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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Många ungdomar drabbas årligen av sexuellt överförbara infektioner och antalet 

smittade fortsätter att öka. Med enkla medel kan dessa infektioner förebyggas och detta 

område behöver belysas inom sjuksköterskans profession.   

Syfte: Redogöra för tillgänglig omvårdnadsforskning gällande interventioner i 

preventionsarbetet kring sexuellt överförbara infektioner. 

Metod: Systematisk litteraturstudie användes som metod. Studien infattar 12 artiklar som var 

både kvalitativa och kvantitativa. 

Resultat: Brist på kommunikation gällande sexuellt beteende och att ungdomar inte är 

medvetna om de konsekvenser som uppkommer vid oskyddad sexuell kontakt framkom i 

resultatet. Här har sjuksköterskan/utbildad personal i sex och samlevnad en betydelsefull roll i 

preventionsarbetet. Vikten av att ha någon vuxen att samtala med samt trygghet och sekretess 

vid kontakt med sjukvården visade sig vara viktigt för ungdomar. Olika interventionsprogram 

för att identifiera riskbeteende samt utbilda personal och uppmuntra till reflektion kring sex 

och samlevnad är bra instrument som sjuksköterskan kan använda i preventionsarbetet mot 

sexuellt överförbara infektioner.  

Slutsats: Ytterligare forskning kring olika interventionsprogram samt ökad utbildning för 

ungdomar samt vårdpersonal skulle i framtiden kunna bidra till att minska smittspridningen 

av sexuellt överförbara infektioner. 

 

Nyckelord: Prevention, intervention, sexuellt överförbara sjukdomar samt ungdomar  
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1. Inledning 
 

Intresset för sexuellt överförbara infektioner väcktes då två av författarna fick förfrågan om 

att undervisa högstadieelever kring sexuellt överförbara infektioner och preventivmedel. Vid 

detta undervisningstillfälle upptäcktes att mycket kunskap kring området saknades hos denna 

åldersgrupp. Det uppmärksammades att även om ungdomarna får information genom 

sexualundervisning och ungdomsmottagningar minskar inte förekomsten av dessa infektioner. 

Med enkla medel kan man skydda sig mot sexuellt överförbara infektioner men trots detta 

smittas många ungdomar årligen. Efter denna undervisning väcktes frågor och en nyfikenhet 

vilket utvecklades till denna litteraturstudie.  

 

2. Bakgrund 

 

Sexuellt överförbara infektioner drabbar många ungdomar, enligt smittskyddsinstitutet 

smittades 42002 personer av klamydia i Sverige 2008, jämfört med 2003 då 26801 personer 

drabbades. Även gonorré har ökat sedan 2003, då 596 personer smittades, 2008 rapporterades 

724 fall av gonorré i Sverige. Smittskyddsinstitutet (2009) skriver även att, av alla 

klamydiafall som rapporterats har 73% drabbat personer mellan 15 och 24 år. I USA drabbas 

ca 3 miljoner tonåringar varje år av någon typ av STD. En mängd olika program har 

genomförts i skolor för att försöka minska STD, HIV och oönskade graviditeter bland 

tonåringar. (Renee Schmiedl, 2004) 

 

Många studier som gjorts gällande prevention av sexuellt överförbara infektioner ger förslag 

på olika angreppspunkter där interventioner skulle kunna vara möjliga för att förhindra 

smittspridning av dessa sjukdomar. Cotton, Boyer och Miller (2004) menar att ett viktigt 

forskningsområde för interventionsarbetet gällande prevention av sexuellt överförbara 

infektioner är identifiering och förändring av riskbeteende hos ungdomar, då dessa är de som i 

högsta grad drabbas. Studien visar att skräddarsydda preventionsprogram för olika åldrar, 

kulturer och sexuell erfarenhet är att föredra. Även Kelly, Lesser och Smoots (2005) menar att 

ungdomar med olika kulturell tillhörighet, kön och sexuell erfarenhet tar till sig information 

bättre om preventionsprogrammen är skräddarsydda. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan 

förstår hur ungdomar utvecklas för att kunna utforma ett fungerande preventionsprogram. 
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Rapporter från American Academy of pediatrics uppger att 70% av ungdomar i 17-18 års 

åldern har haft sexuellt umgänge och mindre än hälften använder kondom. Uppskattningsvis 

kommer 25% av tonåringarna att utveckla en STD före de går ut high school.  

Kondomer är ett pålitligt och relativt billigt preventivmedel. När de används korrekt är det en 

effektiv metod för att förhindra STD och HIV spridning. Enligt American Academy of 

pediatrics anser att skolor är en lämplig plats för kondomutdelning eftersom en stor 

population av tonåringar befinner sig där och att det även finns en möjlighet till utbildning 

med hälso- och sjukvårdsresurser (Renee Schmiedl, 2004). Enligt Martyn, Reifsnider och 

Murray (2006) finns det ett brett teoretiskt stöd och bevis som tyder på att det finns faktorer i 

livet som påverkar riskbeteende för att drabbas av dessa infektioner. En riskfaktor skulle 

kunna vara svårigheter i skolan medan en familjemedlem som visar intresse kan fungera som 

en skyddande faktor. Flera studier har genomförts där riskbeteende och riskfaktorer 

identifierats och undersökts gällande ungdomar som kan drabbas av sexuellt överförbara 

infektioner. 

 

Enligt Nonoyama, Tsurugi, Shirai, Ishikawa och Horiguchi (2004) är veckotidningar det som 

används mest frekvent av alla informations källor av ungdomar för att få information gällande 

sex och samlevnad. Studien påvisar även att vänner och vuxna är den viktigaste källan till 

information. Deltagarna i studien var dock medvetna om bristerna i den information som 

kommer från media. Flickorna har uppfattningen att veckotidningar är en god 

informationskälla om sex. Om föräldrar har en öppen inställning till sex, så ger det möjlighet 

till bättre samtal om sex i motsats till de föräldrar som tycker att det är skamligt med sex. I 

senare fallet resulterar det i att barnen inte pratar med sina föräldrar om sexrelaterade 

problem. Det ska även noteras att det finns exempel på att döttrar enbart pratar med sina 

mammor och pojkar enbart med sina pappor. Det finns varierande uppfattningar om 

sexundervisningen i skolan. Vissa angav en negativ syn som uttryckte att det var värdelöst 

och pinsamt. Positiva synpunkter fanns dock hos vissa som tyckte att det var värdefullt och 

pålitligt, då de kunde fråga saker som de inte kunde fråga sina föräldrar. Uppvisade läraren att 

det var skamset med sex blev verkan av det att sex var skamligt eller smutsigt.  
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2.1 Definition av begrepp  

 

2.1.1 Kön 

 

Enligt Gamnes (2005) är ett centralt begrepp inom sexualitet ordet sexus som är latin och 

betyder kön. Vidare skriver hon att könet har en viktig betydelse för en persons identitet och 

ger denne tillhörighet och en roll i dagens samhälle. Svenska akademins ordbok (2008) 

definierar begreppet kön dels som sammanfattande benämning på individer tillhörande en viss 

grupp som exempel används ‖det mänskliga könet‖, samt som en indelning mellan manligt 

och kvinnligt. Detta överensstämmer med Gamnes påstående om att könet ger en identitet 

samt grupptillhörighet och en roll i samhället.  

 

 

2.1.2 Sexualitet 

 

Gamnes (2005) menar att begreppet sexualitet innefattar kärlek och samlevnad med fysiska, 

psykiska, andliga, sociala och kulturella hänseenden vilket är något som alla människor får 

uppleva under sin livstid. Några aspekter som även hänger ihop med sexualitet och sexualliv 

är exempelvis graviditet, abort, sexuellt överförbara sjukdomar samt prevention kring dessa. 

Även sexuell läggning och sexuell identitet ingår i detta begrepp. 

 

 

2.1.3 Sexuellt överförbara infektioner 

 

Begreppet STD (Sexually transmitted diseases) översätts i tesaurusen svenska MeSH till 

könssjukdomar, sexuellt överförbara sjukdomar och veneriska sjukdomar. Enligt 

nationalencyklopedin (2009) innebär begreppet könssjukdom, infektionssjukdomar som 

involverar könsorganen. Vidare i nationalencyklopedin (2009) hänvisas till definitionen för 

sexuellt överförbara sjukdomar, vilka istället definieras som infektionssjukdomar överförda 

via sexuell kontakt. Även svenska akademins ordbok (2008) menar att begreppet 

könssjukdom innebär sjukdomar som drabbar könsorganen men här finns ingen definition för 

sexuellt överförbara infektioner. Veneriska sjukdomar beskrivs, enligt nationalencyklopedin 
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(2009), som en äldre term för sexuellt överförbara sjukdomar och detta begrepp inkluderar 

både infektioner överförda via sexuell kontakt och sjukdomar som drabbar könsorganen.  

 

De olika begrepp som ingår i översättningen av det engelska ordet sexually transmitted 

diseases definieras på olika sätt; sjukdomar som drabbar könsorganen, infektionssjukdomar 

som smittar via sexuell kontakt samt både sjukdomar som överförs via sexuell kontakt och 

sjukdomar som involverar könsorganen. I denna studie kommer begreppet sexually 

transmitted diseases att användas som sökord, vilket här kommer definieras som sjukdomar 

som drabbar könsorganen samt smittar via sexuell kontakt. (Nationalencyklopedin, 2009; 

Svenska akademins ordbok, 2008) 

 

2.2 Beskrivning av olika sexuellt överförbara sjukdomar. 

 

Kristoffersen (2005) belyser att det är viktigt med kunskaper kring anatomi, fysiologi och 

sexuell normalfunktion för att få kännedom hur könsorganen och sexlivets fungerar vid 

exempelvis sjukdomar som kan smittas via sexuell kontakt. 

 

Kondylom (condyloma accuminata) orsakas av ett virus. Detta virus orsakar genitala och 

anala vårtor runt anus och på de yttre könsorganen. Kondylom smittar vid samlag. 

Behandlingen går ut på att pensla vårtorna så att de skrumpna i vissa fall används även 

laserbehandling.  

 

Syfilis orsakars av bakterien (Treponema palladium). Denna sjukdom är sällsynt i Sverige, 

yttrar sig genom små rödaktiga avgränsade områden som bara är några millimeter stora som 

sedan utvecklas till sår. Lymfkörtlar blir även förstorade i ljumsken. Behandling utförs 

poliklinisk och med antibiotika. Sexualpartnern måste behandlas och smittan ska spåras.   

 

Gonnore orsakas av gramnegativa diplokocker och är en av de vanligaste könssjukdomarna 

som infekterar cervix (livmoderhalsen) samt urethra (urinröret) Smittan överförs direkt vid 

sexuell kontakt. Symtomen är grön/gula flytningar men kan även vara symptomfri.  Om ingen 

behandling utförs kan det leda till sammanväxningar i äggledare samt sterilitet hos kvinnan, 

även mannen får flytningar och svidande smärta. Behandling: Läkare skriver ut antibiotika 

och behandlingen är kostnadsfri. ‖Din‖ respektive ska också behandlas, även om hans eller 
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hennes provsvar inte visar på gonorré. Det beror på att man med stor sannorliket har smittat 

sin partner. 

 

Klamydia uppkommer av den gramnegativa bakterien (Chlamydia trachomatis) som 

infekterar cervix samt urethra. Symtomen är blödningar, flytningar, och smärtor vid 

vattenkastning, infektionen kan även vara symptomfri. Denna bakterie kan även ligga latent i 

kroppen och blossa upp vid till exempel ett ingrepp eller vid förlossning. Om patienten går 

med obehandlad infektion kan smittan sprida sig till de inre könsorganen och medverka till 

komplikationer så som ofrivillig barnlöshet samt utomkvedshavandeskap. Behandlas med 

antibiotika och även här så får partnern behandlas också. 

 

Herpes simplex typ 2 är virus (varicellazoser virus) i genitalområdet och benämns herpes 

genitalis. Detta virus drabbar slemhinnorna i genitalområdet. Symtomen är klåda, små blåsor 

som brister och blir sedan små sår. Aktivt virus finns i sårvätskan och är av den orsaken 

smittande (kontaktsmitta). Blåsorna bör ha lagt sig eller vara helt borta innan en person kan ha 

samlag. Antivirabla medel används som behandling.   

(Almås, 2002) 

 

Trichomonas vaginalis är en organism som är encellig, likna en vit blodkropp till storlek och 

är rörlig. Den finns i slidan hos kvinnan och urinröret hos manen. Smittas direkt vid sexuell 

kontakt. Symtomen är en svidande känsla i slida samt en luftbubblig gul/grön illaluktande 

flytning. Microsko används och därigenom kan man fastställa diagnosen då man ser 

organismen simma omkring bland vita blodkroppar samt slidepitelceller. Behandlingen görs 

på både kvinnan och mannen med antibiotika. Denna encelliga organism är ganska ovanligt i 

Sverige (Weström, Åberg, Anderberg, Andersson, 2005). 

 

2.3 Sjuksköterskans ansvar 

 

Enligt Almås (2002) bör sjuksköterskor som är verksamma i hemsjukvården, på vårdcentraler 

samt i skolhälsovården ha god kunskap inom behandlingsmetoder samt symtom vid sexuellt 

överförbara infektioner. Sjuksköterskan bör även kunna bedöma om besvären som patienten 

har är normala eller onormala samt ge råd om att uppsöka läkare då detta fordras.  

 



  6 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (SFS 2001:212) anges det att 

sjuksköterskan ska ha kunskap att på ett effektivt sätt kunna förebygga hälsorisker samt när 

det behövs uppmuntra till förändring som påverkar patientens livsstil. Då sexuellt överförbara 

infektioner innebär en hälsorisk och preventionsarbetet inom området inkluderar förändring 

gällande individens sexuella livsstil och hälsa faller det under sjuksköterskans ansvar att 

arbeta med dessa frågor. Sjuksköterskan bör vara observant på patienter som uttrycker 

speciella behov av information eller på de patienter som inte själva kräver någon information.  

 

2.4 Omvårdnadsteori 

 

Orem (2001) talar om fem områden där sjuksköterskan kan hjälpa en patient uppnå god 

egenvård. Dessa fem områden inkluderar handlande åt en annan person, vägleda individen, 

stödja personen, erbjuda en utvecklande miljö samt utbilda eller undervisa en annan person.  

 

Att vägleda en person menar Orem (2001) ska användas då en person måste göra egna val, 

välja ett visst beteende gentemot ett annat eller handla på ett visst sätt kontra ett annat. Hon 

talar vidare om vikten av god kommunikation mellan patient och vårdare för att vägledningen 

ska vara effektiv. Motivation beskrivs som ett sätt för sjuksköterskan att vägleda en individ 

och genom att ge eller erbjuda förslag, instruktioner samt rekommendationer kan 

sjuksköterskan underlätta beslutstagande eller beteendeförändring för individen. 

 

Att stödja en annan person menar Orem (2001) innebär att hindra personen från att misslyckas 

eller förhindra att personen hamnar i en obehaglig situation samt tar ett dåligt beslut. Hon 

menar vidare att den stödjande rollen även kan användas då personen råkat ut för eller varit 

med om något obehagligt. Bedömning av när ett ingripande behöver göras ligger under 

sjuksköterskans ansvarsområde och hon menar även att detta är en egenskap som kräver 

erfarenhet då inte bara ord från patienten ger information kring vilket stöd denne behöver. 

Enligt Orem (2001) används stöttning frekvent inom vården till individer i situationer som 

innebär en förändring i utvecklingsprocessen, hon talar om barn och ungdomsvård som ett 

exempel där detta används ofta då barn och ungdomar befinner sig i sådana situationer.  

 

Orem (2001) talar om vikten av att vårdaren skapar en utvecklande miljö för att ge 

förutsättningar som motiverar personen till att sätta lämpliga mål samt att genomföra dessa. 
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Hon menar vidare att det inte bara är den omkringliggande miljön som anpassas utan att det 

även handlar om att ändra personens attityder, värderingar och självbild. Att skapa tillfällen 

för kommunikation med personen själv eller tillsammans med andra individer skriver hon att 

vårdare kan göra föra att vägleda och stödja en individ. Grunden för denna hjälpmetod är att 

vårdaren strävar efter att se patientens individuella behov för att kunna anpassa och arbeta 

kring olika element i dennes miljö. Hon menar vidare att hur effektiv denna hjälp är beror på 

hur kreativ vårdaren är och att miljön är anpassad för att fungerar i samband med 

undervisning eller andra av dessa fem identifierade hjälpområden då dessa med fördel kan 

kombineras. 

 

Att undervisa en person menar Orem (2001) är en metod som kan användas då en person är i 

behov av information kring ett visst område eller instruktioner för att utveckla en viss 

färdighet. För att utöva detta skriver hon att personen som behöver undervisning måste vara 

mottaglig samt att vårdaren identifierat vad personen är i behov av för information eller 

instruktion.  Att ta hänsyn till och vara medveten om personens erfarenheter, bakgrund, 

livsstil samt dennes tankesätt och föreställningar säger hon är av vikt för att vårdaren ska 

kunna använda denna hjälpmetod på ett effektivt sätt. Vidare beskrivs att undervisning i vissa 

fall med fördel kan ske i grupp samt att förutsättningar för lärande är olika beroende på ålder 

och att åldersanpassning vid undervisning därför är att föredra. 
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3. Problemformulering 

 

Enligt smittskyddsinstitutet (2009) drabbas ett stort antal individer av sexuellt överförbara 

infektioner årligen. Risken för att få dessa infektioner är störst bland ungdomar och det är 

även inom denna grupp som flertalet smittas. Vissa sexuellt överförbara infektioner har svåra 

symtom som drabbar individen både fysiskt och psykiskt. Vissa infektioner går att bota med 

antibiotika medan andra följer individen livet ut. Med enkla medel, som kondom, kan dessa 

infektioner undvikas. Då antalet smittade ändå är högt och fortsätter öka är preventionsarbetet 

gällande sexuellt överförbara infektioner ett område som behöver belysas inom 

sjuksköterskans profession. Sjuksköterskan kan med sin kunskap bidra till att främja 

bemötande och omhändertagande av ungdomar som drabbats av eller löper risk för att drabbas 

av sexuellt överförbara infektioner. Forskning på interventioner inom denna domän skulle 

kunna utveckla preventionsarbetet ytterligare samt ge nya infallsvinklar för att kunna 

förhindra smittspridningen av sexuellt överförbara infektioner bland ungdomar.  

 

 

4. Syfte 

Syftet är att redogöra för tillgänglig omvårdnadsforskning som är inriktad på interventioner 

inom preventionsarbetet kring sexuellt överförbara infektioner hos ungdomar.   
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5. Metod 

 

5.1 Litteraturstudie  

 

Detta arbete är gjort som en systematisk litteraturstudie. Enligt Forsberg och Wengström 

(2003) innebär det att vi har samlat litteratur kring ett specifikt problemområde eller ämne 

genom att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa empirisk forskning gjord på 

området. För att utföra denna litteraturstudie har vi relevant forskningsmaterial som är 

identifierat och värderat. 

 

Artiklar som inkluderas i studien gäller interventioner i preventionsarbetet av sexuellt 

överförbara infektioner. Studierna ska vara riktade till ungdomar i åldern 13-18 år och ha ett 

omvårdnadsperspektiv. Artiklarna ska vara skrivna på svenska eller engelska samt vara 

granskade (peer-rewied) och publicerade de senaste fem åren. 

Studier gjorda på särskilt utsatta grupper så som frihetsberövade och narkotika beroende samt 

studier utförda i Asien och Afrika har exkluderats på grund av kulturskillnader. 

 

De artiklar som vi använt i vårt resultat har granskats enligt Willman och Stoltz (2006) 

granskningsmallar. Förberedelsen inför analysen började med att författarna läste igenom de 

utvalda 12 st artiklarna var för sig och tog ut det som var och en bedömde som lämpliga och 

som skulle kunna matcha till vårt syfte detta för att få en bättre helhet. Vidare reflekterade vi i 

grupp om vad artiklarna handlade om, detta för att få en helhetsbild om vilket resultat 

respektive artikelförfattare kommit fram till. Vi bestämde oss för att stryka under i 

resultattextens innehåll, det vill säga det vi ansåg var väsentligast för och passande för vårt 

syfte. Resultattexten arbetades därefter noggrant igenom ett flertal gånger. Därefter lades det 

större fokus på resultaten och det delades upp i avsnitt som utformades till olika områden. De 

områden som genom diskussion framkom utvecklades därefter till rubriker i studiens resultat. 

En process som sedan mynnade ut i temana som Friberg (2006) beskriver. 
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5.2 Sökvägar 

 

I denna studie användes databaserna Cinahl, PubMed och PsykINFO för att hitta relevant 

forskning för uppsatsens syfte. Forsberg och Wengström (2003) beskriver att Cinahl är en 

databas som innehåller fakta kring arbetsterapi, sjukgymnastik och speciellt inriktat på 

omvårdnadsforskning. PubMed är en databas som är mer inriktad på medicin, odontologi och 

omvårdnad medan PsykINfO är en databas som innehåller psykologisk forskning kring 

omvårdnad och medicin. MeSH står för Medical subjects hedings och används som en hjälp 

för att få en systematisk sökning och som ger olika ämnesord på samma begrepp. Vi började 

med att söka på ordet STD i MeSH databas för att få fram ett korrekt ämnesord.  Vi provade 

även begreppen sexually transmitted infections och venereal diseases i MeSH databas och det 

ord som enligt MeSH skulle användas var sexually transmitted diseases. Även de andra orden 

som används i sökningen, prevention, control, intervention och nurs har kontrollerats i MesH. 

Antal träffar i de olika databaserna ses i bilaga. 

 

5.2.1 Cinahl 

 

I den här databasen sökte vi först på ämnesordet sexually transmitted diseases. Sedan sökte vi 

på prevention, control och intervention med den booleska sökoperatoren OR. Vidare sökte vi 

på nurs med trunkering. Dessa sökningar kombinerades sedan i sökhistoriken. Vi valde även 

ungdomar (13-18 år), granskade och mellan åren 2004-2009 samt peer-reviewed.  

 

5.2.2 PsykINFO 

 

Sökningen skedde med de ord som föreslagits av psycinfos egen tesaurus. Sökningar gjordes 

med orden sexually transmitted diseases och nurs i trunkerad form. Dessa båda sökord 

kombinerades sedan i sökhistoriken med orden prevention, control och intervention som 

förenats med den booleska sökoperatorn OR. För att begränsa sökningen i databasen söktes 

även på publicerade artiklar mellan åren 2004 och 2009 samt adolescents som i denna databas 

definieras som personer i åldern 13-18 år. Bara de artiklar som granskats (peer-rewived) gicks 

igenom.   
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5.2.3 PubMed 

 

I PubMed användes relevanta Mesh - termer för sökningen. De sökord som användes var 

sexually transmitted diseases, nurs i trunkerad form samt begreppen prevention, intervention 

och control som kombinerades med den booleska sökoperatorn OR. Dessa kombinerades 

sedan i sökhistoriken samt begränsades av publiceringsår (senaste fem åren), ålder 

(adolescents 13-18 år), peer-reviewed samt språk engelska eller svenska. 

  

5.3 Kvalitetsgranskning 

 

I denna studie har granskning gjorts utifrån mallar för kvalitativa och kvantitativa studier 

enligt Willman och Stoltz (2006). Mallarna har modifierats genom att de frågor som inte gav 

ett ja eller nej svar uteslöts, Willman och Stoltz (2006) menar att protokollet kan utvecklas 

eller kompletteras om detta är nödvändigt. Detta gjordes på grund av att en procentsats skulle 

kunna räknas ut. I användandet av dessa mallar som består av ja och nej frågor samt ett vet ej 

alternativ gavs artiklarna ett poäng för varje kriteriet som denna uppfyllde som högst kunde 

artiklar som var kvantitativa få 16 poäng och kvalitativa artiklar få 14 poäng. Av dessa poäng 

räknades sedan en procentsats ut där vi valt att ge de artiklar med högre än 70 % hög validitet 

och de artiklar som fick 50-69 % räknas som medelhög validitet. Granskningsresultat under 

50 % ger låg validitet och dessa artiklar exkluderas ur studien. För att vidare validera 

artiklarna granskades de först av författarna enskilt för att sedan jämföra resultaten, vilka 

överensstämde med varandra.  

 

5.4 Etiskt resonemang 

 

Forsberg och Wengström (2003) menar att det vid presentation av resultat i en systematisk 

litteraturstudie, bör reflekteras över etiska aspekter. Det är betydelsefullt att få tillstånd från 

etisk kommitté. De artiklar som ingår i en systematisk litteraturstudie bör då ha ett etiskt 

resonemang och fått tillstånd från en etisk kommitté. Fusk och oärlighet som till exempel 

plagiat av data eller förvrängning av forskningsprocessen får inte förekomma. Vissa av 

artiklarna som analyserats och använts i vårt resultat har ett tydligt etiskt resonemang, de 

artiklar där detta inte framgått lika tydligt har vi läst igenom och själva avgjort om dessa för 

en etisk diskussion. Resultatet har inte påverkats av författarnas förförståelse eller 
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föreställningar, även resultat som inte stödjer våra egna uppfattningar kring området har lyfts 

fram i resultat och diskussion. 

 

6. Resultat 

 

Huvudteman som presenteras i resultatet. 

 

-Kommunikation mellan vuxna och ungdomar 

-Det vårdande mötet 

-Information 

-Föreställningar kring sexuellt övergörbara infektioner 

-Samhällets normer och värderingar 

 

 

 

6.1 Kommunikation mellan vuxna och ungdomar. 

 

Bull och Shlay (2005) har uppmärksammat bristen på kommunikation, kring sexuellt 

beteende, mellan ungdomar och deras föräldrar i sin studie. De skriver att deltagarna uttryckt 

att de inte känner sig bekväma att samtala kring detta ämne med sina föräldrar. Hayter (2005) 

har i sin studie kommit fram till liknande resultat då deltagarna framfört behov av att ha 

någon vuxen att prata med, kring sex och samlevnad, som står utanför familjen. Även här har 

ungdomar framfört att det många gånger känns obekvämt att samtala med sina föräldrar 

gällande dessa frågor, oftast på grund av rädsla inför föräldrarnas reaktioner. Även Teitelman, 

Ratcliffe och Cederbaum (2008) talar om detta då deras resultat stödjer det som litteratur 

tidigare visat vilket är ett samband mellan föräldrars och deras barns kommunikation om 

sexuella risker och att brist på kommunikation med föräldrar kan få tonåringar att vända sig 

till kamrater vilket i sig kan leda till att de väljer att har sex utan kondom.    

 

Teitelman, Ratcliffe och Cederbaum (2008) visar med sin studie att risken att flickor har sex i 

tidig ålder minskar om mammorna samtalar med sina döttrar om att vänta med att ha samlag. 

Vidare har de kommit fram till att moderns normer och föreställningar påverkar dotterns 

handlingar. Bull och Shlay (2005) skriver också om moderns betydelse då ett nära 

känslomässigt förhållande till henne upplevs som en trygghet av ungdomar samt ger ett 

förtroende för att kunna samtala kring sex och samlevnad. Teitelman, Ratcliffe och 
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Cederbaum (2008) menar vidare att mödrar har mer kommunikation med sina döttrar 

angående sexuella risker, påtryckningar från sina partners och grupptryck från andra kamrater, 

än vad fäder har. Ungdomar som kommunicerar om sexuella risker med sina mödrar samt 

med sina fäder om hur man kan motstå det sexuella trycket visade sig använda 

preventivmedel kontinuerligt vid samlag. Det visade sig i studien vara fem gånger sannolikare 

att de flickor som rapporterade att de även talade med sina färder om att motstå sexuell press 

fick en vana till STD/HIV prevention. Forskarna menar att god kommunikation mellan fäder 

och döttrar kan vara viktigt för att hjälpa flickorna att motstå påtryckningar från manliga 

partners.  

 

Teitelman, Ratcliffe och Cederbaum (2008) skriver att sjuksköterskan spelar en unik roll för 

att underlätta moder och dotter diskussioner som innefattar olika former av sexuell press och 

strategier för att vidareutveckla lämpliga insatser. Sjuksköterskan kan hjälpa föräldrar med 

åldersrelaterade och lämpliga rekommendationer samt få fram resurser för att inleda 

kommunikation och ge lämplig information till sina barn. Detta stöd kan ge föräldrar ett 

nytänkande som kan leda till en ökad kommunikation mellan förälder och barn om STD/HIV 

prevention. I deras studie fick föräldrarna godkänna en teknik, utarbetad av forskarna, som de 

ansåg passande för att öka sina kunskaper kring sex och samlevnad och därmed även förbättra 

kommunikationen med sina barn. Den metod som här användes, för att främja en ökad 

avhållsamhet samt säkrare sexvanor bland ungdomar, var rollspel.      

 

6.2 Det vårdande mötet 

 

Hayter (2005) har intervjuat ungdomar kring vad de anser är viktigt vid ett vårdbesök 

gällande sexuell hälsa. Det framkom här att ungdomar anser att sekretess och attityder hos 

vårdgivarna är av stor vikt, samt att vårdare inger trygghet och fungerar som ett samtalsstöd. 

Hogben, Bloom, McFarlane, Lawrence och Malotte (2004) kommer fram till liknande resultat 

och visar att stöttning, vägledning och uppmuntran från vårdgivare är något som en person 

smittad av en sexuellt överförbar infektion uppskattar och behöver. En studie gjord av 

McClure, Scholes, Grothaus, Fishman, Reid, Lindenbaum och Thompson (2006) visar att 

vårdarnas kunskap, självförtroende och bekvämlighet inom området sex och samlevnad är 

associerat med antalet klamydiaundersökningar som genomförs. De menar vidare att brister 

hos vårdpersonal inom dessa områden leder till obekvämlighet vid bemötandet av ungdomar 
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som är i behov av information och råd kring sex och samlevnad. Interventioner för att öka 

antalet klamydiaundersökningar, menar de, kan rikta sig till att ändra vårdarnas attityder och 

föreställningar gällande klamydia samt sex och samlevnad.  

 

Royer och Zahner (2009) menar i sin studie att det är lika viktigt att behandla personen som 

drabbats av en sexuellt överförbar infektion som det är att behandla själva infektionen. Vidare 

skriver de att missförstånd gällande information kring sexuellt överförbara infektioner lättare 

upptäcks om hela individen behandlas det vill säga att alla dimensioner av hälsa kartläggs av 

vårdgivaren, vilket i sin tur förbättrar utbildning och rådgivning kring ämnet. De menar även 

att detta till viss grad skulle minska andelen som smittas av dessa infektioner. McNulty, 

Thomas, Bowen, Buckley, Charlett, Gelb, Foy, Sloss och Smellie (2008) har genomfört en 

studie med workshops för vårdgivare med syftet att öka testandet för klamydia bland 

ungdomar. Under dessa workshops diskuterades det kring sexuellt överförbara infektioner. 

Bland annat informerades och diskuterade personal kring riskgrupper, biverkningar av 

klamydia samt föreställningar bland vårdpersonal och ungdomar. Resultatet visade en 33%-ig 

ökning av andelen ungdomar som testades för klamydia efter att personal medverkat i studien.   

 

McClure, Scholes, Grothaus, Fishman, Reid, Lindenbaum, och Thompson (2006) visar i sin 

studie att vårdare inte testar ungdomar för klamydia på grund av att de tycker det känns 

obekvämt att samtala kring sex och samlevnad under icke gynekologiska undersökningar samt 

på grund av tidsbrist och otillräckliga riktlinjer för hur/när test för sexuellt överförbara 

infektioner ska genomföras. Hayter (2005) uppmärksammar ungdomsgårdar som en plats där 

ungdomar känner sig trygga. Vidare beskrivs i studien att tillgängliga sjuksköterskor på 

ungdomsgårdar är ett uppskattat inslag för ungdomarna, då dessa får möjlighet att samtala 

med en professionell person gällande sex och samlevnad i en miljö där de känner sig trygga. 

Hayter (2005) tar upp att primärvården/folkhälsan ska fortsätta utveckla tjänster för ungdomar 

genom att nyttja områden där de känner sig trygga, för att främja det fortsatta 

preventionsarbetet gällande sexuellt överförbara infektioner.  
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6.3 Information  

 

Hayter (2005) belyser att ungdomar lättare tar till sig information och vågar öppna sig på 

platser där de känner sig trygga. Jones. R (2008) visar en ny metod i sin studie där 

informationen till unga kvinnor gers via handdatorer där en kort film på ca 40 min visas och 

budskapet handlar om HIV riskreduktion och den ska reflektera en ny medvetenhet för 

kvinnor om kvinnovärde. En video i detta format kan visas på ex handdatorer eller 

mobiltelefoner och detta främjar en känsla av privatliv. Alla kvinnorna i studien trodde att 

videon kunde hjälpa tjejer att hantera svår situation som exempelvis att säga nej till en partner 

som inte vill använda kondom vid samlag. Resultatet av denna studie ger stöd för framtida 

studie för att undersöka effekten av en rad olika video som fokuserar på beteendeförändring.  

 

Jemmott III, Jemmott, Braverman, Fong (2005) har i sin studie testat effektivitet av ett 

interventionsprogram. Detta program syftade till att minska andelen oskyddade samlag bland 

deltagarna. I interventionsgrupperna uppmärksammades föreställningar kring HIV/STD, 

illustration av korrekt kondomanvändning samt beskrivning av hur den andra parten övertygas 

att använda sig av kondom ingick. Det samtalades även kring myter och olika faktorer som 

leder till oskyddat sex så som alkohol eller droger. Resultatet visar att andelen oskyddade 

samlag hos interventionsgruppen hade minskat vid uppföljningen efter 12 månader. Det 

framkom även att de som deltagit i gruppen hade färre sexualpartners. Samtidigt visades 

ingen skillnad mellan grupperna gällande frekvensen av kondomanvändning, antal 

sexualpartners eller förekomst av STD vid 3 månaders/ 6 månaders uppföljningarna. 

Morrison-Beedy, Carey, Kowalski och Tu (2005) har genomfört en liknande intervention där 

rollspel genomförts samt HIV relaterad information givits för att motivera till ändrat 

riskbeteende.  Även de talar om att förhandla med sin partner kring kondomanvändning och 

säkrare sexualvanor. Illustration av kondomanvändning samt var man kan köpa/få tag i 

kondomer ingick i interventionen, detta för att förhindra att unga tjejer hamnar i dilemman 

som kan medföra HIV eller STD. Interventionen resulterade i ett ökat förtroende för 

kondomer och ändrade åsikter kring kondomanvändning vilket är ett viktigt steg mot 

beteendeförändring. Samtidigt visade det sig att deltagarna i studiens kontrollgrupp var mer 

troliga att samtala med sina partners kring säkert sex, vilket innebär att interventionen inte 

haft någon signifikant inverkan på detta område. Villarruel, Jemmott III och Jemmott (2006) 

har i sin intervention använt informationsvideor, interaktionsövningar och 
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egenskapsbyggande aktiviteter för ungdomar indelade i mindre diskussionsgrupper med syftet 

att minska sexuellt riskbeteende. Studien visade att interventionsgruppen hade mindre sexuellt 

umgänge, färre sexualpartners samt ökad kondomanvändning. 

 

6.4 Föreställningar kring sexuellt överförbara infektioner 

 

Hayter (2005) skriver att information till ungdomar från utbildad personal gällande sex och 

samlevnad är viktigt för preventionsarbetet. Han uppger att ungdomar får fel information från 

vänner, då myter och falska uppfattningar kring sexuellt överförbara infektioner sprids bland 

ungdomar. I Royer och Zahner ’s (2009) studie bekräftas detta då vårdarna som deltagit 

upptäckt att ett antal ungdomar är av uppfattningen att sexuellt överförbara infektioner smittar 

via allmänna toaletter eller blöta handdukar. Vidare upptäcktes missförstånd kring HIV/AIDS 

då det framkom resonemang kring att enbart homosexuella män drabbas av denna sjukdom. 

Bull och Shlay (2005) tar också upp detta, där även Internet och TV nämns som källor där 

missvisande information kan uppfångas.  Royer och Zahner (2009) visar vidare att det finns 

många missförstånd gällande sexuellt överförbara infektioner och dess symptom bland 

ungdomar. De vårdare som uttalar sig i denna studie talar om att det finns så många sexuellt 

överförbara infektioner som kretsar i samhället att ungdomar har svårt att skilja på dem och 

vilka symptom som förknippas med dessa. Vårdarna i studien identifierade ytterligare ett 

problemområde då många ungdomar inte är medvetna om att dessa infektioner kan vara 

asymtomatiska eller att de även kan drabbas av smittor via oralsex samt att de efter 

behandling för en könssjukdom tror sig vara immuna mot framtida infektioner av denna typ. 

Ett annat missförstånd som identifierades av vårdarna i studien var att ungdomar går på 

utseendet på sin partner för att avgöra om denne har en sexuellt överförbar infektion eller inte. 

Det talades om kondomanvändning och ungdomars föreställningar kring dessa. Denna studie 

visar att många ungdomar inte är medvetna om att infektioner som herpes eller andra 

sjukdomar som innefattar genitala vårtor kan smitta trots användning av kondom. Royer and 

Zahner (2009) påpekar att CSM modellen är ett bra instrument för att identifiera ungdomars 

föreställningar och känslor kring sexuellt överförbara infektioner. Modellen består av olika 

frågeställningar anpassade för att identifiera missförstånd hos ungdomar kring orsak till 

smitta, konsekvenser av smitta samt behandling av smitta.  
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6.5 Samhällets normer och värderingar 

 

Hogben, Bloom, McFarlanea, Lawrence, Malotte (2004) visar i sin studie att rädslan för att en 

utomstående person ska få reda på att individen drabbats av en sexuellt överförbar infektion är 

något som hindrar personer från att uppsöka vårdinrättning vid misstanke av dessa 

infektioner. Vidare talas om smittskyddslagar och det uppfattas som skamligt att den andra 

parten måste kontaktas. Det framkommer i studien att personer som drabbats av sexuellt 

överförbara infektioner är rädda för att detta ska påverka deras rykte om utomstående skulle 

få reda på att de drabbats av en sexuellt överförbar infektion och en sådan sak som att namn 

ropas upp i väntrum tas upp som en bidragande faktor till denna rädsla. Även Royer och 

Zahner (2009) har uppmärksammat detta och skriver att sociala normer i samhället skapar 

skamkänslor hos ungdomar gällande dessa infektioner. I denna studie upptäcktes även 

skillnader mellan könen i den här frågan då kvinnor oftast känner mer skamkänslor än vad 

män i samma situation gör. Royer och Zahner (2009) visar i sin studie att skamskänslor 

förknippas med sexuellt överförbara infektioner till följd av sociala normer och värderingar i 

samhället kring dessa infektioner. Gällande undervisning visar studien att okunskap upplevs 

som pinsamt vilket gör att ungdomar inte ställer frågor eller berättar om de inte förstått given 

information. 
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7. Metoddiskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka omvårdnadsforskning gällande interventioner inom 

preventionsarbetet mot sexuellt överförbara infektioner bland ungdomar. Vi upptäckte under 

arbetets gång att interventioner inom detta område som riktar sig mot sjukvårdens ansvar var 

svåra att hitta. Detta har gjort att vi även inkluderat vissa studier i resultatet där 

angreppspunkter för framtida interventioner skulle kunna genomföras.   

 

Först gjordes några allmänna sökningar i databaserna på begreppen sexuellt överförbara 

infektioner, prevention och kontroll. Detta för att få en snabb överblick på artiklar publicerade 

inom området. Sedan undersöktes de artiklar som sökningen gett och här identifierades flera 

problemområden inom området. Genom att diskutera dessa i förhållande till vad vi egentligen 

ville belysa i denna studie kom vi fram till att interventioner inom preventionsarbetet gällande 

sexuellt överförbara infektioner var det som vi ville lägga fokus på. Vidare diskuterades det 

kring sjuksköterskans ansvar och roll inom detta område, vilket resulterade i att genom lagar 

och författningar samt diverse litteratur hittades källor som visar att detta ligger under 

sjuksköterskans ansvarsområde. Sedan letades det efter relevant information som kunde 

användas i bakgrund.  

 

Sökningen som resultatet i studien är baserad på inkluderade de begrepp som formulerats i 

syftet. Genom att kombinera slutligen valda sökord, som finns beskrivna i metoden, uppkom 

de artiklar som fokuserar på könssjukdomar samt innehåller någon av/alla ord som 

kombinerats med den booleska sökoperatorn OR. För att få fram artiklar med fokus på 

omvårdnad valdes det att lägga till nurs i sökningen.  

 

Eftersom fokus lades på sexuellt överförbara infektioner (sexually transmitted diseases) kan 

det finnas brister i sökningen som medfört konsekvensen att artiklar kan ha missats. 

Begränsning av sökningen gjordes, artiklar publicerade mellan åren 2004-2009 inkluderades, 

detta för att sökningen skulle ge aktuell forskning, och även begränsa den stora mängd 

irrelevanta artiklar som uppkom i studiens första sökning. Den stora sökningen resulterade i 

ett bredare urval i exklusionskriterierna vilket medförde att Asien och Afrika även 

exkluderades. Innan de exkluderades gjordes en överblick av artiklar från dessa världsdelar 

och här ansågs det att ett stort antal av dessa artiklar inte bidrog något till denna studies syfte 
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på grund av kulturskillnader och även att en mängd av de artiklar tog upp ämnen som valts att 

exkluderas tidigt i studien som exempelvis prostitution och kriminallitet. De artiklar som 

ingår i denna studie är huvudsakligen från USA. Den omvårdnadsteori som används i denna 

studie är Dorothea Orems egenvårdsteori vilket bedömdes passa till studiens syfte och 

resultat.  

 

8. Resultatdiskussion 

 

Från Orems egenvårdsteori har vi valt att fokusera på de fem hjälpområden hon har definierat 

där sjuksköterskan kan hjälpa en individ då vi anser att dessa är mest relevanta för vårt syfte. 

Som Orem skriver kan dessa hjälpområden användas individuellt eller i kombination med 

varandra och vi har valt att anknyta de områden som anknyter till vårt problemområde. 

 

Något som framkom i resultatet var vikten av god kommunikation mellan föräldrar och 

ungdomar kring sex och samlevnad. Det visade sig att de ungdomar som samtalar med sina 

föräldrar kring dessa frågor löper mindre risk för sexuell ohälsa. (Bull och Shlay, 2005;  

Ratcliffe och Cederbaum, 2008; Hayter, 2005) Sjuksköterskan kan stödja denna relation 

genom att ge föräldrar information eller kunskap med målet att hjälpa föräldrar inleda 

kommunikation med sina barn. Vi diskuterar kring detta i anknytning till Orems 

egenvårdsteori (2001), där stöttning kan hindra föräldrar att känna misslyckande och att 

förhindra att de känner ett besvärade inför en diskussion med sitt/sina barn. Orem (2001) 

skriver gällande hjälpområdet ‖skapa en utvecklande miljö‖ att sjuksköterskan kan skapa 

tillfällen för kommunikation mellan individer för att stötta och stödja. Under vår diskussion 

kring detta framkom ett förslag på framtida forskning där samtalsgrupper för föräldrar 

gällande kommunikation kring sex och samlevnad med sina barn skulle kunna ha positiv 

inverkan. Vidare diskuterar vi runt sjuksköterskan och ytterligare forskning kring hur hon kan 

stödja dessa samtalsgrupper samt inspirera till att kommunikation mellan föräldrar och deras 

barn förbättras inom detta område.  

 

Orem (2001) talar om stöttning inom vården till barn och ungdomar där hon tar upp att det 

inta bara är miljön runtomkring som spelar in, utan att det även handlar om att förändra 

individernas attityder, värderingar och självbild och detta genom vägledning i exempelvis 

grupper. Här menar Orem (2001) att miljöaspekten och undervisningen påverkar effekten av 



  20 

den hjälp eller information som ges samt att det är viktigt med informationen som är anpassad 

till personernas erfarenheter, bakgrund, livsstil och deras tankesätt och föreställningar. 

Något som uppkommit under vår diskussion kring resultatet är att ungdomar verkar uppskatta 

att få information där de känner trygghet och lugn. Det är även viktigt att informationen 

kommer från tillförlitlig källa. Med detta uppkom diskussion kring att ha sjuksköterskor ute 

bland ungdomarna på exempelvis fritidsgårdar. Ett team som jobbar på ett antal valda 

fritidsgårdar runt om i de olika länen. För att ungdomarna ska känna trygghet kan det vara bra 

att dela upp dem i grupper där tjejerna är för sig och killarna för sig och även att man anpassar 

grupperna utefter ålder. Genom att Sjuksköterskor delar upp ungdomar i mindre grupper som 

är ålders och köns klassificerade får de möjligheter att fråga samt diskutera och med det anser 

vi otillförlitlig information kan minska.     

 

Något som framkom i denna studie var hur viktigt bemötande från vårdpersonal är då 

individer drabbade av sexuellt överförbara infektioner söker vård. Sekretess och attityder hos 

vårdpersonal visade sig vara faktorer som var av stor vikt för ungdomar. (Hayter, 2005, 

Hogben et al. (2004). Vidare visar resultatet att stöttning, vägledning och uppmuntran hjälper 

ungdomar att känna trygghet och uppleva ett bra bemötande i vården. Orem (2001) talar just 

om dessa hjälpområden för sjuksköterskor i sin egenvårdsteori. Då Orem (2001) menar att 

vägledning bygger på god kommunikation mellan vårdare och patient anser vi att 

sjuksköterskan har ett ansvar att värna om denna kommunikation. Hon menar vidare att 

sjuksköterskan kan hjälpa en individ genom att vägleda denna då egna val ska göras, till 

exempel förändring av ett beteende, detta skriver hon kan ske genom att sjuksköterskan ger 

förslag, instruktioner eller rekommendationer samt motiverar patienten. Vi tycker att 

utbildning till personal inom detta område kan bidra till att vården för dessa patienter 

förbättras. McClure et al. (2004) talar om just detta i sin studie som visar att vårdpersonalens 

bekvämlighet inom detta område påverkar bemötandet av dessa ungdomar och även de menar 

att interventioner för vårdpersonal där föreställningar diskuteras och information kring sex 

och samlevnad ges kan öka tryggheten och förbättra bemötande för ungdomar som söker 

sjukvård till följd av en sexuellt överförbar infektion. McNulty et al. (2008) genomförde 

workshops med syftet att öka kunskapen för klamydia. Detta tycker vi är ett bra 

tillvägagångssätt som skulle kunna användas för flera sexuellt överförbara infektioner där 

vårdpersonal får information i smågrupper för att sedan diskutera detta med varandra. Studien 

visar också att just denna intervention ökade andelen klamydiaundersökningar som 

genomfördes.   
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Samhällets normer och värderingar var något som diskuterades i de studier som inkluderats i 

resultatet. Rädsla för att utomstående ska få reda på att en individ drabbats av en sexuellt 

överförbar infektion hindrar personer som drabbats från att uppsöka vård då de har 

uppfattningen att brist på sekretess kan leda till ryktesspridning och medför skamkänslor. 

(Hogben et al. 2004, Royer at al. 2009). Detta är något som vi i gruppen diskuterat om då vi 

själva haft en hypotes om att ungdomar tycker att sexuellt överförbara infektioner är något 

som upplevs som pinsamt, samt att skamkänslor inför att informationen skulle kunna spridas 

påverkar hur de hanterar situationen. Någon intervention på hur samhällets normer och 

värderingar skulle kunna förändras inom detta område har vi inte lyckats hitta men vi tror att 

utveckling av sexualundervisning samt ett öppnare förhållningssätt inom vården gällande sex 

och samlevnad är bra angreppspunkter för interventioner. Något konkret som togs upp i en av 

studierna var att namn ropas upp i väntrummen, vilket ungdomar ansåg minskade sekretessen 

vid vårdbesök. Genom att göra vidare studier som visar hur ungdomar upplever att 

sekretessen sköts på vårdinrättningar gällande sexuellt överförbara infektioner skulle kunna 

ge ytterligare angreppspunkter för framtida interventioner. 

 

Olika interventioner som syftar till att minska sexuellt riskbeteende hos ungdomar har 

framkommit i resultatet. Något som genomförts i flera studier är diskussioner och information 

i smågrupper eller workshops. Jemott III et al. (2005) och Morrison-Beedy et al. (2005) har 

genomfört liknande studier där olika tillvägagångssätt använts för att informera kring 

kondomanvändning, partnerkommunikation gällande säkra sexualvanor samt riskfaktorer som 

kan leda till sexuellt överförbara infektioner. Dessa interventioner har visats leder till ökad 

förtroende för kondomanvändning samt en minskning av andelen oskyddade samlag. Vi anser 

att workshops eller smågrupper där diskussioner kring sex och samlevnad genomförs är ett 

bra sätt för att öka kunskap och minska riskbeteende hos ungdomar. I dessa studier har 

illustrationer, rollspel, informationsvideor och gruppaktiviteter används för att utveckla 

lärandet. Orem (2001) talar just om att som vårdare skapa en utvecklande miljö för att 

motivera individer till att sätta mål eller förändra sitt beteende. Vidare menar hon att 

individuella behov ska strävas efter att tillgodoses och att vårdpersonalens kreativitet är en 

viktig nyckel för att kunna skapa en utvecklande miljö.  

 

Vi diskuterade kring Orems identifierade hjälpområde att kunna skapa en utvecklande miljö i 

förhållande till de interventioner som tagits upp i resultatet och kom fram till att kreativitet i 
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informationsgivandet till ungdomar är en bra förutsättning för att få ett positivt resultat. De 

interventioner som tagits upp i studien visar även att andra tillvägagångssätt så som rollspel, 

illustrationer och gruppaktiviteter gett positiva resultat. Genom att som sjuksköterska tänka 

kreativt och utforma informationen efter ungdomars behov och inlärningsnivå tror vi att de 

ungdomar som får informationen lättare tar det till sig och därigenom även får lättare att 

reflektera över sin sexualitet och sitt sexuella beteende. Orem (2001) menar precis detta då 

hon skriver att en utvecklande miljö även handlar om att ändra en persons attityder, 

värderingar och självbild. 

 

Sammanfattningsvis visar denna studie att flera faktorer spelar in när det gäller att förhindra 

sexuellt riskbeteende och sexuellt överförbara infektioner hos ungdomar. Flera 

angreppspunkter har identifierats där sjuksköterskan spelar en viktig roll i preventionsarbetet. 

Genom att som sjuksköterska sträva efter att se individuella behov och behandla området sex 

och samlevnad som alla andra viktiga omvårdnadsområden som diskuteras vid vårdbesök kan 

hon bidra till att minska förekomsten av sexuellt överförbara infektioner. Att handla utifrån 

Orems egenvårdsteori och de fem hjälpområden som identifierat för sjuksköterskor i 

förhållande till ungdomar samt sex och samlevnad anser vi är relevant i det framtida 

preventionsarbetet då denna teori visat sig anpassbar till de studier som tagits upp i arbetet 

och gett positivt resultat. Denna studie visar att sjuksköterskan genom att se individuella 

behov, stödja, vägleda, utbilda och skapa utvecklande miljöer för ungdomar som drabbats av 

sexuellt överförbara infektioner eller uppvisar sexuellt riskbeteende kan bidra till 

preventionsarbetet mot dessa infektioner.
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behandlingens kvalité men 

förväntningarna på sekretess var 

inte lika höga.  

Medel 

Antonia M. Villarruel, 

John B. Jemmott III,  

Loretta S. Jemmott. 

(2006) 

ARCH PEDIATR 

ADOLESC MED:A 

Randomized Controlled 

Trial Testing an HIV 

Prevention Intervention for 

Latino Youth 

Att testa hur effektivt ett 

interventionsprogram 

gällande prevention av 

sexuellt riskbeteende hos 

latinamerikanska 

ungdomar är.  

Randomiserad kontrollerad 

studie. Från April 2000 till 

Mars 2003 med datainsamling 

före och innan interventionen 

samt efter 3, 6 och 12 

månader. 

Visar att bevis finns som stödjer 

att HIV intervention kan minska 

sexuell aktivitet samt öka 

kondomanvändning.  

Hög 
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John B. Jemmott III, 

Loretta Sweet 

Jemmott, Paula K. 

Braverman, Geoffrey 

T. Fong,  

(2005) 

ARCH PEDIATR 

ADOLESC MED: HIV/STD 

Risk Reduction 

Interventions 

for African American and 

Latino Adolescent 

Girls at an Adolescent 

Medicine Clinic 

Avgöra hur effektiv en 

riskreduktions intervention 

är för att minska andelen 

självrapporterade 

oskyddade samlag hos 

afroamerikanska och 

latinamerikanska 

ungdomar. 

Randomiserad kontrollerad 

studie med uppföljningar var 

3:e, 6:e och 12:e månad. 682 

deltog i studien och snittåldern 

på deltagarna var 15,5 år. 

Egenskapsbaserade 

interventionsprogram för 

STD/HIV kan minska sexuellt 

riskbeteende.  

Hög 

Matthew Hogben, 

Rebecca ledsky, Susan 

Middlestadt, Nancy 

Vandevanter, Peter 

Messeri, Cheryl 

Merzel, Amy Bleakly, 

C. Kevin Malotte, C. 

Kristina Sionean och 

Janet S. ST. Lawrence. 

(2005) 

Pshycology, Health & 

Medicine: Pshycological 

mediating factors in an 

intervention to promote 

adolescent health care-

seeking.  

Undersöka psykologiska 

förmedlande faktorer som 

författarna ville påverka 

genom en intervention. 

Workshops i smågrupper 

genomfördes vid tre tillfällen, 

313 personer i åldern 11 till 21 

deltog. Kvantitativ studie.  

Studien visade att ungdomarna 

fick mer positiv inställning till 

sjukvård, utvärderade sjukvården 

mer positivt samt utvecklade 

större intentioner till att söka vård 

för sexuellt överförbara 

infektioner. Uppfattningar om 

sociala normer  gällande sexuellt 

överförbara infektioner ändrades 

inte. 

Medel 

Rachel Jones 

(2008) 

Soap opera video on 

Handheld Computers to 

Reduce Young Urban 

Women`s HIV Sex Risk 

Att utveckla en såpopera 

video för att kommunicera 

kring olika teman gällande 

HIV riskreduktion. 

Kvasi- exprimentell studie. 76 

deltog i studien. De delades 

upp i två grupper där den ena 

gruppen fick se en video- 

baserad intervention inom  

HIV risk reduktion medan den 

andra gruppen fick se en 

kontroll video skapad för att 

beskriva yrken inom hälso- 

och sjukvård och datateknik. 

Båda filmerna var 43 min 

långa och visades på 

handdatorer.   

Begreppsmässiga grunder för 

studien var att få fram vad 

kvinnorna hade för känslor kring 

begreppet makt och se om de 

kunde skapa en förändring genom 

att visa en berättelse. Den har ett 

budskap som handlar om HIV 

riskreduktion och den ska 

reflektera en ny medvetenhet för 

kvinnor om kvinnovärde. 

Medel 
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Bilaga 2 
 

 

 

Chinal 

 

 

Sökord Träffar  Lästa abstrakt Lästa artiklar Utvalda artiklar 

MH (Sexually 

transmitted diseases) 

4931 0 0 0 

Prevention or control 

or intervention 

348 435 0 0 0 

Nurs* 453 335 0 0 0 

Sexually transmitted 

diseases AND 

(prevention or control 

or intervention) AND 

nurs* 

264 0 0 0 

Sexually transmitted 

diseases AND 

(prevention or control 

or intervention) AND 

nurs*  
Limits: peer-reviewed, år; 

2004-2009, ålder; 

adolescents (13-18) 

49 25 12 3 
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 Bilaga 3 
 

 

 

PsycINFO 

 

Sökord Träffar  Lästa abstrakt Lästa artiklar Utvalda artiklar 

Sexually transmitted 

diseases 
Descriptor 

2375 0 0 0 

Nurs* 137749 0 0 0 

Prevention OR 

Control OR 

intervention 
Keyword 

362671 0 0 0 

Sexually transmitted 

diseases AND 

(prevention OR 

control OR 

intervention) AND 

Nurs* 

229 0 0 0 

Sexually transmitted 

diseases AND 

(prevention OR 

control OR 

intervention) AND 

Nurs* 
Limits: publicerats senaste 

5 åren, Ålder; adolescents 

(13-18) 

45 30 14 5 
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Bilaga 4 

 

 

 
PubMed 

 

Sökord Träffar  Lästa abstrakt Lästa artiklar Utvalda artiklar 

Sexually transmitted 

diseases 

226 800 0 0 0 

Prevention 950 444 0 0 0 

Control 2 153 867 0 0 0 

Intervention 218 269 0 0 0 

Nurs* ****** 0 0 0 

Prevention OR 

Control OR 

intervention 

2 414 526 0 0 0 

Sexually transmitted 

diseases AND 

(prevention OR 

control OR 

intervention) AND 

Nurs* 

3575 0 0 0 

Sexually transmitted 

diseases AND 

(prevention OR 

control OR 

intervention) AND 

Nurs* 
Limits: publicerats senaste 

5 åren, språk; svenska eller 

engelska, Ålder; 

adolescents (13-18) 

195 33 8 4 
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Bilaga 5 

 

 

Protokoll för kvalitets bedömning av studier med kvalitativ metod 

Utformat av Willman m fl 2006. 

Beskrivning av studien 

 

Tydlig avgränsning/problemformulering 

□ Ja □Vet ej □Nej 

 

Patientkarakteristika 

Antal…………………………… 

Ålder…………………………… 

Man/Kvinna……………………. 

 

Är kontexten presenterad? 

□ Ja □Nej □Vet ej 

 

Etiskt resonemang? 

 

Urval 

 

– Relevant? 

□ Ja □Nej □Vet ej 

– Strategiskt? 

□ Ja □Nej □Vet ej 
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Metod för 

 

– urvalsförfarande tydligt beskrivet? 

□ Ja □Nej □Vet ej 

– datainsamling tydligt beskriven? 

□ Ja □Nej □Vet ej 

– analys tydligt beskriven? 

□ Ja □Nej □Vet ej 

 

Giltighet 

 

– Är resultatet logiskt, begripligt? 

□ Ja □Nej □Vet ej 

– Råder datamättnad? 

□ Ja □Nej □Vet ej 

– Råder analysmättnad? 

□ Ja □Nej □Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

 

– Redovisas resultatet klart och tydligt? 

□ Ja □Nej □Vet ej 

– Redovisas resultatet i förhållande 

till en teoretisk referensram? 

□ Ja □Nej □Vet ej 

 

Genereras teori? 

□ Ja □Nej □Vet ej 
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Bilaga 6 

 

 

Protokoll för kvalitets bedömning av studier med kvantitativ metod 

Utformat av Willman m fl 2006. 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod 

□ RCT 

□ OCT (ej randomiserad) 

□ Multicenter, antal center……………………. 

□ Kontrollgrupp/er…………………………….. 

Patientkarakteristika 

Antal………………………………………….. 

Ålder………………………………………….. 

Man/Kvinna…………………………………… 

 

Kriterier för exkludering 

 

Adekvata exklusioner 

□Ja □Nej 

 

Intervention 

………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

Vad avsåg studien att studera? 

 

Dvs. vad var primära resp. sekundära effektmått…………………………… 



  37 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Urvalsförfarandet beskrivet? 

□Ja □Nej 

 

Representativt urval? 

□Ja □Nej 

 

Randomiseringsförfarande 

beskrivet? 

□ Ja □Vet ej □Nej 

 

Likvärdiga grupper vid starten? 

□ Ja □Vet ej □Nej 

 

Analyserade iden grupp som de 

randomiserades till? 

□ Ja □Vet ej □Nej 

 

Blindning av patienter? 

□ Ja □Vet ej □Nej 

 

Blindning av vårdare? 

□ Ja □Vet ej □Nej 

 

Blindning av forskare? 

□ Ja □Vet ej □Nej 
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Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven? 

□ Ja □Vet ej □Nej 

 

Bortfallsstorleken beskriven? 

□ Ja □Vet ej □Nej 

 

Adekvat statistisk metod? 

□ Ja □Vet ej □Nej 

 

Etiskt resonemang? 

□ Ja □Vet ej □Nej 

 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

 

Är instrumenten valida? 

□ Ja □Vet ej □Nej 

 

Är instrumenten reliabla? 

□ Ja □Vet ej □Nej 

 

Är resultatet generaliserbart? 

□ Ja □Vet ej □Nej 

 

 

 


