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Sammanfattning    

 

Den sexuella hälsan är ofta betydelsefull för människans välbefinnande. Studier visar att 

det också gäller för äldre människor även om sexualiteten kan ta sig andra uttryck med 

åren. Forskning motbevisar stereotyper om en asexuell ålderdom och synen på äldre 

som en homogen grupp. Det är ofta inte åldern i sig, utan andra livs- och hälsorelaterade 

faktorer som påverkar upplevelsen av sexuell hälsa. Ett viktigt arbetssätt för 

distriktssköterskan är att kommunicera med patienter genom vårdande samtal utifrån ett 

helhetsperspektiv. Forskning tyder på att äldre uppfattar primärvården som den instans 

dit de helst skulle vilja vända sig med frågor om sexuell hälsa. Syftet med studien har 

varit att belysa distriktssköterskors erfarenheter av vårdande samtal med äldre om 

sexuell hälsa. En kvalitativ innehållsanalys utifrån induktiv ansats valdes som metod 

och halvstrukturerade intervjuer genomfördes med sju distriktssköterskor. Resultatet 

presenteras under tre kategorier. Deltagarna ansåg att sexuell hälsa kunde vara viktigt 

för äldre, men deras erfarenheter visade att det var ett ämne som ofta inte 

uppmärksammades och förknippades med osäkerhet. Bland annat vårdcentralernas 

uppdrag och distriktssköterskans attityder och beteenden inför ämnet påverkade om 

ämnet prioriterades. Oftast togs ämnet upp i förbifarten på patientens initiativ. 

Läkemedelsrelaterade frågor hos män fokuserades. Äldre kvinnors sexualitet var ett 

osynligt ämne där framtida forskningsbehov identifierades. Deltagarna efterfrågade mer 

utrymme för sexuell hälsa i vårdutbildningar liksom arbetsverktyg och riktlinjer för att 

underlätta i det vårdande samtalet. Författarna har hittat ett förslag på ett arbetsverktyg 

som skulle kunna tillämpas av distriktssköterskor på vårdcentraler i vårdande samtal 

med äldre om sexuell hälsa. 
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 INLEDNING 

Vård och omsorg om äldre har kommit att bli en ständig aktuell fråga, framför allt med 

tanke på en alltmer åldrande befolkning. Dagens äldre befolkning har under sin livstid 

upplevt omvälvande förändringar i exempelvis politik, ekonomi, teknik och inte minst 

synen på individen och samhället. Denna utveckling tros även ha medfört att synen på 

sexualiteten förändrats, exempelvis genom ”den sexuella revolutionen” under 1960-

talet. Skillnader i hur människor ser på sexualitet och hur, eller om sexualitet är ett 

ämne som det talas om skiljer sig från individ till individ, men är också beroende av till 

exempel socioekonomisk och kulturell bakgrund liksom samhällets normer och medias 

inflytande.  

 

Den generation som är äldre i dag och söker sig till primärvården har kanske inte fått 

tillgång till samma upplysning angående sexualitet som yngre generationer har? 

Läkemedel och olika hjälpmedel har utvecklats för att underlätta, möjliggöra och höja 

njutningen i sexuallivet både för män och kvinnor och internet erbjuder en stor tillgång 

till information. På många sätt lever vi idag i ett samhälle med en relativt öppen syn på 

sexualitet och samliv, men ändå råder en tystnad om framförallt äldres sexualitet både i 

samhället i stort och i hälso- och sjukvården. Vad kan det bero på?  

 

Forskning visar att vi människor idag är sexuellt aktiva högre upp i åldrarna än tidigare. 

Vilka önskemål har äldre om att frågor knutna till sexualitet och sexuell hälsa 

uppmärksammas i hälso- och sjukvården. Vilken beredskap finns att bemöta dessa 

frågor inom hälso- och sjukvården?   

 

I distriktssköterskans profession ingår att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med 

människor i alla åldrar utifrån ett helhetsperspektiv. En människas sexuella hälsa 

påverkar ofta individen på flera sätt, vilket medför att den utgör en viktig del i 

helhetssynen på människan. Författarna anar att distriktssköterskan kan fylla en viktig 

funktion när det gäller att samtala med äldre kring frågor gällande sexuell hälsa. För att 

belysa detta närmare har författarna valt att intervjua distriktssköterskor på 

vårdcentraler om deras erfarenheter kring vårdande samtal med äldre om sexuell hälsa. 

 

Studiens författare har fleråriga erfarenheter av sjuksköterskeyrket inom olika delar av 

hälso- och sjukvården. En av författarna har studerat psykologi med sexologisk 

inriktning parallellt med distriktssköterskeutbildningen. När ämne skulle väljas för den 

här studien konstaterades att sexuell hälsa utifrån distriktssköterskans yrkesområde var 

något som båda författarna önskade lära sig mer om.  

 

 

 BAKGRUND 

Sexualitet och sexuell hälsa är vida begrepp som ofta bär med sig olika betydelser för 

olika individer och grupper. Den sexuella hälsan utgör en viktig del av människans 

välbefinnande. Denna studie är genomförd inom ramen för vårdvetenskap. 

Vårdvetenskapen grundar sig på olika begrepp som ska fördjupa förståelsen av 

vårdandet för att generera en ökad hälsoupplevelse. Ämnet sexuell hälsa knyter an till 

flera vårdvetenskapliga begrepp vilka kommer att redovisas löpande i texten. Nedan 
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redogörs för sexuell hälsa hos äldre utifrån studier som antingen riktar sitt fokus mot 

äldres perspektiv eller hälso- och sjukvårdens perspektiv. Nedan undersöks också hur 

sexuell hälsa hos äldre synliggörs i svenska folkhälsopolitiska rapporter.  

 

 Definitioner av begrepp 

För att kunna använda sig av begrepp knutna till sexualitet har World Health 

Organization (WHO), tillsammans med representanter från sexologisk forskning enats 

kring internationella definitioner av begreppen sexualitet, sexuell hälsa och sexuella 

rättigheter. Den engelska definitionen av sexualitet är allmänt vedertagen och saknar än 

så länge en officiell svensk översättning. 

 

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

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

reproduction. Sexuality is experienced and expressed in thoughts, fantasies, 

desires, beliefs, attitudes, values, behaviors, practices, roles and relationships. 

While sexuality can include all of these dimensions, not all of them are always 

experienced or expressed. Sexuality is influenced by the interaction of biological, 

psychological, social, economic, political, cultural, ethical, legal, historical, 

religious and spiritual factors.” (World Health Organization, 2006) 
 

Sexuell hälsa förklaras vidare som ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och 

socialt välbefinnande kopplat till sexualitet. Det är därmed inte enbart frånvaro av 

sjukdom, funktionsnedsättning eller svaghet. Den sexuella hälsan kräver att vi närmar 

oss sexualitet och sexuella relationer på ett positivt och respektfullt sätt, liksom 

möjligheten till njutbara och säkra sexuella erfarenheter som är fria från förtryck, 

diskriminering och våld. För att en sexuell hälsa ska kunna uppnås och bevaras måste 

individens sexuella rättigheter respekteras, skyddas och uppfyllas (World Health 

Organization, 2006).  

 

Ett annat viktigt begrepp i dessa avseenden är våra sexuella rättigheter. World Health 

Organization (2006) förklarar att de sexuella rättigheterna går hand i hand med de 

mänskliga rättigheterna, vilka är internationellt erkända i lagar och internationella 

dokument. I de mänskliga rättigheterna ingår alla människors rättigheter att utan tvång, 

diskriminering eller våld, få uppleva största möjliga sexuella hälsa inklusive tillgång till 

sexuell och reproduktiv hälsovård, liksom att söka och erbjudas information knuten till 

sexualitet. I de mänskliga rättigheterna ingår även rätten till och respekten för kroppens 

integritet, att fritt få välja partner, att fatta beslut om att vara sexuellt aktiv eller inte, 

liksom rätten till frivilliga sexuella relationer, frivilligt giftermål, att själv välja om och 

när man skaffar barn samt rätten att upprätthålla ett tillfredsställande, säkert och njutbart 

sexualliv (a.a).   

 

I svenska undersökningar brukar Socialstyrelsens definition av äldre tillämpas 

(Socialstyrelsen, 2012). Enligt denna räknas personer mellan 65 och 84 år som ”äldre” 

och personer över 85 år benämns ”de äldsta”. I denna studie definieras äldre som 

personer över 65 år utan någon övre gräns. I internationell forskning används däremot 

ibland andra åldersdefinitioner. Om sådana studier refereras till i denna studie, anges 

åldersgräns om denna är annan än 65 år.   
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 Politiska beslut och styrdokument 

De svenska nationella målen för folkhälsan arbetades fram av Sveriges regering i början 

av 2000-talet. Ett av målen är ”Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv 

hälsa”. I beskrivningen av detta förklaras, vilket som också framkommer i de sexuella 

rättigheterna, att en trygg sexualitet, fri från fördomar, tvång, våld och diskriminering är 

hälsosam. Hälsorisker kopplade till sexuellt beteende ska förebyggas genom att stärka 

individers självkänsla och tillgången till positiva relationer. Ett förebyggande arbete ska 

riktas mot det friska utan att blunda för hälsorisker. Regeringen betonar vikten av vilken 

syn samhället har på sexualitet. Målområdets fokus ligger på den unga människans 

sexualitet liksom på frågor kopplade till reproduktiv hälsa. Grupper som konstateras 

vara osynliga i den svenska sexualdebatten är exempelvis män och kvinnor med 

invandrarbakgrund liksom unga pojkar. Gruppen äldre nämns inte i målområdets 

utgångspunkter, däremot vidhålls att det finns ett behov av delmål genom att utveckla 

effektiva redskap inom bland annat äldrepolitiken (Regeringens proposition, 

2002/03:35). Vad som vidare menas med detta förklaras inte i dokumentet (Författarnas 

anmärkning).  

 

Målen för folkhälsan följs upp årligen i folkhälsorapporter som ges ut av Socialstyrelsen 

och Statens Folkhälsoinstitut. I folkhälsorapporten 2012 ges sexualitet och sexuell 

utsatthet utrymme framför allt i fråga om utsatthet för våld, övergrepp och skador 

(Socialstyrelsen, 2012). Statens Folkhälsoinstitut tog fram ett underlag om äldres 

hälsovillkor inför publiceringen av Folkhälsopolitisk rapport 2010. Kunskapsunderlaget 

visar att äldre personers hälsostatus påverkas av ekonomiska förutsättningar, 

utbildningsnivå, hälsohistoria, socialt umgänge, vilket land man är född i samt av 

sexuell läggning och kön. Sammanfattande konstaterades att samhället kan göra stora 

vinster både ekonomiskt och för folkhälsan genom större satsningar på äldres hälsa. I 

kunskapsunderlaget om äldres hälsa redogörs också för en utvärdering över områden 

där man efter 2005 års folkhälsopolitiska rapport bedömt att åtgärder behövts. Ett av 

dessa områden var att vårdpersonal som arbetar med äldre behövde få ökad kunskap om 

äldres sexualitet. Ett annat fokusområde var ett behov av särskilt utbildad personal som 

skulle kunna ta upp frågor om äldres sexualitet. Likaså bedömdes år 2005 att 

forskningen om äldres sexualitet skulle förstärkas. Fem år senare har Statens 

Folkhälsoinstitut konstaterat att inga särskilda insatser gjorts inom något av dessa 

områden. (Statens Folkhälsoinstitut, 2011).      

 

Under skrivandet av denna uppsats har Folkhälsoinstitutet hunnit publicera en 

kunskapsöversikt, Sex, hälsa och välbefinnande, som bekräftar att tidigare rapporter och 

folkhälsopolitiska styrdokument om sexuell hälsa varit inriktade på olika former av 

sexuellt risktagande och utsatthet. Denna översikt grundar sig i stor utsträckning på en 

omfattande sexualvaneundersökning, Sex i Sverige, som genomfördes i Sverige 1996. 

Kunskapsöversikten försöker belysa sexualitet på ett mer nyanserat sätt och innehåller 

också en del riktad mot olika aspekter av äldres sexuella hälsa. Även här konstateras att 

vårdpersonal får bristande kunskaper om sexuell hälsa med sig från sina utbildningar 

och området har ännu inte prioriterats av regeringen (Statens Folkhälsoinstitutet, 2012).  

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till 

distriktssköterska står att distriktssköterskan ska arbeta hälsofrämjande för att möta, 

stödja, förebygga, råda, vårda och behandla individer och familjer i livets alla faser 
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utifrån fysiskt, psykiskt, socialt, kulturellt och andligt perspektiv på hälsa och sjukdom. 

Vidare går att läsa att vården i framtiden måste inta ett mer hälsofrämjande synsätt för 

att kunna bevara hälsa och upplevelser av hälsa. I kompetensbeskrivningen tydliggörs 

att distriktssköterska utgör en akademisk profession med ett fördjupat ansvar för att leda 

och utveckla omvårdnaden i primärvården och skall bygga på ett etiskt och 

hälsofrämjande förhållningssätt som grundar sig i en helhetssyn på människan. 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008).   

 

 Sexuell hälsa hos äldre 

Det finns många nära kopplingar mellan begreppen sexualitet och kropp. Lindwall 

(2012) skriver att den äldre människan önskar bli sedd som en individ i en åldrande 

kropp och inte enbart en diagnos som ska behandlas. Med kroppen som begrepp menar 

författaren att människan relaterar till tid och rum genom sin kropp men också till andra 

människor genom relationer. Genom att ha relationer till andra människor bevaras 

upplevelsen av hälsa. I Dahlberg och Segesten (2010) beskrivs kroppen som levande 

och fylld av minnen, erfarenheter, upplevelser, tankar och känslor. Kroppen är speciell i 

och med att den aldrig kan lämnas, vilket i förlängningen innebär att vi genom kroppen 

får insikt i oss själva och kommunicerar med andra.  Så länge vi är i livet, lever vi i och 

genom våra kroppar. 

 

För många människor är sexualiteten en viktig del av den egna identiteten vilken i sin 

tur gör människor till unika individer. Sexualiteten följer oss genom livets faser och blir 

inte mindre viktig med åren (Almås & Pirelli Benestad, 2010). Därmed är sexualiteten 

också en viktig del för upplevelsen av hälsa i allmänhet. Hälsa beskrivs enligt Dahlberg 

och Segesten (2010) som att ha goda relationer till andra människor och att känna en 

livslust, vilket är vårdandets mål. Vidare förklarar de hälsa som ett tillstånd av jämvikt i 

relation till sina medmänniskor och till livets biologiska förutsättningar. Stor vikt läggs 

även på existentiella upplevelser.  

 

Gott och Hinchliff (2003a) undersökte hur viktig sexualiteten var för äldre personer. De 

tar avstamp i stereotyper om äldre som en homogen grupp och en asexuell ålderdom. 

Sådana stereotyper är vanliga i västvärlden och har även kommit att färga 

sexualitetsforskningen. Denna brittiska studie bygger på en kvantitativ övergripande del 

samt efterföljande intervjuer med 69 personer i åldrarna 50-92 år. Stereotyperna 

motbevisas då många äldre beskriver att sexualiteten fortfarande är en viktig del av livet 

och menar också att det är hälsorelaterade orsaker som utgör hindren för upplevelsen av 

sexuell hälsa snarare än åldern i sig. Sharpe (2004) har genomfört en översiktsstudie 

över sexualitetens betydelse under senare delen av livet. Hon belyser ytterligare en 

stereotyp om synen på äldres sexualitet som avser uppfattningar om heteronormativitet. 

Det är viktigt att ha i tankarna att äldre personer inte alltid lever i traditionella 

heterosexuella förhållanden. Ett liv som avviker från den sexuella normen kan innebära 

särskilda utmaningar i alla åldrar, men hos gruppen äldre innebär det ofta stora sociala 

svårigheter.  

 

Sharpe (2004) skriver vidare att frekvensen av sexuell aktivitet kan minska med åren 

men att upplevelsen av sexuell tillfredsställelse inte sällan förblir oförändrad. 

Sexualiteten kan ofta ta andra uttryck under senare delen av livet: betydelsen av nära 
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emotionell tillhörighet och beröring beskrivs som viktigare än exempelvis penetrerande 

samlag (a.a). Beckman, Waern, Gustafson och Skoog (2008) har utifrån den svenska 

H70-studien undersökt hur 70-åringar självskattat sin sexuella aktivitet och 

tillfredsställelse. H70-studien är en longitudinell studie som riktar sig till 70-åringar i 

Göteborg. Det bygger på ett omfattande material och inriktar sig inte specifikt just på 

sexualitet. Dessa forskare har studerat materialet från fyra utvalda tidpunkter mellan 

1971-2001 (1971, 1976, 1992 och 2000) och drar slutsatsen att de informanter som var 

70 år i början av 2000-talet skattade sina sexuella erfarenheter som mer positiva 

avseende både kvantitet och kvalitet jämfört med de som var 70 år i början av 1970-

talet. Även informanternas attityder till sexualitet var mer positiva år 2000. De tidigare 

markanta skillnaderna mellan män och kvinnors attityder till sexualitet, där männens 

attityder var betydligt mer positiva, hade vid den sista mätningen jämnat ut sig. Ett 

annat fynd var också att informanterna ansåg att sexuell aktivitet och känslor kopplade 

till denna var en naturlig del av åldrandet.  

 

Skoog förklarar i Lundberg och Lövgren-Mårtensson (2010) att det finns en koppling 

mellan en persons sexualitet i ålderdomen och hur pass sexuellt aktiv personen varit 

tidigare i livet. Sexuellt aktiva äldre har generellt varit mer sexuellt aktiva som yngre 

och ofta haft fler partners än de äldre som är mindre sexuellt aktiva. Det finns också 

samband mellan fortsatt sexuellt intresse, högre utbildning och högre socioekonomisk 

status. Ginsberg, Pomerantz och Kramer-Freeley (2005) konstaterade att det saknades 

forskning som närmare undersökte hur äldre personer med lägre socioekonomisk status 

upplevde sin sexualitet. De menade att det var en viktig grupp att studera då just denna 

grupp varit extra osynlig i tidigare studier som riktats mot sexuellt beteende eftersom 

dessa oftast studerat äldre med högre utbildningsgrad och social status. De fann att de 

flesta hade regelbundna fysiska och sexuella upplevelser i form av beröring, kramar och 

kyssar. Penetrerande samlag och onani var mer sällan förekommande. Genomgående 

var att undersökningspersonerna önskade sexuella aktiviteter i större utsträckning än 

vad de hade. Det största hindret till detta var frånvaron av en partner. Beckman et al. 

(2008) bekräftar att det förefaller finnas ett samband mellan ett aktivt och 

tillfredsställande sexualliv och socioekonomisk status även utifrån ett svenskt 

perspektiv. De ser en potentiell förklaring till det i och med att äldre personer idag 

oftare har högre utbildning och högre inkomst än vad äldre hade när tidigare H70-

undersökningar genomfördes.    

 

En svaghet med H70-studien som bekräftas av Beckman et al. (2008) är att den endast 

efterfrågar erfarenheter av samlag, vilket ofta sammanställs som penetrerande sex. 

Användandet av samlag som mätvariabel kan innebära att andra former av sexuellt 

umgänge utesluts om de inte efterfrågas separat. Därmed kan H70-studien medföra en 

underrapportering av andelen sexuellt aktiva äldre. Ginsberg, Pomerantz och Kramer-

Freeley (2005) har i sin studie även undersökt variabler som onani, vilket beskrevs som 

mycket ovanligt bland de äldre med lägre socioekonomisk status. En annan amerikansk 

studie av Lindau, Schumm, Laumann, Levinson, O’Muircheartaigh och Waite (2007) 

skildrar också äldres (Cirka 3000 deltagare i åldrarna 57- 85 år) sexuella aktivitet i 

USA. Där har man använt sig av fler mätvariabler för att skildra den sexuella 

aktiviteten. De fann liksom Ginsberg, Pomerantz och Kramer-Freeley (2005) att den 

sexuella aktiviteten påvekades negativt av frånvaron av en partner. Lindau et al. (2007) 

fann vidare att äldre kvinnor var mindre sexuellt aktiva än männen. Det kunde förklaras 
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som att de ofta hade relationer med äldre män och var mindre benägna att inleda nya 

relationer efter separation eller partners död. Ett resultat i deras studie som skiljer sig 

från det som Ginsberg, Pomerantz och Kramer-Freeley (2005) fann angående onani, var 

att enligt Lindau’s et al (2007) fynd uppgav hälften av de manliga och en fjärdedel av 

de kvinnliga informanterna att de onanerade oavsett om de hade en partner eller inte. 

Det var heller inte helt ovanligt med oralsex i gruppen 57-85 år. Ett annat fynd i Lindau 

et al. (2007) var att hälften av informanterna som var sexuellt aktiva uppgav att de led 

av någon form av sexuellt relaterat problem och där sågs inte någon särskild skillnad 

mellan kvinnor och män. Statens folkhälsoinstitut (2012) skriver att dessa siffror 

bekräftas i den svenska sexualvaneundersökningen Sex i Sverige. För att jämföra detta 

med den svenska befolkningen i övrigt uppgav drygt hälften av kvinnorna oavsett ålder 

att de upplevde någon form av sexuellt nedsatt förmåga. Hos männen låg siffrorna på 

omkring en fjärdedel. Vidare uppgav 80-85% av kvinnorna och 65-87% av männen att 

de uppfattade det som ett problem att inte vara nöjd med sitt sexliv (a.a). 

 

Skoog (2010) påpekar att den psykologiska upphetsningen påverkas i mindre grad än 

den fysiologiska med åldern hos både män och kvinnor trots att upphetsningen inte är 

lika tydlig utåt sett. Det är inte ovanligt att äldre personer behåller lusten till sexuell 

aktivitet trots att de kanske drabbas av sjukdom. Äldre är ofta konsumenter av flera 

olika sorters läkemedel. Dessa kan dock påverka både lust och sexualfunktion negativt. 

Skoog (2010) bekräftar det Sharpe (2004) skriver: att frekvensen av samlag ofta 

minskar med åldern. Skoog (2010) vidhåller dock att en del äldre vittnar om att de 

befinner sig i den mest positiva sexuella perioden i livet. Med åldern påverkas de 

fysiologiska tecknen på sexuell upphetsning hos män och kvinnor på olika sätt med 

exempelvis fördröjning av sexuellt gensvar som följd. Det kan medföra att det är 

svårare att avläsa om en äldre person är sexuellt upphetsad, vilket ibland leder till 

feltolkningar. Förändringar som kan ses hos kvinnor är till stor del beroende av 

hormonella förändringar och medför ofta längre tid till och mindre uttalad lubrikation, 

slidans elasticitet blir mindre uttalad och slidväggarna blir tunnare och skörare. För en 

del kan det också dröja längre innan orgasm uppnås. Muskelsammandragningarna under 

orgasmen blir ofta mindre uttalade och det finns en ökad risk för smärtsamma 

sammandragningar vid sex (Skoog, 2010). Nappi och Lachowsky (2009) visar i sin 

litteraturstudie om hur menopaus påverkar kvinnans sexualitet, att de flesta kvinnor 

upplever fysiologiska förändringar i samband med menopaus vilka bekräftar de 

förändringar som Skoog (2010) nämner. Nappi och Lachowsky (2009) menar dock att 

med hjälp av både ändrade attityder gentemot äldre och sexualitet samt effektiva 

läkemedel mot sexuella dysfunktioner möjliggörs och underlättas kvinnors förmåga till 

ett tillfredställande sexualliv högt upp i åldern.  

 

Skoog (2010) beskriver också åldersförändringar hos mannen. Det tar ofta tar längre tid 

att få erektion och det krävs ofta mer direkt stimulans av könet för att nå erektion, denna 

blir svagare och kanske inte håller lika länge som innan. Det dröjer ofta längre till 

ejakulation och orgasm och det blir vanligare med orgasmer utan ejakulation. Även 

ejakulatets volym blir mindre. Den tid som krävs för mannen att få erektion igen efter 

ejakulation blir längre vilket kan medföra en mindre frekvens än tidigare.  

 

Sandberg (2011) har i sin avhandling inom området genusstudier undersökt hög ålder, 

maskulinitet och sexualitet utifrån ett feministiskt perspektiv. Hon har intervjuat 
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svenska heterosexuella män födda under 1920- till 1940-tal. En av hennes slutsatser är 

att de äldre männens syn på sin egen manlighet omförhandlas med åldern. Tidigare i 

livet var manligheten till större del förknippad med potens och sexuell lust. Med åldern 

blev andra värden som intimitet och beröring viktigare vilket medförde en 

omförhandling av manligheten där förlust av potens och sexuell lust inte upplevdes som 

hot mot manligheten. Sexualiteten beskrevs också som mer osjälvisk. Detta beskrivs 

som en mogen form av maskulinitet, där intimitet och beröring annars ur ett traditionellt 

synsätt återspeglar mer feminina aspekter av sexualiteten. De äldre männen beskrev 

därmed inte de fysiologiska förändringarna som speciellt stora hot mot manligheten, 

men de menade heller inte att förlust av potens och lust inte påverkade dem negativt. I 

dessa fall handlade det dock snarare om att de var oroliga för att deras kvinnliga partner 

inte skulle anse att de kunde tillfredsställa dem som partnern önskade. Sandbergs studie 

inriktar sig endast på männens upplevelser. Hon bekräftar att de saknas studier som 

undersöker den äldre kvinnans sexualitet utifrån genusperspektiv och särskilt utifrån en 

kontext, som det svenska samhället, där jämställdhet mellan könen betonas och sexuell 

ömsesidighet förespråkas (a.a).   

 

Loe (2004) diskuterar genusaspekter utifrån ett annat perspektiv. I sin studie har Loe 

(2004) intervjuat amerikanska kvinnor i åldrarna 67-86 år om deras erfarenheter av och 

synpunkter på det potenshöjande läkemedlet Viagra som fenomen. Deltagarna var alla 

vita heterosexuella kvinnor som uttryckt intresse för att diskutera Viagra. Tidigare 

studier om potenshöjande läkemedel hade i princip enbart studerat mäns synpunkter och 

erfarenheter. Loe (2004) menar att sex länge betraktats som männens domän där sexuell 

funktion jämställts med heterosexuell maskulinitet. Manlig sexuell dysfunktion blev 

genom tillgången till Viagra männens ansvar att åtgärda i och med att man började se på 

manlig sexuell dysfunktion och något som behövde behandlas. Kvinnors perspektiv 

efterfrågades inte. Enligt några av slutsatserna i studien menade kvinnorna att Viagra 

delvis förstärkte den stereotypa sexualiserade maskuliniteten där det fysiska sexet 

fokuserades och de emotionella och sensuella aspekterna undantrycktes. Viagra kunde 

också medföra en ökad press på kvinnorna att genomföra penetrerande samlag för att de 

trodde att det skulle öka männens självförtroende och för att de ansåg att det låg en 

äktenskaplig plikt i att gå med på samlag, ofta var det dock inte en uppfattning som 

delades av männen. En annan aspekt i studien är dock att genom att penetrerande sex 

blev mindre vanligt förekommande då partnerns sexualfunktion börjat svikta fanns en 

ny möjlighet för kvinnorna att tala om sin egen lust. Därmed ökade kvinnornas 

möjligheter till att benämna och utforska sin egen sexualitet genom andra former av sex. 

De fick möjligheter att ta kontroll över sin sexualitet på andra sätt än de upplevt innan 

och därmed kunde även njutningen öka (a.a).    

 

Gott och Hinchliff (2003a), vars studie beskrivits ovan, undersökte äldre personers 

upplevelser av att tillfrågas om sexuell hälsa. Intervjupersonerna uppger att de upplevt 

uppmärksammandet av ämnet i intervjusituationen som något mycket positivt, då de 

själva inte vågat föra ämnet på tal innan, ibland inte ens med sin egen partner. Vidare 

skriver Sharpe (2004) att en stor del av de sexuella svårigheter som äldre människor 

upplever försvåras på grund av frånvaron av relevant information. Ytterligare en studie 

av Gott och Hinchliff (2003b) undersöker genom djupintervjuer äldre personers (50-92 

år) upplevda hinder till att ta upp sexuell hälsa vid besök hos allmänläkare. Författarna 

konstaterar att primärvården utgör den första kontakten för äldre patienter som önskar 



 

  8 

hjälp för sexuella problem. De menar också att äldre personer är mindre benägna än 

yngre att söka sig till mottagningar som inriktar sig specifikt mot sexuell ohälsa. Många 

av studiedeltagarna hade pågående sexuella besvär som utgjorde problem för dem och 

de skulle vilja diskutera dem med vårdpersonal. Faktorer som hindrade dem att söka 

vård var att de i så fall skulle vilja tala med vårdpersonal av samma kön och ålder, men 

samtidigt kände de skam inför att ta upp ämnet då de var rädda för att vårdpersonalen 

skulle anse att sexuell hälsa inte var viktig för äldre personer. 

 

 Vårdande samtal och samtal om sexuell hälsa 

Dahlberg och Segesten (2010) anser att samtalet i vården är ett viktigt redskap för att 

uppnå hälsa hos patienten. Det vårdande samtalet är alltid vårdarens ansvar men 

samtidigt påverkas samtalet till stor del av patienten. Författarna menar att ett vårdande 

samtal har sin grund i ett allmänmänskligt samtal, samtidigt som de påpekar skillnader 

mellan ett vardagligt och ett vårdande samtal. En svårighet med ett bra samtal inom 

vården är att det har en tendens att bli en envägskommunikation på grund av att 

förutsättningarna inom vården inte alltid är de bästa. Invanda rutiner och att samtalet 

styrs efter vårdarens uppfattning om vad som måste ingå är exempel på situationer då 

vårdaren riskerar att inte uppfatta patientens outtalade frågor. Det riskerar att bli ett 

samtal riktat till patienten istället för en dialog med patienten. (Dahlberg & Segesten 

2010). Fredriksson (2003) visar i sin avhandling att ett vårdande samtal kan lindra 

lidande hos patienten. Trots en förståelse för vikten av god kommunikation mellan 

vårdare och patient hade sjuksköterskor en låg beredskap inför att samtala med 

patienter. Studien visar att sjuksköterskorna var för strukturerade och fokuserade på att 

ge information till patienten, vilket inte gav något utrymme för frågor och resulterade i 

att patientens upplevelse av vården blev negativ. McCabe (2003) grundar sin kvalitativa 

studie på åtta intervjuer med patienter som beskriver sina upplevelser av vårdande 

samtal i samband med sjukhusvistelser på Irland. Även hennes resultat visar att 

sjuksköterskor ofta är mer fokuserade på själva arbetsuppgiften än på samtalet i sig. 

Patienterna upplevde frustration över att inte ses som unika individer. Samtidigt menar 

McCabe (2003) att en anledning till sjuksköterskornas uppgiftsfokusering kunde vara 

att skydda sig själva från känslomässig stress. Patienterna upplevde inte detta som 

sjuksköterskornas fel utan såg att de var så pass tidspressade av organisationen att det 

inte fanns utrymme för djupare samtal.  

 

I litteraturen belyses ofta hur komplex och nyanserad vårdkommunikation kan vara. 

Exempelvis kan rent saklig information om hälsotillstånd ges av vårdpersonal samtidigt 

som kommunikationen på ett djupare plan syftar till att ge patienten stöd och hopp för 

att kunna hantera sin situation (Dahlberg & Segesten, 2010). Om patienten känner sig 

förstådd och trygg vågar kanske han eller hon berätta om sina upplevelser. Detta kan 

leda till ett lindrat lidande och att hälsa förhoppningsvis uppnås (Fredriksson, 2012). 

 

Sharpe (2004) menar att människors sexualitet, var hon eller han än befinner sig i livet, 

utgör ett område som hälso- och sjukvårdspersonal på olika sätt kommer i kontakt med. 

När det gäller äldre personers sexualitet kan detta innebära särskilda utmaningar. Hinder 

som kan förekomma, och därmed förhindra en god kommunikation och 

uppmärksammandet av problem, är fördomar, okunskap om och ovilja att inleda samtal 
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om sexualitet och sexuell hälsa. Religiösa och kulturella tabun spelar också in, liksom 

generationsaspekter kring hur man ser på och talar om sexualitet.  

 

Gott, Galena, Hinchliff och Elford (2004)  undersöker hur brittiska allmänläkare och 

sjuksköterskor inom primärvård upplever det att ta upp ämnet sexuell hälsa med 

patienter oavsett åldersgrupp. Genom intervjuer med läkare och sjuksköterskor 

framkom att ämnet sällan togs upp aktivt av dem själva. Magnan, Reynolds och Galvin 

(2006) har genom en enkätstudie med sjuksköterskor på ett amerikanskt sjukhus 

identifierat att hinder till varför sjuksköterskor inte ställde frågor om sexuell hälsa var 

tidsbrist och huruvida de kände sig bekväma med ämnet samt om tilltro fanns till den 

egna kompetensen. Nappi och Lachowsky (2009) bekräftar i sin studie att kvinnor 

sällan tar upp sexuell ohälsa med vårdpersonal men att de önskar att vårdpersonal ska 

fråga. Gott et al. (2004) fann också att vårdpersonal upplevde en osäkerhet inför att inte 

kunna stötta patienterna i samtalet och valde därför att inte väcka frågan. De var också 

rädda för att förnärma den äldre patienten med frågor angående sexuell hälsa och att 

följderna kunde bli ett minskat förtroende mellan sjuksköterskan och patienten samt 

risken att vårdrelationen förstördes. Det framkom också i artikeln att vårdpersonal 

upplevde det enklare att ta upp frågan med yngre patienter. En litteraturstudie av 

Skultety (2007) bekräftar vårdpersonalens upplevelser av osäkerhet inför ämnet och 

menar att ett första steg är ett erkännande av osäkerheten och av sina egna attityder om 

äldre och sexuell hälsa. Författaren påpekar också att även vårdpersonal med geriatrisk 

erfarenhet ofta saknar kunskap om äldres sexualitet. 

 

Magnan et al. (2006) fann att majoriteten av de sjuksköterskor som deltog i deras studie 

uppgav att det är sjuksköterskans ansvar att bjuda in patienten till att ta upp frågor om 

sexuell hälsa. Det förekom dock en skillnad mellan sjuksköterskornas attityder och 

beteenden genom att de inte trodde att patienterna förväntade sig att de skulle fråga dem 

om sexuella angelägenheter. Skultety (2007) tydliggör att vårdares egna attityder starkt 

påverkar den äldre människans egen syn på sin sexuella hälsa. Om vårdpersonalen 

förmedlar en positiv attityd till ämnet sexuell hälsa som viktigt för välbefinnandet, 

vågar de äldre lättare ta upp frågan i ett samtal.  

 

Gott et al. (2004) fann att en hög ålder hos både patient och vårdpersonal utgjorde 

hinder till att ämnet sexuell hälsa togs upp. Vårdpersonalen var också av uppfattningen 

att sjukdomar och andra hälsoproblem utgjorde ett större hot för de äldres 

hälsoupplevelse. Rheaume och Mitty (2008) har gjort en litteraturstudie där de belyser 

hur sexualitet hos äldre vuxna skildras i forskning utifrån olika perspektiv. Bland annat 

finner de att vårdpersonal påverkas av missuppfattningar och stereotypa antaganden om 

att äldre inte är i behov av att ge sexuell hälsa utrymme i livet.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Forskning tyder på att sexuell hälsa hos äldre är ett område som inte uppmärksammas 

tillräckligt i vården. Föreställningar om sexuell hälsa i dagens samhälle ger sken av att 

det är något som hör yngre generationer till. I media synliggörs den unga människans 

sexualitet och i vården finns instanser dit den unga och reproduktiva människan kan 

vända sig då frågor eller bekymmer uppstår relaterade till sexuell hälsa. Det finns flera 
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viktiga frågor att ställa sig: Hur ser samhället på den äldre människan i allmänhet och på 

den äldre människans sexualitet i synnerhet? Vilka rättigheter har äldre personer till sin 

sexualitet och till att uttrycka den?  

 

Forskning visar att sjuksköterskan i primärvård kan ses som en naturlig person att 

ventilera tankar och frågor om sexuell hälsa med, men äldre personer uppger att de 

själva inte väcker frågan utan hoppas att sjuksköterskorna ska göra det.  

Studier visar att sjuksköterskor anser att sexuell hälsa utgör en naturlig del i ett 

hälsofrämjande perspektiv, men i det vårdande samtalet är det ett ämne som inte 

uppmärksammas. Vad beror den här skillnaden i attityder och beteende på? Vilka är 

hindren till att sexuell hälsa ofta utelämnas i samtal mellan distriktssköterska och 

patient på vårdcentraler?  

 

Den här studien kommer att försöka belysa distriktssköterskans erfarenheter av att 

uppmärksamma frågor om sexuell hälsa i mötet med den äldre patienten. En 

förhoppning är att denna studie kan inspirera till ökad medvetenhet om sexuell hälsa hos 

äldre inom primärvården.   

 

 

 SYFTE 

Syftet med studien är att belysa distriktssköterskors erfarenheter kring vårdande samtal 

med äldre om sexuell hälsa.  

 

 

METOD 

I följande text redogörs för vilken ansats som valts för studien samt hur urval, 

datainsamling och dataanalys gått till. Vidare redogörs för forskningsetiska 

ställningstaganden samt betydelsen av författarnas egna förförståelser. 

  

 Ansats 

Den metod som valts för denna studie är kvalitativ innehållsanalys utifrån en induktiv 

ansats. Kvalitativa studier är enligt Elo och Kyngäs (2007) den vanligaste metoden för 

studier gjorda av sjuksköterskor och har som mål att öka förståelsen för det undersökta 

fenomenet. En induktiv ansats är att föredra då forskningsunderlaget inom ett område 

inte är så omfattande (Elo & Kyngäs, 2007). När det gäller forskning som handlar om 

mänskligt beteende är det enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) lämpligt att 

välja metoder som intervjuer, observationer eller alla sätt som vi människor kan 

kommunicera genom. Kvale och Brinkmann (2009) uppmuntrar till att ta hjälp av 

intervjuer då syftet är att beskriva människors upplevelser liksom att klargöra och 

utveckla intervjupersonernas perspektiv på ämnet. Halvstrukturerade intervjuer 

bedömdes därmed vara en lämplig metod för den här studien. 
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 Deltagare 

Ett deltagande i studien förutsatte följande inklusionskriterier: distriktssköterska som 

arbetar på vårdcentral med minst två års erfarenhet inom yrket på aktuell arbetsplats och 

som i sitt arbete för vårdande samtal med äldre patienter. Därmed exkluderades 

grundutbildade sjuksköterskor eller sjuksköterskor med annan specialistkompetens samt 

de som hade kortare arbetslivserfarenhet än två år i distriktssköterskerollen. Gränsen på 

två års erfarenhet sattes då det var önskvärt att distriktssköterskorna var trygga i sin 

yrkesroll, på sin arbetsplats och med aktuell patientgrupp. Både manliga och kvinnliga 

deltagare välkomnades. 

 

Deltagare till studien söktes genom ett så kallat bekvämlighetsurval. Trost (2010) 

beskriver detta som ett strategiskt sätt att finna deltagare. Förfrågningar skickades först 

ut till verksamhetschefer på åtta vårdcentraler i författarnas närområden. Detta gjordes 

för att erhålla tillstånd om att få genomföra intervjustudier med distriktssköterskor (se 

bilaga 1). Initialt uppstod svårigheter att få ihop ett tillräckligt stort 

undersökningsmaterial, då fyra verksamhetschefer tackade nej till förfrågan, alternativt 

inte gav något gensvar. Efter detta första utskick erhölls fyra deltagare, vilket inte 

bedömdes utgöra ett tillräckligt stort urval. Därför vidgades undersökningsområdet till 

att omfatta ett större geografiskt spridningsområde och fyra nya förfrågningar skickades 

ut. Dahlberg et al. (2008) bekräftar att ett större geografiskt spridningsområde för 

undersökningen är att föredra för att få en bredare bild av det studerade fenomenet. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) avgörs antalet deltagare utifrån undersökningens 

syfte. De menar att det ofta är bättre med färre intervjuer om dessa förbereds och 

analyseras väl. Till slut valde sju distriktssköterskor att delta, vilket bedömdes vara 

tillräckligt för att undersöka studiens syfte.  

 

Deltagarna var en man och sex kvinnor i åldrar omkring 40-60 år. De representerade 

fyra landsting i mellersta och södra Sverige och arbetade på privat eller offentligt drivna 

vårdcentraler. Samtliga deltagare hade svensk bakgrund med längre erfarenhet av 

distriktssköterskeyrket än vad som efterfrågades. En av dem hade dock nyligen anställts 

på aktuell arbetsplats, men bedömdes ändå kunna delta i studien då hon hade många års 

erfarenhet av liknande arbetsuppgifter på närliggande vårdcentral. 

 

 Datainsamling 

Deltagarna mottog skriftlig information om studien några dagar innan intervjutillfället 

(se bilaga 2). De uppmuntrades också att förbereda sig inför intervjun genom att fundera 

över ämnet. Vid intervjutillfället lämnades ett skriftligt informerat samtycke till 

deltagande i studien. Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplatser utom i ett 

fall då intervjun ägde rum i deltagarens hem. I genomsnitt varade intervjuerna i 30-40 

minuter, men totalt avsattes omkring 45-60 minuter för intervjuerna och inledande samt 

avslutande samtal. 

 

Intervjuerna genomfördes som halvstrukturerade intervjuer. Kvale och Brinkmann 

(2009) förklarar att halvstrukturerade intervjuer bygger på en intervjuguide där vissa 

teman utgör fokus. För att hitta lämplig öppningsfråga och intervjuteman genomfördes 

två provintervjuer som inte ingår i studien. Sedan formades intervjuupplägget utifrån 

hur provintervjuerna gick. Författarna valde att inte tillämpa några fasta följdfrågor, 
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men fyra intervjuteman valdes för att vid behov kunna styra intervjuerna i önskad 

riktning (se bilaga 3). Sexuell hälsa är ett begrepp som kan definieras olika av olika 

personer. För att undersöka deltagarnas förförståelse inleddes intervjuerna med en 

ämnesorienterande öppningsfråga om vilka tankar deltagarna hade om ämnet sexuell 

hälsa hos äldre. Därefter följde huvudfrågan ”Har du någon gång, i ditt nuvarande 

arbete, samtalat med äldre patienter om sexuell hälsa?” Samtliga intervjuer spelades in 

för att sedan transkriberas ordagrant. Kvale och Brinkmann (2009) betonar svårigheter 

med utskrift av intervjuer. De menar också att transkribering alltid innebär att delar av 

intervjuerna går förlorade då muntligt språk blir till skrift.  

 

 Dataanalys 

Som analysredskap användes den modell för kvalitativ innehållsanalys som Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008) redogör för. Efter att samtliga intervjuer transkriberats 

ordagrant lästes de först enskilt av författarna flertalet gånger för en djupare förståelse 

av innehållet. Vidare gav författarna var för sig förslag på meningsbärande enheter och 

sedan lästes alla intervjuer högt gemensamt och föreslagna meningsbärande enheter 

jämfördes. Det konstaterades att författarna funnit i stort sett överensstämmande 

meningsbärande enheter. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) är det viktigt 

att de meningsbärande enheterna är lagom stora eftersom det finns en risk att 

information missas när innehållet senare abstraheras då för stora meningsbärande 

enheter kan innehålla flera betydelser. Under processen att fastställa de meningsbärande 

enheterna hölls hela tiden studiens syfte i åtanke. Resten av dataanalysen genomfördes 

gemensamt av författarna under kontinuerlig dialog om anknytningen till syftet samt för 

att förhindra att intervjuernas innehåll feltolkades.  

 

Nästa steg i processen innebar kondensering av de meningsbärande enheterna. Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008) menar att kondenserade enheter tas fram för att korta 

ned texten och göra den mer lättarbetad. Följande steg i abstraktionsprocessen är att 

koda enheterna, vilket innebär att sammanfatta enheterna och mycket kortfattat beskriva 

deras innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

 

Koder vars innehåll bedömdes höra samman grupperades i underkategorier och 

huvudkategorier. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) beskriver att all analysdata 

ska inkluderas i kategorier och ingen data får tillhöra fler än en kategori. Inte heller får 

något innehåll som svarar mot syftet uteslutas ur analysen för att det inte går att hitta 

lämplig kategori. Ett exempel från analysprocessen visas nedan i Tabell 1.  
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Tabell 1. Exempel från dataanalys. 

 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
enhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Annars är det ju 
det här med 
samlivet, 
överhuvudtaget nåt 
sånt, finns ju ingen 
tid att ta upp eller 
möjlighet.” (3) 

Finns ingen tid 
eller möjlighet 
till att ta upp 
samlivet. 

Tidsbrist. Tid och 
prioriteringar  

Upplevda 
begränsningar 

”Jag tror alltså att 
många av oss som 
jobbar, det är 
liksom inte alltid 
det som är största 
saken på agendan 
när det är fyra-fem 
andra saker… och 
det här med 
tiden…” (6) 

Det är inte den 
största saken 
på agendan för 
oss som 
jobbar. Och så 
är det det här 
med tiden. 

Annat 
prioriteras. 

  

 

 

 Trovärdighet 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) hävdar att ett resultat ses som giltigt om det 

framhåller vad som är typiskt för det studien syftar till att beskriva.  De menar också att 

en noggrann beskrivning av urval och analysarbete ökar möjligheten att bedöma 

giltigheten i forskarens tolkningar. Trost (2010) skriver att en studies trovärdighet stärks 

om forskaren har samlat in sina data på ett seriöst och relevant sätt utifrån valt syfte, 

vilket också inkluderar en etisk reflektion. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 

menar vidare att en noggrann redogörelse för analysarbetet och forskarens egna 

ställningstaganden även stärker studiens tillförlitlighet. Författarna diskuterar även 

begreppet överförbarhet och tydliggör att även denna stärks genom att urval, 

datainsamling, analys och studiens kontext diskuteras. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008, s. 170) hänvisar till Polit och Beck som menar att överförbarhet nås 

när fenomenet kan förstås av andra och överföras till andra liknande kontexter.  

 

 Förförståelse 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) konstaterar att det inte är möjligt för forskare 

som bedriver kvalitativa studier att helt distansera sig från studiens ämne för att inte 

påverka datainsamlingen. Det ses heller inte som eftersträvansvärt eftersom forskaren 

till stor del är delaktig i det samspel som uppstår under en intervju och dennes 

förförståelse är betydelsefull för att datamaterialet ska tolkas på ett så rättvist sätt som 

möjligt. Dahlberg et al. (2008)  menar att forskaren behöver vara medveten om sin 

förförståelse och om den ska tyglas eller inte i studien. Kvale och Brinkmann (2009) 

framhåller hur viktigt det är att intervjuaren har skaffat sig adekvat kunskap om ämnet 
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innan intervjuarbetet inleds. Detta är nödvändigt för att exempelvis kunna ställa 

relevanta frågor. Intervjuarens fokus styr studien mot vissa delar av ämnet som av 

intervjuaren anses relevanta för syftet.  

 

Studiens författare håller med Lundman och Hällgren Graneheim (2008) att det inte helt 

går att frigöra sig från den egna förförståelsen och instämmer vidare med Kvale och 

Brinkmann (2009) att denna snarare bör ses som en förutsättning för att intervjuerna ska 

bli så bra som möjligt. Dock har försök gjorts för att undvika att deltagarna färgats av 

författarnas förförståelse genom att öppna frågor ställts som uppmuntrat dem till 

berättande svar och det var ett medvetet val att författarna inte redogjorde för sina 

förförståelser av sexuell hälsa innan intervjuerna. Författarna var vid studiens början av 

åsikten att sexuell hälsa är en del av människans hela hälsoupplevelse och därför en del 

i det helhetsperspektiv som distriktssköterskan ska utgå från i sitt arbete. Den ena 

författarens erfarenhet var att äldres sexualitet varit ett område som endast i mycket 

liten utsträckning berörts under utbildningen i sexologi. Det var en anledning som ökade 

båda författarnas motivation i fråga om ämnesval. Närmare reflektioner ledde till att 

författarna sinsemellan diskuterade hur hälso- och sjukvården bemöter den äldre 

människans sexualitet. Utifrån denna förförståelse formulerades studiens syfte. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Sedan januari 2004 finns en lag om etikprövning av forskning som är till för att skydda 

enskilda människor och respekten för människovärdet vid forskning. I denna lag 

tydliggörs ett etikgodkännande för genomförande av forskning. I denna lag går dock att 

läsa att forskning som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grund- eller 

specialistnivå inte omfattas av lagen (SFS 2003:460). Därför ansågs det inte vara 

nödvändigt med en ansökan till etikprövningsnämnden.    

  

Enligt de forskningsetiska principer som råder inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning måste en vägning alltid göras av värdet av den 

förväntade kunskapen mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda 

personer. Det finns fyra huvudkrav på forskning: information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). Detta bekräftas också i 

Helsingforsdeklarationen, som vidare tydliggör att forskaren har ett ansvar för de 

människor som ingår i studien och syftet är att skydda dem från skador (World Medical 

Association, 2008). Information sändes till respektive verksamhetschef som först fick 

godkänna studien, därefter informerades deltagare om samtycke och att de när som helst 

kunde tacka nej till deltagande eller avbryta intervjun utan att ange en förklaring. 

Konfidentialitet och nyttjandekrav försäkrades genom att datamaterialet inte varit 

tillgängligt för några andra än författarna och de inspelade intervjuerna förstördes efter 

att intervjuerna skrivits ut ordagrant. Det är heller inte möjligt att spåra deltagare till ort 

eller person.  

 

 

 RESULTAT 

Resultatet presenteras under rubriker som motsvarar de kategorier som framkommit 

under dataanalysen. För att förstärka texten används citat från intervjuerna som 
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numrerats 1-7. Nedanstående tabell syftar till att tydliggöra de underkategorier och 

kategorier som kommit fram genom analysen (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Tabell över underkategorier och kategorier. 

 
 

Underkategorier 
 

Kategorier 
 

 Ett viktigt men osynligt område 

 Distriktssköterskans känslor inför 
ämnet  

 Ålder kön och kulturell bakgrund 

 Distriktssköterskans uppfattning 
om sitt ansvar 

Distriktssköterskans förförståelse om sexuell 
hälsa hos äldre 

 Verksamhetens uppdrag och 
ansvar 

 Tid och prioriteringar 

 Avsaknad av kunskap om sexuell 
hälsa  

 Avsaknad av arbetsverktyg 

Upplevda begränsningar 

 Vårdrelationen 

 Togs upp i förbifarten  

 Samtal om läkemedel och vissa 
sjukdomar 

Faktorer som påverkade om sexuell hälsa 
uppmärksammades i vårdande samtal 

 

 

 Distriktssköterskans förförståelse om sexuell hälsa hos äldre 

Resultatet visar att det var viktigt att vara medveten om den egna förförståelsen om 

ämnet sexuell hälsa hos äldre liksom vilka känslor ämnet kunde väcka. Deltagarnas 

förförståelser speglade att det är ett ämne som riskerar att glömmas bort. Deras 

erfarenheter av vårdande samtal om sexuell hälsa med äldre berördes också av deras 

förförståelser om faktorer som kön, ålder och kulturell bakgrund. Deltagarna menade 

även att sexuell hälsa ingick som en del i det helhetsperspektiv som de ansåg att 

distriktssköterskan ska arbeta utifrån.  

 

 Ett viktigt men osynligt område 

Deltagarna var eniga om att sexuell hälsa är viktigt för välbefinnandet och 

hälsoupplevelsen även hos den äldre människan. Den sexuella hälsan beskrevs som ett 

grundläggande behov som påverkar den totala hälsoupplevelsen. Trots det anade 

deltagarna att det generellt i samhället anses att sexualitet mer hör till den yngre 

generationen. De antydde också att det, framför allt gällande äldre, är ett ämne som ofta 

glöms bort och blir osynligt, både i samhället och inom sjukvården.  

 

”Det är ju inget problem så länge ingen frågar om det!” (4) 

 

Deltagarna nämnde också att det var viktigt att vara medveten om sina egna tankar och 

föreställningar om sexuell hälsa hos äldre för att kunna inkludera det i det vårdande 
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samtalet. Till att börja med förknippade deltagarna sexuell hälsa i första hand med 

sexuell funktion för att sedan definiera det som ett vidare begrepp som bland annat 

innefattade behov av beröring, närhet, bekräftelse och att ha någon som bryr sig. 

Deltagarna anade att de äldres intresse för och förmåga till sexuell aktivitet i form av 

samlag minskade med åldern, men att närheten var viktig genom hela livet.  

 

”Vad är sexualitet? Är det bara ett samlag? Eller det är ju så mycket mer! Att 

kanske ha nån att vara nära, att känna hudkontakt, värme och… det är ju också 

en viktig bit. Det är lite av att bli sedd också.” (4) 

 

Deltagarna misstänkte att sexuell hälsa fortfarande ses som ett tabubelagt ämne och 

svårt för äldre att tala om. En annan uppfattning som framkom var att äldre ofta har 

andra hälsobekymmer som måste prioriteras och att det sexuella därför lades åt sidan. 

Sjukdomar och mediciner ansågs vara viktigare att samtala om. 

 

”Jag tror att mina patienter tycker att de har så många andra problem så det här 

är inte det största problemet. Jag tror att de själva har lagt det åt sidan. […] Men 

skulle vi skala bort alla de här hindrena, då tror jag ju visst att det skulle vara en 

annan sak, med sexuell hälsa och aktivitet.” (7) 

 

Ett tydligt fynd var att äldres sexualitet beskrevs i sammanhang där det förutsattes att 

den äldre personen levde i en relation med en person av motsatt kön. När det gäller 

äldre patienter antyddes att det var lätt att ta för givet att patienten levde i en långvarig 

heterosexuell relation. Det framgick inte av intervjuerna att det fanns ett behov av att 

uppmärksamma sexuell hälsa hos äldre som levde ensamma.  

 

 Distriktssköterskans känslor inför ämnet  

I intervjuerna framkom att det fanns faktorer eller omständigheter som deltagarna 

upplevde försvårade att sexuell hälsa togs upp i samtalet. Sådana faktorer kunde vara 

okunskap och en känsla av att äldres sexualitet var förknippat med tabun. Deltagarna 

uttryckte en rädsla för att ställa olämpliga frågor och att inkräkta i patientens privata 

sfär. De beskrev att de hade liknande känslor inför att tala om sexuell hälsa som de 

tidigare haft inför ämnen som alkohol och tobak, men de tyckte att sexualitet och 

sexuell hälsa var ännu mer privat. De förklarade att en förändring hade skett över tid 

eftersom det numer kändes naturligt att samtala om tobaks- och alkoholvanor, men de 

mindes att de tidigare känt obehag inför att tala om något som ansågs vara så pass 

privat.  

 

”Jag tror att man faktiskt över lag är lite okunnig på det här området, eftersom 

det alltid tidigare varit tabubelagt. Det är sånt man tidigare inte pratat om. Det 

var ju likadant, man pratade ju inte om alkohol och tobak förr, nu ska man göra 

det. Nu ska man ställa direkta och öppna frågor om alkohol och tobak. Så det här 

tror jag är gamla fördomar liksom som ligger bakom.”(3) 

 

Egen feghet och osäkerhet kring ämnet påverkade deltagarnas förförståelser och 

skapade ett motstånd till att samtala om ämnet. Osäkerheten förknippades med att 

deltagarna kände sig osäkra på sin egen kunskap om sexuell hälsa liksom hur de skulle 
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kunna närma sig ämnet på ett bra sätt. Ytterligare en anledning till att deltagarna valde 

att inte ta upp det var att de var av uppfattningen att de inte visste vad de skulle göra 

med informationen och hur de eventuellt skulle hjälpa patienten vidare.  

 

”Det finns ju där som en punkt, men det är inte ofta man tar upp det... jag vet inte 

varför, om det är en feghet? Ja hos en själv alltså, som ett motstånd.... Jag vet 

inte... och så just det här, vad gör man med det?” (5) 

 

 Kön, ålder och kulturell bakgrund 

Både äldre och yngre deltagare hade en förförståelse om att yngre distriktssköterskor 

upplevde att det var lättare att ta upp frågor om sexuell hälsa med patienter än vad de 

äldre gjorde. En förklaring enligt deltagarna var att det skulle kunna finnas en skillnad i 

hur äldre och yngre distriktssköterskor såg på sexualitet. 

 

”Alltså, min generation och ännu äldre har kanske svårare att ta upp det. De 

yngre kanske har lättare att ta upp det med patienterna. När jag växte upp var det 

ju hysch hysch! Det var tabu. Nåt som hände i sovrummet liksom.” (2) 

 

Det var också tydligt att även patientens kön påverkade om ämnet togs upp. Deltagarna 

påtalade att de själva hade mer fokus på männen och deras problem och endast män 

tillfrågades om sexuell hälsa, även om detta inte var vanligt förekommande. En orsak 

till detta som uppkom under intervjuerna var att deltagarna uppfattade att den manliga 

sexualiteten var mer påtaglig och mer synlig än den kvinnliga. Ingen av deltagarna hade 

varit med om att en kvinna spontant tagit upp frågor om sexuell hälsa. Äldre kvinnors 

sexualitet sågs som ett ämne som var extra svårt att beröra. Utredningar för inkontinens 

och förskrivning av inkontinenshjälpmedel var ett område som några deltagare var vana 

vid. I dessa sammanhang beskrevs patientgruppen i huvudsak vara äldre kvinnor. Dock 

var sexuell hälsa inget ämne som ingick vare sig i utredningen eller under de 

uppföljande samtalen. En anledning till det antog deltagarna kunde vara att kvinnliga 

patienter hellre diskuterade problem knutna till sexualitet med gynekologer eller 

barnmorskor och därför inte hade behov av att ta upp det med distriktssköterskan.  

 

”Det som är ännu svårare är ju den kvinnliga sexualiteten hos äldre. Det är ju nåt 

som man, skulle jag vilja påstå i alla fall, är nåt som sällan tas upp och säkert 

skulle behöva tas upp mycket mer än vad man gör.” (5) 

 

En uppfattning var att kvinnorna mer uttryckte känslor av ångest, depression och andra 

svårtolkade symtom och att de oftare blev hänvisade till olika former av samtalsstöd, till 

exempel psykosociala team. Deltagarna anade också att det kunde vara så att äldre 

kvinnor inte kopplade samman att mediciner och sjukdomar kunde påverka upplevelsen 

av sexuell hälsa utan accepterade att det ”sexuella” var ett avslutat kapitel i livet. 

 

”Kvinnor sluter sig mer, stänger in sig så att säga. De säger inte rent ut vad som 

är problemet. De tror heller inte att det är det som är problemet, det sexuella 

alltså.” (2)  
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Den manliga deltagaren hade en erfarenhet som skilde sig från de övrigas i och med att 

han upplevde att manliga patienter kunde ta upp ämnet med honom ganska ”rakt på” 

och utan tidigare etablerad vårdrelation. Hans uppfattning var att det berodde på att de 

fick träffa en manlig distriktssköterska. Detta kan tyda på att distriktssköterskans kön 

kan medföra att ämnet tas upp på olika sätt i olika sammanhang av patienter.  

 

”Jag har ju helt klart råkat ut för män, eftersom de… ”åh, nu ska jag passa på…” 

så därför har jag ju mer märkt dem och de kan vara oerhört raka när de ser att de 

får träffa en man, väldigt raka.” (6) 

 

En förförståelse som på ett tydligt sätt delades av de kvinnliga deltagarna var att det var 

ännu svårare att samtala med äldre patienter med annan kulturell bakgrund om sexuell 

hälsa. Ingen av de kvinnliga deltagarna berättade om någon sådan erfarenhet, men de 

uttryckte ändå känslor av osäkerhet inför hur de skulle kunna bemöta dessa patienter 

gällande frågor om sexuell hälsa om de skulle hamna i en sådan situation. Den manliga 

deltagaren hade även i detta fall en erfarenhet som skilde sig från de övrigas eftersom 

han varit med om att män med invandrarbakgrund särskilt vände sig till honom på 

grund av att han var man.    

 

 ”Invandrarmän har ju speciellt valt mig med sina frågor, för de skulle aldrig 

ställa den frågan till kvinnor, kan jag säga, för då hade de visat sig vara svaga.” 

(6) 

 

 Distriktssköterskans uppfattning om sitt ansvar  

Deltagarna var av uppfattningen att sexuell hälsa ingick i den totala hälsoupplevelsen 

och att det därmed låg i deras yrkesansvar att ta upp frågor om sexuell hälsa i och med 

att distriktssköterskan ska främja hälsa, förebygga ohälsa och se människan som en 

helhet.  Deltagarna menade också att de bar på viktiga förkunskaper då de genom sin 

utbildning hade kunskaper om till exempel omvårdnad, medicin och farmakologi och 

därmed menade att de borde kunna identifiera hur den sexuella hälsan kan påverkas vid 

olika livsfaser, tillstånd och behandlingar. Vidare menade de att de hade ett ansvar i att 

förmedla sådan kunskap till patienterna då det bedömdes relevant.  

 

”Det handlar ju om vi vet och har kunskap om att nu kommer du att få ett 

bekymmer... för nu har du den här sjukdomen. Då tycker jag att vi är viktiga.” (1)  

 

Deltagarna var också av uppfattningen att distriktssköterskeprofessionen i sig var viktig 

för dem när det gällde frågor om exempelvis sexuell hälsa eftersom professionen kunde 

ha en betydelse i form av något att luta sig tillbaka på när frågor som upplevdes svåra 

fördes på tal. Att gå in i sin yrkesroll kunde medföra en trygghet som gjorde det lättare 

att närma sig ämnet även om deltagarna inte kände sig bekväma med det.  

 

”Märker jag att patienten vill fråga mig nånting så ska jag kunna gå in i min 

profession och använda mig av den. Jag ska ju kunna använda mig av den och 

kunna svara.” (1) 
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Deltagarnas förförståelser och kunskaper kunde leda till att de behövde göra etiska 

ställningstaganden. Ett sådant etiskt dilemma uppfattades i samband med 

läkemedelsbehandling, där deltagarna menade att distriktssköterskan har ett ansvar. I 

och med att patienten fick behandling för sin sjukdom, måste distriktssköterskan välja 

vilken information som ska lämnas gällande till exempel biverkningar.  

 

”Eftersom jag vet att blodtrycksmedicin påverkar, diabetesen påverkar och 

allting… Skulle jag sitta och tala om alla eventuella risker i förväg så tror inte jag 

att en enda man skulle vilja käka, då tror jag inte jaa, att vi skulle få på en enda 

blodtrycksmedicin eller kolesterolsänkare, tyvärr… För det är ju så vi ska säga, 

att de är kärlskyddande.” (3)  

 

Deltagarnas uppfattning var att det primärt var läkarens ansvar att informera patienten 

om biverkningar, men de såg det delvis som distriktssköterskans ansvar att följa upp 

och fråga om patienten upplevt några oönskade effekter. Deltagarnas förförståelser 

speglade dock en osäkerhet inför om läkaren verkligen gav information om 

biverkningar, särskilt om sådana som kan påverka den sexuella hälsan.  

 

Deltagarna uttryckte även uppfattningar om det egna kompetensområdets gränser. En 

sådan gränsdragning gällde de fall då ett samtal om sexuell hälsa blev alltför präglat av 

relationsfrågor. Då kände deltagarna att den egna kompetensen slutade och önskade att 

de kunde remittera personen vidare. De nämnde att det var lättare att hänvisa yngre 

patienter till exempelvis ungdomsmottagning, kurator eller barnmorska, men för 

gruppen äldre var det svårare.  

 

”Jag måste ju kunna ta hand om det om jag startar en process i det va! Jag måste 

ju kunna skicka vidare, man måste ju kunna erbjuda nån form av hjälp… tycker 

jag åtminstone.” (7) 

 

 Upplevda begränsningar 

Resultatet visar att distriktssköterskans arbete är beroende av rådande folkhälsopolitiska 

mål, verksamhetens uppdrag och prioriteringar. Även tidspress och upplevelser av 

bristande ämneskunskap och arbetsverktyg påverkade distriktssköterskans erfarenheter 

av vårdande samtal om sexuell hälsa negativ genom att det upplevdes som 

begränsningar. 

 

 Verksamhetens uppdrag och ansvar 

En erfarenhet som deltagarna delade var att samtal om sexuell hälsa inte prioriterades 

inom verksamheterna. De beskrev det som att vårdcentralernas arbete styrdes av 

landstingens folkhälsopolitiska prioriteringsområden. Verksamheternas uppdrag var att 

följa givna direktiv och utvärdera arbetet. Ekonomi var i princip det som styrde 

verksamheterna. Åtgärder som folkhälsopolitiskt prioriterades inom landstingen gav 

ekonomisk ersättning både för privata och offentliga vårdcentraler, vilket nedan 

benämns ”mål- och måttpengar”. Det fanns en allmän uppfattning från deltagarna att 

sexuell hälsa inte var tydliggjort inom ramen för uppdraget och var därmed inte något 

som kunde prioriteras.  
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”Ifall det blir mål- och måttpengar på det här, som vi har på mycket annat, som 

FAR-recepten, då blir vi tvingade till att jobba utefter ett annat tankesätt”. (3) 

 

Deltagarna tog upp behovet av gränsdragningar för vad som ingår i vårdcentralernas 

ansvarsområden. De antydde att mer och mer lades över på vårdcentralerna att hantera. 

Likaså drogs paralleller till distriktssköterskans yrkesområde. Den egna kompetensen 

uppfattades som bred vilket innebar att fler och fler uppgifter lades på deras bord.  

 

”… liksom det är ju det här med avgränsningar som gäller mycket annat också… 

man vet att vi kan göra mer och mer och mer, men vi har en viss summa pengar 

och ska göra vissa saker… Var drar man gränsen?” (6) 

 

 Tid och prioriteringar 

Genomgående i alla intervjuer nämndes tidsbrist som en omständighet som försvårade 

att sexuell hälsa hos äldre blev en del av ett vårdande samtal.  Det redan så 

tidspressande schemat på vårdcentralerna gav inte utrymme för frågor som kanske 

krävde att besöket varade längre än planerat. Ibland kunde deltagarna ana att det fanns 

ett behov av att ta upp ämnet, men det prioriterades bort på grund av att det helt enkelt 

inte fanns tid. En tydlig erfarenhet hos deltagarna var att det var svårt nog att hinna med 

det mest akuta under patientbesöken eftersom en stor del av vardagen gick åt till att 

klara av dagens akutbokningar. Överhuvudtaget var uppfattningen att det var svårare att 

arbeta hälsofrämjande idag än tidigare på grund av ökad tidspress eftersom deltagarna 

erfor att ett hälsofrämjande arbetssätt tog mer tid.  

 

”Jag tror alltså att många av oss som jobbar liksom känner, det är liksom inte 

alltid det som är största saken på agendan när det är fyra-fem andra saker… och 

det här med tiden…” (6) 

 

En av deltagarna hade dock en annan upplevelse och menade att hon idag arbetade mer 

hälsofrämjande än någonsin och beskrev sig inte vara lika tidspressad som de övriga. 

Erfarenheten av att ha tillgång till tid var något som beskrevs som främjande för att 

etablera en god relation till patienterna. Ett hälsofrämjande arbetssätt verkade ändå inte 

resultera i att sexuell hälsa uppmärksammades mer.  

 

 Avsaknad av kunskap om sexuell hälsa  

Ett mycket tydligt fynd var att det finns behov av mer utbildning om sexuell hälsa och 

särskilt när det gäller specifik kunskap om äldres sexualitet och sexuella hälsa. 

Deltagarna delade åsikten att nya krav kommer att ställas på vårdcentralerna och även 

på deras egen roll. Det konstaterades att patienter idag söker sig till vårdcentralerna för 

andra problem än tidigare.  

 

”Eftersom öppenvården är en sån stor del av sjukvården nu för tiden och vi ska 

handskas med så mycket, och så mycket annat som inte gjordes för 20 år sen så 

kan jag ju tänka mig att det här säkert är något att lägga fokus på framöver.” (3) 
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Deltagarna menade att gruppen äldre förändras och de misstänkte att kommande 

generationer äldre kommer att ha en öppnare inställning till att tala om sexuell hälsa och 

även förvänta sig att vården ska vara behjälplig för att möta frågor och behov. Dagens 

teknik och informationsflödet om sex och olika former av sexualupplysning antogs även 

påverka den kommande äldre generationen. Deltagarna förutspådde även att det 

kommer att bli vanligare med olika former av relationsstatus hos äldre. Därför ansågs 

vården behöva vara bättre rustad för att bemöta dessa nya utmaningar och krav.   

 

”För de är ju mer öppna nu, jag menar förut så var det ju mer, hos den tidigare 

generationen var det ju en hel del som var tabubelagt att prata om. Den 

kommande äldre generationen har levt ett helt annat liv, när det gäller att ta för 

sig av samhället och vara självständiga och de kanske också ställer andra krav på 

sina liv.” (4) 

 

En önskan som framkom var att sexuell hälsa skulle ingå som ämne redan i 

grundutbildningen till sjuksköterska. Det betonades också att kunskap och färdighet är 

färskvaror därför efterfrågades möjligheter att regelbundet förnya dem. Deltagarna hade 

endast få och fragmentariska minnen av att sexualitet eller sexuell hälsa, oavsett 

åldersgrupp, nämnts i grund- eller vidareutbildningar.  

 

 Avsaknad av arbetsverktyg  

Ett annat önskemål som efterfrågades var större möjligheter till att jobba 

hälsofrämjande utifrån ett helhetsperspektiv. Deltagarna förutspådde att sexuell hälsa i 

framtiden kommer att vara en mer naturlig del i hälsofrämjande samtal, men så som den 

aktuella arbetssituationen var för deltagarna var det som sagt svårt att inkludera sexuell 

hälsa i samtalet. Något som särskilt upplevdes som en begränsning var avsaknaden av 

specifika råd, riktlinjer och arbetsverktyg för ämnet sexuell hälsa. Deltagarna saknade 

vägledning i hur ämnet skulle kunna tas upp och hur frågor skulle kunna ställas. 

Återigen nämndes jämförelser med alkohol och tobak där det framtagits riktlinjer och 

arbetsunderlag för att underlätta och vägleda i samtal om dessa frågor. Vidare 

efterfrågades även möjligheter till träning i samtal om sexuell hälsa för att om möjligt 

känna sig mer bekväm i sådana situationer. 

 

   ”Det är ju alltid lättare så, med redskap, sedan är det ju inte säkert att de 

passar fullt ut till hur man jobbar, men har man nåt litet verktyg i alla fall att gå 

efter och syfta till...” (3) 

 

Ytterligare några konkreta önskemål och idéer inför framtiden framkom. Bland annat att 

landstingen borde trycka upp broschyrer om sexuell hälsa hos äldre som kunde finnas i 

till exempel väntrum och som distriktssköterskorna kunde lämna ut till patienter och 

använda som stöd vid samtal. En annan idé var att utveckla någon form av 

livsstilsmottagning på vårdcentralen med inriktning mot sexuell hälsa.  
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 Faktorer som påverkade om sexuell hälsa uppmärksammades i 

vårdande samtal 

Inför intervjuerna uttryckte deltagarna att sexuell hälsa var något som de i princip aldrig 

talade med äldre patienter om. Under intervjuerna kunde dock samtliga redogöra för 

erfarenheter där de på ett eller annat sätt samtalat med äldre patienter om sexuell hälsa. 

De konstaterade dock att det var ett ämne som sällan förekom i det vårdande samtalet. 

Nedan redogörs för faktorer som påverkade om sexuell hälsa uppmärksammades i det 

vårdande samtalet. 

 

 Vårdrelationen 

En etablerad och trygg relation med patienten var ofta en förutsättning för att sexuell 

hälsa skulle kunna tas upp. Det framkom att en relation medförde ett förtroende vilket 

gjorde att den äldre patienten kanske vågade ta upp frågan, likaså gjorde relationen att 

det blev lättare för deltagarna själva att ställa frågor eftersom de då lärt känna patienten. 

Dock hände det alltså inte så ofta att deltagarna själva tog upp ämnet. Förtroende, 

lyhördhet och respekt var enligt deltagarna förutsättningar för en god vårdrelation. Som 

exempel nämnde deltagarna diabetes- och blodtryckspatienter där vårdkontakterna 

ibland kunde vara både täta och långa och där ökade sannolikheten något för att 

deltagarna själva skulle introducera ämnet. 

 

”Diabetiker och blodtryckspatienter och sådär lär man ju känna. Då kan man ju 

liksom gå in i lite mer djupare livssituationer, sådär lite djupare saker och… runt 

omkring och sådär och inte bara besöket i sig.” (4) 

 

Deltagarna menade att distriktssköterskan behöver ha en känsla för att kunna avgöra om 

en patient önskade ta upp ämnet, ämnet måste kunna anas i samtalet vilket kunde göras 

genom att känna in och vänta ut patienten. En förutsättning för att ämnet skulle föras på 

tal av deltagarna själva var därmed att de ansåg att patienten måste antyda att han eller 

hon ville att de skulle inleda ett samtal om sexuell hälsa. För att kunna uppfatta sådana 

signaler, menade deltagarna att det var viktigt att vara lyhörd, tillåtande och närvarande 

i mötet samt att inte utstråla stress.   

 

”Det måste finnas en fingertoppskänsla, att nu vill denna människa att vi ska ta 

upp det.” (1) 

 

Deltagarna betonade också att det var viktigt att respektera patienternas integritet och att 

det måste vara befogat att ta upp ämnet. Det var därmed inget som ansågs höra hemma i 

alla patientmöten. Sexuell hälsa beskrevs som en väldigt privat del av en människas liv 

och det fanns en rädsla för att förolämpa patienten och därmed riskera att förstöra 

vårdrelationen.  

 

”Sedan måste man ju tänka på att kommer någon för ont i halsen så kanske man 

inte ska fråga om sexuell hälsa. Det måste finnas rim och reson i samtalet. 

[fniss]” (1) 
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 Togs upp i förbifarten  

Gemensamt för deltagarnas erfarenheter var att det endast var i vissa möten som ämnet 

togs upp och att det var lättare att prata indirekt om sexuell hälsa än att ställa direkta 

frågor, även om deltagarna hade en etablerad relation till patienten. Det hände att ämnet 

togs upp av patienten i förbifarten under ett patientbesök som var bokat i ett helt annat 

syfte, vilket kunde innebära att deltagarna kände sig överraskade om de inte var 

förberedda på att tala om det där och då.  En erfarenhet var också att den verkliga 

orsaken till ett besök ofta kamouflerades som en annan kontaktorsak då patienten sökte 

vård. En anledning till det trodde deltagarna var att patienter inte ville berätta om så 

pass känsliga ämnen i samband med telefonrådgivning eller vid tidbokning.   

 

”Besöket är ju av en annan karaktär och så kommer sexualiteten upp. Det är inte 

så att de kommer och söker för den saken. Det har jag inte varit med om, utan det 

är liksom i förbifarten.” (4) 

 

 Samtal om läkemedel och vissa sjukdomar 

Deltagarna upplevde att det var lättare att tala om sexuell hälsa om ämnet först togs upp 

av patienten. Deras erfarenheter visade att det i stort sett alltid handlade om 

läkemedelsrelaterade frågor eller i samband med vissa sjukdomstillstånd. Sådana 

sjukdomstillstånd som förknippades med samtal där sexuell hälsa kunde komma på tal 

var hypertoni och diabetes. Det fanns också ett tydligt samband med funktionsrelaterade 

problem hos män där de önskade recept på potenshöjande läkemedel. Deltagarna 

uttryckte att män generellt fokuserade på sexuell funktion och inte sällan framkom det 

att männen besvärades av läkemedelsbiverkningar som påverkade potensen.  

 

”De tycker inte, liksom att det inte är bra med medicinerna, för att de fungerar 

liksom inte sexuellt och sådär då och frågar ibland, ja de har hört att det finns 

mediciner som man kan få och sådär då… Ja, eller så vill de byta medicinerna.” 

(4) 

 

Deltagarna nämnde att ämnet enstaka gånger togs upp av dem själva med de patienter 

som de lärt känna under en tid, till exempel med diabetespatienter eftersom de visste att 

det var vanligt att sjukdomen i sig liksom vanliga läkemedel påverkade sexualiteten. 

 

 

 DISKUSSION 

Diskussionen inleds med reflektioner över studiens metodavsnitt. Sedan sammanfattas 

resultatets huvudsakliga innehåll för att därefter mer ingående diskuteras och belysas ur 

olika perspektiv. Dessutom ges förslag på implikationer för vården och områden för 

vidare forskning. När ”författarna” nämns i texten hädanefter åsyftas författarna till 

denna studie om inget annat anges. 

 

 Metoddiskussion  

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors erfarenheter kring vårdande samtal 

med äldre om sexuell hälsa. För att uppnå syftet valdes att genomföra intervjuer som 
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vidare analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Enligt Elo och Kyngäs (2007) samt 

Kvale och Brinkmann (2009) är det en lämplig metod att använda i forskning där 

intervjupersonernas livsvärld är i fokus. För denna studie där syftet var att eftersöka 

deltagarnas erfarenheter bedömdes därför en kvalitativ innehållsanalys vara lämplig 

eftersom en persons erfarenheter av ett fenomen utgör en del av dennes livsvärld. 

Författarna anser att ett annat metodval, exempelvis en kvantitativ metod hade medfört 

svårigheter att uppnå syftet där deltagarnas erfarenheter eftersöktes. För att finna en 

nyanserad bild av respektive deltagares livsvärld menar författarna att deltagarna själva 

måste få berätta om denna. Paulsson (2008) skriver att kvantitativa metoder har till syfte 

att bland annat finna samband och att kvantifiera. För att en sådan studie ska vara 

representativ krävs att den bygger på ett större urval, vilket inte var möjligt för denna 

studie. I kvalitativa studier är inte urvalets storlek lika betydelsefullt för trovärdigheten 

(Kvale & Brinkmann, 2009). En svårighet med kvalitativ innehållsanalys är dock enligt 

Elo och Kyngäs (2007) att analysmaterialet ofta är mycket omfattande och att det inte 

finns något självklart svar på hur man ska gå till väga. Detta kan i sin tur göra det svårt 

att redogöra för analysprocessen. Författarna har försökt redogöra för analysprocessen 

så noggrant som möjligt.  

 

Till en början var det svårt att finna tillräckligt stort deltagarantal. Anledningar till detta 

berodde delvis på att verksamhetschefer tackade nej till deltagande, framförallt med 

förklaringar som tidsbrist samt att de redan fått många erbjudanden om deltagande i 

andra studier. Det förekom också att verksamhetschefer inte svarade på förfrågan samt 

att distriktssköterskor som tillfrågades avböjde deltagande. Detta medförde att fler 

vårdcentraler kontaktades, också då utifrån ett bekvämlighetsurval. Tillslut tackade sju 

distriktssköterskor från fyra olika landsting ja till att delta och inget ytterligare bortfall 

uppstod efter det. Dahlberg et al. (2008) menar att en geografisk bredd i en studies urval 

styrker trovärdigheten. Denna studies trovärdighet bedöms också stärkas av att 

deltagarna representerade både privata och offentliga vårdcentraler, en åldersvariation 

mellan cirka 40-60 år, samt att både män och kvinnor deltog. Samtliga deltagare hade 

svensk bakgrund. En större spridning genom exempelvis inkluderande av deltagare med 

annan kulturell bakgrund hade eventuellt kunnat ge ett annat resultat.  

 

Det finns en möjlighet att de distriktssköterskor som valde att delta i studien hade ett 

särskilt intresse för ämnet vilket skulle kunna påverka resultatet. Likaså kan det vara så 

att de som tackade nej till deltagande inte ansåg att vårdande samtal med äldre om 

sexuell hälsa var ett intressant eller viktigt område. Författarnas egna upplevelser var 

dock att ämnet mottogs väl då förfrågningarna skickades ut och att de som avstod 

deltagande gjorde det av andra skäl som redan nämnts. I en intervjusituation 

förekommer alltid en maktobalans där intervjuaren har ett maktövertag genom att vara 

den som sätter ramarna för intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta skulle kunna 

påverka resultatet om deltagare försöker svara så som de tror att intervjuaren vill att de 

ska svara. Författarna försökte undvika detta genom att ställa så öppna frågor som 

möjligt och uppmuntrade deltagarna att ge exempel och berätta om sina egna 

erfarenheter. 

 

För att stärka studiens trovärdighet har metoddelen beskrivits gällande deltagare, 

datainsamling och analys. Något som också påverkar trovärdigheten är huruvida 

författarnas förförståelse tyglats i processen. Författarna har lagt ner tid på att reflektera 
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över sina respektive förförståelser eftersom Dahlberg et al. (2008) menar att forskaren 

behöver vara medveten om sin förförståelse och hur denna kan tänkas påverka 

resultatet. Författarna har under processen kontinuerligt diskuterat den roll de själva och 

deras egna förförståelser spelat för studiens resultat. För att tydliggöra dessa finns en 

redogörelse för dem i början av uppsatsen. Dahlberg (2008) skriver att förförståelsen 

inte är statisk utan kan förändras. Detta är något författarna erfarit då deras egna 

förförståelser efter inläsning på området inte upplevdes vara desamma som vid studiens 

början. Litteraturstudier och tillägnandet av tidigare forskning medförde att båda 

författarna fick en mer nyanserad bild av ämnet sexuell hälsa hos äldre. Det tolkas av 

författarna som något positivt som står för ökad kunskap och inblick i ämnesområdet. 

Det är också något som Kvale och Brinkmann (2009) menar ökar möjligheten till att 

genomföra så bra intervjuer som möjligt. En åtgärd som skulle kunnat genomföras för 

att ännu tydligare följa författarnas förförståelser hade varit om dessa skrivits ner initialt 

samt efter tillägnandet av övrig forskning och innan intervjuskedet tog vid. Författarna 

bedömer dock att den kontinuerliga diskussionen och ifrågasättandet av förförståelsen 

varit tillräcklig i genomförandet av studien. 

 

I och med att transkriberingen genomfördes i direkt anslutning till intervjuerna försökte 

författarna minimera förlusten av innehåll i materialet. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar dock att det alltid sker en förlust av meningsbärande innehåll när muntligt tal 

omvandlas till skrift. Studien kan också ha påverkats negativt av författarnas ovana i 

intervjuteknik. Författarna upplevde en skillnad mellan de intervjuer som genomfördes 

först respektive sist då de senare var mer innehållsrika och författarna mindre osäkra i 

intervjusituationen.  

 

Författarna valde att genomföra analysprocessen gemensamt för att samtidigt kunna 

diskutera ställningstaganden och tolkningar och därigenom öka resultatets sanningshalt. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att det är ett tillvägagångssätt som 

stärker en kvalitativ studies trovärdighet. När analysen genomförts i sin helhet gick 

författarna ytterligare en gång igenom materialet för att försäkra sig om att inget 

meningsbärande material gått förlorat och att underkategorier och kategorier var tydligt 

formulerade. Elo & Kyngäs (2007) menar att det ofta är ett nödvändigt moment för att 

kontrollera kategoriernas tillförlitlighet.  

 

Ytterligare en styrka med studien kan vara att handledningen under skrivandeprocessen 

skett i grupp och därmed har studien regelbundet granskats av flera kritiska ögon 

tillhörande både handledare och andra studenter. Detta har också givit författarna nya 

perspektiv på ämnet och studiens genomförande under processens gång.  

 

Ett forskningsetiskt ställningstagande har krävts av författarna när det gäller att den 

manliga deltagarens erfarenheter i några avseenden skilde sig tydligt från de övriga 

deltagarnas erfarenheter. Exempelvis genom att manliga patienter vände sig till honom 

med frågor om sexuell hälsa utan att en etablerad relation behövde finnas innan. Den 

manliga deltagaren menade att detta skedde i egenskap av att han själv är man.  Hsie 

och Shannon (2005) menar att en kvalitativ metod syftar till att belysa variationer: 

likheter och olikheter hos ett fenomen, vilket blev tydligt i denna studie. Samtidigt har 

författarna en skyldighet avseende konfidentialitet gentemot deltagarna 

(Vetenskapsrådet, 2002). Studiens författare är av uppfattningen att den manliga 
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deltagarens erfarenheter bidrar till att stärka och nyansera resultatet och därför inte går 

att bortse från. Ett uteslutande beroende av en deltagares kön och erfarenheter 

uppfattades av författarna som mer etiskt oförsvarbart än ett inkluderande. Samtidigt har 

det inte varit en självklarhet i och med att det innebär ett visst utlämnande av den 

manliga deltagaren i förhållande till övriga deltagare. I och med att det inte finns någon 

möjlighet att identifiera någon deltagare till person, arbetsort eller på annat sätt, 

beslutade författarna att belysa den manliga deltagarens erfarenheter. 

  

 Resultatdiskussion 

Under studiens gång kom resultatet mer att handla om huruvida sexuell hälsa 

överhuvudtaget kom upp som ett samtalsämne hos deltagarna, än om deras erfarenheter 

kring samtal om sexuell hälsa, vilket var studiens syfte från början. Anledningen till 

detta tror författarna var att deltagarna hade begränsade erfarenheter av att samtala kring 

sexuell hälsa men samtidigt många funderingar om anledningar till varför det förhöll sig 

på det viset. Det kan tyckas vara en svaghet i studien att resultatet inte enbart avspeglar 

syftet. Författarna är dock av åsikten att resultatet speglar syftet, men ur ett vidare 

perspektiv än förväntat. Ett viktigt och intressant resultat framträdde som synliggör att 

vårdande samtal om sexuell hälsa hos äldre är ett komplext område som påverkas av 

många faktorer. Författarna menar att studien, utifrån det resultatet som framträtt, skulle 

kunna bidra till att synliggöra sexuell hälsa som en del av vårdande samtal.  

 

Resultatet visar att sexuell hälsa hos äldre var ett område som ansågs viktigt, men som 

ändå blev osynligt. Det framkom flera anledningar till att sexuell hälsa inte prioriterades 

i deltagarnas vårdande samtal med äldre patienter. Det var ett område som inte 

prioriterades i vårdcentralernas uppdrag, men samtidigt menade deltagarna att 

distriktssköterskan hade ett ansvar att uppmärksamma ämnet eftersom 

distriktssköterskan ska arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Samtidigt konstaterade de att 

de själva sällan tog upp ämnet med äldre patienter. Det krävdes i princip att patienten 

själv ställde frågan eller gav signaler till distriktssköterskan att han eller hon ville att 

ämnet skulle tas upp. Vidare kände sig deltagarna ofta obekväma och osäkra inför att 

tala om sexuell hälsa och tidsbristen beskrevs som ett påtagligt hinder. Deltagarna 

förutspådde att sexuell hälsa skulle kunna komma att utgöra en större del av vårdande 

samtal i framtiden eftersom synen på och öppenheten om sexualitet förändras i 

samhället. De efterlyste att sexuell hälsa skulle få ett större utrymme i vårdutbildningar 

både på grundnivå, avancerad nivå och i andra fortbildningar. Deltagarna påtalade också 

ett behov av arbetsverktyg och riktlinjer.  

 

I diskussionen försöker författarna belysa orsaker till att sexuell hälsa hos äldre inte 

självklart ingår som en del i distriktssköterskans vårdande samtal. Vidare ges förslag på 

en pedagogisk arbetsmodell och framtida behov samt kliniska implikationer diskuteras.  

 

 Föreställningar om äldre och sexuell hälsa 

Deltagarna underströk i studiens resultat att det var viktigt att reflektera över sina egna 

tankar och uppfattningar om sexuell hälsa hos äldre och vad dessa påverkades av. De 

relaterade till hur samhället generellt ser på äldres sexualitet och återknöt till hur de 

själva såg på ämnet. De uppmärksammade att ämnet troligen var en viktig del av de 
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äldres hälsoupplevelse. Den sexuella hälsan beskrevs till och med som ett 

grundläggande behov för den totala hälsoupplevelsen. Samtidigt konstaterade de att det 

ändå var ett ämne som glömdes bort och som de tidigare inte funderat så mycket över i 

sitt arbete. Hillman (2012) betonar att det är mycket viktigt att som verksam i 

sjukvården, där vårdaren möter äldre människor och kan tänkas beröra frågor om 

sexualitet, vara medveten om sina fördomar och föreställningar om sexualitet, både om 

andras och sin egen.  

 

Författarna önskar återknyta till att deltagarna reflekterade över samhällets syn på äldres 

sexualitet. Under intervjuerna framkom att deltagarna kände sig ovana vid att närma sig 

ämnet sexuell hälsa hos äldre. Författarna misstänker att en anledning till detta kan vara 

att äldre personer inte i första hand förknippas med sexualitet. Forskning styrker att det 

förekommer en relativt onyanserad syn på äldre i västerländska samhällen där äldre ses 

som en homogen grupp och där stereotyper om till exempel en asexuell ålderdom är 

rådande (Gott & Hinchliff, 2003a). Hillman (2012) menar att det, i ett samhälle som 

lovsjunger ungdomen, finns en tendens till att se på åldrandet i sig som något sjukligt, 

vilket ger bilden av äldre människor som bräckliga, sköra och passiva. Sharpe (2004) 

beskriver begreppet ageism, som innebär att systematiskt framställa äldre utifrån socialt 

konstruerade stereotyper. Ofta är dessa stereotyper både bevisade som felaktiga och 

diskriminerande. Skoog (2010) diskuterar, i likhet med Hillman (2012), Gott och 

Hinchliff (2003a), Taylor och Gosney (2011) och Rheaume och Mitty (2008) negativa 

föreställningar om den äldre människans sexualitet. Gemensamt för dessa forskare är att 

de uppmärksammar hur starka och varaktiga myterna om den asexuella ålderdomen är, 

trots att det finns en växande mängd forskning som motbevisar dem.  

 

Skoog (2010) ger en möjlig psykologisk förklaring genom att negativa attityder 

gentemot äldres sexualitet dels kan vara medvetna och bygga på till exempel okunskap, 

men kanske oftare omedvetna. Trots en intellektuell förståelse för att sexualiteten kan 

vara viktig för äldre personer, menar han att det kan vara svårt att förstå det 

känslomässigt. Äldre personer kan omedvetet uppfattas som föräldragestalter och 

eftersom vi oftast har en asexuellt präglad relation till våra föräldrar, där de egna 

föräldrarnas sexualitet ofta är ångestskapande, finns risk att vi omedvetet överför en 

obehagskänsla till äldre personers sexuella uttryck generellt.  

 

Hillman (2012) understryker också att det finns risker med dessa stereotyper om de 

internaliseras av äldre individer så att de hindras att uttrycka sin sexualitet så som de 

önskar. Gott och Hinchliff (2003b) menar att denna internalisering av stereotyper kan 

leda till att äldre inte söker vård för sexuellt relaterade problem när det behöver det. 

Eftersom deltagarna i den här studien hade erfarenheter av att sexuell hälsa hos äldre var 

ett ovanligt ämne i det vårdande samtalet skulle en anledning till detta kunna vara att 

deltagarna själva påverkades av rådande stereotyper och att dessa även internaliserades 

av äldre patienter. Skoog (2010) hävdar att ett resultat av okunskap och attityder om 

äldres sexualitet kan leda till att äldre personer som bejakar sin sexualitet riskerar att bli 

betraktade som perversa, okontrollerade, skrytsamma eller kanske framställs som 

särskilda undantag som avviker från normen. Studiens författare önskar utifrån denna 

tanke återknyta till definitionen om de sexuella rättigheterna (WHO, 2006). Hur 

påverkar dessa föreställningar äldres rätt till sexualitet och sexuell hälsa? 
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Genom ovanstående exempel på föreställningar om sexuell hälsa hos äldre önskar 

författarna bidra till en djupare förståelse för äldres sexualitet i sig och att dessa 

föreställningar kan bidra till att det inte nödvändigtvis är en självklarhet att ett ämne 

som sexuell hälsa hos äldre ingår som en naturlig del i distriktssköterskans vårdande 

samtal.  

 

Deltagarna i studien var tydliga med att respekt måste visas för individen och att det 

måste finnas någon ”rim och reson” i hur ämnet tas upp. Det var inte ett ämne som 

kunde tas upp när som helst, utan det krävdes att det skulle vara befogat att göra det. 

Deltagarna beskrev också att det behövdes en ”fingertoppskänsla” som fångade upp 

signaler hos patienten att han eller hon ville att de skulle ta upp ämnet. Taylor och 

Gosney (2011) ger råd till sjukvårdspersonal när det gäller att hantera frågor om äldres 

sexualitet för att det ska bli ett ämne som uppmärksammas mer. De påtalar också att det 

finns vissa risker som sjukvårdspersonal behöver vara medveten om. Ett exempel är 

risken att översexualisera åldrandeprocessen genom att hävda att det ”normala” hos 

äldre är att vara sexuellt aktiva. Det kan därmed finnas en svårighet i att uppmärksamma 

sexuell hälsa på ett sådant sätt att patienten inte upplever att sjukvården förutsätter att en 

viss nivå av sexuell aktivitet är eftersträvansvärd eller ”normal” för den äldre 

människan. De sexuella rättigheterna enligt WHO’s definition påminner om varje 

människas inneboende rätt till att själva välja om, när och hur hon eller han önskar vara 

sexuellt aktiv så länge det inte skadar en annan person. I de sexuella rättigheterna ingår 

även rätten till information och stöd i sin sexualitet utifrån individuella behov (World 

Health Organization, 2006). Taylor och Gosney (2011) menar också att tillgången till 

läkemedel som främjar sexuell funktion kan riskera att övermedikalisera äldres 

sexualitet. Genom att bara fokusera på sexuell funktion och tillgängliga läkemedel kan 

följden bli att andra viktiga aspekter av sexualiteten inte uppmärksammas även om 

patienten önskar det (a.a).   

 

Under studiens gång har författarna alltmer frågat sig hur samhället och sjukvården ser 

på äldre människor, inte bara gällande sexualitet. Kontinuerlig träning i att kritisera och 

reflektera över normer och stereotyper under utbildningar och på arbetsplatser tror 

författarna kan vara ett steg i rätt riktning för att öka den egna medvetenheten. 

 

 Sexuell hälsa hos äldre inom ramen för vårdcentralernas uppdrag 

Författarna menar att verksamhetens uppdrag påverkar vad som inkluderas i 

distriktssköterskans vårdande samtal. Deltagarna beskrev att deras arbete i stort sett 

utgick från vårdcentralernas uppdrag och landstingens folkhälsopolitik. Ekonomi var av 

avgörande betydelse eftersom ersättning gavs utifrån mål- och måttuppfyllelse. 

Exempelvis har Västra Götalandsregionen sin Krav- och Kvalitetsbok där 

primärvårdens uppdrag formuleras. De fyra landstingen som representerades i studien 

har sina egna styrdokument med krav, uppdrag och ersättningsnivåer. Enligt Västra 

Götalandsregionen (2012) utgörs basen i primärvården av vårdcentralerna som ansvarar 

för somatisk och psykisk ohälsa, liksom sjukdom och funktionshinder som inte bedöms 

vara i behov av specialistvård. Vårdcentralerna ska arbeta på ett förebyggande och 

hälsofrämjande sätt. Detta utgör grunden för primärvårdens styrdokument inom Västra 

Götalandsregionen.  
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Utifrån den här studiens resultat är författarnas tolkning att verksamheternas uppdrag 

och mål spelade en viss roll för att sexuell hälsa hos äldre inte var särskilt synliggjort i 

de vårdande samtalen. En förklaring till det tros vara att sexuell hälsa inte närmare 

synliggörs i styrdokument som det ovan nämnda. Om sexuell hälsa var ett prioriterat 

område som gav ersättning till verksamheten, menade deltagarna att de skulle vara 

tvingade att ta upp det. De jämförde med hur det tidigare var med alkohol- och 

tobaksfrågor. Det var tidigare områden man ogärna berörde eftersom det ansågs för 

privat och känsligt. Men idag, förklarade de, var alkohol och rökning självklara 

beröringspunkter vid ett hälsosamtal på vårdcentralen och även något som var tvunget 

att ingå för att verksamheten skulle få ersättning. Författarna menar att detta inger en 

förhoppning om en förändring även när det gäller uppmärksammandet av äldres 

sexuella hälsa i framtiden. Sexuell hälsa ingår i ett av de nationella målen för folkhälsa, 

men där nämns inget om äldres sexualitet (Regeringens proposition 2002/03:35). Inte 

heller synliggörs sexuell hälsa hos äldre i den senaste folkhälsorapporten 

(Socialstyrelsen, 2012). På nationell nivå finns dock politiska beslut och rapporter som 

betonar att äldres sexualitet är ett område som behöver prioriteras, men samtidigt 

konstateras att så inte har gjorts (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). Författarna tror att 

ämnet behöver belysas betydligt mer från folkhälsopolitiskt håll samt lokalt i 

vårdcentralers uppdrag och styrdokument för att en förändring ska nås.  

 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008) betonar vikten av att distriktssköterskan 

arbetar på ett holistiskt hälsofrämjande sätt och ska leda och utveckla omvårdnaden i 

primärvården. Gott och Hinchliff (2003a) kommer fram till att primärvården var den 

instans dit äldre personer helst vände sig när de önskade tala med hälso- och 

sjukvårdspersonal om sexuell hälsa. Matzo och Hijjazi (2009) bekräftar att även svårt 

sjuka patienter upplever att deras livskvalitet och nära relationer påverkas negativt när 

sjukvårdspersonal inte samtalar med dem om frågor knutna till sexualitet och intimitet. 

Distriktssköterskan träffar äldre personer med eller utan svåra sjukdomar. I den här 

studien menade deltagarna att de kunde vara viktiga personer för den äldre patienten när 

det gäller vårdande samtal om sexuell hälsa, men samtidigt var prioriteringsfrågan 

påtaglig eftersom deltagarna uttryckte att de bara fick arbeta enligt de mål och 

priorteringsområden som var uttalade i verksamhetens uppdrag. Författarna tolkar detta 

som att distriktssköterskans ansvar att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv till viss del 

kunde begränsas av verksamheternas uppdrag och mål.  

   

Prioriteringsfrågan återspeglades också i deltagarnas arbetsvardag då de beskrev att det 

ofta var svårt nog att hinna med dagens akutbokningar. Det var dock en deltagare som 

upplevde att hon arbetade mer hälsofrämjande och förebyggande än tidigare, men ändå 

var sexuell hälsa hos äldre inte ett samtalsämne som gavs utrymme. En tolkning som 

författarna gör av detta är att tillgång till tid och möjlighet att arbeta hälsofrämjande inte 

självklart leder till att sexuell hälsa uppmärksammas i vårdande samtal, men om 

tidspressen är för stor misstänker författarna att sannolikheten att den sexuella hälsan 

prioriteras minskar ännu mer eftersom den ofta inte var det som av deltagarna upplevdes 

vara det mest angelägna av patienternas besvär. Deltagarna återkopplade också till att 

verksamheten i sig inte prioriterade eller skapade utrymme för sexuell hälsa som en 

vedertagen del av de vårdande samtalen. Det var så mycket annat som skulle hinnas 

med. Forskning visar att det behövs tydliga direktiv och riktlinjer för att sexuell hälsa 

ska inkluderas i vårdande samtal (Gott & Hinchliff, 2003a; Rheaume & Mitty, 2008). 
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 Distriktssköterskans attityder och beteenden inför vårdande samtal med 

äldre om sexuell hälsa 

I resultatet framkom också att det fanns faktorer till att distriktssköterskan valde att inte 

beröra sexuell hälsa under det vårdande samtalet. Författarna menar att även dessa kan 

ses som förklaringar till att sexuell hälsa hos äldre inte prioriterades eller synliggjordes i 

samtalen. En sådan faktor var att deltagarna anade att äldre personer upplevde det vara 

tabu att prata om sexuell hälsa, vilket kunde medföra att deltagarna själva drog sig för 

att ta upp ämnet med de äldre. Deltagarna beskrev en rädsla att förnärma patienten 

genom att ställa olämpliga frågor och att inkräkta innanför individens privata sfär. 

Magnan et al. (2006) anger att den främsta anledningen till att sjuksköterskorna i deras 

studie inte tog upp ämnet var att de inte trodde att patienterna förväntade sig att de 

skulle ta upp ämnet. Gott och Hinchliff (2003b) fann däremot att deras äldre 

informanter uppskattade att frågan väcktes av sjukvårdspersonal för att de själva inte 

vågat fråga, bland annat för att de inte var säkra på om vårdpersonalen tyckte att det var 

lämpligt att äldre människor ställde frågor om sexuella angelägenheter. 

 

Utifrån denna studies resultat anser författarna att det finns en skillnad mellan 

deltagarnas attityder och beteenden i detta avseende. Deltagarna var medvetna om att 

sexuell hälsa kunde vara viktigt för den äldre människan liksom att det låg i deras 

ansvar att ta upp ämnet men ändå valde att inte ta upp det av olika skäl. Magnan et al. 

(2006) konstaterar också att det i deras studie förekom en kognitiv dissonans mellan 

sjuksköterskors uppfattningar om sitt yrkesansvar att uppmärksamma sexuell hälsa och 

huruvida de faktiskt gjorde det. Följden både i denna studie och i Magnan et al. (2006) 

samt Gott och Hinchliff (2003a), blev att ansvaret att ta upp ämnet därför oftast kom att 

ligga hos patienten själv. I denna studie framkom att deltagarna egentligen inte såg det 

som patientens ansvar att väcka frågor om sexuell hälsa, men ändå var det så det oftast 

blev i praktiken. Dahlberg & Segesten (2010) menar att ansvaret för ett vårdande samtal 

alltid ligger på vårdaren. Vilket styrker att distriktssköterskan har ett ansvar om sexuell 

hälsa ska ingå i ett vårdande samtal. Statens Folkhälsoinstitut (2012) vidhåller att det är 

tveklöst att både läkare och sjuksköterskor, utifrån sina respektive 

kompetensbeskrivningar, har ett ansvar att uppmärksamma frågor av sexologisk 

karaktär. Där framkommer också att både patienter och vårdpersonal anser att det är 

vårdpersonalens ansvar att inleda samtal om sexuell hälsa. Dahlberg & Segesten (2010) 

diskuterar också vårdpersonalens ansvar genom att patienter lägger stor vikt vid vad 

vårdpersonal säger respektive inte säger. De väntar på att vårdpersonal ska ta upp frågor 

och bjuda in till samtal. Det är mycket sällan som envägskommunikation efterfrågas 

utan att patienter önskar tala med någon som dels kan ge svar på frågor men som också 

kan vara en trygg samtalspartner och en god lyssnare.  

 

Deltagarna i den här studien förklarade att inre osäkerhet och feghet kunde hindra dem 

själva från att ställa frågor till äldre om sexuell hälsa. Som redan nämnts var det därför i 

huvudsak patienterna själva som tog upp ämnet. Utifrån vad som tidigare diskuterats 

genom Gott och Hinchliff (2003a), att många äldre hoppas att vårdaren ska ta upp 

ämnet, anas att det krävs ett stort mod av den äldre personen att våga fråga. Samma 

forskare skriver i Gott och Hinchliff (2003b) att endast ett fåtal äldre patienter i deras 

undersökning faktiskt vågade ställa frågor knutna till sexuell hälsa vid besök på 
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motsvarande vårdcentral, trots att de vid samma tidpunkt led av besvär direkt relaterade 

till sexuell hälsa. En reflektion hos studiens författare är att det sannolikt finns ett stort 

mörkertal av äldre patienter som lider av sexuellt relaterade besvär men som inte får 

hjälp för det. Vidare beskrev studiens deltagare att de få gånger de själva tog upp ämnet 

var i samband med frågor som handlade om läkemedelseffekter eller följder av 

sjukdomar. Detta utgjorde en mer naturlig och avdramatiserad arena att samtala om 

ämnet på där det var möjligt att luta sig mot farmakologisk och patofysiologisk 

kunskap. Författarna drar slutsatsen att i dessa sammanhang känner sig deltagarna 

trygga och kan närma sig ämnet genom att luta sig tillbaka på kunskapen om läkemedel 

och sjukdomar. I studien av McCabe (2004) bekräftas att sjuksköterskan väljer att inte 

ingå ett djupare samtal med patienten av skäl som att skydda sig själv från 

känslomässiga upplevelser som kan leda till stress. Författarna anar att deltagarnas 

uttryck som att luta sig tillbaka på sin profession kunde utgöra ett sätt att skydda sig på. 

 

Deltagare nämnde i stort sett samma hinder till varför sexuell hälsa inte förekom i deras 

vårdande samtal. Ett av hindren var, som antytts tidigare, det redan tidspressade 

schemat inom primärvården, där distriktssköterskorna uppfattade att fokus under 

samtalet var på direkt sjukdomsrelaterade frågor som ansågs ha högre prioritet. De 

upplevde också att de saknade kunskap och träning i vårdande samtal om sexuell hälsa. 

Detta bekräftas också i studien av Gott et al. (2004) där primärvårdens redan höga 

belastning utgjorde ett hinder eftersom ett samtal inriktat mot sexuell hälsa tar tid samt 

att om ämnet tas upp måste vårdpersonalen ha kunskaper om vilka instanser hon/han 

kan vända sig till för att vid behov hänvisa patienten vidare. Detta framkom också 

tydligt i denna studie och skapade en osäkerhet hos deltagarna när de ofta inte visste var 

de kunde hänvisa patienter eller hur de skulle bemöta patienternas frågor om det 

handlade om annat än läkemedels- eller sjukdomsrelaterade frågor. Denna inre 

osäkerhet var ofta en orsak till att ämnet inte gavs utrymme. Även Skultety (2007) 

bekräftar sjuksköterskors upplevelser av bristande kunskap om äldres sexualitet.  

 

Som tidigare nämnts i diskussionen drog deltagarna paralleller till frågor som rör 

alkohol och tobak. Deltagarna kände igen den osäkerhet de tidigare känt inför dessa 

ämnen. Författarna ser också ett samband mellan dessa ämnen. Allteftersom alkohol och 

tobak blivit fokusområden i primärvårdens uppdrag har också utbildningsinsatser ökat 

och det är inte längre områden som förknippas med lika stor osäkerhet och tabu.  

Deltagarna uttryckte en förhoppning om att de i framtiden skulle känna sig mer rustade 

att samtala om sexuell hälsa om de fick mer kunskap och träning på området.  

 

 Genusaspekter  

Ett mycket tydligt fynd som författarna inte riktigt hade väntat sig vid studiens början 

var att deltagarnas erfarenheter av vårdande samtal med äldre om sexuell hälsa bara 

inkluderade manliga patienter. En förklaring till detta var att männen oftare själva tog 

upp frågan och att det då handlade om funktionsproblem och syftet med samtalet var 

oftast att få recept på potenshöjande läkemedel alternativt diskutera 

läkemedelsbiverkningar kopplade till sexuell funktion. Deltagarna nämnde också att 

manlig sexualitet var mer synlig än kvinnlig och att kvinnor oftare visade symtom på 

depressioner, ångest och andra diffusa symtom. Smirthwaite (2007) bekräftar att 

kvinnor oftare får psykosomatiska diagnoser samt psykofarmaka jämfört med män. 
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Även Öhman (2009) nämner att sexualitet är starkt förknippat med manligt genus. Både 

Smirthwaite (2007) och Öhman (2009) vidhåller att kvinnor generellt ges mindre 

utrymme än män i vården.  

 

Utifrån den här studien kan författarna konstatera att äldre kvinnor, även när det gäller 

vårdande samtal om sexuell hälsa inom primärvården, verkade ges betydligt mindre 

utrymme. Deltagarnas erfarenheter visade att den äldre kvinnans sexualitet var ett svårt 

ämne där de kände sig ännu mer osäkra än i samtal med manliga patienter, trots att 

majoriteten av deltagarna själva var kvinnor. I en litteraturstudie av Whitehouse (2009), 

med fokus på sexuell hälsa hos äldre kvinnor med diabetes, framkommer att 

vårdpersonal måste bli mer bekväm i att samtala med äldre kvinnor om sexuell hälsa. 

Whitehouse (2009) kommer också fram till hur viktig vårdrelationen och förtroendet är 

mellan patient och vårdare. Hennes studie tyder också på att kvinnor ofta uppfattar att 

det är åldern i sig som påverkat den sexuella hälsan och inte sjukdomar eller läkemedel, 

vilket bekräftas av denna studies resultat. Därför menar författarna till denna studie att 

den äldre kvinnans sexualitet skulle kunna utgöra ett framtida forskningsområde. 

 

En annan genusaspekt som framkom var att distriktssköterskans kön skulle kunna ha 

betydelse för hur sexuell hälsa uppmärksammades i det vårdande samtalet. Den manliga 

deltagarens erfarenheter skilde sig bitvis från de kvinnliga deltagarnas. Han upplevde att 

frågor från manliga patienter ofta var mycket direkta och inte förutsatte en etablerad 

relation dem emellan. Enligt honom passade de på att fråga när de träffade en manlig 

distriktssköterska, medan de kvinnliga deltagarna hade erfarenheten att vårdrelationen 

var viktig för att ämnet skulle kunna tas upp, även om det togs upp i förbifarten. Gott et 

al. (2004) fann i sin studie visst stöd för att samma kön hos patient och 

sjukvårdspersonal kunde medföra att det kändes lättare för båda parter att inleda ett 

samtal om sexuell hälsa. I denna studie syns som sagt inte samma samband när det 

gällde de kvinnliga deltagarna och äldre kvinnliga patienter eftersom erfarenheter av 

vårdande samtal med äldre kvinnliga patienter inte påtalades under intervjuerna. En 

viktig aspekt med denna studie, menar författarna, är att undersökningsgruppen är 

förhållandevis liten och det kan ses som en svaghet att det endast förekommer en 

manlig deltagare. Den manliga deltagarens erfarenheter skilde sig som sagt från de 

övrigas och han misstänkte själv att det berodde på att han var av samma kön som 

patienterna. Författarna vill också poängtera att det inte helt går att utesluta att det skulle 

kunna bero på andra egenskaper och kvaliteter hos den manliga deltagaren, än hans 

könstillhörighet, som gjorde att patienterna valde att ventilera frågor om sexuell hälsa 

med honom på det sätt de gjorde.   

 

Den manliga deltagaren hade också erfarenheter av att män med utländsk bakgrund 

vände sig till honom med frågor knutna till sexualitet, bara i egenskap av att han var 

man. De kvinnliga deltagarna beskrev äldre personer med annan kulturell bakgrund som 

en extra osynlig grupp i fråga om sexuell hälsa. Ingen av dem hade erfarenheter av 

samtal med vare sig män eller kvinnor med utländsk bakgrund om sexuell hälsa. Den 

manliga deltagaren antydde att det kunde bero på skillnader i synen på manlighet i olika 

kulturer och menade att invandrarmän sannolikt inte skulle ta upp ämnet med en kvinna 

då det skulle innebära att de visade sig svaga. Gott et al. (2004) vidhåller att deras 

informanter upplevde att det var svårare att tala med patienter från andra kulturer om 

sexuell hälsa. Framförallt när de kände sig osäkra på hur den kultur som patienten kom 
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ifrån såg på sexualitet samt när de själva och patienten inte talade samma språk. Utifrån 

den forskning som författarna tillägnat sig under denna studie konstateras att mer 

kunskap behövs om hur olika kulturer ser på sexualitet och hur distriktssköterskor på 

vårdcentraler kan implementera den kunskapen i sitt praktiska arbete eftersom de ofta 

möter personer med annan kulturell bakgrund än de själva, äldre som yngre.     

 

 Förslag på ett arbetsverktyg 

Ett av de mest genomgående dragen i alla intervjuer var efterfrågan av arbetsverktyg 

och specifika råd för hur ett vårdande samtal om sexuell hälsa skulle kunna hållas. En 

användbar modell som forskare inom sexologisk behandling ofta relaterar till är 

PLISSIT-modellen som är ett pedagogiskt verktyg som utvecklades på 1970-talet 

(Almås & Pirelli Benestad, 2010; Rheaume & Mitty, 2005). Almås och Pirelli Benestad 

(2010) åskådliggör PLISSIT-modellen som en pyramid indelad i fyra nivåer. Nedan 

följer en figur som försöker tydliggöra modellens uppbyggnad.  

 

 

 
 

Figur 1.PLISSIT-modellen, med fritt översatta begrepp utifrån Almås och Pirelli 

Benestad (2010, s. 68). 

 

Taylor och Davis (2006) tydliggör PLISSIT-modellen med konkreta exempel relevanta 

för sjuksköterskors kompetensområde: Ett inledande steg kan vara att ha tillgång till 

informationsmaterial om sexuell hälsa i väntrummet, exempelvis broschyrer. Det var 

också något som efterfrågades av deltagarna i denna studie. Taylor och Davis (2006) 

menar vidare att det alltid är vårdarens ansvar att ta upp frågan, vilket också stöds av 

annan forskning (Magnan et al., 2006). Tillåtelse kan ges genom att berätta att en viss 

sjukdom kan påverka sexualiteten och sedan fråga patienten om det är något som han 

eller hon har upplevt, på det sättet ges patienten tillåtelse att berätta. Vårdaren kan sedan 

genom sin kunskap ge begränsad information om till exempel läkemedel som kan ge 

vissa biverkningar, sexuella svårigheter relaterade till specifika sjukdomar, liksom 

hänvisa till ytterligare information som hemsidor, broschyrer eller genom att ge 

generella råd. Nästa steg menar Taylor och Davis (2006) är mer inriktat på att försöka 

lösa problem genom konkret rådgivning riktad till en enskild patient. Det handlar då 

mer detaljerat om hur sexuella problem kan lindras för att det sexuella välbefinnandet 

ska kunna bli bättre. På denna nivå handlar det också om att veta var det egna 

kunskapsområdet slutar och när det är dags att hänvisa till någon annan och i så fall var. 
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Det sista steget tar upp frågor som Taylor och Davis (2006) menar ligger utom 

sjuksköterskans kompetensområde. Det kan exempelvis handla om relationsproblem, 

övergrepp eller annat som kräver specialiserad behandling. På denna nivå krävs 

specialistkunskaper och ofta psykoterapeutisk samt sexologisk kompetens. 

 

Taylor och Davis (2006) har i sin modell, Extended PLISSIT, byggt vidare på den ovan 

beskrivna PLISSIT, som ofta anses alltför linjär. Deras variant skiljer sig på så sätt att 

den första nivån, tillåtelse, utgör kärnan och att de övriga nivåerna alltid ska föregås av 

att vårdaren ber om tillåtelse att ställa frågor om sexuell hälsa likaväl som att patienten 

ges tillåtelse att fråga eller berätta. De betonar också att reflektion och återkoppling 

också skall finnas med som obligatoriska delar på varje nivå och i alla samtal. Taylor 

och Davis (2006) ställer i sin version också större krav på medvetenhet och 

självkännedom hos vårdaren. De menar i sin studie att Extended PLISSIT-modellen är 

en användbar modell för sjuksköterskor i primärvården.  

 

Författarna av denna studie tror att om Extended PLISSIT blev etablerad hos 

distriktssköterskor skulle den kunna utgöra en grund och därmed en hjälp för hur 

distriktssköterskan skulle kunna närma sig ämnet. Studiens författare ser en vidare 

potential med modellen och menar att den är direkt värdefull i det vårdande samtalet 

med äldre om sexuell hälsa då den ger påminnelser om viktiga aspekter som att ge och 

be om tillåtelse, bjuda in liksom att reflektera och återkoppla. Den gör det också lättare 

att synliggöra den egna kompetensens gränser. Här anser författarna att det går att 

bygga ut modellen ytterligare till handlingsplaner utifrån varje enskild verksamhets 

förutsättningar och behov. Det skulle kunna göras genom att till exempel utveckla en 

frågeguide med frågor om hur distriktssköterskan kan bjuda in till ett vårdande samtal 

om sexuell hälsa inklusive följdfrågor. En sådan handlingsplan skulle också kunna 

innehålla en kartläggning av vilket informationsmaterial som finns att tillgå för 

allmänna råd och vilka resurser som finns att hänvisa till vid behov när 

distriktssköterskan inte känner att den egna kompetensen räcker. Författarna tror att 

tillämpandet av en sådan modell skulle kunna leda till en ökad trygghet och beredskap 

hos distriktssköterskan. Författarna anser att det skulle vara intressant att utveckla en 

sådan modell i framtiden. Också Statens Folkhälsoinstitut (2012) menar att PLISSIT är 

en lämplig modell för hälso- och sjukvården att arbeta utifrån med frågor om sexuell 

hälsa. 

 

 Behov inför framtiden 

Behovet av utbildning om sexuell hälsa framkom som viktigt inför framtiden enligt 

studiens deltagare. Flertalet av de undersökningar och litteraturöversikter som 

författarna tagit del av inför genomförandet av denna studie betonar samma sak: mer 

kunskap om sexuell hälsa behövs i vårdutbildningar (Gott & Hinchliff, 2003a; Gott et 

al. 2004; Matzo & Hijjazi, 2009; Magnan et al. 2006). Skultety (2007) hävdade i sin 

studie att även personal med geriatrisk kompetens saknade kunskap om äldres 

sexualitet. Studiens författare tycker att det är beklagligt, men föga förvånande eftersom 

de själva delar erfarenheten att ämnet sexuell hälsa varit i princip osynligt i både 

grundutbildning och under utbildningen till distriktssköterska. Författarna förutspår, i 

likhet med studiens deltagare och tidigare forskning, att gruppen äldre som söker vård i 

framtiden sannolikt kommer att innefatta individer som i större utsträckning ställer krav 
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än de som är äldre idag, och som kommer att visa en större öppenhet kring frågor som 

berör sexuell hälsa. Därmed kommer det att krävas ökad kunskap om sexuell hälsa hos 

äldre för att tillgodose de äldres hälsobehov i framtiden. Författarna menar vidare att ett 

ansvar i detta ligger hos universitet och högskolor att inkludera sexuell hälsa i 

utbildningarna liksom hos arbetsgivare att erbjuda möjligheter till att uppdatera sådan 

kunskap.  

 

Deltagarna uttryckte också att samlevnadsformerna bland äldre kommer att se 

annorlunda ut genom att familje- och relationsmönster förändras med tiden och 

toleransen för olika relations- och samlevnadsformer ökar. De relaterade inte till 

erfarenheter av samtal om sexuell hälsa med äldre patienter där annan sexuell läggning 

än den heterosexuella varit känd. Istället beskrev deltagarna endast samtal om sexuell 

hälsa med äldre patienter som levde i långvarig relation med en partner av motsatt kön, 

samt att det var lätt att ta för givet att äldre personer levde i långvariga heterosexuella 

parrelationer. En grupp som i forskning uppmärksammats som extra osynlig i fråga om 

sexualitet är äldre homo-, bi- och transsexuella. Även i Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning vård av äldre 

(2012) påtalas ett behov av att arbeta utifrån en icke normativ människosyn och att öka 

medvetenheten om den starkt rådande heterosexuella normen riktad mot äldre. En 

litteraturöversikt av Hughes (2004)  tar upp äldre homo-, bi- och transsexuella personers 

situation i Australien. Studien skildrar äldre personer på särskilda boenden och 

sammanfattar att det inte är ovanligt att äldre personer med annan sexuell identitet än 

den heterosexuella upplever att deras privatliv inte accepteras av vårdpersonal vilket 

kan medföra att äldreomsorgen bidrar till att ytterligare osynliggöra och marginalisera 

gruppen äldre homo-, bi- och transsexuella. 

 

En annan aspekt som inte framträder i studiens resultat är sexuell lust. Deltagarna 

fokuserade i princip enbart på den sexuella funktionen utifrån ett stereotypt manligt 

perspektiv. De reflekterade över att sexualitet innebar mer än enbart samlag och 

återknöt till områden som intimitet och sensualitet. Sandberg (2011) har studerat 

lustaspekten hos äldre svenska män utifrån ett genusperspektiv. Det hade varit intressant 

med studier inriktade mot ett mer kvinnligt perspektiv, vilket Sandberg (2011) själv 

betonar. Författarna till den här studien ser också att det finns ett behov av att belysa 

lustaspekter mer utifrån hur distriktssköterskan kan komma i kontakt med dessa frågor, 

exempelvis med anledning av att många läkemedel har nedsatt sexuell lust som 

biverkning.  

 

 Kliniska implikationer 

Den här studien bidrar i första hand med att rikta uppmärksamheten mot ett ämne som, 

enligt studiens resultat, tenderar att bli osynligt och utan större prioritet. Resultatet 

belyser distriktssköterskors erfarenheter av vårdande samtal med äldre om sexuell hälsa 

och ger en inblick i deltagarnas kliniska vardag. Författarna anser att de erfarenheter 

som deltagarna delat med sig av i studien och hur dessa sedan diskuterats kan vara till 

hjälp för andra distriktssköterskor inom primärvården genom att öka kunskapen och 

medvetenheten om sexuell hälsa hos äldre. Forskning styrker vikten av att reflektera 

över sina egna föreställningar och fördomar. En förhoppning är därmed att studien ska 

skapa dialog och reflektion på arbetsplatser om vilka rutiner och vilket ansvar som finns 
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för att bemöta ämnet sexuell hälsa hos äldre. Ett särskilt viktigt område för dialog och 

diskussion anser författarna är hur genusaspekter kan påverka vilka patienter och vilka 

frågor som uppmärksammas i samtal om sexuell hälsa med äldre.  

 

Eftersom ett genomgående drag i resultatet var deltagarnas avsaknad av utbildning inom 

området, menar författarna att studien också bidrar med ett viktigt budskap till 

universitetsutbildningar inom vårdvetenskap att bättre integrera sexuell hälsa som ämne 

i vårdutbildningarna och till arbetsgivare att erbjuda möjligheter till teoretisk och 

praktisk fortbildning i ämnet.  

 

Vidare tror författarna att användandet av en modell som Extended PLISSIT som 

arbetsverktyg skulle kunna vara ett hjälpmedel för distriktssköterskor att närma sig 

vårdande samtal om sexuell hälsa. Modellen är användbar även inom andra kontexter 

där vårdande samtal är en del av arbetet och kan anpassas och byggas ut efter 

verksamhetens förutsättningar och behov.  

 

 

 SLUTSATSER  

Resultatet av denna studie visar att deltagarna ansåg att sexuell hälsa var viktigt för den 

äldre människans välbefinnande, men att sexuell hälsa inte prioriterades i det vårdande 

samtalet. Anledningar till detta kan finnas i rådande föreställningar om den äldre 

människan och äldres sexualitet, primärvårdens uppdrag liksom i distriktssköterskans 

yrkesansvar och beredskap till att tala om ämnet. Det framkom att deltagarna kände 

osäkerhet inför att ta upp ämnet med äldre patienter. De kopplade det till rädslan att 

förnärma genom att uttrycka sig fel, att de själva saknade kunskap och arbetsverktyg 

samt ett redan pressat tidsschema där annat som upplevdes mer akut prioriterades. Det 

var också tydligt att ämnet i princip alltid togs upp på patientens eget initiativ, trots att 

deltagarna menade att de hade ett ansvar i att uppmärksamma ämnet. När sexuell hälsa 

fördes på tal i det vårdande samtalet handlade det om läkemedels- eller direkt 

sjukdomsrelaterade frågor med fokus på sexuell funktion.  

 

Studien bekräftar på flera sätt tidigare internationell forskning, men författarna har inte 

funnit att någon liknande studie gjorts utifrån en svensk kontext tidigare. Ett intressant 

fynd som blev extra tydligt i den här studien var de genusaspekter som framkom i 

resultatet. Författarna överraskades av hur osynlig den äldre kvinnans sexuella hälsa 

föreföll vara och det faktum att om sexuell hälsa togs upp i det vårdande samtalet 

mellan distriktssköterska och den äldre patienten så rörde det sig alltid om samtal med 

manliga patienter. Synliggörandet av den äldre kvinnans sexualitet torde var ett framtida 

forskningsområde, liksom hur samtal om sexualitet kan föras med personer av annan 

kulturell bakgrund. Studien visar också att mer kunskap om äldres sexuella hälsa 

efterfrågas samt arbetsverktyg för att underlätta i samtal om sexuell hälsa. Deltagarna 

drog paralleller till tidigare känsliga och tabubelagda samtalsämnen som tobak och 

alkohol, vilka numer kändes bekvämt och naturligt att samtala om. Denna koppling gör 

att författarna känner en förhoppning om att förändringar är möjliga även vad gäller 

vårdande samtal om sexuell hälsa. Studiens författare har försökt beskriva och ge 

förslag på hur en pedagogisk modell, Extended PLISSIT, skulle kunna användas i 

vårdande samtal om sexuell hälsa. Vidare hoppas författarna öka medvetenheten hos 
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distriktssköterskor om sexuell hälsa som en del av primärvårdens ansvarsområde vad 

gäller förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt utifrån ett helhetsperspektiv. 
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Bilaga 1: Till verksamhetschef för godkännande av datasinsamling 

 

Vi är två sjuksköterskor, Maria Kling och Helena Lindberg, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 

Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 

nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 

distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete. Vi avser att undersöka vilka 

erfarenheter distriktssköterskor inom primärvården har av att tala med patienter i 

åldersgruppen 65 år och uppåt om sexuell hälsa. Vi skulle uppskatta din hjälp att hitta 

intresserade distriktssköterskor till vår studie. Förhoppningen är att hitta åtta 

distriktssköterskor totalt sett. Max två deltagare från samma vårdcentral.  

Varje människa bär med sig sin egen unika sexualitet genom livet. Inom ämnet 

omvårdnad strävar vi efter att erbjuda en holistisk vård och se till hela människan där 

även vår upplevelse av sexuell hälsa anses ingå. Inom hälso- och sjukvården finns 

etablerade instanser som vänder sig till den yngre människans behov knutna till 

sexualitet, reproduktion och sexuell hälsa. Vi frågar oss till vilka instanser äldre 

personer kan vända sig vid frågor om sexuell hälsa. I vår magisteruppsats har vi valt att 

undersöka vilka erfarenheter distriktssköterskor i svensk primärvård har av att 

uppmärksamma den äldre människans upplevelse av sexuell hälsa i det hälsofrämjande 

samtalet. 

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 

halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer 

med distriktssköterskor inom primärvård. Vi vänder oss till distriktssköterskor som 

arbetet minst två år på sin nuvarande arbetsplats och som arbetar med hälsofrämjande 

samtal.  Intervjuerna kommer att ske hösten 2012, under v 39 -41 och kan gärna ske på 

arbetsplatsen eller enligt överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 och 

60 minuter. Att medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 

förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid 

publiceringen. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 

deltagande senast v 39. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven adress så 

snart som möjligt.  

 

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare 

Lise-Lotte Jonasson, Lektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

telefonnummer 

 

Hälsningar 

Maria Kling     Helena Lindberg   

e-mailadress    e-mailadress   

telefonnummer   telefonnummer 
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Godkännande 

 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Maria Kling och Helena Lindberg 

genomför datainsamling inför ramen av vad som ovan beskrivits.  

 

 

Namn 

 

 

Verksamhet     

 

 

Ort & Datum 
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Bilaga 2: Informationsbrev till intervjudeltagare 

Vi är två sjuksköterskor, Maria Kling och Helena Lindberg, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid 

Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 

nivå. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av att samtala 

med äldre patienter om sexuell hälsa. I den här studien definieras äldre som personer 

över 65 år. Studien kommer att ha en kvalitativ ansats och bygga på halvstrukturerade 

intervjuer. Vi är intresserade av att intervjua totalt åtta distriktssköterskor som arbetar 

på vårdcentraler och har minst två års arbetslivserfarenhet från sin nuvarande 

arbetsplats.  

 

Genomförandet av intervjuerna kan med fördel ske på din arbetsplats eller enligt 

överenskommelse. Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan skrivas ner ordagrant 

och analyseras. Materialet hanteras konfidentiellt och granskas endast av författarna och 

handledare. Efter studiens slut raderas materialet. Inga namn kommer att figurera så att 

de kan härledas till enskild person. Eventuella namn som anges kommer att vara fiktiva. 

Tidsåtgången beräknas till mellan 40 och 60 minuter, med viss reservation. 

 

Vi har tidigare varit i kontakt med din verksamhetschef som godkände genomförandet 

av intervjun. Som en förberedelse inför intervjun är det bra om du funderar lite över 

ämnet sexuell hälsa hos äldre. Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när 

som helst utan att orsak behöver anges. 

 

Vår handledare är Lise-Lotte Jonasson, universitetslektor vid Högskolan i Borås. 

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare. 

 

 

Handledare:  Lise-Lotte Jonasson, Universitetslektor 

 e-mailadress  

 telefonnummer 

 

 

Hälsningar 

   

Maria Kling     Helena Lindberg   

e-mailadress    e-mailadress   

telefonnummer   telefonnummer 
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Godkännande inför medverkan 

 

Härmed ger jag mitt godkännande till att medverka i studien. 

 

 

Namn: 

 

 

Arbetsplats:  

 

 

Ort: 

 

 

Datum:  
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Bilaga 3: Intervjuguide 

 

Ämnesorienterande öppningsfråga: 

 

Vad har du för tankar om ämnet sexuell hälsa hos äldre? 

 

Huvudfråga: 

 

Har du någon gång, i ditt nuvarande arbete, samtalat med äldre patienter om sexuell 

hälsa? 

 

Intervjuteman: 

 

Relevans 

Möjligheter 

Hinder 

Behov 

 

Tillämpade följdfrågor: 

 

Skulle du vilja ge något exempel…? 

Minns du vad du tänkte/kände…? 

Kan du berätta mer om…? 

På vilket sätt…? 

Vad hände då…? 

Hur upplevde du det…? 

Hur hanterade du det…? 

Hur påverkade det dig…? 

Vad menar du med…? 

Har jag förstått dig rätt…? 

 

 

 

 

 

 


