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Sammanfattning 
 
Uppsatsen är en litteraturöversikt där syftet var att beskriva människors upplevelse 
av sexuell samvaro efter hjärtinfarkt. Metoden är baserad på Fribergs modell. Det har 
visat sig att människor som drabbats av hjärtinfarkt kan uppleva ett förändrat sexliv. 
Orsaker till minskad sexuell samvaro kan förklaras av minskad sexuell lust, 
medicinpåverkan eller förändrade kroppsfunktioner. En tydlig koppling till minskat 
eller upphört sexliv är rädsla eller ångest att utveckla en ny hjärtinfarkt. Intimitet och 
sexuell tillfredställelse är betydande för människans livslängd, därav är professionell 
sexuell rådgivning av betydelse då det har visat sig ha en positiv inverkan på den 
drabbades sexliv. Genom ökad kunskap kan den drabbade få insikt i att endast få 
människor utvecklar en ny hjärtinfarkt eller dör under sexuell samvaro.   
 
Nyckelord: Hjärtinfarkt, Sex, Välmående. 
 



 

 
 

Summary 
 
The essay a literature review and the aim were to describe peoples experience of 
sexual intercourse after myocardial infarction. The method is based on Fribergs 
model. It has showed that people explained a changed sex life after a myocardial 
infarction. Reasons for reduced sexual intercourse can be caused by reduced sexual 
desire, effects of medicine or changed body function. Reduced or discontinued sex life 
can be connected to fear or anxiety for develop a new myocardial infarction, intimacy 
and sexual satisfaction are meaningful for people’s life span. Professional sexual 
counselling is therefor meaningful for the effected. With increased knowledge the 
affected gets better understanding about the small risk of develop a new myocardial 
infarction. 
 
Keywords: Myocardial infarction, Sex, Well being 



 

 
 

Innehållsförteckning  
 
 

Inledning ................................................................................................ 1 

Bakgrund ................................................................................................ 1 

Hjärtinfarkt ................................................................................................................. 1 
Riskfaktorer ................................................................................................................. 1 
Medicinsk behandling ................................................................................................. 1 
Sexualitet .................................................................................................................... 2 
Teori ............................................................................................................................ 2 
Sjuksköterskans roll vid omvårdnad ......................................................................... 3 
Problemformulering ................................................................................................... 3 

Syfte ........................................................................................................ 4 

Material och metod ................................................................................. 4 

Design ......................................................................................................................... 4 
Urval och datainsamling ............................................................................................ 4 
Dataanalys .................................................................................................................. 5 
Etiska övervägande .................................................................................................... 7 

Resultat ................................................................................................... 8 

Psykologiska förändringar efter hjärtinfarkt …………………………………………………...8 
Ångest och oro ............................................................................................................ 8 
Fysiologiska förändringar efter hjärtinfarkt  ………………………………………..…………9 
Fysisk påverkan ........................................................................................................ 10 

Diskussion ............................................................................................ 10 

Metoddiskussion ...................................................................................................... 10 
Resultatdiskussion .................................................................................................... 12 

Slutsats ..................................................................................................15 

Kliniska implikationer ...........................................................................15 

Referenser ............................................................................................ 16 

Bilaga ........................................................................................................  

Bilaga ........................................................................................................  

Bilaga ........................................................................................................  



 

1 
 

Inledning 

Varje år drabbas genomsnitt 25 700 personer i Sverige av hjärtinfarkt 
(Socialstyrelsen, 2017). Välmåendet efter hjärtinfarkt varierar men de vanligaste 
besvären är fysiska åkommor som smärta i bröstet, störd sömn och dyspné (Brink, 
Karlson & Hallberg 2002). Olika former av psykisk ohälsa som uppstår kan vara 
ångest, oro och depression vilket kan ha en betydande roll för den sexuella aktivitet 
och förmåga att genomföra ett samlag (Emani Zeydi, Sharafkhani, Armat, 
Mohammad, Gould, Soleimmani & Hosseini, 2016).  
 

Bakgrund 

I detta stycke behandlas begreppet hjärtinfarkt och vad det innebär, vilka riskfaktorer 
som finns för att utveckla hjärtinfarkt samt vad det finns för medicinsk behandling. 
Begreppet sexualitet bearbetas för att undersöka vad som ingår i ämnet. 
Sjuksköterskans roll vid omvårdnad är det sista område som bearbetas.  

Hjärtinfarkt  
Boanteng och Sanborn (2013) beskriver hjärtinfarkt som ett tillstånd när det blivit 
ocklusion i hjärtats kranskärl.  Tillståndet kan medföra att hjärtmuskeln utsätts för 
syrebrist vilket kan leda till nekros av hjärtmuskulaturen och vara livshotande. 
Symtom vid hjärtinfarkt kan vara akut andnöd, bröstsmärtor som kan stråla ut i 
vänster arm, smärta i bröstryggen, feber, kallsvettning, förvirring, rädsla, ångest samt 
illamående (Boanteng & Sanborn, 2013). Hjärtinfarkt kan vara ett livshotande 
tillstånd som kan komma att kräva snabb behandling för att lösa upp ocklusionen i 
kranskärlen (Boanteng & Sanborn, 2013). 

Riskfaktorer  
Riskfaktorer för att drabbas av en hjärtinfarkt är rökning, stress, högt blodtryck, högt 
kolesterol, tidigare hjärtsjukdom, inaktivitet, fetma, ålder, ärftlighet och kön menar 
Boanteng och Sanborn (2013). Hög åldern ökar risken för hjärtinfarkt, medelåldern 
för de drabbade är mellan 58år-70 år och att majoriteten som drabbas är män 
(Kjellström, Gustafsson, Nordendal, Norhammar, Nygren, Näsman, Rydén & Åsberg, 
2017). 

Medicinsk behandling 

Syftet med medicinsk behandling efter en hjärtinfarkt är att minimera risken för att 
få en ny hjärtinfarkt (Boanteng & Sanborn, 2013). Några av de mediciner som kan 
förebygga hjärtinfarkt är nitroglycerin och betablockerare. Nitroglycerin används 
som premedicinering och är blodkärlsvidgande för att minska belastningen på hjärtat 
samt lindra bröstsmärta (Kosuge, Miyajima, Kimura, Ilshykawa, Tochikudo & Ishiy, 
1998).  Det bör ges var femte minut under tre upprepade tillfällen, efter inträffad 
hjärtinfarkt (Boanteng & Sanborn, 2013). Betablockerare minskar påfrestningen på 
hjärtmuskulaturen, minskar artärtrycket samt hjärtfrekvensen (Boanteng & Sanborn, 
2013). Ångest och oro är en vanlig bieffekt av hjärtinfarkt, och de som drabbas får 
antidepressiva läkemedel (Jackson, Marysia, Hayes, Gulati & Hayes, 2014).     
 

Hjärtinfarkt kan vara livshotande men risken för dödsfall minskar om personen får 
vård inom två timmar (Banharak, Zahrli & Matsuo, 2018). Vid ankomst till sjukhuset 
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kan den drabbade få genomgå kranskärlsröntgen som utläser ifall hjärtinfarkt 
inträffat. I sådant läge erbjuds ofta kirurgisk behandling i form av ballongvidgning 
som motverkar ocklusion i kranskärlen (Boanteng & Sanborn, 2013).  
 
Sexualitet  
Definitionen av sexuell aktivitet kan anses vara svårtolkad då vissa tolkar penetration 
som sexuell aktivitet medan andra människor inkluderar kyssar, smekning och 
omfamnande av varandra (WHO, 2006).  
 

Sexuell- samt reproduktiv hälsa innefattar fysiska, emotionella och mentala tillstånd. 
Synen på sexuell hälsa har under senare år vidgats då den sexuella hälsan påverkats 
av diverse olika tillstånd och sjukdomar, dock kan sexuell hälsa finnas trots 
sjukdomstillstånd (WHO, 2006). Sexualitet och sexuell hälsa är en viktig del för 
människan och innefattar flera olika aspekter, så som könsidentitet, sexuell 
orientering, erotik, njutning, intimitet och relationer. Sexualiteten påverkas av 
biologiska, psykologiska och sociala faktorer (WHO, 2006). Den sexuella- och 
reproduktiva hälsan uppnås om människans sexuella rättigheter respekteras, vilket 
innebär bland annat fritt sexualliv där sex endast sker i bådas samtycke mellan båda 
parter, utlopp för den egna sexualiteten samt rätten att vara intim med den personen 
som individen önskar (WHO, 2006). Efter hjärtinfarkt kan känslan kring sexuell 
penetration eller närkontakt som innefattar kyssar och smekning upplevas obehaglig 
då hjärtfrekvensen ökar i samband med upphetsning, vilket i sin tur kan ha en 
negativ inverkan på den sexuella aktiviteten (Emami Zeydi, Sharafkhani, Armat, 
Goud, Soleimmani & Hossein, 2016).  
 

Teoretisk förankring 

Levines bevarandemodell används som teoriförankring i denna litteraturöversikt. 
Denna modell bygger på tre begrepp, vilka är adaption, bevarande och integritet 
(Estrin Levine, 2010). Adaption är den livsprocess där individen utsätts för yttre och 
inre förändringar men fortfarande har förmågan att bevara sin personliga integritet 
och helhet (Estrin Levine 2010). Detta kan till exempel vara när en person går från 
frisk till sjuk, som vid hjärtinfarkt. Bevarande handlar om att ha förmåga att bevara 
sin integritet och delas in i 4 stycken olika kategorier. Bevarande av energi beskriver 
den energiresurs som den drabbade besitter samt hur dessa kan användas för att 
klara av livsprocessen. Sjuksköterskan har en betydande roll för att hjälpa den 
drabbade att upprätthålla bevarande av energi för att den drabbade tillslut ska kunna 
bli oberoende av sjuksköterskan (Estrin Levine 2010). Bevarande av strukturell 
integritet handlar om den drabbades förmåga att läka, den strukturella integriteten är 
viktig i samband med hjärtinfarkt då det ökar den drabbades chans till återhämtning 
efter sjukdom. Bevarande av personlig integritet handlar om att människans kropp 
och själ hör ihop, där respekt, självbestämmande och självkännedom anses som 
viktiga begrepp (Estrin Levine, 2010). Sjukdom och förändrad kroppsfunktion som 
kan uppstå vid tex hjärtinfarkt kan vara ett hinder för att uppnå bevarande av 
personlig integritet, därav har sjuksköterskan en viktig roll som stöd till den 
drabbade. Bevarande av social integritet konstitueras av familj, vänner samt 
sysselsättning. Estrin Levine (2010) menar att omgivningen påverkar den drabbades 
självuppfattning. En positiv självuppfattning ökar chansen till bättre återhämtning 
från sjukdom. Integritet är det tredje begreppet och denna upprätthålls genom 
adaption och bevarande. Bevarad integritet är betydande för att den drabbade ska ha 



 

3 
 

förmåga att uppleva välmående och återgå till frisk. Vid berörande av sexuell samvaro 
kan integriteten hotas då sexuell samvaro kan anses privat, därav måste 
sjuksköterskan arbeta personcentrerat och professionellt (Estrin Levine, 2010).  

 

Sjuksköterskans roll vid omvårdnad 

Den som drabbas av hjärtinfarkt kan komma att kräva omvårdnad. Den första 
timmen från att en person drabbats av hjärtinfarkt beskrivs som kritisk och kräver 
noggrann observation av patientens välmående och övervakningsutrustning vilket 
sjuksköterskan ansvarar för. Sjuksköterskans ansvarar även för 
dokumentationsarbetet (Edwards, 2002). Rutinkontroller som utförs av 
sjuksköterskan är andningsfrekvens, hjärtfrekvens, blodtryck och patientens 
smärtpåverkan. Vid hjärtinfarkt kan cirkulationen i kroppen komma att påverkas, 
vilket kan påverka lungornas förmåga att ta upp syre. Därför ska sjuksköterskan 
kontinuerligt mäta andningsfrekvens och administrera ordinerad syrgas vid behov. 
Under en pågående hjärtinfarkt är det inte ovanligt att hjärtfrekvensen blir 
oregelbunden och varierar mellan att vara bradykard och takykard (Edwards, 2002). 
Sjuksköterskan har därför som uppgift att kontrollera puls regelbundet. Vid 
hjärtinfarkt kan syrebrist i hjärtmuskulaturen uppstå vilket kan bidra till smärta, 
sjuksköterskan ska därför vara observant på klagomål om smärta i bröstet. Vid 
sådana situationer ansvara sjuksköterskan för EKG-övervakning samt genom 
mätinstrument kunna skatta den drabbades smärta och administrera ordinerade 
läkemedel. (Edwards, 2002).  
 

Sjuksköterskan har även en betydande roll att genom samtal, information och 
personcentrerad vård försöka hjälpa den drabbade att acceptera de kropps- och 
livsförändringar som sker (Goosens, Norekvål, Faerch, Hody, Olsen, Darmer, 
Jaarsma & Moons, 2011; Estrin Levine, 2010).  Enligt Svensk sjuksköterskeförening 
(2017) så ska sjuksköterskan inneha förmågan att arbeta personcentrerat då det ingår 
i yrkesprofessionen. Sjuksköterskan ska vara kompetent nog för att kunna identifiera 
fysiska behov och även de behov som inte är uttalade (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017).  Sexuella problem efter en hjärtinfarkt är vanligt men ofta något som den 
drabbade väljer att inte samtala om (Goosens, Norekvål, Faerch, Hody, Olsen, 
Darmer, Jaarsma & Moons, 2011). Det ställs därför krav på hur sjuksköterskan ska få 
fram väsentlig information under ett tidigt stadie i mötet med den drabbade (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Väsentlig information förmedlas genom att 
sjuksköterskan på ett tydligt, korrekt och lämpligt sätt tar upp ämnet (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Det innefattar skriftlig och muntlig information 
(Goddard, Hill & Morton, 2015). Vid själva mötet med den drabbade är det viktigt att 
sjuksköterskan arbetar professionellt där uppvisande av respektfullhet, lyhördhet, 
trovärdighet, integritet och medkänsla finns så den drabbade har tilltro att samtala 
om det som behövs (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  
 

Problemformulering  

Att drabbas av hjärtinfarkt kan påverka människans välmående genom en förändrad 
hälsostatus. Eftersom sexualitet och sexuellt välbefinnande är en grundläggande del i 
människans liv så är det av vikt att inneha ett välfungerande sexliv. Sexlivet kan 
komma och påverkas antingen positivt eller negativt av en hjärtinfarkt. 
Sjuksköterskan behöver inneha mer kunskap kring ämnet sexualitet för att kunna 
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informera den drabbade så denna får en ökad kunskap kring sin sexualitet relaterat 
till hjärtinfarkt.  

Syfte 

Syftet var att beskriva hur hjärtinfarkt påverkar upplevelsen av den sexuella 
aktiviteten hos den vuxne individen. 
 

Material och metod 

Design  

En integrativ litteraturöversikt har genomförts. Integrativ design används vid studier 
som inkluderar både kvalitativa och kvantitativa artiklar (Friberg, 2017). Designen är 
lämplig att använda när forskning inom samma område ska stärka, motbevisa eller 
bekräfta varandra (Friberg, 2017). Induktiv ansats användes där litteraturöversikten 
utgår från den drabbades upplevda erfarenheter kring fenomenet (Henricson & 
Billhult, 2017) som i detta fall handlar om sexuell samvaro efter hjärtinfarkt. Induktiv 
ansats har använts och innebär att ingen teori eller hypotesförmulering har används 
som utgångspunkt (Bryman, 2011). Fenomenet i den induktiva ansatsen studeras i 
dess verklighet där slutsats dras från artiklarnas resultat (Polit & Beck, 2017; Priebe & 
Landström, 2012).  
 

Urval och datainsamling 
Litteraturöversikten inkluderade personer som drabbats av en eller flera 
hjärtinfarkter samt som var över 18 år. Artiklar som användes var peer-revieweed och 
publicerade mellan 2001-2014. Tidsskrifterna var på engelska. Artiklar som belyser 
medfödda hjärtfel exkluderades i litteraturöversikten.  

Datainsamling skedde i flera steg och utfördes utifrån ett integrativt tillvägagångssätt 
enligt Whittemore och Knaf (2005);Friberg (2017). Först identifierades 
problemområdet där efter bearbetades syftet för att avgränsa sökområdet. Syftet 
bearbetades ett flertal gånger under datainsamlingen. Databaser och sökord som 
ansågs relevanta till litteraturöversikten valdes ut. Cinahl och Medline är de 
databaser som användes då dess innehåll riktar sig till omvårdnad och medicin. 
Sökord som användes var cardiovascular drugs, riskfactors, myocardial infarction, 
caring, intimate partner, sexual activity, medication, sexual coounseling, strategies, 
methods, maneging sexual, heart disease, sexual function, ischemic heartdisease, 
sexual intercourse och cornorary artery disease. Sökorden kombinerades med 
booleska termer som OR och AND för att få fram relevant fakta. Det gjordes en 
fritextsökning. 

Vetenskapliga artiklar söktes fram, både kvantitativa och kvalitativa inkluderades. 
Artiklar som svarade på litteraturöversiktens syfte valdes ut och vidare läsning av 
abstract skedde. Abstracts valdes att läsas minst tre gånger för att fånga det som 
ansågs relevant till syftet. Artiklarnas abstracts lästes med ett kritiskt förhållningssätt 
som gav en överblick av artiklarnas karaktär. På så sätt skapades en inblick i hur 
många kvalitativa respektive kvantitativa artiklar som fanns samt vilken 
deltagargrupp som var representativ. Där efter togs beslut om vilka 
inklusionskriterier respektive exklusionskritierier som skulle gälla för att avgränsa 
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och välja urvalet. De abstracts som lästes var 86 stycken, där 23 artiklar gick vidare 
till kvalitetsgranskning (bilaga 1 & 2). De artiklar som godkändes i 
kvalitetsgranskningen var 11 stycken varav 5 kvalitativa och 6 kvantitativa.  
 

Dataanalys  

Analys av artiklarna påbörjades enligt Whittemore och Knaf (2005);Friberg (2017). 
De kvalitativa och kvantitativa artiklarna analyserades separat ett flertal gånger. 
Artiklarnas likheter och skillnader studerades och bearbetades. Skillnaderna skrevs 
ner på ett översiktsblad där mindmap användes för att få fram nyckelord. Vilka 
nyckelord som valdes justerades och bearbetades om för att slutligen genomgå en 
urvalsprocess för att ta fram de som passande bäst som nyckelord. Nyckelorden blev 
sedan till teman (Farrand, Hussain & Hennessy, 2002) som delades in i huvudteman 
och underteman som presenteras i tabellen nedan.  
 

           Huvudtema                           Huvudtema 

  Psykologiska förändringar     Fysiologiska förändringar  

        efter hjärtinfarkt                         efter hjärtinfarkt 

            Undertema                           Undertema 

                Ångest & Oro                                        Kroppsfysik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökmatris för resultatartiklarna. 

Databas: 

Cinahl   

             

Sökning 21/9-

18  

Träff(peer-

reviewed)   

Lästa 

titlar   

Lästa 

abstract   

Kvalitetsgranskade   Inklusion 

Cardiovascular 

drugs AND risk 

factors AND 

erectile 

dysfunction  

71st  52st  16st   1st   1st 
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Myocardial 

infarction AND 

caring   

72st   28st   8st  4st   1st 

Myocardial 

infarction AND 

intimate 

partner  

2st   2st   1st   1st   1st 

Sexual activity 

AND risk factors 

AND 

medication  

34st   34st   12st   4st   1st 

Myocardial 

infarction AND 

sexual 

counselling  

4st   4st   3st   3st   1st 

Stragegies OR 

methods AND 

managing 

sexual  

128st  82st   12st   2st   1st 

  

   

 

 

Databas: 

Medline   

             

Sökning 21/9-

18  

Träff(peer-

reviewed)   

Lästa 

titlar   

Lästa 

abstract   

Kvalitetsgranskade   Inklusion 

Sexual activity 

AND heart 

disease   

11st  11st  6st  1st  1st 

Sexual 

functions AND 

28st  28  7st  3st  1st 
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ischemic heart 

disease   

Sexual 

intercourse 

AND coronary 

artery disease   

43st  43st  18st  4st  1st 

      

Fritextsökning 3st 3st 3st 2st 2st 

Totalt 396st 287st 86st 23st 11st 

   

Etiska övervägande  
Litteraturöversikten innefattar forskning som vidrör sexualitet och hjärtinfarkt. 
Arbetet utgår ifrån fyra etiska principer som lyder; skyldighet att göra gott, autonomi, 
inte skada samt rättvis behandling för den drabbade (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017). Skyldighet att göra gott syftar i denna litteraturöversikt till att belysa sexuella 
svårigheter som uppstår efter hjärtinfarkt för att skapa medvetenhet samtidigt som 
deltagarna inte får komma till skada. Forskning sexualitet kan anses vara en intim del 
av människan och berör dess integritet. Därför krävs ett noggrant etiskt övervägande, 
främst gällande kön, ålder och kultur för att de drabbade inte ska komma till 
skada(Gossens, Norekvål, Faerch, Hody, Olsen, Darmer, Jaarsma & Moons, 2011). 
Resultat har samlars in anonymt för att minska risken för skada. Information som 
går att koppla till deltagarna förekommer inte. Eftersom artiklarna är på engelska så 
finns det risk för feltolkning och att de drabbade kommer till skada (Forsberg & 
Wengström, 2016) därför har datainsamlingen bearbetas ett flertalgånger och 
diskuteras grundligt. 

Inte skada och autonomiprincipen menar att forskning ska bedrivas på ett sådant sätt 
så att lidande inte uppstår samt att det ska finnas en respekt för den drabbades 
integritet genom hela forskningsprocessen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Litteraturöversikten presenterar resultat som involverar de drabbades uppelevse och 
åsikter, forskningsresultat baserat på författarens intresse exkluderas då det anses 
oetiskt (Forsberg & Wengström, 2016). För att skydda den drabbades integritet 
används insamlad data enbart i forskningssyfte. Den sista principen, 
rättviseprincipen, innebär att patienter med lika behov ska behandlas lika. Denna 
litteraturöversikt strävar efter att de iblandade ska behandlas likvärdigt. 
Litteraturöversikten utgår därför ifrån att enbart finna artiklar som är vetenskapligt 
granskade då forskningen godkänts av etisk kommitté som utfört en etikprövning 
(Ingham-Broomfield, 2017). Etiskt granskad och godkänd forskning stöds av lagen 
om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460), vilket stärker 
urvalets trygghet då lagen kräver att de uppgifter som samlats in endast kommer att 
användas i forskningssyfte och hanteras enligt personuppgiftslagen (SFS 2014: 821).  
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Resultat  

Resultatet delas in i två huvudteman ’’’psykologiska förändringar efter hjärtinfarkt’’  
(underteman ’’ångest och oro’’) samt ’’fysiologiska förändringar efter hjärtinfarkt’’ 
(undertema ’’kroppsfysik’’). Resultatet redovisas utifrån kvantitativa och kvalitativa 
artiklar separat.  

Psykologiska förändringar efter hjärtinfarkt  
Ångest och oro     
Kvalitativt resultat 

Jaarsma och Steinke (2014) påtalade att det fanns flertalet orsaker till ett icke aktivt 
sexliv, minskad sexuell aktivitet och/eller till distansering efter hjärninfarkt. En 
anledning till uteblivet sexliv var rädsla och ångest inför att utveckla en ny 
hjärtinfarkt eller att till och med dö under samlaget, trots att risken för att dö anses 
låg. Vid hjärtinfarkt kan smärta i bröstet uppkomma. En studie visade ett samband 
mellan uteblivet sexliv och rädsla inför att uppleva denna smärta igen. Det fanns även 
en rädsla inför att överbelasta hjärtat vid sexuell samvaro (Jaarsma & Steinke, 2014). 
Rädsla och ångest visade sig ge en försämrad upplevelse av samlaget där 
tillfredställelsen försvann (Jaarsma & Steinke, 2014). Hur mycket ångest och rädsla 
den drabbade upplevde inför sex skiljde sig mellan kvinnor och män. Män hade 
generellt mer rädsla för att ha sex efter en hjärtinfarkt kontra kvinnor (Kazemi- 
Saleh, Pishgou, Farrokhi, Fotros & Assari, 2008).  

Resultatet visade att sexuell rådgivning av en sjuksköterska kunde ge lugnande effekt 
på den drabbades oro och ångest (Crumlish, 2004). Därför var det viktigt att 
vårdpersonal var kunniga inom området och kunde erbjuda samtal kring sexuella 
komplikationer, som kunde uppstå efter hjärtinfarkt (Crumlish, 2004). Målet med 
sexuell rådgivning var att den drabbade ska känna sig välinformerad och trygg för att 
kunna återuppta sin sexuella samvaro, Jaarsma och Steinke (2014) påtalar därav 
vikten av att fortsätta inneha ett sexuellt aktivt liv för att uppnå känsla av välmående.  

Ångest och oro 
Kvantitativt resultat 

En kvantitativ studie av Lange och Levine (2014) bekräftade att ångest och oro inför 
sexuell samvaro var vanligt bland personer som drabbats av hjärtinfarkt. En studie 
visade att 24,4 % av deltagarna hade minskad sexuell lust. Depression var en tydlig 
bidragande orsak till den minskade sexuella lusten (Steinke, Mosack & Hill, 2014). 
Depression kunde leda till en förändrad kroppsbild där den drabbade skattade sin 
kropp som densamma efter hjärtinfarkt, detta bidrog till förändringar i det psykiska 
måendet och fick en negativ inverkan på den sexuella hälsan (Nevin & Terakye, 
2001). 

Vid ångest, oro och depression kan det komma att krävas medicinsk behandling för 
att återfå välmående. Vid ångest, oro och/eller depression behandlas ofta den 
drabbade med antidepressiva läkemedel (Steinke, Mosack & Hill, 2014). Resultatet 
visade ett negativt samband mellan medicinering och sexuell hälsa. Biverkningar som 
uppkom vid intag av antidepressiva läkemedel hade en negativ inverkan på den 
drabbade. Bland annat påvisades nedsatt sexlust, svårigheter att få orgasm men också 
svårigheter att upprätthålla erektion (Taylor, Rudkin, Bullemor-Day, Lubin, 
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Chukwujekwu & Hawton, 2004). En studie med 231 män gjordes för att undersöka 
möjligheten till erektion samt orgasm trots intag av antidepressiva läkemedel. 
Resultatet framställdes efter att deltagarna skattade sin förmåga till erektion på en 
skala 1-5, Där 1 ansågs som sämsta möjliga förmåga och 5 bästa möjliga förmåga. 
Medelvärdet i kontrollgruppen blev 3,1. Resultatet visade ett högre medelvärde i 
interventionsgruppen på 4,5 (Taylor, Rudkin, Bullemor-Day, Lubin, Chukwujekwu & 
Hawton, 2004).   

En studie visade att mellan 50%-60% av de som drabbats av hjärtinfarkt fick ett 
förändrat eller helt upphört sexliv (Ivarsson, Fridlund & Sjöberg, 2009). Fransson, 
Arenhall, Steinke, Fridlund samt Nilsson (2013) menar att den sexuella aktiviteten 
varierade beroende på hur den sexuella samvaron hade varit innan hjärtinfarkten. I 
en studie av Fransson, Arenhall, Steinke, Fridlund samt Nilsson (2013) tillfrågades 
127 personer med ålder mellan 34år-87 år genom enkät, som tidigare drabbats av 
hjärtinfarkt, om hur de skulle skatta sitt aktuella sexliv jämfört med tiden före de 
insjuknat i hjärtinfarkt. Skattningen skedde på en fem gradig skala, där 1 ansågs vara 
minst positivt och 5 var högst. Signifikansnivån för studien var 0,05.  Den generella 
skattade hälsan vid första mättillfället bland män blev 4,44 och bland kvinnor 4,41. 
Det andra mättillfället visade en minskning hos män till 4,39 och en ökning hos 
kvinnor till 4,44 (p=0,04) (Fransson, Arenhall, Steinke, Fridlund & Nilsson, 2013).   

En studie visade att de som drabbats av hjärtinfarkt hade frågor relaterat till 
sexualitet men trots det fick flertalet av de drabbade för lite information om risker 
och möjligheter kring den sexuella aktiviteten efter hjärtinfarkt för att kunna 
upprätthålla ett aktivt sexliv. En studie visade att 63, 6 % av deltagarna visste inte när 
de kunde återuppta sexuell aktivitet efter en hjärtinfarkt. Studien visade även att 71,9 
% inte visste vilka åtgärder som kunde användas om problem under sex uppstod 
(Nevin & Terakye, 2001).  

 

Fysiologiska förändringar efter hjärtinfarkt  
Kroppsfysik 
Kvalitativt resultat 

 
Resultatet påvisade ett samband mellan upplevd fysisk aktivitet och förbättrad sexuell 
hälsa. Minskat blodflöde i kroppen var en biverkning som kan uppkomma efter 
hjärtinfarkt (Jaarsma & Steinke, 2014) och framträder i form av erektionsproblem. 
Genom kontinuerlig fysisk aktivitet ökade blodets genomströmning i kroppen och hade 
en positiv fysiologisk inverkan på kroppen och den sexuella hälsan menade Jaarsma 
och Steinke (2014). Därför är det viktigt att den som drabbats av hjärtinfarkt aktiverar 
sig dagligen för att minska risken för återfall av hjärtinfarkt (Jaarsma & Steinke, 2014). 
Kazemi-Saleh, Pishgou, Assari & Abbas Tavallaii (2007) menar att samlag kan anses 
som en form av fysisk aktivitet.  

En vanlig medicinsk behandling som används vid behandling av hjärt-och 
kärlsjukdom är betablockerare som verkar genom att minska blodtrycket 
(Baumhäkel, Schlimmer, Kratz, Hackett, Jackson & Böhm, 2011). När blodtrycket 
minskar i kroppen minskar också chansen för penis att få erektion (Baumhäkel, 
Schlimmer, Kratz, Hackett, Jackson & Böhm, 2011; Jaarsma & Steinke, 2014). 
Svårigheter att upprätthålla erektion kan påverka kvalitén av samlaget som i sin tur 
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kan leda till stress och ångest hos den drabbade samt dess partner (Jaarsma & 
Steinke, 2014).  

Kroppsfysik 
Kvantitativt resultat  

En studie med 110 deltagare där syftet var att belysa de problem som kan uppkomma 
efter hjärtinfarkt visade att 50 % uppfattade en förändrad varaktighet av samlaget 
(Nevin & Terakye, 2001). Det framkom att 49,5 % ansåg förtidig utlösning som den 
främsta orsaken. Av de 110 som deltog i studien så uppfattade 65,6 % svårigheter att 
få erektion men också bibehålla det (Nevin & Terakye, 2001).  

 

 

Diskussion 

Diskussionen delas in metod- och resultatdiskussion.  

 

Metoddiskussion 

En induktiv ansats användes i litteraturöversikten. Valet av induktiv ansats baserades 
på att den forskning som fanns kring området var begränsat. Tidigt gjordes en 
bedömning att metoden skulle vara induktiv för att skapa frihet i datainsamlingen, 
dock fanns redan en förförståelse ämnet vilket underlättade sökningsprocessen. 
Detta kan anses som en fördel då en viss förförståelse underlättar genomförandet av 
induktiv ansats (Priebe & Landström, 2012). Kontinuerliga justeringar angående 
sökorden var nödvändiga för att hitta tillräckligt med fakta för att täcka upp området. 
Hade en deduktiv ansats valt hade litteraturöversikten utgå ifrån Levines bevarande 
modell, som är litteraturöversiktens teoriförankring. Levines bevarandemodell 
bygger på begrepp som adaption, bevarande och integritet som ansågs relevant för 
valt område då det återfanns i flera resultatartiklar. Dock väcktes misstankar om att 
teorins innehåll inte hade varit tillräcklig för att täcka upp det som syftet ville ta reda 
på.  Detta stärks av Henricson och Billhult (2017) då de menar att information kan gå 
förlorad vid deduktiv ansats.  

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva hur hjärtinfarkt påverkar den sexuella 
aktiviteten hos den vuxne individen. En fördel med syftet är att formuleringen är 
kort, välformulerat och det framgår tydligt vad litteraturöversikten vill ta reda på och 
vilken målgrupp som berördes (Kristensson, 2014). Dock kan målgruppen uppfattas 
som bred och ospecifik på grund av att upplevelsen kan variera beroende på ålder. 
Män och kvinnor inkluderades i litteraturöversikten för att få ett bredare sökområde. 
Det gjordes ingen särskildring mellan könen då syftet var att ta reda på hur den 
vuxna individen upplever sin sexuella aktivitet efter hjärtinfarkt.  

Databaserna CINAHL och Medline användes. Resultatet var baserat på 11 artiklar.  
Sex stycken av artiklarna var från CINAHL och fem stycken artiklar hämtades från 
Medline. Databaserna ansågs relevanta till det utvalda området, då CINAHL och 
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Medline har fokus på omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016) vilket anses 
relevant i sammanhanget.  Att använda flera databaser kunde öka chanserna att hitta 
saklig information (Karlsson, 2012). Att använda få databaser kan betraktas som en 
nackdel då det begränsar resultatet av sökningarna menar Karlsson (2012). Sexuell 
samvaro efter hjärtinfarkt är ett begränsat forskningsområde, där med hade fler 
databaser kunnat vara en möjlighet för att hitta mer relevant information. 

 Sökorden medförde både styrkor och svagheter. En styrka med sökorden var att de 
ansågs relevanta till syftet, där flera sökord krävdes för att få fram artiklar. De sökord 
som använts var specifikt inriktade mot syftet, detta menar Kristensson (2014) är 
viktigt för att det kan sortera bort irrelevant litteratur. En annan styrka med sökorden 
var att booleska termer så som OR och AND används, vilket resulterade till ett precist 
resultat (Karlsson, 2012; Friberg, 2017). Sökord som nursing hade kunnat användas i 
denna litteraturöversikt, dock exkluderades sökordet medvetet då artiklar med fokus 
på upplevelse efterfrågades. Nursing som sökord hade sannolikt gett ett brett resultat 
kring omvårdnad, vilket inte efterfrågades i denna litteraturöversikt. Även sökord 
som qualitative valdes att uteslutas då sökningen enbart hade gett träffar på kvalitativ 
forskning, vilket inte hade medfört kvantitativ forskning som också efterfrågades. 
Qualitative hade dock kunnat användas till fördel att hitta fler kvalitativa artiklar och 
färre kvantitativa artiklar. Kvalitativ metod används för att skapa sig en djupare 
inblick inom ett specifikt område (Henricson, 2017). Om möjligheten funnits hade 
kvalitativ metod varit relevant till valt område. Qualitative kunde därmed anses vara 
ett sökord som kunde använts men på grund av att både kvalitativa och kvantitativa 
artiklar behövdes för att täcka upp området uteslöts det, för att få en jämnare 
fördelning av artiklarna. 

En bibliotekarie med professionell kunskap involverades vid datainsamlingen vilket 
stärker litteraturöversiktens reliabilitet (Henricson, 2017). En svaghet var att det 
krävdes flera sökord för att finna relevant fakta. Det gjordes en fritextsökning på 
Eleine Steinke där flera relevanta artiklar framkom då författaren forskar kring 
sexualitet vid hjärtinfarkt. Fördelar med frisökningen var att den gav användbara 
artiklar som kunde bearbetas och användas i litteraturöversikten. Frisökningen var 
inte specifik vilket kan anses som en nackdel. Artiklarna som valdes att bearbetas 
inkluderade personer som drabbats av hjärtinfarkt från två månader till flera år. 
Denna tidsintervall valdes för att få en helhet kring hur den sexuella hälsan kunde se 
ut efter hjärtinfarkt. Alla artiklar som tagits med var kvalitetsgranskade efter en 
kvalitetsgranskningsmall. De artiklar som användes var validerade, vilket innebar att 
de var utvalda efter relevansen för litteraturöversikten (Henricson, 2017). Artiklarnas 
abstract bearbetades ett flertal gånger innan artikeln hade granskats som en helhet. 
Processen genomfördes för att styrka att arbetet var av god kvalitet och hade ett 
tillförlitligt resultat (Kristensson, 2014). Artiklar av både kvalitativ och kvantitativ 
ansats användes i litteraturöversikten. Kvalitativa och kvantitativa ansatser användes 
till resultatet vilket innebar svårigheter att göra exakta jämförelser mellan data samt 
kan överförbarheten minskas (Friberg, 2017). Dock menar Friberg (2012) samt 
Forsberg och Wengström (2016) att en fördel med ansatser av kvantitativ och 
kvalitativ karaktär är att de täcker upp syftets område ordentligt. Mixad metod 
användes då området fortfarande är outforskat, hade litteraturöversikten endast varit 
av kvalitativ eller kvantitativ ansats hade datainsamlingen blivit begränsad. 
Kvantitativa artiklar valdes ut efter validitet, data inhämtades efter relevans där 
artiklarnas fokus handlade om sexuell samvaro efter hjärtinfarkt. Reliabiliteten i 
litteraturöversikten anses god. Dock var syftet att beskriva hur hjärtinfarkt påverkar 
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den sexuella aktiviteten hos den vuxna individen. Dock kan sexuell aktivitet involvera 
olika tolkningar vilket sänker reliabiliteten. Det finns också en möjlighet att individen 
som drabbats av hjärtinfarkt kan uppfatta sin sexuella aktivitet annorlunda över tid. 
Skulle mätningar göras om på samtliga deltagare hade det funnits en möjlighet att 
mätningen visat ett annat resultat, vilket återigen kan sänka reliabiliteten. Resultatet 
kan generaliseras då flera av de utvalda artiklarna stärker varandra och återkommer 
till samma resultat. Artiklarna utgår ifrån samma urval vilket ökar tillgängligheten 
för generalisering.  

Begreppet sexuell aktivitet är svåridefinierat då vissa tolkar penetration som sexuell 
aktivitet medan andra menar att kyssar och smekningar kan anses som sexuell 
aktivitet (WHO, 2006). Eftersom begreppet kan tolkas olika för olika personer kan 
det medföra svårigheter att generalisera ett tillförlitligt resultat. Upplevelsen efter 
hjärtinfarkt kan variera beroende på när hjärtinfarkten inträffade, 
litteraturöversikten inkluderade upplevelser av de som drabbades för två månader 
sen till flera år. Detta kan leda till att det blir svårt att generalisera ett resultat då 
upplevelserna sannolikt skiljer sig.   

Fördel med att vara tre författare som har bearbetat resultatet i artiklarna och tolkat 
resultatet likvärdigt, styrker reliabiliteten (Henricson, 2017). I litteraturöversikten 
förekom artiklar som var skrivna av samma författare ett flertal gånger, vilket 
Graneheim och Lundman (2004) menar kan anses sänka kvaliteten och 
trovärdigheten. Styrkor med att använda samma författare kan anses vara att denna 
är påläst och kunnig inom ämnet men det kan även innebära en risk att författaren 
har en viss förförståelse för ämnet och kan där med manipulera resultatet 
(Graneheim & Lundman, 2004; Henricson, 2017). I litteraturöversikten användes 
forskning som publicerades mellan 2001-2014. Svagheter med forskning äldre än 3–5 
år är att det finns en risk att informationen som används i studier inte längre är 
tillförlitlig och kan påverka kvalitéten av resultatet (Forsberg & Wengström, 2016). 
Publiceringsåret ansågs dock vara oberoende av resultatet eftersom resultatet byggde 
på deltagarnas egna upplevelse. Tidsintervallen ansågs viktig för att få in relevant 
material till litteraturöversikten.  

 

 

Resultatdiskussion  

 

Resultatet visade att den främsta anledningen till att personer som drabbats av 
hjärtinfarkt undvek sex var på grund av rädsla och ångest. Resultatet visade även 
skillnader för vilken ångestproblematik som fanns beroende på kön. En potentiell 
orsak till detta kan vara att sexualitet och sexuell samvaro definieras olika beroende 
på person (WHO, 2006). Det framkom upprepande gånger vad den drabbade kände 
oro och ångest inför och det bekräftades att handla om rädsla för smärta, ny 
hjärtinfarkt eller till och med döden. En studie gjord av Stewart, Abbey, Shnek, Irvine 
och Grace, (2004) visade att behovet av information och undervisning kring 
sexualitet för den som drabbats av hjärtinfarkt var stort. Det visade sig även att 
många upplevde att den information som gavs var otillräcklig (Stewart, Abbey, 
Shnek, Irwin & Grace, 2004) och att personer som drabbats av hjärtinfarkt saknade 
information och råd som kunde ha underlättat vid återvändo till sexuell aktivitet 
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(Rushfors et. al 2007). Bristande information kring sexualitet efter en hjärtinfarkt 
kunde anses som en potentiell orsak till ångest och oro. I flera av de valda 11 
artiklarna nämndes det att informationen kring sexualiteten efter hjärtinfarkt var 
viktigt och att deltagarna uppfattade informationen som bristfällig. I en annan artikel 
framgick det att erbjudan om sexuell rådgivning hade lugnande effekt, men det fanns 
ingen djupgående diskussion om oro och ångest kopplad till bristfällig information. 
En studie skriven av Bagheri, Pakcheshm, Memarian och Salmani (2016) bekräftar 
dock att det fanns en tydlig koppling mellan ångest och informationsgivning och 
menar att det bör ställas högre krav på sjuksköterskan och vilken information som 
ges ut.  
I resultatet framgick det att sjuksköterskan hade en mycket viktig roll att informera och 
utbilda patienter. Det framkom att vårdpersonal skulle ha goda kunskaper för att kunna 
bemöta den drabbades frågor, då frågor som vidrörde sexualitet var vanligt i dessa 
situationer. Resultatet visade dock inte hur bra sjuksköterskor var på att informera. 
Uppenbart fanns det brister med informationsgivningen som gav negativa konsekvenser för 
de drabbade. En studie visade att sjuksköterskor hade svårt att informera om ämnet på grund 
av olika anledningar.  Det visade att 69 % av sjuksköterskorna undvek ämnet för att de 
upplevdes som obehagligt och genant medan 31 % undvek att prata om det för att de 
upplevde kunskapsbrist kring ämnet (Vassiliadou, Stamatopoulou, Triantafyllou, Gerodimou, 

Toulia & Pistolas, 2008). Enligt Levines bevarandemodell beskrevs begreppet adaption 
som individens förmåga att bevara sin personliga integritet och helhet trots yttre och 
inre förändringar. Denna litteraturöversikt bekräftade dock att människor som 
drabbades av hjärtinfarkt hade svårt att bevara sin integritet och helhet. 
Sjuksköterskan beskrevs enligt Estrin Levine (2010) som ett redskap för att vägleda 
individen tillbaka och hjälpa den drabbade att hitta rätt verktyg för att hantera de nya 
livsförändringarna. Litteraturöversikten menar dock att sjuksköterskans roll brast på 
grund av att många inte vågade samtala om ämnet vilket ledde till att de drabbade 
blev utan rätt redskap för att återanpassa sig till deras nya livssituation. Enligt 
Levines bevarandemodell (Estrin Levine, 2010) bör sjuksköterskan arbeta 
personcentrerat, vilket innebär att om den drabbade behöver information kring 
sexualitet ska det ges oavsett vad sjuksköterskan har för anledning till att undvika 
ämnet. Om sjuksköterskan aktivt valde bort att samtala om sexualitet efterföljdes inte 
ambitionen av Estrin Levine (2010) att arbeta personcentrerat. Resultatet påvisar att 
sjuksköterskan roll vid omvårdnad är att finnas som ett moraliskt stöd och ge sexuell 
rådgivning när det behövs. Detta styrks av Goosens, Norekvål, Faerch, Hody, Olsen, 
Darmer, Jaarsma och Moons (2011).   

Det faktum att sjuksköterskor aktivt valde att undvika samtal kring ämnet, kunde ha 
en negativ inverkan på den drabbade som kunde uppleva mötet genant och få svårt 
att lyfta ämnet menar Taylor och Davis (2006). Därför föredrog ofta den drabbade att 
sjuksköterskan var först med att lyfta och samtala om ämnet. För att förhindra att 
information utelämnas och för att ha möjlighet att identifiera de drabbades behov i 
tid kan sjuksköterskor främst i primärvården använda sig av Permission, Limited 
Information, Specific Suggestion, Intensive Therapy, förkortat PLISSIT-modellen 
(Taylor & David, 2006). Modellen är ett användbart verktyg inom sexuell sjukvård 
och rådgivning som delger begränsad information i olika steg och kan på så vis 
begränsa om det blir för mycket information, alternativt tillägga information för de 
som vill ha mer kunskap kring sexuell hälsa (Taylor & Davis, 2006). PLISSIT-
modellen kan tillhandahållas i litteratur som grund för samtalsmetodik inom sexuell 
rådgivning. Genom ett tydligt tillvägagångssätt i modellen ökar därmed 
professionaliteten i sjuksköterskans arbete, så utövaren kan råda och diskutera 
sexuell hälsa med de drabbade med självsäkerhet, vilket visat sig ha en positiv 
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inverkan hos de drabbades sexliv (Taylor & Davis, 2006). PLISSIT-modellen är ett 
verktyg som kan underlätta informationsgivningen främst för de sjuksköterskor som 
känner att de har för lite kunskap och svårigheter att veta vad de ska prata om. Dock 
är det svårt att bedöma om PLISSIT-modellen kommer underlätta för de 
sjuksköterskor som undviker att prata om sex och sexuell hälsa på grund av att det 
anses genant. Slutsatsen som kunde dras var att sexuell rådgivning måste vara en 
större del av sjuksköterskans kompetensområde och bearbetas genom hela 
utbildningen, så att sjuksköterskan känner sig mer förberedd inför mötet med den 
vårdsökande.  

Det fanns inget resultat i de utvalda artiklarna som bekräftade konsekvenserna av ett 
dåligt bemötande och brister i informationsgivningen. Resultatet visade ett tomrum 
gällande eventuella konsekvenser trots att det fanns tydlig problematik kring 
informationsgivning efter hjärtinfarkt. Bland annat visade resultatet återupprepade 
gånger att oro och ångest inför att återuppta sitt sexliv var vanligt bland de som 
drabbats av hjärtinfarkt. Det fanns ingen diskussion om att rätt informationsgivning 
kunde göra patienterna mer medvetna och mindre oroliga. Det fanns ingen 
diskussion om att bristande information kunde orsaka onödig ångest och oro för den 
som tidigare drabbats av hjärtinfarkt. Forskning gjord av Bagheri, Pakcheshm, 
Memarian och Salmani (2016) bekräftar dock att det finns möjlighet till att dämpa 
den drabbades oro och ångest om personen blir försedd med mer kunskap. Slutsatser 
blev att informationsgivning är viktigt för att ge ett ökat välmående för de som 
drabbats av hjärtinfarkt. Sexuell rådgivning måste därför bli en större del av 
sjuksköterskans kompetensområde och tas upp och bearbetas genom hela 
utbildningen.  

Resultatet visade att hjärtinfarkt kunde ge bieffekter i form av sexuell dysfunktion. I 
de 11 artiklar som bearbetades benämns de som för tidig utlösning, 
erektionsproblematik, eller svårigheter att genomföra ett samlag utan att behöva 
justera sexställning jämfört med tiden innan hjärtinfarkt. Artiklarna inkluderade 
både kvinnor och män, dock fanns det inget resultat som talar för hur kvinnan 
påverkas kroppsligt. I resultatet redovisades enbart männens kroppsliga förändringar 
där erektions problematik beskrevs som det mest övergripande. Att tolka utifrån 
resultatet drabbades både kvinnor och män av sexuell dysfunktion efter hjärtinfarkt, 
det belystes kring kvinnors problem som psykologiska och inte fysiologiska. Kaya et 
al (2007) menar att kvinnan kunde utsättas för kroppsliga förändringar efter 
cirkulationsrubbningar. Sexuell dysfunktion hos kvinnor med ateroskleros i 
kranskärlen existerade i form av minskad lubrikation, svårare till upphetsning och 
orgasm menar Kaya, Yilmaz, Nurkalem, Ilktac och Karaman (2007). Herman, 
Berman och Kanaly (2003) menade att kvinnors sexliv kunde påverkas i samma 
utsträckning som männens då kvinnans klitoris kunde jämföras med mannens penis. 
Kvinnor kunde ha svårare att bli upphetsade på grund av nedsatt cirkulation som 
ledde till minskad känsel i blygdläppar och klitoris (Herman, Berman & Kanaly, 
2003) på samma sätt som män hade svårt att bibehålla stånd på grund av 
cirkulationsrubbningar. Kaya et al (2007) påvisade att kvinnor också kunde utsättas 
för genitala förändringar vid liknande tillstånd som hjärtinfarkt (Kaya, Yilmaz, 
Nurkalem, Ilktac & Karaman, 2007) så framkom inte detta samband mellan sexuell 
dysfunktion och kroppsliga förändringar hos kvinnor i vårt resultat. Det finns dock 
inte heller någon förnekelse till detta.  
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Slutsats 

Litteraturöversiktens resultat visar att anledningar till hur sexlivet påverkas av 
hjärtinfarkt är flera, bland annat har medicin en inverkan. Lustar och känslor blir 
påverkade av förändrade kroppsfunktioner men även rädslan för att utveckla ännu en 
hjärtinfarkt. Kunskap samt information kring sexuell samvaro efter hjärtinfarkt är för 
både sjuksköterskan och den drabbade bristfällig vilket leder till rädsla att föra ämnet 
på tal. Det är betydande om vårdpersonalen är utbildade inom ämnet sexualitet samt 
kan bidra med sexuell rådgivning för de drabbade. Resultat pekar på att det är av vikt 
att fortsätta inneha ett aktivt sexliv för att på så sätt ha bättre möjlighet till upplevt 
välmående. För att den drabbade ska uppleva välmående krävs ett ansvar från 
sjuksköterskan genom att finnas som stöd samt att informera, det är också den 
drabbades ansvar då det är dennes liv och välmående det handlar om. 
Litteraturöversiktens mål är att öka nyfikenheten kring ämnet, som kan leda till mer 
forskning inom området. Ny forskning inom området bör innefatta specificering 
kring tiden efter hjärtinfarkt då upplevelserna kan variera beroende på hur länge 
sedan det var hjärtinfarkten inträffade. För att forskningen ska kunna utvecklas 
behövs mer intervjustudier för att öka förståelsen för problematiken. 

 

Kliniska implikationer 

Litteraturöversikten vill uppnå större förståelse hos såväl den drabbade som 
vårdpersonal att ett aktivt sexliv efter hjärtinfarkt inte behöver betraktas som farligt. 
Medveten förbättring av vårdpersonalens kunskap kring ämnet sexualitet, ökar 
modet att ta upp ämnet. Ett annat mål är att med hjälp av fakta öka bekvämligheten 
för den drabbade att våga ta upp ämnet både i mötet med vårdpersonal men även i 
samtal med dess partner.  
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