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Handledare:  Suzanna Hägglöf 

Litteraturstudie 

Datum 070604 

Sammanfattning 
Bakgrund: Sexualiteten påverkas av en ryggmärgsskada. Sexualfrågor är 
komplicerade och inte alltid lätt att bemöta inom sjukvården. Syfte: Syftet var att 
belysa patientens upplevelse av sexualiteten efter förvärvad ryggmärgsskada.  
Metod: Litteraturstudie genom systematisk granskning av vetenskapliga artiklar. 
Resultat: Fem huvudkategorier identifierades; Relationer, Fysiska problem, 
Emotionella upplevelser, Coping samt Rådgivning och information. Första tiden 
efter skadan hade sexuliteten underordnad betydelse men därefter blev 
sexualinformation från sjuksköterskan viktigt. En del patienter upplevde brister  i 
sexualinformationen, och några upplevde att vårdpersonalen hade ett asexuellt 
förhållningssätt till dem. Slutsats: För att kunna bemöta ryggmärgsskadade i 
sexualfrågor kan sjuksköterskan ha stor hjälp av PLISSIT-modellen.      
 
Nyckelord: Ryggmärgsskada, Upplevelse, Sexualitet, Livskvalitet 
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Literature review 
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Abstract 
Background: Spinal Cord Injuries impacts sexuality. In a healthcare environment 
sexual issues are complicated and not allways easy to answer. Purpose: The 
purpose has been to highlight how the patient experiences sexuality after 
sustaining spinal cord injury. Method: A literature study through systematic 
review of scientific articles. Result: Five main categories were identified: 
Relationship, Physical problems, Emotional experiences, Coping, Counselling 
and information. During the first period after the injury sexuality was of less 
importance, but after time information from the nurse according sexual issues 
became important. Some patients found the information to be inadequate, and 
some found that the healthcare personal had an asexual attitude towards them. 
Conclusion: To be able to meet the needs of people with spinal cord injuries the 
nurse can have great help using the PLISSIT model. 
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BAKGRUND 
 

Första gången som funktionshindrades sexualitet och samliv uppmärksammades i 

Sverige var 1972 när Gunnel Enby kom ut med sin självbiografiska bok: Vi måste 

få älska. Detta medförde stora skriverier i media. Dagens samhälle är mer öppet 

vad gäller sexualitet hos funktionshindrade men i jämförelse med funktionsfriska 

är det ännu tabubelagt (Jahren Kristoffersen, 1998). 

 

I Sverige drabbas mellan 110 och 150 personer av ryggmärgsskada varje år. De 

flesta ryggmärgsskador förvärvas genom trafikolyckor och olycksfall medan en 

liten procent är tumör och infektionsrelaterade. Fördelningen ligger på ca 80 % 

män och 20 % kvinnor. De som drabbas har en medelålder på 44 år men en 

överrepresentation finns bland männen, åldersgrupp 21-30 år (Kölhed, 2007). 

 

Skador på ryggmärgen kan benämnas tetraplegi och paraplegi. Tetraplegi omfattar 

skador på halskotpelaren (C1-C7). Denna skada innebär att alla extremiteter 

påverkas. Paraplegi innebär att skadenivån ligger nedanom cervikalkotorna (Th1- 

S5) och involverar de nedre extremiteterna (Kölhed, 2007; Levi & Hultling, 

2006).  

 

Ryggmärgsskador påverkar sexualiteten dels beroende på den neurologiska 

skadenivån, det vill säga skadans lokalisering på ryggmärgen, dels på om skadan 

är komplett eller inkomplett, det vill säga om ryggmärgen skadats helt eller delvis 

i sitt tvärsnitt. Män med ryggmärgsskada kan få sänkt möjlighet till erektion och 

ejakulation men det varierar från patient till patient (Levi & Hultling, 2006). Vid 

nivån Th11-L2 sker en omkoppling av sexuella impulser. Hos kvinnor kan 

vaginal fuktighet till följd av tankemässig upphetsning ske om ovanstående 

område till viss del är intakt, medan kvinnor med låg ryggmärgsskada, sakral 

skada, har sämre möjlighet att bli upphetsade till följd av genital stimulering samt 

har svårare att få orgasm (Foote, 2002). 

 

Patienter som drabbats av ryggmärgsskada vårdas på sjukhus i några månader 

men det kan ta upp till ett par år innan patienterna har lärt sig att leva med sin nya 
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situation (Levi & Hultling, 2006). Problemet med ryggmärgsskadades sexualitet 

ligger kanske i att det är ett besvärligt område att arbeta med. Sjuksköterskor kan 

undvika samtal om sexualitet på grund av rädsla för att patienternas problem ska 

vara för stora i relation till den kunskap och erfarenhet som sjuksköterskan har 

(Gott et al., 2004).  

 

Sjuksköterskans kunnande om hur skadan påverkar kroppen fysiskt, mentalt och 

socialt är grundläggande för att hon ska kunna ge sexualrådgivning till patienten.  

Över hela världen används idag en modell för sexualrådgivning som heter 

PLISSIT. Denna modell har även applicerats inom svensk sjukvård där P står för 

permission, tillåtande bemötande som möjliggör för patienten att ställa frågor till 

vårdpersonal angående sin sexualitet. LI står för Limited Information, den 

begränsade information vårdpersonal kan ge utan att kontakta specialutbildad 

personal. SS står för Specifik Suggestion, utförs av specialutbildade inom det 

specifika området. IT står för Intensiv Therapy vilket innebär att 

psykoterapiutbildning krävs (Taylor & Davis, 2006; Westgren, 1998). Enligt Kim 

(2000) kan fyra olika domän användas som ramverk vid teoretisk analys inom 

omvårdnad nämligen: Patientdomänen, patient – sjuksköterska domänen, 

praktiskt sjuksköterskearbete domänen samt vårdmiljö domänen. Sjuksköterskan 

kan fokusera på patientdomänen för att få en ökad förståelse för patientens 

upplevelser, problem och situation, för att därmed kunna få ökad kunskap om 

patienten, och på bästa sätt kunna ge relevant omvårdnad.  

 

Enligt WHO:s definition är sexualitet någonting som finns i alla människor, 

vuxna likväl som barn och består av mer än samlag och fysiska handlingar. 

Vikten läggs mer på värme, intimitet, närhet och den personliga upplevelsen. 

Sexualiteten påverkar i det långa loppet hur vi mår både fysiskt och psykiskt 

(Westgren, 1998). 

 

”Det står aldrig i kontaktannonserna, mogen man söker kvinna i rullstol som jag 

gärna drar upp och ner i backarna. Hon får gärna ha putmage och kissa på sig 

ibland, det gör ingenting, jag finns till hands i alla fall.” 

(Udd, s. 39, 2003).  
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 I citatet hänvisas till problemet att trots sitt handikapp bli sedd som en sexuell 

varelse med samma sexuella behov som en fullt fungerande människa. 

Ryggmärgsskadades sexualitet och samliv ryms inte alltid inom de oskrivna ramar 

som finns i det massmediala samhället. Litteraturstudiens betydelse är att 

möjligen vidga vårdpersonalens kompetens och förståelse för hur patienter med 

ryggmärgsskador kan uppleva sin sexualitet vilket i sin tur kanske medför en 

bättre vårdsituation (Friberg, 2006).   

 

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att belysa patientens upplevelse av sexualiteten 

efter förvärvad ryggmärgsskada. 

METOD 
Studien genomfördes som en litteraturstudie genom systematisk granskning av 

vetenskapliga artiklar (Forsberg&Wengström, 2003).  Flödesschema i figur 1 

(Polit & Beck, 2004) åskådliggör hur litteraturstudien utfördes. 

 

Inklusionskriterier var patienter, både kvinnor och män med förvärvad 

ryggmärgsskada och som vid studiens början var 18 år eller äldre. 

De begränsningar som användes var kvalitativa och kvantitativa artiklar skrivna 

på engelska, svenska, norska eller danska och som publicerats mellan december 

1999 och februari 2007. Exklusionskriterier var artiklar som saknade abstrakt och 

reviewartiklar samt undersökningar som omfattade en etnicitet som skiljde sig 

från västvärlden. Litteratursökningen avgränsades inte till enbart 

fulltextdatabaser, vilket skulle hämma sökningen på ett oetiskt sätt, då innehållet i 

artiklarna ges lägre betydelse än formen (Friberg, 2006). 

  

Databaserna som användes för datainsamling (Bilaga 1) var PubMed, 

Cinahl/Medline , SveMed+ och Google Scholar. Sökord som svarade mot syftet 

identifierades (Figur 1), samma sökord användes i alla databaser nämligen: 

Quality of Life, Spinal Cord Injury, Sexuality, Experience, Relationship och 
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Satisfaction. Sökorden kombinerades på olika sätt. Manuell sökning utfördes på 

HKR´s bibliotek, Malmöstadsbibliotek, biblioteket på UMAS och fackbiblioteket 

på Orupssjukhuset som har en högspecialiserad sektion för ryggmärgsskador. 

Därefter gjordes manuell sökning utifrån referenslistor i funna vetenskapliga 

artiklar, tidskrifter och kurslitteratur. Slutligen lästes abstract och de artiklar som 

inte stämde överens med syftet uteslöts, medan artiklar som inte fanns i fulltext 

söktes efter i samsök, eller beställdes via HKR´s bibliotek. Artiklar som var 

relevanta lästes av båda författarna. Artikelöversikt (Bilaga 2) sammanställdes 

över valda artiklar. Kvalitetsgranskning utfördes i enlighet med Willman & Stoltz 

(2002) protokoll för granskning av kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. 

Meningsbärande enheter identifierades och organiserades i kategorier, innan 

sammanställningen av resultatet påbörjades (Figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema över faser i litteraturstudie. Fritt efter Polit & Beck (2004). Nursing Research. Methods 

and principles, sid 105. 

 

För att få kunskap om hur PLISSIT modellen används i praktiken genomfördes ett 

samtal 07-05-07 med Lena Wapner, sjukgymnast, som ansvarar för 

sexualinformation till ryggmärgsskadade vid Orupssjukhuset. 
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RESULTAT 
Granskning av artiklar resulterade i fem huvudkategorier; Relationer, Fysiska 

problem, Emotionella upplevelser, Coping samt Rådgivning och information. 

Dessutom delades Fysiska problem in i fyra subkategorier; Sexuell dysfunktion, 

Tarm- och blåsstörnngar, Smärtproblematik i samband med sexualitet samt 

Nedsatt rörlighet. Huvudkategorin Emotionella upplevelser delades in i tre 

subkategorier nämligen; Oro och förändrad självkänsla, Upplevd lust samt 

Upplevd tillfredsställelse. 

 

Relationer 

Ryggmärgsskador påverkade sexuella relationer på olika sätt (Westgren & Levi, 

1999; Ferreiro-Velasco et al., 2004; Tepper et al., 2001; Ekland & Lawrie, 2004). 

Det visades även i en studie att de som drabbades av en ryggmärgsskada innan 18 

års ålder hade svårare att komma in i en sexuell relation i jämförelse med dem 

som var över 18 vid skadetillfället (Ferreiro-Velasco et al., 2004). En studie 

(Lysberg & Severinsson, 2003) visade att majoriteten av ryggmärgsskadade levde 

i ett fast förhållanden men en del av dessa var inte sexuellt aktiva. Det var ungefär 

lika många som hade en tillfällig sexualpartner och som var utan sexualpartner. 

En del relationer slutade med en separation vilket visades i en studie (Tepper et 

al., 2001) där åtta av elva som separerat trodde att ryggmärgsskadan var en 

bidragande orsak. I samma studie upplevdes en vändpunkt när en ny relation 

inleddes. I en annan studie (Sakellariou & Sawada, 2006) upplevde hälften av 

männen att deras relation var antingen bra eller mycket bra, och en del patienter i 

samma studie upplevde att de fysiska problemen inte var ett hinder för en sexuell 

relation.  

 

Fysiska problem 

Sexuell dysfunktion 

Flera studier visade att färre kvinnor med ryggmärgsskada fick orgasm och tiden 

för att uppnå den ökade jämfört med funktionsfriska (Ferreiro-Velasco et al., 

2004; Sipski et al., 2001; Matzaroglou et al., 2005; Ekland & Lawrie, 2004). 
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Resultatet visade att förmågan att få orgasm reducerades med ungefär hälften 

(Ferreiro-Velasco et al., 2004; Sipski et al., 2001). Bland dem som kunde uppnå 

orgasm upplevdes den som mindre njutbar och gav därmed en mindre 

tillfredsställelse än innan skadan (Matzaroglou et al., 2005; Ferreiro-Velasco et 

al., 2004). I en annan studie uppgav en patient att orgasmen upplevdes mer 

intensiv efter skadan än innan, men att det tog lång tid att nå orgasmen (Ekland & 

Lawrie, 2004). Enligt en fenomenologisk studie (Tepper et al., 2001) kunde 

orgasm hos ryggmärgsskadade kvinnor uppnås genom stimuli av genitalier, bröst, 

erogena zoner samt visuellt via film.  

 

Kvinnor med ryggmärgsskada upplevde även sänkt lubrikation, det vill säga lägre 

vaginal fuktighet (Matzaroglou et al., 2005; Ferreiro-Velasco et al., 2004), enligt 

Matzaroglou et al. (2005) påvisades problem både med att få och att upprätthålla 

lubrikationen. Ferreiro-Velasco et al (2004) visade att minskad lubrikation och 

känsel ledde till en lägre sexuell aktivitet.  

 

Två studier visade att ryggmärgsskadade män (80 % respektive 88 % av 

patienterna) med erektil dysfunktion upplevde att användning av sildenafil det vill 

säga Viagrapreparat gav en förbättrad erektion (Sanches Ramos et al., 2001; 

Hultling et al., 2000). Hos dem som fick en förbättrad erektion ökade även 

förmågan att kvarhålla erektionen under hela samlaget, och fem gånger oftare 

upplevdes orgasm i jämförelse med dem som inte fick en förbättrad erektion. 

Effekterna av sildenafil preparaten påverkade även livskvaliteten (Sanches Ramos 

et al., 2001), och den mentala hälsan visades förbättrad i jämförelse med 

placebogruppen (Hultling et al., 2000).  

 

Tarm- och blåsstörningar 

Nedsatt tarm och blåsfunktion påverkade sexualiteten negativt (Valtonen et al., 

2005; Westgren & Levi, 1999; Hultling et al., 2000; Ekland & Lawrie, 2004). 

Enligt Ferreiro-Velasco et al. (2004) är urininkontinens en bidragande orsak till 

minskad sexuell aktivitet. En studie visade att kvinnorna var oroliga för 

urininkontinens under sexuell aktivitet, vilket även medförde upplevelse av att 

vara mindre attraktiva (Ekland & Lawrie, 2004). Män med urininkontinens 
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och/eller faecesinkontinens upplevde en lägre tillfredsställelse med sexuallivet, 

medan hos kvinnor sågs inget liknande samband (Valtonen et al., 2005). 

Patienterna i en annan studie (Westgren & Levi, 1999) undvek sexuell aktivitet på 

grund av att de upplevde oro för urin- och faecesinkontinens, och de undvek även 

analsex då det påminde om deras tarmregim. En patient sa: Tänk om min knäppa 

kropp tror det är dags att tömma sig. Aldrig att jag testar det! (a.a. s.313).  

 

Smärtproblematik 

Fyra studier påvisade smärta hos ryggmärgsskadade (Valtonen et al., 2005; 

Westgren & Levi, 1999; Matzaroglou et al., 2005; Ferreiro-Velasco et al., 2004). 

Smärta kunde yttra sig som neuropatisk smärta vilket förekom hos 85 av 190 

patienter i en studie (Valtonen et al., 2005), och bland dessa upplevde män men 

inte kvinnor en minskad tillfredsställelse i sexuallivet. Däremot upplevde vissa 

ryggmärgsskadade kvinnor dock smärta som ett problem vid sexuella aktiviteter 

(Ferreiro-Velasco et al., 2004). En kvinna uppgav att det tog tid för kroppen att bli 

uppvärmd så att smärta vid samlag minskade, medan en annan kvinna upplevde 

att hon spände sig på grund av smärta vid beröring (Westgren & Levi, 1999). I en 

kontrollerad studie visades dock ingen ökad förekomst av smärta vid vaginala 

samlag hos kvinnor med ryggmärgsskada jämfört med kontrollgruppens 

funktionsfriska kvinnor (Matzaroglou et al., 2005).  

 

Nedsatt rörlighet 

Minskad rörelseförmåga var ett hinder för sexuell spontanitet (Westgren & Levi, 

1999; Sakellariou & Sawada, 2006), och på grund av alla nödvändiga 

förberedelser påverkades lusten negativt framförallt hos dem som enbart hade sex 

för sin partners skull. Nedsatt rörlighetsförmåga kunde innebära enformighet vid 

sexuella aktiviteter, och patienterna kunde enbart använda sig av en mjuk säng 

med en massa kuddar som stöd, men inte använda sig av till exempel dusch eller 

köksbord (Westgren & Levi, 1999). Dessutom kunde nedsatt rörelseförmåga 

orsaka färre sexuella aktiviteter (Ferreiro-Velasco et al., 2004). I en grekisk studie 

(Sakellariou & Sawada, 2006) angav en patient som var singel att den nedsatta 

rörlighetsförmågan även medförde svårigheter med sexuella kontakter då han 
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behövde personlig assistans även i en sexuell situation. Minskad rörelseförmåga 

medförde att en del upplevde sig ha förlorat sin sexualitet då de inte kunde 

uttrycka sina emotionella känslor (Tepper et al., 2001; Sakellariou & Sawada, 

2006). 

 

Emotionella upplevelser 

Oro och förändrad självkänsla 

Den nya situationen efter ryggmärgsskadan med känselnedsättning i könsorganen 

innebar oro för att inte kunna njuta och fungera sexuellt i en relation (Westgren & 

Levi, 1999; Tepper et al., 2001). Patienterna oroades av ovissheten kring hur de 

skulle reagera fysiskt och psykiskt i sexuella situationer (Westgren & Levi, 1999).   

Kommunikationsproblem var en orsak till att det kunde ta lång tid, ibland mer än 

sex månader innan första samlaget efter skadan, då ingen av parterna vill pressa 

den andre. Detta berodde delvis på rädsla för att diskutera sexuella problem vilket 

ledde till gissningar och tolkningar och därmed osäkerhet (Westgren & Levi, 

1999). En annan studie (Fisher et al.2002) visade dock att patienterna främst 

oroades för hur de skulle kunna tillfredsställa sin partner, och för att de skulle 

vara mindre attraktiva för sin partner. Flera studier visade att patienterna upplevde 

brist på självkänsla (Westgren & Levi, 1999; Tepper et al., 2001; Ferreiro-

Velasco et al., 2004; Sakellariou & Sawada, 2006). Bristen på självkänsla var 

också förknippat med upplevd förlust av manlighet (Sakellariou & Sawada, 2006) 

respektive kvinnlighet (Tepper et al., 2001).   

 

Upplevd lust 

Den första tiden efter skadan hade sexualiteten mindre roll i patienternas liv 

(Tepper et al., 2001; Fisher et al., 2002; Ekland & Lawrie, 2004; Lysberg & 

Severinsson, 2003; Westgren & Levi, 1999). Hos en del återkom den sexuella 

lusten först efter två till tio år, då det kunde vara tidskrävande att förändras som 

person och att utvecklas i relationer (Tepper et al., 2001). Den sexuella aktiviteten 

halverades efter skadan däremot visades ingen signifikant skillnad beroende på 

skadenivå, självständighet eller inkontinensproblem (Ferreiro-Velasco et al., 

2004). Sexuell lust och aktivitet varierade från person till person, men det fanns 
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även variationer som berodde på hur lång tid som förflutit sedan skadan. 

Frekvensen kunde variera från dagligen till en gång i månaden eller mindre. Vissa 

patienter uppgav att lusten var låg innan skadan, medan andra sa att de alltid 

uppskattat sex (Westgren & Levi, 1999) . Det fanns också de som endast hade sex 

för partnerns skull (Tepper et al., 2001). Enligt Ferreiro-Velasco et al. (2004) 

förekom den största sexuella aktiviteten hos den grupp av patienter där två till tio 

år förflutit sedan skadan. Dock visade Fisher (2002) att patienterna upplevde ett 

ökat sexuellt intresse efter utskrivning från rehabiliterings avdelningen. I fyra 

studier (Westgren & Levi, 1999; Matzaroglou et al., 2005; Phelps et al 2001; 

Sakellariou & Sawada, 2006) upplevde patienterna stark lust och stor önskan om 

sexuell aktivitet. I Sakellariou & Sawadas studie (2006) uppgav alla att de hade 

samma önskan om sex som innan skadan, och i en studie av Matzaroglou et al. 

(2005) upplevde kvinnor med ryggmärgsskada samma nivå av lust och 

upphetsning som i kontrollgruppen. En del patienter upplevde att sexuallivet blev 

mindre dramatiskt och mer avslappnat efter ryggmärgsskadan (Westgren & Levi, 

1999; Ekland & Lawrie, 2004). Studien av Westgren & Levi (1999) visade att en 

patient upplevde sig ha ett mer spännande och varierat sexliv än de flesta, och ett 

par patienter sa att de hade roligare i sin sexuella relation efter ryggmärgsskadan. 

 

Upplevd tillfredsställelse 

Enligt fyra studier (Valtonen et al., 2005; Fisher et al., 2002; Ferreiro-Velasco et 

al., 2004; Phelps et al 2001) hade tillfredsställelsen påverkats av 

ryggmärgsskadan. En del tyckte att sexuallivet före och efter skadan inte var 

jämförbart samt att något saknades (Westgren & Levi, 1999). Det fanns de som 

uttryckte att den första sexuella upplevelsen efter skadan kändes konstig och var 

en besvikelse (Tepper et al., 2001).  I en longitudinell studie (Fisher et al., 2002) 

uppgav patienterna att deras upplevda tillfredsställelse minskat från 95 % innan 

skadan till cirka 60 % efter skadan. Efter 18 månader var det fortfarande en del 

som inte upplevde tillfredsställelse i sin sexuella situation. Även en studie (Phelps 

et al 2001) med homosexuella män visar liknande resultat gällande sexuell 

tillfredsställelse. Bland dem som inte kände sig tillfredsställda fanns en del som 

fokuserade på sin partners tillfredsställelse istället, vilket de beskriver som något 

positivt (Westgren & Levi, 1999 ; Sakellariou & Sawada, 2006). Hos män över 45 
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år och hos män som drabbades av ryggmärgsskada vid en ålder över 25 år sågs en 

lägre tillfredsställelse med sexuallivet, detta samband sågs inte hos kvinnor 

(Tepper et al., 2001).  

 

Enligt Tepper et al. (2001) upplevde män än med cervikal skada en större 

tillfredsställelse än de som hade en lägre lokaliserad skada. Dessa förhållanden 

var motsatta för kvinnor det vill säga kvinnor med lägre lokaliserad skada 

upplevde större tillfredsställelse än de som hade en högre skada. Det fanns inga 

statistiskt signifikanta samband mellan förekomst av spasticitet, trycksår eller 

civilstånd samt hur lång tid som förflutit sedan skadan (a.a.).  

 

Det fanns även en studie (Matzaroglou et al., 2005) som visade att 

tillfredsställelsen med närhet till partnern och sexuallivet var den samma som i 

kontrollgruppen med funktionsfriska. De som var tillfredsställda i sin sexuella 

situation uttryckte att det inte var så stor skillnad jämfört med innan och det första 

samlaget efter skadan upplevdes positivt (Westgren & Levi, 1999). 

Tillfredsställelsen kunde uttrycka sig som känslor av glädje, lättnad, och 

avslappning i kropp och själ (Westgren & Levi, 1999; Sipski et al., 2001).  

 

Coping 

Flera studier visade att det fanns olika copingstrategier vid sexualitet efter  

ryggmärgsskada (Westgren & Levi, 1999; Tepper et al., 2001; Phelps et al 2001; 

Sakellariou & Sawada, 2006). Enligt Westgren & Levis studie (1999) var fysisk 

närhet och intim beröring något som var viktigt för alla individer, både de som var 

sexuellt aktiva och de som valde att avstå. En strategi var att fokusera på den 

intima närheten med hjälp av kyssar och smek (Westgren & Levi, 1999; Phelps et 

al 2001). Några kvinnor i en studie (Westgren & Levi, 1999) utnyttjade sina 

tidigare sexuella erfarenheter från tiden innan skadan för att hantera den nya 

situationen, detta skedde exempelvis genom att främst använda sig av 

missionärsställningen. Oralsex ökade hos dem som uppskattade det innan skadan, 

men var inget alternativ för dem som inte uppskattade det tidigare (a.a.). Ett annat 
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sätt att hantera situationen var att fokusera på masturbation av partner (Phelps et 

al 2001).  

Flera studier (Westgren & Levi, 1999; Tepper et al., 2001; Sakellariou & Sawada, 

2006) visade att en del hade som copingstrategi att pröva sig fram för att få ett 

bättre sexualliv. Vissa patienter upplevde nya erogena zoner då de 

experimenterade sig fram, något som upplevdes befriande. Det faktum att detta 

experimenterande var nödvändigt innebar en möjlighet att upptäcka och använda 

sin fulla sexuella potential mer än innan skadan (Sakellariou & Sawada, 2006). 

Dock visade ett par studier ett helt annat sätt att hantera situationen nämligen 

genom avhållsamhet (Westgren & Levi, 1999; Tepper et al., 2001). Det kunde ske 

genom att medvetet stänga av sina sexuella känslor (Tepper et al., 2001). Vissa 

ville inte engagera sig i sexuella aktiviteter, andra valde att ha en intellektuell 

relation där sexualitet var av underordnad betydelse (Westgren & Levi, 1999). 

 

Rådgivning och information 

En del patienter upplevde att de hade fått en inadekvat sexualrådgivning eller 

ingen rådgivning alls under sin sjukhusvistelse och upplevde inte att det fanns 

någon att vända sig till med sina bekymmer. Andra upplevde sig ha blivit 

berövade sin sexualitet på grund av att vårdpersonal hade ett asexuellt 

förhållningssätt till patienter (Tepper et al., 2001; Westgren & Levi, 1999).  

 

Enligt Fisher et al., (2002) blev den sexuella informationen viktigare för 

patienterna först tolv månader efter skadan, innan dess var inte tankarna riktade 

mot sexualiteten då det fanns så många andra problem. Samma studie visade att 

de som var gifta oftare sökte information på egen hand jämfört med de som inte 

var gifta. En studie (Valtonen et al., 2005) visade att 69 % av de 

ryggmärgsskadade männen och 59 % av kvinnorna upplevde att de fått tillräcklig 

information om sexualitet. De som ansåg sig fått tillräcklig sexualrådgivning 

upplevde också en högre tillfredsställelse med sexuallivet än övriga. Det fanns 

inget samband mellan den tid som gått sedan skadan och om personer med 

ryggmärgsskada ansåg sig fått tillräcklig sexualrådgivning (a.a.).  
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Resultatdiskussion 
 

Vi har valt att diskutera de områden som är viktigast för sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder, medan de mer medicinskt inriktade problemområden får tala 

för sig själva i resultatdelen. Ett relativt stort bortfall har varit genomgående  i 

studierna vilket kan ha påverkat resultaten. Vid sammanställning av 

litteraturstudiens resultat framkom det att majoriteten i en studie (Valtonen et al., 

2005) var nöjda med den sexualinformation som de fått. Däremot fanns en del 

patienter som upplevde att vårdpersonalen betraktar dem som asexuella varelser 

(Tepper et al.,2001; Westgren & Levi, 1999).  Litteraturstudien visade att det 

fanns många problem i sexuallivet, till en början upplevdes en sexuell förlust, och 

oron var betydande för upplevelsen av sexualitet hos ryggmärgsskadade män och 

kvinnor (a.a.). Resultatet visade även att tiden spelar roll för hur mottagliga 

patienterna är för information i sexualfrågor (Fisher et al., 2002).  Patienterna 

använde sig av olika copingstrategier för att hantera sin nya situation (Westgren & 

Levi, 1999; Tepper et al., 2001; Phelps et al., 2001; Sakellariou & Sawada, 2006). 

Patienter med ryggmärgsskada var tvungna att förbereda och planera sexuella 

aktiviteter (Westgren & Levi, 1999; Sakellariou & Sawada, 2006).  För att på ett 

så framgångsrikt sätt som möjligt närma sig ämnet fann vi det lämpligt att 

använda PLISSIT modellen. 

 

Enligt Tepper et al. (2001) kunde upplevelsen av sexuell förlust bero på bristande 

sexualundervisning, och en asexuell attityd från vårdpersonal, samt negativ 

feedback från vårdpersonal och partner gällande sexualitet. Enligt Wapner (07-05-

07) ses patienten i den akuta situationen som ett neutrum, det vill säga att 

patienten blir föremål för behandling och inte delaktig i den. När patienten 

kommer till rehabiliteringskliniken är bemötandet viktigt. Delaktighet kan ges 

genom att konkret informera patienten om vilken kroppsdel som berörs, tvättas 

eller smörjs. Detta för att patienten psykologiskt skall känna att han/hon äger en 

hel kropp.  PLISSIT modellens första del, Permission, innefattar att 

vårdpersonalen bekräftar patienten när han/hon till exempel skämtar om 

sexualitet, genom att vårdpersonalen inte skämtar bort situationen utan utnyttjar 

tillfället att fråga patienten: Är det så du känner? (a.a.). 
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 Enligt Taylor & Davis (2006) kan sjuksköterskan bekräfta patienten som en 

sexuell varelse genom att ta upp ämnet men det är viktigt att vara klar och tydlig 

och inte ställa frågor av typen: Är det något mer du funderar över? De ger även 

konkreta exempel på hur frågor kan ställas för att skapa Permission, exempel: Hur 

har din hälsa påverkat er som ett par? Har det påverkat er sexuella relation? 

Känner du för att prata om det? (a.a., s. 37) 

 

En patient i Westgren & Levis studie (1999) som oroade sig för hur sexualiteten 

påverkades av skadan uttryckte följande: Det var ingen som ens nämnde att mina 

oroskänslor var normala (s. 311). McBride & Rines (2000) anger under 

begreppet Permission vikten av att informera patienten att oroskänslor kring 

sexualiteten är normalt. Under begreppet Limited Information anger de att 

sjuksköterskan frågar patienten om vad som oroar dem vad gäller sexualitet, och 

ger allmän information för att motverka mytbildning om sexualitet och 

handikapp. Det är viktigt som sjuksköterska att kontinuerligt under samtalet se till 

att patienten förstår informationen så att inte ny oro skapas (a.a.). Enligt Wapner 

(07-05-07) upplever en del patienter oro över att skadas vid sexualitet, på grund 

av känselbortfall, och att hon med hjälp av begränsad information, Limited 

information, kan lindra deras oro. 

 

Enligt Fisher et al., (2002) ökar behovet av information om patienternas sexualitet 

mellan sex och tolv månader efter skadetillfället, vilket även kan vara i samband 

med utskrivning från rehabiliteringsavdelningen. Ofta skrivs patienterna ut från 

sjukhuset redan efter några månader (Levi & Hultling, 2006). Därför frågar vi oss 

om patienterna är mottagliga för sexualinformation under sjukhustiden, kanske är 

det viktigare för patienten att få mer ingående sexualrådgivning under en längre 

period. Fischer et al., (2002) visar även att gifta par mer aktivt sökte information 

på egen hand i jämförelse med ickegifta. Vi tror att en orsak till detta kan vara att 

patienter som inte har en pågående relation har sänkta krav på sexualiteten, det 

kan också bero på att i en relation finns en funktionsfrisk partner som gör att det 

blir ett mer aktivt sökande efter information.  
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När sjuksköterskan informerar är det viktigt att relevant information ges, och inte 

baseras på antaganden om patientens liv (Taylor & Davis, 2006). Genom att be 

patienten om tillåtelse att prata om sexualitet, eller om deras erfarenhet av 

förändringar i kroppsupplevelsen kan sjuksköterskan öppna upp för samtal 

(McBride & Rines, 2000). De anser även att det är viktigt för sjuksköterskan att 

ha ett så neutralt språk som möjligt vid samtal med patienten, till exempel 

använda ordet partner istället för man eller fru, likaså att skapa avskildhet då 

sexualfrågor är av känslig karaktär, ett hörn av rummet kan användas, draperier 

kan dras för, och sjuksköterskan kan sänka sin röst. Trots att sjuksköterskan har 

skapat goda förutsättningar för samtal måste hänsyn tas till hur redo patienten är 

för informationen, det vill säga sjuksköterskan måste vara observant för 

patientens kroppsspråk, till exempel om ögonkontakt undviks eller att patienten 

byter ämne, vilket kan vara tecken på att patienten inte är redo. Sjuksköterskan 

ska även vara observant på sitt eget kroppsspråk och röstläge för att behålla ett 

professionellt förhållningssätt (a.a.).  

 

Efter att ha granskat alla artiklar upptäckte vi att det finns många variationer i 

sättet att hantera sin situation gällande sexualitet efter ryggmärgsskada. Det 

verkar som att en del patienter inte hittat de mest optimala copingstrategierna, 

eventuellt på grund av rädsla, skam och oro, därför är det viktigt att 

sjuksköterskan kommer med specifika förslag, Specific Suggestions. Enligt 

Taylor & Davis (2006) behöver sjuksköterskan ha ett problemlösande 

förhållningssätt på nivån Specific Suggestions, för att kunna erbjuda individuellt 

anpassad rådgivning. Sjuksköterskan ska se till alla aspekter av sexualitet och 

sexuell hälsa och inte bara fokusera på sexuellt beteende. Patienten kan känna sig 

orolig för hur deras partner ska reagera och känna inför deras förändrade kropp, 

men detta kan vara en återspegling av deras egna tankar om sin kropp (a.a.). 

Westgren & Levi (1999) uttrycker att det är vanligt förekommande hos patienter 

att gissa sig till hur partnern känner, istället för att ta reda på det. En patient säger: 

Vi pratade inte mycket i början för jag visste inte hur det skulle vara efter skadan 

(s. 312). En annan patient säger: Jag ville inte göra honom ledsen (s. 312), när 

hon refererar till sitt sexualliv.  
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McBride & Rines (2000) anser att nivån Specifik Suggestion innebär en möjlighet 

för både patient och partner att ventilera specifika frågor och funderingar och 

därmed minimera ovissheten. Här behöver sjuksköterskan ha en bredare kunskap 

inom området, i detta fall ryggmärgsskada och sexualitet. Wapner (07-05-07) 

berättar att hon på nivån för Specifik Suggestions ger konkreta råd för hur 

patienten kan använda sin kropp efter en ryggmärgsskada, så som förslag på 

ställningar för att minimera smärta, något som även Taylor & Davis (2006) tar 

upp. På denna nivå informerar Wapner (07-05-07) även om kontroller av sår, 

svullnad och irritation efter samlag, hon informerar också om vilka hjälpmedel 

som finns, så som Ferticarevibrator, vilket är en vibrator med rätt frekvens och 

rätt amplitud för att åstadkomma ejakulation hos ryggmärgsskadade män. Här kan 

också nämnas att McBride & Rines (2000) poängterar vikten av rätt ordval, att 

inte använda ordet impotens, vilket kan uppfattas negativt, utan istället säga 

förändringar i erektionsförmågan.  

 

Ibland är Specifika åtgärder inte tillräckliga utan det behövs hjälp och åtgärder på 

nivån för Intensiv terapi. Sjuksköterskor som har specialistutbildning och 

erfarenhet inom ryggmärgsskador och sexualitet kan mycket väl ge rådgivning på 

denna nivå (McBride & Rines, 2000). Sjuksköterskan ska kunna identifiera vilka 

problem patienten har, och även kunna se när problemen går utanför hans/hennes 

kompetensområde (Taylor & Davis, 2006). Vid psykosexuella- och/eller 

relationsproblem skall sjuksköterskan hänvisa till adekvat personal (a.a.).  

Vi tror att patienter som väljer att lägga den sexuella relationen åt sidan och 

fokuserar på en intellektuell relation istället som i Westgren & Levis studie 

(1999), egentligen skulle vara i behov av intensiv terapi, men tyvärr missas detta 

då de kanske inte själva vågar konfrontera problemet, eller beroende på att 

sjuksköterskan inte har ställt rätt frågor.  

 

De praktiska förberedelser som krävs för sexuell aktivitet vid ryggmärgsskada kan 

handla om smärtlindring, kontroll av tarm- och blåsfunktion, likväl som 

positioner. Enligt McBride & Rines (2000) kan sjuksköterskan först ställa 

generella frågor om tarm- och blåsfunktion innan mer specifika frågor ställs 

angående känsel i underlivet, och sexualitet. Vi anser att sjuksköterskan har en 
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viktig roll i att identifiera de praktiska problem som patienten har inför sexuella 

aktiviteter, även om patienten själv inte tar upp frågan.  

 

Den första tiden efter skadan hade patienterna fullt upp med att lära känna sin nya 

kropp (Tepper et al., 2001). Vi tror att det inte fanns utrymme för tankar på sex 

utan detta fick en låg prioritering för tillfället, och att de ännu arbetade med den 

stora förändring som skett i deras liv. Det finns patienter som inte själva tar upp 

frågor angående sexualitet, därför är sjuksköterskans roll viktig gällande 

sexualinformation (Taylor & Davis, 2006). Av den orsaken anser vi att det är 

viktigt att sjuksköterskan har tänkt igenom sina egna rädslor kring sexualitet och 

kring att prata om det, vilket kan påverka sjuksköterskan på ett positivt sätt då 

han/hon blir mer trygg i sin egen sexualitet och i sina begränsningar. Genom att 

klargöra relationen till patienten blir det mer tydligt var gränsen går mellan att 

vara professionell respektive privat (McBride & Reines, 2000). Vi tror att 

sjuksköterskans medvetenhet om denna gräns gör att han/hon vågar prata om 

sexualitet, och patienten kan lättare åsidosätta sina känslor kring skam eller 

blyghet, och istället öppna upp för frågor samt reflektioner om sin situation. På så 

vis har sjuksköterskan större förutsättningar att skapa tillitsfull kommunikation 

med patienten. Om problem uppkommer eller är stora ska rådgivning erbjudas så 

som intensivterapi (Taylor & Davis, 2006). 
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Metoddiskussion 
 

Datainsamlingen har utförts enligt tidigare beskriven metod och sökschema. De 

databaser som använts till litteraturstudien har varit av god relevans, men fler 

databaser kunde eventuellt ha ingått för att inte förbise någon artikel som är 

relevant till syftet. Försök till litteratursökning i Psykinfo med samma sökord som 

i de andra databaserna gav tyvärr irrelevanta träffar då meshtermen Quality of 

Life användes, vilket gav ett allt för brett spektrum av artiklar. De flesta 

vetenskapliga artiklar publicerades på engelska vilket gav en viss stabilitet.  

 

Vid granskning av artiklarna var det en styrka att två personer läst, analyserat och 

diskuterat resultatet tillsammans, då försummelser av resultatet samt personliga 

värderingar kan minimeras.  Då vi är i lärandeprocessen vid utförande av 

systematiska litteraturstudier kan missförstånd vid tolkning av statistiken i 

kvantitativa artiklar samt vid bearbetning av kvalitativt material inte uteslutas.  

 

Angående undersökningen av Sipski et al. (2001) ställer vi oss frågan hur säkert 

resultatet kan bli vid undersökning av upphetsning och orgasm, då det dessutom 

är en pressad situation. Därför har vi endast i liten utsträckning använt oss av 

denna artikel. Ett par artiklar beskrev patienternas upplevelser mer ingående och 

har därför fått större utrymme i resultatet. Dessa artiklar innehöll många citat och 

gav därför en relativt god uppfattning om patienternas egna upplevelser. Vår 

uppfattning är att det inte går att vara objektiv, det vill säga redan valet av ämne 

för litteraturstudien visar på en viss förförståelse om ett område som valts 

subjektivt. Genom att förutsätta att det finns problem vid sexualitet efter 

ryggmärgsskada kan det positiva i sexualiteten förbises. 

 

Resultatet är giltigt för patienter som lever i ett västerländskt samhälle då valda 

artiklar är begränsade till att omfatta västerländsk kultur, medan artiklar från 

exempelvis Asien och Afrika är exkluderade på grund av stora kulturella 

skillnader vad gäller sexualitet och samliv. Vid genomläsning av artiklar 

upptäcktes genomgående stort bortfall av deltagande patienter i studierna. Det kan 
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bero på att de patienter som svarar på enkäter respektive väljer att delta i studier 

har accepterat sin situation, medan de patienter som ingår i bortfallet kanske ännu 

inte kommit till freds med sin nya situation/sexualitet. Vi frågar oss om det är den 

patientgrupp som inte svarar på frågor respektive väljer att inte medverka i studier 

som har de största problemen gällande sin situation där frågeställningarna kanske 

river upp dolda känslor. Bortfallet kan även bero på att ryggmärgsskadade är en 

liten och svag grupp i samhället som enligt Wapner (2007-05-07) får hemskickat 

ett otal enkäter att besvara vilket i sin tur kan bidra till ointresse att delta i 

ytterligare en undersökning. 
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Bilaga 2 

Artikelöversikt     

 

* =  låg kvalitet (har inte inkluderats) 

** = medelgod kvalitet 

*** = god kvalitet 

 

1. 

Författare Lysberg K & Severinsson E. 

Land / År Norge, 2003 

Kvalitet *** 

Titel Spinal Cord Injured Women´s Views of Sexuality: A Norwegian 

Survey 

Syfte Att få förståelse för ryggmärgsskadade kvinnors syn på sin sexualitet 

ett eller fler år efter skadan 

Urval Kvinnor, 20 år och äldre, skadade mer än ett år, medlemmar i Norska 

ryggmärgsskadeföreningen fick förfrågan. 48 deltog. 

Metod En beskrivande överblick genom självadministrerade frågeformulär 

Analys Statistiskt genom the Statistical Analysis System 

Resultat 58 % var sexuellt aktiva innan skadan.  

Efter skadan ansåg 21 % att sex var mindre viktigt, 52 % oförändrat, 

4 % mer viktigt, 23 % svarade inte. 

På frågan om sexuella relationer var svaren: 25 % inte sexuellt aktiva 

(21 % levde ensamma), 58 % i fast förhållande, 8 % ingen partner, 6 

% tillfällig partner. 
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3. 

Författare Valtonen K, Karlsson A-K, Sjösteen A, Dahlöf L-G & Viikari-Junta 

E. 

Land / År Sverige, 2005 

Kvalitet *** 

Titel Satisfaction with sexual life among persons with traumatic spinal 

cord injury and meningomyelocele 

Syfte Att studera tillfredsställelse med sexuallivet och självskattat 

tillräcklig sexualrådgivning hos personer med traumatisk 

ryggmärgsskada och meningomyelocele. 

Urval Alla (402) med traumatisk ryggmärgsskada som behandlats vid 

spinalskadeenheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg 

sedan 1982 fick frågeformuläret varav 190 patienter deltog. 41 

patienter med meningomyelocele deltog. Dessa patienter var knutna 

till Team för unga vuxna i Göteborg, Borås och Skövde. 

Metod 

 

Analys 

Postalt frågeformulär med aspekter på hälsa och funktion 

 

Analyserande statistik, Mann-Whitney U-test, Spearman 

rangkorrelation, Kolmogorov-Smirnov test 

Resultat På skala 0-10 där 0=missnöjd/icke tillfredsställd och 

10=tillfredsställd är m=3 för män och m=4 för kvinnor med 

ryggmärgsskada. 

Sexuell otillfredsställelse ökar med ökande ålder hos dessa män. 

Obekvämlighet orsakad av urin och faecesinkontinens samt 

neuropatisk smärta ökar sexuell otillfredsställelse hos män med 

ryggmärgsskada. 

59 % av kvinnor och 69 % av män anser att de fått tillräcklig 

sexualrådgivning. 
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4. 

Författare Westgren N & Levi R 

Land /År Sverige, 1999 

Kvalitet *** 

Titel Sexuality After Injury: Interviews with Women After Traumatic 

Spinal Cord Injury 

Syfte Att illustrera sexuell upplevelse/erfarenhet efter ryggmärgsskada 

inklusive psykologiska, fysiska och sociala barriärer som måste 

övervinnas föra att få ett sexuellt aktivt liv med en partner. 

Urval Kvinnor 20-60 år, mer än två år sedan skadetillfället. Erfarenhet av 

stabilt heteroförhållande i mer än sex månader efter skadetillfället. 

Inga större medicinska komplikationer, Inget alkohol eller 

drogmissbruk eller större psykisk förvirring. 

Exklusion: Två som ej pratade flytande svenska, två som tidigare 

deltagit i utsträckt sexualrådgivning och en som nu är medarbetare. 

Åtta kvinnor deltog. 

Metod Individuella intervjuer på cirka två timmar vardera, utfördes av en av 

författarna. Intervjuerna bandades och transkriberades. 

Analys Genom grundad teori 

Resultat Först en oro och osäkerhet kring hur kroppen skulle fungera sexuellt 

och om sexuell njutning skulle vara möjlig. 

Oro för blås och tarmfunktionens påverkan. Alla beskriver första 

samlaget efter skadetillfället som en positiv erfarenhet. 

Kommunikation.  Hälften positiv attityd till sex, bland dessa ökade 

fellatio. Analsex undviks på grund av tarmregim. 

Positionsproblem och längtan efter andra platser för sex Minskad lust 

på grund av förlorad spontanitet. För alla: viktigt med den fysiska 

kontakten och intima beröringen, närheten. Några, sex för partnerns 

skull. Alla: Skadan påverkat sexlivet. Vissa saknade mycket, kände 

skam, förlorat förmågan att ta initiativ andra vågade mer, mer 

avslappnat, roligare, en första gång igen. 
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5. 

Författare Sánches Ramos A, Vidal J, Barrera M, Recio C, Giner M, et al. 

Land År Spanien, 2001 

Kvalitet *** 

Titel Efficacy, safety and predictive factors of therapeutic success with 

sidenafil for erectile dysfunction in patients with different spinal cord 

injuries. 

Syfte Att skatta effektivitet och säkerhet vid användning av Sildenafil vid 

erektil dysfunktion hos patienter med ryggmärgsskada, och 

sambandet mellan reaktion på sildenafil och faktorer så som orsak, 

skadenivå,  ASIA gradering, tid sedan skadetillfället, perception av 

orgasm och grad av baslinjeerektion. 

Urval 170 manliga patienter över 18 år som skrivits ut från 16 

ryggmärgsskadeenheter i Spanien. Stadig partner. Erektil dysfunktion 

sekundär till ryggmärgsskada. Påbörjat behandling med Sildenafil 

50mg. Exklusion: patienter med fysisk deformation av penis, 

hjärtproblem, nitratmedicinering, tidigare behandling med sildenafil. 

Metod Multicenter, före-efter studie. (Pat var sin egen kontrollgrupp). En 

effektivitetsbedömning utfördes av patient och partner och 

poängbedömdes enligt the International Index of Erectile Function 

(IIEF) 

Analys Statsistiskt,  beskrivande analys, Kolmogorov-Smirnov test, 

Wilcoxon rangtest, chi2-test, McNemar test, Mann Whitney test, 

ANCOVA 

Resultat 88  % av patienterna och 85 % av partners upplevde att sildenafil 

ökade erektionen oavsett övriga faktorer. (IIEF ökade från 12.5 till 

24.8). Signifikant ökning sågs även i patienternas tillfredsställelse 

med sexuell aktivitet i allmänhet och generell förnöjelse härleddes 

från sexuallivet. Bevarande av orgasmupplevelse och en 

baslinjeerektion på 3 eller 4 visade på god terapeutisk effekt.  
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6. 

Författare Sipski M, Alexander C & Rosen R 

Land / År USA, 2001 

Kvalitet ** 

Titel Sexual Arousal and Orgasm in Women: Effects or Spinal cord Injury 

Syfte Att beskriva två studier gällande neurofysiologisk sexuell respons hos 

kvinnor med ryggmärgsskada, alla skadenivåer. Den första studien 

gällde den genitala, subjektiva och autonomiska responsen på 

audiovisuell erotik respektive audiovisuell erotik och manuell genital 

stimulering. Den andra studien gällde huruvida det ledde till orgasm. 

Urval 68 ryggmärgsskadade kvinnor som ännu inte kommit i menopausen. 

Rekrytering genom annonser, brev till specialister och 

tillkännagivanden vid professionella möten. Exklusion: Patienter där 

neurokirurgi ändrat nervstruktur, genital kirurgi, oregelbunden eller 

utebliven menstruation, medicinska eller psykiska problem, 

medicinering med effekt på sexualitet, tidigare orgasm dysfunktion.  

Metod Kontrollgrupp: 21 icke ryggmärgsskadade. Upphetsningsstudien: fem 

baslinjeperioder på sexminuter alternerade med två 

tolvminuterssekvenser med erotisk film samt två 

tolvminuterssekvenser med erotisk film kombinerat med manuell 

klitorisstimulering. Vaginalt instrument för mätning av resultat. I 

orgasmstudien fick kvinnorna under 75 minuter stimulera sig själva 

på valfritt sätt. 

Analys Statistiskt, t-test, ANOVA 

Resultat Bevarande av känsel i T11-L2 är associerat med den psykogena 

genitala vasocongestionen (=lubrikation??). Mindre än 50 % av de 

ryggmärgsskadade kvinnorna uppnådde orgasm, jämfört med 100 % 

för de ickeskadade. Tid för att uppnå orgasm ökade signifikant för 

kvinnor med ryggmärgsskada jämfört med kontrollgrupp.  
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7. 

Författare Matzaroglou C, Assimakopoulos K, Panagiotopoulos E, Kasimatis G, 

Dimakopoulos P & Lambiris E. 

Land / År Grekland, 2005 

Kvalitet  *** 

Titel Sexual function in females with severe cervical spinal cord injuries: a 

controlled study with the Female Sexual Function Index 

Syfte Med hjälp av the Female Sexual Function Index (FSFI) identifiera 

förändringar i sexualitet hos kvinnor med cervikal ryggmärgsskada 

Urval Konsekutivt 39 kvinnliga patienter med svår traumatisk 

ryggmärgsskada vid Ortopedi och Fysioavdelningarna på Patras 

Universitetssjukhus. Exklusion: En dog, två tillfrisknade, två över 65 

år, en missades i uppföljningen.  

Metod Kontrollerad studie. Kontrollgrupp bestående av 40 friska, frivilliga, 

matchande i ålder, utbildning, ekonomisk status och civilstånd. 

Självbedömningsinstrument för funktion av kvinnlig sexualitet 

innehållande sex områden och 19 frågor. Uppföljning i minst två år 

efter studien.  

Analys Statistiskt,chi2-test, t-test, ANOVA 

Resultat Ryggmärgsskadade signifikant lägre poäng gällande orgasm och 

lubrikation men skadenivå eller typ av skada relaterade inte till 

förmågan. Lust, tillfredsställelse, smärta/bekvämlighet jämförbart 

med kontrollgrupp. Grupperade enligt Frankel Scale visades ingen 

korrelation i FSFI. Ingen signifikant skillnad visades bland kvinnor 

med låg ryggmärgsskada.  
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9. 

Författare Tepper M, Whipple B, Richards E & Komisaruk B. 

Land / År USA, 2001 

Kvalitet *** 

Titel Women with Complete Spinal Cord Injury: A Phenomenological 

Study of Sexual Experiences 

Syfte Ytterligare belysa och skapa förståelse för sexualitet hos kvinnor med 

ryggmärgsskada 

Urval 15 kvinnor med komplett ryggmärgsskada mellan nivåerna T6 och 

L2. 

Metod Bandade semistrukturerade intervjuer som transkriberades och 

bearbetades i ett textbaserat etnografiskt dataprogram. 

Analys Fenomenologi med Tema analys, textbaserat etnografiskt 

mjukvaruprogram 

Resultat Tre fenomen efter skadetillfället identifierades. Kognitiv genital 

dissociation – avsiktligt stänga av sexualiteten. Berövad sexualitet – 

förlust av självkänsla. Sexuell återupptäckt – hitta sin nya sexualitet. 
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10. 

Författare Thomas L. Fisher PhD. Prakash W. Laud, PhD, Margaret G. Byfield, 

PhD, Traci T. Brown, MS, CRC,CDMS, Mathew J. Hayat, MS, Irma 

G.Fiedler, PhD 

Land / År Amerika, 2002 

Kvalitet *** 

Titel Sexual health after spinal cord injury: A longitudinal Study 

Syfte Att klargöra de sexuella problem som upp kommer efter SCI och att 

ta reda på när den rätta tiden är, när det kommer till information om 

de sexuella hjälpmedel som finns. 

Urval En grupp frivilliga personer på 40 st(32 män, 8 kvinnor) som nyligen 

har fått en SCI och som är inlagda på ett rehabilitetscenter. 

Metod Longitudinel analys av fyra enkäter som är spridda över 18 månader, 

0-6-12-18. 

Analys  Statistisk analys, NLMIXED procedur i SAS version 8 

Resultat Resultatet visade att oron angående deras sexualitet ändrade sig under 

de fyra tillfällena som enkäterna utfördes. (lack of knowlege) blev 

mer och mer viktigt ju längre tiden gick.  Den sexuella aktiviteten var 

som lägst under rehab.tiden och störst under sex –tolv månader, sedan 

planade den ut men aktiviteten blev aldrig så lång som rehab.tiden.  

Angående de sexuella intresset fanns det ingen skillnad mellan pre-

SCI och post-SCI. Medans tillfredsställelsen blev mindre. Även det 

sexuella ”nöjet”(enjoyment) minskade. 

Enligt kontrollgruppen så hade 58%, 58% och 60% en partner vid 

sex, tolv och 18 månader. Medans 90% rapporterade att förhållande 

innan skadan. Bara två partners vid 12 månader och tre partners vid 

18 månader behövde samtalsterapi. Var dessa partners hade fått sin 

information om var dom kunde få sin rådgivning visade sig inte i 

denna studie. 
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11. 

Författare C Hulting, F Giuliano, F Quick, B Pena, A Mishra och MD Smith 

Land / År Sverige, Frankrike och USA, 2000 

Kvalitet *** 

Titel Quality of life in patients with spinal cord injury receiving VIAGRA 

(sildenafil citrat) for the treatment of erectile dysfunction 

Syfte Att utvärdera sildenafil effekten på Qol  på män med 

erektionsproblem pågrund av SCI. 

Urval 178 män med en ålder på minst 18 år. & mån efter SCI och en 

diagnos där erektionsproblem visas. Dessa män kom från Australien 

belgien Frankrike Tyskland Norge och Sverige medverkade i denna 

studie och svarade på ett frågeformulär om hur deras upplevelse av 

Sildenafil preparat.  

Metod Studien använde sig av en randomiserande dubbel-blind, placebo 

kontrollerad tvåvägs crossover design. Alla deltagare godkände alla 

inklusions/exkultions kriterier. 

Analys Statsistisk analys, ANCOVA och säkerhetsanalys 

Resultat Studien visade att behandling med sildenafil preparat förbättrade 

patienternas erektionsproblem avsevärt i gemförelse med 

kontrollgruppen som fick placebo-preparat  

 



 

 

35 

 

12. 

Författare ME Ferreiro- Velasco, A Barca- Buyo, S Salvador de la Barrera, A 

Montoto- Marques, X Miguèns Vàzquez och A Rodrìguez- Sotillo 

Land / År Spanien, 2004 

Kvalitet *** 

Titel Sexual issues in a sample of women with spinal cord injury 

Syfte Att fastställa till vilken grad deras skada har påverkat det sexuella 

livet i gemförelse till innan skadan. Samt att söka efter de faktorer 

som berör båda aspekterna.  

Urval  37 kvinnor med en medelålder på 40  

Metod Studien vilar på semistrukturerade intervjuer. 

Analys  Chi2-test, Students t-test 

Resultat Studien visade att de kvinnor som var under 18 år då skadan 

inträffade löpte en större risk att inte ha ett sexuellt förhållande 

igenförelse med de som var över den åldern. Vad som även har visat 

sig i studien är hur frekvensen av hur ofta sex förekommer. Den 

halveras till 4,4 gånger i månaden istället för 9,9. De bidragande 

orsakerna till detta är minskad fuktighet plus en minskad känsel i 

genitalierna, obekvämt (discomfort), försämrad kroppsbild, 

spasmisitet, inget tillfälle, ingen partner. Även förmågan att få 

orgasm minskade. De två största problemen enligt studien visar att 

urininkontinens och svårigheter med positioner var de saker som 

störde mest. Alla kvinnorna i studien tyckte att den informationen 

som dom fick av sin doktor angående de förändringar på deras 

sexuella situation efter SCI var antingen mycket begränsad eller 

obefintlig. 
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13. 

Författare J Phelps PhD, M Albo, MD, K Dunn, MS, RN, CRRN-A, och A 

Joseph, RN 

Land / År USA, 2001 

Kvalitet *** 

Titel Spinal cord injury and sexuality in married or partnered men: 

Activities, Function, Needs, and predictors of sexual adjustment 

Syfte Är att utreda den sexuella tillfredsställelsen mellan gifta/förhållanden 

män med SCI genom att använda sig utav en representativ grupp i 

samhället. Ett sekundärt mål var att utforska den sexuella funktionen, 

aktiviteten, samt behov.  

Urval En representativ grupp om 50 patienter av totalt 482 män  

Kvinnor var exkluderade pågrund av så få till antal att deras identitet 

kunde röjas.   

Metod Anonyma, självdistriburerade frågeformulär  

Analys SBES skala, Pearsons rangkorrelation 

Resultat 96% sexullt aktiva, kunde bestå av: kyssar, intim beröring, oralsex, 

samlag, masturbation av partner och onani. 42% hög lust.  
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14. 

Författare Sakellariou D & Sawada Y 

Land / År Grekland, 2006 

Kvalitet *** 

Titel Sexuality After Spinal Cord Injury: The Greek Male`s Perspective 

Syfte Hur grekiska män upplever sin sexualitet efter ryggmärgsskada 

Urval Sex män med ryggmärgsskada, 20 år och äldre, minst tre år efter 

skadan 

Metod Ostrukturerade intervjuer som transkriberades samt egna 

anteckningar. Forskarna använder sig av en log för att inte blanda in 

sina egna tankar och värderingar i materialet.  

Analys Temaanlys 

Reslutat Ingen av deltagarna hade sänkt sexuell lust. Några angav att de fick 

utnyttja sina sexuella fantasier mer. Någon kände att han inte var värd 

kärlek på grund av att han inte kunde utföra vardagliga sysslor. Att 

behöva fråga om hjälp sänkte manlighetskänslan. Ett annat hinder är 

sociala förväntningar: Sex är till för de unga, vackra och 

funktionsfriska. Känner sig inte som en riktig man. 
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15. 

Författare Ekland M & Lawrie B 

Land / År Canada, 2004 

Kvalitet *** 

Titel How a Woman´s Sexual Adjustment After Sustaining a Spinal Cord 

Injury Impacts Sexual Health Interventions 

Syfte Att öka förståelsen för kvinnors upplevelser av hur sexualiteten 

förändrats efter en ryggmärgsskada.  

Urval Kvinnor 18 år och äldre, som pratar flytande engelska. Patienter med 

betydande psykiska eller kognitiva störningar exkluderades, 

10 deltog. 

Metod Intervjuer som transkriberades och kodades i olika teman  

Analys Nvivo software 

Reslutat Åtta olika teman:  

Defintion av sexualitet – Alla sa att sex var mer än samlag, intimitet  

Ryggmärgsskadans påverkan på sexualitet – kände sig inte sexiga, 

icke älskvärda, stora förändringar i kroppsuppfattningen  

Sexuella förändringar efter skadan – tre faser: undvikande, ökad 

bekvämlighet och utforskning   

Sexuell funktion efter ryggmärgsskada – annorlunda orgasm, 

oförutsägbar, mindre känsel i genitalier. En kvinna säger att 

orgasmen blev mer intensiv.  

Tarm och blåsa – nästan alla oroade sig för ”olyckor” under samlag, 

och en känsla av att vara mindre attraktiva. 

Relationskvalitet efter skadan och påverkan på sexuella förändringar 

– kommunikation viktig. 

Hur och när sexualitet återupptogs efter ryggmärgsskada –de flesta 

fick någon form av info om sex under vårdtiden, någon fick ingen 

information från sjukvården.  

Vad kvinnor kände skulle vara till hjälp för de sexuella 

förändringarna – tre områden: mentorer, kvinnogrupp samt 

tillgänglighet till professionell sjukvårdspersonal 
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