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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Kardiovaskulära sjukdomar räknas till de vanligaste folksjukdomarna i 
Sverige. De kardiovaskulära sjukdomar som arbetet behandlar är, mykoardiell, 
ischemi, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmier. Insjuknandet förändrar livssituationen i 
många avseenden för den drabbade. Det är känt sedan tidigare att insjuknandet i 
kardiovaskulära sjukdomar påverkar den sexuella hälsan vilket har inverkan på 
personers livskvalitet. Syfte: Att beskriva upplevd sexuell hälsa hos vårdsökande 
personer med kardiovaskulär sjukdom. Metod: En kvalitativ litteraturöversikt med 
induktiv ansats genomfördes utifrån åtta vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet 
beskrevs genom fyra huvudteman. Första temat som framkom var sexuella attityder 
och vanor. Vårdsökande personer med kardiovaskulär sjukdom upplevde en förändrad 
prioritet av sexuallivet och en förändring i sexuella mönster.  Andra temat som 
framkom var sexuell hälsa innefattar intima relationer. Det framkom att upplevelsen 
av sexuella hälsa påverkades av hur partnern hanterade situationen. Tredje temat var 
kroppsliga och själsliga upplevelser. Vårdsökande personer upplevde rädsla och 
ångest inför att utöva samlag. Kroppsliga förändringar bidrog till nedsatt sexuell hälsa. 
I fjärde temat, kommunikation, framkom det att sexuell hälsa var ett tabubelagt 
samtalsämne. Sjukvården upplevdes brista i ansvaret att informera om hur sexuallivet 
kunde fungera efter insjuknandet i en kardiovaskulär sjukdom. Slutsats: 
Förändringar i sexuellt mönster, rädsla, kroppsliga symtom, partner och information 
är faktorer som påverkar upplevelsen av sexuell hälsa vid kardiovaskulär sjukdom.  
Vårdpersonal behöver ta ansvar och initiativ till att efterfråga om önskan att samtala 
kring ämnet finns för att främja sexuell hälsa.  
 
Nyckelord: Sexuell hälsa, sexualitet, kvalitativ, upplevelser, kardiovaskulär sjukdom.  
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Summary 
 
Background: Cardiovascular diseases are considered as the most common endemic 
diseases in Sweden. The cardiovascular diseases that the paper includes are myocardial 
ischemia, myocardial infarction, heart failure and arrhythmias. The onset of the 
disease changes life in many aspects. It is known that the onset of cardiovascular 
diseases affects the sexual health which has an impact on people’s quality of life. 
Purpose: To describe the experiences of sexual health in patients with cardiovascular 
disease. Method: A qualitative literature review with an inductive approach was based 
on eight scientific articles. Results: The result was described through four main 
themes. The first theme that emerged was sexual attitudes and habits. Health care 
seeking people with cardiovascular disease experienced a changed of priority of the 
sexual life and a change in sexual patterns. The second theme that emerged was sexual 
health includes intimate relationships. It emerged that the experience of sexual health 
was influenced by how the partner managed the situation. The third theme was bodily 
and mental experiences. Health care seeking people experienced fear and anxiety in 
order to have intercourse. Physical changes contributed to impaired sexual health. In 
the fourth theme, communication, it emerged that sexual health was a taboo topic. The 
health care system was found to be lacking in the responsibility to inform about how 
sexual life could work after the onset of a cardiovascular disease. Conclusion: 
Changes of sexual patterns, fear, physical symptoms, partners and information are 
factors that affect the experience of sexual health during a cardiovascular disease. 
Health care professionals need to take responsibility and initiative to ask if a desire to 
talk about the topic exists in order to promote sexual health.  
 
 
Keywords: Sexual health, sexuality, qualitative, experiences, cardiovascular disease.  
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Inledning 

År 2017 hade 1,9 miljoner svenskar, alltså var femte person, någon form av 
kardiovaskulär sjukdom. Kardiovaskulära sjukdomar beror på förändringar i hjärtat 
eller hjärtats blodkärl (Hjärt-lungfonden, 2017). Insjuknandet förändrar 
livssituationen i många avseenden för den drabbade (Simonÿ, Dreyer, Pedersen & 
Birkelund, 2017). Personers sexuella hälsa kan påverkas av insjuknandet i en 
kardiovaskulär sjukdom (Bispo, Lima Lopes & Barros, 2013). Det finns ett tydligt 
samband mellan sexuell hälsa och livskvalitet (Flynn, et. al., 2016). Ett sexualliv med 
låg kvalitet ökar risken för en sämre upplevd hälsa (Drory, Kravetz & Weingarten, 
2000). Förekomst av sexuella problem är dubbelt så vanligt hos personer med 
kardiovaskulär sjukdom än hos resterande befolkning (Træen & Olsen, 2007). Syftet 
med denna litteraturstudie är att lyfta fram de subjektiva upplevelserna kring sexuell 
hälsa hos personer med kardiovaskulär sjukdom. Dessa är få i dagens forskningsläge 
och därför desto viktigare att belysa.  

Bakgrund 

Kardiovaskulära sjukdomar  

I Sverige räknas kardiovaskulära sjukdomar till de vanligaste folksjukdomarna 
(Folkhälsomyndigheten, 2018a). Förekomst av kardiovaskulära sjukdomar varierar 
beroende på ålder och andra eventuella bakomliggande sjukdomar (Eikeland, 
Haugland & Stubberud, 2011). Riskfaktorer för att utveckla kardiovaskulära sjukdomar 
är bland annat rökning, psykosocial stress, övervikt, högt blodtryck, ohälsosam 
fördelning av blodfetter samt en nedsatt tolerans för glukos (Erlinge & Nilsson, 2017).  

Myokardiell ischemi 
Myokardiell ischemi innebär en reduktion av blodtillförsel i hjärtmuskulaturen vilket 
orsakar syrebrist i hjärtat. Syrebrist uppstår vanligen på grund av en eller flera rupturer 
i aterosklerotiskt plack, åderförkalkningar, beläget i kranskärlen. Om syrebristen är 
kortvarig uppkommer ingen permanent skada i hjärtmuskulaturen men det kan leda 
till instabil angina pectoris (IAP) som främst innefattar symtomet bröstsmärtor vid låg 
eller hög grad av ansträngning (Socialstyrelsen, 2018). Även yrsel, dyspné, ångest och 
illamående kan förekomma (Eikeland, et al, 2011). Symtomen kan upplevas som 
skrämmande och ge upphov till känslor som oro och ångest (MacDermott, 2002). 
Kärlkramp och IAP är samma sak och besvären kan variera mellan vårdsökande 
personer beroende på hur utbredd syrebristen är i olika delar av hjärtmuskulaturen 
(Socialstyrelsen, 2018). 
 
Symtomen för myokardiell ischemi behandlas medicinskt med Nitroglycerinpreparat 
som snabbt verkar genom att dilatera kärlen (Nitrolingual, 2018). Förträngningarna 
kan även åtgärdas kirurgiskt genom revaskualisering. Det innebär återställning av 
blodcirkulationen, oftast genom så kallat ballongsprängning, perkutan koronar 
intervention (PCI) (Socialstyrelsen, 2018). En viktig uppgift som sjuksköterskan har är 
att främja vårdsökande personens egenvård så hen känner sig motiverad till att 
genomgå nödvändiga livsstilsförändringar, såsom kost-och motionsvanor, för att 
förhindra ytterligare bildning av aterosklerotiskt plack (Eikeland et. al, 2011).   
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Hjärtinfarkt  
Om ett aterosklerotiskt plack brister hamnar det fritt i blodbanan och kan leda till 
blodproppsbildning. Om syrebristen som uppkommer, på grund av att blodproppen 
helt eller delvis täpper till kärlet, varar längre än 10–15 minuter uppstår en permanent 
skada av hjärtmuskeln. Det område som kärlet innevrerar nekrotiserar, vilket är 
synonymt med en akut hjärtinfarkt. Om behandling uteblir kan tillståndet innebära 
hög risk för dödlighet (Socialstyrelsen, 2018). Symtomen för hjärtinfarkt varierar, det 
kan upplevas som en värkande, brännande smärta med tryck över bröstet och ibland 
med känsla av utstrålning i vänster arm och/eller mot nacke och käkar. Även känslor 
av yrsel, utmattning, tandvärk och smärta i ryggen kan förekomma (Zuzelo, 2002).  
 

Den medicinska behandlingen är beroende på tillstånd och orsak. Behandlingen riktar 
sig åt att eliminera blodproppen samt förhindra att den återkommer eller utvecklas. 
Vid en akut hjärtinfarkt hjälper ej Nitroglycerin utan antikoagulantia, 
blodförtunnande medel, och analgetisk behandling krävs samt PCI (Socialstyrelsen, 
2018). Grundläggande behov som cirkulation, respiration, nutrition och elimination 
behöver tillgodoses. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar är att kontinuerligt observera 
och bedöma vårdsökande personens status samt att ge kontinuerlig information till 
vårdsökande person och närstående (Eikeland, et al, 2011). 

Hjärtsvikt  
Hjärtsvikt innebär att hjärtats pumpförmåga är nedsatt och därmed inte klarar av att 
pumpa runt samma mängd blod per minut (Chamberlain, 2017). Tillståndet kan 
debutera akut eller under lång tid och delas därför in i akut eller kronisk hjärtsvikt. Vid 
kronisk hjärtsvikt utvecklas tillståndet över tid, i tidiga stadiet har individen få symtom 
men de blir fler och mer besvärande under utvecklingsförloppet (Eikeland, et. al, 2011). 
De vanligaste orsakerna till att en person utvecklar hjärtsvikt är hjärtinfarkt och 
hypertoni men kan också bero på klaffel, arytmier och diabetes (Läkemedelsverket, 
2017).  Hjärtsvikt kan med New York Heart Association (NYHA) Functional 
Classification, klassificeras i fyra allvarlighetsgrader; I-IV, där symtomen skiljer sig i 
de olika graderna (Socialstyrelsen, 2015). De initiala diagnostiska tecknen på hjärtsvikt 
är symtom som andfåddhet och trötthet. Vid undersökning kan även rassel över 
lungorna, snabb puls, bensvullnad och halsvenstas förekomma (Brake & Jones, 2017; 
Ponikowski et al., 2016). Personerna upplever ofta nedsatt förmåga att genomföra 
dagliga aktiviteter. Tidiga komplikationer är vätskeretention och ödembildning. 
Livshotande komplikationer vid akut försämring är akut lungödem och kardiogen 
chock (Eikeland, et al, 2011).  
 
Omvårdnad och behandling varierar beroende på om hjärtsvikten är akut eller kronisk 
samt NYHA-klassificering. I omvårdnad av hjärtsvikt ingår det att sjuksköterskan 
observerar, identifierar och bedömer tecken på utveckling eller försämring av 
sjukdomen samt ger information och kunskaper om situationen och kring medicinsk 
behandling. Medicinsk behandling riktar sig åt att behandla disponerande faktorer för 
sjukdomen samt förebygga eller minska uppkomna komplikationer på grund av 
hjärtsvikt, exempelvis ödem (Eikeland, et. al, 2011). Läkemedel som vanligtvis används 
vid kronisk hjärtsvikt är betablockerare kombinerat med ACE-hämmare och diuretika 
(Bisoprolol Sandoz, 2016).  
 
Vid ett fåtal, mycket svåra fall av hjärtsvikt kan en hjärttransplantation vara aktuell, 
dock är tillgången på organ begränsad vilket medför att väntan kan bli lång. Personer 
kan i väntan utveckla livshotande hjärtsvikt vilket kräver cirkulationsstöd i form av en 
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hjärtpump (Ozbaran et al., 2013). Personer som erhåller en mekanisk hjärtpump ska 
vara bedömd som NYHA klass IV (Lund, Matthews & Aaronson, 2010).  Den 
mekaniska hjärtpumpen kallas för LVAD som står för left ventricular assist device. En 
LVAD ansluts till hjärtats vänstra kammares apex och pumpar blod från vänster 
kammare till aorta. LVAD är kopplad till ett pumphus som kan sitta antingen utanpå 
eller inuti kroppen. Pumpkapaciteten är 4–6 liter blod/minut, dvs normal 
hjärtminutvolym. Personer som har en mekanisk hjärtpump överlever i större grad än 
de som får optimal medicinsk behandling (Engin et al., 2011).  

Arytmier  
Arytmier eller hjärtrytmrubbning är samlingsnamnet för de tillstånd då hjärtats rytm 
inte längre är normal. Hjärtat kan slå fortare, långsammare eller oregelbundet. När 
hjärtat slår för fort kallas det takykardi, medans en för långsam hjärtrytm kallas 
bradykardi. Arytmier innefattar både ofarliga extraslag till livshotande 
kammarflimmer (Socialstyrelsen, 2018). Förmaksflimmer, som är den vanligaste 
arytmin för vuxna, innebär en snabb och oregelbunden aktivering av hjärtats förmak 
på grund av störning i hjärtats retledningssystem (Berry & Padgett, 2012). Personer 
med förmaksflimmer kan vara symtomfria men har oftast symtom såsom 
hjärtklappning, trötthet och andfåddhet. Förmaksflimmer medför även en ökad risk 
för hjärtinfarkt. Risken för att utveckla förmaksflimmer ökar med åldern. Andra typer 
av rubbningar i hjärtats sinusrytm drabbar ofta unga och för övrigt friska människor 
med medfödda hjärtfel (Socialstyrelsen, 2018).  
  
Vid förmaksflimmer och risk för hjärtinfarkt är antikoagulantia en viktig behandling i 
förebyggande syfte. En behandling för mer allvarliga hjärtrytmrubbningar, som 
kammarflimmer, är en implanterbar defibrillator (Implantable Cardioverter 
Defibrillator [ICD]) för att förebygga en plötslig död (Gadler, 2015). En ICD består av 
ett defibrillatorsystem med en generatordosa som har en eller flera elektroder. 
Rusningar och rytmrubbningar kan vara en biverkan av en tidigare hjärtinfarkt, där 
ärr bildats i hjärtmuskeln som bidrar till elektrisk instabilitet. Defibrillatorn upptäcker 
rytmrubbningar och avger en elchock till hjärtmuskeln via en elektrod som slår ut all 
elektrisk aktivitet. Efter elchocken återkommer sinusrytmen och pulsen normaliseras. 
ICD-enheten läggs in under huden under vänster nyckelben via en ven till höger 
kammare och ibland förmaket. För vissa kan elchocken vara mycket smärtsam, andra 
känner ingenting. Detta beror på att vårdsökande person vid insättning av ICD själv 
får välja om elchocken ska avfyras i vaket eller avsvimmat tillstånd (Gadler, 2015). 
Hälso-och sjukvårdens uppgift är enligt Socialstyrelsen (2018) att informera personer 
med ICD om dess innebörd, möjlighet till inaktivering samt om defibrillatorns 
chockfunktion. Som sjuksköterska är det viktigt att inte bara fokusera på de fysiska och 
tekniska kontrollerna vid återbesök, utan också ta sig tiden att samtala med personen 
om dennes frågor och funderingar (Flanagan, Carroll & Hamilton, 2010). 

Sexualitet och sexuell hälsa  

Sexualitet 
Sexualitet är enligt World Health Organization [WHO] (2006) en grundläggande 
aspekt av att vara mänsklig och innefattar en individs kön, könsidentitet, könsroll, 
nöje, erotik, njutning, intimitet och reproduktion. Sexualitet kan inbegripa flera 
dimensioner och uttryckas genom tankar, värderingar, fantasier, lust, beteenden 
och/eller relationer. World Association for Sexual Health [WAS] (2014) beskriver att 
den enskildes sexualitet påverkas av biologiska, psykologiska, sociala, ekonomiska, 
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politiska, juridiska, kulturella, religiösa, historiska och själsliga faktorer. Price (2009) 
beskriver att sexualitet är starkt kopplat till en människas identitet, den sexuella 
funktionen och färdigheten är förknippad med dennes självkänsla. Sexualitet och 
sexuell hälsa har inverkan på individens övergripande hälsa och är därför en väsentlig 
komponent av den upplevda livskvaliteten (Flowers, Larkin, Loaring & Shaw, 2015). 
Om en människas sexuella behov inte tillgodoses kan denne ha svårt att få behov som 
trygghet och samhörighet tillfredsställda (Maslow, 1943). Statens folkhälsoinstituts 
kunskapsöversikt (2012) visar att sexualiteten har ett stort egenvärde för människor i 
deras liv och nära relationer. Det framkommer även att ett tillfredställande sexualliv 
har central betydelse för människors välbefinnande och hälsa (Statens 
folkhälsoinstitut, 2012) medan människor med sexuell problematik löper en ökad risk 
för att utveckla ångest-och depressionssymtom (Nicolosi, Moreira, Villa & Glasser, 
2004). 

Sexuell hälsa  
WHO (2006) definierar sexuell hälsa som ett tillstånd, i förhållande till sexualitet, av 
fullständig fysisk, mental, känslomässig och socialt välbefinnande, inte enbart 
avsaknad av sjukdom, funktionsnedsättning eller lidande. Det innebär att människor 
upplever ett tillfredsställande och säkert sexualliv med möjlighet att bestämma om, när 
och hur ofta de vill utöva sexuell aktivitet (WHO, 2006). För att upprätthålla god 
sexuell hälsa är ett positivt och respektfullt förhållningssätt till sexuella relationer, sin 
egen och andras sexualitet av betydelse (WHO, 2016). Sexuell hälsa är ett dynamiskt 
tillstånd som förändras över tid och påverkas av flertalet faktorer, däribland fysiska 
faktorer så som ålder, kön, hälsotillstånd och fysisk förmåga. Även psykosociala 
faktorer så som lust, relationer och ångest (Lai, Hsieh, Ho, & Chiou, 2011). Sexuell 
hälsa kräver att sexuella förhållanden och upplevelser är fria från våld, tvång och 
diskriminering (WHO, 2006). För att sexuell hälsa ska kunna uppnås och bibehållas 
behöver alla människors sexuella rättigheter respekteras och skyddas (WAS, 2014). 
Sexuella rättigheter utgår från de mänskliga rättigheterna och har principen om att alla 
människor har ett lika värde som grund (Folkhälsomyndigheten, 2018b). 
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) verkar för att främja rättigheter och möjligheter 
hos alla människor, oavsett sexuell läggning, kön eller könsöverskridande identitet.  

Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskan har ett övergripande ansvar vad gäller den vårdsökande personens 
omvårdnad som innefattar ett patientnära arbete baserat på vetenskaplig kunskap som 
syftar till att kunna uppnå bästa möjliga vårdresultat (Socialstyrelsen, 2009). All vård 
som bedrivs ska eftersträva att uppnå kravet på god och säker vård enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Omvårdnaden eftersträvar att vara personcentrerad 
vilket innebär att sjuksköterskan bekräftar och respekterar vårdsökande personens 
upplevelser av hälsa, ohälsa och sjukdom. Vårdsökande personens unika perspektiv 
ska beaktas lika värdefullt som det professionella perspektivet (Walton, 2013). 
Vårdsökande personens värderingar, behov och önskemål ska tas hänsyn till. Alla 
kliniska beslut ska i största möjliga mån styras av vårdsökande personens värderingar 
(Relman & Arnold, 2001). Sjuksköterskans ansvar är även att stötta vårdsökande 
personens upplevelse av sjukdom och att hjälpa denne att se mening i situationen (Berg 
& Sarvimäki, 2003). 
  
För att kunna tolka och förstå en persons behov är ett samtal mellan vårdsökande 
person och sjuksköterska nödvändigt (Holst, Sparrman & Berglund, 2003). Sexuell 
hälsa kan för vårdsökande personer vara ett känsligt ämne att ta upp, däremot önskar 
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många vårdsökande personer att sjukvårdspersonal lyfter frågan då det kan medföra 
ett större välbefinnande och upplevelse av hälsa (Mick, 2007; Rasmusson & Thomén, 
2008). Forskning visar att upplevelse av trygghet ökar efter samtal där information 
och kunskap om sexualitet tas upp (Rasmusson & Thomén, 2008). Kralik, Koch och 
Telford (2001) menar att sexualitet bör ha en lika stor del i omvårdnadsarbetet som 
andra ämnen. Den kontinuerliga kontakten som sjuksköterskan har med den 
vårdsökande personen möjliggör tillfällen där ämnet kan föras på tal (Öhlén, Carlsson, 
Jepsen, Lindberg & Friberg, 2016). Patienter har rätt till individanpassad relevant 
information och sjuksköterskan ska kommunicera genom att lyhört lyssna till den 
vårdsökande personen och närståendes upplevelse för att kunna tillgodose de 
önskemål som individen själv upplever spela stor roll (SFS 2014:821).  

Känsla av sammanhang (KASAM)  

Vald teoretisk förankring för denna litteraturstudie är KASAM. Antonovsky (2005) 
menar att vi stöter på olika stressorer genom hela livet, till exempel skilsmässa, 
konflikter eller andra motgångar. Beroende på personens grad av KASAM kan 
reaktionen av stressoren bli skadlig, neutral eller hälsosam. Antonovsky (2005) delade 
in stressorer i tre olika delar; kroniska, dagliga hinder och irritationer samt 
livshändelsestressorer. Att drabbas av kardiovaskulär sjukdom räknas till en kronisk 
stressor. En person med stark KASAM hanterar situationen genom att ta en dag i 
sänder och anpassa var dag efter mående. En person med svag KASAM upplever 
frustration, otillräcklighet och tycker att livet saknar mening på grund av sjukdomen. 
Irritationen kommer att påverka den egna och/eller andras livssituation. Antonovsky 
(2005) utvecklade en salutogen modell som menar att uppdelningen i frisk och sjuk är 
en felaktig utgångspunkt. En människa kan uppleva hälsa trots sjukdom. I den 
salutogena inriktningen är fokus på människors resurser, i Antonovskys (1996) 
forskning benämns de som människors generaliserande motståndsresurser (GMR). 
Personer med GMR kan tolka mängder med inre och yttre stimuli som strukturerad 
information och inte som kaos. En persons känsla av sammanhang är en viktig faktor 
för ökad hälsa. En människa som har stark KASAM kan hantera och konfrontera en 
eller flera stressorer. Hen kommer att vilja och/eller vara motiverad till att hantera 
situationen, tro på att uppgiften är förståelig samt tro på att ens egna resurser för 
hanterbarhet finns tillgängliga. Dessa tre skapar de komponenter som utgör KASAM; 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1996).   
  
Begriplighet som är den kognitiva komponenten i KASAM beskriver hur yttre och inre 
stimuli uppfattas som begripliga och sedan sorteras och skapar ett sammanhang 
(Antonovsky, 2005). En människa med stark känsla av begriplighet kan förutse, 
förklara och hantera svåra, oförutsägbara stimuli som dödsfall, krig eller personliga 
misslyckanden. Begriplighet handlar också om att kunna se ens egen roll i olika 
situationer, såsom familjeroll och roll i arbetslivet. Eriksson (2015) menar att desto 
bättre vi förstår en situation, desto lättare har vi att hantera den. 
  
Hanterbarhet är den instrumentella/beteendemässiga komponenten i KASAM som 
beskriver hur en människa förväntas klara av oväntade situationer (Antonovsky, 
2005). Det handlar också om människans egen uppfattning kring vilka resurser hen 
har och om de är tillräckliga för att kunna hantera situationen hen ställs inför. Resurser 
kan delas in i två undergrupper; formella och informella (Eriksson, 2015). En formell 
resurs är samhällets resurser till exempel sjukvård. En informell resurs kan vara en 
nära anhörig i omgivningen som personen får stöd av. En människa som känner en 
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stark känsla av hanterbarhet sörjer inte för alltid och förstår att olyckliga händelser 
inträffar (Antonovsky, 2005).    
  
Meningsfullhet är den sista och viktigaste komponenten i KASAM. Antonovsky (2005) 
beskriver att det inte har så stor betydelse om människan förstår och har förmåga att 
hantera en situation om hen inte känner någon mening. Det handlar om att människan 
har en delaktighet och medverkande i det som skapar vardagen. Människan ska känna 
att livet är viktigt, meningsfullt och att det har en känslomässig innebörd. Människan 
med en stark känsla av meningsfullhet försöker finna en mening i att konfrontera livets 
utmaningar genom att välja att investera energi och engagemang i dessa (Antonovsky, 
2005).   
 
Detta är alltså tre viktiga komponenter för att framgångsrikt kunna hantera en 
förändrad livssituation (Antonvosky, 2005). När en människa känner stark 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet genererar detta i stark KASAM som 
ökar chansen för att en människa ska uppleva god hälsa (Antonovsky, 2005), och 
därmed sexuell hälsa (Zuccala & Horton, 2018).  
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Syfte 

Att beskriva upplevd sexuell hälsa hos vårdsökande personer med kardiovaskulär 
sjukdom. 

Material och metod 

Design 

Arbetet genomfördes genom en selektiv litteraturöversikt med kvalitativ design. Vid en 
litteraturöversikt ska kunskap inom ett avgränsat område samlas in för att få en 
översikt över den forskning som redan finns tillgänglig (Rosén, 2017). En selektiv 
översikt innebär att en begränsning görs i materialet som ska analyseras (Backman, 
2008). Det kvalitativa perspektivet syftar till att studera människors upplevelser, 
uppfattningar och tolkningar av fenomen i omvärlden (Henricson & Billhult, 2017).  
I analysprocessen användes en induktiv ansats. En induktiv ansats innebär att 
analysen utgår från all insamlade data relaterat till syftet som har en neutral 
utgångspunkt utan förankring i någon teori eller frågeställning (Backman, 2008).  
 

Urval och datainsamling 

Med syftet som utgångspunkt identifierades följande sökord: “heart disease” OR 
“cardiovascular disease” OR “myocardial infarction” OR “heart failure” OR 
“myocardial ischemia” AND intimacy OR sexuality OR “sexual*” AND experience OR 
attitudes OR opinions. De booleska termerna AND och OR användes för att kombinera 
och specificera sökningen. Trunkering* användes vid sökningen för att erhålla ett 
bredare sökresultat då ordets alla böjningar inkluderades. Inklusionskriterierna för 
denna litteraturöversikt var att resultatartiklarna skulle vara kvalitativa 
originalartiklar som var peer-reviewed samt inneha ett etiskt godkännande. Enbart 
artiklar från 2005 och framåt skrivna på engelska och svenska inkluderades. Studier 
utan abstract exkluderades. Sökning av artiklar gjordes i databasen CINAHL with full 
text som innehåller artiklar inom forskningsområdet omvårdnad (Forsberg & 
Wengström, 2013). Sökningar gjordes även i Medline men gav inga ytterligare artiklar 
och därför presenterades endast litteratursökningen från CINAHL i sökmatrisen 
(Bilaga 1).  Först gjordes en gallring utifrån titlarna i sökresultatet, sedan sorterades 
artiklarna ytterligare genom att läsa abstrakten, därefter lästes studierna i sin helhet 
och de artiklarna som ansågs besvara syftet samt uppfyllde inklusionskriterierna 
valdes ut (Bilaga 1). Tio utvalda artiklar kvalitetsgranskades med ett 
kvalitetsgranskningsprotokoll framtaget av Hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 2). 
Protokollet granskade syfte, bakgrund, urval, design, datainsamling, dataanalys, 
forskningsetiskt ställningstagande, trovärdighet, tillförlitlighet och resultat. Krav för 
att artiklarna skulle ingå i resultatet var att de bedömdes helt godkända i Del 1 samt 
minst sex av åtta poäng i Del 2 (se Bilaga 3), vilket åtta av artiklarna gjorde. Fyra av 
artiklarna var framtagna i USA, en i Turkiet, en i Danmark, en i Spanien och en i 
Sverige. I artiklarna var både män och kvinnor inkluderade. 

Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes enligt Fribergs modell i fem steg. Den valda modellen 
innebar en process där delar ifrån varje helhet plockades ut för att gemensamt bilda en 
ny helhet (Friberg, 2017). De artiklar som valdes ut till resultatet skrevs ut i dubbla 
exemplar och analysarbetet började med att artiklarna lästes enskilt i sin helhet av 
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båda författarna upprepade gånger. Vid genomläsning tillämpade författarna 
öppenhet för att få en inblick i artiklarnas detaljer och handling. Efter genomläsning 
av artiklarna identifierades, av båda författarna, huvudfynd i varje artikel som 
bedömdes svara mot syftet. Huvudfynden i resultatet markerades med färgad penna 
och jämfördes och bearbetades sedan mellan författarna genom dialog och diskussion 
för att identifiera om de uppfattats lika eller ej. Vid åtskilda uppfattningar lästes den 
meningsbärande enheten tillsammans i sin hela kontext och resonemang fördes kring 
vardera uppfattning. Efter genomläsning och diskussion kunde ett gemensamt beslut 
tas gällande om informationen skulle inkluderas eller inte baserat på om det svarade 
på syftet eller ej.  Enligt Friberg (2017) ska en sammanställning av vardera artikels 
resultat göras för att få en överblick på materialet. Därför sammanställdes alla 
identifierade huvudfynd från respektive artikel i ett gemensamt word-dokument och 
färgkodades därefter i olika färger beroende på innehåll och betydelse. Vid varje 
huvudfynd antecknades en siffra som motsvarade från vilken artikel den 
härstammade. De huvudfynd som färgades lika kompilerades till ytterligare ett nytt 
dokument och alla huvudfynd med samma färg kom tillsammans att skapa ett tema 
varav två innefattade subteman. Efter dessa moment kunde skillnader och likheter 
urskiljas. I det sista steget formulerades en beskrivning av resultaten med grund i 
uppkomna teman. Fyra teman skapades och två teman innefattade subteman (Figur 
1). Dialog fördes kontinuerligt mellan författarna för att försäkra att informationen 
hanterades korrekt och inte formades av förförståelse.  
  
Författarna av litteraturstudien var medvetna om att förförståelse påverkar hur data 
analyseras och därmed resultatet. Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska detta 
alltid presenteras för att läsaren själv ska kunna avgöra vad författarnas förförståelse 
kan ha haft för verkan på resultatet. Förförståelsen kring det valda ämnet var att 
personer med kardiovaskulär sjukdom upplever nedsatt sexuell hälsa, detta baserat på 
kurslitteratur, föreläsningar och erfarenhet. Båda författarna hade en viss erfarenhet 
av att vårda personer med kardiovaskulär sjukdom och måttlig kunskap kring hur 
kroniska sjukdomar kan påverka den sexuella hälsan generellt. 

Etiska överväganden 

Etiska aspekter bör beaktas i skrivandet av examensarbete för att värna om människors 
lika värde och integritet. Examensarbete i form av litteraturöversikt behöver i sig inget 
etiskt godkännande (Kjellström, 2017). Däremot ska de artiklar som inkluderats ha 
genomgått en godkänd etisk prövning. Om det inte framgick i utvalda originalartiklar 
om de var etiskt godkända så undersöktes tidskriften som publicerat aktuell artikel för 
att inhämta information om deras krav på etiska aspekter. Etikprövning genomförs av 
Etikprövningsmyndigheten och Överklagandenämnden enligt lag om etikprövning av 
forskning som avser människor (SFS 2003:460). Enbart forskning som kan utföras 
med respekt för människovärdet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter 
godkänns. Människans välfärd ska anses viktigare än vetenskapens behov. 
Information ska ges till forskningspersoner gällande forskningens syfte, plan, metoder, 
följder och risker. Forskningspersoner ska även informeras om att deltagandet är 
frivilligt och att forskningspersonen kan ta tillbaka sitt samtycke, vilket innebär att 
avbryta sin medverkan, när som helst (2003:460). Vid en litteraturöversikt finns det 
risk för feltolkning som bör beaktas i det etiska övervägandet (Sandman & Kjellström, 
2018). För att minimera denna risk fördes diskussion mellan författarna vid 
bearbetning av innehållet för att säkerställa att innehållet tolkats på liknande sätt.    
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Resultat 

Resultatet baseras på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Resultatet 
presenteras genom fyra teman, varav två teman innefattar subteman (Figur 1).  

  

 

Figur 1. Översikt av uppkomna teman och subteman.  

Sexuella attityder och vanor  

Temat innefattar betydelsen av sexuell hälsa för vårdsökande personer med 
kardiovaskulär sjukdom samt hur sexuella vanor förändrats eller ej i praktiken efter 
insjuknandet.  

Sexuella hälsans betydelse  
Den sexuella hälsan upplevdes vara väsentlig, den beskrevs vara en central del av livet 
och ett viktigt fragment av de mänskliga rättigheterna hos flera vårdsökande personer 
med kardiovaskulär sjukdom (Altiok & Yilmaz, 2011; Søderberg, Joahnsen, Herning & 
Berg, 2013). Ett välfungerande sexualliv ansågs vara betydelsefullt för att känna sig 
normal efter insjuknandet (Abrahamsohn, Decker & Garavalia et al., 2013). De flesta 
vårdsökande personer upplevde att den sexuella hälsans betydelse förändrades efter 
insjuknandet. Sexuallivet kunde få en lägre eller oförändrad prioritet efter att de 
vårdsökande personerna blivit diagnostiserade (Søderberg et a., 2013). Även en känsla 
av likgiltighet kring sexuallivet beskrevs, att den sexuella hälsan spelade en oväsentlig 
roll i den situation insjuknandet orsakat (Abramsohn et al., 2013).  

Förändringar av sexuella mönster   
I samband med insjuknandet i kardiovaskulär sjukdom upplevdes en total förändring 
av livssituationen och därmed en förändring i sexuallivet (Abramsohn et al., 2013; 
Altiok & Yilmaz, 2011; Søderberg et al., 2013). Att bli diagnostiserad med 
kardiovaskulär sjukdom upplevdes övergripande ha en negativ inverkan på den 
sexuella hälsan (Abramsohn et al., 2013; Altiok & Yilmaz, 2011; Steinke, Gill-Hopple, 
Valdez & Wooster, 2005). Upplevelsen av nedsatt sexuell hälsa förklarades genom 
minskad frekvens av sexuell aktivitet (López-Medina, Gil-García, Sánchez-Criado & 
Pancorbo-Hidalgo, 2016; Stevens & Thomas, 2012), minskat intresse och längtan efter 
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samlag (Altiok & Yilmaz, 2011; Stevens & Thomas, 2012) och att svårigheter existerade 
kring att njuta av samlag (Altiok & Yilmaz, 2011). Vårdsökande personer beskrev sig 
ha en god sexuell hälsa innan insjuknandet i kardiovaskulär sjukdom men upplevde 
sig efter insjuknandet missnöjda med sexuallivet (Altiok & Yilmaz, 2011). På grund av 
fysiska hinder, till följd av kardiovaskulär sjukdom, framkom det att sexuell aktivitet 
undvikits (Marcuccilli, Casida, Peters & Wright, 2011; Steinke et al., 2005), för en 
vårdsökande person under flera år (Marcuccilli et al., 2011). Det framkom också 
uttalanden om att ingen förändring i sexuallivet upplevdes (Abramsohn et al., 2013; 
López-Medina et al., 2016; Søderberg et al., 2013).  
 

Det fanns en längtan efter att återgå till samma sexualliv som innan insjuknandet men 
den nya livssituationen gav insikt i att den sexuella aktiviteten behövde anpassas 
därefter (Søderberg et al., 2013). Vårdsökande personer var tvungna att utforma nya 
sexuella mönster och vanor efter insjuknandet i kardiovaskulär sjukdom (Abramsohn 
et al., 2013). Vårdsökande personer upplevdes få en ny, mer passiv, roll i samlaget och 
beskrev sitt sexualliv efter insjuknandet som samlag utan aktivt deltagande (López-
Medina et al., 2016). Närhet och intimitet fick en större innebörd än tidigare 
(Marcuccilli et al., 2011; Sundler Johansson, Dahlberg, & Ekenstam, 2009; Søderberg 
et al., 2013). De vårdsökande personer som upplevde att sexuallivet formats negativt 
av kardiovaskulär sjukdom fick ett ökat behov av närhet och intimitet (Søderberg et 
al., 2013). Kärleksfulla gester som att hålla hand, kramas, vara nära och kyssas gav 
njutning och tillfredsställelse (Abramsohn et al., 2013; Marcuccilli et al., 2011; Sundler 
Johansson et al., 2009). Trots minskad frekvens av sexuell aktivitet upplevdes till följd 
av ökad intimitet en högre kvalitet och nivå av njutning under samlag (Abramsohn et 
al., 2013; López-Medina et al., 2016). Sexuell hälsa och sexualitet upplevdes efter 
insjuknandet genom komponenter bortom samlag, exempelvis samlevnad, lust, glädje, 
delad lycka, reproduktion, kärlek och äktenskap (Søderberg et al., 2013). Det framkom 
även att vårdsökande personer enbart visade intresse för fysisk njutning efter 
insjuknandet och såg en orgasm som det huvudsakliga målet (Abramsohn et al., 2013). 
Förändringen av sexuallivet beskrevs vara oväntat (Søderberg et al., 2013).  
 
Efter erhållen behandling, vid kardiovaskulär sjukdom, med god effekt upplevdes den 
sexuella hälsan öka genom ett förnyat intresse för sexuell aktivitet (Marcuccilli et al., 
2011; Steinke et al., 2005). Det upplevdes att behandling i form av LVAD hade god 
effekt på den sexuella hälsan och resulterade i att den sexuella aktiviteten kunde 
återupptas (Marcuccilli et al., 2011). Vårdsökande personer upplevde att de kunde 
anpassa den sexuella aktiviteten genom att ansluta LVAD till batterier eller maskin. 
Även användning av skyddande band runt magen, för att skydda de externa 
komponenterna av LVAD, upplevdes underlätta den sexuella aktiviteten (Marcuccilli 
et al., 2011). De som erfarit komplikationer på grund av sjukdomens behandlingsform 
upplevde att deras sexuell hälsa förändrades. Till exempel förklarade de som upplevt 
att ICD-dosan avgett chock under samlag att de blev tvungna att anpassa sexuella 
mönster (Steinke et al., 2005).   

Sexuell hälsa innefattar intima relationer   

Sexuell hälsa upplevdes primärt grundas i relationer med en partner efter insjuknandet 
i en kardiovaskulär sjukdom. Sexuell aktivitet och närhet upplevdes generera en 
djupare relation till sin partner (Sundler et al., 2009). En bidragande faktor till hur 
sexuella hälsan upplevdes förklarades handla om hur partnern påverkades av 
situationen (López-Medina et al., 2016; Sundler Johansson et al., 2013). De 
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vårdsökande personer som själva kände sig bekväma med att utöva samlag upplevde 
att deras partner var rädda för att sexuell aktivitet skulle vara farligt för hjärtat och 
därmed fruktade att skada eller orsaka död. Detta bidrog till upplevelse av nedsatt 
sexuell hälsa hos vårdsökande personer (Altiok & Yilmaz, 2011; López-Medina et al., 
2016) och resulterade i minskad frekvens av sexuella aktiviteter (López-Medina et al., 
2016).  
 

Det upplevdes svårt att förklara förväntningar och önskningar vad gäller förändringar 
i den sexuella hälsan, exempelvis minskad lust till att utöva samlag. Det beskrevs då 
uppstå en obalans i den sexuella relationen eftersom partnern fortfarande hade samma 
sexuella längtan och begär (Søderberg et al., 2013). Efter insjuknandet i kardiovaskulär 
sjukdom beskrevs det ta tid att tillsammans med sin partner anpassa sexuallivet, men 
efter att ha lärt sig hur beskrevs intima relationer fungera (Marcuccilli et al., 2011). 
Vårdsökande personer upplevde en god sexuell hälsa när den innefattade ömsesidig 
kärlek bestående av fysisk och emotionell beröring med partnern (Sundler Johansson 
et al., 2009). För att undvika obehag vid samlag, till följd av kardiovaskulär sjukdom, 
påtalades vikten av att vårdsökande personer själva hade lust och vilja till att utöva 
sexuell aktivitet med sin partner. Det upplevdes viktigt att inte göra det enbart för sin 
partners skull (López-Medina et al., 2016).  
 
Upplevelsen av den sexuella hälsan visade sig formas av hur fysiskt omhändertagande 
partnern var, förklarat genom till exempel kramar, smek och hålla hand (Sundler 
Johansson et al., 2013). De som var gifta med sin partner beskrev att de upplevde sig 
bekväma med att fortsätta med sexuell aktivitet efter insjuknandet medans de som var 
singlar och påbörjade nya intima/sexuella relationer kände sig osäkra (Marcuccilli et 
al., 2011). Det framkom känslor av oro för att bli avvisad på grund av sjukdomstillstånd 
eller behandling, exempelvis LVAD. Det framkom även upplevelser om att det inte 
fanns någon osäkerhet kring att träffa nya sexuella partners då andra människor 
uppfattades värna om vårdsökande personers hälsa och hade förståelse för 
behandlingsformen (Marcuccilli et al., 2011).  

Själsliga och kroppsliga upplevelser   

Det framkom upplevelse av rädsla inför att ha samlag vid kardiovaskulär sjukdom 
(Abramsohn et al., 2013; López-Medina et al., 2016; Steinke et al., 2005). Det beskrevs 
en känsla av rädsla kopplat till sexuell aktivitet då det fanns en uppfattning om att det 
skulle ha en negativ påverkan på sjukdomen. Rädslan grundade sig i oro att under 
sexuell aktivitet erfara en hjärtinfarkt (Abramsohn et al., 2013; López-Medina et al., 
2016; Stevens & Thomas, 2012), att bli för upphetsad (Altiok & Yilmaz, 2011), att dö, 
att uppleva hjärtklappning (Abramsohn et al., 2013) eller att ICD-dosan skulle avge 
chock (Steinke et al., 2005). De som upplevt att ICD-dosan avgett chock under samlag 
blev skrämda och det resulterade i upplevelse av nervositet inför varje gång de utövade 
sexuell aktivitet. Vetskapen om att ICD-dosan kunde avge chock igen fanns alltid i 
tankarna vid samlag, trots att vilja till att utöva sexuell aktivitet fanns (Steinke et a., 
2005). Rädslor för att förvärra sjukdomstillståndet ledde till att den sexuella 
aktiviteten aldrig återupptogs och upplevdes generera en lägre livskvalitet än tidigare 
(Abramsohn et al., 2013). Rädslan förklarades minska med tiden, men ständigt vara 
närvarande (López-Medina et al., 2016). En vårdsökande person berättade om en vän 
till hen som dog under samlag, vilket påverkade denne mycket och skapade ytterligare 
rädslor att det skulle hända hen också (Altiok & Yilmaz, 2011).  
 



15 
 

Insjuknandet i kardiovaskulär sjukdom gav upphov till känslor av oro och ångest vilka 
påverkade den sexuella hälsan negativt (Steinke et a., 2005; Søderberg et al., 2013). 
Vårdsökande personer upplevde ångest relaterat till de kroppsliga symtom som 
uppkom på grund av kardiovaskulär sjukdom vid samlag (Søderberg et al., 2013). 
Kroppsliga upplevelser förklarades i form av andningssvårigheter, bröstsmärtor, 
hjärtklappning och generell smärta i kroppen. Detta minskade njutningen och skapade 
rädsla vid samlag (Søderberg et al., 2013; Abramsohn et al., 2013). För att kunna vara 
uppmärksam på kroppsliga signaler och symtom upplevdes ett behov av att vara mer 
försiktig och observant vid sexuell aktivitet (Marcuccilli et al., 2011; Søderberg et al., 
2013). Intimitet och sexuell aktivitet kunde uppfattas ångestfyllt och komplicerat då 
det påminde om att sexuallivet inte fungerade som önskvärt (Abrahamsohn et al., 
2013). Nervositet och ångest var något som förlängde återupptagandet av sexuallivet 
efter insjuknandet i kardiovaskulär sjukdom. Det framkom också att ett fåtal 
vårdsökande personer inte kände någon rädsla, ångest, oro eller osäkerhet associerat 
till samlag eller annan sexuell aktivitet (López-Medina et al., 2016; Søderberg et al., 
2013). Det framkom upplevelser om att sexuell aktivitet var bra för hjärtat (Søderberg 
et al., 2013).  
  
Kardiovaskulära sjukdomar medförde hos vårdsökande personer ytterligare 
kroppsliga problem såsom svårigheter med att få orgasm (Altiok & Yilmaz, 2011; 
Søderberg et al., 2013), erektil dysfunktion, vaginal torrhet samt för tidig ejakulation 
(Abramsohn et al., 2013). Dessa kroppsliga förändringar resulterade i ett större 
missnöje i sexuallivet än tidigare (Altiok & Yilmaz, 2011; Søderberg et al., 2013; 
Abramsohn et al., 2013). Det beskrevs att känslan av att uppleva en orgasm saknades 
(Søderberg et al., 2013). En känsla av trötthet och utmattning upplevdes hos 
vårdsökande personer med kardiovaskulär sjukdom (Søderberg et al., 2013; Stevens & 
Thomas, 2012). Detta påverkade den sexuella hälsan negativt och var en faktor till att 
de inte återgick till sexuell aktivitet (Søderberg et al., 2013). Strategier för att uppnå 
och upprätthålla tillfredsställelse vid samlag var att hålla ett lugnt tempo samt att 
frekvent ändra position (Marcuccilli et al., 2011). Vissa ställningar kunde förvärra eller 
underlätta de kroppsliga symtomen, att ligga på rygg beskrevs av vårdsökande person 
som ett extra tryck mot bröstet (Abramsohn et al., 2013). Kroppen och den personliga 
kroppsuppfattningen förändrades i samband med kardiovaskulär sjukdom, det 
uttrycktes att den egna kroppen kändes främmande (Stevens & Thomas, 2012). 
Osäkerhet i sig själv och sin kropp orsakad av kardiovaskulär sjukdom påverkade 
sexuallivet negativt (Sundler Johansson et al., 2009).  
 
Minskad lust var en upplevelse som framkom efter insjuknandet i kardiovaskulär 
sjukdom (Altiok & Yilmaz, 2011; López-Medina et al., 2016). Det beskrevs att lusten 
avtog, ju mer tiden gick (López-Medina et al., 2016). Minskad lust upplevdes vara en 
bidragande faktor till det lägre antalet gånger vårdsökande personer utförde samlag. 
Detta genererade i en sämre tillfredsställelse av sexuallivet (Altiok & Yilmaz, 2011). 
Den minskade lusten upplevdes bero på biverkan av läkemedelsbehandling relaterat 
till kardiovaskulär sjukdom (Altiok & Yilmaz, 2011). Lust och värme beskrevs kunna 
frambringas genom kroppslig kontakt och på så sätt öka tillfredställelse i det 
gemensamma sexuallivet (Sundler Johansson et al, 2009). Även en känsla av ökad lust 
vid kardiovaskulär sjukdom framkom hos enstaka individer (Søderberg et al., 2013).  
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Kommunikation 

Temat innefattar hur det upplevs av vårdsökande personer att samtala om sexuell hälsa 
med personer i deras närhet. Även hur de upplever sig bli informerade om sexuell hälsa 
vid kardiovaskulär sjukdom från hälso-och sjukvård.  

Sex som samtalsämne  
Sexuell hälsa var ett ämne som ansågs svårt att prata om för vårdsökande personer 
efter insjuknande i kardiovaskulär sjukdom. Samtalsämnet upplevdes pinsamt och 
tabubelagt (Altiok & Yilmaz, 2011). Det framkom att det var lättare att prata generellt 
om sexuell hälsa, men svårare att tala kring det personliga, förändrade sexuallivet till 
följd av kardiovaskulär sjukdom. Det upplevdes svårt att tala om sexuell hälsa med 
vänner då det kändes som ett svek mot sin partner att dela med sig av det gemensamma 
sexuallivet till andra (Søderberg et al., 2013). Vårdsökande personer beskrev att de inte 
talat med andra om sexuell hälsa men önskade kunna samtala mer kring ämnet då det 
ansågs viktigt i relation till kardiovaskulär sjukdom och för att kunna uppnå en bättre 
sexuell hälsa (Altiok & Yilmaz, 2011).   

Information från hälso- och sjukvården  
Vårdsökande personer med kardiovaskulär sjukdom upplevde en försämring av den 
sexuella hälsan efter insjuknandet, det förklarades bero på att de upplevde sig bli 
bristfälligt eller uteblivet informerade om hur sjukdomen kan påverka sexuallivet 
(Altiok & Yilmaz, 2011; López-Medina et al., 2016; Søderberg et al., 2013). Bristande 
information från hälso-och sjukvården ledde till ångest (Stevens & Thomas, 2012). Det 
resulterade i minskad lust och frekvens av samlag hos vårdsökande personer med 
kardiovaskulär sjukdom (López-Medina et al., 2016). Det uttrycktes ett behov av 
rådgivning kring sexuell hälsa eftersom en osäkerhet upplevdes inför att utöva sexuell 
aktivitet efter insjuknandet. De som vågade efterfråga rådgivning erhöll kortfattade 
muntliga svar som upplevdes flyktiga och otillräckliga för att täcka de informativa 
behov vårdsökande personer upplevde (Abrahamsohn et al., 2013). När vårdsökande 
personer inte tog initiativ till att efterfråga hur sjukdomen kunde påverka sexuallivet 
erhölls enbart kortfattad undervisning i skrift eller ingen rådgivning alls (Altiok & 
Yilmaz, 2011; Søderberg et al., 2013). Beroende på vilken slags information 
vårdsökande personer hade erhållit om återgång till sexuell aktivitet upplevdes det 
påverka sexuella mönster efter insjuknandet (López-Medina et al., 2016). En önskan 
uttrycktes i att erhålla tydliga riktlinjer kring när och hur den sexuella aktiviteten 
kunde återupptas efter insjuknandet för att öka känsla av trygghet i den sexuella hälsan 
(Abramsohn et al., 2013). Vårdsökande personer önskade att få tala om sexuell hälsa 
både direkt efter fastställd diagnos och även på återbesök (López-Medina et al., 2016). 
Det uttrycktes också ett behov av att partnern skulle bli informerad om hur sexuallivet 
kunde förändras av sjukdomen, då vårdsökande personer själva hade svårt att prata 
om det med sina partners (Søderberg et al., 2013).   
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Arbetet utfördes i form av en kvalitativ litteraturöversikt. En induktiv ansats användes 
vilket gjorde att författarna förutsättningslöst kunde studera vårdsökande personers 
upplevelse av sexuell hälsa utan att frånta dem några upplevelser. Vid en induktiv 
ansats upplevdes svårigheter kring att avgöra hur omfattande litteraturöversikten 
skulle vara för att skapa en övergripande slutsats. En styrka i arbetet är att 
litteraturöversikten genomarbetats av två författare. Enligt Forsberg & Wengström 
(2013) finns det flera fördelar med att arbeta i par. Det gav upphov till djupare 
diskussioner kring innehåll, tillvägagångssätt och genomförande. Författarnas olika 
tidigare erfarenheter och bakgrund genererade olika perspektiv och infallsvinklar 
under skrivandet av arbetet. 
 
För att öka kvaliteten på litteraturöversikten var ett krav att alla artiklar skulle vara 
peer reviewed. Artikelsökning gjordes i databaserna CINAHL och Medline. Sökningar 
från databasen Medline gav inga ytterligare artiklar och därför presenterades enbart 
litteratursökningen från CINAHL i sökmatrisen (Bilaga 1). Att använda flera databaser 
hade ökat litteraturöversiktens trovärdighet (Henricson, 2017) och hade eventuellt 
genererat i flera resultatartiklar. Sökorden som presenterades i sökmatrisen (Bilaga 1) 
ansågs relevanta förhållande till valt syfte och metod. Begränsning i artikelsökningen 
var initialt artiklar från 2008 och framåt, då detta inte gav ett tillfredsställande antal 
resultatartiklar fick begränsningen ändras till 2005 och framåt.  För att bedöma 
resultatartiklarnas kvalitet granskades dessa enligt Hälsohögskolan, avdelning för 
omvårdnads granskningsprotokoll (Bilaga 2). Protokollet bestod av två delar. Del 1 
skulle vara helt godkänd och del 2 skulle ha minst 6 poäng av 8. Efter granskningen 
erhöll alla artiklar helt godkänt i del 1 och 7 av 8 poäng i del 2 och betraktades därmed 
ha en tillfredsställande kvalitet. En svårighet inom det valda området var att stor del 
av tillgänglig forskning hade kvantitativ design, dessa artiklar kunde istället användas 
för att bekräfta resultatet i resultatdiskussionen. En styrka i arbetet är att vetenskapliga 
artiklar styrker både bakgrund och resultatdiskussion. 
 

Analysen genomfördes enligt Fribergs modell i fem steg (Friberg, 2017) och författarna 
ansåg analysmodellen vara relevant och lämplig för en litteraturöversikt på 
kandidatnivå då den innefattar tydliga beskrivningar av analysarbetet.  En svaghet i 
litteraturöversikten är att det aldrig går att vara helt objektiv vid analysering. 
Dataanalysen kan färgas av tidigare erfarenheter och värderingar vilket kan påverka 
litteraturöversikten pålitlighet (Polit & Beck, 2016). Pålitligheten minskar även då det 
är första gången båda författarna genomför en litteraturöversikt och därför har brist 
på tidigare erfarenheter kring forskarprocessen. Författarna har tillämpat strategier 
för att på andra vis stärka pålitligheten. Artiklarnas resultat lästes ett flertal gånger 
först enskilt och översattes sedan av författarna gemensamt för att minska att 
subjektiva uppfattningar skulle påverka översättningen. Detta kan ses som en styrka 
då diskussion kontinuerligt fördes kring innebörden. Det fanns en svårighet vid 
översättning från engelska till svenska, att hitta en korrekt översättning av specifika 
upplevelser, då tillämpades hjälpmedel som lexikon, översättningstjänster och 
rådfrågan med kurskamrater som kunde komma med förslag. Bekräftelsebarheten i 
arbetet stärks genom att andra studenter samt handledare kontinuerligt granskade 
arbetet och kom med konstruktiv kritik. Kontinuerligt samarbete har upprätthållits 
med handledare och medstudenter genom fem fysiska möten samt kontakt via mejl. 
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Att utomstående personer under arbetets gång granskat litteraturöversikten stärker 
dess trovärdighet (Henricson, 2017; Mårtensson & Fridlund, 2017). 
 
En svaghet i arbetet kan vara att flera kardiovaskulära sjukdomar inkluderats till 
resultatet. Vid uppstarten av litteraturöversikten var tanken att fokusera på enbart en 
sjukdom, till exempel hjärtinfarkt. Då detta inte gav adekvat antal resultatartiklar fick 
författarna ändra syfte till kardiovaskulära sjukdomar. Det är inte heller en optimal 
spridning av olika sjukdomar, vårdsökande personer som genomgått en hjärtinfarkt 
utgör majoriteten av artiklarna. Då sexuellt missnöje varierar beroende på typ av 
hjärtsjukdom (Træen, 2007) kan det ha påverkat resultatet till en stor spridning av 
upplevelser. En styrka i arbetet är att resultatartiklarna som inkluderats har stor 
spridning av länder och att urvalet inte begränsades efter kön, detta har breddat 
sökningen och gett variation till resultatet. Tillförlitligheten i en studie ökar när ett 
varierat urval används (Kristensson, 2014). Litteraturöversikten inkluderar fyra 
studier som intervjuade enbart kvinnor och fyra studier som inkluderade både män 
och kvinnor. Det innebär att de flesta deltagarna som har utgjort resultatet av denna 
litteraturöversikt är kvinnor, vilket kan ha haft en påverkan på resultatet. En tidigare 
studie visade att kvinnor hade lägre sexuell tillfredsställelse än män ett år efter 
insjuknande i en kardiovaskulär sjukdom (Drory, Kravetz & Weingarten, 2000). Detta 
skulle kunna innebära att resultatet av denna litteraturöversikt visar ett större 
missnöje i sexuallivet än om fler män inkluderats. Överförbarhet handlar om i vilken 
mån arbetets resultat kan överföras till andra situationer eller grupper (Mårtensson & 
Fridlund, 2017). Till exempel om det går att anta att människor med andra kroniska 
sjukdomar har samma upplevelser kring sexuell hälsa som personer med 
kardiovaskulära sjukdomar. Utifrån den gruppen är inte arbetet överförbart, då olika 
kroniska sjukdomar påverkar människor på olika sätt. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att vårdsökande personer upplevde förändringar i sin sexuella hälsa 
på grund av kardiovaskulär sjukdom. Förändringarna hade övergripande en negativ 
effekt på den sexuella hälsan. Liknande resultat framkommer i andra studier som 
menar att kardiovaskulär sjukdom kan leda till upplevelse av sexuell dysfunktion 
(Bispo, Lima Lopes & Barros, 2013; Eyda & Atwa, 2007; Oskay, Can & Camc, 2015). I 
litteraturöversiktens resultat framkom det att sexuell hälsa och sexualitet upplevdes 
som en central del av livet och som en mänsklig rättighet. Tidigare studier påvisar att 
sexualitet och närhet är en naturlig del av livet och ett bra sexualliv är ofta associerat 
med god hälsa hos vårdsökande personer med kardiovaskulär sjukdom (Steinke et al., 
2013). Vårdsökande personer lägger större vikt vid att uppnå en god hälsa, sexuell 
hälsa inkluderat, än att uppnå en lång livslängd (Steinke, Wright, Chung & Moser, 
2008; Stanek, Oates, McGhan, Denofrio & Loh, 2000). 
 

Det framkom även i resultatet att vissa upplevde att den sexuella hälsan hade en 
obetydande roll i vårdsökande personens förändrade livssituation orsakad av 
kardiovaskulär sjukdom. De beskrev en känsla av likgiltighet kring sexuellt samliv. 
Detta skulle enligt Antovoskys teori KASAM (2005) kunna tolkas som avsaknad av 
känsla av meningsfullhet och därmed en låg grad av KASAM. Det kan uppfattas som 
att dessa personer gett upp hoppet om en god sexuell hälsa och därför inte ser någon 
mening i att bemästra utmaningen. För att kunna uppnå stark KASAM behöver känsla 
av samtliga komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vara 
uppfyllda. Det spelar enligt Antonovsky (2005) ingen roll om en människa upplever 
begriplighet och hanterbarhet om hen inte kan se mening i att möta hinder som 
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uppkommer livet. En människa med stark känsla av meningsfullhet försöker finna 
mening genom att konfrontera livets utmaningar (Antonovsky, 2005). Detta visade sig 
i resultatet där deltagare beskrev att de fann strategier för att hantera den nya 
livssituationen. Det gemensamma sexuallivet beskrevs anpassas genom att närhet, 
kyssar och kramar fick en större roll än samlag i sexuallivet. 
 
Att vårdsökande personer upplevde rädsla och oro för att utöva sexuell aktivitet 
framkom i resultatet. Rädslan relaterade många gånger till ängslan över att förvärra 
sjukdomen, till exempel att återuppleva en hjärtinfarkt. Rädslan och oron var en 
bidragande faktor till att frekvensen av sexuell aktivitet minskade efter insjuknandet. 
I en tidigare studie påvisas rädslan för att trigga en ny hjärtinfarkt vara den största 
faktorn till minskad förekomst av sexuell aktivitet (Möller et al., 2001). Risken för att 
sexuell aktivitet skulle utlösa en hjärtinfarkt är låg (Dahabreh & Paulus, 2011). Viss risk 
föreligger 2 timmar efteråt, dock är intensiv träning hos en otränad person en större 
riskfaktor (Stein, 2002). Denna rädsla visade sig även finnas hos vårdsökande 
personers partners vilket påverkade deras gemensamma sexuella hälsa. Att partners 
upplever oro går att finna i ytterligare forskning där oro uttrycks över att skada, i värsta 
fall orsaka död, hos sin partner (Oskay et al., 2015). Partnern kan för den vårdsökande 
personen tänkas vara en informell resurs som hjälper den vårdsökande personen att 
hantera situationen (Eriksson, 2015) och därmed stärka den beteendemässiga 
komponenten hanterbarhet i KASAM (Antonovsky, 2005). 
 
Det framkom i resultatet att sjukvården brast i att fråga om och undersöka kring 
vårdsökande personers sexuella hälsa, problem och funderingar vid kardiovaskulär 
sjukdom. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) har vårdsökande personer rätt till 
information gällande hälsotillstånd, komplikationer och eftervård. Tidigare forskning 
bekräftar att de flesta vårdsökande personer med kardiovaskulär sjukdom sällan eller 
aldrig får muntlig eller skriftlig information gällande sexuell samlevnad och funktion 
(Ivarsson, Fridlund & Sjöberg, 2010). Detta kan bero på avsaknad av kompetens 
och/eller att en osäkerhet existerar kring hur frågorna om sexualitet och sexuell hälsa 
kan öppnas till dialog på ett respektfullt sätt (Hoekstra, Lesman-Leegte, Couperus & 
Jaarsma, 2012). I en annan studie framkommer det att sjuksköterskor trodde att 
vårdsökande personer skulle bli upprörda, oroliga eller generade om de skulle tillfrågas 
om eventuella sexuella problem (Jaarsma et al., 2009). Samma studie visar att en 
femtedel av tillfrågade sjuksköterskor upplevde sig ha otillräcklig kunskap kring 
området (Jaarsma et al., 2009). Professionsutbildningar inom människovårdande 
yrken brister i att inkludera sexualitet, sexuell hälsa och sexuell funktion. Ämnet måste 
inkluderas i sjuksköterskeutbildningen för att kunna erbjuda holistisk vård i 
kommande yrkesutövning (Quinn, Happell & Brown, 2011). I resultatet framkom det 
att vårdsökande personer kände sig otrygga på grund av otillräcklig information 
gällande sexuell hälsa. Vården ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 
tillgodose vårdsökande personer behov av trygghet. WHO (2010) påtalar att en 
människas upplevelse av god sexuell hälsa är beroende av information och kunskap. 
Tillgång till vård som inkluderar sexuell hälsa och sexualitet spelar alltså en betydande 
roll då den kan bekräfta och främja sexuell hälsa (WHO, 2010). I resultatet framkom 
det att den sexuella aktiviteten påverkades genom minskad frekvens och njutning hos 
dem som inte hade erhållit någon information från hälso-och sjukvården. Detta styrks 
av en annan studie som visar att vårdsökande personer som inte får information om 
återgång till sexuell aktivitet efter en hjärtinfarkt är mindre sexuellt aktiva ett år efter 
hjärtinfarkten än de som erhåller information (Lindau et al., 2012). Detta skulle kunna 
kopplas till begriplighet, en av de tre komponenterna i KASAM. Begriplighet handlar 
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om att en person har lättare att hantera en situation om hen förstår den (Eriksson, 
2015). Eftersom deltagarna var dåligt informerade om hur den sexuella hälsan kunde 
påverkas av sjukdomen hade de låg begriplighet över situationen och hade därför svårt 
att förutse, förklara och hantera den. Hanterbarhet handlar dels om människans egna 
uppfattning kring vilka resurser hen har och om de är tillräckliga för att hantera en 
situation. Hälso-och sjukvård kan ses som en formell resurs (Eriksson, 2015). När 
hälso-och sjukvård brister i sin omvårdnad, som resultatet visar, leder det till att en 
människa får sämre verktyg för att hantera situationen. 

Slutsatser 

Denna litteraturöversikt visar att sexuell hälsa är viktigt för vårdsökande personer. Det 
framkommer att den sexuella hälsan i de flesta fall påverkas negativt av en 
kardiovaskulär sjukdom. Kroppsliga symtom som hjärtklappning och bröstsmärta, 
leder till rädsla och ångest. Kroppsliga och själsliga upplevelser interagerar och generar 
för vårdsökande personer i att sexuella mönster och vanor förändras genom minskad 
lust, frekvens och njutning. En bidragande faktor till dessa negativa upplevelser och 
förändringar i sexuella mönster är bristande information från hälso-och sjukvård till 
vårdsökande person och partner. Det framkommer upplevelser kring att den sexuella 
hälsan också formas av hur partnern hanterar situationen. Det är därför viktigt att 
vårdpersonal tar ansvar och initiativ till att efterfråga om önskan att samtala kring 
ämnet finns. Det upplevs en känsla av rädsla i samband med sexuell aktivitet relaterat 
till att förvärra sjukdomstillståndet. Detta hade eventuellt kunnat undvikas genom att 
hälso- och sjukvård hade informerat om att risken är låg för att till exempel utlösa en 
hjärtinfarkt under samlag.  

Kliniska implikationer  

Litteraturöversikten har bidragit till en ökad kunskap om hur personer med 
kardiovaskulär sjukdom upplever sexuell hälsa. Vårdsökande personer uttrycker 
önskemål om att hälso-och sjukvården beaktar sexuell hälsa i omvårdnaden, främst 
genom att erbjuda information.  I vår kommande roll som sjuksköterska kommer 
hänsyn tas till dessa önskningar genom att på ett icke stigmatiserat sätt erbjuda 
information om sexuell hälsa. Genom att inkludera och behandla ämnet sexuell hälsa 
lika viktigt som andra omvårdnadsdelar kan vi som kommande sjuksköterskor bidra 
till en mer holistisk omvårdnad. Litteraturöversikten har upplyst vikten av sexuell 
hälsa och kan motivera andra sjuksköterskor till att närma sig ämnet i mötet med 
vårdsökande personer. Vi kan även applicera denna kunskap på andra patientgrupper 
än de som lever med kardiovaskulär sjukdom. Kunskapen anses vara relevant 
oberoende av sjukdomstillstånd. Författarna anser att ytterligare forskning behövs 
inom ämnet för att erhålla en djupare förståelse för subjektiva upplevelser av sexuell 
hälsa vid kardiovaskulär sjukdom.   
    



21 
 

Referenser 

Artiklar som markerats med asterisk (*) är resultatartiklar.  
 
*Abrahamsohn, E.M., Decker, C., Garavalia, B., Garavalia, L., Kensey E., Gosch, K., … 
Lindau, S.T. (2013) “I'm Not Just a Heart, I'm a Whole Person Here”: A Qualitative 
Study to Improve Sexual Outcomes in Women With Myocardial Infarction. Journal 
of the American Heart Association, 2(4), 1-11. 
https://doi.org/10.1161/JAHA.113.000199 

 
*Altiok & Yilmaz (2011). Opinions of Individuals Who have had Myocardial Infarction 
About Sex. Sexuality and Disability, 29(3), 263–273. 
https://doi.org/10.1007/s11195-011-9217-5 

 

Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. 
Health Promotion International, 11(1), 11-18. https://doi.org/10.1093/heapro/11.1.11 

 
Antonovsky, A. (2005) Hälsans mysterium. Stockholm, Sverige: Natur & Kultur. 
 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. (2. uppl.). Lund, Sverige: 
Studentlitteratur AB. 
 
Berg, G.V., & Sarvimäki, A. (2003). A holistic-existential approach to health 
promotion. Scandinavian Jorunal of Caring Sciences, 17(4), 385-391. 
https://doi.org/10.1046/j.0283- 9318.2003.00240.x 

 

Berry, E. & Padget, H. (2012). Management of patients with atrial fibrillation: 
diagnosis and treatment. Nursing standard, 26(22), 47-56. 
https://doi.org/10.7748/ns.26.22.48.s52 
 
Bisoprolol Sandoz (2016). I FASS.se. Hämtad 23 maj 2019, från 
https://www.fass.se/LIF/product;jsessionid=SmXkcw0OLdI8_buV1DQU7i02gYDeJ
nDSjwtc3zLpa5CjJUKimgWt!-
1676599751?userType=0&nplId=20080330000059#indication 
 
Bispo, G., Lima Lopes, J., Barros, A. (2013). Cardiovascular changes resulting from 
sexual activity and sexual dysfunction after myocardial infarction: integrative review. 
Journal of Clinical Nursing, 22(23-24), 3522-3532. 
https://doi.org/10.1111/jocn.12356 
 
Brake, R., & Jones, I.D. (2017). Chronic heart failure part 2: treatment and 
management. Nursing Standard, 31(20), 53-63. 
https://doi.org/10.7748/ns.2017.e10762 
 
Chamberlain, L. (2017). Percieved social support and self-care in patients 
hospitalized with heart failure. European Journal of Cardiovascular Nursing, 16(8), 
753-761. https://doi.org/10.1177/1474515117715842 

 

Dahabreh, I-J., & Paulus J-K. (2011). Association of Episodic Physical and Sexual 
Activity With Triggring of Acute Cardiac Events. Journal of the American Medical 
Association, 305(12), 1225-1233. https://doi.org/10.1001/jama.2011.336 



22 
 

 

Drory, Y., Kravetz, S. & Weingarten, M. (2000). Comparison of Sexual Activity of 
Women and Man After a First Acute Myocardial Infarction. The American Journal of 
Cardiology, 85(11), 1283-1287. https://doi.org/10.1016/S0002-9149(00)00756-6 

 

Eikeland, A., Haugland, T., & Stubberud, D-G., (2011). Omvårdnad vid 
hjärtsjukdomar. I H. Allmås., D-G. Stubberud., & R. Grönsteh. (Red.), Klinisk 
omvårdnad 1 (2. uppl., s. 207-243). Stockholm, Sverige: Liber AB. 
 

Engin, C., Ayik, F., Oguz, E., Eygi, B., Yagdi, T., Karakula, S., & Ozbaran, M. (2011). 
Ventricular assist device as a bridge to heart transplantation in adults. Transplant 
Proc. 43(3), 927-930. https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2011.01.147 

 

Eriksson, M. (2015). Salutogenes - om hälsans ursprung. Stockholm, Sverige: Liber 
AB 

 

Erlinge, D., & Nilsson, S. (2017). Ischemisk Hjärtsjukdom. Hämtad 20 december 
2018, från https://lakemedelsboken.se/kapitel/hjarta 
karl/ischemisk_hjartsjukdom.html 
 

Eyda, M. & Atwa, M. (2007). Sexual Function in Female Patients with Unstable 
Angina or Non-ST-Elevation Myocardial Infarction. The Journal of Sexual Medicine. 
4(5), 1373-1380. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2007.00473.x 

 

Flanagan, M. J., Carroll, L. D. & Hamilton, A. G. (2010). The Long-Term Lived 
Experience of Patients with Implantable Cardioverter Defibrillators. Medsurg 
Nursing, 19 (2). 113-119. Hämtad från 
http://samples.jbpub.com/9780763794675/JournalArticles/Flanagan.pdf 
 

Flowers, P., Larkin, M., Loaring, J., & Shaw, R. (2015). Renegotiating Sexual Intimacy 
in the Context of Altered Embodiment: The Experiences of Women With Breast 
Cancer and Their Male Partners Following Mastectomy and Reconstruction. Health 
Psychology, 34(4), 426-436. https://doi.org/ 10.1037/hea0000195 

 

Flynn, K.E., Lin, L., Bruner, D., Cyranowski, J.M., Hahn, E.A., Jeffery, D-D., … 
Weinfurt, K-P. (2016). Sexual Satisfaction and the Importance of Sexual Health to 
Quality of Life Throughout the Life Course of U.S. Adults. The Journal of Sexual 
Medicine, 13(11), 1642-1650. https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2016.08.011 

 

Folkhälsomyndigheten (2018a). Dödlighet i cirkulationsorganens sjukdomar. 
Hämtad 15 december 2018, från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-
utveckling/halsa/dodlighet-i-cirkulationsorganens-sjukdomar/ 

 
Folkhälsomyndigheten. (2018b). Detta är SRHR. Hämtad 14 december 2018, från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/sexuell-halsa-
hivprevention/srhr/srhr2017/detta-ar-srhr/ 

 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: 
kralirosénvärdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm, 
Sverige: Natur & Kultur. 



23 
 

 

Friberg, F. (Red.) (2017). Dags för uppsats - Vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten (3. uppl.). Lund, Sverige: Studentlitteratur AB. 
 
Gadler, F. (2015). Pacemaker- och ICD behandling. I P. Insulander., & M. Jensen-
Urstad. (Red.). Arytmier Mekanismer, utredning och behandling (s. 213-225). Lund, 
Sverige: Studentlitteratur AB. 
 
Henricson, M. (2017). Diskussion. I M. Henricson (Red.). Vetenskaplig teori och 
metod: Från idé till examination i omvårdnad (2 uppl., s. 411-420). Lund, Sverige: 
Studentlitteratur AB. 
 

Henricson, M., & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. I M. Henricson (Red.), 
Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (2 uppl., 
s.111-119). Lund, Sverige: Studentlitteratur AB. 
 

Hjärt-lungfonden. (2017). Hjärtrapporten 2017. Hämtad 16 december 2018, från 
https://www.hjart-
lungfonden.se/Documents/Rapporter/Hj%C3%A4rtrapporten_2017%20slutversion.
pdf 
 

Hoekstra, T., Lesman-Leegte, I., Couperus, M-F., & Jaarsma, T. (2012). What keeps 
nurses from the sexual counseling of patients with heart failure? Heart & Lung - The 
Journal of Acute and Critical Care, 41(5), 492-499. 
https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2012.04.009 

 
Holst, M., Sparrman, S., & Berglund, A-L. (2003). Det dialogiska förhållandet – 
Möten i palliativ omvårdnad vid somatiska vårdavdelningar. Vård i Norden, 23(2), 
46-49. https://doi.org/10.1177/1049732314551062 

 

Ivarsson, B., Fridlund, B., & Sjöberg, T. (2010). Health professionals’ views on sexual 
information following MI. British Journal of Nursing, 19(16), 1052-1054. 
https://doi.org/10.12968/bjon.2010.10.16.78202 
 

Jaarsma, T., Strömberg, A., Fridlund, B., De Geest, S., Mårtensson, J., Moons, P., ... 
Thompson, D. (2009). Sexual Counselling of Cardiac Patients: Nurses' Perception of 
Practice, Responsibility and Confidence. European Journal of Cardiovascular 
Nursing, 9(1), 24-29. https://doi.org/10.1016/j.ejcnurse.2009.11.003 

 

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson. (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod: Från idé till examination inom omvårdnad (2 uppl., s. 57-80). Lund, Sverige: 
Studentlitteratur AB. 
 

Kralik, D., Koch, T., & Telford, K. (2001). Constructions of sexuality for midlife 
women living with chronic illness. Journal of Advanced Nursing, 35(2), 180-187. 
https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2001.01835.x 
 
Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för 
studenter inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm, Sverige: Natur & Kultur. 
 



24 
 

Lai, Y.H., Hiesh, S.R., Ho, W.C., & Ciou, A.F. (2011). Factors Associated With Sexual 
Quality of Life in Patients Before and After Coronary Artery Bypass Grafting Surgery. 
Journal of Cardiovascular Nursing, 26(6), 487-496. 
https://doi.org/10.1097/JCN.0b013e3182959269 
 

Lindau, T. S., Abramson, E. Gosch, K. Wroblewski, K., Spatz, S. E., Chan, S., … 
Krumholz, M. H. (2012). Pattern´s and Loss of Sexual Activity in the Year Following 
Hospitalzation for Acute Myocardial Infarction (a United States National Multisite 
Observational Study). The American Journal of Cardiology, 109(10), 1439-1444. 
https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2012.01.355 

 

*López-Medina, I.M., Gil-García, E., Sánches-Criado, V., & Pancorbo-Hidalgo, P.L. 
(2016). Patients’ Experiences of Sexual Activity Following Myocardial Ischemia. 
Clinical Nursing Research, 25(1), 45-66. https://doi.org/101177/1054773814534440. 
 
Lund, L. H., Matthews, J., & Aaronson, K. (2010). Patient selection for left ventricular 
assist devices. European Journal of Heart Failure, 12(5), 434-443. 
https://doi.org/10.1093/eurjhf/hfq006 
 
Läkemedelsverket. (2017). Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt. Hämtad 
9 maj 2019, från https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-
sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/Bakgrund%20hj%C3%A4rtsvikt
_bokm%C3%A4rken.pdf 
 
*Marcuccilli, L., Casida, J., Peters, R., & Wright, S. (2011). Sex and Intimacy Among 
Patients With Implantable Left-Ventricular Assist Devices. The Journal of 
Cardiovascular Nursing, 26(6), 504-511. 
https://doi.org/10.1097/JCN.0b013e31820e2fae 

 

Maslow, A.H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 
370-396. https://doi.org/10.1037/h0054346 
 
Mick, J.M. (2007). Sexuality assesment: 10 assessment for improvement. Clinical 
Journal of Oncology Nursing, 11(5), 671-675. https://doi.org/10.1188/07.CJON.671-
675 
 
MacDermott, A. (2002). Living with Angina Pectoris – A Phenomenological Study. 
European Journal of Cardiovascular Nursing, 1(4), 265-272. 
https://doi:10.1016/S1474-51510200047-6 
 
Mårtensson, J., & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitetssäkring av 
litteraturbaserat examensarbete. I M. Henrison (Red.). Vetenskaplig teori och 
metod: Från idé till examination inom omvårdnad (2. uppl., s. 421-438). Lund, 
Sverige: Studentlitteratur AB. 
 
Möller, J., Ahlbom, J., Hulting, J., Diderichsen, F., de Faire, U., Reuterwall, C., & 
Hallqvist, J. (2001). Sexual acitivity as a trigger of myocardial infarction. A case-
crossover analysis in the Stockholm Heart Epidemiologu Programme (SHEEP). 
Heart, 86(4). 387-38790. https://doi.org/10.1136/heart.86.4. 
 



25 
 

Nicolosi, A., Moreira, E-D., Villa, M., & Glasser, D-B. (2004). A population study of 
the association between sexual function, sexual satisfaction and depressive symptoms 
in men. Journal of Affective Disorders, 82(2), 235-243. 
https://doi.org/10.1016/j.jad.2003.12.008 

 

Nitrolingual (2018). I FASS.se. Hämtad 10 februari 2019, från 
https://www.fass.se/LIF/product?nplId=19931008000069&userType=2 

 

Oskay, U., Can, G. & Camc, G. (2015). Effect of myocardial infarction on female 
sexual function in women. Archives Of Gynecology And Obstetrics, 291(5) 1127-1133. 
https://doi.org/10.1007/s00404-014-3537-5 

 

Ozbaran, M., Yagdi, T., Engin, C., Erkul, S., Balcioglu, O., Baysal, B., Ertugay, S. 
(2013). Long-term paracorporeal ventricular support systems: a single-center 
experience, Transplant Proc, 45(3), 1013-1016. 
https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2013.02.073 
 
Polit, D.F., & Beck, C.T. (2016). Nursing Research. Generating and Assessing 
Evidence for Nursing Practice (10. uppl.). Philadelphia: Lippincott Williams & 
Wilkins.  
 
Ponikowski, P., Voors, A., Anker, S., Bueno, H., Cleland, J., Coats, A, … van der Meer, 
P. (2016). 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic 
heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special 
contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. European Heart 
Journal, 18(8), 891-975. https://doi.org/10.1002/ejhf.592 
 
Price, B (2009). Exploring attitudes towards older people´s sexuality. Nursing Older 
People, 21(6), 32-39. https://doi.org/10.7748/nop2009.07.21.6.32.c7140 

 

Quinn, C., Happell, B., & Brown, G. (2011). Talking or avoiding? Mental health 
nurses' views about discussing sexual health with consumers. International Journal 
of Mental Health Nursing, 20(1), 21-28. https://doi.org/10.1111/j.1447-
0349.2010.00705.x 

 

Rasmusson, E.M., & Thomén, B. (2008). Women’s wishes and need for knowledge 
concerning sexuality and relationships in connection with gynecological cancer 
disease. Sexuality and Disability, 26(4), 207-218. https://doi.org/10.1007/s11195-
008-9097-5. 
 

Relman, M-D., & Arnold, S. (2001). The Institute of Medicine report on the quality of 
health care. (Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century). 
The New England Journal of Medicine, 345(9), 702-203. 
https://doi.org/10.1136/bmj.323.7322.1192 

 

Rosén, M. (2017). Systematisk litteraturöversikt. I M. Henricson. (Red.). 
Vetenskaplig teori och metod - Från idé till examination inom omvårdnad (2. uppl., 
s. 375-390). Lund, Sverige: Studentlitteratur AB 

 

Sandman, L., & Kjellström, S. (2018). Etikboken: Etik för vårdande yrken. (2. Uppl.). 
Lund, Sverige: Studentlitteratur AB. 



26 
 

 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. Hämtad 9 maj 2019, från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460 
 

SFS 2008:567. Diskrimineringslag. Stockholm: Kulturdepartementet. Hämtad 12 
december, 2018, från http://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-
2008-567 
 

SFS 2014:821. Patientlagen. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 28 mars 2019 
från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 

 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 
8 januari 2019 från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

 

Socialstyrelsen (2009). Nationella indikationer för God vård. Hämtad 8 januari 
2018, från 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17797/2009-11-
5.pdf 
 
Socialstyrelsen (2015). Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård - Fullständigt 
kunskapsunderlag - Hjärtsvikt. Hämtad 16 december 2018, från 
https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/nr-hjarta-hjartsvikt.pdf 
 

Socialstyrelsen (2018). Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Stöd för styrning och 
ledning. Hämtad 11 februari 2019, från 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20999/2018-6-
28.pdf 
 

Stanek, E-J., Oates, M-B., McGhan, W-F., Denofrio, D., & Loh, E. (2000). Preferences 
for treatment outcomes in patients with heart failure: Symptoms versus survival. 
Journal of Cardiac Failure, 6(3), 225-232. https://doi.org/10.1054/jcaf.2000.9503 

 
Statens folkhälsoinstitut. (2012). Sex, hälsa och välbefinnande. Hämtad 17 december 
2018, från http://distriktsskoterska.com/wp-content/uploads/2018/05/Sex-
h%C3%A4lsa-och-v%C3%A4lbefinnande.pdf 
 

Stein, R. (2002). Managing concomitant cardiac disease and erectile dysfunction. 
Reviews in Urology, 4(3), 39-47. Hämtad från 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1476028/pdf/RIU004003_0S39.p
df?fbclid=IwAR3xAQJH6CqCVeda68T6THrNU3zAfnj026X0lBUWitOOjVxejjt67228
SY 
*Steinke, E., Gill-Hopple, K., Valdez, D., & Wooster, M. (2005). Sexual Concerns and 
Educational Needs after an Implantable Cardioverter Defibrillator. Heart & Lung - 
The Journal of Acute and Critical Care, 24(5), 299-308. 
https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2005.03.002. 
 



27 
 

Steinke E.E, Wright D.W, Chung M.L., & Moser, D. (2008). Sexual self-concept, 
anxiety, and self-efficacy predict sexual activity in heart failure and healthy elders. 
Heart & Lung – The journal of Acute and Critical Care, 37(5), 323-333. 
https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2007.09.004 

 

Steinke, E., Jaarsma, T., Barnason, S., Byrne, M., Doherty, S., Dougherty, C., ... 
Moser, D. (2013). Sexual counselling for individuals with cardiovascular disease and 
their partners: A consensus document from the American Heart Association and the 
ESC Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP). European 
Heart Journal, 34(41), 3217-3235. https://doi.org/10.1093/eurheartj/eht270 
  

*Stevens, S., & Thomas, S. (2012). Recovery of Midlife Women From Myocardial 
Infarction. Health Care for Women International, 33(12), 1096-1113. 
https://doi.org/10.1080/07399332.2012.684815 

 
*Sundler, A., Dahlberg, K., Ekenstam, C. (2009). The Meaning of Close Relationships 
and Sexuality: Women’s Well-Being Following a Myocardial Infarction. Qualitative 
Health Research, 19(3), 375-387. https://doi.org/10.1177/1049732309331882 

 
*Søderberg, L., Johansen, P., Herning, M., & Berg, S. (2013). Women’s experiences of 
sexual health after first-time myocardial infarction. Journal of Clinical Nursing, 
22(23-24), 3532-3540. https://doi.org/10.1111/jocn.12382 

 
Træen, B. (2007). Sexual dissatisfaction among men and women with congenital and 
acquired heart disease. Sexual and Relationship Therapy, 22(1), 13-26. 
https://doi.org/10.1080/14681990601059651 

 

Træen, B., & Olsen, S. (2007). Sexual dysfunction and sexual well-being in people 
with heart disease. Sexual and Relationship Therapy, 22(2), 193-208. 
https://doi.org/10.1080/14681990600637648 

 

Walton, M-K. (2013). Personcentrerad omvårnad. I G. Sherwood., & J. Barnsteiner. 
(Red.). Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad – sex grundläggande 
kärnkompetenser (s. 63-78). Lund, Sverige: Studentlitteratur AB. 
 

World Association for Sexual Health (2014). Declaration of Sexual Rights. Hämtad 
12 december 2018, från http://www.worldsexology.org/wp-
content/uploads/2013/08/declaration_of_sexual_rights_sep03_2014.pdf 
 

World Health Organization. (2006). Defining sexual health – Report of a technical 
consultation on sexual health 28–31 Januari 2002, Geneva. Hämtad 11 december, 
2018, från 
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/defining_sexu
al_health.pdf 
 

World Health Organization. (2010). Developing sexual health programmes. A 
framework for action. Hämtad 11 april 2019, från 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70501/WHO_RHR_HRP_10.22
_eng.pdf;jsessionid=389FF9EC1326DB692ECC6F1FB88669DA?sequence=1 
 



28 
 

World Health Organization. (2016). Health topics – sexual health. Hämtad 7 maj 
2019, från https://www.who.int/topics/sexual_health/en/ 
 
Zuccala, E., & Horton, R. (2018). Adressing the unfinished agenda on sexual and 
reproductive health and rights in the SDG era. The Lancet, 391(10140). 2583-2585. 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30890-0. 
 
Zuzelo, P-R. (2002). Gender and acute myocardial infarction symptoms (Research for 
Practice). MedSurg Nursing, 11(3), 126-136. ISSN: 1092-0811. Hämtad från 
http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=106942876&S=R
&D=c8h&EbscoContent=dGJyMNLe80Seprc4y9f3OLCmr1Gep65Ss6i4SbaWxWXS&
ContentCustomer=dGJyMPGpt0mwrq9RuePfgeyx44Dt6fIA&fbclid=IwAR18Cr2CzI_
ymhIZti7n4oLSU-XogitIcRFnHMXw1grsCUPBG-CfoPWqVK4 
 
Öhlén, J., Carlsson, G., Jepsen, A., Lindberg, I., & Friberg, F. (2016). Enabling 
sensemaking for patients receiving outpatient palliative treatment: A participatory 
action research driven model for person-centered communication. Palliative and 
Supportive Care, 14(5), 595. https://doi.org/10.1017/S147895151600002X 



 

 
 

Bilagor 

Bilaga 1.  

Sökmatris:  
 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

utvalda 

artiklar till 

resultatet 

Datum 

1 CINAHL ”cardiovacular 

disease” or ”heart 

disease and 

”sexual*” or 

sexuality or intimacy 

and experience* or 

opinion* 

75 75 31 2 1 25/2 2019 

2 CINAHL ”myocardial 

infarction” or ”heart 

attack” or mi and 

”sexual*” or 

sexuality or intimacy 

and experience* or 

opinion* 

46 46 26 3 3 25/2 2019 

3 CINAHL ”myocardial 

infarction” or ”heart 

attack” or mi and 

”sexual*” or 

sexuality or intimacy 

and qualitative 

21 21 9 1 1 25/2 2019 

4 CINAHL ”myocardial 

infarction” or ”heart 

attack” or mi and 

recovery and 

experience 

144 144 75 20 1 25/2 2019 



 

 
 

5 CINAHL ”heart failure” and 

”sexual* or sexuality 

or intimacy and 

experience 

8 8 2 1 1 25/2 2019 

6 CINAHL ”cardioverter 

defibrillator” or 

pacemaker and 

”sexual* or sexuality 

or intimacy and 

experience 

10 10 2 1 1 25/2 2019 

 
  



 

 
 

Bilaga 2.  

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod:  
 

Titel:   

Författare:   

Årtal:   

Tidskrift:   

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?               Ja  Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är           Ja   Nej  
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete?                 Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?                   Ja  Nej  
  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del 
II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod?                  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?                  Ja  Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?                  Ja  Nej 

Beskrivs dataanalysen?                   Ja  Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/                   Ja  Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i 

diskussionen?                                       Ja  Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    

                    Ja  Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 

diskussionen?                                        Ja Nej  

 
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 



 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
  



 

 
 

Bilaga 3.  

Artikelmatris:  
Författare/årfFfFörfattare/årtal/titel Design Syfte Metod/datainsamling Huvudfynd/resultat Poäng enligt 

kvalitetsgra

nsknings-

protokoll  

Abrahamsohn, E.M., 
Decker, C., Garavalia, 
B., Garavalia, L., 
Kensey E., Gosch, K., … 
Lindau, S.T. (2013). 

”I´m not just a heart, i´m a 

whole person here”: A 

qualitative study to 

improve sexual outcomes 

in women with 

myocardial infarction. 

 

Kvalitativ Att 

undersöka 

vilka följder 

en 

hjärtinfarkt 

har på 

kvinnors 

sexliv.  

Semistrukturerade 

telefonintervjuer 

- frekvensen av sexuell aktivitet är 

lägre efter MI, men istället av bättre 

kvalitet  

- symtom som bröstsmärta 

uppkommer under sexuell aktivitet 

- närhet är viktigare än sex  

- de flesta beskrev motivation till att 

återuppta sexlivet men samtidigt 

upplever de rädsla inför det 

- kvinnorna beskriver att sexuell 

rådgivning hade hjälpt dem att hantera 

förändringen 

 

4/4 i del 1 

7/8 i del 2 

Altiok, M. & Yilmaz, M. 

(2011). Opinions of 

individuals who have had 

myocardial infarction 

about sex.  

Kvalitativ Undersöka 

människors 

åsikter kring 

sex efter att 

ha 

genomgått 

hjärtinfarkt.   

Djupintervjuer - sex är allt, en mänsklig rättighet, ett 

grundläggande behov, sex uttrycker 

styrka 

- sex är privat och tabubelagt 

- hjärtsjukdom har en negativ inverkan 

på sexlivet, sex är bra för hjärtat  

- rädsla över att få en hjärtinfarkt under 

sexuell aktivitet  

- vårdpersonal pratar inte om sex med 

patienterna  

 

4/4 i del 1 

7/8 i del 2 

López-Medina, I.M., 
Gil-García, E., Sánches-
Criado, V., & Pancorbo-
Hidalgo, P.L. (2016). 

Patients´experiences of 

sexual activity following 

myocardial ischemia. 

 

Kvalitativ Undersöka 

patienters 

upplevelse 

av sexuell 

aktivitet efter 

myokardiell 

ischemi.  

Semistrukturerade 

intervjuer 

- sexuell aktivitet förändras olika 

mycket beroende på antal MI genom 

minskad frekvens och lust. 

- upplevelse otillräckliga riktlinjer för 

att återgå till sexuell aktivitet 

- rädsla över att utöva sexuell aktivitet 

r/t ny MI.   

- tankar kring hur sexuell aktivitet 

borde vara  

- människor upplevde att utebliven 

sexuell rådgivning resulterade i att 

vissa avstod sexuell aktivitet  

 

4/4 i del 1  

7/8 i del 2  

Marcuccilli, L., Casida, 

J.J., Peters, R.M & 

Wright, S. (2011). Sex 

and intimacy among 

patients with implantable 

left-ventricular assist 

devices. 

 

Kvalitativ  Undersöka 

sex och 

intimitet hos 

personer 

med 

inopererad 

mekanisk 

hjärtpump 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

- förbättring av den sexuell relationen 

och aktiviteten efter inopererad 

hjärtpump jämfört med innan  

- lärdom av anpassning vid sexuell 

aktivitet  

- intimitet utan sex blev allt viktigare  

4/4 i del 1  

7/8 i del 2 

Stevens, S. & Thomas, S. 

(2012). Recovery of 

midlife women from 

myocardial infarction. 

 

Kvalitativ  Undersöka 

upplevelser 

hos kvinnor 

som 

återvänder 

hem efter att 

ha överlevt 

Intervjuer  - rädsla för att överanstränga sig och 

återuppleva en hjärtinfarkt 

- inte vilja vara ensam, nära relationer 

har stor betydelse 

- brist på information leder till ångest   

- personerna har fått en annorlunda 

kroppsuppfattning 

4/4 i del 1  

7/8 i del 2  



 

 
 

en 

hjärtinfarkt. 

 

Steinke, E-E., Gill-

Hopple, K., Valdez, D. & 

Wooster, M. (2005). 

Sexual concerns and 

educational needs after an 

implantable cardioverter 

defibrillator. 

 

Kvalitativ Undersöka 

sexuella 

svårigheter 

och behov av 

information 

efter 

inopererad 

ICD. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

- ångest och rädsla för att fortsätta 

sexuell aktivitet  

- varierat intresse och mönster av 

sexuell aktivitet  

- människor utryckte ett behov av 

information och sexuell rådgivning  

 

4/4 i del 1  

7/8 i del 2. 

Sundler Johansson, A., 

Dahlberg, K & Ekenstam, 

C. (2009). The meaning of 

close relationships and 

sexuality: Women´s well-

being following a 

myocardial infarction. 

 

Kvalitativ  Att 

undersöka 

kvinnors 

hälsa samt 

betydelsen 

av nära 

relationer 

efter en 

hjärtinfarkt 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

- sex och kärlek innefattar en känsla av 

tillhörighet och djupa känslor som är 

personliga och privata.  

- sexualitet är en dimension av 

gemenskap, kärlek och beröring.  

4/4 i del 1  

7/8 i del 2 

Søderberg L-H., Johansen 

P.P., Herning M., & Berg 

S-K. (2013). Women’s 

experiences of sexual 

health after first time 

myocardial infarction 

 

Kvalitativ Att 

undersöka 

kvinnors 

upplevelse 

av sexuell 

hälsa efter 

sin första 

hjärtinfarkt. 

Intervjuer - sexlivets betydelse 

- ingen upplevd förändring  

- upplevelse av att sexlivet förändrats 

efter MI samt oro över att återuppta 

den sexuella aktiviteten på grund av: 

- partnerns förväntningar 

- hjärtsjukdomen påverkar sexlivet då 

symtom uppkommer som minskar 

njutningen 

- behovet av intimitet ökar, behöver 

inte just vara samlag 

 

4/4 i del 1 

7/8 i del 2 

 

 


