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SAMMANFATTNING 

 
 
Bakgrund: Äldre personer lever längre och blir öppnare om sina sexuella liv och 

behov. Studier har visat att sjuksköterskor tycker att det är deras ansvar att agera i 

frågor om sexualitet från äldre personer men att det brister i kunskaper, tid, stöd 

och positiva handlingskomponenter.  

Syfte: Syftet var att sammanställa kunskap om sjuksköterskors bemötande kring 

äldre personers sexuella liv samt vilka handlingskomponenter sjuksköterskor 

använder kring sexuella frågor. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Databassökning gjordes i 

CINAHL, PubMed, PsycInfo och Google Scholar. 

Resultat: Fyra teman identifierades där sjuksköterskor med mer kunskaper och 

utbildning kände att de hade lättare att finna handlingskomponenter i sexuella 

frågor med äldre personer. Trots kortare utbildningar av sjuksköterskor om äldre 

personers sexuella liv så förbättrades sjuksköterskornas handlingskomponenter. 

Chefer och ledning sökte efter lämpliga riktlinjer och policyer för att hjälpa 

sjuksköterskor och äldre personer i sexuella frågor.  

Slutsats: Sjuksköterskor behöver mer utbildning för att kunna hantera detta ämne 

och utveckla positiva handlingskomponenter då de ofta känner oro att samtala 

kring äldre personers sexuella liv samt att de behöver ett större stöd från chefer 

med flera. Riktlinjer och policy som behandlar frågor gällande sexualitet och 

ansvar hos den äldre personen är att önska från chefer och högre instanser.  

 
Nyckelord: ageranden, sexualitet, sjuksköterskor, utbildning, äldre personer.  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Background: Older persons live longer and become more open about their 

sexual lives and needs. Studies have shown that nurses feel that it´s their 

responsibility to act on questions about older persons sexuality but that they lack 

knowledge, time, support and positive components of effect.  

Aim: the aim was to compile the knowledge about nurses treatment among older 

persons sexual lives and what components of effect nurses use in sexual issues.  

Methods: The study was conducted as a literature review. The database´s used 

for the search was CINAHL, PubMed, PsycInfo and Google Scholar. 

Results: Nurses with more education felt that it was easier to act regarding 

questions of sexuality with the older persons. Nurses components of effect was 

improved even though short educations where held in this topic. The managements 

sought suitable guidance and policies to help nurses and older persons in sexual 

issues. 

Conclusion: Nurses need more education to be able to manage this topic and to 

develop positive components of effect due to feelings of unease to talk about older 

persons sexual lives and that they need more support from the management 

etcetera. Guidance’s from higher authorities are sought after regarding sexuality 

and responsibility to the older person.  

 

Keywords: actions, education, nurses, older people, sexuality. 
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Inledning 
 

Intresset för ämnet sexualitet bland äldre personer uppkom under den 

verksamhetsförlagda utbildningen för litteraturöversiktsförfattarna. Frågor och 

problem som handlade om sexualitet tystades ner av omvårdnadspersonal och 

sjuksköterskor. Ämnet upplevdes som känsligt och belagt med tabu samt att det 

inte ses som ett grundbehov av majoriteten i samhället. Frågor uppkom om det 

fanns nog med kunskaper om detta ute i vården och organisationerna. 

Litteraturöversiktsförfattarna känner själva att kunskapen brister. Äldre personer 

ska behandlas med respekt och kunna leva på lika villkor som alla andra i 

samhället. Litteraturöversiktsförfattarnas reflektion i detta ämne landar i vilka 

känslor och kunskaper till handling sjuksköterskor har gällande äldre personers 

sexuella liv samt hur denna kunskap ska kunna införskaffas. 

 

Bakgrund 
 

Människans sexuella liv 
 

Sexualiteten är biologiskt betingad enda från livets ursprung och detta för att öka 

variationen mellan individerna inom en art och för att öka överlevnaden inom den 

(Levander, Adler, Gefvert & Tuninger, 2008). Sexualiteten påverkas redan från 

barn och ungdomsåren. Uppväxt, relation till familj, skolgång, tidiga sexuella 

relationer och förhållanden är av betydelse för människors vuxna sexualitet. 

Mobbning, funktionsnedsättning och sexuella övergrepp i barn och ungdomsåren 

eller som vuxen i samband med åldrande, sjukdomar och skador kan hämma den 

sexuella aktiviteten. Andra faktorer som kan hämma en persons sexliv är 

känslosamma reaktioner som krisreaktioner, sorg, ilska och skuldkänslor (Hulter, 

2009). 

 

Äldres sexuella liv och utmaningar 
 

Sexualitet är ett av människans fysiska och mentala behov. För äldre personer är 

sexualitet viktigt för upplevelsen av ett hälsosamt liv. Forskning visar att många 

äldre personer saknar just kärlek och en fysisk nära kontakt (Sundström, Tornstam 

& Angeles Tortosa Chulia, 2006).  
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Social gemenskap är en förutsättning för högt välbefinnande. Brist på ömsesidig 

gemenskap kan leda till en känsla av otrygghet, ensamhet och saknad. Livet efter 

65 år präglas för många äldre personer av mer negativa än positiva händelser som 

till exempel dödsfall av nära anhöriga och närstående. Förlust av livspartner är den 

mest påfrestande av alla livshändelser (Dehlin & Rundgren, 2014). 

 

Äldre personer har en ny utmaning i livet än vad de hade när de var yngre och det 

är att hitta en plats mellan de kriser de nu står inför (Ternestedt & Norberg, 2015). 

Vänner och makar dör, pensionsåldern har kommit och kroppens funktioner ändras 

och försämras vilket även berör det själsliga. I dagens samhälle är ungdom något 

att föredra vilket kan drabba den äldre personen med en känsla av mindervärde 

(Nygren & Lundman, 2015). Många flyttar till särskilt boende då de blivit 

ensamstående och de förlorat partnerns och/eller familjens närhet och stöd som de 

haft under lång tid vilket inte bara är en själslig smärta utan kan leda till ohälsa så 

som depression, försämrade kroppsliga funktioner och i och med det problem i det 

sexuella livet. Trots det behöver inte en förlust av partner eller en flytt till särskilt 

boende vara något som på sikt bara är till det sämre för den äldre personen 

(Nygren & Lundman, 2015). 

 

En studie av Mroczeka, Kurpasbc, Gronowskad, Kotwasa och Karakiewicza 

(2013) visar att många äldre personer håller med om stereotyper så som att 

sexualitet hos äldre personer är tabu att samtala om, att sex är för unga människor 

samt att sex inte är livsviktigt. Det som framkom var att konversation, ömhet och 

mental närhet var det viktigaste men att många hade sex regelbundet ändå 

(speciellt de i åldrarna 58–74 och främst män). 57 av de 85 studieobjekten höll inte 

med stereotypen att ”sex inte kan vara skönt för äldre personer”. 

 

Sexualitet är ett behov som kan jämföras med kosten och är (i jämförelse med 

kosten) något normalt men kan också missbrukas och är svårt att förstå. Många 

sjuksköterskor tror att äldre personer upplever att det är svårt att tala om sin 

sexualitet så de frågar inte om det och det är för att sjuksköterskor är obekväma i 
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samtal och handling kring ämnet trots att de har positiva känslor till det (Ekström, 

Nilsson, Apell, Palmius & Mårtensson, 2016; Saunamäki & Engström, 2014). 

 

Äldre personers medicinering kan påverka såväl lust som förmåga när det gäller 

den sexuella aktiviteten. Känsligheten för läkemedel kan vara väldigt individuell 

mellan människor. Antidepressiva läkemedel utgör de flesta sexuella 

biverkningsrapporterna av alla läkemedelsgrupper, vanligast är Selektiva 

serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Nedsatt lust, hämningar av ejakulation och 

orgasm hos både kvinnor och män samt erektionsstörningar är vanliga 

biverkningar av SSRI preparat (Hulter, 2009). 

 

Sjuksköterskors egna outforskade känslor i relation till kunskapsbrist 
 

Äldre personers sexuella uttryck i form av verbala och sexuella handlingar kan 

skapa bekymmer hos sjuksköterskor då kunskap om sexualitet för äldre personer 

inte är ett prioriterat kunskapsområde vilket leder till outforskade känslor hos 

sjuksköterskor. Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Med detta menas att 

sjuksköterskan har respekt för mänskliga rättigheter, rätten till egna val i sitt liv, 

värdighet och att bli bemött med respekt. Omvårdnaden ska ges respektfullt till 

alla oberoende av utseende, ålder och bakgrund (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2014). Sexualitet i omvårdnad är bland sjuksköterskor utmanande och svårt. 

Upplevelser finns av att det var brist på stöd, tid och platser där de kunde tala med 

de äldre personerna. Vissa sjuksköterskor känner att sexualitet är ett ämne belagt 

med tabu och anser att det inte är deras ansvarsområde.  Det upplevs att patienter 

med sexuella behov är omgivna av tystnad. Studier visar att sjuksköterskor 

undviker att hantera frågor om sexualitet hos äldre personer, även om de anser att 

det är deras ansvarsområde. Sjuksköterskor känner att kunskaper om sexualitet hos 

äldre personer är otillräckliga och att patienternas sexualitet inte är en prioritet 

inom vården. Brist på stöd från arbetsgivaren, brist på tid, tung arbetsbelastning, 

pinsamhet och obehag är flera faktorer som påverkar sjuksköterskornas handlingar 

i ämnet (Saunamäki & Engström, 2014). 
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Sexualitet är ett känsligt område som kräver lyhördhet, känslighet och respekt för 

den enskilde individen (Hulter, 2009). Det måste finnas en förståelse bland 

sjuksköterskor med hjälp av kunskap och samtal om sexualitet för att 

sjuksköterskor ska kunna handla på ett adekvat vis. Detta kan leda till bättre 

livskvalitet hos de äldre personerna. Sexualitet ska ses som en del i yrket som 

sjuksköterska och kunskap om det kan fås genom utbildning, träning och hantering 

av att tala om sexualitet (Saunamäki & Engström, 2014). 

 

Sexuella och mänskliga rättigheter står skrivna i nationella lagar och 

överenskomna dokument (Regeringen, 2012). Detta innebär att den sexuella 

rättigheten för människan innefattar högsta möjliga hälsa till sexualitet och att få 

samt tillägna sig information i relation till sexualitet. Alla människor har rätten att 

bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Detta fritt från förtryck, 

diskriminering, våld samt respekt för sin kropps identitet. För många äldre 

personer är det inte ovanligt med funktionsnedsättning, skador eller sjukdomar 

som inkräktar på den sexuella förmågan. Sjuksköterskan ska ge råd och stöd samt 

kunna ge rätt information till patienten, eller remittera till andra vårdgivare 

(Socialstyrelsen, 2014).  

 

Genom professionell omvårdnad och lyhördhet samt att se hela människan och 

omvårdnadsbehovet så ska möjligheter finnas för fortsatt sexuellt välbefinnande 

(Hulter, 2009). En studie visar att sjuksköterksestudenter är en grupp som inte har 

mycket kunskaper i själva bemötandet med en sexuellt aktiv äldre person och det 

beror på att det inte heller finns kunniga sjuksköterskor på kliniska placeringar 

samt på universiteten (Pascale Blakey & Aveyard, 2017). Verksamma 

sjuksköterskor säger detsamma som studenterna i en studie av Haesler, Bauer och 

Fetherstonhaugh (2016) där det framkom att kulturella normer, kunskaper om den 

äldre personen och utbildning var faktorer som påverkade hanteringen av de frågor 

och situationer som kunde komma upp i ämnet. I en studie av Ekström et al. 

(2016) sa sjuksköterskorna att det var lättare om den äldre personen själv tog upp 

ämnet eller om personen var en man med medicinska orsaker som påverkade den 

sexuella hälsan. Svårigheten låg mycket i sjuksköterskans egna fördomar, känslor, 
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samhällets tabu för att samtala om sexualitet i allmänhet och att de kände att de 

inte hade tillräcklig kunskap i ämnet och hur man samtalar och handlar kring det. 

 

Idén om att äldre personer inte längre har sex eller borde ha ett behov av det eller 

intimitet finns i dagens samhälle vilket även lett till att det är ett tabu att prata om 

det. Det är även här ålderism kommer in och då speciellt när det gäller äldre 

personers sexuella behov vilket gör att äldre personer inte känner att de kan 

uttrycka sina tankar kring ämnet eftersom de inte känner sig hörda. Detta gör att 

sjuksköterskor har svårt att hantera denna fråga med den äldre personen (Nygren 

& Lundman, 2015). Om de sexuella behoven ses som ett grundbehov så är det 

något som sjuksköterskan måste se till att den äldre personen får prata kring så att 

individen kan lösa och sköta behovet själv, enligt omvårdnadsteoretikern Orem 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

 

Teoretisk referensram – Dorothea Orem 
 

Omvårdnadsteoretikern Orems människosyn är utpräglat humanistisk. Orem 

menar att människan har förmåga till självkunskap och självreflektion. Människan 

har ett förnuft, en beslutsförmåga och ett eget ansvar för sina handlingar. Orem 

beskriver att huvudsyftet med omvårdnad är att genom stöd av t.ex. utbildning 

hjälpa patienten till att öka sin egenvårdsförmåga. Genom stöd menar Orem att 

patienten kan ta fram de outnyttjade resurser hen har. Målet är att patienten ska bli 

oberoende av vård genom sin egenvård. Beroende är patienten som behöver vård 

och sjuksköterskan ska genom omvårdnad lotsa patienten till oberoende. Genom 

stöd och undervisning återfår patienten sin egenvårdsförmåga och vårdaren kan 

dra sig tillbaka (Thorsén, 1997). 

 

 

Orems syn på miljön handlar i första hand om optimal miljö för att kunna lösa 

patientens målsättning till ett oberoende. Det innefattar en fysisk miljö men också 

en social miljö där patienten får stöd och undervisning till att bli oberoende.  

Människan har en humanistisk prägel och ett värde som inte får kränkas. 

Människan ska ha möjligheter och frihet till att utvecklas moraliskt, estetiskt och 

intellektuellt och därigenom utveckla sin mänsklighet. Att lösa patientens 
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målsättning för ett oberoende genom att skapa en optimal fysisk miljö. 

Välbefinnande upplevs inte förrän man är oberoende, så definierar Orem hälsa 

(Thorsén, 1997).  

 

 

Orems egenvårdsteori inbegriper varje människas kapacitet till att kunna vårda sig 

själv eller andra och visa omsorg. Att vårdandet är en konst där sjuksköterskan 

genom stöd kan hjälpa en människa att vårda sig själv eller lära sig att vårda sig 

själv. Som en bra sjuksköterska ska du veta vad omvårdnad innebär men även 

kunna utföra den och förstå att nästan alla människor har en förmåga samt vilja att 

vårda sig själv och att genom att vårda sig själv kan en högre grad av hälsa uppnås 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). För den som vårdar patienten är det viktigt att 

se patientens behov och avgöra i vilken grad vård behövs. Genom att se behoven 

kan insatser för patienten sättas in för att utveckla egenvård (Thorsén, 1997). 

 

 

Definition av begrepp i detta arbete 
 

Med särskilt boende menas ett boende för personer från 65 år och äldre med behov 

av vård- och omsorgsinsatser (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Sexuellt liv innefattar sexualitet och känslor till detsamma. Sexualitet är en del av 

personligheten hos varje människa; man, kvinna och barn och är ett grundbehov. 

Sexualitet är inte alltid detsamma som samlag. Sexualitet upplevs och uttrycks i 

tankar, fantasier, attityder, beteenden, värderingar, roller m.m. och influeras av 

samband mellan faktorer så som biologi, samhälle, historia, religion, andlighet 

med mera (WHO, 2017). 

 

Handlingskomponenter, ett vedertaget begrepp inom svensk geriatrik, innebär en 

benägenhet att handla på ett visst sätt då man konfronteras med ett så kallat 

attitydobjekt (en förutfattad mening mot något specifikt), i detta fall äldre och 

sexualitet (Tornstam, 2011). Handlingskomponenter handlar om hur kunskaper 

och känslor påverkar en handling. För att utföra en korrekt åtgärd i ett komplext 

sammanhang måste utföraren ha en grundförståelse (kunskap) och vetskap om sina 
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egna tankar (känslor) för att undvika kränkningar och felbehandling (handling), 

förståelse och tankar är då handlingskomponenter. 

 

Problemformulering 
 

Antalet äldre personer ökar i Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2017) och med det 

även fler som sjuksköterskan potentiellt kan möta som patienter på avdelningar 

och vårdcentraler. Många äldre personer förlorar sin sexualitet med tiden vilket 

kan bero på fysiska nedsättningar, läkemedelsbehandlingar eller förlust av partner. 

För de äldre personerna som har sin sexualitet kvar krävs därför kunskaper och 

förståelse från sjuksköterskor. Sexuella behov är ett grundbehov som inte får 

glömmas bort vid omvårdnaden av äldre personer. Sjuksköterskor har idag svårt 

att hantera händelser och diskutera sexuella problem då det är ett känsligt område 

belagt med tabu, negativa känslor, dålig handlingsberedskap, kunskapsbrist samt 

ålderism. Okunskap och oförståelse bland omgivning och sjuksköterskor är ett 

problem och därför ska denna litteraturöversikt granska hur forskningen av 

känslor, kunskaper och bemötande kring äldre personers sexuella liv ser ut bland 

sjuksköterskor och hur förståelse skulle kunna erhållas. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskor ökar kunskap och förståelse kring äldre personers sexuella liv för 

att kunna bemöta och stödja de naturliga behov som finns hos dem. 

 

Syfte 
 

Syftet är att sammanställa kunskap om sjuksköterskors bemötande kring äldre 

personers sexuella liv samt vilka handlingskomponenter sjuksköterskor använder 

kring sexuella frågor. 

 

Metod 

 
Design 
 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar. 

Friberg (2012) beskriver att en litteraturöversikt handlar om att skapa en översikt 

inom ett specifikt omvårdnadsrelaterat område eller ett problem inom 

sjuksköterskans kompetensområde. Genom ett strukturerat arbetssätt skapades en 
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översikt som grundades i beskrivande data. De valda artiklarna granskades och 

innefattade både kvalitativa och kvantitativa metoder. 

 

Urval och datainsamling 
 

Sökningar genomfördes i databaserna Cinahl, Pubmed samt PsycInfo. Polit och 

Beck (2008) beskriver databaserna som potentiellt användbara för sjuksköterskor 

och forskning. Ett fåtal artiklar söktes även i Google Scholar. De sökord som 

användes var, Attitudes, Education, Nurse, Nursing homes, Older people, older, 

reflections samt Sexuality. Vid några sökningar sattes en del sökord samman för att 

försöka få en mer specifik sökning. Den booleska operationen AND och NOT 

användes under sökningarna av artiklarna. NOT användes för att exkludera 

demens, HIV och HBQT då litteraturöversiktsförfattarna inte ville ha den 

inriktningen på artiklarna. 

 

Då urvalet på artiklar var begränsat valde litteraturöversiktsförfattarna att 

inkludera alla länder och världsdelar där samhället har ett synsätt som kan klassas 

som västerländskt.  

 

Inklusionskriterier: Till studien valdes artiklar skrivna på engelska och var 

publicerade mellan åren 2007 – 2017. De utvalda artiklarna var inriktade på äldre 

personer 65 år och uppåt.  

 

Exklusionskriterier: De artiklar som inkluderade kognitiva sjukdomar 

exkluderades ur studien. Fysisk sjukdom som HIV exkluderades och alla sexuella 

läggningar förutom heterosexualitet. 

 

Tillvägagångssätt 
 

Litteraturöversiktsförfattarna delade arbetet jämt mellan varandra. Sökning av 

artiklar och granskning genomfördes tillsammans. Var och en valde ut artiklar som 

var relevanta för litteraturöversikten. De utvalda artiklarna lästes och granskades 

av båda litteraturöversiktsförfattarna för att ta ställning till om vilka som kunde 
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inkluderas. Arbetet med att skriva resultatet och övriga punkter i 

litteraturöversikten gjordes på både varsitt håll och tillsammans. 

 

Dataanalys 
 

Litteraturöversiktsförfattarna delade artiklarna jämnt mellan varandra för att 

sammanfatta innehållet. De olika resultatsgrupperingarna färgkodades för att sedan 

sättas samman i underrubriker som framkom i diskussioner mellan 

litteraturöversiktsförfattarna. Dessa underrubriker var Sjuksköterskans kunskaper, 

handlingar och känslor kring sexualitet, Äldre personers sexuella liv, Äldre 

personers sexualitet och hinder i den fysiska miljön samt Utveckling av positiva 

handlingskomponenter för sjuksköterskan.  

 

 

Värdering av artiklarna 
 

Artiklarna som valdes ut till litteraturöversikten analyserades enligt den 

modifierade mallen av William, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008). Den kvantitativa modellen innehåller 29 stycken frågor och 

den kvalitativa innehåller 25 stycken frågor (se bilaga 2 och 3). Frågorna 

poängsätts efter svar: ja (ett poäng), nej (noll poäng). Artiklarnas poäng räknades 

ihop och omvandlades till procent. Kvalitén bedöms som låg (< 60%), medel (61- 

80%) eller hög (81-100%). Artiklarna som använts har kvalitén medel och hög. Se 

Tabell 1 på sida 10. 
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Tabell 1. Sökstrategi 
 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval efter 

lästa antal 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar till 

resultat 

Cinahl Older AND sexuality 

AND nurse 

AND attitudes 

17 

 

 

 

7 5 3 3 

Cinahl Sexuality AND 

attitudes 

AND older 

128 

 

 

22 10 3 1 

Cinahl  Nurses´AND 

reflections AND 

sexuality 

8 1 1 1 1 

Google 

Scholar 

Older people 

AND sexuality 

AND attitudes 

in nursing homes 

 

12 600 

 

30 6 1 1 

Pub Med Older people 

AND sexuality 

AND education 

AND nurse 

13 

 

 

 

5 4 2 1 

Pub Med Nurses`attitudes 

AND sexuality 

AND education 

 

 

79 

 

 

 

 

 

10 8 4 2 

Psyc 

INFO 

Older AND  

Sexuality 

AND attitudes 

60 15 8 3 1 
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Etiska överväganden 
 

Endast vetenskapliga artiklar som är godkända av en etisk kommitté ska användas. 

Forskningen ska ha gjorts utan att skada de medverkande och forskaren ska i sin 

bedömning av andras forskning vara rättvis (Vetenskapsrådet, 2017). Artiklarna 

har granskats utifrån grundläggande riktlinjer och principer. Översättningar och 

förtydningar skedde med engelsk-svenskt och svenskt ordlexikon (Malmström, 

Györki & Sjögren, 1986; Nationalencyklopedin, 2018) efter att den engelska 

texten översatts i Google Translate så att inga feltolkningar eller förvrängningar 

uppstod.  

 

Resultat 
 

Resultatet har sammanställts utifrån 10 artiklar. Av de 10 artiklarna är 7 

kvantitativa och 3 är kvalitativa. Studierna har genomförts i Korea (n=1), 

Storbritannien (n=1), Sverige (n=1), Australien (n=1), Canada (n=1), Taiwan 

(n=2), USA (n=1), Spanien (n=1) och Belgien (n=1). Fyra huvudteman har 

sammanställts för resultatet: Sjuksköterskans kunskaper, handlingar och känslor 

kring sexualitet, Äldre personers sexuella liv, Äldre personers sexualitet och 

hinder i den fysiska miljön och Utveckling av positiva handlingskomponenter för 

sjuksköterskan. Dessa huvudteman innehåller och belyser de centrala delarna i det 

valda ämnet. Se tabell 2 (bilaga 1). 

 

 

Sjuksköterskans kunskap, känslor och handlingar kring sexualitet 
 

Äldre personer betraktades som antigen helt inaktiva eller starkt hämmade i sin 

sexualitet. Som en följd av detta kunde äldre personers sexuella intressen lätt 

uppfattas som ett beteendeproblem snarare än ett uttryck för ett grundläggande 

mänskligt behov av kärlek och intimitet. Detta gjorde det problematiskt för 

sjuksköterskor att underhålla tanken att äldre personer var sexuella varelser. Att då 

förstå, handla och hjälpa de äldre personerna med deras önskemål om att 

underhålla sitt sexuella liv samt att samtala kring det ansågs svårt (Maheiu et al., 

2016).  
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I en svensk studie av Saunamäki, Andersson och Engström (2010) där 88 

sjuksköterskor placerade på sjukhus svarade på ett frågeformulär visade det sig att 

90% hade kunskaper och förståelse kring hur sjukdom och behandling kan påverka 

sexualiteten. Runt 2/3 av sjuksköterskorna kände sig komfortabla att prata om 

detta med patienter och de tyckte att yrkesrollen krävde ett handhavande av detta 

och att sjuksköterskan skulle hjälpa och motivera patienten att prata om sin 

sexualitet. Dock tog sig inte många tiden att diskutera detta och runt 2/3 kände sig 

inte komfortabla att prata om sexualitet med patienten. Äldre sjuksköterskor var de 

som kände sig mest komfortabla med att samtala om sexualitet och var mer öppna 

om att prata om det och även de som hade mer utbildning än grundläggande 

sjuksköterskeutbildning var mer positiva till att bemöta frågor kring sexualitet. De 

sjuksköterskor som inte kände sig komfortabla eller tyckte att de hade otillräcklig 

kunskap i ämnet ansåg att sexualitet var ett för privat ämne att beröra. 

Studieförfattarna (Saunamäki, Andersson & Engström, 2010) konkluderade även 

att trots att samhället har gått framåt och utvecklats så hade svenska sjuksköterskor 

högre ”murar” än sina kollegor i USA att bemöta sexualitet med patienter. 

Professionen måste fråga sig varför detta ämne fortfarande har en stämpel av tabu 

och varför ämnet undviks. 

 

I en studie av Sung och Lin (2012) visade det sig att 75% av sjuksköterskorna 

endast skulle tala om sexuella frågor med patienterna när de föreslog det själva 

även om 58% hade upplevt patienternas önskemål om att diskutera sin sexualitet. 

Sung och Lin (2012) fann också att även om sjuksköterskornas kunskaper om 

sexuell hälsa var tillfredsställande, var sjuksköterskestudenterna tveksamma att ta 

en aktiv roll i problematiken och agera. Orsakerna till detta berodde främst på en 

uppfattning om att de hade otillräcklig kunskap, känslor av ångest och en oro för 

framtida kollegors och kunders eventuella negativa svar. Yngre och mindre erfarna 

sjuksköterskor hade större obehag av att diskutera sexualitet. Då många 

sjuksköterskor tyckte det var svårt att prata om detta ämne med äldre personer så 

rekommenderade Freak-Poli et al. (2016) att kontakt med sexologer skulle hjälpa 

sjuksköterskorna samt de äldre personerna. 
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De flesta anställda hade ingen utbildning i frågor som rörde sexualitet och de hade 

känslor av obehag av att hantera sexuella problem med äldre personer (Freak-Poli 

et al., 2016). Faktum var att vissa anställda såg sexualitet som irrelevant eller till 

och med som potentiellt störande för organisationen (Villar, Celdrán, Fabá & 

Serrat, 2014). 

 

Humor användes ofta som ett sätt att utföra social kontroll relaterat till oönskade 

beteenden hos äldre personer, detta för att negligera beteenden som kändes svåra 

att förstå. Dessa beteenden förminskade den äldre personens vilja att ta upp 

problem med sina sexuella behov och påverkade därigenom sexualiteten (Maheiu 

et al., 2016). 

 

Anhöriga rapporterades vara ytterligare ett hinder för uttryck av sexuella behov. 

Det kan vara svårt för de anhöriga att erkänna och acceptera de sexuella behoven 

hos den äldre personen, särskilt om de var änkor eller änkemän. För sjuksköterskor 

var det viktigt att anhöriga var nöjda, därmed anpassade de sig till deras 

förväntningar trots sina egna åsikter för att undvika slitningar. Beslutet om hur 

handhavandet av den äldre personens sexuella behov skulle vara fattades oftast 

gemensamt av personal och anhöriga, oavsett den äldre personens uppfattningar 

och önskemål (Villar et al., 2014).  

 

Äldre personers sexuella liv 
 

Äldre personer hade överlag positiva attityder till att bejaka sitt sexuella liv. Då 

samhället i stort utvecklats så hade även positiviteten till sitt sexuella liv ökat. 

Dock ansåg de flesta att andra saker var viktigare än könsligt umgänge och 

sexuella förhållanden som till exempel konversation, samvaro och ömhet (Park, 

Kang & Park, 2016; Santos-Iglesias, Byers & Moglia, 2016). 

 

De som var mest intresserade av intimitet och samlag var män och de som levde 

med en partner. Att män var mer intresserade av att bejaka sin sexualitet kunde 

bero på att det ansågs vara mer accepterat i samhället än att kvinnor gjorde det 

(Park et al., 2016; Santos-Iglesias et al., 2016). Samtidigt var det ett fortsatt 
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tabuämne i det västerländska samhället med intimitet och sexuella behov för äldre 

personer. Många vårdgivare och vårdprofessioner ansåg inte att sexualitet var 

något som gällde för den äldre personen och många äldre personer ansåg 

detsamma (Syme et al., 2016). 

 

En utmanande miljö för att behålla sin sexualitet mötte den äldre personen som 

bodde på ett särskilt boende. I en studie av Villar et al. (2014) framkom det att de 

äldre personerna såg sig själva som sexuella varelser med sexuella behov trots att 

endast ett fåtal av dem var sexuellt aktiva. De sexuellt aktiva äldre personerna på 

särskilt boende och utanför bevarade och främjade sitt välbefinnande i större grad 

än de som inte var sexuellt aktiva och de hade också en högre livskvalitet (Freak-

Poli et al., 2016). 

 

I en studie från Kanada och USA (Santos-Iglesias et al., 2016) menade 

respondenterna att de hade ett medel till högt sexuellt självförtroende. De var 

positiva till sexualitet hos äldre personer, många var nöjda med sina sexuella liv 

och sitt intresse av att bejaka sin sexualitet. 

 

Freak-Poli et al. (2016) visade i en studie med 2373 äldre personer att de äldre 

personer som levde med en partner var lyckligare, kände mer närhet samt hade fler 

samlag och mer intimitet än äldre personer som levde ensamma. Det de flesta 

paren hade gemensamt var att de hade en högre utbildning, levde självständigt, var 

mindre deprimerade, hade ett bättre socialt nätverk, hade en lägre frekvens av 

sjukdom samt hade en bättre kunskap om sexualitet (Park et al., 2016).  Vissa äldre 

personer var sexuellt aktiva upp till 80 års ålder (Maheiu et al., 2016). De utan 

sexuella relationer och som levde ensamma rapporterade att fysisk ömhet ökade 

livskvaliteten (Freak-Poli et al., 2016). 

 

Hur ofta och hur äldre personer bejakade sina sexuella behov gjorde Santos-

Iglesias et al. (2016) en studie om. Studien hade 297 respondenter där hälften var 

par och relationen kvinna till man var 50/50. Det visade sig att de i genomsnitt 

hade en icke genital aktivitet per dag (kramar, kyssar), en genital aktivitet per 
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vecka samt att de masturberade ensamma två till tre gånger under en period på tre 

månader. Av de tillfrågade hade 71 % haft ett eller flera sexuella problem de 

senaste 3 månaderna, 27 % sa att de våndades över detta/dessa problem. 

Vanligaste problemet var att de kände sig avtända, att de hade tappat intresset för 

sexuell intimitet, att de hade problem att behålla intresset under aktiviteten, 

svårigheter att få orgasm, att slappna av eller att de fick för tidig orgasm. Kvinnor 

beskrev flest sexuella problem. Resultatet visade att den genitala aktiviteten 

minskade med åldern men inte de övriga ömhetsbevisen (Santos-Iglesias et al., 

2016). 

 

Äldre personers sexualitet och hinder i den fysiska miljön 
 

Kända problem för sexuellt uttryck på särskilda boenden var brist på integritet, 

partner, socialt umgänge, familjemedlemmars uppfattning, dålig hälsa och brist på 

förståelse bland personal (Maheiu et al., 2016). Sexuellt uttryck representerar ett 

stort spektrum av aktiviteter genom hela livet, ofta av intima aktiviteter som att 

hålla handen och kramar. Äldre personer fortsatte att engagera sig i en rad sexuella 

aktiviteter under sitt liv vilket innefattade oralt-, analt- och vaginalt samlag, onani 

och förspelsrelaterade aktiviteter (Syme et al., 2016). 

 

I en sammanställning av äldre personer på särskilt boende från USA fann Syme, 

Lichtenberg och Moye (2016) att majoriteten av sjuksköterskorna, 

undersköterskorna och enhetscheferna rapporterade att äldre personer engagerade 

sig i någon form av sexuell handling, sexuella samtal eller romantiska aktiviteter. 

Detta trots de många hinder som det innebar att bo på ett särskilt boende med brist 

på villig eller kompetent partner, fysiska eller psykiska problem samt 

medicinpåverkning. 

 

De äldre på särskilda boenden tillbringade den mesta tiden på offentliga platser. 

De levde i en strukturerad miljö med konstant övervakning. Miljön och kontrollen 

inverkade negativt på de boende. Privatliv och intimitet försvann i och med detta 

(Villar, et al., 2014). 
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Utveckling av positiva handlingskomponenter för sjuksköterskan 
 

Det var mycket viktigt för sjuksköterskor att förstå hur deras kunskaper, känslor 

och handlingar mot sexualitet hos äldre personer kan påverka och hjälpa äldre 

personers förmåga att uttrycka sig sexuellt (Maheiu et al., 2016). 

 

Saunamäki et al. (2010) eftersökte mer utbildning i sexualitet samt känslopåverkan 

till sexualitet hos äldre personer för sjuksköterskor, även under grundutbildningen. 

Allt för att göra detta ämne till en naturlig del av att vara sjuksköterska. 

 

Minskad sexuell aktivitet hos äldre personer var kopplad till kunskap och inte till 

negativa tankar kring handlingen vilket påvisade att utbildning av sjuksköterskor 

och annan omvårdnadspersonal skulle hjälpa dessa äldre personer att behålla sin 

sexualitet om de kunde samtala om detta ämne med en sjuksköterska (Park et al., 

2016). 

 

Ett utbildningsprogram inom sjuksköterskeutbildningen angående äldre personers 

sexuella liv och hur sjuksköterskor skulle bemöta detta kunde ha en positiv effekt 

på kunskap och främja en positiv hållning. Att ha denna utbildning i 

grundutbildningen kunde hjälpa sjuksköterskestudenterna att utforska sina egna 

värderingar såväl som känslor kring äldre personers sexualitet och spela en viktig 

roll för att förbereda studenterna för att agera i utmaningar relaterade till sexuell 

hälsa i yrkeslivet (Sung, Jiang, Chen & Chao, 2016). 

 

Studien av Sung och Lin (2012) i Taiwan visade att 78% av sjuksköterskorna 

sällan eller aldrig hade gjort en bedömning av sexuell hälsa och 43% av 

sjuksköterskorna diskuterade sällan sexuella svårigheter. Sexualitet ansågs 

fortfarande vara tabu, sjuksköterskor frågade inte rutinmässigt om sexualitet eller 

tillhandahöll undervisning eller rådgivning i ämnet. Just därför behövde 

sjuksköterskestudenterna få lämplig utbildning relaterad till sexuell hälso- och 

sjukvård innan de närmade sig sexuella hälsofrågor i klinisk praxis. Det ansågs 

vara viktigt att börja tidigt innan en student går ut i yrkeslivet så att barriärer kan 

brytas ner och värderingar och känslor mötas tidigt. 
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I en studie från Australien av Bauer, McAuliffe, Nay och Chenco (2013) ingick 

110 personer där majoriteten var sjuksköterskor. Dessa respondenter fick fylla i 

frågeformulär före och efter en tre timmars workshop angående äldre personers 

sexualitet. Första timmen beskrev vad sexualitet är, varför det är viktigt, vanliga 

attityder mot äldre, sexuella stereotyper, sexualitet och normalt åldrande, 

sjukdomar och dess behandlingar samt sexuellt beteende på särskilt boende. Andra 

timmen behandlades demens och sexualitet, personalens ansvar och vad de kunde 

göra i olika situationer och slutligen de äldre personernas sexuella rättigheter. 

Tredje timmen innehöll lagar och förordningar med mer. Efter utbildningen var 

värderingarna och känslorna mer toleranta än innan. Studien visar att även en kort 

utbildning kan ge god effekt på handlingskomponenterna hos personalen. Mest 

ökade förståelsen för äldres sexuella behov men inte för egna släktingar som hade 

dessa behov. Detta förklarades med att den affektiva komponenten i människans 

beteende är svårare att lära om. Viktigt i utbildningen var att sjuksköterskor skulle 

få förstå och se sina egna stereotyper och känslor utifrån att de är yrkesutövare 

som ska handla professionellt i denna typ av situation och inte som sitt privata jag.  

 

Åtgärder som syftade till att öka äldre personers möjligheter till integritet och 

intimitet borde genomföras. Hinder hade att göra med personalens känslor och 

värderingar mot sexualitet hos äldre personer och deras reaktioner på sexualitet. 

Nivån av utbildning kunde ha en betydande inverkan, både positivt och negativt, 

på de äldre personernas sexuella liv (Syme et al., 2016; Villar et al., 2014). 

 

Forskningen visade att sjuksköterskor med relevant utbildning inom sexualitet var 

bekvämare att diskutera sexualitet med patienter. I en studie undersöktes 

erfarenheter av sjuksköterksestudenter som genomfört en utbildning i ämnet. 

Studien fann att utbildningen hade förbättrat kunskap, känslor och självförtroendet 

i samtal med äldre personer angående deras sexualitet (Sung et al., 2016). 

 

Insättandet av ett sexuellt sjukvårdsprogram kunde övervinna kliniska hinder för 

sexuell omvårdnad genom att förbättra sjuksköterskors kunskaper och klargöra 

deras värderingar och känslor mot sexuell hälso- och sjukvård. Yrkesaktiva 
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sjuksköterskor och utbildare borde ansvara för att tillhandahålla utbildningar för 

att förbättra sjuksköterskornas kunskaper, känslor och hjälpa dem att handla 

adekvat kring sexuella problem och behov (Sung et al., 2016). 

 

Att stödja de äldre personernas sexualitet var en svår uppgift för många, speciellt 

på särskilda boenden. De äldres sexuella rättigheter och behov förblev osedda. Det 

fanns brister eller ingen vägledning tillgänglig för de äldre personer som ville ha 

hjälp med ett personcentrerat tillvägagångssätt för sexuella uttryck. Bristerna 

förklarades med otydliga eller obefintliga riktlinjer ifrån chefer och ledning. (Syme 

et al., 2016). 

 

Flera studier underströk vikten av att riktlinjer och policyer borde finnas på 

arbetsplatser, att chefer borde se värdet i att utbilda sin personal samt att 

vårdutbildningarna borde belysa denna fråga mer (Bauer et al., 2013; Santos-

Iglesias et al., 2016; Saunamäki et al., 2010; Sung & Lin, 2012).  

 

Sexuella uttryck var en komplicerad fråga för sjuksköterskor att hantera och föra 

fram inför sina chefer. Vägledningen var bristfällig för sjuksköterskor som ville 

följa en personcentrerad strategi. Politik och förfaranden behövde anpassas för att 

vara användbar på lång sikt inom vården av de äldre personernas sexuella behov 

(Syme et al., 2016). Chefer inom omvårdnad ville ha beslut uppifrån med 

nationella organisationer som tog initiativ med resurser, utbildning och politik. 

Juridiska frågor var utmanande när det kom till att stödja särskilda boenden i 

personcentrerade förhållningssätt till sexualitet bland äldre personer. 

 

De äldre personernas sexuella rättigheter borde ses som grundläggande av alla 

organisationer. Sexualitet borde vara accepterat och det via utbildning som 

initierats från chefer och ledning. Intressenter borde förespråka mer specifik 

lagstiftning om sexuellt samtycke bland äldre personer eftersom tvetydigheten 

utgjorde ett problem (Syme et al., 2016). 
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Diskussion 
 

Sammanfattning av huvudresultaten  
 

Sjuksköterskor med mer utbildning kände sig komfortabla att samtala med den 

äldre personen kring ämnet sexualitet. De flesta hade ingen relevant utbildning 

vilket medförde en ovilja att ta upp ämnet. En del sjuksköterskor såg sexualitet 

som irrelevant och potentiellt störande i arbetet.  

 

 

Äldre personer hade överlag en vilja att bejaka sitt sexuella liv. Dock ansåg de 

flesta att ömhetsbevis var viktigare än det könsliga. Många äldre personer kände 

att de hade kvar sitt intresse för att bejaka sin sexualitet. Tyvärr var sexualitet 

fortfarande tabu, sjuksköterskor frågade inte rutinmässigt om sexualitet eller 

tillhandahöll undervisning eller rådgivning. Minskad sexuell aktivitet hos äldre 

personer var kopplad till kunskap och inte till handlingarna vilket påvisade att 

utbildning av sjuksköterskor skulle hjälpa dessa äldre personer att behålla sin 

sexualitet. 

 

 

Det var viktigt att sjuksköterskor förstod sin roll för att främja de äldre personernas 

sexuella hälsa. Att utveckla en utbildning för sexuell hälsa där sjuksköterskor fick 

möta sina egna känslor och värderingar och lära sig om äldre personers sexuella liv 

var en förutsättning för en professionell omvårdnad. Det fanns brister i eller dålig 

vägledning tillgänglig för de som ville ha hjälp med sexuella uttryck bland de äldre 

personerna. Detta då det fanns dåligt med riktlinjer uppifrån chefer och ledning.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

Sjuksköterskors negativa handlingskomponenter blir ett problem när det kommer 

till förståelsen för sexualitet hos den äldre personen. De äldre betraktas som starkt 

hämmade eller helt inaktiva i sin sexualitet. Det blir ett problem för sjuksköterskor 

att underhålla tanken om att äldre personer är sexuella varelser och då förstå och 

hjälpa den äldre personen i frågor om sexualitet (Maheiu et al., 2016). Enligt Orem 

(Wiklund Gustin & Linwall, 2012) är huvudsyftet med omvårdnad att stödja och 

hjälpa patienten att öka sin egenvårdsförmåga och använda sina outnyttjade 
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resurser. Detta stöd hindras då sjuksköterskor har negativa känslor och handlar på 

sätt som visar en låg kunskapsnivå. Utbildning och riktlinjer ansåg Villar et al. 

(2014) och Syme et al. (2016) vara åtgärder för att förhindra och förbättra detta. 

Det var viktigt att hjälpa sjuksköterskor förstå sin roll för att främja de äldre 

personernas sexuella hälsa. Att utveckla en utbildning för sexuell hälsa för att 

förbättra kunskap och för att förbättra deras inställning till sexualitet var viktigt för 

en god omvårdnad (Sung & Lin, 2012). Detta kan kopplas samman till 

sjuksköterskans etiska kod (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014).  

 

Villar et al. (2014) skrev att äldre personer är sexuellt aktiva och uttrycker de 

sexuella behoven på många olika sätt. Det kan vara känslomässigt svårt att hantera 

sexualitet hos äldre personer. Värderingarna och känslorna kan vara medvetna 

eller omedvetna även om vetskapen finns att sexualiteten fortsätter upp i högre 

åldrar. Okunskap om de äldres sexualitet är de vanligaste orsakerna till negativa 

handlingar. Detta kan leda till att de äldre personerna som bejakar sin sexualitet 

kan framstå som perversa, skrytsamma, löjliga eller senila (Skoog, 2010). Villar et 

al. (2014) nämner också att anhöriga har en stor inverkan på hur äldre personers 

sexuella liv hanteras av sjuksköterskor då de inte vill stöta sig med de anhöriga. 

Bauer et al. (2013) upptäckte att det gick att förbättra attityder till äldre personers 

sexualitet men när det gällde de egna anhöriga så var det desto svårare, detta 

bekräftades också i en studie av Skoog (2010). 

 

 

För att förbättra sjuksköterskors kompetens och kunskap i frågor om sexualitet så 

krävs det utbildning för att kunna erbjuda patienter holistisk vård som fokuseras på 

sexuell hälsa. Studenter på vårdutbildningar ska kunna få starka kunskaper och 

handlingskraftighet i grunderna i omvårdnaden men även utveckla värderingar 

som påvisar respekt för patienten. Detta för att hinder inom detta ämne ska kunna 

minimeras och en professionell vård kan utföras gällande sexualitet (Sung & Lin, 

2012). I bakgrunden till denna litteraturöversikt fanns det två studier av Pascale 

Blakey och Aveyard (2017) samt Haesler, Bauer och Fetherstonhaugh (2016) som 

var mer nyligen skrivna än Sung och Lin (2012) som även de skrev att 

kunskaperna i den äldre personens sexuella liv samt hur sjuksköterskans känslor 
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och handlingar gentemot den äldre personen är fortsatt undermåliga för 

sjuksköterksestudenter och verksamma sjuksköterskor. Ingen större skillnad på 

utbildningsläget kring detta ämne har alltså skett trotts att Bauer et al. (2013) 

påvisade att en kort utbildning kring äldre personers sexuella liv ger en tydlig 

förbättring av sjuksköterskornas handlingar. 

 

 

Sjuksköterskor upplever att kunskaper inom sexualitet hos den äldre personen är 

otillräcklig och därför prioriteras inte sexualitet hos den äldre personen. Brist på 

stöd från arbetsgivare, tidsbrist, tung arbetsbelastning, obehag och pinsamhet är 

några av de faktorer som beskrivs av Hulter (2009). Chefer ska ha ansvar för att 

sjuksköterskor ska utbildas kring äldre personers sexuella liv, och detta genom 

konsekventa utbildningsprogram som ger möjlighet för sjuksköterskor och 

studenter att upprätthålla positiva känslor, förståelse och utveckla 

kommunikationsfärdigheter (Sung & Lin, 2012). 

 

Orem (Thorsén, 1997) skriver att människan har ett värde som inte får kränkas och 

att hon ska kunna utvecklas moraliskt och intellektuellt och då utveckla sin 

mänsklighet. Orem förespråkar utbildning för att sjuksköterskor ska utveckla 

positiva handlingskomponenter och öka sin kunskap. Sung et al. (2016) och Bauer 

et al. (2013) ansåg båda att utbildning av sjuksköterskor behövs för att öka 

kunskapen om äldre personers sexuella liv men även att sjuksköterskorna skulle få 

möta sina känslor och attityder så att deras handlingar och samtal kring och med 

den äldre personen skulle vara respektfulla och adekvata. Villar et al. (2014) 

påvisade att många sjuksköterskor inte hade utbildning inom ämnet och därför 

kände de obehag av att möta den äldre personens behov. Denna ovilja gör att 

stödet uteblir för den äldre personen vilket då enligt Orem (Thorsén, 1997) leder 

till att den äldre personen mister sin chans till att öka sin egenvårdsförmåga.  

 

Miljön (fysisk och social) kring patienten har även den del i hur sjuksköterskan ska 

hjälpa patienten till ett oberoende enligt Orem (Thorsén, 1997). En optimal miljö 

skapas genom stöd, utbildning och skapandet av en underlättande fysisk miljö för 

att patienten ska uppnå oberoende och känna välbefinnande, då uppnår patienten 
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en god hälsa. Villar et al. (2014) skrev att då de äldre personerna som vistas på ett 

särskilt boende lever i en konstant övervakad och strukturerad miljö med 

sjuksköterskor med negativa känslor och låg kunskap (Bauer et al., 2013; Sung et 

al., 2016) så försvinner privatliv och intimitet. Roach (2004) fann att både 

sjuksköterskor och enhetschefer på särskilda boenden måste sträva efter att skapa 

en miljö som är stöttande för de äldre personerna på boendet gällande deras 

sexualitet och att genom ett skapande av en arbetskultur där alla inblandade, 

personal och boende, känner sig komfortabla att samtala kring äldre personers 

sexuella liv. 

 

Enligt Orem (Wiklund Gustin & Linwall, 2012) är sjuksköterskans roll att ge stöd 

för att hjälpa patienten att vårda sig själv eller att lära sig att vårda sig själv. Sung 

och Lin (2012) ansåg det vara viktigt att hjälpa sjuksköterskor att förstå hur deras 

kunskaper, känslor och handlingar i ämnet kan påverka den äldre personens 

sexuella uttryck (Maheiu et al., 2016). Orem (Thorsén, 1997; Wiklund Gustin & 

Linwall, 2012) menar att den som vårdar ska se patientens behov och höja nivån 

av egenvårdsförmåga. Saunamäki, Andersson och Engström (2010) visade att trots 

att sjuksköterskor hade kunskap och förståelse för hur sjukdom och behandling 

kan påverka sexualiteten och majoriteten kände sig komfortabla att samtala kring 

ämnet så tog sig inte många den tiden.  

 

Denna litteraturöversikt har påvisat att en djupare förståelse för de äldres sexualitet 

är nödvändig för sjuksköterskor anser litteraturöversiktsförfattarna. Ämnet 

sexualitet göms bakom sjuksköterskors egna känslor till handhavande och negativa 

inställningar till ämnet. Sexualitet bland de äldre är stämplat med tabu trots 

sjuksköterskors vetskap och medvetenhet av att det är deras ansvar.  

 

I vården idag i Sverige och världen är majoriteten kvinnliga sjuksköterskor vilket 

även visade sig av responderande sjuksköterskor i de olika studierna. Känslorna 

till sexualitet bland äldre människor kan skilja sig mellan män och kvinnor men 

det vet litteraturöversiktsförfattarna inte säkert, ett annat resultat hade det 

eventuellt blivit om fler respondenter hade varit män. Om samhället i stort hade 

fler män arbetande i vården som sjuksköterskor hade det kanske sett ut på annat 
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vis gällande detta ämne i den kliniska vardagen diskuterade 

litteraturöversiktsförfattarna. 

 

Detta område har betydelse för den stora gruppen människor som är äldre än 65 år 

som sjuksköterskan möter i den kliniska vardagen tycker 

litteraturöversiktsförfattarna. De äldre personerna själva får stöd till bejakandet av 

sin sexualitet och ser att de på många vis själva får ta upp frågor kring sin 

sexualitet för sjuksköterskan kan skämmas över ämnet även om hon i grunden vill 

hjälpa. Sjuksköterskor med kunskaper och utbildning som vet hur de ska möta och 

hjälpa äldre med frågor om sexualitet innebär en individuell harmoni och vinst för 

den äldre.  Denna harmoni får samhällseffekter i form av mindre kännbara fysiska 

och psykiska tillstånd. 

 

 

Metoddiskussion 
 

Databaserna Cinahl, PubMed, Google Scholar och PsycInfo användes då de 

innehåller relevant och tillförlitlig omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 

2008). 

 

 

Studien som utförts är en litteraturöversikt med resultat baserat på sju kvantitativa 

och tre kvalitativa artiklar. Då ämnet sexualitet hos äldre personer är ett relativt 

tabubelagt och outforskat ämne så har de flesta studierna utförts via kvantitativa 

forskningsmetoder. Tabut påverkade antalet kvalitativa studier med mer ingående 

tankar från enskilda individer då det är svårt att samtala öppet om ämnet sexualitet. 

Detta resultat påvisar generellt äldre personers tankar kring sexualitet men inte ner 

på individnivå. Resultatet hade kunnat få en annan genomslagskraft med fler 

individberättelser, vilket även gäller för studierna med sjuksköterskornas tankar. 

 

 

Litteraturöversiktsförfattarna ville begränsa urvalet till angränsande länder och 

norden men det var begränsat med forskning därför valdes artiklar från länder som 

liknar det svenska samhället. De flesta studier som gjorts i Sverige och 

angränsande länder är litteraturstudier, ett antal av dessa har valts till bakgrunden 
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av denna litteraturöversikt. Artiklarna som valdes till litteraturöversikten skulle 

vara begränsade mellan åren 2015 -2017 då de senaste aktuella relevanta studierna 

söktes. Med tanke på antalet studier som framkom fick begränsningen utökas till 

åren 2007 – 2017. 

 

 

Artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten var av hög och medelhög 

kvalitet och analyserades med hjälp av Högskolan Dalarnas modifiering 

granskningsmall av William, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008).   

 

 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka sjuksköterskans 

handlingskomponenter relaterat till äldre och deras sexualitet. Det visade sig även 

genom sökningarna att det var sparsamt med artiklar som utforskade äldre 

personers sexualitet vilket resulterade i att de inkluderade artiklarna övervägande 

handlade om personalens handlingsberedskap gentemot äldres sexualitet. Studien 

av (Santos-Iglesias et al., 2016) är inte helt trovärdig. Det visade sig att vissa 

deltagare ljög om sin ålder, därav fick flera urval göras då vissa medverkande 

uppgivit osanna uppgifter. Därför är det viktigt att vara uppmärksam vid 

rekrytering av medverkande i studier och att det inte ska utlovas ersättning i form 

av pengar eller gåvor vid deltagande. 

 

Efter flera genomlästa abstract visade det sig att många av artiklarna handlade om 

sexualitet bland dementa, sexualitet och HIV samt sexualitet och HBTQ vilket 

valdes bort eftersom litteraturöversikten handlar om sexualitet bland äldre personer 

generellt och inte sexualitet kontra de specifika tillstånden. Detta kan vara en 

svaghet då dessa tillstånd inte belyses bland de äldre personerna men det var ett 

medvetet val av litteraturöversiktsförfattarna. En till svaghet kan vara att 

artikelsökningarna mestadels utfördes via Landstinget Dalarnas datorer vilka 

begränsar sökningar med ordet sexualitet. Dessa websidor är låsta vid 

omnämnande av ord liknande sexualitet och ingen tillgång till artiklar är då möjlig. 

Detta kan ha påverkat resultatet av antalet artiklar som användes. 
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Etikdiskussion  
 

Alla artiklarna i litteraturöversikten utom en (Saunamäki & Engström, 2014) var 

etiskt granskade. Där behövdes inget etiskt godkännande av etisk kommitté 

eftersom studien gällde de intervjuade sjuksköterskornas egna reflektioner och 

tankar om deras erfarenheter av att diskutera sexualitet med patienter. Syftet var 

inte att utforska sjuksköterskornas egen hälsa eller sexualitet, detta enligt Lag 

(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 

(Utbildningsdepartementet, 2003). Skriftligt och muntligt medgivande sågs i de 

övriga artiklarna samt att även deltagarnas anonymitet säkerställdes. 

 

Klinisk betydelse för samhället 
 

Studien synliggör vikten av utbildning för sjuksköterskor i ämnet sexualitet hos 

äldre personer. Kunskaper kring sexuella behov och sexualitet upplevs vara i 

behov av utveckling. Om kunskaperna ökar kan även handlingsberedskapen och 

känslor och värderingar bli mer positiva och äldre personer få det bemötande och 

hjälp de behöver. Detta kommer leda till äldre personer med mindre psykiska och 

fysiska sjukdomar och en mer avslappnad inställning till äldre personers sexualitet 

i vården. 

 

 

 

Slutsats 
 

Sjuksköterskan har ett ansvar gentemot den äldre personen och frågor som berör 

sexualitet. Det visade sig att sjuksköterskor oftast behöver mer utbildning för att 

adekvat kunna hantera detta ämne och utveckla positiva handlingskomponenter då 

de ofta känner oro att samtala kring äldre personers sexuella liv. Riktlinjer och 

policy som behandlar frågor gällande sexualitet och ansvar hos den äldre personen 

är att önska från chefer och högre instanser. Detta för att sjuksköterskorna kände 

att de behövde stöd uppifrån i just riktlinjer och policyer men även med 

utbildningar och tid avsatt för att kunna samtala och handla korrekt i förhållande 

till den äldre personen.  
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Sjuksköterskan vill hjälpa och de äldre personerna vill ha hjälp men bristande 

handlingskomponenter hindrar båda parter att lösa problemen.  

 

 

Förslag till vidare forskning 

 

Sjuksköterskor är inte bekväma med att ta upp frågor kring de äldres sexuella liv. 

Detta kan leda till att äldre personer med psykiska och fysiska problem försummas 

i dessa frågor vilket är ett relevant område att utforska ytterligare. En aspekt av 

detta kan vara hur ledningen på sjukhus ser på sjuksköterskornas problematik med 

äldre personers sexualitet. Även riktlinjer och policyer i ämnet som skulle kunna 

underlätta för ledning och sjuksköterskor är intressanta att utforska. 

 

Utbildning av sjuksköterskor i ämnet är också ett intressant område att fokusera 

på, till exempel en fokusgruppsstudie där sjuksköterskors och äldre personers 

möten och samtal kring den äldre personens sexuella liv samt hur de inblandade 

tänkte och kände innan, under och efter samtalet. 
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Bilaga 1. Tabell 2. Sammanställning av artiklar (n=10) som ligger till grund 
för resultatet. 
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Adults: Effect of an 

Education Intervention 

on Attitudes and 

Beliefs of Residential 

Aged Care Staff 

Studien rapporterar 

om utvärderingen av 

ett 

utbildningsprogram 

riktat till 

sjukvårdspersonal på 

äldreboende för att 

förbättra kunskaper 

och attityder 

gentemot äldre 

personer. 

Kvantitativ 

 
 
Före/eftertest 

frågeformulär 

design  

112 personal i 

workshop 
Sexualitetsutbild

ning är en viktig 

faktor för att 

undanröja de 

negativa 

synpunkterna på 

omvårdnadspers

onal när det 

gäller de äldres 

sexualitet. 

Hög  

90% 

Freak-Poli, R., 

Lima, G-C., Direk, 

N., Jaspers, L., 

Pitts, M., Hofman, 

A. & Tiemeier, H, 

2016 

 

 

 

Storbritannien 

Happines, rather than 

depression, is 

associated with sexual 

behaviour in partnered 

older adult 

Studiens syfte var att 

undersöka 

förhållandet mellan 

PPWB (positiv 

påverkan och 

välmående) samt 

sexuellt beteende hos 

äldre. 

Kvalitativ 

 

Tvärsnitts 

design 

2373 äldre Större positiv 

påverkan och 

välmående var 

associerad med 

sexuell aktivitet 

och fysisk ömhet 

Medel 

80% 

Mahieu, L., 

Bernadette, D., 

Casterlé, de D.,  

Acke, J., 

Vandermarliere, H., 

Elssen Van, K., 

Fieuws, S. & 

Gastmans, Chris. 

 

2015 

 

Belgien 

Nurses´ knowledge 

and attitudes toward 

aged sexuality in 

Flemish nursing 

homes 

Att undersöka 

sjukvårdspersonalens 

kunskaper och 

attityder gentemot 

äldre människors 

sexualitet inom 

Flamländska 

vårdhem 

Kvantitativ  

 

 

Beskrivande 

Tvärsnitts- 

undesrökning 

n=1166 

 

 

43 vårdhem  

1166 

sjukvårds- 

personalen 

Utrymme och 

förbättring inom 

kunskaper och 

attityder av 

sexualitet och 

ålder bland äldre 

behövs för 

vårdpersonalen. 

Medel 

80% 

Santos-Iglesias, P., 

Byers, E-S. & 

Moglia, R. 

 

2016 

 

 

Canada 

Sexual well-being     

of older men and 

woman 

Studiens syfte var att 

undersöka (SWB) 

sexuellt 

välbefinnande och 

skillnader baserat på 

kön och 

relationsstatus bland 

äldre. 

Kvantitativ 

 

Crowdsourcing

-plattformen 

Amazons  

M-Turk 

297 deltagare 

149 män 

148 kvinnor 

Resultaten visar 

att oavsett kön 

eller 

förhållandestatus 

visar det på att 

äldre har stort 

begär av sexuellt 

välbefinnande 

 

Hög 

90% 
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Fortsättning av tabell 2. Sammanställning av artiklar (n=10) som ligger till grund för resultatet. 

 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

metod 
Deltagare  Resultat Kvalitetsg

rad  

Saunamäki, N., 

Andersson, A. & 

Engström, M. 

 

2009 

 

Sverige 

Discussing sexuality 

with patients: nurses´ 

attitudes and beliefs 

Detta är en rapport av 

en studie om 

sjuksköterskors 

attityder och 

övertygelser, 

diskussioner med 

patienter om 

sexualitet. 

Kvantitatv 

 

Korrelativ 

och 

jämförande  

design 

100 

sjukskötersk

or 

Från 

Sverige 

Resultaten visar 

att öppenhet och 

välbefinnande var 

viktigast för 

sexuell funktion 

och beteende. 

Hög 

90% 

Sung, S-H., Jiang, 

H-H., Chen, R.R. & 

Chao, J-K. 

 

2016 

 

 

 

 

 

Taiwan 

Bridging the gap in 

sexual healthcare in 

nursing practice: 

implementing a 

sexual healthcare 

training programme to 

improve outcomes 

Studiens syfte var att 

utvärdera 

effektiviteten av ett 

utbildningsprogram 

för sexuell 

hälsovårdsutbildning 

bland kliniska 

sjuksköterskor, med 

avseende på kunskap, 

attityder och 

självverkan. 

Kvantitatv 

 

 

Kvasi- 

Experimentell 

Design med 

fokusgrupper 

Experimenti

ella gruppen 

(n=59) 

 

Kontrollgru

ppen (n=58) 

Utbildningsprogra

mmet för sexuell 

hälso- och 

sjukvård kan bidra 

till positiva och 

fördelaktiga 

effekter på 

sjuksköterskors 

kunskapsutvecklin

g. Förtydliga 

deras värderingar 

och attityder. 

Hög 

93% 

Sung, S-C. & Lin, 

Y-C. 

 

2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taiwan  

Effectiveness of the 

sexual healthcare 

education in nursing 

students´knowledge, 

attitude, and self-

efficacy on sexual 

healthcare 
 

 

Syftet var att 

utvärdera en 12-

veckors utbildning av 

sjuksköterskestudente

r. Utbildningen 

innehöll kunskap, 

attityd och 

självförbättring inom 

sexuell hälso- och 

sjukvård. 

Kvantitatv 

 

 

 

 

Kvasi-

experimentell 

design 

Experiment

gruppen  

= 95 

deltagare. 

Kontrollgru

ppen 

= 95 

deltagare 

Studien visar att 

sexuell 

hälsoutbildning 

kan hjälpa 

studerande att 

förbättra sina 

kunskaper och 

utforska sina egna 

värderingar och 

känslor när det 

gäller patientens 

sexualitet. 

Hög 

86% 

Syme, M-L., 

Lichtenberg, P. & 

Moye, J. 

 

2016 

 

 

 

 

                

USA 

Recommendation for 

sexual expression 

management in long-

term care: a 

qualitative needs 

assessment 

Studiens syfte var att 

genomföra en 

kvalitativ 

behovsbedömning av 

sjuksköterskor 

angående utmaningar 

och 

rekommendationer för 

att hantera sexuellt 

uttryck och samtycke 

bland chefer inom 

äldrevård. 

Kvalitativ 

 

 

Halv- 

strukturerade 

intervjuer 

n=20 

 

Intervjuer 

av 20 chefer 

för 

sjukskötersk

or. 

Att fastställa en 

policy för 

hantering av 

sexuella uttryck 

och samtycke 

samt att klargöra 

juridiska frågor. 

Ta itu med 

problem, 

identifiera 

kunskap bland 

personal samt 

utbildning. 

Hög 

90% 
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Fortsättning av tabell 2. Sammanställning av artiklar (n=10) som ligger till grund för resultatet. 

 
Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte  Design 

Metod  

Deltagare Resultat  Kvalitetsgrad  

Park, H., Kang, S-J. 

& Park, S. 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korea 

Sexual Knowledge, 

Sexual Attitude, and 

Life Satisfaction 

Among Korean Older 

Adults: Implications 

for Educational 

Programs 

Studiens syfte var att 

identifiera sexuell 

kunskap, sexuella 

attityder och 

livsglädje bland äldre 

invånare i korea. 

Kvantitativ 

 

 

Beskrivande 

korrelations 

och 

Tvärsnitts- 

design 

n=571 Sjuksköterskor 

behöver 

utforma och 

genomföra 

sexual 

utbildning för 

äldre genom att 

se deras 

individuella 

behov samt 

hälsotillstånd, 

sociala miljöer 

och sexuella 

behov 

Hög 

85% 

Villar, F., Celdrán, 

M., Fabá, J. & 

Serrat, R. 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

Spanien 

Barriers to sexual 

expression in 

residential aged care 

facilities (RAFs): 

comparison of staff 

and residents´views 

 

Studiens syfte var att 

utforska och jämföra 

åsikter från personal 

och boende om hinder 

för sexuellt uttryck i 

äldreboenden. 

Kvalitativ 

 

Beskrivande 

design 

intervjuer 

55 personal  

47 äldre och                  

5 

äldreboenden  

De största 

barriärerna för 

sexuellt uttryck 

bland de äldre 

var brist på 

integritet, 

attityder och 

brist på 

kommunikation 

om sexualitet. 

 

 

 

Hög 

95% 
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Bilaga 2. 
 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa studier 

 

 
Fråga 

Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   
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18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 

analyserats? 

  

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 
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Bilaga 3. 
 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 

 

 
Fråga 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   
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19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 

 
 


