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Sammanfattning 
Bakgrund: Sexualitet spelar stor roll för hälsa och välbefinnande och då en sjukdom är 
färdigbehandlad kan sexuell dysfunktion finnas kvar som en följd av den tidigare sjukdomen. Sexuell 
dysfunktion innebär att sexualiteten inte fungerar tillfredsställande och kan vara upplevda, förväntade 
eller negativa förändringar. Sexualitet har visat sig vara något som sjuksköterskor har svårt att prata 
med patienter om och som följd dokumenteras det lite i ämnet.  
Syfte: Syftet var att beskriva sexuell dysfunktion vid olika somatiska sjukdomstillstånd.  
Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design och systematisk sökning gjordes och 14 kvantitativa 
artiklar inkluderades i litteraturstudien. Deduktiv metod användes vid sortering av data. De valda 
rubrikerna var NANDA:s kännetecken för omvårdnadsdiagnosen Oro över egen sexualitet.  
Resultat: Litteraturstudiens huvudfynd var hur vanligt förekommande sexuell dysfunktion faktiskt 
var. Män beskrev erektil dysfunktion, ejakulationsproblem samt impotens och kvinnor beskrev 
orgasmproblematik och försämrad partnerrelation. Både män och kvinnor beskrev minskad sexuell 
lust, könsdrift, upphetsning och tillfredställelse. De beskrev även smärta vid sexuell aktivitet. Sexuell 
dysfunktion beskrevs bero på patienternas hälsotillstånd.  
Slutsats: Det pratas och dokumenteras för lite om sexualitet inom hälso-och sjukvården baserat på 
förekomsten av sexuell dysfunktion. Genom att uppmärksamma patientens sexuella dysfunktion kan 
patienten få hjälp att återställa hälsa och öka välbefinnandet. 
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Bakgrund  
Sexualitet spelar stor roll för hälsa och välbefinnande. Det kan påverka det psykiska, fysiska 
eller sociala livet och en sexuell dysfunktion kan på så vis beskrivas som ohälsa. Då en 
sjukdom är färdigbehandlad kan sexuell dysfunktion finnas kvar som en följd av den tidigare 
sjukdomen (Esposito, 2013).  
 

Hälsa 
Från ett medicinskt perspektiv kan hälsa beskrivas som kroppens normala tillstånd. 
Omvårdnadsvetenskapen utökar begreppet med de sociala, andliga och psykiska aspekterna 
av välbefinnande. Människan utvecklas genom livet och hälsan följer den utvecklingen. Hälsa 
handlar inte om sjukdom eller dess frånvaro utan snarare om balansen i det fysiska, psykiska 
och sociala livet. Det är ett subjektivt tillstånd vilket gör det svårt att mäta eller jämföra. Ett 
annat sätt att se på hälsa är att tillgodose de grundläggande behoven hos människan (Lindskog 
& Lindskog, 2011; Kirkevold, 2000; World Health Organization [WHO], 1946 citerat i 
Nationalencyklopedin, band 9, 1992 s. 252).  
 

Sexualitet 
Sexualitet kommer i denna uppsats att definieras enligt WHO:s definition från 1975: 

Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller såväl man och 
kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan 
skiljas från andra livsaspekter. 
Sexualitet är inte synonym med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer 
eller inte, och är heller inte summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en 
del av vår sexualitet. Sexualitet är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka 
kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att 
röra vid varandra. 
Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och 
fysiska hälsa (WHO, 1975 citerat i Nationalencyklopedin, band 16, 1995 s. 389). 

 
Sexualitet är en del av personligheten. Det finns olika dimensioner av sexualitet: biologiska, 
fysiska, kulturella, beteendemässiga och psykosociala. Vilket skiljer sexualitet från sex, som 
kan betecknas som kön eller sexakt (Masters, Johnson & Kolodny, 1987/1986). Sexualitet är 
något alla människor föds med, det vill säga något biologiskt och naturligt (Træen, 2008: 
Weeks, 2003). Den medfödda biologiska sexualiteten innebär en drivkraft inom människan 
och kan därför ses som en motsatts till det dödliga (Weeks, 2003). Sexualitetens uttryck och 
sexuellt beteende varierar inom olika kulturer, regioner och samhällen samt under olika 
tidsepoker. Då sexualitet diskuteras är det viktigt att inte se någons sexualitet som normal 
eller onormal eftersom sexualiteten är socialt format och sexuellt beteende varierar därefter 
(Træen, 2008: Weeks, 2003: Masters et al., 1987/1986). 

 
Sexuell dysfunktion 
Sexuell dysfunktion är när sexualiteten inte fungerar tillfredsställande och kan enligt 
Carpenito-Moyet (2010) innebära upplevda, förväntade eller negativa förändringar i 
sexualiteten. 
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Sexuell dysfunktion kan vara av fysiskt såväl som psykiskt ursprung. Fysisk dysfunktion kan 
vara att kroppen inte kan förbereda sig för en sexakt; män kan inte få erektion och kvinnors 
slemhinnor kan inte producera tillräckligt med slidsekret vilket innebär att sexuell 
upphetsning uteblir. Psykisk dysfunktion kan vara minskat sexuellt begär, förändrad 
upplevelse av den egna kroppen och/eller förändrad syn på sin könsroll relaterat till sjukdom, 
sjukdomsbild eller sjukdomsbehandling (Masters et al., 1987/1986; Carpenito-Moyet, 2010). 
Sexuell dysfunktion är när en person själv upplever en negativ förändring i sin sexualitet 
(Masters et al., 1987/1986). 
 
Sexuell dysfunktion kommer i denna litteraturstudie att definieras enligt North American 
Nursing Diagnosis Association (NANDA). NANDA är en organisation som har klassificerat 
omvårdnadsdiagnoser sedan 70-talet. I NANDA finns definitioner för både Sexual 
Dysfunction och för Ineffective Sexuality Patterns. I föreliggande litteraturstudie valdes 
definitionen för Ineffective Sexuality Patterns eftersom det är den mer omfattande 
definitionen av sexuell dysfunktion och inkluderar både den psykiska och fysiska aspekten av 
sexuell dysfunktion (Carpenito-Moyet 2010). 
 

The state in which an individual experiences, or is at risk of experiencing, a change in sexual 
health. Sexual health is the integration of somatic, emotional, intellectual, and social aspects 
of sexual being in ways that are enriching and that enhance personality, communication, and 
love (Carpenito-Moyet, 2011. s. 436). 
 

Som sjuksköterska är definitionen lättare att följa eftersom att den inte ställer krav på specifik 
kunskap inom området (Carpenito-Moyet, 2010). Det finns en svensk översättning av 
NANDA:s omvårdnadsdiagnoser. Översättningen för Ineffective Sexuality Patterns är Oro 
över egen sexualitet (NANDA International, 2011). Den svenska översättningen av 
definitionen är inte lika omfattande som den engelska och därför väljs den engelska 
definitionen i litteraturstudien. 
 

Sjukdomstillstånd 
Sjukdomstillstånd kommer i denna uppsats att definieras som en fysisk patologisk process. 
Begreppet kommer också inbegripa behandling samt effekter av behandling av tidigare 
sjukdom och/eller pågående sjukdom där patientens fysiska förmåga, upplevelsen av sig själv 
samt patientens utseende påverkas (Nationalencyklopedin, band 16, 1995). 
 

Omvårdnadsdokumentation 
Sjuksköterskor har en skyldighet att dokumentera omvårdnaden enligt Patientdatalagen (SFS 
2008:355). Det är en trygghet för både vårdgivare och vårdtagare att allt som sker i ett 
vårdförlopp dokumenteras. Vid god patientdokumentation/journalföring får hela vårdteamet 
kunskap om vad som har gjorts, av vem och vad som planeras för patienten. Det är ett sätt att 
förbättra säkerheten för patienten, kommunicera mellan olika professioner samt att synliggöra 
omvårdnadsarbetet och minska den muntliga rapporteringstiden mellan olika vårdgivare. 
Omvårdnadsdokumentation har också betydelse för uppföljning och utvärdering av 
omvårdnadsarbetet samt kontrollera att arbetet har skett juridiskt riktigt (Thorell-Ekstrand, 
Ehnfors & Ehrenberg, 2000; Thoroddsen, 2010).  
 
Välbefinnande-Integritet-Prevention-Säkerhets-modellen (VIPS-modellen) är en 
forskningsbaserad modell för omvårdnadsdokumentation som används inom hälso- och 
sjukvård i Sverige. VIPS-modellen finns utvecklad för olika specialiteter inom hälso-och 
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sjukvården så som psykiatri, primärvård och barn. Modellen bygger på ett system av sökord 
vilket gör det lättare att dokumentera och hitta information i patientjournalen. Exempel på 
sökord är Nutrition, Elimination, Aktivitet och Sexualitet. Sexualitet är ett sökord som 
omvårdnadspersonal har svårt att prata med patienter om och som följd kan dokumentationen 
av patientens sexualitet vara bristfällig (Thorell-Ekstrand et al., 2000). 
 
Ett instrument som kan användas för att förenkla omvårdnadsdokumentationen är 
omvårdnadsdiagnoser. NANDA förklarar omvårdnadsdiagnoser som en bedömning eller 
klinisk slutsats av individens, familjens eller samhällets reaktion på förändringar eller 
eventuella problem som rör hälsa och utveckling (Carnevali, 1996; Björvell, 2001). NANDA 
har tagit fram ett sätt för att systematiskt kunna ställa omvårdnadsdiagnoser och utföra 
specifika omvårdnadsåtgärder. Till varje omvårdnadsdiagnos finns ett antal kännetecken som 
beskriver de framträdande symtomen för en specifik omvårdnadsdiagnos. Genom olika 
sorters observationer kan sjuksköterskan uppmärksamma kännetecken hos patienten och med 
hjälp av kännetecknen ställa en omvårdnadsdiagnos (Townsend, 2011).  
 

Problemformulering 
Människor kan uppleva att det är svårt att prata om sexualitet eftersom det många gånger är 
nära knutet till sex. Svårigheter att samtala om sex beror inte på att det kan uppfattas som 
snuskigt eller fult att prata om utan beror snarare på alla kraftfulla känslor som kan vara 
kopplade till sex. Känslorna upplevs ofta som högst privata vilket automatiskt leder till en 
svårighet att prata om ämnet (Weeks, 2003). Enlig Thorell-Ekstrand et al. (2000) har sökordet 
sexualitet visat sig vara något som sjuksköterskor har svårt att prata med patienter om. Det 
kan innebära att det inte dokumenteras i ämnet. Därför är det viktigt att gå tillbaka till WHO:s 
definition av sexualitet (se ovan) som innefattar så mycket mer än sex; ”..energin som driver 
oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka 
känslor samt att röra vid varandra.” (WHO, 1975 citerat i Nationalencyklopedin, 1995 s. 389).  
 
Om den sexuella dysfunktionen inte identifieras eller bemöts kan patienten riskera att inte 
komma tillbaka till sin ursprungliga upplevelse av hälsa. Hälso-och sjukvårdspersonal bör 
därför lyfta frågan om patientens sexualitet för att främja patientens hälsa. Sjuksköterskan kan 
hjälpa patienten att identifiera problem eller frågor om sin sexualitet (Thorell-Ekstrand et al., 
2000) och med den kunskapen kan sjuksköterskor bemöta patienten och dennes behov. 
Patienten kan få hjälp, information och utrymme att prata om sin sexuella dysfunktion vilket 
kan leda till högre grad av hälsa.  

Syfte 
Syftet var att beskriva sexuell dysfunktion vid olika somatiska sjukdomstillstånd. 

Metod 
Vald metod var en litteraturstudie enligt Polit och Beck (2008) vilket innebär en genomgång 
och sammanställning av tidigare forskning. Litteraturstudien gjordes med deskriptiv design 
och systematisk sökning.  
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Sökstrategi 
De databaser som valdes var Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 
(CINAHL) och Medical Literature On-Line (Medline) eftersom de indexerar ämnet 
omvårdnad (Polit & Beck, 2008). Orden som härleddes från syftet var sexuell dysfunktion och 
sjukdom och de översattes sedan till engelska. Sexuell dysfunktion översattes till sexual 
dysfunction och sjukdom översattes till disease och sökord identifierades med hjälp av 
MeSH-ämnesord i Medline och CINAHL-Headings i CINAHL. MeSH-ämnesord för sexual 
dysfunction var ”Sexual Dysfunction, Physiological” och ”Sexual Dysfunction, 
Psychological” och sökordet för disease i MeSH-ämnesord var ”Pathologic Processes”. 
CINAHL-Headings för sexual dysfunction var ”Sexual Dysfunction, Female” och ”Sexual 
Dysfunction, Male” och sökordet för disease i CINAHL-Headings var ”Pathologic 
Processes”.  
 
För att definitionen på sjukdom i litteraturstudien skulle stämma överens med definitionen på 
”Pathologic Processes” markerades expandera efter sökordet vilket utökade sökningen i båda 
databaserna. Sökorden ”Sexual Dysfunction, Female”, ”Sexual Dysfunction, Male”, ”Sexual 
Dysfunction, Physiological” och ”Sexual Dysfunction, Psychological” markerades som 
huvudkoncept då sökningen gjordes. Definitionen för de sökord som valdes i både CINAHL-
Headings och i MeSH-ämnesord stämde överens med definitionen av orden sexuell 
dysfunktion och sjukdom som beskrivs tidigare i bakgrunden. 
 
I CINAHL kombinerades sökorden ”Sexual Dysfunction, Female” och ”Sexual Dysfunction, 
Male” med OR och sedan kombinerades ”Sexual Dysfunction, Female” OR ”Sexual 
Dysfunction, Male” med AND ”Pathologic Processes” i sökningen. I Medline kombinerades 
sökorden ”Sexual Dysfunction, Physiological” och ”Sexual Dysfunction, Psychological” med 
OR och sedan kombinerades ”Sexual Dysfunction, Physiological” OR ”Sexual Dysfunction, 
Psychological” med AND ”Pathological Processes” i sökningen.  
 
Begränsningar som gjordes i sökningen var studier skrivna på engelska (Medline). 
Åldersbegräsningen ”alla vuxna (+19)” valdes för att studier skulle handla om vuxna. 
Studierna skulle vara skrivna mellan 2002-01-01 och 2012-12-31 i båda databaserna. I 
CINAHL valdes också kollegialt granskad som en avgränsning. Se sökmatris (bilaga 1) för 
sökning. 
 

Urval 
Inklusionskriterier var titlar som angav studier där den sexuella dysfunktionen var en effekt 
av sjukdom. Vidare skulle titeln innehålla sexuell dysfunktion, sexuella problem eller sexuell 
funktion och tydligt klargöra en eller flera somatiska sjukdomstillstånd. Sammandragen skulle 
svara på litteraturstudiens syfte. Exklusionskriterier var titlar som angav att studien var en 
jämförelsestudie mellan olika sjukdomar. Vidare exkluderades studier som fokuserade mer på 
en sjukdom än på sexuell dysfunktion samt studier som handlade om åldrandets förändringar 
på sexualiteten och där studiedeltagarna led av olika psykiska sjukdomar. Studier av dålig 
vetenskaplig kvalitet exkluderades också. 
 
Urvalet gjordes genom att titlarna till studierna lästes. Därefter lästes sammandragen i 
studierna för att se om dessa svarade på litteraturstudiens syfte. Sammandragen skulle tydligt 
beskriva sexuell dysfunktion vid ett eller flera sjukdomstillstånd. Sökningen gav 175 träffar i 
Medline och 24 träffar i CINAHL. Efter att titlar och sammandrag lästs återstod 23 studier i 
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Medline och noll studier i CINAHL. De 23 studier som återstod lästes i fulltext. En studie 
exkluderades för att den var en litteraturstudie och sex studier exkluderades för att de inte 
svarade på studiens syfte. Sexton studier genomgick granskning, två studier exkluderades på 
grund av dålig vetenskaplig kvalitet och 14 studier inkluderades i litteraturstudien.  
 

Värdering  
Alla studier som genomgick granskning var kvantitativa. Vid granskning av studierna 
användes en granskningsmall från Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning & 
klinisk verksamhet (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011). Åtta studier bedömdes vara av 
medel-bra vetenskaplig kvalitet och sex studier bedömdes vara av bra vetenskaplig kvalitet. 
Två studier hade dålig vetenskaplig kvalitet i granskningen och exkluderades. 
 

Analys 
Alla studier lästes i fulltext av båda författarna. Textanalys inspirerad av Polit och Beck 
(2008) användes genom att data från studierna som svarade på litteraturstudiens syfte 
plockades ut. Sortering av data gjordes deduktivt vilket innebar att data sorterades in under 
bestämda rubriker tagna från en redan existerande teori. Deduktion användes för att beskriva 
det redan existerade med ny data (Elo & Kyngäs, 2008). Rubrikerna som användes i 
litteraturstudien var kännetecknen för Oro över egen sexualitet eftersom de inbegriper alla 
delar av den engelska definitionen av Ineffective Sexuality Patterns (Carpenito-Moyet, 2010; 
NANDA International, 2011). Därefter sammanställdes resultatet under respektive 
kännetecken. Författarna till litteraturstudien skapade också egna underrubriker till varje 
kännetecken för att tydliggöra resultatet. 
 

Etiska överväganden 
Polit och Beck (2008) beskriver nio frågor som bör ställas vid granskning av en studies etiska 
förfarande. Kortfattat innefattar frågorna behandlingen av och informationen till 
studiedeltagarna samt behandling och hantering av insamlad data. Författarna till 
litteraturstudien hade detta i åtanke vid genomförandet av litteraturstudien och granskningen 
av artiklarna som användes. Alla artiklarna som användes i litteraturstudien var etiskt 
granskade och godkända av någon form av prövningsnämnd. Om det var otydligt skrivet i 
artikeln så skulle det framgå på tidskriftens hemsida att det finns ett krav på etisk granskning 
före publikation.  

Resultat 
Studierna var baserade på studiegrupper med kirurgiskt behandlad rektalcancer (3 stycken), 
kronisk prostatit, kronisk prostatit/kronisk bäckensmärta, bäckenfrakturer, Parkinsons 
sjukdom, fibromyalgi, obstruktiv sömnapné, ljumskbråck, diskbråck, kronisk cancersmärta 
och hjärttransplantation. Resultatet har delats in under kännetecken för Oro över egen 
sexualitet i NANDA (NANDA International 2011). Underrubrikerna har författarna till 
litteraturstudien valt. Resultatet beskriver sexuell dysfunktion vid olika sjukdomstillstånd hos 
olika patientgrupper. Författarna till litteraturstudien har valt att inte redovisa exakta siffror 
för varje typ av observerad dysfunktion vilket istället återfinns i artikelmatrisen (bilaga 2). De 
vanligaste typerna av sexuell dysfunktion illustreras med tabeller (bilaga 3). 
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Kännetecken; Förändring i att uppnå sin uppfattande sexuella roll  

Sexuell dysfunktion som följd av sjukdomstillstånd 
Alla patientgrupper som ingick i litteraturstudien beskrev sexuell dysfunktion och den 
sexuella dysfunktionen rapporterades bero på patienternas sjukdomstillstånd (Liang, Zhang, 
Hao, Shi & Wang 2004; Huey Lee et al., 2008; Odutola, Sabri, Halliday, Chesser & Ward, 
2012; Hendren et al., 2005; Phan et al., 2010; Subramanin et al., 2010; Zugor et al., 2010; 
Akbas et al., 2010; Di Fabio, Koller, Nascimbeni, Talarico 2008; Aasvang, Mohl, Bay-
Nielsen, Kehley 2006; Rajagopal, Vassilopoulou-Sellin, Palmer, Kaur & Bruera, 2003; 
Bronner, Royter, Kroczyn, & Giladi 2004; Ablin, Gurevitz, Cohen & Buskila 2011; 
Nishizawa et al., 2011).  Hos patienter med kronisk prostatit beskrevs en förvärring i den 
sexuella dysfunktionen i samband med sjukdomstid och ökad ålder (Liang et al, 2004). Vid 
bäckenfrakturer gav vertikal skjuvning och anterior-posterior kompressionsfrakturer fler fall 
av sexuell dysfunktion än laterala kompressionsfrakturer. Patienter med genital-urinvägsskada 
rapporterade ett positivt samband mellan nyuppkommen sexuell dysfunktion och 
nyuppkommen urinvägsdysfunktion (Odutola et al., 2012). Patienter som genomgått kirurgisk 
behandling av rektalcancer hade en ökad risk för försämrat sexuellt liv om de genomgått 
bäckenstrålningsbehandling, abdominal perineal resektion eller var av manligt kön (Hendren 
et al., 2005). Att ha en stomi beskrevs påverka prognosen för sexuell dysfunktion negativt hos 
män som genomgått operation för rektalcancer (Zugor et al., 2010). 

Sexuell dysfunktion beskrevs påverka livskvalitet och hälsa 
Patienter med kronisk prostatit/kronisk bäckensmärta, som genomgått hjärttransplantation 
eller överlevt kolo-rektalcancer rapporterade en försämring av livskvalitet på grund av sexuell 
dysfunktion (Di Fabio et al., 2008; Huey Lee et al., 2008; Phan et al., 2010). Patienter som 
genomgått hjärttransplantation och rapporterar sexuell dysfunktion har generellt sämre hälsa 
jämfört med samma patientgrupp utan sexuell dysfunktion (Phan et al., 2010).  
 

Smärta bidrog till sexuell dysfunktion 
Smärta beskrevs vara en bidragande faktor till sexuell dysfunktion. Män och kvinnor med 
diskbråck beskrevs få problem med sin sexualitet i samband med att smärtan startade (Akbas 
et al., 2010). Smärta så som konstant huvudvärk eller ländryggssmärta bidrog till högre grad 
av sexuell dysfunktion hos patienter med kirurgiskt reponerade ljumskbråck (Aasvang et al., 
2006). 
 

Kännetecken; Rapporterad förändring eller svårighet med sexuellt beteende 

Genans och oro 
Män och kvinnor som har genomgått kirurgisk behandling av rektalcancer beskrevs vara 
generade eller skämmas över sin kropp. Samma patientgrupp rapporterade också oro och 
genans som ett specifikt sexuellt problem. (Hendren et al., 2005).  

Minskad sexuell lust och svårighet att bli upphetsad 
Ett flertal studier visade att patienterna led av svårigheter att bli upphetsade och/eller minskad 
sexuell lust. Minskad sexuell lust beskrevs i två studier bero på läkemedelsbehandling. 
Kvinnliga patienter med Parkinson rapporterade ett samband mellan högre doser av L-Dopa 
och minskad av sexuell lust (Bronner et al., 2004). Manliga patienter med kronisk 
opioidbehandling för cancersmärta rapporterade också minskad sexuell lust som en typ av 
sexuell dysfunktion (Rajagopal et al., 2003). 
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Minskad sexuell lust eller problem att bli upphetsad beskrevs som en följd av sjukdom. Vid 
Parkinsons sjukdom, kirurgiskt behandlad rektalcancer, obstruktiv sömnapné och fibromyalgi 
beskrev kvinnor problem med att bli upphetsade (Bronner et al., 2004; Subramanin et al., 
2010; Ablin et al., 2011; Hendren et al., 2005). Kvinnor med Parkinsons sjukdom beskrev 
också minskad sexuell lust (Bronner et al., 2004). Patienter med diskbråck beskrev minskad 
sexuell lust och uppgav att förändringen berodde på smärta (Akbas et al., 2010). Reducerad 
sexuell upphetsning och sexuell lust var den vanligaste formen av sexuell dysfunktion hos 
patienter som genomgått kirurgisk behandling av bäckenfrakturer (Odutola et al., 2012).  

Försämrad könsdrift och/eller minskad sexuell tillfredställelse 
Fem studier rapporterade att patienterna led av försämrad könsdrift och/eller minskad sexuell 
tillfredställelse. Män som genomgått kirurgisk behandling av rektalcancer och kvinnor med 
fibromyalgi beskrev minskad sexuell tillfredställelse och försämrad könsdrift (Zugor et al., 
2010; Ablin et al., 2011). En annan studie om patienter som genomgått kirurgisk 
rektalcancerbehandling rapporterade försämrad könsdrift hos både män och kvinnor (Hendren 
et al., 2005). Kvinnor med obstruktiv sömnapné eller Parkinsons sjukdom beskrev 
otillfredsställelse i sitt sexuella liv (Subramanin et al., 2010; Bronner et al., 2004). 
 

Kännetecken; Rapporterad förändring eller svårighet med sexuella aktiviteter 

Erektil dysfunktion 
Erektil dysfunktion eller svag erektion var vanligt förekommande hos patienter med prostatit, 
Parkinsons sjukdom, diskbråck, kirurgiskt behandlade bäckenfrakturer eller kirurgiskt 
behandlad rektalcancer (Nishizawa et al., 2011; Hendren et al., 2005; Zugor et al., 2010; 
Liang et al., 2004: Bronner et al., 2004; Akbas et al., 2010; Odutola et al., 2012). Erektil 
dysfunktion var associerat med hälsofaktorer så som depression, tidigare kirurgisk 
borttagning av prostatan, dopamin-agonist användning och användning av antidepressiva hos 
patienter med Parkinsons sjukdom (Bronner et al., 2004).  

Ejakulationsproblem och förtidig utlösning 
Ejakulationsproblem och förtidig utlösning var en vanlig form av sexuell dysfunktion hos 
män med kronisk prostatit, Parkinsons sjukdom, diskbråck, bäckenfrakturer eller kronisk 
prostatit/kronisk bäckensmärta (Liang et al., 2004; Bronner et al., 2004; Akbas et al., 2010; 
Odutola et al., 2012; Huey Lee et al., 2008). Specifika problem som patienter med kronisk 
prostatit/kronisk bäckensmärta rapporterade var smärta vid utlösning och svårigheter att få 
utlösning (Huey Lee et al., 2008). Hos män med Parkinsons sjukdom fanns ett samband 
mellan förtidig utlösning och depression, användning av antidepressiva läkemedel, 
hyperlipidemi eller tidigare kirurgisk borttagning av prostatan och patienterna rapporterade 
även svårigheter att nå orgasm (Bronner et al., 2004). Patienter som har genomgått kirurgisk 
behandling av rektalcancer redovisade minskad förmåga att få orgasm och problem med 
utlösning (Zugor et al., 2010; Nishizawa et al., 2011; Hendren et al., 2005). Patienter med 
kronisk prostatit/kronisk bäckensmärta rapporterade att deras ejakulationssvårigheter ledde till 
minskat intresse av sexuell aktivitet (Huey Lee et al., 2008). 

Orgasmproblematik hos kvinnor 
Orgasmproblematik rapporterades hos kvinnor med Parkinsons sjukdom, diskbråck, kirurgisk 
behandling av rektalcancer och bäckenfrakturer, obstruktiv sömnapné eller fibromyalgi 
(Bronner et al., 2004; Akbas et al., 2010; Hendren et al., 2005; Odutola et al., 2012; 
Subramanin et al., 2010; Ablin et al., 2011). En försämring som påverkade den sexuella 
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aktiviteten hos kvinnor var otillräcklig produktion av slidsekret och beskrevs av kvinnliga 
patienter med obstruktiv sömnapné, fibromyalgi eller efter kirurgisk behandling av 
rektalcancer (Subramanin et al., 2010; Ablin et al., 2011; Hendren et al., 2005). 

Smärta vid sexuell aktivitet 
Ett flertal studier rapporterade att patienterna hade smärta vid sexuell aktivitet. Efter kirurgisk 
behandling av rektalcancer, vid diskbråck, vid obstruktiv sömnapné samt efter kirurgisk 
behandling av bäckenfrakturer beskrev kvinnor smärta i samband med samlag (Hendren et al., 
2005; Akbas et al., 2010; Subramanin et al., 2010; Odutola et al., 2012). Kvinnor som 
genomgått kirurgisk behandling av rektalcancer beskrev vaginalsmärta, bäckensmärta eller 
abdominalsmärta vid samlag (Hendren et al., 2005). Smärtsam orgasm rapporterade kvinnor 
som har opererats för bäckenfraktur (Odutola et al., 2012). Efter kirurgisk reponering av 
ljumskbråck beskrev både män och kvinnor smärta under sexuell aktivitet. Männen 
rapporterade även smärta vid utlösning, smärtan beskrevs då som öm och strålande och var 
vanligast i ljumsken och i testiklarna. Smärta under sexuell aktivitet var vanligare hos 
patienter som har genomgått kirurgisk reponering upprepade gånger än de som enbart har 
gjort det en gång (Aasvang et al., 2006). 

Försämring i sexlivet 
Majoriteten av patienter med Parkinsons sjukdom beskrev en försämring av den sexuella 
funktionen efter utveckling av sjukdomssymtom (Bronner et al., 2004). De patienter som har 
fått en stomi efter kirurgisk behandling av rektalcancer beskrev svårigheter i samband med 
sexuell aktivitet och att deras sexuella liv blev försämrat relaterat till stomin. Patienterna var 
rädda att stomin skulle läcka eller låta i samband med sexuell aktivitet och beskrev en förlust 
av spontanitet samt att deras miktionsproblem och tarmvanor påverkade deras sexuella liv 
negativt (Hendren et al., 2005). 
 

Kännetecken; Rapporterad begränsning av sexuell aktivitet eller beteende  
Manliga patienter med kronisk cancersmärta som under lång tid behandlas med höga dagliga 
doser morfinpreparat visade lägre nivåer av testosteron än män utan smärtbehandling 
(Rajagopal et al., 2003). 

Avstod från vissa sexuella aktiviteta 
Som följd av sitt sjukdomstillstånd avstod en del patienter helt ifrån sexuell aktivitet. 
Patienter med Parkinsons sjukdom beskrev att de på grund av sitt hälsotillstånd ibland avstod 
från sexuell aktivitet (Bronner et al., 2004). Det förekom också att män och kvinnor som 
genomgått kirurgisk behandling för rektalcancer avstod från sex vilket beskrevs bero på 
negativ kroppsuppfattning (Hendren et al., 2005). 

Tvingades avstå från vissa sexuella aktiviteter 
Två studier rapporterade att patienter som till följd av sitt sjukdomstillstånd blivit impotenta. 
Patienter som genomgått rektalcancer och kirurgisk behandling av bäckenfraktur rapporterade 
impotens (Hendren et al., 2005; Nishizawa et al., 2011). Patienterna med rektalcancer 
rapporterade också oförmåga till utlösning (Nishizawa et al., 2011). 
 

Kännetecken; Försämrad relation med närstående 
I två studier beskrev kvinnor försämrad relation till närstående. Kvinnliga patienter med 
Parkinsons sjukdom rapporterade att depression var associerat med minskad känsla av 
intimitet. Trots att många patienter med Parkinsons sjukdom inte var tillfredsställda med sin 
sexualitet så var flertalet av patienterna, både män och kvinnor, nöjda med relationen till sin 
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partner (Bronner et al., 2004).  Kvinnor som genomgått kirurgisk behandling av rektalcancer 
beskrev att deras partner visade ovilja till sexuella aktiviteter på grund av att partnern såg dem 
som oattraktiva eller på grund av partnerns rädsla att skada dem (Hendren et al., 2005).  
 

Kännetecken; Konflikt som involverar värderingar 
En studie redovisade att patienter som har överlevt rektalcancer i högre grad inte ville svara 
på frågor om sin sexualitet än patienter som har överlevt koloncancer (Di Fabio et al., 2008).  
 

Resultatsammanfattning 
Sexuell dysfunktion var vanligt hos alla patientgrupper och den sexuella dysfunktionen 
beskrevs vara en effekt av sjukdomstillståndet. Smärta beskrevs påverka sexualiteten negativt. 
Livskvalitet och hälsa var sämre hos patienter med sexuell dysfunktion.  
 
Svårigheter och förändringar i sexuellt beteende beskrevs vara genans och oro för att visa sin 
kropp, svårigheter att bli upphetsad, minskad sexuell lust, försämrad könsdrift och minskad 
sexuell tillfredställelse. 
 
Svårigheter och förändringar i sexuell aktivitet visade bland annat en försämring i sexlivet 
och smärta vid sexuell aktivitet. Män redovisade erektil dysfunktion, ejakulationsproblem, 
svårt att nå orgasm och förtidig utlösning som sexuell dysfunktion. Kvinnor rapporterade 
orgasmproblematik med bland annat smärtsam orgasm och svårigheter att nå orgasm.  
 
Några studier rapporterade att patienter begränsas helt i sexuellt beteende och/eller aktivitet. 
Begränsningarna ledde till att patienterna valde att avstå eller tvingades avstå från vissa 
sexuella aktiviteter. Patienterna som valde att avstå från vissa sexuella aktiviteter gjorde det 
på grund av sitt hälsotillstånd. De patienter som tvingades att avstå från vissa sexuella 
aktiviteter led av fysiska hinder. 
 
Enbart kvinnor beskrev försämrad relation till närstående som en form av sexuell dysfunktion. 
Problem som beskrevs var minskad känsla av intimitet och att partnern visade ovilja till 
sexuell aktivitet på grund av patientens hälsotillstånd. En studie beskrev en värderingskonflikt 
som visade på att en patientgrupp i högre grad inte ville svara på frågor om sin sexualitet än 
en annan patientgrupp. 

Diskussion 

Metod 
Omvårdnadsdokumentation valdes som utgångspunkt i litteraturstudiens 
omvårdnadsvetenskapliga perspektiv. Det motiveras med att dokumentation är en central del i 
sjuksköterskans arbete och ansvar (Svensk sjuksköterskeförening, 2007; Socialstyrelsen, 
2005).  

Sökning 
Inför sökningen av studier utarbetade författarna till litteraturstudien en sökstrategi vilket 
underlättar datainsamlingen (Polit & Beck, 2008). Enligt rekommendation av Polit och Beck 
(2008) konsulterades en bibliotekarie inför sökningen vilket resulterade i att sökningen kunde 
göras på ett korrekt sätt. En systematisk sökning utan fritextsökning eller manuell sökning 
gjordes vilket innebär att sökningen kan göras om med samma resultat. Databaserna som 
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valdes, CINAHL och Medline, är lämpliga att använda sig av vid sökning inom ämnet 
omvårdnad (Polit & Beck, 2008; Willman et al, 2011). Dock gjordes inte sökningen i fler än 
två databaser vilket kan ha resulterat i ett snedvridet urval eller på annat sätt påverkat 
resultatet(Willman et al., 2011). Om ytterligare sökning gjorts i en annan databas hade 
resultatet kanske visat på fler typer av sexuell dysfunktion än det gjorde. Sökningen kunde 
också ha styrts av att författarna valt ett antal specifika sjukdomstillstånd och sökt på dessa 
istället för att söka generellt på sjukdom men det gjordes inte eftersom författarna inte kunde 
finna ett lämpligt sätt att välja ut specifika sjukdomstillstånd på ett systematiskt sätt.  
 
Sökorden härleddes direkt från databasernas ämnesordslista vilket minskar det så kallade 
”bruset” i sökningen och gör sökningen mer precis. Dessutom utnyttjades markörerna 
”expandera” och ”huvudkoncept” vilket gjorde att författarna kunde välja en bredare 
betydelse av sökorden som svarade bättre på litteraturstudiens syfte vilket beskrivs som en 
styrka enligt Willman et al, (2011).  

Urval 
Inklusions- och exklusionskriterier valdes för att urvalsprocessen skulle vara tydlig och lätt att 
följa. Willman et al. (2011) beskriver vikten av att urvalet sker konsekvent och på ett opartiskt 
sätt vilket gjordes i litteraturstudien med hjälp av kriterierna. En nackdel med urvalsprocessen 
kan vara att den var så strikt att vissa artiklar som möjligen svarade på studiens syfte 
sorterades bort. Trots det identifierades artiklar som motsvarade litteraturstudiens syfte vilket 
visar att urvalsprocessen fungerade och fyllde sitt syfte. Båda författarna till litteraturstudien 
värderade alla artiklarna efter en granskningsmall och granskningen får därför bättre kvalitét 
eftersom artiklarna granskas kritiskt av två personer, oberoende av varandra (Willman et al, 
2011). Det fanns få skillnader mellan författarnas granskningar. De skillnader som fanns var 
små och ett gemensamt beslut om artikelns värdering fattades efter diskussion. 
 

Analys 
Vid dataanalysen har båda författarna tagit del av all data och bearbetat resultatet tillsammans. 
Resultatet är därmed granskat av två personer vilket minskar risken för fel i resultatet. 
Deduktiv metod valdes för sortering av data. Det kan ses som en nackdel då eventuella 
kategorier och/eller subkategorier inte kommit med i resultatet. Det kan dock argumenteras att 
deduktion är en styrka i avseende att de kategorier som valdes konkret kan härledas till en 
forskningsbaserad omvårdnadsdiagnos (Elo & Kyngäs, 2008). Dessutom visar resultatet att de 
kännetecken som NANDA beskriver för Oro över egen sexualitet går att tillämpa i praktiken.  
 

Resultat 
Ämnet sexualitet kan vara svårt att prata om för både patienter och vårdpersonal. Att behandla 
ämnet sexuell dysfunktion i en litteraturstudie är viktigt eftersom att det synliggör patientens 
behov av att få hjälp med sexuell dysfunktion. En styrka med studien är därför ämnet den 
behandlar (Esposito, 2013). 
 
Att kännetecken för Oro för egen sexualitet användes vid sorteringen av data ses som en 
styrka då kännetecknen är forskningsbaserade. Dock är många av kännetecknen liknande 
vilket gjorde det svårt att skilja på olika typer av sexuell dysfunktion vid sorteringen av data. 
Sorteringen gjordes enligt författarnas uppfattning och tolkning av vad de olika kännetecknen 
stod för. Det kan argumenteras att samma data kunde passa under flera rubriker vilket tyder 
på att sexuell dysfunktion påverkar flera aspekter av människan samtidigt. Med anledning av 
detta förekommer liknande resultat flera gånger och på olika ställen i litteraturstudien. 
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Resultatet baseras på 14 olika studier och styrks av att flera studier visar liknande resultat. 
Studier som handlar om samma sjukdomstillstånd motsäger heller inte varandra. Alla studier 
som har inkluderats i litteraturstudien var gjorda med kvantitativ metod och det kan ses som 
en nackdel då resultatet kan sakna en större insikt och förståelse för patientens upplevelser. 
Hade sökningen gett kvalitativa studier kunde en mer exakt bild av upplevelsen av att ha 
sexuell dysfunktion vid de olika sjukdomstillstånden ha visats i resultatet (Ludvigsson, 2002). 
Avsaknaden av kvalitativa artiklar kan förklaras med att sexualitet kan vara etiskt svårt att 
studera eftersom det kan vara svårt att skydda studiedeltagarna från obehag (Polit & Beck, 
2008). Ämnet kan också vara känsligt för patienterna att prata om och därför kan det vara 
lättare att svara på en enkät än att bli intervjuad (Esposito, 2013). 

Sexuell dysfunktion är vanligt 
Resultatet visade tydligt på att sexuell dysfunktion är vanligt förekommande vid en rad olika 
sjukdomstillstånd och bristen på dokumentation i ämnet är därför obefogad. Alla 
patientgrupper i resultatet redovisade någon form av sexuell dysfunktion och typerna av 
dysfunktionen kunde vara mer eller mindre vanliga vilket styrks av tidigare litteratur i ämnet 
(Fugel-Meyer, 2009). En anledning till att sexuell dysfunktion är vanligt kan vara att det inte 
finns tillgängliga instrument för att bedöma sexuell dysfunktion (Darst, 2007). Resultatet 
visar också på att livskvalitet och hälsa kan försämras vid sexuell dysfunktion vilket också 
styrks av tidigare litteratur som redovisar att livskvaliteten påverkas negativt av sexuell 
dysfunktion (Sofer et al., 2010; Ergün et al., 2007; Ayaz, 2012; Fugel-Meyer, 2009). 

Rektalcancer 
Det vanligaste sjukdomstillståndet som uppkom i sökningen var kirurgiskt behandlad 
rektalcancer och en anledning till det kan vara att vid kirurgiska ingrepp för att behandla 
rektalcancer finns en påtaglig risk för att nerverna i bäckenområdet skadas. Patienter lider av i 
hög grad av sexuell dysfunktion efter den typen av operation och enligt Pietrangeli et al 
(2009) lider alla patienter med sjukdomstillståndet av sexuell dysfunktion. Mängden studier 
om kirurgiskt behandlad rektalcancer kan också bero på att sjukdomen är vanlig (Edqvist, 
u.å.). Naturligtvis påverkades resultatet av att flera studier behandlade samma 
sjukdomstillstånd. Det kan ses som positivt eftersom det kan spegla mängden av studier som 
görs på olika sjukdomstillstånd men negativt i avseende att inte fler sjukdomar tas upp i 
litteraturstudien. 

Bortfall av kvinnor 
I alla studier där populationen har inbegripit både män och kvinnor tackar fler kvinnor nej till 
att delta i studien än män. Studiegrupperna innehöll i många fall fler män än kvinnor. Enligt 
Sofer et. al.(2011) kan faktorer så som tradition och religion ha påverkat kvinnors syn på sin 
sexualitet till att bli mer privat. Det kan ha skapat en ovilja hos kvinnor att delta i studier som 
handlar om sexualitet och sexuell dysfunktion och enligt Whitehouse (2009) så lider kvinnor i 
högre grad av sexuell dysfunktion vilket gör det externabortfallet av kvinnor problematiskt.  

Manlighet och kvinnlighet 
Resultatet i litteraturstudien visar inte på att patienterna känner sig mindre manliga eller 
kvinnliga. Esposito (2013) beskriver minskad känsla av manlighet/kvinnlighet som en form 
av eller följd av sexuell dysfunktion. En fysisk kroppslig förändring kan minska känslan av 
manlighet/kvinnlighet vilket är en form av sexuell dysfunktion. Män och kvinnor med sexuell 
dysfunktion kan som följd uppleva en negativ förändring av sin känsla av 
manlighet/kvinnlighet. Det är därför förvånande att inga av de 14 artiklarna som inkluderats i 
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litteraturstudien har redovisat en negativ förändring i patientens könsroll vilket kan bero på 
avsaknaden av kvalitativa studier i resultatet.  

Sjukdom och hög ålder 
Det är författarnas uppfattning att de som rapporterar sexuell dysfunktion i studierna gör det 
på grund av sin sjukdom eller sitt hälsotillstånd och inte på grund av hög ålder. Dock kan 
patientens ålder och livssituation ha en betydande roll i hur svår den sexuella dysfunktionen 
beskrivs. Åldern på studiedeltagarna varierade mycket och bristen på kvalitativa artiklar gör 
att författarna till litteraturstudien inte kan avgöra hur patienterna själva såg på sin sexuella 
dysfunktion. Patienters höga ålder kan ha påverkat resultatet men detta är inte troligt eftersom 
åldersrelaterade förändringar inte betraktas som dysfunktion utan ses som naturliga och 
förväntade (Esposito, 2013).  

Dokumentation och kommunikation  
Att så många lider av sexuell dysfunktion kan bero på bristande kommunikation och 
dokumentation i ämnet. Det styrks av att god vård och säkerställande av patientsäkerheten 
bygger på god kommunikation samt dokumentation om vad som har samtalats om (Sharp, 
2012). Det är sjuksköterskans ansvar att prata med patienten om patientens sexualitet även om 
det kan kännas svårt att ta upp ämnet. Uttalandet styrks av att patienter har ett behov av att 
prata om svårigheter i sin sexualitet men tar inte upp ämnet  
själva utan uppskattar om sjuksköterskan bjuder in till dialog om ämnet (Ayaz, 2012; Darst, 
2007). Resultatet visar att sexuell dysfunktion är vanligt och omfattande vilket visar på vikten 
av att prata med patienten om sexualitet. Studierna visar på att många inte har fått 
information, hjälp eller stöd för sin sexuella dysfunktion och enligt Ayaz (2012) är det 
sjuksköterskans ansvar att ta upp ämnet med patienten för att kunna återställa hälsa och 
förbättra patientens livskvalitet. Vidare beskriver Ayaz (2012) att sjuksköterskor vet hur 
viktigt det är att samtala med patienten om sexualitet men drar sig för att ta upp det med 
patienten då de själva känner sig obekväma att prata om det. Det kan förklara varför studierna 
i litteraturstudien visade på många fall av sexuell dysfunktion som inte adresserats av 
sjukvården. En annan faktor som gör att så många rapporterar obehandlad sexuell dysfunktion 
kan vara att sjuksköterskor upplever bristande kunskaper inom ämnet och därför inte vågar ta 
upp ämnet med patienten (Esposito, 2013; Ayaz, 2012). Eftersom evidensbaserade instrument 
för att bedöma sexuell dysfunktion saknas kan det vara svårt för sjuksköterskan inleda och 
strukturera ett samtal om ämnet (Darst, 2007). 

Partnerrelationen 
Enbart två studier i litteraturstudien rapporterar hur partnerrelationen har påverkats av den 
sexuella dysfunktion som sjukdomen har lett till. Trots att studiegrupperna i båda artiklarna 
innefattar både män och kvinnor var det enbart kvinnor som uttryckte en försämrad 
partnerrelation. Resultatet anses brista i att redovisa mäns syn på partnerrelationen i 
förhållande till sin sexuella dysfunktion eftersom i tidigare litteratur redovisas även hur män 
upplever att partnerrelationen har förändrats negativt i samband med sexuell dysfunktion 
(Esposito, 2013; Fugel-Meyer, 2009). Dessutom beskrivs manlig sexuell dysfunktion i hög 
grad påverka den kvinnliga partnerns sexualitet negativt (Fugel-Meyer, 2009). Avsaknaden av 
data rörande sexuell dysfunktion och partnerrelationen anses vara förvånande eftersom 
sexualiteten påverkar såväl relationer som samspelet mellan människor och sjuksköterskan 
kan främja en partnerrelation genom att informera om sexualitet och sexuell dysfunktion 
(Esposito, 2013). Att kvalitativa artiklar saknas i litteraturstudien kan förklara bristen på 
resultat rörande partnerrelationer och samspelet med närstående. 
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Begränsning av vissa sexuella aktiviteter 
I resultatet framkommer olika perspektiv på begränsning av sexuell aktivitet och beteende där 
patienter antigen valde att avstå från sexuell aktivitet eller tvingades att avstå. Eftersom enbart 
kvantitativa artiklar ingick i litteraturstudien så är det svårt avgöra varför patienter valde att 
avstå förutom att det berodde på deras hälsotillstånd. Tidigare litteratur beskriver att det kan 
bero på att patienten inte ville göra sin partner besviken genom att inte kunna delta i sexuell 
aktivitet på samma sätt som innan. Vidare kan det bero på att patienten lider av låg sexuell 
självkänsla samt känner sig oattraktiv. Sjukdomssymtom kan också sätta stopp för sexuell 
aktivitet genom att patienten helt enkelt inte orkar (Esposito, 2013; Darst, 2007). Det är 
författarnas åsikt att problematiken också beror på att många patienter tror att samlag är den 
enda formen av sexuell aktivitet. Antalet rapporterade fall av sexuell dysfunktion kunde ha 
varit lägre om sjuksköterskan pratat med patienten och informerat patienten om alternativ till 
samlag vilket styrks med tidigare litteratur (Fugel-Meyer, 2009; Darst, 2007).   
 

Slutsats 
Det pratas och dokumenteras för lite om sexualitet inom hälso-och sjukvården. 
Sjuksköterskor behöver djupare kunskap om sexualitet och sexuell dysfunktion för att kunna 
bemöta patienter på ett bra sätt. Praktisk kunskap och utbildning behövs för att kunna prata 
om sexualitet med en patient på ett avslappnat sätt. Eftersom sjuksköterskor har svårt att prata 
om sexualitet med patienterna skulle instrument inom ämnet underlätta kommunikation, 
dokumentation och samtalsstruktur. Inom hälso-och sjukvården behövs instrument för att 
kunna bedöma om patienten har samt löper risk för sexuell dysfunktion. 
 

Kliniska implikationer  
Litteraturstudien kan ge hälso-och sjukvårdspersonal en uppfattning om hur vanligt det är 
med sexuell dysfunktion och hur viktigt det är att prata om sexualitet med patienter. Det 
redovisade resultatet kan ge en bild av hur sexuell dysfunktion beskrivs vid olika somatiska 
sjukdomstillstånd. Resultatet visar också på att sexuell dysfunktion påverkar hälsa och 
livskvalitet negativt vilket har betydelse för patienten. Genom att uppmärksamma patientens 
sexuella dysfunktion kan patienten få hjälp att återställa hälsa och öka välbefinnandet. 
 

Förslag till fortsatt forskning 
Det behövs mer forskning om patientens upplevelse av sexuell dysfunktion och om 
sjukdomsspecifik sexuell dysfunktion. Det har betydelse att utveckla metoder för att minska 
det externa bortfallet av kvinnor i studier om sexualitet. Det behövs fortsatt forskning om hur 
sexuell dysfunktion hos en patient påverkar partnerrelationen. 
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Författare 
Artikelns titel 
Tidskrift 
Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Aasvang, E., Møhl, B., Bay-
Nielsen, M., Kehley, H. (2006) 
Pain related sexual dysfunction 
after inguinal herniorrhaphy. 
International association for the 
study of pain 122, 258-263. Doi: 
10.1016/j.pain.2006.01.035  
 
Danmark 

Fastställa förekomsten av 
sexuell dysfunktion relaterad till 
smärta 1 år efter ljumskbråcks 
operations reponering med 
sömnad och utvärdera påverkan 
smärta har på sexuell funktion. 

Kvantitativ studie med beskrivande 
design. 
Population: Personer med 
ljumskbråck som har blivit 
reponerade med kirurgisk sutur.  
Inklusionskriterier: 18-40 år, män, 
kirurgisk reponering av ljumksbråck 
mellan oktober 2002 och maj 2003 
Exklusionskriterier: Upprepade 
reponeringar av ljumskbråck 
Urval: 1225st tillfrågades, 198st i 
externt bortfall, 12st exkluderades. 
1015st får enkäter, 694st svarade på 
enkäten. 68.4% av de tillfrågade 
responderade på enkäten. 
Studiegrupp: Män (18-40 år). 1015 
st. Responsrate 68.4% 
Datainsamlingsmetod: 
Självadministrerad enkät 
Analysmetod: Statistisk analys 
 

Styrkor: Etiskt godkänd, 
stort urval, tydligt 
beskriven urvalsprocess, 
använder olika 
mätinstrument beroende på 
vad de ska mäta 
Svagheter: Ålders 
inklusionskriteriet är ej 
förklarat; varför inga män 
över 40 år. Utgår ifrån att 
de som inte svarade på 
enkäten inte hade någon 
smärta. 

Vid sexuell dysfunktion vid 
ljumskbråck förekommer smärta 
vid sexuell aktivitet och smärta 
vid utlösning. Smärtan beskrivs 
som öm och strålande(shooting). 
Sensorisk, neuropatisk och 
affektiv smärta beskrevs av 
studiedeltagarna. 
Studiedeltagare med annan typ 
av smärta (ex. konstant 
huvudvärk eller låg rygg smärta) 
har högre grad av sexuell 
dysfunktion.  
Inguinal smärta och testis 
smärta är vanligast vid sex, 
56.6% respektive 39.7%.  
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Författare 
Artikelns titel 
Tidskrift 
Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Ablin, J.N., Gurevitz, I., Cohen, 
H. & Buskila, D. (2011). Sexual 
Dysfunction is Correlated with 
Tenderness in Female 
Fibromyalgia Patients. Clinical 
and Experimental 
Rheumatology, 29(69), 44-48. 
Hämtad från databasen Medline 
with Full Text 
 
Israel 

Att utvärdera sexuell 
dysfunktion hos kvinnor med 
fibromyalgi. 

Kvantitativ studie med 
jämförande design. 
Population: Kvinnliga 
fibromyalgi patienter. 
Inklusionskriterier: Uppfylla 
kriterier för diagnos av 
fibromyalgi.  
Exklusionskriterier: Mental 
retardation, substansmissbruk 
och organiska hjärnsyndrom. 
Urval: Patienter med 
fibromyalgi rekryterades från 
rematologiska kliniken på 
Soroka Medical Center. 55 
åldersmatchade friska kvinnliga 
frivilliga rekryterades till 
kontrollgruppen.  
Studiegrupp: 55 kvinnor (24-
66 år) deltog i studien 
tillsammans med en lika stor 
kontrollgrupp. 
Datainsamling: Enkäter för 
bedömning av sexuell funktion. 
Analysmetod: Statistisk analys.  

Styrkor: Redovisning av 
validerade instrument och 
kontrollgrupp. Resultatet är 
tydligt beskrivet. Studien är 
godkänd av Helsingfors 
Kommitté av Soroka Medical 
Center.  
Svagheter: Otydligt urval och 
inklutionskriterier. Oklart vilket 
land studien är gjord i.  

Rapporterade problem var 
minskad sexual drift, minskad 
sexuell upphetsning, svårigheter 
att producera slidsekret, 
orgasmproblematik och 
minskad sexuell tillfredställelse.  
Studien visar på en signifikant 
skillnad mellan patienter med 
fibromyalgi och den friska 
kontrollgruppen där patienterna 
med fibromyalgi upplever högre 
grad av problem än 
kontrollgruppen.  
Studien visade också på ett 
samband mellan antalet 
smärtpunkter hos patienterna 
med fibromyalgi och de 
rapporterade sexuella 
problemen. 
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Författare 
Artikelns titel 
Tidskrift 
Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Akbas, N. B., Dalbayrak, S., 
Külcü, D. G., Yilmaz, M., 
Yilmaz, T., Naderi S. (2010) 
Assessment of sexual 
dysfunction before and after 
surgery for lumbar disc 
herniation 
J Neurosurg Spine, 13, 581-586. 
Doi: 
10.3171/2010.5.SPINE09906 
 
Turkiet 

Att utvärdera sexuella 
problem och sexuellt 
beteendemönster före 
och efter operation i en 
grupp av patienter med 
diskbråck.  

Kvantitativ studie med jämförande 
design 
Population: Patienter med diskbråck 
och som har genomgått operation för 
det. 
Inklusionskriterier: Patienter som har 
diagnostiserats med diskbråck. 
Diskbråck diagnostiserades genom 
historik av symptom, fysisk 
undersökning och ryggrads 
magnetröntgen. Sjukdomen bekräftades 
under operation.  
Exklusionskriterier: Andra 
smärtmuskel system sjukdomar, 
psykiatriska sjukdomar och användning 
av narkotika klassade analgetika, 
opioider, muskelavslappnande och 
psykotropa droger som kan påverka 
sexuell funktion.  
Urval: 43 patienter deltog i studien. 
Studiegrupp: 21 kvinnor och 22 män 
med median ålder 41.4 år 
Datainsamlingsmetod: Enkäter 
delades ut innan operationen och två 
månader efter operationen. 
Analysmetod: Statistisk analys 
 

Styrkor: Resultatet utförligt 
redovisat. Studiedeltagarna 
tilldelas mätinstrument för att 
kunna svara lättare och mer 
korrekt på enkäterna.  
 
Svagheter: Studiegruppens 
ålder är otydlig.  

Två månader efter operationen 
upplevde 35% av männen och 
48% av kvinnorna sexuella 
problem.  
55% av män och 63% av 
kvinnorna uppgav att det var en 
förändring i deras sexuella lust 
på grund av smärta.  
Män upplevde minskad sexuell 
lust, förtidig utlösning och 
erektil dysfunktion. Kvinnor 
upplevde minskad sexuell lust, 
smärta vid sex och svårigheter 
att få orgasm.   
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Författare 
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Bronner, G., Royter, V., 
Kroczyn, A. & Giladi, N. (2004) 
Sexual Dysfunction in 
Parkinson’s Disease. Journal of 
Sex & Marital Therapy, 30, 95-
105. Doi: 
10.1080/00926230490258893 
 
Israel 

Att försöka utreda den 
nuvarande och den premorbida 
sexuella funktionen hos 
patienter med Parkingsons 
sjukdom. 

Kvantitativ, kohortstudie. 
Population: Patienter med PD. 
Inklusionskriterier: Patienter med 
PD som uppfyllde U.K Brain Bank 
kriterier i kontakt med Movement 
Disorder Unit på Tel-Aviv Souraski 
Medical Center inkluderades. 
Exklusionskriterier: Patienter med 
demenssjukdom exkluderades. 
Urval: Externt bortfall var 26 
personer. 
Studiegrupp: 75 personer varav 32 
var kvinnor och 43 var män (31-93 
år) medel åldern var 63.9 +/- 11.3. 
Datainsamlingsmetod: Enkät med 
en demografisk del och en del om 
sexuell funktion. I tillägg fanns två 
skalor anpassade till manlig sexuell 
funktion och två andra skalor 
anpassade till kvinnlig sexuell 
funktion. 
Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: Inget internt 
bortfall. Tydligt 
beskriven metod, enkäter 
och analys. Adekvata 
inklusions- och 
exklusionskriterier. Litet 
externt bortfall. Tydligt 
skrivet resultat, lätt att 
följa. 
Svagheter: Otydligt och 
långt syfte. Framgår ej av 
artikeln om den är etiskt 
granskad och godkänd 
dock har tidskriften ett 
etiskt resonemang.  

Hos män med parkinsons sjukdom 
var det mest rapporterade problemet 
erektil dysfunktion (68.4%). Andra 
problem var otillfredsställande 
sexual liv (65.1%), förtidig 
utlösning (40.6%) och svårigheter 
att nå orgasm (39.5%). 72.1% ansåg 
hälsa som en störande faktor till 
deras sexuella liv. 41.9% sa att de 
på grund av deras hälsotillstånd 
ibland avstår från sexuell aktivitet.   
Hos kvinnor med parkinsons 
sjukdom var det mest rapporterade 
problemet att bli upphetsad (87.5%) 
eller att nå orgasm (75%). Andra 
problem var låg sexuell lust (46.9%) 
och otillfredsställande sexuellt liv 
(37.5%). 65.7% ansåg hälsa som en 
störande faktor till deras sexuella liv 
och 28.2% sa att de på grund av 
deras hälsotillstånd ibland avstår 
från sexuell aktivitet. 
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Författare 
Artikel titel 
Tidskrift 
Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Di Fabio, F., Koller, M., 
Nascimbeni, R. & Talarico, C. 
(2008) 
Long-term Outcome after 
Colorectal Cancer Resection. 
Patients’ Self-Reported 
Quality of Life, Sexual 
Dysfunction and Surgeons’ 
Awareness of Patients’ Needs, 
Tumori, 94, 30-35. Hämtad 
från databasen Medline with 
Full Text 
 
Italien 
 

Att studera aspekter som kan 
påverka QoL hos långtids 
överlevande colorectal-
cancerpatienter. Samt se 
över kirurgernas 
medvetenhet av patientens 
behov i syfte att förbättra 
eftervården av patienterna.  
Syftet är sammanflätat med 
bakgrunden i artikeln så vår 
översättning är inte 
ordagrann.  

Kvantitativ studie med beskrivande 
design. 
Population: Colorectal-cancerpatienter 
som genomgått en resektion.  
Inklusion: Patienter i populationen 
som genomgått en resektion minst ett 
år tidigare.  
Exklusion: Patienter med 
återkommande cancer, kvarstående 
stomi, FAP, heriditär nonpolyposis 
colorectal cancer, IBS, mental 
oförmåga att fylla i en enkät och 
patienter äldre än 80 år.  
Urval: 69 patienter uppfyllde 
kriterierna för att delta i studien men 7 
exkluderaderades. 
Studiegrupp: 62 patienter, 45-77 år, 
36 män och 26 kvinnor. 
Datainsamling: Enkäter för sexuel 
dysfunktion, livskvalitet (QoL) och en 
specifik symtomskala för kolorektal 
cancer. 
Analysmetod: Statistisk analys.  

Positivt: Validerade 
mätinstrument. Etiskt 
godkänd. 
Negativt: Otydligt syfte utan 
tydlig beskrivning av 
urvalsgruppen. Studiedeltagare 
som ej har svarat på frågan om 
sexuella problem inräknas i 
den grupp som har sexuella 
problem.  

Kolon cancer: 61% ingen 
förändring i sin sexualitet. 
2% har problem för att de känner 
sig svaga, 2% har problem för att 
de känner mindre tillfredställelse, 
20% har problem för att de 
generellt sett har mindre sexuell 
lust och 2 % vill inte svara på 
frågor om sin sexualitet. 
Rektal cancer: 24 % ingen 
förändring i sin sexualitet. 
19 % har problem för att de känner 
sig svaga, 0 har problem för att de 
känner mindre tillfredställelse, 5% 
har problem för att de generellt 
sett har mindre sexuell lust och 33 
% vill inte svara på frågor om sin 
sexualitet: 
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Författare 
Artikelns titel 
Tidskrift 
Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Hendren, S.K., 
O'Connor, B.I., Liu, 
M., Asano, T., 
Cohen, Z., Swallow, 
C.J., … McLeod, 
R.S. (2005). 
Prevalence of male 
and female sexual 
dysfunction is high 
following surgery for 
rectal cancer. Annals 
of Surgery, 242(2), 
212-223. 
doi:10.1097/01.sla.0
000171229.43954.ce 
 
Kanada 

Att mäta 
sexuell 
funktion och 
livskvalitet 
efter rektal 
cancerbehandl
ing 

Kvantitativ studie, beskrivande 
design. 
Population: Patienter med 
rektalcancer som genomgått 
kirurgiskbehandling i botande syfte. 
Inklutionskriterier: Patienter som 
var vid liv inkluderades om de var 
<85 år, talade engelska och var fria 
från sjukdomsåterfall. 
Exklutionskriterier: Demens 
sjukdom, kontaktuppgifter 
saknades/patienten ville inte bli 
kontaktad, palliativ behandling och 
avliden. 
Urval: 512 patienter identifierades, 
289 exkluderades, 180 svarade på 
studieenkäten, externt bortfall 43 
patienter.  
Studiegrupp: 180 patienter, 81 
kvinnor (54-73 år) och 99 män (57-75 
år) 
Datainsamlingsmetod: Enkäter för 
manlig respektive kvinnlig sexuell 
funktion och livskvalitet skickades 
till patienterna tillsammans med en 
enkät för medicinsk och sexuell 
historik samt en för kirurgiskmetod. 
Analysmetod: Statistisk analys. 
 

Styrkor: 
Använder 
validerade 
instrument. 
Studien är 
etiskt 
godkänd. 
Tydligt 
beskriven 
metod och 
utförligt 
beskrivet 
resultat.  
Svagheter: 
Urvalet, 
inklutions/ 
exklutionskri
terier är 
otydligt 
beskrivet. 

28,8 % av kvinnorna och 44,7 % av männen upplevde att deras sexuella liv 
blev försämrat efter kirurgisk behandling av rektal cancer. 34,6 % av 
kvinnorna och 61,1 % av männen ansåg att deras sexuella liv blev 
försämrat på grund av stomi. Patienter med stomi upplevde rädsla för att 
stomin skulle läcka eller låta i samband med sexuellt liv. 12,1 % av 
kvinnorna och 11,8 % av männen tyckte att deras tarmvanor försämrade 
deras sexuella liv. 33,3 % av kvinnorna och 51,6 % av männen upplevde en 
förlust av spontanitet i deras sexuella liv. 8,3 % av kvinnorna och 13,1 % 
av männen upplevde att miktionsproblem påverkade deras sexuella liv 
negativt.  
27,3 % av kvinnorna och 18,5 % av männen upplevde att det skämdes/var 
generade över sin kropp eller upplevde sig själva oattraktiva och därför 
avstod från sex. 23,1 % av kvinnorna beskrev att deras partner visade på 
ovilja till sexuell aktivitet på grund av att partnern var rädd att skada de 
eller upplevde de oattraktiva. 
Under samlag upplevde kvinnor vaginalsmärta (27,5 %), bäckensmärta 
(23,5 %), abdominalsmärta (9,8 %).  
52,8 % av kvinnorna och 54,3 % av männen upplevde nya sexuella 
problem efter kirurgisk behandling. Efter kirurgisk behandling så upplevde 
54,3 % erektil dysfunktion jämfört med 19,2 % innan kirurgisk behandling. 
Specifika sexuella problem hos männen var minskad könsdrift, impotens, 
svag erektion, orgasm problematik, ejakulations problem och oro/generad. 
Specifika problem hos kvinnor var minskad könsdrift, upphetsnings 
problematik, problem med låg produktion av slidsekret, orgasm 
problematik, smärtsamt samlag och oro/generad.  
Patienter som genomgått bäcken strålningsbehandling och abdominal 
perineal resektion eller har manligt kön löpte högre risk att uppleva att 
deras kirurgiska behandling hade försämrats deras sexuella liv. 
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Författare 
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Tidskrift 
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Huey Lee, S.W., Liong, M.L., 
Yuen K. H., Leong, W.S., 
Cheah, P. Y., Khan Karim, N. 
A., Krieger, J. N. (2008) 
Adverse Impact of Sexual 
Dysfunction in Chronic 
Prostatitis/ Chronic Pelvic 
Pain Syndrome 
Urology, 71, 79-84. Doi: 
10.1016/j.urology.2007.08.043 
 
Malaysia 
 
 

Fastställa förekomsten av, 
karakteristiska drag och 
påverkan av sexuell dysfunktion 
bland patienter med Kronisk 
Prostatit/ Kronisk 
bäckensmärta. 

Kvantitativ studie med beskrivande design. 
Population: Män med kronisk prostatism 
eller kronisk bäcken smärta 
Inklusionskriterier: 20-69 år, smärta eller 
obehag i bäcken området under minst 3 
månader under det senaste halvåret. 
Exklusionskriterier: Akut eller kronisk 
bakteriell prostatit, historik av genital eller 
urolog cancer, tidigare prostata behandling 
eller operation, neurologiska sjukdomar som 
påverkar blåsan. 
Urval: Av de 389 patienter med sjukdomen 
inkluderades 296 patienter. Externt bortfall 
var 93 personer. 
Studiegrupp: 296 män (20-69 år) 
Datainsamlingsmetod: Enkäter 
Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: Använt 
sig av validerade 
instrument. Tydligt 
beskriven data. 
Stor studiegrupp. 
Svagheter: 
Urvalet är ej 
beskrivet. Etisk 
granskning saknas 
i artikeln dock har 
tidskriften ett etiskt 
resonemang och i 
artikeln framgår att 
den är godkänd av 
en 
granskningsnämnd.  

72.3% rapporterade att de lider av 
sexuell dysfunktion. Problemen som 
studiedeltagarna lider av är erektil 
dysfunktion, utlösningssvårigheter 
och försämrad livskvalitet. 
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Liang, C-Z., Zhang, X-J., Hao, 
Z-Y., Shi, H-Q. & Wang, K-X. 
(2004). Prevalence of Sexual 
Dysfunction in Chinese Men 
with Chronic Prostatitis.  British 
Journal of Urology 
International 93, 568-570. Doi: 
10.1111/j.1464-
410X.2004.04662.x 
 
Kina 

Att undersöka prevalensen och 
riskfaktorer för sexuell 
dysfunktion hos kinesiska män 
med kronisk prostatit. 

Kvantitativ studien med beskrivande 
design. 
Population: Kinesiska män med 
diagnostiserad kronisk prostatit. 
Ålders-stratifierat slumpmässigt urval av 
2000 män. 
Urval: Externt bortfall 214 män. 
Studiegrupp:1786 män i åldrarna 20-59 
år deltog i studien. 
Datainsamlingsmetod: Enkät med 
multipla val. Enkäten bestod av tre delar; 
demografiska frågor, status av sexuell 
funktion och National institutes of 
Health Chronic Prostatis Symtom Index 
inkluderat fem frågor från International 
Index of Erectile Function. 
Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: stort urval, 
litet externt bortfall. 
Tydlig resultat del. 
Svagheter: bakgrund 
och diskussions del är 
kort. Val av valda 
sjukhus och 
datainsamlingsmetoder 
saknar tydlig 
motivering. 

Hos män med prostatit 
förekommer sexuell dysfunktion 
hos 49 %. 
Den sexuella dysfunktionen 
beskrevs som förtidig utlösning 
(26,2 %) och erektil dysfunktion 
(15 %). Hos 7,7 % förekom 
båda. 
Upplevelsen av sexuell 
dysfunktion ökar med antalet 
månader av kronisk prostatit och 
med ökad ålder. 
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Författare  
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Nishizawa, Y., Ito, M., Saito, 
N., Suzuki, T., Sugito, M., 
Tanaka, T. (2011) 
Male sexual dysfunction after 
rectal cancer surgery 
International Journal 
Colorectal Disease, 26, 1541-
1548. Doi: 10.1007/s00384-
011-1247-z 
 
Japan 

Syftet med den här studien var 
att fastställa utbredningen av 
manlig sexuell dysfunktion 
efter kirurgisk behandling av 
rektal cancer samt att utreda 
effekten av postoperativ 
behandling med sildenafil. 

Kvantitativ studie med 
beskrivande design. 
Population: Patienter som 
genomgick total mesorektal 
resektion i kurativt syfte för lågt 
sittande rektal cancer.  
Inklusionskriterier: Personer 
som har genomgått den här 
operationen mellan 2000-2007. 
Exklusionskriterier: De som 
inte hade någon sexuell funktion 
innan operationen exkluderades.  
Urval: 207 patienter 
inkluderades i studien. 149 
svarade på enkäten(72%). 
Studiegrupp: 149 män (36-76 
år).  
Datainsamlingsmetod: Enkäter 
Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: Enkäter vid tre 
tillfällen, innan operation, 3 
månader efter operation och 12 
månader efter operation.  
Studien är etiskt granskad och 
godkänd. Tydligt redovisat 
resultat 
Svagheter: Urvalsförfarandet ej 
redovisat.  

Erektil dysfunktion och 
utlösningsproblematik fanns hos 
80 respektive 82 %. Impotens 
fanns hos 37 % och oförmåga 
till utlösning hos 47 %.  
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Författare 
Artikel 
Tidskrift 
Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Odutola, A., Sabri, O., 
Halliday, R., Chesser, T. & 
Ward, A. (2012). 
High Rates of Sexual and 
Urinary Dysfunction After 
Surgically Treated 
Displaced Pelvic Ring 
Injuries. 
Clinical Orthopaedics and 
Related Research, 470, 
2173-2184. Doi: 
10.1007/s11999-012-2257-
z 
 
Storbritannien  

1. att fastställa förekomsten 
av ny sexuell och urinvägs 
dysfunktion efter kirurgiskt 
behandlad bäcken skada. 
2. att fastställa samband 
mellan sexuell och urinvägs 
dysfunktion med frakturtyp 
och genital-urinvägsskada 
(GUI). 
3. incidens and samband 
mellan ny sexuell och 
urinvägs dysfunktion hos 
patienter utan GUI. 

Kvantitativ studie med beskrivande 
design. 
Population: Patienter med kirurgiskt 
behandlade bäckenringskador.  
Inklutionskriterier: Äldre än 16 år 
då skadan inträffade, skadad 
bäckenring, kirurgisk behandling och 
att skadan inträffade mer än 1 år 
innan urvalet gjordes.  
Exkluderingskriterier: Avliden, 
mental oförmåga och 
kontaktuppgifter saknades. 
Urval: 242 patienter på Pelvic 
Trauma Unit (år 1994-2007) 
identifierades. 61 exkluderades. 30 
patienter valde att inte vara med i 
studien. 
Studiegrupp: 151 patienter (16-76 
år), 40 kvinnor och 111 män.  
Datainsamlingsmetod: Enkäter och 
redan dokumenterad data från 
patienternas journaler. 
Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: Väl beskriven 
bakgrund, urval och metod. 
Tydligt redovisat resultat. 
Etiskt granskad. Redovisar 
ofullständig data.  
Svagheter: Långt och otydligt 
syfte. Fastställande syfte med 
tanke på studiegruppens 
storlek ses som en svaghet.  
 

Ny sexuell dysfunktion förekom hos 
43 % av hela studiegruppen.  
Reducerad sexuell upphetsning var 
det mest rapporterade besväret hos 
män (43 %) och hos kvinnor (25 %). 
Näst vanligaste besväret var minskad 
sexuell lust hos män (34 %) och hos 
kvinnor (19 %). 
Utlösningsproblem, erektionsproblem 
samt 2 fall av impotens hos män. 
Svårigheter att nå orgasm och 
smärtsam orgasm eller smärta vid 
samlag hos kvinnor. 
Laterala kompressionsfrakturer ger 
färre fall av rapporterad sexuell 
dysfunktion (30 %), jämfört med 
vertikal skjuvning (53 %) och 
anterior-posterior 
kompressionsfrakturer (48 %).  
Patienter med GUI rapporterar ny 
sexuell dysfunktion 33 % i hela 
studiegruppen (47 % av männen och 
24 % av kvinnorna). 
Ett positivt samband finns mellan ny 
sexuell dysfunktion och ny urinvägs 
dysfunktion hos studiedeltagarna med 
GUI.  
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Phan, A., IsHak, W-W., Shen, 
B-J., Fuess, J., Philip, K., 
Bresee, C., … Schwarz, E. R. 
(2010). Persistent Sexual 
Dysfunction Impairs Quality of 
Life after Cardiac 
Transplantation. International 
Society for Sexual Medicine, 7, 
2765-2773. Doi: 
10.1111/j.1743-
6109.2010.01854.x 
 
USA 
 

 

Att utreda förhållandet 
mellan sexuell 
dysfunktion och 
livskvalitet, fysisk och 
mental hälsa och 
depressiva symptom 
efter 
hjärttransplantation.  

Kvantitativ studie med beskrivande 
design. 
Population: Hjärttransplantations 
patienter 
Inklusionskriterier: Patienter som är 
sexuellt aktiva, äldre än 18 år, 
genomgått ortothopic 
hjärttransplantation och 6 månader efter 
transplantationen är på en stabiliserad 
medicin behandling.  
Exklusionskriterier: Patienter som var 
yngre än 18 år, inte kunde läsa 
engelska, har genomgått höftoperation 
eller trauma det senaste året eller om de 
uppgav att de var sexuellt inaktiva.  
Urval: Studiedeltagarna kontaktades 
genom post eller vid besök på sin 
klinik. Av 79 patienter inkluderades.  
Studiegrupp: 39 patienter, 6 kvinnor 
och 33 män (61,4 +/- 11,4 år).  
Datainsamling: Könsspecifika 
standardiserade enkäter 
Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: Studien är godkänd av 
institutionella 
granskningsnämnden. 
Validerade mätinstrument, 
tydliga inklusions- och 
exklusionskriterier, jämförelse 
mellan före och efter 
transplantationen. 
Svagheter: Urvalsprocess 
saknas, få studiedeltagare. Stort 
bortfall. 

61 % led av sexuell 
dysfunktion, 78% av männen 
och 50% av kvinnorna. 
Hjärttransplantationspatienter 
med sexuell dysfunktion 
upplevde sämre livskvalitet än 
de utan sexuell dysfunktion. De 
med sexuell dysfunktion led 
även av generellt sämre hälsa, 
sämre fysisk hälsa inkluderat 
fysisk funktion och upplevde 
begränsningar i sin fysiska roll 
som man eller kvinna.  
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Rajagopal, A., Vassilopoulou-
Sellin, R., Palmer, L., Kaur, 
G., Bruera,E. (2003) 
Hypogonadism and Sexual 
Dysfunction in Male Cancer 
Survivors Receiving Chronic 
Opiod Therapy 
Journal of Pain and Symptom 
Management, 26(5), 1055-
1061. Doi: 10.1016/S0885-
3924(03)00331-2 
 
USA 

Fastställa förekomsten av 
central hypogonadism och 
sexuell dysfunktion i 
gruppen med cancer 
överlevande som är utsatta 
för höga doser av oral opioid 
terapi.  

Kvantitativ studie med beskrivande 
design. 
Population: Män kronisk smärta 
från tidigare cancer eller cancer 
relaterad behandling som tar minst 
20 mg opioider dagligen.  
Inklusionskriterier: Fria från 
cancer sen ett antal år, beroende av 
större doser opioider för sitt kroniska 
cancerrelaterade smärt syndrom 
Exklusionskriterier: Patienter med 
förexisterande tillstånd som kan ha 
effekter på hormonsystemet i kranial 
nivå.  
Urval: 22 aktiva manliga patienter 
från en smärtklinik. Studiegruppen 
blev totalt 20 personer. Åldern var 
på studiedeltagarna var 34-71 år.  
Datainsamlingsmetod: Enkäter. 
Serumsnivå analys av testosteron, 
FSH(follicle-stimulerande hormon) 
och LH(luteinizinghormon).  
Analysmetod: Statistisk analys. 

Svagheter: Otydligt urval och 
urvalsprocess. Resultatet 
otydligt beskrivet i text. I 
resultatet framkommer att 
vissa av studiedeltagarna tar 
TCA och SSRI preparat, vilket 
kan påverka sexualiteten.  
 
Styrkor: Etiskt granskad och 
godkänt. Resultatet tydligt 
beskrivet i tabeller. Redovisar 
svagheterna i resultatet.  

Testosteronnivån är markant 
lägre hos opioid användare 
jämfört med referensvärden för 
friska män.   
Det framkommer att 
studiedeltagarna har minskad 
sexuell lust.  
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Subramanian, S., Bopparaju, S., 
Desai, A., Wiggins, T., 
Rambaud, C. & Surani, S. 
(2010) Sexual Dysfunction in 
Women with Obstuctive Sleep 
Apnea. Sleep Breath, 14, 59-62. 
Doi: 10.1007/s11325-009-0280-
4 
 
USA 

Syftet med denna studie var att 
utvärdera prevalensen av sexuell 
dysfunktion hos kvinnor med 
obstruktiv sömnapné.  

Kvantitativ studie med 
beskrivande design. 
Population: Kvinnor med 
obstruktiv sömnapné som inte 
nått klimakteriet. 
 Inklusionskriterier: De skulle 
vara diagnostiserade med 
obstruktiv sömn apné och ha 
respiratorisk störning index 
(RDI) över 5.  
Exklusionskriterier: 
Perimenopausala och 
postmenopausala kvinnor 
exkluderades 
Urval: Konsekutivt urval. 
Kvinnor som var pre-
menopausala i åldern 18-40 år 
som kom till sömnlabbet och 
var positiva till att delta i 
studien.  
Studiegrupp: 21 kvinnor (18-
40 år). 11 friska kvinnor bildade 
en kontrollgrupp. 
Datainsamling: Enkäter 
Analysmetod: Statistisk analys 

Svaghet: Antal studiedeltagare 
varierar i texten, otydligt 
resultat, olika stora grupper. 
Styrka: Använder sig av 
kontrollgrupp och jämför 
resultat. Institutionella 
granskningsnämnden har 
godkänt studien. Studien mäter 
inte enbart den sexuella 
dyfunktionen utan även Body 
Mass Index(BMI) och 
nedstämdhet och jämför.  

52.4% av kvinnorna med 
obstruktiv sömnapné upplevde 
någon form av sexuell 
dysfunktion. Ingen i 
kontrollgruppen upplevde 
sexuell dysfunktion. Problem 
som upplevdes var problem med 
upphetsning, problem med att 
inte producera slidsekret, 
problem att inte få orgasm, 
problem med tillfredsställelse 
och problem med smärta. BMI 
hade inget samband med sexuell 
dysfunktion. Generellt sätt är 
median värdet för sexuell 
dysfunktion på alla delar av 
enkäten signifikant lägre än i 
kontrollgruppen.  
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Titel 
Tidskrift 
Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Zugor, V., Miskovic, I., Lausen, 
B., Matzel, K., Hohenberger, 
W., Schreiber, M., … Schott, G-
E.  (2010). Sexual Dysfunction 
After Rectal Surgery: A 
Retrospective Study of Men 
without Disease Recurrence. 
Journal of Sexual Medicine, 7, 
3199-3205. Doi: 
10.1111/j.1743-
6109.2010.01846.x 
 
Tyskland 

Att utvärdera förekomsten av 
sexuell dysfunktion i den egna 
populationen av patienter 

Kvantitativ studie med 
beskrivande design. 
Population: Rektalcancer 
patienter som har genomgått 
kirurgisk behandling och är fri 
från sjukdomsåterfall 
Inklusionskriteier: Patienter 
som har genomgått operation 
för carcionom i rektum  
Exklusionskriterier: Kvinnligt 
kön, återfall av tumör eller död 
Urval: 205 patienter var 
tillgängliga, 145 genomförde 
enkäten 
Studiegrupp: 145 män (38-87 
år). 
Datainsamling: 
Standardiserade enkäter 
Analysmetod: Statistisk analys  

Styrkor: Resultatet tydligt 
redovisat. Redovisade andra 
faktorer som kan ha påverkat 
resultatet. Den statistiska 
analysen är noga beskriven. 
Svagheter: Bortfall är inte 
beskrivet. Det framgår inte i 
artikeln om studien är etiskt 
granskad men enligt tidskriftens 
riktlinjer för författare måste 
alla studier vara etiskt godkända 
för att publiceras.   

Följande problem försämrades 
efter operationen; erektil 
dysfunktion, sexuell 
tillfredställelse, förmåga att få 
orgasm, ejakulations problem 
och minskad könsdrift. 
Det påvisades att en stomi hade 
en signifikant negativ påverkan 
på den sexuella funktionen. 
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