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SAMMANFATTNING 

 

Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Att lindra lidande och att 

främja hälsa som är ett föränderligt mångdimensionellt fenomen ingår i sjuksköterskans 

ansvarsområden. Hjärtinfarkt kräver akut behandling och kan påverka vardagliga livet såväl 

som sex- och samlivet. Det sekundärpreventiva arbetet innefattar bland annat att stödja patient 

och närstående. Sjuksköterskor har svårigheter att diskutera sexuell hälsa och deras kunskap 

om hjärtinfarktens inverkan på sexuell hälsa är bristfällig. 

   

Syftet var att beskriva upplevelser av sexuell hälsa hos personer som har insjuknat i 

hjärtinfarkt. 

 

Metoden var en litteraturöversikt som utfördes med en systematisk sökstrategi. En integrerad 

analys av 16 vetenskapliga artiklar genomfördes i syfte att identifiera likheter och skillnader i 

artiklarnas resultat, vidare för att finna underkategorier och kategorier för att slutligen 

sammanställa till ett syntetiserat resultat. 

 

I resultatet identifierades fyra kategorier; Upplevelser av sexuell funktion, Upplevelser av att 

samtala om sexuell hälsa, Upplevelser av information från sjukvårdspersonal och Upplevelser 

av nära relationer. Det framkom minskad lust och lubrikation, svårigheter att få orgasm samt 

erektil dysfunktion. Det framkom även oro och rädsla för att återuppta sexuella aktiviteter, 

vilket kunde leda till förändrade sexuella aktiviteter. Det fanns också svårigheter att samtala 

om sexuell hälsa med sin partner, närstående och sjukvårdspersonal. Informationen framkom 

som bristfällig och det fanns ökat behov av information om sexuell hälsa. Det framkom också 

att sexuella relationer förändrades och det fanns ett ökat behov av intimitet med icke sexuella 

relationer. Även den kroppsliga uppfattningen förändrades och hjärtinfarkten upplevdes 

påverka existensen. 

 

Slutsatsen är att den sexuella hälsan kan påverkas hos personer som har insjuknat i 

hjärtinfarkt. Med ett personcentrerat förhållningssätt kan sjuksköterskan inom hjärtsjukvård 

utgå från patientberättelsen och tillsammans med patienten identifiera omvårdnadsbehov samt 

vidta omvårdnadsåtgärder. 
 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, Patient, Personcentrerad vård, Sexuell hälsa



 

 

ABSTRACT 
 

Person-centered care is one of the nurse’s core competencies. Alleviate suffering and promote 

health, which is a changeable multidimensional phenomenon, are included in the nurse’s 

responsibilities. Myocardial infarction requires acute treatment and it can affect daily life, as 

well as the sexual life. Secondary prevention includes supporting the patient and relatives. 

Nurses have difficulties discussing sexual health and their knowledge about the impact of 

myocardial infarction on sexual health is insufficient. 

 

The aim was to describe experiences of sexual health in people who have had myocardial 

infarction. 

 

The applied method was a literature review which was carried out with a systematic search 

strategy. An integrated analysis of 16 research articles was conducted in order to identify 

similarities and differences in the results of the articles, further to find subcategories and 

categories to finally compile into a synthesized result. 

 

Four categories were identified in the result; Experiences of sexual function, Experiences of 

discussing sexual health, Experiences of information from health care professionals and 

Experiences of close relationships. It emerged a decreased desire and lubrication, difficulties 

to have an orgasm and erectile dysfunction. There were also an anxiety and fear of resuming 

sexual activities, which could lead to altered sexual activities. Difficulties in discussing sexual 

health with a partner, relatives and health care professionals were also described. Lack of 

sexual counselling was found with an increased need of information of sexual health 

following myocardial infarction. It also emerged that sexual relationships were altered and an 

increased need for intimacy with non-sexual relationships was described. Also the body image 

altered and myocardial infarction affected the existence. 

 

The conclusion is that sexual health can be affected in people who have had myocardial 

infarction. With a person-centered approach and the patient narrative, the nurse in cardiac care 

can together with the patient identify nursing needs and take nursing interventions. 

 

Keywords: Myocardial infarction, Patient, Person-centered care, Sexual health 
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INLEDNING 

 

Hjärtinfarkt är det allmänna begreppet för akut kranskärlssjukdom, vilket definieras som 

hjärtcellsdöd på grund av långvarig syrebrist. Behandlingen innefattar läkemedel och 

ballongvidgning eller kranskärlsoperation. Sekundärpreventiva åtgärder avseende 

livsstilsförändringar kan förebygga ytterligare hjärtinfarkter. Det sekundärpreventiva arbetet 

utgörs även av att stödja patient och närstående. I samband med hjärtinfarkten får patienten en 

livslång diagnos av kranskärlssjukdom vilket kan påverka det vardagliga livet liksom den 

sexuella hälsan. Med ett personcentrerat förhållningssätt har sjuksköterskan inom 

hjärtsjukvård både en betydande roll och ett ansvar att undervisa och stödja personer avseende 

sexuell hälsa. 

BAKGRUND 
 

Hjärtinfarkt 

 

Epidemiologi 

Enligt Nowbar, Gitto, Howard, Francis och Al-Lamee (2019) är kranskärlssjukdom vanligare 

i västerländska länder och den vanligaste dödsorsaken globalt. År 2016 avled mer än nio 

miljoner personer av sjukdomen. Den åldersstandardiserade dödligheten ökar med ålder och 

är högre hos män än hos kvinnor (Nowbar et al., 2019). År 2017 fick 25 300 personer i 

Sverige, 340 personer per 100 000 invånare, kranskärlssjukdom. Av de insjuknade var 96 

procent äldre än 50 år och 60 procent var män. Majoriteten av de insjuknade och avlidna hade 

endast förgymnasial utbildning eller var lågutbildade medan minoriteten av de insjuknade och 

avlidna representerades av eftergymnasialt utbildade kvinnor (Socialstyrelsen, 2018a). År 

2017 avled 24 procent inom 30 dagar. Med framsteg i utredning, behandling och efterföljande 

vård har antalet avlidna i hjärtinfarkt sjunkit från cirka 11 500 personer år 2000 till cirka 4 

700 personer år 2017 (Socialstyrelsen, 2018a). Trots detta är kranskärlssjukdom fortfarande 

den dominerande dödsorsaken i Sverige (Socialstyrelsen, 2018b). 

 

Etiologi 
Kranskärlssjukdom är beroende av riskfaktorer i sin utveckling (Thygesen et al., 2018) och 

förekomsten av riskfaktorerna ökar globalt (Nowbar et al., 2019). Blodfettsrubbning, rökning, 

högt blodtryck, diabetes, bukfetma, psykosociala faktorer, låg konsumtion av frukt och 

grönsaker, riskbruk av alkohol samt fysisk inaktivitet utgör de vanligaste riskfaktorerna för 

hjärtinfarkt globalt hos både män och kvinnor samt vid alla åldrar i alla regioner (Nowbar et 

al., 2019). Även ärftlighet utgör en riskfaktor (Piepoli et al., 2016). 

 

Patofysiologi 
Kranskärl är blodkärl som förgrenar sig över hjärtats yta och förser hjärtmuskeln med syrerikt 

blod. Ateroskleros är fettinlagringar i och på de innersta lagren av blodkärlen. Utvecklingen 

av ateroskleros sker i alla blodkärl i kroppen och är en livslång process som startar redan i 

ungdomsåren. Åderförfettningen kan med tiden orsaka inflammation som medför att det 

skapas en förhårdnad av fett, bindväv och kalk, vilket kallas plack. Utrymmet i blodkärlet blir 

successivt mindre när placket växer (Thygesen et al., 2018). 
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Om placket i kranskärlens vägg brister svarar blodplättar och koagulationsmekanismer med 

att bilda en blodpropp, som helt eller delvis täpper igen kranskärlet. Detta leder till att 

passagen hindras och att blodet inte längre kan syresätta delar av hjärtmuskeln som tidigare 

och det uppstår syrebrist (ischemi). Hjärtmuskelcellerna börjar dö om denna ischemi varar 

längre än 15 minuter, vilket leder till en nekrotisk hjärtmuskelcellsskada. Den skada som 

uppstår kallas för hjärtinfarkt (Thygesen et al., 2018). Död hjärtmuskelvävnad kan inte 

återbildas och med tiden ersätts den delen av hjärtmuskeln istället med bindvävsärr. Skadans 

omfattning kan variera beroende på hur stor del av hjärtmuskeln som dör och därmed kan 

även påverkan på hjärtats pumpförmåga variera (Knuuti et al., 2019). Om kollateral 

cirkulation med nya blodkärl finns till området med nedsatt blodförsörjning kan den del av 

hjärtmuskeln likväl få viss försörjning, vilket medför en mindre omfattning av ischemin och 

skadans utbredning (Leach & Fisher, 2013; Thygesen et al., 2018). 

 

Akut kranskärlssjukdom orsakas genom spontan trombosbildning på grund av plackruptur 

eller plackerosion och omfattar ST-Elevated Myocardial Infarction (STEMI), Non-ST 

Elevated Myocardial Infarction (NSTEMI) samt instabil angina pektoris (Knuuti et al., 2019; 

Thygesen et al., 2018). Vid STEMI föreligger oftast en total ocklusion i kranskärlet. Detta 

medför en transmural ischemi genom hjärtväggens alla delar i det område som försörjs av det 

förträngda kranskärlet. Vid NSTEMI föreligger en partiell ocklusion, vilket medför en 

subendokardiell ischemi med ett visst kvarstående blodflöde. Vid instabil angina pektoris 

föreligger en likartad ischemisk process men utan långvarig nedsättning av blodflödet, vilket 

inte ger en permanent hjärtmuskelskada. Ischemin är fortsatt allvarlig då det finns risk att 

inom kort utveckla en hjärtinfarkt (Knuuti et al., 2019; Thygesen et al., 2018). 
 

Symtom 

Symtomen som uppkommer i samband med hjärtinfarkt kan skilja sig mellan olika personer 

(Leach & Fisher, 2013). Ihållande bröstsmärta, liknande en tyngd eller ett tryck centralt i 

bröstet, beskrivs som det vanligaste symtomet. Vidare kan bröstsmärtan också stråla ut mot 

vänster arm alternativt båda armarna (Fors, Dudas & Ekman, 2014; Gao & Zhang, 2013; 

Leach & Fisher, 2013; Roffi et al., 2016; Ängerud et al., 2016) samt upp mot käke eller nacke 

(Gao & Zhang, 2013; Leach & Fisher, 2013; Roffi et al., 2016). Utöver bröstsmärta kan även 

illamående, andfåddhet och svettningar (Gao & Zhang, 2013; Roffi et al., 2016) samt 

buksmärta upplevas (Gao & Zhang, 2013; Leach & Fisher, 2013; Roffi et al., 2016). Även 

Thygesen et al. (2018) beskriver olika kombinationer av symtom i bröstkorg, buk, armar och 

käke. Vidare framhålls symtom som diffusa obehag under ansträngning eller i vila, till 

exempel andfåddhet och trötthet. Obehagen kan inte alltid avgränsas till ett specifikt område. 

Dessa symtom är inte specifika för hjärtinfarkt utan kan även observeras vid andra 

sjukdomstillstånd. Hjärtinfarkt kan dessutom ge andra atypiska symtom som hjärtklappning 

såväl som inga symtom alls (Thygesen et al., 2018). Atypiska symtom är vanligare hos 

kvinnor, äldre och personer med njursvikt eller demenssjukdom (Roffi et al., 2016).  

 

Initial utredning och behandling 

För att minska skadans omfattning med efterföljande komplikationer finns behov av tidig 

diagnostik och behandling, vilket kräver ett snabbt omhändertagande hos personer som visar 

symtom på akut hjärtinfarkt (Ibanez et al., 2018; Roffi et al., 2016). Anamnes med 

patientberättelsen utgör en central del tillsammans med symtom och kliniska tecken 

(Wallström & Ekman, 2018). Misstanken att symtomen beror på hjärtinfarkt stärks om 

smärtan uppkommer i vila eller förvärras i samband med fysisk ansträngning eller om smärtan 

avtar i vila (Roffi et al., 2016). 
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Cirkulatorisk instabilitet, akut hjärtsvikt och lungödem, symtomgivande hjärtrubbningar 

(arytmier) eller plötsligt hjärtstopp kan också vara betydande i utredningen (Roffi et al., 

2016). Den initiala bedömningen baseras på symtombild, kliniska tecken samt förändringar på 

elektrokardiografi (EKG) och förhöjda värden av den högkänsliga blodmarkören troponin. 

Ekokardiografi, en ultraljudsundersökning kan kontrollera hjärtats rörlighet, hjärtrummens 

storlek samt hjärtklaffarnas funktion och utseende. Kranskärlen kontrolleras med en 

kranskärlsröntgen, vilken också kan bekräfta diagnosen (Ibanez et al., 2018; Roffi et al., 

2016).  

 

Den primära behandlingen vid akut hjärtinfarkt (Ibanez et al., 2018; Piepoli et al., 2016; Roffi 

et al., 2016; Socialstyrelsen, 2018b) syftar till att återställa blodflödet och att minska skadans 

utbredning. Akut revaskulering innefattar ballongvidgning genom percutaneous coronary 

intervention (PCI) alternativt blodproppslösande läkemedelsbehandling (trombolys). Vid 

komplicerade fall av kranskärlsförträngningar eller om PCI bedöms olämpligt genomförs 

istället en öppen kranskärlsoperation; coronary artery bypass graft (CABG). Den 

farmakologiska behandlingen efter hjärtinfarkt innefattar trombocythämmare, betablockerare, 

angiotensionkonvertashämmare (ACE-hämmare) alternativt angiotensinreceptorblockerare 

(ARB), statiner och nitroglycerin (Ibanez et al., 2018; Piepoli et al., 2016; Roffi et al., 2016; 

Socialstyrelsen, 2018b).  

 

Sekundärprevention 

Det sekundärpreventiva arbetet syftar till att multidisciplinärt minska risken för 

återinsjuknande genom att optimera den farmakologiska behandlingen, att stödja förändringar 

av ohälsosamma levnadsvanor samt att stärka hälsosamma levnadsvanor. Betydelsen av 

egenvård betonas (Piepoli et al., 2016; Socialstyrelsen, 2018b). Patientutbildning bör erbjudas 

i alla hjärtrehabiliteringsprogram då information och utbildning är betydande i eftervården av 

hjärtinfarkt (British Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation [BACPR], 

2017; Brown, Clark, Dalal, Welch & Taylor, 2011; Socialstyrelsen, 2018b). Det är också 

betydelsefullt att kombinera både muntlig och skriftlig information samt att upprepa 

informationen (BACPR, 2017; Socialstyrelsen, 2018b). Informationen bör innefatta vikten av 

farmakologisk behandling, resultat av undersökningar och behandlingar, riskfaktorer, 

livsstilsförändringar, kostvanor, fysisk aktivitet och sex- och samliv (BACPR, 2017; Knuuti et 

al., 2019). Socialstyrelsen (2018b) betonar rekommendationerna att stödja rökstopp samt att 

erbjuda regelbunden och individanpassad fysisk träning inom hjärtrehabilitering då det 

minskar risken för dödlighet och återinsjuknande i hjärtinfarkt. Rekommendationerna är också 

betydelsefulla då hjärtinfarkt kan leda till både rörelserädsla, minskade vardagliga aktiviteter 

och en nedsatt kondition (Socialstyrelsen, 2018b; Uchmanowicz, Lisiak, Wleklik, Gurowiec 

& Kałużna-Oleksy, 2019). 

 

Att ha överlevt en hjärtinfarkt kan ge olika upplevelser och det är inte ovanligt med en 

förändrad självbild efter hjärtinfarkt (Feng et al., 2019; Socialstyrelsen, 2018b; Uchmanowicz 

et al., 2019). Andra följder är depression och känslostörningar och även om dessa vanligtvis 

avtar med tiden kan det finnas behov av samtalsstöd och medicinering (Pourafkari, 2015). 

Livskvaliteten kan också påverkas och det är betydelsefullt att även engagera patientens 

närstående i eftervården (Feng et al., 2019; Socialstyrelsen, 2018b; Uchmanowicz et al., 

2019). 
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Sexuell hälsa och sexualitet 
 

Det finns ingen internationellt överenskommen definition av sexuell hälsa men utifrån ett 

förslag av Starrs et al. (2018) inkluderas sexuell hälsa i en evidensbaserad och integrerad 

definition av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).  

  

En svensk översättning av SRHR: 

Sexuell och reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och 

socialt välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion, och 

inte bara avsaknad av sjukdom, dysfunktion eller skada. Därför bör ett positivt 

förhållningssätt till sexualitet och reproduktion bekräfta den roll som njutbara sexuella 

relationer, tillit och kommunikation spelar för självkänslan och det allmänna 

välbefinnandet. Alla människor har rätt att fatta beslut om sina egna kroppar och ha 

tillgång till hälso- och sjukvård och andra hälsofrämjande insatser som stödjer den 

rätten [Folkhälsomyndighetens översättning, 2018, En integrerad definition av sexuell 

och reproduktiv hälsa och rättigheter, Stycke 1]. 

  

För att uppnå SRHR krävs bland annat att individen respekteras i sin kroppsliga integritet, i 

sitt privatliv och sitt personliga självbestämmande (Folkhälsomyndigheten, 2018; Starrs et al., 

2018). Det krävs att individen fritt får definiera sin sexualitet, avgöra om och när individen 

vill vara sexuellt aktiv samt att individen har tillgång till information, resurser, tjänster och 

stöd utan risk för diskriminering. Insatser innefattar bland annat information, rådgivning och 

vård för sexuell hälsa och välbefinnande utifrån en helhetssyn (Folkhälsomyndigheten, 2018; 

Starrs et al., 2018). Även Knuuti et al. (2019) poängterar vikten av att hälso- och 

sjukvårdspersonal bör fråga patienter om sexuell aktivitet samt erbjuda rådgivning.   

  

Med en arbetsdefinition utan officiell hållning skriver World Health Organization [WHO] 

(2006) att sexualitet innefattar kön, könsidentitet och könsroller, sexuell läggning, erotik, 

njutning, intimitet och reproduktion vilka gemensamt har en central roll hos människan. 

Vidare skrivs att sexualitet kan inkludera flera dimensioner och upplevas och uttryckas genom 

tankar, fantasier, värderingar, övertygelser, attityder, lust, roller samt relationer, beteenden 

och sexuell aktivitet. Sexualitet påverkas av samspelet mellan biologiska, psykologiska, 

sociala, ekonomiska, politiska, kulturella, juridiska, historiska, religiösa och själsliga faktorer 

(WHO, 2006). 

 

Sexuell funktion och dysfunktion vid hjärtinfarkt 

 

En viss ökning av blodtryck och hjärtfrekvens uppträder under förspel enligt Levine et al. 

(2012) med en obetydlig övergående ökning som inträffar under sexuell upphetsning. Den 

största ökningen inträffar under 10-15 sekunder av orgasm med en snabb återgång av både 

blodtryck och hjärtfrekvens (Levine et al., 2012). Hos friska unga och medelålders män kan 

sexuell aktivitet med en partner jämföras med låg till måttlig fysisk aktivitet enligt Levine et 

al. (2012), således tre till fyra metaboliska ekvivalenter (MET), som är en mätning på 

syreupptaget under fysisk aktivitet. Tre till fyra ekvivalenter är jämförbart med att gå upp för 

två trappor eller en rask promenad. Denna jämförelse är svår att generalisera till äldre 

personer, personer med nedsatt fysisk kapacitet och personer med kardiovaskulärsjukdom, 

som kan behöva anstränga sig till en högre nivå av utmattning för att få orgasm (Levine et al., 

2012). 
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Personer som har obetydliga eller inga symtom alls under vardagliga aktiviteter efter 

insjuknande i hjärtinfarkt kan återgå till sexuella aktiviteter. Risken för att insjukna i 

hjärtinfarkt på grund av sexuell aktivitet minskas med regelbunden fysisk träning. Hos 

personer som insjuknat i en hjärtinfarkt utan komplikationer och som inte har några symtom 

vid låg till måttlig fysisk aktivitet kan återgå till sexuella aktiviteter efter en vecka (Levine et 

al., 2012). Personer som genomgått öppen kranskärlsoperation bör dock vänta sex till åtta 

veckor innan återgång till sexuella aktiviteter (Levine et al., 2012). Om hjärtinfarkten var 

komplicerad med följd av komplikationer eller kvarstående kranskärlsförträngningar krävs 

ytterligare medicinsk utredning och utvärdering innan sexuella aktiviteter kan återupptas. 

Detsamma gäller personer som upplever symtom av hjärtsjukdom i vila eller under låg 

aktivitet och ansträngning (Levine et al., 2012). 

 

Kronisk hjärt- och kärlsjukdom medför ofta upptäckten av riskfaktorer som högt blodtryck, 

höga blodfetter och ateroskleros som alla inte bara påverkar själva hjärtat utan även de 

blodkärl som försörjer könsorganen, vilket kan resultera i dysfunktion av erektion, 

slemhinnegenomblödning och nedsatt sexuell stimulans (Arenhall, Eriksson, Nilsson, Steinke 

& Fridlund, 2018; Sundbeck, 2013). Sexuell dysfunktion kan orsakas av underliggande 

vaskulära tillstånd, psykosociala och farmakologiska faktorer eller förändringar i förhållandet 

till partnern som följd av sjukdomen (Knuuti et al., 2019). Även om inga studier som 

publicerats efter år 2011 har kunnat hitta ett konsekvent samband mellan de flesta moderna 

läkemedel vid hjärt-kärlsjukdom och erektil dysfunktion kan tiaziddiuretika och 

betablockerare, förutom läkemedlet Nebivolol, ha negativ inverkan på den erektila funktionen 

(Knuuti et al., 2019; Levine et al., 2012; Stein, Sardinha & Araújo, 2016; Steinke et al., 2013). 

Oro eller depression som följd av hjärtinfarkten är dock betydande orsaker till sexuell 

dysfunktion (Levine et al., 2012). Fosfodiesteras-5-hämmare, vilka är perorala 

läkemedelsalternativ vid erektil dysfunktion kan med fördel användas av personer med stabil 

kranskärlssjukdom. Dock med varsamhet i kombination med kärlvidgande läkemedel, 

specifikt nitroglycerin, då detta kan resultera i kraftigt blodtrycksfall (Knuuti et al., 2019; 

Levine et al., 2012). 

 

Sjuksköterskans erfarenheter av att samtala om sexuell hälsa 
 

Tidigare forskning visar att sjukhusmiljön särskilt avseende den korta vårdtiden, bristen på 

integritet och patientens förmåga att ta till sig ny kunskap framkommer som betydande 

orsaker till bristande information om sexuell hälsa. Den korta vårdtiden resulterar i att 

rådgivning om till exempel läkemedel prioriteras istället (Barnason, Steinke, Mosack & 

Wright, 2013; Ivarsson, Fridlund & Sjöberg, 2010; Saunamäki, Andersson & Engström, 

2010). Även begränsad utbildning inom sjukvården (Barnason et al., 2013; Ivarsson, Fridlund 

& Sjöberg, 2009), bristande rutiner för att samverka med specialister om sexualitet (Ivarsson 

et al., 2009) och bristande kunskap om sexuell hälsa efter hjärtinfarkt framkommer som 

orsaker (Ivarsson et al., 2009; Rahim, Allana, Steinke, Ali & Khan, 2017). Enligt Barnason et 

al. (2013) finns det önskemål om både vidareutbildning avseende sexuell hälsa och rådgivning 

i sexuell hälsa. Det finns dessutom en oro för att orsaka förlägenhet, anstöt eller andra besvär 

hos patienten i samband med samtal om sexuell hälsa (Barnason et al., 2013). 

 

Tidigare forskning visar också att det kan finnas ett otydligt ansvar för rådgivning i sexuell 

hälsa (Barnason, Steinke, Mosack & Wright, 2011; Ivarsson et al., 2010; Saunamäki et al., 

2010; Steinke, Mosack, Barnason & Wright, 2011). 
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Ivarsson et al. (2010) påvisar att framförallt sjuksköterskor men även annan sjukvårdspersonal 

uttrycker att det är patienten som bör initiera samtalet om sexuell hälsa och även att en 

kardiolog eller annan läkare är ansvarig för rådgivning avseende sexuell hälsa. Dock 

framkommer det i både Steinke et al. (2011) och Barnason et al. (2011) ett ansvar hos 

sjukvårdspersonal att diskutera sexuell hälsa. Barnsason et al. (2011) visar att det ökade 

ansvaret upplevs av sjuksköterskor som arbetar i eftervården av hjärtinfarkt. Sjuksköterskor i 

eftervården av hjärtinfarkt är också mer benägna att tillhandahålla rådgivning i sexuell hälsa 

jämfört med sjuksköterskor i akutsjukvården (Barnason et al., 2011). Även Saunamäki et al. 

(2010) beskriver att sjuksköterskor har kunskap om att sjukdomar kan ha inverkan på 

sexualitet och att det finns ett ansvar att diskutera sexuell hälsa trots osäkerheten av att kunna 

besvara patientens frågor (Saunamäki et al., 2010).  
 

Sjuksköterskans ansvar och undervisande roll 
 

Gällande lagstiftning påvisar att hälso- och sjukvårdens mål är en god hälsa med en vård på 

lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för människors lika värde och 

för individens värdighet (SFS, 2017:30, kap. 3, 1 §). Hälso- och sjukvården ska också arbeta 

för att förebygga ohälsa (SFS, 2017:30, kap. 3, 2 §). Dessutom ska sjuksköterskan utföra sitt 

arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Där vården ska utformas 

och genomföras i samråd med patienten, vilken ska visas omtanke och respekt (SFS, 

2010:659, kap. 6, 1 §). Vidare påvisar gällande lagstiftning att informationen som patienten 

erhåller bland annat ska omfatta information om sitt hälsotillstånd, metoder som finns för 

undersökning, vård och behandling, de hjälpmedel som finns för personer med 

funktionsnedsättning, väsentliga risker för komplikationer och biverkningar samt metoder för 

att förebygga sjukdom eller skada (SFS, 2014:821, kap. 3, 1 §). Dessutom ska informationen 

anpassas till patientens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella 

förutsättningar. Vidare ska patientens önskemål om att avstå från information respekteras 

(SFS, 2014:821, kap. 3, 6 §). Även patientens självbestämmande och integritet ska respekteras 

(SFS, 2014:821, kap. 4, 1 §). 

 

Etiska riktlinjer sammanställda av International Council of Nurses [ICN] (2012) fastställer 

sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden; att främja hälsa, att förebygga sjukdom, 

att återställa hälsa samt att lindra lidande. Internationella riktlinjer rekommenderar att 

information om sekundärprevention ges till personer som insjuknat i hjärtinfarkt utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt (Piepoli et al., 2016). Personcentrerad vård är enligt Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF] (2017) en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Att 

sjuksköterskan har ett personcentrerat förhållningssätt innebär fokus på personen snarare än 

patienten. Ordet patient fokuserar på sjukdom och behandling medan personcentrering 

fokuserar på personen som är bakom sjukdomen och ser personen i sitt sammanhang med 

närstående och levnadshistoria med erfarenheter (Ekman et al., 2011; SSF, 2016). Det är 

personens upplevelser av sjukdom och hälsa som ställs i centrum (Ekman et al., 2011; SSF, 

2016). Att se personen som en jämställd och värdefull partner i vården förutsätter att 

sjuksköterskan är öppen, visar viljan och intresset av att lyssna på personens berättelse och 

förståelse av situationen. Patientberättelsen med personens beskrivning av behov ges lika 

mycket inflytande i planering och genomförande av vård som sjuksköterskans bedömning och 

identifierade behov (SSF, 2016). Således kan vårdmötet utgå från personens berättelse och 

vidare karaktäriseras av en ömsesidig öppenhet för varandras kunskap där vården formas och 

dokumenteras i ett partnerskap (SSF, 2017). 
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Den specifika omvårdnadens upplägg avseende sexuell hälsa är enligt Sundbeck (2013) inte 

annorlunda från sjuksköterskans ansvar i andra omvårdnadsområden (SSF, 2017) men ämnet 

kan prioriteras bort och vara tabu att diskutera (Sundbeck, 2013). I arbetet med sexuell hälsa 

ska sjuksköterskan enligt Sundbeck (2013) identifiera omvårdnadsproblem genom att samla 

data om patientens sexuella funktion och relationer samt analysera vad vårdinsatsen kan 

komma att innebära för den sexuella hälsan. Vidare ska sjuksköterskan tillsammans med 

patienten bedöma omvårdnadsbehovet, sätta mål för patientens sexuella hälsa samt planera 

vidtagande omvårdnadsåtgärder. Därefter ska de insatta omvårdnadsåtgärdernas effekt 

utvärderas regelbundet och slutligen sammanfattas i dokumentation (Sundbeck, 2013). 

 

Hälsa 

 

Erikssons (1989) omvårdnadsteori om hälsa valdes utifrån syftet för att vidare kunna 

diskuteras med litteraturöversiktens resultat. Hälsa är ett mångdimensionellt fenomen enligt 

Eriksson (1989) som är föränderligt och som således växlar mellan ett varande och ett icke 

varande. Därmed finns ingen gräns av vad hälsa är eller vad som inte är hälsa. Uppfattningen 

av hälsa kan både variera mellan olika personer och även variera vid olika tidpunkter för en 

och samma person (Eriksson, 1989). Hälsa definieras som en integrerad helhet av sundhet, 

friskhet och välbefinnande. I denna helhet innefattar sundhet både att människan är klartänkt, 

således orienterad till tid, rum och person, såväl som att människan är hälsosam och har 

förmåga att handla utifrån ett hälsosamt perspektiv. Friskhet utgörs av olika fysiska 

egenskaper, vilket innebär frånvaro av sjukdom medan välbefinnandet refererar till 

människans inre personliga upplevelse av välbehag (Eriksson, 1989). 

 

Lidande är en del av hälsan (Eriksson, 1995), liksom en naturlig del i livet enligt Eriksson 

(1994) som skriver att lidandet är unikt för varje individ vilket visar att det inte går att 

fastställa vad som orsakar eller inte orsakar lidande. Enligt Eriksson (1994) innebär lidandet 

en sorg över vad som förlorats eller vad som är på väg att förloras. Det mänskliga lidandet 

kan vara svårt att förmedla och kan därmed uttryckas på olika sätt, till exempel med ångest, 

smärta eller andra observerbara uttryck (Eriksson, 1994).  

 

Sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande är enligt Eriksson (1994) tre former av lidande. 

Sjukdomslidandet refererar till fysiska symtom såväl som de konsekvenser symtomen för med 

sig i form av upplevelser av att vara begränsad till följd av tillståndet eller sjukdomen. 

Vårdlidandet innefattar det onödiga lidandet med upplevelser till följd av vård och behandling 

eller brister av dessa, oavsett om det orsakas medvetet eller omedvetet av sjukvården. 

Livslidandet berör hela människans liv och hållning till sig själv och sin verklighet vilket ofta 

aktualiseras i samband med sjukdom men kan vara påtagligt under hela livet. Att förneka eller 

att inte ha modet att se lidandet leder till att lidandet inte kan lindras (Eriksson, 1994).  

 

Problemformulering 
 

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste folksjukdomen i Sverige. Att drabbas av en hjärt- 

och kärlsjukdom och att leva med en kronisk sjukdom kan påverka det vardagliga livet. Även 

sex- och samlivet kan påverkas av medicinska, fysiska och psykiska omständigheter. 

Sjuksköterskor har svårigheter att diskutera frågor avseende sexuell hälsa efter en hjärtinfarkt. 

Detta beror på svårigheten att på ett respektfullt sätt diskutera ämnet och ge bekräftelse utan 

att kränka integriteten. Även sjuksköterskors kunskap om en hjärtinfarkts inverkan på sexuell 

hälsa är bristfällig. Trots att sexualitet har betydelse för välbefinnandet kan personer som 
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insjuknat i hjärtinfarkt ha svårt att samtala om sexuell hälsa. För att sjuksköterskan ska kunna 

undervisa och stödja personer i sexuell hälsa behövs kunskap om hur personer upplever 

sexuell hälsa efter en hjärtinfarkt. 

SYFTE 
 

Syftet var att beskriva upplevelser av sexuell hälsa hos personer som har insjuknat i 

hjärtinfarkt. 

 

METOD 
 

Design 
 

För att besvara syftet gjordes en litteraturöversikt som innefattar både kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklar. Forskning med kvantitativ ansats kan ge bred kunskap 

medan forskning med kvalitativ ansats kan ge en fördjupad förståelse inom ämnesområdet 

(Forsberg & Wengström, 2015). En litteraturöversikt kan ge en bild av kunskapsläget inom ett 

ämnesområde genom att sammanställa befintlig forskning och identifiera möjliga 

kunskapsluckor samt motivera fortsatt forskning (Polit & Beck, 2016). 

 

Urval 
 

I enlighet med rekommendationer från Kristensson (2014) samt Polit och Beck (2016) 
begränsades urvalet genom inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna för 
urvalet var originalartiklar med primärkällor samt artiklar som var refereegranskade, så kallat 

peer reviewed (Kristensson, 2014). För att få tidsaktuella forskningsresultat i enlighet med 

Kristensson (2014) och Polit och Beck (2016) inkluderades endast artiklar publicerade år 

2009–2019. Exklusionskriterier för urvalet var översiktsartiklar, artiklar som inte var skrivna 

på svenska eller engelska, som saknade abstract samt artiklar som undersökte personer yngre 

än 18 år. Ingen exkludering gjordes gällande kön eller sexuell läggning. Inklusions- och 

exklusionskriterierna valdes för att besvara syftet (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Datainsamling 
 

För att möjliggöra upprepning av databassökningarna och ett återskapande av 

litteraturöversikten genomfördes sökningarna med en strukturerad sökstrategi enligt Forsberg 

och Wengström (2015) samt Polit och Becks (2016) beskrivning. Databassökningar utfördes i 

Public Medline (PubMed) och Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL) Complete via Sophiahemmet Högskola med handledning av bibliotekarie. För att 

få en effektiv databassökning rekommenderar Forsberg och Wengström (2015) att ta stöd av 

en bibliotekarie med kunskap om databasernas struktur och indexeringssätt. 

 

PubMed är en bred databas som huvudsakligen innehåller artiklar med publikationer inom 

bland annat medicin och omvårdnad. CINAHL är en databas som bland annat innehåller 

vetenskapliga tidskriftsartiklar och som är specialiserad på omvårdnadsforskning (Forsberg & 

Wengström, 2015; Karlsson, 2017). 
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I PubMed användes Medical Subject Headings (MeSH) termer för att ge kontrollerade 

engelska ämnesord (Forsberg & Wengström, 2015; Karlsson, 2017). MeSH-termer använder 

även underkategorier för att snäva av ämnesområdet (Forsberg & Wengström, 2015). MeSH-

termerna var: ”myocardial ischemia”, ”sexual behavior”, ”sexual dysfunction, physiological”, 

”sexual dysfunctions, psychological”, ”sexual health” och ”reproductive health”. I CINAHL 

Complete användes Subject Headings (MH) för att ge kontrollerade engelska ämnesord 

(Forsberg & Wengström, 2015; Karlsson, 2017). MH-termerna var: ”myocardial ischemia”, 

”sexuality”, ”attitude to sexuality”, ”sexual dysfunction, male”, ”sexual dysfunction, female”, 

”psychosexual disorders”, ”sexual health” och ”reproductive health”. Även sökord med fritext 

i Titel/Abstract användes för att hitta artiklar som ännu inte indexerats med MeSH-termer 

eller MH-termer (Forsberg & Wengström, 2015; Karlsson, 2017). Dessa sökord var; 

”myocardial infarction”, ”heart attack”, ”acute coronary syndrome”, ”sexual life”, ”sexual 

dysfunction”, ”sexual health”, ”sexual function”, ”sexual activity”, ”sexuality”, ”sexual 

problem” och ”sexual problems”. Sökordet “experiences”, valdes bort eftersom det ansågs ge 

en snäv sökning med få träffar.  

 

Booleska operatorer används inom artikelsökning för att bredda eller snäva av sökningen; 

genom att kombinera sökorden med de booleska operatorerna AND och OR lokaliseras 

artiklar som innehåller samtliga sökord medan booleska termen NOT utesluter artiklar som 

innehåller sökorden från artikelsökningen (Forsberg & Wengström, 2015). Genom att 

kombinera sökorden med de booleska operatorerna AND och OR i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2015) kunde sökningen göras systematiskt. En presentation av den systematiska 

databassökningen redovisas i en sökmatris, se Tabell 1. En första sortering i sökresultaten 

gjordes först enskilt utifrån artiklarnas titlar vari de titlar som omedelbart inte ansågs kunna 

besvara syftet sorterades bort. Därefter jämfördes och diskuterades sorteringen gemensamt 

(Kristensson, 2014). De resterande artiklarnas abstract lästes därefter enskilt med fokus på 

syfte, metod och resultat. En andra sortering gjordes först enskilt vari de artiklar som inte 

ansågs kunna besvara syftet sorterades bort. Även den andra sorteringen jämfördes och 

diskuterades gemensamt (Kristensson, 2014). På grund av svårigheter att hitta ett tillräckligt 

antal artiklar som endast undersökte personer som insjuknat i hjärtinfarkt gjordes en 

gemensam bedömning att också inkludera två artiklar som undersökte personer med 

hjärtsjukdomar. Ur dessa två artiklar var det endast forskningsresultatet avseende personer 

som insjuknat i hjärtinfarkt som vidare representerades i litteraturöversiktens resultat 

tillsammans med övriga artiklar. 
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 Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL. 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2019-12-

10 

((("myocardial ischemia"[MeSH 

Terms] OR myocardial 

infarction[Title/Abstract]) OR heart 

attack[Title/Abstract]) OR acute 

coronary syndrome[Title/Abstract])  

AND 

((((((((((("sexual behavior"[MeSH 

Terms] OR "sexual dysfunction, 

physiological"[MeSH Terms]) OR 

"sexual dysfunctions, 

psychological"[MeSH Terms]) OR 

"reproductive health"[MeSH Terms]) 

OR "sexual health"[MeSH Terms]) 

OR sexual life[Title/Abstract]) OR 

sexual dysfunction[Title/Abstract]) 

OR sexual health[Title/Abstract]) OR 

sexual function[Title/Abstract]) OR 

sexual activity[Title/Abstract]) OR 

sexuality[Title/Abstract]) OR (sexual 

problem[Title/Abstract] OR sexual 

problems[Title/Abstract])) 

281 31 31 12 

CINAHL 

2019-12-

10 

(MH "Myocardial Ischemia+") OR 

myocardial infarction OR heart attack 

OR acute coronary syndrome  

AND 

( (MH "Sexuality+") OR (MH 

"Attitude to Sexuality+") OR (MH 

"Sexual Dysfunction, Male+") OR 

(MH "Sexual Dysfunction, 

Female+") OR (MH "Psychosexual 

Disorders+") OR (MH "Reproductive 

Health") OR (MH "Sexual Health") ) 

OR sexual life OR sexual dysfunction 

OR sexual function OR sexual health 

OR sexual activity OR sexuality OR 

sexual problem* 

65 17 17 3 

CINAHL 

2019-11-

20 

(Cardiovascular disease AND 

Sexuality) 

30 10 10 1 

TOTALT 376 58 58 16 
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Kvalitetsgranskning 
 

En kvalitetsgranskning och klassificering av artiklarna i fulltext gjordes utifrån 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag, se BILAGA A. Bedömningsunderlaget 

omfattar tre kvalitetsnivåer; hög, medel och låg kvalitet. För att säkerställa artiklarnas kvalitet 

genomfördes granskningen först enskilt för att senare diskuteras och jämföras gemensamt tills 

konsensus uppnåddes. De artiklar som ansågs besvara syftet och uppfylla 

inklusionskriterierna inkluderades till analys (Kristensson, 2014). Av de 16 artiklarna var tio 

kvantitativa, fem kvalitativa samt en var integrerad av båda ansatserna. Av artiklarna 

bedömdes nio vara av hög kvalitet och sju vara av medelhög kvalitet vilka redovisas i en 

artikelmatris, se BILAGA B. 

 

Dataanalys 
 

Analysförfarandet av de kvalitativa och kvantitativa artiklarna gjordes med en integrerad 

analys, vilken genomfördes i tre steg i enlighet med Kristenssons (2014) analysmetod. Första 

steget innebär att identifiera likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Andra steget består 

av att identifiera kategorier och underkategorier utifrån dessa likheter och skillnader. Det 

tredje steget innebär att sammanställa det syntetiserade resultatet (Kristensson, 2014).  

 

Initialt lästes artiklarnas resultatdel enskilt upprepade gånger för att urskilja övergripande 

likheter och skillnader. De likheter och skillnader som svarade på syftet markerades. Därefter 

gjordes en gemensam jämförelse och diskussion av de markerade fynden. Samtliga artiklar 

markerades med ett nummer mellan 1-16. Sedan skapades ett gemensamt dokument med alla 

identifierade likheter och skillnader vilka också markerades med ett nummer mellan 1-16. 

Detta gjordes för att kunna härleda de identifierade fynden till respektive artikel. Därefter 

gjordes en gemensam kodning av datamaterialet, där alla fynd slutligen kategoriserades i 

underkategorier utifrån de likheter och skillnader som framkom. Resultatet kunde slutligen 

presenteras i underkategorier och kategorier. För att minska risken för feltolkningar, 

syftningsfel och för att öka möjligheten till en gemensam förståelse fördes en diskussion 

under hela analysprocessen (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2016). 

 

 

Forskningsetiska överväganden 
 

Helsingforsdeklarationen antogs av World Medical Association [WMA] (2018). 

Deklarationen är en central riktlinje som innehåller forskningsetiska principer. En av de 

grundläggande principerna inom forskningsetik är att individen alltid går före forskningens 

och samhällets intressen. Det etiska värdet som betonas i forskning är människans integritet 

och en vägledande princip är människans självständighet (WMA, 2018). Etikprövningslagen 

(SFS, 2003:460) anger vilka typer av forskningsprojekt, avseende människor, som kräver 

prövning. Lagen syftar till att skydda människor ur både fysiska och psykiska aspekter såväl 

som integritetsmässigt (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Det finns inget krav på etiskt godkännande för ett examensarbete i form av litteraturöversikt. 

Likväl ska etiska överväganden beaktas (Kjellström, 2017). Litteraturöversikten innehåller 

endast vetenskapliga artiklar som har erhållit ett godkännande av en etisk kommitté innan 

publicering. Författarna av detta arbete hade i åtanke genom hela processen att förförståelsen 

kunde påverka både datainsamlingen och analysförfarandet (Kjellström, 2017). 
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Litteraturöversikten genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådets (2017) rapport om god 

forskningssed. Därmed hanterades all forskningsmaterial utan fabricering, förvanskning, 

plagiering, stöld eller annan form av oredlighet. 

 

RESULTAT 
 

Det syntetiserade resultatet grundas på 16 vetenskapliga artiklar publicerade mellan år 2009-

2018, vilka är markerade med en asterisk (*) i referenslistan. Studierna var utförda i länderna 

Bahrain, Danmark, Förenade arabemiraten, Kuwait, Oman, Iran, Polen, Spanien, 

Storbritannien, Sverige, Turkiet och USA. Det framkom fyra kategorier och tio 

underkategorier i den integrerade analysen, vilka presenteras i Tabell 2. 

 
Tabell 2. Presentation av kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Upplevelser av sexuell funktion 

Sexuell dysfunktion 

Oro och rädsla 

Sexuella aktiviteter 

Upplevelser av att samtala om sexuell 

hälsa 

Att samtala med sin partner och andra närstående 

Att samtala med sjukvårdspersonal 

Upplevelser av information från 

sjukvårdspersonal 

Bristande information 

Behov av information 

Upplevelser av nära relationer 

Sexuella relationer 

Icke sexuella relationer 

Relationen till den levda kroppen 

 

 

Upplevelser av sexuell funktion 
 

Sexuell dysfunktion 

Det fanns beskrivningar om att den sexuella funktionen påverkades negativt och att 

hjärtinfarkten kunde resultera i olika former av sexuell dysfunktion (Abramsohn et al., 2013; 

Altiok & Yilmaz, 2011; López-Medina, Gil-García, Sánchez-Criado & Pancorbo-Hidalgo, 

2016; Oskay, Can & Camci, 2015; Steinke, Mosack & Hill, 2015; Steptoe, Jackson & Wardle, 

2016; Søderberg et al., 2013; Tessler Lindau et al., 2016; Thylén & Brännström, 2015). Den 

sexuella dysfunktionen som framträdde tydligast var minskad lust (Abramsohn et al., 2013; 

Oskay et al., 2015; López-Medina et al., 2016; Steinke et al., 2015; Steptoe et al., 2016; 

Søderberg et al., 2013; Tessler Lindau et al., 2016). Även erektil dysfunktion beskrevs 

påverka den sexuella funktionen efter hjärtinfarkt (Steinke et al., 2015; Steptoe et al., 2016; 

Tessler Lindau et al., 2016). Minskad lubrikation framställdes också som en betydande 

sexuell dysfunktion (Abramsohn et al., 2013; Oskay et al., 2015; Tessler Lindau et al., 2016). 

Steptoe et al. (2016) beskrev att det inte fanns några svårigheter att få orgasm. Dock påvisades 

motsatsen i både Altiok och Yilmaz (2011), Oskay et al. (2015) samt Søderberg et al. (2013) 

som alla beskrev upplevelser av svårigheter att få orgasm efter hjärtinfarkt. 
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Det fanns beskrivningar om att läkemedel som erhölls efter hjärtinfarkten kunde påverka den 

sexuella funktionen negativt (Afra, Taghadosi & Gilasi, 2015; Altiok & Yilmaz, 2011; 

Steinke et al., 2015; Steptoe et al., 2016). Det uttrycktes att läkemedel minskade lusten och 

gav erektil dysfunktion (Altiok & Yilmaz, 2011). 

 

Oro och rädsla 

Det fanns upplevelser av både oro och rädsla inför att återuppta sexuella aktiviteter efter 

hjärtinfarkten (Abramsohn et al., 2013; López-Medina et al., 2016; Søderberg et al., 2013; 

Steinke, Mosack & Hill, 2014; Johansson Sundler, Dahlberg & Ekenstam, 2009). I en studie 

framkom att rädslan var starkast tiden direkt efter hjärtinfarkten (López-Medina et al., 2016). 

Det fanns beskrivningar av oro och rädsla kopplat till symtom som uppstod i samband med 

sexuella aktiviteter (Steinke et al., 2015; Søderberg et al., 2013). De symtom som orsakade 

upplevelser av oro och rädsla var bröstsmärta och andfåddhet (Steinke et al., 2015; Søderberg 

et al., 2013). Det fanns även beskrivningar av trötthet och utmattning som gav oro och rädsla 

under sexuella aktiviteter (Steinke et al., 2015; Søderberg et al., 2013). Det framkom både oro 

och framförallt rädsla för att sexuella aktiviteter skulle kunna orsaka en ny hjärtinfarkt 

(Abramsohn et al., 2013; Altiok & Yilmaz, 2011; López-Medina et al., 2016; Søderberg et al., 

2013). Det uttrycktes även rädsla över att dö under sexuella aktiviteter (Altiok & Yilmaz, 

2011). I motsats till detta framkom att det varken fanns oro eller rädsla inför sexuella 

aktiviteter (Al-Roomi et al., 2018, Altiok & Yilmaz, 2011; López-Medina et al., 2016). Det 

uttrycktes att sexuella aktiviteter inte kunde utgöra någon risk om lusten fanns (Altiok & 

Yilmaz, 2011; López-Medina et al., 2016). 

 

Sexuella aktiviteter 

Det fanns upplevelser av att sexuella aktiviteter förändrades efter hjärtinfarkten (Abramsohn 

et al., 2013; Altiok & Yilmaz, 2011; Oskay et al., 2015; López-Medina et al., 2016; Steinke et 

al., 2015; Søderberg et al., 2013; Tessler Lindau et al., 2012). Det framställdes bland annat att 

frekvensen av sexuella aktiviteter minskade (Abramsohn et al., 2013; Altiok & Yilmaz, 2011; 

Oskay et al., 2015; López-Medina et al., 2016; Steinke et al., 2015; Tessler Lindau et al., 

2012). I en studie framkom svårigheter att anpassa sexuella aktiviteter till livet efter 

hjärtinfarkten (Søderberg et al., 2013). Det uttrycktes även att hjärtinfarkten resulterade i att 

inga sexuella aktiviteter förekom överhuvudtaget (Altiok & Yilmaz, 2011; López-Medina et 

al., 2016; Søderberg et al., 2013, Tessler Lindau et al., 2012). Det fanns upplevelser av att 

sexuella aktiviteter var mindre betydelsefulla efter hjärtinfarkten (Abramsohn et al., 2013; 

Søderberg et al., 2013). I motsats till detta framkom ett behov av ökad sexuell aktivitet och 

önskan att kunna återgå till sexuella aktiviteter (Abramsohn et al., 2013; Steinke et al., 2015). 

Dock framkom också upplevelser av att sexuella aktiviteter inte påverkades av hjärtinfarkten 

(Abramsohn et al., 2013; Johansson Sundler et al., 2009; Steptoe et al., 2016; Thylén & 

Brännström, 2015). I López-Medina et al. (2016) framkom att en minskad frekvens inte 

innebar sämre kvalitet på sexuella aktiviteter. 

 

Upplevelser av att samtala om sexuell hälsa 
 

Att samtala med sin partner och annan närstående 

Det fanns upplevelser som beskrev svårigheter att tala om sexuell hälsa med sin partner 

(Altiok & Yilmaz, 2011; Johansson Sundler et al., 2009; Søderberg et al., 2013). Till exempel 

upplevdes det svårt att uttrycka den minskade lusten då det ibland uppstod missförstånd i 

relationen (Søderberg et al., 2013). Det fanns även svårigheter att uttrycka sina förväntningar 

på sexlivet till sin partner (Søderberg et al., 2013). 
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Det fanns upplevelser av att det även var svårt att samtala om sexuell hälsa med andra 

närstående och vänner (Altiok & Yilmaz, 2011; Søderberg et al., 2013). Det uttrycktes behov 

av ökat stöd från det sociala nätverket (Søderberg et al., 2013). I motsats till detta fanns även 

beskrivningar om att det varken var svårt att samtala om sexuell hälsa med sin partner 

(Johansson Sundler et al., 2009) eller med sina vänner efter hjärtinfarkten (Søderberg et al., 

2013). 

 

Att samtala med sjukvårdspersonal 

Det fanns svårigheter att samtala om sexuell hälsa med sjukvårdspersonal (Abramsohn et al., 

2013; Al-Roomi et al., 2018; Kałka et al., 2017; López-Medina et al., 2016). I motsats till 

detta beskrev Tessler Lindau et al. (2014) att det inte upplevdes svårt att samtala om sexuell 

hälsa. I en studie uttrycktes viljan att inte samtala om sexuell hälsa efter hjärtinfarkt (Kałka et 

al., 2017). I både Altiok och Yilmaz (2011) samt López-Medina et al. (2016) uttrycktes skam 

som en orsak till att det ibland upplevdes svårt att tala om sex. Det fanns beskrivningar av 

svårigheter att diskutera ämnet med en person med motsatt kön (Abramsohn et al., 2013). 

Dock uttrycktes det att behovet av att samtala om sexuell hälsa var betydelsefullt efter 

hjärtinfarkt (Abramsohn et al., 2013; Kałka et al., 2017; Søderberg et al., 2013; Tessler 

Lindau et al., 2016). Det fanns också ett behov av att samtala med en person som de kände 

vilket underlättade samtalet (Abramsohn et al., 2013; Søderberg et al., 2013). Det underlättade 

också om patienten själv inte behövde initiera samtalet om sexuell hälsa (Abramsohn et al., 

2013; Kałka et al., 2017; Søderberg et al., 2013, Tessler Lindau et al., 2016). Det fanns ett 

behov av att ha ett enskilt samtal initialt (Abramsohn et al., 2013). En gruppdiskussion med 

fler deltagare kunde dock utgöra ett komplement till det enskilda samtalet (Abramsohn et al., 

2013). Det upplevdes att sjukvårdspersonalen visade på öppenhet om samtalet initierades 

tidigt (Abramsohn et al., 2013). Det fanns beskrivningar om att samtal om sexuell hälsa bör 

initieras av en läkare (Kałka et al., 2017; Tessler Lindau et al., 2014; Tessler Lindau et al., 

2016). Det uttrycktes att samtalet med fördel kunde introduceras av en kardiolog (Abramsohn 

et al., 2013). Därefter, i den fortsatta vården, kunde ämnet hanteras av övriga i teamet 

(Abramsohn et al., 2013; Søderberg et al., 2013).  

 

Upplevelser av information från sjukvårdspersonal 
 

Bristande information 

Det fanns beskrivningar av bristande information om sexuell hälsa från sjukvårdspersonal 

(Abramsohn et al., 2013; Altiok & Yilmaz, 2011; Kałka et al., 2017; López-Medina et al., 

2016; Søderberg et al., 2013; Tessler Lindau et al., 2012; Tessler Lindau et al., 2014). I tre 

studier framkom att fler män än kvinnor erhöll information (López-Medina et al., 2016; 

Tessler Lindau et al., 2012; Tessler Lindau et al., 2016). De personer som levde i ett 

äktenskap och de personer som var sexuell aktiva fick mer information jämfört med andra 

personer (Tessler Lindau et al., 2012). Det fanns upplevelser av att både vara missnöjd och 

överväldigad av den informationen som erhölls från sjukvårdspersonal (Abramsohn et al., 

2013). Informationen beskrevs även som kortfattad och motsägelsefull (Tessler Lindau et al., 

2014). 

 

Vid brist på information om sexuell hälsa erhölls informationen istället från tidningar eller 

böcker (Altiok & Yilmaz, 2011). Det fanns både beskrivningar av motvilja till att få 

information (Altiok & Yilmaz, 2011) och att det inte fanns någon förväntan på att få 

rådgivning från sjukvårdspersonal (Søderberg et al., 2013). Personer som inte fick 

information om sexuell hälsa efter hjärtinfarkt återupptog sexuella aktiviteter senare jämfört 

med andra personer (Tessler Lindau et al., 2012; Tessler Lindau et al., 2016). 
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Det fanns beskrivningar av att erbjudas information då personerna tog initiativet och 

efterfrågade information om sexuell hälsa (Abramsohn et al., 2013; López-Medina et al., 

2016; Tessler Lindau et al., 2014). Den informationen som erbjöds indikerade på att inte 

överdriva sexuella aktiviteter utan att återuppta dem lugnt till en början av den första tiden 

efter hjärtinfarkten (López-Medina et al., 2016; Tessler Lindau et al., 2014; Tessler Lindau et 

al., 2016). Det framkom att endast skriftlig information erbjöds i form av broschyrer (López-

Medina et al., 2016; Søderberg et al., 2013). Det framkom också att informationen från 

sjukvårdspersonal upplevdes tillräcklig (Tessler Lindau et al., 2014). 

 

Behov av information 

Det framställdes flera beskrivningar av ett ökat behov av information om sexuell hälsa efter 

hjärtinfarkt (Abramsohn et al., 2013; Altiok & Yilmaz, 2011; Søderberg et al., 2013; Tessler 

Lindau et al., 2012). Abramsohn et al. (2013) beskrev behovet av en helhetssyn på personen. I 

en studie framkom önskemål om att även partnern skulle få ta del av informationen 

(Søderberg et al., 2013). Likväl betonades behov av information om säkerheten att återgå till 

sex, särskilt om olika ansträngningsnivåer och om tidpunkten när det är säkert att börja 

återuppta sexuella aktiviteter efter hjärtinfarkten (Abramsohn et al., 2013). 

 

Upplevelser av nära relationer 

 

Sexuella relationer 

Det framställdes upplevelser av att sexuella relationer förändrades efter hjärtinfarkten (Altiok 

& Yilmaz, 2011; Johansson Sundler et al., 2009; López-Medina et al., 2016; Steinke et al., 

2015; Søderberg et al., 2013). Det uttrycktes att hjärtinfarkten kunde ha negativ inverkan på 

de sexuella relationerna (Altiok & Yilmaz, 2011; Johansson Sundler et al., 2009). Enligt 

Johansson Sundler et al. (2009) var bristande sexuell lust en bidragande orsak. Samlag och 

andra sexuella aktiviteter utgjorde en betydande roll i att återskapa den kroppsliga och 

emotionella kontakten efter hjärtinfarkten (Johansson Sundler et al., 2009). Efter 

hjärtinfarkten upplevdes sexuella relationer inte lika betydelsefulla jämfört med innan 

hjärtinfarkten (Tessler Lindau et al., 2016). I nära relationer uttrycktes intimiteten 

komplicerad då kroppskontakten ibland kunde missuppfattas (Søderberg et al., 2013). De 

sexuella relationerna kunde ibland upplevas energikrävande (Johansson Sundler et al., 2009). 

I motsats till detta påvisades att sexualiteten och sexuella relationer inte påverkades av 

hjärtinfarkten (Afra et al., 2015; Johansson Sundler et al., 2009). 

 
Icke sexuella relationer 

Det uttrycktes ett behov av att vara nära sin partner genom icke sexuell intimitet (Abramsohn 

et al., 2013; Johansson Sundler et al., 2009; Søderberg et al., 2013). Samlivet påverkades med 

ett ökat behov av ömhet och intimitet snarare än samlag (Søderberg et al., 2013). Enligt 

Johansson Sundler et al. (2009) var sexualitet likväl fysisk som emotionell, där icke sexuella 

relationer var betydelsefulla efter hjärtinfarkten då de kunde ge upplevelser av styrka, glädje 

och lycka. Gemenskapen med andra och att vara i ett meningsfullt sammanhang var 

betydelsefullt där närheten och intimiteten kunde ge värme, kärlek och lust (Johansson 

Sundler et al., 2009). Enligt Johansson Sundler et al. (2009) fanns även upplevelser av att 

hjärtinfarkten kunde stärka icke sexuella relationer och att närheten till varandra var mer 

märkbar än innan hjärtinfarkten. 
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Det uttrycktes även upplevelser av att vara tillfreds med den nuvarande intima relationen 

(Thylén & Brännström, 2015). Dock påvisade Johansson Sundler et al. (2009) motsatsen och 

beskrev upplevelser av ökad ensamhet efter hjärtinfarkten och att bristande ork kunde påverka 

möjligheten till intima icke sexuella relationer (Johansson Sundler et al., 2009). 

 
Relationen till den levda kroppen 

Det framkom upplevelser av en förändrad kroppsbild (Abramsohn et al., 2013; Altiok & 

Yilmaz, 2011; Johansson Sundler et al., 2009; Søderberg et al. 2013). Enligt Johansson 

Sundler et al. (2009) upplevdes att intimitet och sexualitet också var integritet och personligt 

vilka båda var integrerade i den levda kroppen. Hjärtinfarkten kunde skapa en kroppslig 

tvekan vilken påverkade möjligheten till samlag. Likväl påverkades den kroppsliga närvaron 

och närheten till den levda kroppen (Johansson Sundler et al., 2009). Det uttrycktes också ett 

ökat behov av integritet (Abramsohn et al., 2013). Hjärtinfarkten hade inverkan på existensen 

och gav en upplevelse av osäkerhet (Johansson Sundler et al., 2009).  

DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva upplevelser av sexuell hälsa hos personer 

som insjuknat i hjärtinfarkt. De huvudkategorier som framkom var; Upplevelser av sexuell 

funktion, Upplevelser av att samtala om sexuell hälsa, Upplevelser av information från 

sjukvårdspersonal och Upplevelser av nära relationer. Nedan diskuteras resultatet som 

framkommit ur huvudkategorierna och som anses utgöra litteraturöversiktens huvudfynd. 

 

Resultatet visar att hjärtinfarkt hade negativ inverkan på den sexuella funktionen, vilket 

resulterade i olika typer av sexuell dysfunktion (Abramsohn et al., 2013; Altiok & Yilmaz, 

2011; López-Medina et al., 2016; Oskay et al., 2015; Steinke et al., 2015; Steptoe et al., 2016; 

Søderberg et al., 2013; Tessler Lindau et al., 2016; Thylén & Brännström, 2015). Resultatet 

styrks av Knuuti et al. (2019) som framställer att sexuell dysfunktion kan orsakas av både 

underliggande vaskulära tillstånd, psykosociala såväl som farmakologiska faktorer samt 

förändringar i relationen till en eventuell partner som följd av hjärtinfarkt. Detta gör det till en 

betydelsefull upplevelse att uppmärksamma i mötet med personer som har insjuknat i 

hjärtinfarkt. Det kan relateras till SSF (2017) som i kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska skriver att sjuksköterskan ska ha kunskap om omständigheter som har betydelse 

för personers hälsa (SSF, 2017). Resultatet kan också anknytas till Erikssons (1994) 

beskrivning av lidande, att den sexuella funktionen har förlorats vilket kan skapa sorg och ett 

lidande. 

 

Resultatet visar också att läkemedel som erhölls efter hjärtinfarkten påverkade den sexuella 

funktionen negativt (Afra et al., 2015; Altiok & Yilmaz, 2011; Steinke et al., 2015; Steptoe et 

al., 2016). Det kan stärkas av Knuuti et al. (2019) som beskriver att sexuell dysfunktion kan 

påverkas av farmakologiska faktorer. Dock har inget konsekvent samband kunnat hittas 

mellan sexuell dysfunktion och moderna läkemedel vid hjärt- och kärlsjukdomar (Knuuti et 

al., 2019; Levine et al., 2012; Stein et al., 2016; Steinke et al., 2013). Det är mer sannolikt att 

andra underliggande orsaker än läkemedel inverkar på den sexuella funktionen. Resultatet kan 

istället förklaras av vad som beskrivs av Knuuti et al. (2019), att psykosociala faktorer eller 

förändringar i förhållandet till en eventuell partner har negativ påverkan till följd av 

hjärtinfarkt. 
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Resultatet kan också relateras till Levine et al. (2012) som beskriver oro eller depression som 

betydande orsaker till sexuell dysfunktion. Trots att tidigare forskning kan motsätta sig 

resultatet är det betydelsefullt att sjuksköterskan i enlighet med Ekman et al. (2011) och SSF 

(2016) har ett personcentrerat förhållningssätt och ställer personens egna upplevelser i 

centrum. 

 

Resultatet visar oro och rädsla för att återuppta sexuella aktiviteter efter insjuknandet i 

hjärtinfarkt (Abramsohn et al., 2013; López-Medina et al., 2016; Søderberg et al., 2013; 

Steinke et al., 2014; Johansson Sundler et al., 2009). Detta bekräftas av Levine et al. (2012) 

som beskriver oro i samband med sexuella aktiviteter samt Pourafkari (2015) som beskriver 

olika känslostörningar till följd av hjärtinfarkt. Resultatet visar oro och framförallt rädsla för 

att sexuella aktiviteter skulle orsaka en ny hjärtinfarkt (Abramsohn et al., 2013; Altiok & 

Yilmaz, 2011; López-Medina et al., 2016; Søderberg et al., 2013). Dock betonar både Knuuti 

et al. (2019) och Levine et al. (2012) att risken för att återinsjukna i hjärtinfarkt är liten och att 

personer som är symtomfria eller har obetydliga symtom under låga till måttliga aktiviteter 

också kan återgå till sexuella aktiviteter. Personer som har haft en komplicerad hjärtinfarkt 

eller har symtom i vardagliga aktiviteter kan behöva vidare utredning (Knuuti et al., 2019; 

Levine et al., 2012). Detta visar därmed att sjuksköterskan ska ha den medicinska 

kompetensen och kunna bedöma om personer som upplever fysiska symtom i samband med 

ansträngning har behov av vidare medicinsk utredning. Detta visar också betydelsen av att 

uppmärksamma sådana upplevelser i mötet med personer som har insjuknat i hjärtinfarkt. I 

enlighet med Eriksson (1994) kan dessa upplevelser relateras till att bli begränsad av 

sjukdomen, vilket kan skapa ett sjukdomslidande såväl som ett livslidande. Upplevelser av 

oro och rädsla kan vara ett uttryck för lidandet i enlighet med Erikssons (1994) teori. Således 

kan det finnas behov av att lindra lidande, vilket enligt ICN (2012) är ett av sjuksköterskans 

fyra grundläggande ansvarsområden. I enlighet med SSF (2016) bör därmed sjuksköterskan 

lyssna på patientberättelsen och ge personens beskrivning av sina behov inflytande i 

planeringen av vården. Med hjälp av patientberättelsen kan sjuksköterskan, i enlighet med 

både SSF (2017) och Sundbeck (2013), identifiera omvårdnadsproblemet genom 

datainsamling av sexuell funktion och vidare bedöma omvårdnadsbehovet och planera 

lämpliga omvårdnadsåtgärder. Ett exempel på en omvårdnadsåtgärd kan vara samtalsstöd med 

sjuksköterska eller att initiera kontakt med psykolog. Enligt Patientsäkerhetslagen [PSL] 

(SFS, 2010:659, kap. 6, 1 §) såväl som SSF (2017) ska sjuksköterskan även ha medicinsk 

kunskap av relevans för personens omvårdnad. 

 

Resultatet visar att sexuella aktiviteter förändrades efter hjärtinfarkten (Abramsohn et al., 

2013; Altiok & Yilmaz, 2011; Oskay et al., 2015; López-Medina et al., 2016; Steinke et al., 

2015; Søderberg et al., 2013; Tessler Lindau et al., 2012). Resultatet visar bland annat att 

frekvensen av sexuella aktiviteter minskade (Abramsohn et al., 2013; Altiok & Yilmaz, 2011; 

Oskay et al., 2015; López-Medina et al., 2016; Steinke et al., 2015; Tessler Lindau et al., 

2012). Resultatet kan anknytas till hälsa som ett flerdimensionellt fenomen i enlighet med 

Eriksson (1989) att hälsa är föränderlig. López-Medina et al. (2016) visar att en minskad 

frekvens av sexuella aktiviteter inte innebar sämre kvalitet på sexuella aktiviteter. Även detta 

kan beskrivas med hjälp av Eriksson (1989) att uppfattningen av hälsa varierar mellan olika 

personer samt olika tidpunkter för samma person och att det därmed inte finns någon tydlig 

gräns för vad hälsa är eller inte är. 

 

Resultatet visar att det fanns svårigheter att samtala om sexuell hälsa med sjukvårdspersonal 

(Abramsohn et al., 2013; Al-Roomi et al., 2018; Kałka et al., 2017; López-Medina et al., 

2016). Skam beskrevs som en orsak (Altiok & Yilmaz, 2011; López-Medina et al., 2016). 
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Detta visar att skam kan utgöra ett uttryck för lidande i enlighet med Erikssons (1994) teori. 

Resultatet kan också relateras till Barnason et al. (2013) som beskriver att sjuksköterskor 

uttrycker oro för att orsaka patienten osäkerhet eller förargelse i samband med samtal om 

sexuell hälsa, vilka kan vara betydande orsaker till svårigheterna. En annan orsak kan vara, i 

anknytning till Ivarsson et al. (2010), att sjukvårdspersonal vill att patienten själv initierar 

samtalet och att det därmed finns risk för att samtal om sexuell hälsa efter insjuknade i 

hjärtinfarkt inte äger rum överhuvudtaget. Detta kan leda till att sjukvårdspersonal orsakar 

patienten ett onödigt vårdlidande utöver sjukdomslidande och livslidande i enlighet med 

Erikssons (1994) teori. Att inte tala om sexuell hälsa med personer som uttryckligen har 

behov av samtalet leder till att lidandet förnekas och att det inte lindras i överenstämmelse 

med Erikssons (1994) beskrivning. Om sjukvårdspersonal inom hjärtsjukvård istället i 

enlighet med SSF (2016) visar på öppenhet, vilja och intresse för att lyssna på personens 

berättelse och förståelse för situationen kan personen som insjuknat i hjärtinfarkt ses som 

jämbördig och värdefull i planeringen av vården. Sjukvårdspersonal inom hjärtsjukvård har 

också skyldighet enligt gällande lagstiftning att vården planeras och genomförs i samråd med 

patienten (SFS, 2010:659). Vidare att information om sexuell hälsa bland annat ska innefatta 

aktuellt hälsotillstånd, risk för komplikationer eller biverkningar samt metoder för att 

förebygga sjukdom eller skada (SFS, 2014:821), i vilket patientens självbestämmande och 

integritet ska respekteras (SFS, 2014:821). 

 

Resultat visar att det också var svårt att samtala om sexuell hälsa med sin partner (Altiok & 

Yilmaz, 2011; Johansson Sundler et al., 2009; Søderberg et al., 2013). Svårigheten kan utgöra 

ett hinder i den sexuella hälsan och kan därmed identifieras som ett omvårdnadsproblem i 

enlighet med Sundbeck (2013), vilket kräver åtgärder av sjuksköterskan inom hjärtsjukvård. 

Resultatet visar betydelsen av att även engagera närstående i vården. Detta styrks av Feng et 

al. (2019), Socialstyrelsen (2018b) och Uchmanowicz et al. (2019) som betonar vikten av 

närståendes delaktighet då hjärtinfarkt bland annat kan ha inverkan på livskvalitet. Med ett 

personcentrerat förhållningssätt i överenskommelse med Ekman et al. (2011) och SSF (2016) 

kan sjuksköterskan i hjärtsjukvården se personen i ett sammanhang med närstående, 

erfarenheter och en levnadshistoria. Ett förslag på omvårdnadsåtgärd kan vara att 

sjuksköterskan, i samråd med patienten, bjuder in närstående och gör dem delaktiga i 

hjärtsjukvården. 

 

Resultatet visar att information om sexuell hälsa från sjukvårdspersonal var bristande 

(Abramsohn et al., 2013; Altiok & Yilmaz, 2011; Kałka et al., 2017; López-Medina et al., 

2016; Søderberg et al., 2013; Tessler Lindau et al., 2012; Tessler Lindau et al., 2014). 

Resultatet visar på ett ökat behov av information om sexuell hälsa efter hjärtinfarkt 

(Abramsohn et al., 2013; Altiok & Yilmaz, 2011; Søderberg et al., 2013; Tessler Lindau et al., 

2012). Detta bekräftas av tidigare forskning som belyser sexuell rådgivning ur ett 

sjuksköterskeperspektiv (Barnason et al., 2013; Ivarsson et al., 2009; Ivarsson et al., 2010; 

Rahim et al., 2017; Saunamäki et al. 2010). Resultatet gällande behov av information stämmer 

även väl överens med rådande riktlinjer och författningar (BACPR, 2017; Ibanez et al., 2018; 

SFS 2014:821). Trots olika anledningar till den bristande informationen kan resultatet i 

anknytning till Eriksson (1994) visa på att sjukvården orsakar ett onödigt vårdlidande, oavsett 

om det är medvetet eller inte. Det kan därmed finnas risk för att personerna söker 

informationen från otillförlitliga källor via till exempel Internet istället för information 

baserad på vetenskap. Detta betonar att sjuksköterskan inom hjärtsjukvård har ett betydande 

ansvar och en undervisande roll i sexuell hälsa efter insjuknandet i hjärtinfarkt. 
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Gällande lagstiftning visar också på hjärtsjukvårdens skyldigheter att informationen som 

personer erhåller efter insjuknandet i hjärtinfarkt ska upplysa om hälsotillstånd, metoder som 

finns för undersökning, vård och behandling, de hjälpmedel som finns för personer med 

funktionsnedsättning, väsentliga risker för komplikationer och biverkningar samt metoder för 

att förebygga sjukdom eller skada (SFS, 2014:821). I enlighet med både nationella riktlinjer 

(SSF, 2017) och internationella riktlinjer (Piepoli et al., 2016) ska därmed sjuksköterskan 

inom hjärtsjukvård informera utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och därmed se 

personen bakom sjukdomen. I ansvaret åligger sjuksköterskan att ge hjärtsjukvård på lika 

villkor för hela befolkningen (SFS, 2017:30) likväl anpassa informationen om sexuell hälsa 

till personens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella 

förutsättningar (SFS, 2014:821).  

 

Resultatet visar att insjuknandet i hjärtinfarkt förändrade sexuella relationer (Altiok & 

Yilmaz, 2011; Johansson Sundler et al., 2009; López-Medina et al., 2016; Steinke et al., 2015; 

Søderberg et al., 2013). Detta kan relateras till att sexuell hälsa, i begreppet hälsa i enlighet 

med Eriksson (1989), är ett mångdimensionellt fenomen som inte är konstant. Resultatet visar 

att hjärtinfarkten kunde ha negativ inverkan på de sexuella relationerna (Altiok & Yilmaz, 

2011; Johansson Sundler et al., 2009). Det visar att hälsan i anknytning till Eriksson (1989) 

förändrades efter insjuknandet i hjärtinfarkt. Resultatet åskådliggör att detta är betydande 

upplevelser att uppmärksamma i mötet med personer som har insjuknat i hjärtinfarkt. 

Hjärtinfarkten kan ha skapat ett sjukdomslidande i enlighet med Eriksson (1994), vilket kan 

aktualisera ett livslidande i och med upplevelse av förändrad sexuell relation. I bedömningen 

kan sjuksköterskan inom hjärtsjukvård identifiera omvårdnadsproblemet i enlighet med 

Sundbeck (2013) och därefter gemensamt med patient och eventuell partner vidta lämpliga 

omvårdnadsåtgärder. Samtalsstöd kan vara en åtgärd för att stödja både patient och närstående 

i den förändrade sexuella relationen. Resultatet visar också att sexualiteten och sexuella 

relationer inte påverkades av hjärtinfarkten (Afra et al., 2015; Johansson Sundler et al., 2009). 

Detta kan relateras till Erikssons (1989) definition av hälsa som en integrerad helhet av 

sundhet, friskhet och välbefinnande. Trots att en person insjuknat i hjärtinfarkt vilket inverkar 

på friskheten kan personen uppleva ett välbefinnande. Resultatet åskådliggör att lidande är en 

del av hälsan enligt Eriksson (1995) och att lidande liksom hälsa är en individuell upplevelse. 

 

Resultatet visar behov av närhet med sin partner genom en icke sexuell intimitet (Abramsohn 

et al., 2013; Johansson Sundler et al., 2009; Søderberg et al., 2013). Resultatet stärks av 

Folkhälsomyndigheten (2018), Starrs et al. (2018) och WHO (2006) som skriver att sexuell 

hälsa är ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande. Resultatet 

visar således i enlighet med WHO (2006) på att sexuell hälsa hos personer som har insjuknat i 

hjärtinfarkt innefattar intimitet i både sexuella relationer såväl som icke sexuella relationer. 

Påverkan på sexualitet kan ses i enlighet med WHO (2006), att sexuell hälsa efter 

insjuknandet i hjärtinfarkt påverkas av samspelet mellan biologiska, psykologiska, sociala, 

ekonomiska, politiska, kulturella, juridiska, historiska, religiösa och själsliga faktorer.  

 

Metoddiskussion 
 

Litteraturöversikt valdes som metod i enlighet med Forsberg och Wengström (2015) eftersom 

den ansågs kunna besvara syftet genom sammanställning av tidigare forskning och därmed 

belysa det aktuella kunskapsläget. Vidare kan en litteraturöversikt motivera vidare forskning 

(Polit & Beck, 2016). Därtill kan en sammanställning av flera studier som upprepar resultatet 

ha starkare värde jämfört med en enskild studie (Forsberg & Wengström, 2015). Syftet hade 

likväl kunnat besvarats med exempelvis en enkätstudie eller intervjustudie men då dessa 
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metoder enligt Polit och Beck (2016) kan vara mer tidskrävande och omfattande avseende 

förarbete valdes litteraturöversikt som lämplig metod. Litteraturöversikten innehöll både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar. Enligt Forsberg och Wengström (2015) styr 

forskningsfrågan val av metod och inom omvårdnadsforskning kan båda 

forskningstraditionerna komplettera varandra. Kvantitativ ansats har en hypotetisk deduktiv 

utgångspunkt, där kvantitativa studier syftar till att klassificera, förutsäga, se samband och att 

förklara frågeställningar objektivt. Kvalitativ ansats har istället en induktiv utgångspunkt, där 

kvalitativa studier inriktar sig på att skapa mening och förståelse i individens subjektiva 

upplevelser (Forsberg & Wengström, 2015). Att både kvantitativ och kvalitativ ansats 

representerade litteraturöversikten anses därmed vara en styrka. Detta eftersom syftet ansågs 

kunna besvaras i enlighet med Forsberg och Wengström (2015) genom att ämnet 

åskådliggjordes ur olika synvinklar och kunskapsluckan fylldes med både en bred och 

fördjupad inblick. 

 

Urvalet begränsades med inklusions- och exklusionskriterier i enlighet med Kristensson 

(2014) och Polit och Beck (2016) vilka valdes för att kunna svara på syftet (Forsberg & 

Wengström, 2015). Endast originalartiklar med primärkällor inkluderades eftersom 

översiktsartiklar med sekundärkällor enligt Kristensson (2014) och Polit & Beck (2016) 

refererar till andra artiklar. Artiklarna skulle även vara refereegranskade och ha ett 

godkännande från en etisk kommitté innan publicering (Forsberg & Wengström, 2015). Dessa 

inklusionskriterier anses därmed vara styrkor som ökar litteraturöversiktens trovärdighet. Ett 

annat inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2009-2019. Det 

fanns även äldre artiklar som kunde besvara syftet men för att erhålla ett tidsaktuellt 

forskningsresultat som speglar det tidsaktuella kunskapsläget enligt Forsberg och Wengström 

(2015) begränsades datasökningarna till tio år, vilket anses stärka litteraturöversiktens 

trovärdighet. En svaghet i litteraturöversikten är att artiklar publicerade på andra språk än 

svenska och engelska exkluderades trots att artiklarna kunde besvara syftet. Exkluderingen 

valdes på grund av praktiska skäl, att författarna utöver svenska som modersmål endast 

behärskar det engelska språket. Polit och Beck (2016) betonar också att artiklar skrivna på ett 

annat språk än modersmål alltid utgör en svaghet då risk för feltolkning föreligger. För att 

minska risken för feltolkning på grund av språkförbistring användes lexikon och ordens 

innebörd diskuterades även gemensamt för att få en trovärdig översättning. 

 

Databassökningarna gjordes gemensamt i PubMed och CINAHL Complete med handledning 

av bibliotekarie via Sophiahemmets Högskola. Databaserna valdes i enlighet med Forsberg 

och Wengström (2015) samt Karlsson (2017) eftersom PubMed är en bred databas som 

huvudsakligen innehåller artiklar inom medicin och omvårdnad, liksom CINAHL som 

specialiserar sig på omvårdnadsforskning. En begränsning i litteraturöversikten är dock att 

datasökningar även kunde ha gjorts i andra databaser, vilket kunde ha resulterat i andra 

artiklar som också kunnat besvara syftet. Två databaser med omvårdnadsinriktning ansågs 

öka chansen att hitta artiklar som kunde besvara syftet, vilket stärker litteraturöversiktens 

trovärdighet. Eftersom tillräckligt med artiklar hittades gjordes därför inga fler datasökningar 

i andra databaser. Att författarna fick handledning av en bibliotekarie i databassökningarna 

utifrån Forsberg och Wengströms (2015) rekommendation gav effektiva datasökningar 

eftersom databaserna har olika struktur och indexeringssätt med olika ämnesordlistor vilket 

också anses som en styrka. 

 

Litteraturöversikten genomfördes med en systematisk sökstrategi i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2015 samt Polit och Beck (2016), vilket innebär en detaljerad redovisning av 

datainsamlingen som möjliggör reproducerbarhet. Sökorden valdes gemensamt utifrån syftet 
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samt utifrån de olika databasernas ämnesordlistor med handledning av bibliotekarien. En 

gemensam bedömning resulterade dock i att sökordet ”experiences” valdes bort då det 

begränsade datasökningarna och därmed gav få antal träffar. Databasernas MeSH-termer 

respektive MH-termer kunde enligt Forsberg och Wengström (2015) samt Karlsson (2017) ge 

kontrollerade engelska ämnesord, vilket också kan anses som en styrka. En annan styrka är att 

sökorden kombinerades med de booleska operatorerna AND och OR i enlighet med Forsberg 

och Wengström (2015), vilket gav en systematisk sökning. För att inte förlora artiklar som 

kunde besvara syftet men som ännu inte indexerats i MeSH-termer eller MH-termer användes 

även sökord i fritextsökning enligt Forsberg och Wengström (2015) samt Karlsson (2017), 

vilket anses som en styrka. Flera av artiklarna som hittades i PubMed hittades också som 

dubbletter i CINAHL, vilket enligt Rosén (2017) kan anses bekräfta valet av sökorden. För att 

verifiera de systematiska databassökningarnas reproducerbarhet upprepades dem enskilt av 

författarna, vilket stärker litteraturöversiktens trovärdighet. Både den första och den andra 

sorteringen av sökresultaten gjordes i enlighet med Kristensson (2014) först enskilt och 

därefter gemensamt med en diskussion där sorteringarna jämfördes. Detta gjordes för att 

säkerställa att artiklar som kunde besvara syftet inte sorterades bort, vilket anses utgöra en 

styrka.  

 

En kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes utifrån Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag. Att genomföra kvalitetsgranskning av artiklar i en litteraturöversikt på 

magisternivå upplevdes utmanande på grund av begränsade erfarenheter i forskningsmetodik. 

Även själva bedömningsunderlaget upplevdes svårt att utgå ifrån och det finns därmed en risk 

för att artiklarnas innehåll feltolkades genom bristfällig kvalitetsgranskning. Likt vid 

sorteringen av sökresultaten gjordes kvalitetsgranskningen först enskilt och därefter 

gemensamt för att kunna jämföra och diskutera granskningen tills konsensus uppnåddes. I och 

med detta säkerställdes artiklarnas kvalitet, vilket anses stärka litteraturöversiktens 

trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2015). Hänsyn bör dock tas till att forskare med 

erfarenhet i kvalitetsgranskning av forskningsartiklar skulle kunna ha gjort en annorlunda 

bedömning utifrån bedömningsunderlaget. Likväl exkluderades inga artiklar på grund av 

kvalitetsgranskningen. Analysförfarandet gjordes enligt Kristenssons (2014) integrerade 

analysmetod. Analysmetoden valdes eftersom den ansågs vara beskriven i tre tydliga steg, 

vilket anses som en styrka genom att den gav en överskådlig presentation av resultatet 

(Kristensson, 2014). Artiklarnas resultatdel lästes först enskilt upprepade gånger och därefter 

fördes en gemensam diskussion om vilka delar som besvarade syftet. Detta kan också ses som 

en styrka eftersom det ansågs öka förståelsen och helheten av resultatet liksom minska risken 

för syftningsfel och feltolkningar, vilka skulle kunnat resultera i en svaghet i resultatet 

(Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2016). I enlighet med Kjellström (2017) hade författarna 

sin förförståelse i åtanke genom hela arbetsprocessen, att det med personliga erfarenheter 

alltid fanns risk för att inverka på datainsamlingen och analysförfarandet. För att minska 

denna risk förde författarna ett fortlöpande resonemang gällande vad som gick att utläsa av 

resultatet och vad som var författarnas förförståelse till datamaterialet (Polit & Beck, 2016). 

All forskningsmaterial hanterades enligt Vetenskapsrådets (2017) rapport om god 

forskningssed utan fabricering, förvanskning, plagiering, stöld eller annan form av oredlighet. 

 

På grund av svårigheter i att hitta tillräckligt många artiklar enbart avseende personer som 

insjuknat i hjärtinfarkt gjordes en gemensam bedömning av att inkludera två artiklar Steinke 

et al. (2014) och Steinke et al. (2015), vilka studerade personer med hjärtsjukdomar, dock var 

också personer som insjuknat i hjärtinfarkt representerade i artiklarnas resultat. Endast 

resultatet gällande personer som insjuknat i hjärtinfarkt inkluderades i denna 

litteraturöversiktens resultat. 
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I litteraturöversikten presenteras resultat vilket baseras på studier från Bahrain, Danmark, 

Förenade arabemiraten, Iran, Kuwait, Oman, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet 

och USA. Dessa studier kan spegla upplevelser av sexuell hälsa hos en del personer som har 

insjuknat i hjärtinfarkt. Dock bör hänsyn tas till att omhändertagandet och uppföljningen av 

dessa personer troligen ser annorlunda ut på grund av olika förutsättningar i världen. Hänsyn 

bör också tas till att litteraturöversiktens resultat representeras av personer med varierande 

kön, ålder och kulturell bakgrund. En del artiklar inkluderar enbart det ena könet medan andra 

inkluderar flera kön. Resultatet visar på att det finns likheter såväl som skillnader men det går 

inte att generalisera och dra en slutsats från upplevelserna av sexuell hälsa efter hjärtinfarkt 

med koppling till dessa variabler. Tre artiklar beskrev att upplevelser av erhållen information 

om sexuell hälsa varierade mellan män och kvinnor (López-Medina et al., 2016; Tessler 

Lindau et al., 2012; Tessler Lindau et al., 2016). Män och kvinnors upplevelser av sexuell 

dysfunktion, närvaro av oro eller rädsla samt sexuella och icke sexuella relationer var inte 

tillräckligt uttalade för att kunna identifiera några uppenbara skillnader. Även om majoriteten 

av artiklarna beskrev förändrad sexuell hälsa efter hjärtinfarkt (Abramsohn et al., 2013; Altiok 

& Yilmaz, 2011; Johansson Sundler et al., 2009; López-Medina et al., 2016; Steinke et al., 

2015; Søderberg et al., 2013) fanns ingen genomgående korrelation mellan personernas ålder 

och deras respons till förändring av den sexuella hälsan. Två artiklar beskrev hur den 

kulturella bakgrunden påverkade förhållningen till sexuell hälsa (Altiok & Yilmaz, 2011; 

Kalka et al., 2017) och att den i vissa fall utgjorde ett hinder i att samtala med närstående och 

vårdpersonal om sexuell hälsa. Samma hinder återfanns även hos personer från västvärlden 

(López-Medina et al., 2016). Att kulturell bakgrund kan utgöra en aspekt i upplevelsen av 

sexuell hälsa samt att sexuell hälsa kan vara ett tabubelagt samtalsämne kan dock bekräftas 

(Barnason et al., 2011; Barnason et al., 2013; Ivarsson et al., 2010; Saunamäki et al., 2010; 

Steinke et al., 2011). 

 

Enligt WHO (2006) innefattar sexualitet kön, könsidentitet och könsroller, sexuell läggning 

såväl som erotik, njutning, intimitet och reproduktion vilka alla gemensamt har en central roll 

hos människan. Därtill beskrivs att sexualitet kan inkludera flera dimensioner och upplevas 

och uttryckas genom tankar, fantasier, värderingar, övertygelser, attityder, lust, roller samt 

relationer, beteenden och sexuell aktivitet. Sexualitet påverkas av samspelet mellan både 

biologiska, psykologiska, sociala, ekonomiska, politiska samt kulturella, juridiska, historiska, 

religiösa och själsliga faktorer (WHO, 2006). Således kan också upplevelser av sexuell hälsa 

hos personer som insjuknat i hjärtinfarkt variera i olika åldrar, av olika kön med olika 

kulturella bakgrunder eftersom sexualitet inkluderar flertal dimensioner samt upplevs och 

uttrycks unikt för varje individ. Därtill kan synen på sexuell hälsa även variera hos friska 

personer utan sjukdom, av olika kön, i olika åldrar, från olika länder med kulturella skillnader. 

 

Hänsyn bör också tas till att artiklarnas studier undersöker personer vid varierande tidpunkter 

efter insjuknandet i hjärtinfarkt, vilket också kan påverka upplevelserna av sexuell hälsa. Fyra 

artiklar påvisade att upplevelserna av sexuell hälsa liksom de sexuella aktiviteterna 

förändrades över tid (Abramsohn et al., 2013; Steinke et al., 2015; Søderberg et al., 2013; 

Tessler Lindau, 2012). Således kan upplevelsen av sexuell hälsa se annorlunda ut för en och 

samma person de första veckorna efter insjuknandet jämfört med ett år efter insjuknandet i 

hjärtinfarkt. Likväl har gemensamma upplevelser identifierats i studierna vilket kan vara 

gemensamt för personer som har insjuknat i hjärtinfarkt. Hänsyn bör även tas till att en 

litteraturöversikt av denna omfattning begränsar generaliserbarheten och kan därmed inte 

likställas som vetenskaplig (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
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Slutsats 

 

Personer kan ha olika upplevelser av sexuell hälsa som följd av hjärtinfarkt. I resultatet 

framkom minskad lust och lubrikation, erektil dysfunktion samt svårigheter att få orgasm. Det 

framkom också oro och rädsla för att återuppta sexuella aktiviteter efter insjuknandet i 

hjärtinfarkt, vilket kunde leda till förändrade sexuella aktiviteter. Det fanns också svårigheter 

att samtala om sexuell hälsa med sin partner, närstående och sjukvårdspersonal. 

Informationen som erhölls framkom som bristfällig och det fanns ett ökat behov av 

information om sexuell hälsa. Även sexuella relationer förändrades efter insjuknandet i 

hjärtinfarkt och det fanns ett ökat behov av intimitet med icke sexuella relationer. Det 

framkom också att den kroppsliga uppfattningen förändrades och hjärtinfarkten upplevdes 

påverka existensen. Med detta resultat kan sjuksköterskan få en ökad kunskap som hen kan 

med ett personcentrerat förhållningssätt utgå från patientberättelsen och tillsammans med 

patienten identifiera omvårdnadsbehov samt vidta omvårdnadsåtgärder. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 
Litteraturöversikten kan bidra till en ökad förståelse för upplevelser av sexuell hälsa hos 

personer som har insjuknat i hjärtinfarkt. Med ett personcentrerat förhållningssätt i den 

specifika omvårdnaden kan sjuksköterskan inom både den akuta hjärtsjukvården såväl som i 

eftervården samtala om sexuell hälsa, lindra lidande och främja hälsa som kan följa 

insjuknandet i hjärtinfarkt. Genom att ge konkret och evidensbaserad information om sexuell 

funktion och sexuella aktiviteter kan återupptagandet av sexuella aktiviteter efter hjärtinfarkt 

stödjas. Informationen delges med respekt för personens integritet och självbestämmande. 

 

Vidare forskning 

 

Det finns få studier, som inte äldre än tio år, som undersöker sexuell hälsa i samband med 

hjärtinfarkt. Därmed finns behov av vidare forskning med både kvalitativ och kvantitativ 

metod. Det skulle till exempel vara en intressant synvinkel att få se effekten av 

personcentrerad vård inom sexuell hälsa efter insjuknandet i hjärtinfarkt. 
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BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 
KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad 

och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 

otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliteten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Matris över inkluderade artiklar 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Abramsohn, E. M., 

Decker, C., Garavalia, 

B., Garavalia, L., 

Gosch, K., Krumholz, 

H.,… Tessler Lindau, 

S. 

2013 

USA  

I'm not just a heart, 

I'm a whole person 

here: A qualitative 

study to improve 

sexual outcomes in 

women with 

myocardial infarction. 

Syftet med denna 

studie var att fördjupa 

förståelsen för 

återhämtning av 

kvinnlig sexuell 

funktion efter en akut 

hjärtinfarkt samt att 

belysa ändamål om en 

evidensbaserad 

strategi för att 

förbättra kvinnligt 

sexuellt utfall efter 

hjärtinfarkt. 

Detta var en substudie till 

The Translational Research 

Investigating Underlying 

disparities in acute 

Myocardial infarction 

Patients’ Health status 

(TRIUMPH). En 

intervjustudie som utgår 

med grounded theory. Ett 

strategiskt urval. Kvinnliga 

deltagare, i åldrarna 43-75 

år, intervjuades inom 18 

månader efter avslutad 

TRIUMPH-studie eller inom 

30 månader efter 

hjärtinfarkt. Intervjuer 

avslutades när tematisk 

mättnad uppnåddes. 

N=17 Kvinnor var åter sexuellt aktiva 

en kort tid efter sin hjärtinfarkt, 

med oro om säkerheten för att 

återuppta sexuella aktiviteter och 

rädsla för att orsaka en ny 

hjärtinfarkt samt problem 

gällande den sexuella funktionen. 

K 

I 

Afra, L. G., 

Taghadosi, M. & 

Gilasi, H. R. 

2015 

Iran 

 

Relationship between 

ischemic heart disease 

and sexual 

satisfaction. 

Syftet med denna 

studie var att 

utvärdera sambandet 

mellan ischemisk 

hjärtsjukdom och 

sexuell 

tillfredsställelse. 

Detta var en retrospektiv 

kohortstudie, 150 personer 

med hjärtinfarkt och 150 

personer i kontrollgruppen. 

Mätinstrumentet  

the Larson's Sexual 

Satisfaction Questionnaire 

(LSSQ) utvärderade sexuell 

tillfredsställelse.  

 

N=300 Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan de två grupperna 

angående sexuell 

tillfredsställelse. Sexuell 

tillfredsställelse var dock 

signifikant korrelerad med kön 

och användningen av 

hjärtläkemedel. 

P 

II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Bilaga B 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Afra%20LG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26234982
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taghadosi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26234982
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gilasi%20HR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26234982
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Matris över inkluderade artiklar 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Al-Roomi, F., 

Khesroh, A., 

Al-Zakwani, I., 

Attur, S., 

Rashed, W. & 

Zubaid, M. 

2018 

Kuwait 

Bahrain 

Förenade 

arabemiraten 

Oman  

Lifestyle changes 

among ACS survivors 

in Arabian Gulf 

countries (Gulf 

COAST Registry). 

Syftet med denna 

studie var att beskriva 

livsstilsförändringar 

ett år efter akut 

kranskärlssjukdom. 

Detta var en longitudinell 

kohortstudie med enkäter 

som inkluderade deltagare 

från 29 sjukhus. På grund av 

kulturella omständigheter 

erhölls data om sexuell 

aktivitet endast av män. 

Deltagarna följdes under en 

månad, sex månader och 12 

månader efter utskrivning 

från sjukhus. 

N=24 067(492) 

   

Vid uppföljning efter ett år hade 

deltagarna återgått till för dem 

normal nivå av sexuell aktivitet. 

Resultatet visade att 75% av 

männen var sexuellt aktiva efter 

hjärtinfarkten och att 37% var 

bekväma med att diskutera 

sexuell aktivitet. Fler män med 

STEMI rapporterade 

återupptagande av sexuell 

aktivitet jämfört med män med 

NSTEMI eller instabil angina. 

P 

I 

Altiok, M. & 

Yilmaz, M. 

2011 

Turkiet 

 

Opinions of 

individuals who have 

had myocardial 

infarction about sex 

Syftet med studien 

var att få förståelse 

för personers 

uppfattning av sex, 

påverkan på sitt 

sexuella liv samt 

behov av sexuell 

rådgivning efter 

hjärtinfarkt. 

Detta var en kvalitativ 

intervjustudie med 

deskriptiv design. 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med personer i 

ett äktenskap och som hade 

haft en hjärtinfarkt minst två 

månader tidigare. 

N = 32 Det sexuella samlivet hade 

påverkats negativt efter 

hjärtinfarkten. Det fanns rädsla 

att få en ny hjärtinfarkt under 

sexuell aktivitet. De beskrev 

svårigheter att samtala om sex 

med sjukvårdspersonal. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Bilaga B 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Zakwani%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28552070
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(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Johansson Sundler, 

A., Dahlberg, K. & 

Ekenstam, C.  

2009 

Sverige  

The meaning of close 

relationships and 

sexuality: Women's 

well-being following 

a myocardial 

infarction.. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka sexualitet 

och nära relationers 

betydelse för kvinnors 

hälsa och 

välbefinnande efter 

hjärtinfarkt. 

Detta var en 

semistrukturerad 

intervjustudie där kvinnor, i 

åldrarna 49-80 år, 

identifierades efter sin 

hjärtinfarkt minst 6 månader 

tidigare. Intervjuerna 

avslutades när tematisk 

mättnad uppnåddes. 

N = 10 Nära relationer kunde stärka 

deltagarnas hälsa men behövde 

inte vara intima. Det fanns ett 

samband mellan nära relationer 

och sexualitet som påverkades av 

hjärtinfarkt. Sexualitet 

innefattade även intimitet mer än 

samlag. 

K 

II 

Kałka, D., Karpiński, 

Ł., Gebala, J., 

Rusiecki, L., Biełous-

Wilk, A., Krauz, E, 

S.,… Pilecki, W. 

2017 

Polen 

 

Sexual health of male 

cardiac patients - 

present status and 

expectations of 

patients with coronary 

heart disease. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

betydelsen av sexuell 

funktion hos män med 

kranskärlssjukdom 

Detta var en multicenter 

tvärsnittsstudie från fem 

sjukhus. En 

enkätundersökning med 

fasta svarsalternativ. 

Mätinstrumentet 

International Index of 

Erectile Function (IIEF-5) 

utvärderade erektil funktion. 

N = 1136 Få deltagare diskuterade sina 

sexuella problem med 

kardiologen. Minoriteten av 

deltagarna förväntade att 

kardiologen skulle ta initiativet 

till samtal om den sexuella 

hälsan. Majoriteten av deltagarna 

uttryckte att god sexuell funktion 

var betydelsefullt. 

 R 

II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Bilaga B 
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(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

López-Medina, I., 

Gil-García, E., 

Sánchez-Criado, V. & 

Pancorbo-Hidalgo, P. 

2016 

Spanien  

Patients' experiences 

of sexual activity 

following Myocardial 

ischemia. 

Syftet med denna 

studie var att beskriva 

patienters upplevelser 

av sexuell aktivitet 

efter hjärtinfarkt. 

En deskriptiv kvalitativ 

fenomenologisk design med 

semistrukturerade kvalitativa 

intervjufrågor. Med ett 

heterogent urval, avseende 

kön, ålder, sysselsättning 

och bostadsmiljö, 

inkluderades både män och 

kvinnor, i åldrarna 40-82 år, 

som fått hjärtinfarkt under 

de senaste 6-24 månaderna 

före intervjun. Intervjuerna 

avslutades när teoretisk 

mättnad uppnåtts. 

N=19 Patienter beskrev minskad 

frekvens och lust till sexuell 

aktivitet, vilka påverkades av 

rädsla för sexuell aktivitet och 

vårdpersonalens råd. Deltagarna 

uppgav bristande information om 

sexuell aktivitet. Detta 

resulterade i mindre sexuell lust 

och minskad frekvens i sexuell 

aktivitet, även om det fanns 

uppfattning om sexuell aktivitet 

av god kvalitet. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Bilaga B 



 

V 

 

Matris över inkluderade artiklar 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Oskay, U., Can, G. & 

Camci, G. 

2015 

Turkiet  

Effect of myocardial 

infarction on female 

sexual function in 

women 

Syftet med denna 

studie var att 

utvärdera sexuell 

funktion hos 

kvinnliga patienter 

med hjärtinfarkt. 

Detta var en tvärsnittsstudie. 

Kvinnliga deltagare med 

genomgången hjärtinfarkt 

och en kontrollgrupp. Data 

samlades in via enkäter 12 

veckor efter utskrivning. 

Mätinstrumentet Female 

Sexual Function Index 

(FSFI) utvärderade sexuell 

dysfunktion. Utöver 

mätinstrumentet 

efterfrågades oro för sexuell 

aktivitet och oro för 

partnerrelation efter 

hjärtinfarkt. 

N=95 Förekomsten av sexuell 

dysfunktion var högre och den 

genomsnittliga FSFI-poängen var 

signifikant lägre hos kvinnor 

med hjärtinfarkt jämfört med 

kontrollgruppen. Förekomsten av 

samlag, lust, orgasm och 

lubrikation var signifikant lägre 

hos kvinnor med hjärtinfarkt 

jämfört med kontrollgruppen. 

Det fanns ingen signifikant 

skillnad gällande tillfredsställelse 

och smärta vid samlag. De som 

återupptog sexuella aktiviteter 

efter hjärtinfarkt uttryckte oro för 

en ny hjärtinfarkt eller plötslig 

död under samlag.  

R 

II 

Steinke E. E., Mosack 

V. & Hill T.J. 

2014 

USA 

 

Cardiac comorbidities 

and sexual activity 

predict sexual self-

perception and 

adjustment 

. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

oberoendevariablar 

för sexuell 

självuppfattning och 

sexuell anpassning 

hos personer som 

insjuknat i en 

hjärtsjukdom senaste 

året. 

Detta var en icke-

experimentell studie med 

deskriptiv design med 

enkäter. Mätinstrumentet 

Sexual Activity and Heart 

Disease Questionnaire 

utvärderade sexuell aktivitet. 

Mätinstrumentet  Sexual 

self-perception and 

Adjustment Questionnaire 

(SSPAQ) utvärderade 

sexuell självuppfattning och 

anpassning. 

N = 128 

N = 72 

(insjuknade i 

hjärtinfarkt) 

  

 

Deltagare med hjärtinfarkt 

rapporterade ångest och 

depression vid sexualitet. 

R 

II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Bilaga B 
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Matris över inkluderade artiklar 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Steinke, E. E., 

Mosack, V. & Hill, T. 

J. 

2015 

USA  

Change in sexual 

activity after a cardiac 

event: The role of 

medications, 

comorbidity, and 

psychosocial factors. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

förändringar i den 

sexuella aktiviteten 

före och efter 

hjärtsjukdom. 

Detta var en enkätstudie som 

integrerat använde både 

kvalitativ och kvantitativ 

metod. Deltagare var både 

män och kvinnor som 

insjuknat senaste året. 

Mätinstrumentet Sexual 

Activity and Heart Disease 

Questionnaire utvärderade 

sexuell aktivitet. 

N = 211 Mängden läkemedel minskade 

sexuella aktiviteter. 

P/K 

II 

Steptoe, A., Jackson, 

S. E. & Wardle, J. 

2016 

Storbritannien 

 

Sexual activity and 

concerns in people 

with coronary heart 

disease from a 

population-based 

study. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

kranskärlssjukdom 

som bidragande effekt 

på sexuell 

dysfunktion. 

Detta var en tvärsnittsstudie 

med ett stratifierat urval 

inkluderade män och 

kvinnor från English 

Longitudinal Study of 

Ageing (ELSA). 

Mätinstrumentet The Sexual 

Relationships and Activities 

Questionnaire (SRAQ) 

användes. 

N=6690 (389) 

N = 329 

(insjuknat i 

hjärtinfarkt) 

 

Manliga deltagare med 

ischemisk hjärtsjukdom var 

mindre sexuellt aktiva, tänkte 

mindre på sex och upplevde mer 

erektil dysfunktion än deltagare 

utan ischemisk hjärtsjukdom. 

Kvinnliga deltagare med 

ischemisk hjärtsjukdom var 

mindre sexuellt aktiva än kvinnor 

utan. Män med hjärtinfarkt 

visade en större förekomst av 

erektila problem jämfört med de 

utan hjärtinfarkt. 

R 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Bilaga B 
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Matris över inkluderade artiklar 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Søderberg, L., 

Johansen, P., Herning, 

M. & Berg, S. 

2013 

Danmark  

Women's experiences 

of sexual health after 

first-time myocardial 

infarction. 

Syftet med studien 

var att beskriva 

kvinnors upplevelser 

av sexuell hälsa efter 

en hjärtinfarkt. 

En kvalitativ 

fenomenologisk 

hermeneutisk metod med 

semistrukturerade 

intervjufrågor utfördes sex 

månader efter hjärtinfarkten. 

Kvinnliga deltagare i 

åldrarna 49-63 år 

inkluderades. 

N=11 Det fanns oro för att återuppta 

sexuell aktivitet. Sexlivet och 

relationen till en partner 

påverkades. Behov av stöd från 

sjukvårdspersonal eller annat 

socialt nätverk beskrevs för att 

våga återuppta sexuell aktivitet.  

K 

I 

Tessler Lindau, S., 

Abramsohn, E. M., 

Gosch, K., 

Wroblewski, K., 

Spatz, E., Chan, P.,… 

Krumholz, H. M. 

2012 

USA 

 

Patterns and loss of 

sexual activity in the 

year following 

hospitalization for 

acute myocardial 

infarction: A United 

States national 

multisite 

observational study. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka sexuell 

aktivitet före och efter 

hjärtinfarkt samt 

frekvensen av sexuell 

rådgivning efter 

hjärtinfarkten. 

Detta var en multicenter 

substudie till TRIUMPH-

studien. Ett stratifierat urval 

som inkluderade män med 

medelålder 58,6 år och 

kvinnor med medelålder 

61,6 år. Strukturerade 

intervjufrågor genomfördes 

via telefon en månad och 12 

månader efter inkludering. 

N = 1879 Trots att många patienter var 

sexuellt aktiva innan 

hjärtinfarkten var det få patienter 

som fick rådgivning om att 

återuppta sexuell aktivitet ett år 

efter hjärtinfarkten. Den 

bristande rådgivningen kunde 

förknippas med förlust av sexuell 

aktivitet. 

P 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Bilaga B 
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Matris över inkluderade artiklar 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Tessler Lindau, S., 

Abramsohn, E. M., 

Bueno, H., D'Onofrio, 

G., Lichtman, J. H., 

Lorenze, N. P.,… 

Krumholz, H. M.  

2014 

USA 

Spanien  

Sexual activity and 

counseling in the first 

month after acute 

myocardial infarction 

among younger adults 

in the United States 

and Spain: A 

prospective, 

observational study. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka patienters 

upplevelser av sexuell 

rådgivning en månad 

efter akut hjärtinfarkt. 

Data samlades in från den 

prospektiva, longitudinella 

multicenterstudien; 

Variation in Recovery: Role 

of Gender on Outcomes of 

young AMI patients 

(VIRGO). Män och kvinnor, 

i åldrarna 18-55 år, var från 

103 olika sjukhus i USA och 

24 olika sjukhus i Spanien. 

Strukturerade intervjuer 

utfördes via telefon en 

månad efter hjärtinfarkten. 

N=3501 Få patienter upplevde att de 

erhöll information om sexuell 

aktivitet en månad efter 

hjärtinfarkt. Erbjuden 

information upplevdes 

motsägelsefull. 

R 

I 

Tessler Lindau, S., 

Abramsohn, E. M., 

Bueno, H., 

D’Onofrio, G., 

Lichtman, J., Lorenze, 

N.,… Krumholz, H. 

M. 

2016 

USA 

Spanien 

Sexual activity and 

function in the year 

after an acute 

myocardial infarction 

among younger 

women and men in 

the United States and 

Spain. 

Syftet med denna 

studie var att beskriva 

mönster av sexuell 

aktivitet och sexuell 

funktion samt att 

identifiera 

oberoendevariablar 

för förlust av sexuell 

aktivitet ett år efter 

akut hjärtinfarkt. 

Data samlades in från den 

prospektiva, longitudinella 

multicenterstudien VIRGO. 

Män och kvinnor, i åldrarna 

18-55 år, var från 103 olika 

sjukhus i USA och 24 olika 

sjukhus i Spanien. 

Strukturerade intervjuer 

utfördes i samband med 

första vårdtillfället samt via 

telefon en månad och efter 

ett år efter hjärtinfarkten. 

N=2802(699) Fler män än kvinnor hade 

återupptagit sexuell aktivitet ett 

år efter hjärtinfarkten. De 

vanligaste sexuella problemen 

efter ett år hos kvinnor var 

bristande lust och lubrikation. 

Hos männen var erektila problem 

och bristande lust de vanligaste 

problemen.  

R 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Bilaga B 
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Matris över inkluderade artiklar 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Thylén, I. & 

Brännström, M. 

2015 

Sverige  

Intimate relationships 

and sexual function in 

partnered patients in 

the year before and 

one year after a 

myocardial infarction: 

A longitudinal study. 

   

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka och 

jämföra patienters 

skattning av 

tillfredsställelse i den 

intima relationen samt 

sexuell funktion före 

hjärtinfarkt jämfört 

med ett år efter 

hjärtinfarkten.  

  

 

Detta var en longitudinell 

studie med deskriptiv 

design. Med ett stratifierat 

urval inkluderades män och 

kvinnor från 13 sjukhus. 

Data samlades in via enkäter 

ett år före och ett år efter 

hjärtinfarkten. 

Mätinstrumentet 

Relationship Assessment 

Scale (RAS) utvärderade 

den intima relationen. 

Mätinstrumentet Watts 

Sexual Function 

Questionnaire (WSFQ) 

utvärderade den sexuella 

funktionen. 

N=218(38) 

N=180(52)  

Det fanns tendens till minskning 

av den sexuella aktiviteten men 

skillnaden var inte statistiskt 

signifikant. Patienterna var 

fortsatt sexuellt aktiva och 

tillfredsställda gällande 

förväntningar, behov, kärlek och 

hängivenhet i den intima 

relationen. Symtom under 

samlag var erektilproblem, 

vaginal torrhet, andnöd, 

hjärtklappning och bröstsmärta, 

utan statistiskt signifikanta 

skillnad. Cirka 33% hade fått 

sexuell rådgivning året efter 

hjärtinfarkten.  

P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Bilaga B 


