patient utan att ha en 

god relation. Vidare beskriver Travelbee att sjuksköterskan kan hjälpa patienter att behärska 

och förstå sin sjukdom eller sitt lidande med hjälp av god kommunikation (Eide & Eide 

2009). För att kunna förstå patienters aktuella tillstånd och ge en god omvårdnad till patienter 

krävs empati och sympati. För patienter kan sexualiteten vid cytostatikabehandling påverkas, 

vilket kan innebära upplevelser av både fysiskt och psykiskt lidande. Dessa upplevelser kan 

inte sjuksköterskan förstå utan att kommunicera med patienter och på så vis identifiera om 

behov av information och samtal om sexualitet finns. 

Ämnet sexualitet beskrevs av sjuksköterskorna som viktigt och betydelsefullt för 

patienter, trots detta glömdes det bort. Sjuksköterskorna beskrev att de kände sig trygga i att 

informera och tala om sexualitet, trots detta uteblev information och samtal. Det finns alltså 

motsägelser i resultatet som kan spegla att ämnet tycktes vara komplicerat för 

sjuksköterskorna. En förklaring till varför alla patienter inte fick muntlig eller skriftlig 

information kunde vara att sjuksköterskan inte tyckte att det var nödvändigt. I och med detta 

var det tydligt att alla patienter inte fick möjlighet till samma omvårdnad, trots att alla har rätt 

till det enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982).  

Sjuksköterskorna i denna studie ansåg att de hade lika stort ansvar som läkare att 

informera patienter om sexualitet. Detta överensstämmer inte med Nakopoulou et al. (2009) 

och Julien et al. (2010), där sjuksköterskorna ställde sig tveksamma till om information om 
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sexualitet var sjuksköterskans ansvar. I och med att sjuksköterskorna i föreliggande studie 

anser att det ingår i deras ansvar så kan möjligheterna till information och samtal om 

sexualitet öka för patienter. 

I studiens resultat presenteras uppfattningar från sjuksköterskorna som kan ha hindrande 

effekter på information och samtal om sexualitet. De berättade att de misstänkte att ämnet 

sexualitet kunde upplevas pinsamt, obekvämt, obehagligt och generande för patienter. Detta 

beskrevs som en anledning till att ämnet undveks. Liknande resultat presenterades av Higgins 

et al. (2006), Beck & Justham (2009), Kotronoulas el al. (2009) och Olsson et al. (2012) där 

det beskrevs att sjuksköterskor kunde undvika ämnet för att inte genera patienter. Enligt 

Travelbees omvårdnadsteori ska sjuksköterskan inte ha förutfattade meningar om hur 

patienter borde vara eller vad de känner, utan se varje patient som en person med individuella 

behov (Eide & Eide 2009). Att sjuksköterskorna upplevde ämnet sexualitet som privat och att 

det därför sällan berördes i omvårdnadsarbetet överensstämmer med Nakopoulou et al. (2009) 

och Julien et al. (2010) som presenterar liknande resultat. 

Sjuksköterskorna beskrev sexualitet som ett viktigt ämne för patienter men de antog att 

patienter fokuserade på andra delar i livet än sexualitet i första skedet av 

cytostatikabehandling. Detta antagande överensstämmer med Olsson et al. (2012) där 

sjuksköterskorna antog att patienterna inte fokuserade på sexualitet i början av sin behandling. 

Tidigare studier visade att patienter hade ett behov att få veta hur deras sexualitet kunde 

komma att påverkas av sjukdom och behandling (Hordern & Street 2007, Krebs 2008, Adams 

et al. 2009, Southard & Keller 2009, Flynn et al. 2012, Hautamäki-Lamminen et al. 2013) 

vilket tydligt visar på att behovet av information om sexualitet finns.  

Erfarenhet lyftes som viktigt för att kunna se till patienters alla behov. Enligt Haboubi 

& Lincoln (2003), Kotronoulas el al. (2009) och Olsson et al. (2012), ledde bristande kunskap 

och erfarenhet hos sjuksköterskor till att patienters behov inte uppfylldes och att ämnet 

sexualitet undveks. Detta problem belyses även av Haboubi & Lincoln (2003) och 

Nakopoulou et al. (2009) där sjuksköterskorna ansåg att mer utbildning kunde bidra till att 

öka deras trygghet i att samtala om sexualitet. Sjuksköterskorna i föreliggande studie 

berättade att de inte fått med sig någon kunskap om sexualitet från grundutbildningen. Detta 

överensstämmer med Haboubi & Lincoln (2003), Nakopoulou et al. (2009) och Kotronoulas 

el al. (2009). Då sexualitet utelämnats i utbildningen skulle det kunna bidra till att ämnet 

omedvetet blir tabubelagt och anses som för personligt att tala om med patienter. 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att de inte hade haft någon möjlighet till 

vidareutbildning i samtal om sexualitet. Enligt Joyce Travelbee så kan sjuksköterskan lära sig 
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specifika färdigheter, i detta fall att samtala om sexualitet. Som sjuksköterska pågår lärandet 

av ny kunskap under hela livet (Eide & Eide 2009). Visar sjuksköterskan att hon har den 

kunskapen som krävs för att tillgodose patienters behov kan det bidra till att patienter känner 

tillit till sjuksköterskan (Kristoffersen et al. 2006). 

I föreliggande studie presenteras att patienters ålder och kön kunde påverka samtal om 

sexualitet från sjuksköterskans sida, liknande resultat presenteras av Haboubi & Lincoln 

(2003) och Julien et al. (2010). Sjuksköterskorna beskrev att ha en partner som närvarar vid 

information om sexualitet kunde vara positivt, det var viktigt då partnern hade möjlighet att 

ställa frågor till sjuksköterskan. Att patientens partner har ett behov av att få information 

gällande hur sexualiteten kan påverkas vid sjukdom och behandling beskrivs av Adams et al. 

(2009), McCarthy (2010), Flynn, et al. (2012) och Hautamäki-Lamminen et al. (2013). 

Således finns ett behov av att inkludera partnern vid information och samtal om sexualitet om 

det är möjligt, för att underlätta för patienter såväl som deras partner. 

 

Metoddiskussion  

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors reflektioner, således valdes en deskriptiv 

design (Polit & Beck 2012). Nedan kommer studiens trovärdighet diskuteras utifrån 

Graneheim och Lundman (2004) och Polit & Beck’s (2012) begrepp giltighet (credibility), 

överförbarhet (transferability) och tillförlitlighet (dependability). 

Under arbetets gång har författarnas eventuella förförståelse kring ämnet diskuterats 

med förhoppningen att resultatet inte skulle komma att påverkas. Giltigheten i studien kan 

stärkas av att urval och analys tydligt beskrivs i metoden. För att få ut så relevant information 

som möjligt för studiens syfte valdes sjuksköterskor som hade erfarenhet av att arbeta med 

cytostatikabehandlade patienter med cancer, att delta i studien. För att det inte ska gå att 

identifiera sjuksköterskorna har undersökningsgruppen beskrivits så tydligt som möjligt, men 

antal deltagande män och kvinnor har utelämnats.    

En fördel med att använda bekvämlighetsurval är att det är ett smidigt sätt att rekrytera 

deltagare (Polit & Beck 2012), samt att bortfall minskar (Deacon et al. 1999). För att få så 

beskrivande svar som möjligt är bekvämlighetsurval inte optimalt vid kvalitativa studier då de 

mest informationsrika källorna kan gå förlorade (Polit & Beck 2012). Urvalet i föreliggande 

studie kan tolkas som svagt, då sjuksköterskorna valdes av den anledningen att de fanns nära 

till hands (Deacon et al. 1999). Fördelen med ett bekvämlighetsurval var ändå övervägande 

för denna studie. Vårdenhetschefen rekryterade de deltagande sjuksköterskorna, vilket kan ha 
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påverkat resultatet då författarna till studien inte kunde påverka vilka som tillfrågades. 

Författarna påverkade urvalet av sjuksköterskorna genom inklusions- och exklusionskriterier. 

Trovärdigheten i studien kan stärkas av att sjuksköterskornas ålder och erfarenhet i 

yrket varierade (Graneheim & Lundman 2004) och (Polit & Beck 2012). Studien hade få 

deltagare men de intervjuerna som genomfördes gav ett rikt material som svarade på studiens 

syfte. Fler sjuksköterskor i studien eller om studien genomförts på mer än ett sjukhus hade 

ändå kunnat leda till ett djupare resultat.  

Polit & Beck (2012) rekommenderar att genomföra intervjuer i ett enskilt rum för att 

minska störande moment. Intervjuerna genomfördes så att inga störande moment skulle kunna 

påverka sjuksköterskorna eller ljudupptagningen. För att minska känslan av att känna sig 

obekväm under intervjun är en kort information innan viktig (Kvale & Brinkemann 2009). 

Författarna presenterade ämnet och syftet för sjuksköterskorna innan, med förhoppningen att 

de skulle känna sig bekväma.   

Om den som intervjuar för anteckningar under intervjun kan det upplevas distraherande 

av såväl deltagare som intervjuare (Kvale & Brinkemann 2009). Därmed valdes arbetssättet 

bort och endast inspelningsutrustning användes för att kunna koncentrera sig helt på vad som 

sades under intervjun. För att avsluta och avrunda intervjun på ett bra sätt frågade författarna 

om sjuksköterskan hade något de ville tillägga, vilket rekommenderas av Kvale och 

Brinkemann (2009).  

En intervjuguide användes som stöd för att säkerställa att alla tilltänkta områden 

berördes under intervjuerna. Vid semi-strukturerade intervjuer finns möjlighet att ställa 

följdfrågor, vilket enligt Kvale & Brinkemann (2009) ger den intervjuade en möjlighet att 

utveckla sina svar. Författarna använde sig av följdfrågor, men hade större vana av att 

intervjua funnits hade ytterligare fördjupning av svaren kunnat ske. Det beskrivs av Kvale & 

Brinkmann (2009) att intervjuteknik är en svår metod att lära sig och det krävs erfarenhet för 

att bli en bra intervjuare. I Polit & Beck (2012) beskrivs att en provintervju kan öka 

trovärdigheten, genom att intervjuguiden testas och efteråt kan omarbetas. Författarna var 

medvetna om att den första intervjun skulle kunna bli otillräcklig, detta då det inte 

genomfördes någon provintervju i denna studie. Hade materialet blivit otillräckligt hade 

författarna planer på att utöka till fler intervjuer med fler sjuksköterskor från samma 

arbetsplatser.  

När två personer intervjuar kan det vara lättare att uppmärksamma vad sjuksköterskan 

säger och komplettera varandra med följdfrågor. Att två intervjuare medverkar vid en intervju 
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kan bidra till att den intervjuade känner sig i underläge (Thomsson 2010). Detta kan ha 

påverkat om sjuksköterskorna varit helt uppriktiga i sina svar.  

Analysarbetet efter intervjuerna följde tydliga steg enligt Graneheim och Lundman 

(2004), vilket kan öka trovärdigheten. Då författarna ville analysera vad den transkriberade 

texten sade valdes en manifest innehållsanalys. En oberoende part har granskat materialet 

under arbetets gång. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan trovärdigheten öka genom 

att analysarbetet av texterna har genomförts gemensamt av författarna. Giltigheten stärks om 

passande meningsenheter som svarar på studiens syfte välj ut (Graneheim & Lundman 2004).  

Författarna valde att stärka resultatet genom att presentera citat från intervjuerna. Genom att 

korrigera citat blev texten mer läsbar samt att egna uttryck hos den intervjuade togs bort, 

vilket i sin tur säkrade konfidentialiteten. En ordagrann publicering av citat kan framställa den 

intervjuade på ett negativt sätt (Kvale & Brinkemann 2009).  

Graneheim och Lundman (2004) beskriver överförbarhet som i vilken utsträckning 

studiens resultat kan överföras till andra grupper. För att stärka överförbarheten bör 

urvalsprocedur, undersökningsgrupp och dataanalys tydligt förklaras (Polit & Beck 2012), 

hänsyn har tagits till detta. Genom att tillvägagångssätt finns tydligt beskrivet kan läsaren 

själv ta ställning till om resultatet kan överföras.  

Enligt Polit & Beck (2012) beskrivs tillförlitlighet bero på förändringar över tid.  

Tillvägagångssättet under samtliga intervjuer var detsamma och de genomfördes under en 

kort tidsperiod, vilket kan höja studiens tillförlitlighet.  

 

Allmändiskussion 

Föreliggande studie kan vara relevant för sjuksköterskor som arbetar med 

cytostatikabehandlade patienter för att uppmärksamma sexualitet som ett behov. Vidare kan 

studien vara relevant för alla sjuksköterskor som möter patienter där deras sjukdom och 

behandling kan påverka sexualiteten. I studien framkom att sjuksköterskor ansvarar för 

allmän information inför cytostatikabehandling varvid biverkningar och sexualitet ingår. 

Studien visar att det finns brister i informationen om sexualitet, då alla patienter inte får denna 

information på grund av olika omständigheter.  

Sexualitet beskrevs av sjuksköterskorna vara ett viktigt ämne för patienter. En 

gemensam förhoppning hos sjuksköterskorna var att sexualitet skulle kunna bli en viktig del i 

den allmänna informationen till patienter. För att uppnå detta skulle ämnet sexualitet kunna 

inbegripas mer i grundutbildningen för sjuksköterskor, detta skulle kunna minska osäkerheten 

kring ämnet. Resultatet av föreliggande studie skulle kunna användas som utgångspunkt för 
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vidare diskussion gällande ämnet sexualitet som en del i omvårdnadsarbetet. Genom att föra 

diskussioner om ämnet sexualitet mellan sjuksköterskor skulle det kunna bli ett mer 

accepterat ämne att samtala om med patienter.  

Vidare kvalitativ forskning för att beskriva ämnet, till exempel en intervjustudie i 

Sverige som beskriver hur patienter och deras partner upplever information och samtal om 

sexualitet med sjuksköterskor i samband med cytostatikabehandling. Detta skulle kunna leda 

vidare till interventionsstudier där modeller för information och samtal gällande sexualitet kan 

provas och utvecklas. 

 

Slutsats  

För att som sjuksköterska regelbundet kunna informera patienter om hur sexualitet kan 

påverkas av cytostatikabehandling vid cancersjukdom behövs vidare kunskaper. Framför allt 

gällande patienters behov av information, detta för att kunna möjliggöra för en god 

omvårdnad. En ökad insikt hos sjuksköterskor gällande om patienter upplever ämnet 

sexualitet som generande eller inte, behövs för att eventuellt kunna minska den spänning som 

finns kring ämnet. Diskussioner mellan sjuksköterskor kan möjliggöra för hur information 

och samtal om sexualitet kan inbegripas mer i omvårdnadsarbetet. 
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