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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Kardiovaskulära sjukdomar är några av de vanligaste sjukdomarna 
runtom i världen. Det är påvisat att det finns en koppling mellan kardiovaskulära 
sjukdomar och sexuell ohälsa. Den sexuella hälsan är en väsentlig del av individens liv 
och bör behandlas med respekt utifrån sjuksköterskans ansvarsområde. Syfte: Att 
beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans arbete med sexuell hälsa för patienter 
med kardiovaskulär sjukdom. Metod: En kvantitativ litteraturöversikt med induktiv 
ansats sammanställdes utifrån 13 vetenskapliga artiklar. Resultat: Analysen 
resulterade i två huvudteman; “Sjuksköterskans perspektiv påverkar” och 
“Organisatoriska hinder påverkar” som följs av sex subteman; ”Attityder, värderingar 
och känslor”, “Erfarenhet, kunskap och utbildning”, “Ansvar”, “Patientens ålder och 
kön”, “Riktlinjer och rutiner” samt “Tidsbrist och prioritering”. Slutsats: Baserat på 
sjuksköterskor globalt, bör det ske en utveckling kring området sexuell hälsa hos 
patienter med kardiovaskulära sjukdomar. Det finns flera hinder i arbetet som leder 
till att området hamnat i skymundan. Negativa attityder, inkompetens, fördomar och 
organisationsrelaterade faktorer är några av de barriärer som framkommer bland 
sjuksköterskor.   
 
Nyckelord: kardiovaskulära sjukdomar, PLISSIT – modellen, sexuell hälsa, 
sjuksköterska. 
 
 



  

Summary 
 
Sexual Health and Cardiovascular Disease – “A Silent Gap”. 
 
Background: Cardiovascular disease (CVD) are some of the most common illnesses 
globally. It has been proven that there is a connection between CVD and sexual 
concerns. Patients sexual health is a fundamental factor and should be provided with 
proper care from a nursing perspective. Aim: To describe factors that influence the 
nurse’s work on sexual health for patients with cardiovascular disease. Method: A 
quantitative literature review with an inductive approach was implemented and based 
on 13 scientific articles. Results: The analysis resulted in two main themes; “The 
nurses’ perspective affects” and “Organizational obstacles affects” that are followed by 
six subthemes; “Attitudes, beliefs and emotions”, “Experience, knowledge and 
education”, “Responsibility”, “Patients’ gender and age”, “Guidelines and routines” and 
lastly “Lack of time and prioritizing”. Conclusion: Based on nurses globally, there 
should be a development of the area sexual health among patients with CVD. There are 
several obstacles that persuades the area into being secluded. Negative attitudes, 
incompetence, prejudice and organizational barriers are some of the common 
mentioned difficulties.   
 
Keywords: cardiovascular disease, nurse, PLISSIT – model, sexual health. 
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Inledning 

Sexuell hälsa har ett inflytande på hela individens liv, från början till slut. Det påverkar 
inte bara ens självförtroende men också de relationer som förekommer under hela ens 
livscykel (Socialstyrelsen, 2014). Den sexuella hälsan är en del av de mänskliga 
rättigheterna och varje individ har rätt till utbildning samt information kring sexuell 
hälsa (World Health Organization [WHO], 2019). Det finns en direkt koppling mellan 
sexuell ohälsa och kardiovaskulär sjukdom, både män och kvinnor kan drabbas av flera 
sexuella problem på grund av deras tillstånd (Bostock-Cox, 2015). Kardiovaskulära 
sjukdomar är ett begrepp som innefattar sjukdomstillstånd där blodkärl och/eller 
cirkulationsorgan drabbats av någon typ av skada (Cereno Scientific AB, u.å.; Imes & 
Lewis, 2014). Bland individer som lider av hjärt- och kärlsjukdomar finns det 
svårigheter som bland annat att förmå en orgasm eller att kunna uppehålla en erektion 
(Bostock-Cox, 2015).   
  Enlig ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod för 
sjuksköterskor är sjuksköterskans främsta ansvar att lindra lidande, förebygga 
sjukdom samt att främja och återställa hälsa (ICN, 2014). Sjuksköterskan har ett 
ansvar att utifrån en holistisk syn säkerställa att patienternas sexuella hälsobehov 
identifieras och eventuellt uppfylls (Evans, 2013). Trots det är det få patienter som 
erbjuds sexuell rådgivning (Steinke & Jaarsma, 2015). Sjuksköterskor måste integrera 
patienternas sexuella hälsa som en del av deras roll och tydligt meddela patienterna att 
det är okej att prata om deras sexuella problem (Quinn, Happell & Welch, 2013; Taylor 
& Davis, 2006).  
 

Bakgrund 

SRHR & Sexualitet 
 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2017) står SRHR för sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter. Begreppet omfattar varje individs lika möjlighet att kunna ha ett säkert och 
tillfredsställande sexliv samt möjligheten till reproduktion med beslutsfrihet kring om 
och när det är lämpligt att ske. Begreppet innefattar även rättigheter och 
självbestämmande över sin egna kropp i frånvaro av våld, tvång eller diskriminering 
(Folkhälsomyndigeten, 2017). För att kunna definiera sexuell hälsa så krävs det en bred 
kunskap och förståelse för mänsklig sexualitet. Sexualitet är en central aspekt av 
människan genom livet som omfattar kön, könsidentiteter och roller, sexuell läggning, 
erotik, njutning, intimitet och reproduktion (World Association for Sexual Health, 
[WAS], 2014). Sexualitet uttrycks i tankar, fantasier, val, tro, attityder, värderingar, 
beteenden, roller och förhållanden. Dessa dimensioner uttrycks inte alltid hos alla 
(WAS, 2014). Interaktionen mellan biologiska, psykologiska, sociala, ekonomiska, 
politiska, kulturella, religiösa och existentiella faktorer har en påverkan på människans 
uttryckta sexualitet och erfarenheter. Sexualitet är en källa till nöje och upplevt 
välbefinnande och bidrar till tillfredsställelse (Higgins, Mullinax, Trussell, Davidson & 
Moore, 2011). Enligt WHO (2019) definieras sexuell hälsa i dagsläget som ett tillstånd 
av ett emotionellt, fysiskt, socialt och psykiskt välbefinnande. Sexuell och reproduktiv 
hälsa innebär inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning utan 
tillståndet talar även för en god och hänsynsfull attityd gentemot sexuell och 
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reproduktiv hälsa samt sexualitet. I definitionen ingår det även att individen har rätt 
till säkra och behagliga upplevelser i frånvaro av våld och diskriminering. Sexuell och 
reproduktiv hälsa är en del av de mänskliga rättigheterna och varje individ har rätt till 
utbildning och information (Folkhälsomyndigheten, 2018; WHO, 2019).     

Sexuellt välbefinnande är en term som börjar användas oftare för att 
omfatta frågor kring sexualitet och sexuell hälsa. För personer som har en kronisk 
sjukdom kan frågor som rör sexuellt välbefinnande inkludera låg självkänsla som 
uppstår genom förlust av kontroll över sina liv och/eller en förändring i deras roller. 
De kanske inte kan återuppta sexuell aktivitet på grund av deras nedsatthet, eller de 
kan känna sig oattraktiva, oälskade och inte kunna prata öppet om sina känslor. De 
kan ha svårt med befintliga relationer eller att etablera nya (Taylor & Davis, 2007). Ett 
tillfredsställande sexliv är en viktig del av livskvaliteten. På motsvarande sätt är 
sexuella problem eller dysfunktioner förknippade med försämrad livskvalitet och hälsa 
(Vik & Brekke, 2017).  
   Den sexuella hälsan måste uppnås och upprätthållas genom att 
respektera, skydda och fullfölja alla människors sexuella rättigheter 
(Kismödi, Cottingham, Gruskin & Miller, 2015). WAS (2014) konstaterar att sexuella 
rättigheter grundas på mänskliga rättigheter som redan erkänns i internationella och 
regionala dokument, nationella lagar och i vetenskapen om mänsklig sexualitet och 
hälsa. Deklarationen som är framställd av WAS förklarar de sexuella rättigheterna i 16 
olika punkter.  Jämlikhet och icke-diskriminering är en utav dessa punkterna som 
innebär att alla människor har rätt till sexuell hälsa och ska behandlas lika oavsett 
bakgrund, ålder, etnicitet, kön, hälsotillstånd, sexuell läggning, social och ekonomisk 
status (WAS, 2014). Alla människor har rätt till autonomi och integritet. Det innebär 
rätt till självbestämmande, kontroll och beslut gällande frågor kring deras sexualitet 
och kropp. Detta innefattar även bestämmandet över den egna sexuella läggningen och 
rätten till sexuellt relaterade behandlingar eller kirurgi (Pizzarossa & Perehudoff, 
2017). Varje individ har rätt till information gällande sexuell hälsa, sexuella rättigheter 
och sexualitet utan någon typ av censurering. Utbildning gällande sexualitet bör vara 
lämplig beroende på ålder och vetenskapligt korrekt (Heidari, 2015; Sen & Govender, 
2015). Eftersom samhället är mångkulturellt är det viktigt att vara kulturellt 
kompetent för att kunna tillämpa utbildningen/informationen på bästa sätt (WAS, 
2014).    
   

Kardiovaskulära sjukdomar & Sexuell hälsa 
  
Kardiovaskulära sjukdomar är ett samlingsbegrepp för sjukdomar som är associerade 
med hjärtat och blodkärlen. Sjukdomarna har långvariga effekter om de inte behandlas 
korrekt (Imes & Lewis, 2014; Karunathilake & Ganegoda, 2018). Det är en av dem 
främsta dödsorsakerna i världen. Ungefär 17,9 miljoner människor avled av 
kardiovaskulära sjukdomar under året 2015 (Lara-Pezzi, Dopazo & Manzanares, 
2012; Ruan et al, 2018; Shi, Tao, Wei & Zhao, 2016; WHO, 2017). Hjärtinfarkt, angina 
pectoris och hjärtsvikt är bland de vanligaste kardiovaskulära sjukdomarna (WHO, 
2017). Det finns olika riskfaktorer som står bakom sjukdomarna, bland annat 
ohälsosam kost, fysisk inaktivitet, rökning och överkonsumtion av alkohol. Andra 
avgörande riskfaktorer kan vara fattigdom, stress och ärftlighet (Hajar, 2017; WHO, 
2017).   

Angina Pectoris eller kärlkramp som det också kallas är det tillstånd då 
blodflödet i hjärtats kranskärl blir kortvarigt nedsatt (Hjärt-Lungfonden, 2018). 
Orsaken till kärlkramp är förträngningar i hjärtats kranskärl. Vid ökad fysisk aktivitet 
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så behöver hjärtmuskeln mer blod än vad det får, detta leder till ischemi (syrebrist) 
i myokardcellerna och smärta uppstår (American Heart Association, 2015; Ginghina, 
Ungureanu, Vladaia, Popescu & Jurcut, 2009). Smärtan vid angina pectoris beskrivs 
ofta som ett störande obehag som kan utstrålas till arm, käke, hals och är ofta 
associerat med fysisk aktivitet (Young & Melander, 2013). Diagnostisering av angina 
sker genom klinisk bedömning tillsammans med EKG och arbets-EKG (Wee, Burns & 
Bett, 2015). Hjärtinfarkt, hjärtmuskeln behöver syre för att överleva. Det som händer 
vid hjärtinfarkt är att kranskärlen som försörjer hjärtmuskeln med blod/syre förträngs 
på grund av en uppbyggnad av fett, kolesterol och andra ämnen som tillsammans kallas 
plack. Denna långsamma process är känd som ateroskleros. När plack i något av 
kranskärlen bryts, bildas en blodpropp runt placken (American Heart Association, 
2016). Denna blodpropp kan blockera blodflödet genom artären till hjärtmuskeln. Det 
sker då en akut syrebrist. Ifall syrebristen varar länge så dör hjärtmuskelcellerna och 
hjärtinfarkt uppstår (Hjärt-Lungfonden, 2019a; Davies, 2016). Symptomen för 
hjärtinfarkt är obehagligt tryck över bröstet som håller i några minuter, obehaget kan 
komma och gå. Smärta i en eller båda armarna, rygg, käke, hals och mage. 
Andningssvårigheter, kallsvettning och illamående är också symptom som kan uppstå 
(Mata, Frank & Gigerenzer, 2014). Akut hjärtinfarkt är ett tillstånd som kräver 
omgående vård (American Heart Association, 2016).    

 Hjärtsvikt är det tillstånd då hjärtats kapacitet att dra ihop sig är nedsatt, 
hjärtat klarar inte av att pumpa ut tillräckligt med syrerikt blod. Det leder till att det 
inte cirkulerar nog med syre till kroppen (Hjärt-Lungfonden, 2019b). Hjärtat kommer 
att arbeta mer för att kompensera syrebehovet genom att kontrahera kraftigare, vilket 
leder till att muskelmassan ökar och hjärtmuskeln förstoras. Vid detta läget så kommer 
pulsen att öka för att kompensera hjärtats output. Kroppen kompenserar syrebehovet 
men det håller inte i sig länge (American Heart Association, 2017). Vanliga symptom 
vid hjärtsvikt är fatigue, andningssvårigheter, andfåddhet, vätskeansamling (ödem), 
nedsatt aptit, illamående och ökad puls (Ziaeian & Fonarow, 2016).  Det finns olika 
klasser av hjärtsvikt. Patienter med hjärtsvikt delas in i klasser baserat på New 
York Heart Association (NYHA) -klassificeringen som beskriver svårighetsgraden av 
symtom. Klass 1-patienter är asymtomatiska och är inte begränsade till någon typ av 
fysisk aktivitet (Papadimitriou, Moore, Butler & Long, 2019). Klass 2 (lindriga 
symptom): lätta begränsningar till vardaglig fysisk aktivitet med andfåddhet, trötthet 
och hjärtklappning. Klass 3 (måttliga symptom): tydliga begränsningar till mindre än 
vardaglig fysisk aktivitet med andfåddhet, trötthet och hjärtklappning. Klass 4 
(allvarliga symptom): symptom kan synas vid vila och obehag förvärras vid fysisk 
aktivitet. Att leva med hjärtsvikt är inte lätt men det krävs mycket träning och kunskap. 
Att förstå och kunna hantera hjärtsvikt är viktigt för patienternas välbefinnande och 
livskvalité. Sjuksköterskan har en stor roll i behandlingen när det gäller utbildning och 
information kring livsstilsförändringar som kan underlätta vardagen och minska antal 
sjukhusbesök (Nicholson, 2014).    

 Oavsett typ av kardiovaskulär sjukdom, uttrycker patienter ofta en känsla 
av rädsla, ångest, depression eller minskad sexuell aktivitet. Sexuella problem upplevs 
vanligtvis av både män och kvinnor med kardiovaskulär sjukdom (Byrne, Doherty, 
Murphy, McGee & Jaarsma, 2013). Känslor av rädsla och ångest kan i sig bidra till 
minskad sexuell aktivitet och det kan påverka patienten och partnerns livskvalitet. De 
mest rapporterade sexuella problem bland hjärtsjuka patienter är sexuell- 
och erektil dysfunktion (Mosack, Hill & Steinke, 2015). Sexuell dysfunktion har visat 
sig påverka livskvaliteten, psykologiskt välbefinnande samt relationen till partnern. 
Problem i den sexuella hälsan är för partnern en av de vanligaste stressfaktorerna 
relaterat till deras partners sjukdom (Byrne et al., 2013). Den fysiska ansträngningen 
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vid sexuell aktivitet hos hjärtsjuka patienter kan jämföras med mild till måttlig fysisk 
aktivitet. Det kan jämföras med energin som behövs för att gå upp för tre trappor, 
utföra allmänna hushållsarbeten eller trädgårdsarbete (Jaarsma, 2017). För patienter 
med stabil mild angina pectoris är det möjligt att utöva sexuell aktivitet. Vid svårare 
anginabesvär eller okända symtom kan ett träningstest ge ytterligare information om 
träningstolerans samt uppskattning av svårighetsgraden av ischemin. Sexuella 
problem förekommer hos många patienter med hjärtsvikt. Det är inte omöjligt att 
utföra sexuell aktivitet, specifikt hos patienter med NYHA klass 1 eller 2 
(Jelavić, Krstačić, Perenčević & Pintarić, 2018). Patienter som har andnöd, 
bröstsmärtor eller trötthet under sexuell aktivitet kan rådas att ta vissa positioner vid 
samlag som minskar nivån av fysisk ansträngning (Baert et al, 2019). Vid symtom i 
samband med samlag bör patienten vänta till tillståndet stabiliserats eller tills det blir 
hanterbart (Levine et al., 2005).  

 Studier visar på att hjärtsjuka patienter och deras partners får begränsad 
information kring sexuella problem under behandlingstiden. De har begränsad 
kunskap om sexuell hälsa och sexuell aktivitet (Brännström et al., 2014). Patienter 
upplever hinder för att diskutera sina sexuella bekymmer eller frågor kring sexuella 
problem. Vissa känner sig generade för att ta upp ämnet, andra vill inte genera 
vårdgivarna samt att de är rädda för att deras vårdgivare inte upplevs tillräcklig för att 
förstå dessa problem (Jaarsma, 2017). Att inte diskutera sexuella problem kan leda till 
onödigt lidande hos patienter. Vissa patienter kanske till och med hoppar över sin 
medicinering eftersom de är rädda för biverkningarna. Andra patienter börjar använda 
substanser som kan bidra till att öka sexuell lust, utan att veta hur dessa kan interagera 
med deras hjärtmedicinering (Jaarsma, 2017).  
  

Sjuksköterskans roll 
  
Utbildning kring sexualitet gavs i sjuksköterskeutbildningen runtom i världen redan 
år 1973. Bara ett år senare offentliggjorde American Nurses Association (ANA) ämnet 
sexualitet och sexuell hälsa en del av sjuksköterskans bedömning i omvårdnaden 
(Waterhouse, 1996). Inom vården finns det flertal faktorer som påverkar 
sjuksköterskans möjlighet till undervisning och upplysning kring den sexuella hälsan 
(Klaeson, Hovlin, Guvå & Kjällsdotter, 2016). Sexuell hälsa är ett utmanande område 
som bör behandlas med respekt för patientens individuella behov, vilja och trygghet. 
Sjuksköterskan har ett ansvar att utifrån en holistisk syn säkerställa att patienternas 
sexuella hälsobehov identifieras och eventuellt uppfyllas (Evans, 2013).    

  Enligt ICN:s Etiska kod (2014) har sjuksköterskan fyra grundläggande 
ansvarsområden som utgörs av att lindra lidande, återuppbygga hälsa, förhindra 
sjukdom och främja hälsa. Den vård som ges skall vara av respekt oavsett sexuell 
läggning, kön, sjukdom, ålder och kulturell bakgrund. Att patienten får tillräcklig och 
lämplig information som är korrekt är ännu en del av rollen. Sjuksköterskan har ett 
ansvar över hälsofrämjande insatser samt att dessa fördelas jämlikt och rättvist med 
respekt, lyhördhet och integritet (ICN, 2014). Patienterna har oftast förväntningar att 
tala om sex men att sjuksköterskan ska initiera till samtalsämnet (Duldt & Pokorny, 
1999). Sjuksköterskan kan hjälpa patienter till att främja en mer positiv självkänsla 
genom att ge möjlighet att prata om känslor och rädsla för hur sjukdom och behandling 
kan påverka deras sexualitet (Shell, 2007). Sjuksköterskor befinner sig i en unik 
position att ge patienter information och stöd för att motverka rädsla och ångest vid 
återgång till normal aktivitet, inklusive sexuell aktivitet efter exempelvis hjärtinfarkt 
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(Mosack & Steinke, 2009). Det finns olika tillvägagångsätt för sjuksköterskan att prata 
om sex varav ett är att använda PLISSIT modellen som verktyg (Duldt & Pokorny, 
1999).   
   

PLISSIT – modellen 
 
Psykologen Jack S. Annon tog fram PLISSIT- modellen år 1976 som ett stöd för samtal 
om sexuell hälsa. Modellen riktar sig mot hälso- och sjukvårdspersonal (läkare, 
sjuksköterskor, barnmorskor, kuratorer) (Statens Folkhälsoinstitut, 2012). 
Akronymen PLISSIT står för fyra interventioner; Permission, Limitied Information, 
Specific Suggestion och Intensive Therapy (Taylor & Davis, 2007). Det krävs att den 
som använder modellen har stor kunskap i de olika delarna. De två första delarna i 
modellen kräver inte någon specialkompetens i området sexologi men det är del i det 
hälsofrämjande arbetet. De två sista delarna kräver en mer djupare kompetens i 
området sexologi då det innebär en längre tids terapi och anses vara mer 
behandlingsinriktade (Rutte et al., 2012).    

Permission/Tillåtande hållning, denna delen av PLISSIT modellen ger 
möjlighet till diskussion kring ämnet sexualitet. Det handlar om att bekräfta för 
patienten att det inte är fel att prata och att skapa en trygghet för samtal om sex (Sociala 
resursförvaltningen, Malmö Stad & Smittskydd Skåne, 2016). Det är viktigt att som 
sjuksköterska vara medveten om att alla människor uttrycker sin sexualitet olika. Att 
identifiera och lösa sexuella problem innebär att bekräfta patientens tankar. Det 
handlar om att tillgodose patientens kunskapsbehov och att kunna vägleda. Vid större 
sexuella problem har vårdgivaren ansvar att hänvisa patienten vidare till professioner 
med expertkompetens inom området (Mercer, 2008; Statens Folkhälsoinstitut, 2012). 
Det är viktigt att säga att det inte finns några rätta eller fel svar. Exempel på hur ämnet 
kan tas upp: ”Alla upplever och ser på sexualiteten på olika sätt. Jag vill veta vad du 
tycker och känner om sexualitet när du lever med din sjukdom” (Mercer, 2008). Det 
är viktigt i detta skede att initiera en bekväm miljö och försäkra integriteten innan 
diskussion om sexuell hälsa. Det är också viktigt att påminna patienterna om att de har 
möjlighet att inte svara på någon fråga som de inte är bekväma med (Mercer, 
2008). Sjuksköterskan kan inleda samtalet genom att säga exempelvis; ”det är många 
personer med samma hälsoproblem som dig som har sexuella bekymmer. Är det något 
du önskar prata eller fråga om?” Eller, ”många personer upplever impotens som en 
biverkan av detta läkemedel. Är det något du har upplevt?” (Mercer, 2008; Taylor & 
Davis, 2007).  

  Limited Information som är den andra delen i modellen talar för att 
sjuksköterskan har en viktig roll som källa till information kring sjukdomens inverkan 
på sexualiteten och effekterna av farmakologiska behandlingar på sexuell funktion. 
Här är det viktigt att tala om att eventuella sexuella problem är vanliga vid just den 
sjukdomen eller behandlingen (Mercer, 2008). Sjuksköterskan bör vara försiktig med 
att anta att patienten har sexuella problem på grund av hälsotillståndet och istället 
rikta informationen utifrån de problem som identifierats i Permission (Mercer, 
2008; Taylor & Davis, 2006). Förutsättningen för begränsad informationsgivning är 
att tillhandahållande av en liten mängd relevant information kan få patienten att 
diskutera sexuella problem djupare. Sjuksköterskan kan exempelvis säga att många 
patienter som har samma sjukdom har uttryckt att deras förhållande till sin partner 
har förändrats eftersom de inte längre kan fylla samma roller. Hur upplever du det? ¨ 
(Mercer, 2008). Sjuksköterskan kan ge patienten instruktioner som kan vara till hjälp 
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vid sexuella problem. Exempel på begränsad information kan vara förslag om att vänta 
två timmar efter en måltid innan samlag, ha sex i sval rumstemperatur och att ha sex 
med en välbekant partner. Att ge patienter och deras partners pedagogiska broschyrer 
är också exempel på limited information (Steinke & Jaarsma, 2015; Steinke, 2005).   

 Specific Suggestion, innebär att ge relevanta råd och hjälp utifrån det 
beskrivna problemet för att göra det möjligt att uppnå uppsatta mål för den sexuella 
hälsan (Mercer, 2008; Taylor & Davis, 2006). Råd som kan ges vid upplevd andfåddhet 
eller trötthet vid sexuell aktivitet är exempelvis att patienten kan inta vid 
behovsmedicin (inhalator) innan. Ett annat råd är att ha sex vid den tid på dagen som 
hen känner sig mest utvilad samt att partnern kan ta ansvar för den mer aktiva rollen 
(Mercer, 2008; Taylor & Davis, 2006). Intensive Therapy är den slutliga delen i 
modellen. Här ligger fokus på patientens långsiktiga behov avseende sexualitet och hur 
patienten själv anser att dessa behov bör tillgodoses. Här krävs det 
specialistkompetens. Sjuksköterskan kan hänvisa till relevant klinik i samråd med 
patienten (Taylor & Davis, 2006).  Eftersom PLISSIT modellen används som ett stöd 
för sjuksköterskan vid samtal om sex, har den valts som den teoretiska grunden i 
arbetet.   
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Syfte 

Att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans arbete med sexuell hälsa 
för patienter med kardiovaskulär sjukdom.  
 

Material och metod 

Design 
 
Studien är en litteraturöversikt med en kvantitativ metod. Meningen med att utföra en 
litteraturöversikt är att samla information kring ett område för att få en översikt kring 
forskningen och studier som gjorts (Friberg, 2017). Den kvantitativa metoden är 
baserad på mätningar och jämförelser. Metoden används för att bekräfta att en 
handling kan bidra till bättre resultat än vad en annan kan (Segesten, 2012). Ett 
induktivt förhållningsätt har tillämpats, analys av samlad av data har skett först utan 
förbindelse till någon teori och en slutsats drogs därefter (Henricson & Billhult, 2017).  
 

Urval och datainsamling 
 
Datainsamlingen har skett genom sökningar utifrån studiens syfte med väsentliga 
sökord, utgångsläget var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att arbeta med 
patienters sexuella hälsa vid kardiovaskulär sjukdom. Sökningarna har gjorts i 
databaserna CINAHL och PubMed som är fokuserade på forskning inom området 
omvårdnad (Kristensson, 2014a). Vid sökningarna användes trunkering (*) som 
innebär att bryta ordet vid stammen för att få ett större antal sökträffar. 
Citationstecken användes vid sökord som skulle tolkas som ett ord, en ordföljd 
(Östlundh, 2012). Det användes dessutom en boolesk söklogik för att utvidga eller 
avgränsa sökningen, de booleska sökorden som kom till användning var AND och OR 
(Backman, 2008). De sökord som har tillämpats i databaserna är: Nurs*, Counseling, 
Sexual*, Cardiac, Patient, Myocardial infarction, Perception, ”Nurs* attitudes”, 
Cardiovascular*, Heart Failure, Knowledge. Inklusionskriterierna för artiklarna som 
användes var att de skulle vara skrivna utifrån allmänsjuksköterskan samt ha ett etiskt 
godkännande. Det som tillhörde exklusionskriterierna var artiklar som inriktar sig på 
sjuksköterskor med specialistutbildning och review-artiklar. De begränsningar som 
tillämpades vid artikelsökningarna var att artiklarna skulle vara peer reviewed, 
skrivna på engelskt språk samt att de inte skulle vara mer än 15 år gamla 
(publiceringsår mellan år 2004 och 2019).  

Sammanlagt kvalitetsgranskades 17 artiklar till resultatet. Två av 
artiklarna exkluderas då de var av kvalitativ metod och två andra artiklar uteslöts då 
de inte svarade på studiens syfte. Flertal andra artiklar svarade inte på syftet och var 
inte daterade inom valda årtal för studien, därför uteslöts även dessa artiklar. Två av 
resultatartiklarna var av mixad metod, dessa kunde inkluderas då den kvantitativa och 
kvalitativa datan var tydligt uppdelad, endast kvantitativ data användes till 
resultatavsnittet. Varje enskild artikel gick igenom en kvalitetsgranskning och vid 
granskningen användes protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ 
metod utfärdat av Hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 2). Vid första delen av 
granskningsprotokollet behövde artiklarna få fyra stycken JA för att kunna gå vidare 
till granskning enligt del två av protokollet. Maxpoäng för kvalitén av artiklarna var 12 
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poäng, antalet poäng kopplat till kvalitén delades upp i tre nivåer. Artiklar som fick 
poäng mellan 0 – 5 ansågs vara av låg kvalité, poäng mellan 6 – 9 ansågs vara av 
medelhög kvalité och poäng mellan 10 – 12 ansågs vara av hög kvalité (Rosén, 
2014). Vid sökning via databaserna CINAHL och PubMed anträffades endast 11 
vetenskapliga artiklar och därför valdes det att göra en sekundärsökning där två 
artiklar påträffades. Fullgjord sökning resulterade i 13 artiklar till resultatavsnittet 
(Bilaga 1). De 13 valda artiklarna fick mellan 10 – 12 poäng enligt protokollet och var 
relevanta till studiens syfte.  Studierna var utfärdade i Danmark, Norge, Belgien, 
Jordanien, Turkiet, Sverige, Storbritannien, U.S.A., Irland, Kanada, Tyskland, Kina, 
Nederländerna, Pakistan och Grekland.  
 

Dataanalys 
 
Fribergs (2017) analys i tre steg var utgångspunkten för analysen.  Analysarbetet 
påbörjades med tillämpning av steg nummer ett. Varje artikel som var utvald till 
studiens resultatdel lästes individuellt flera gånger. Den upprepade läsningen gav en 
ökad tydligt och större förståelse kring artikelns handling. Vidare för steg nummer 
två identifierades likheter och skillnader under varje läsning, detta markerade 
författarna tydligt med färgöverstrykning. Fynden resonerades tillsammans samt ifall 
de överensstämde som svar mot studiens syfte. Vid åtskilda åsikter lästes de 
identifierade fynden tillsammans och ett gemensamt beslut togs därefter. I steg 
nummer tre av analysen gjordes en sammanfattning av samtliga artiklars resultatdel 
för att få en tydligare överblick av informationen. Sammanfattningen av varje artikel 
skrevs sedan ner i ett Word dokument, se artikelmatris, bilaga 3.  Därefter bestämdes 
sex subteman som delades in i två huvudteman. Resultatartiklarna sammanställdes 
sedan i en tabell som utformades i Excel, se tabell 1.  
 

Etiska överväganden 
 
Helsingforsdeklarationen 1964 tar upp flertal viktiga punkter som måste tas hänsyn 
till när det gäller forskningsetiken. Deklarationen har en grundläggande princip som 
utgår ifrån att individen och dess välmående alltid ska gå i första hand, före 
forskningen och samhällets intressen. Den står också för att visa respekt, sekretess, 
rätten till självbestämmande och integritet till de individer som ingår i forskningen 
(World Medical Association, 2018). Deklarationen tar också upp att risker, besvär och 
fördelar som kan förekomma i forskningen. Forskaren måste noggrant bedöma de 
risker som kan uppstå i jämförelse med de förmåner forskningen kan generera. 
Forskaren ska arbeta för att minimera riskerna samt kontinuerligt hålla koll, utvärdera 
och dokumentera. Samtycke ingår dessutom i Helsingforsdeklarationen och den talar 
för att individen inte får bli övertalad till att ingå i forskningsstudien. Det måste vara 
av fri vilja samt att deltagaren måste bli informerad att de har rätten att återkalla 
samtycket när som helst (World Medical Association, 2018). För en litteraturöversikt 
så krävs det inget etiskt godkännande men trots det så ska etiken fortfarande tas 
hänsyn till och studien ska vara av väl vetenskaplig kvalitét (Kjellström, 2017).   
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Resultat 

Resultatet framställs utifrån två huvudteman som följs av sex subteman. De två 
huvudteman består av “Sjuksköterskans perspektiv påverkar” och “Organisatoriska 
hinder påverkar” med subteman “Attityder, värderingar och känslor”, “Erfarenhet, 
kunskap och utbildning”, “Ansvar”, “Patientens ålder och kön”, “Tidsbrist” och 
“Bristande riktlinjer och rutiner”.   
 
Tabell 1. Sammanställning av resultat. 
 

 Sjuksköterskans perspektiv påverkar Organisatoriska hinder 
påverkar 

Författare 
Attityder,  

värderingar 
& känslor 

Erfarenhet, 
kunskap & 
utbildning 

Ansvar Patientens 
ålder & kön 

Riktlinjer & 
rutiner 

Tidsbrist & 
prioritering 

Abu Ali et 
al. (2018). X X X X X   

Barnason et 
al. (2011).  X X   X     
Gazestani 

et al. 
(2019). 

X X X       

Goossens et 
al. (2011). X X X       

Gök et al. 
(2018). X X X X X X 

Hoekstra et 
al. (2012). X X X X X X 

Jarsmaa et 
al. (2010). X X X       

Kolbe et al. 
(2016). X   X   X  

Rahim et 
al. (2017). X X         

Steinke et 
al. (2011).       X     

Vassiliadou 
et al. 

(2008). 
X X X   X   

Wang et al. 
(2019). X X X X X X 

Özdemir et 
al. (2008). X X         

 
Tabell 1.   ”X” beskriver varje område respektive artikel inkluderar. 
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Sjuksköterskans perspektiv påverkar 
 
Sjuksköterskans perspektiv på ämnet sexuell hälsa var ett genomgående tema som 
synliggjordes som en viktig påverkande faktor till varför diskussion kring sexuell hälsa 
inte togs upp med hjärt- och kärlsjuka patienter. De utmärkande faktorerna ur 
sjuksköterskans perspektiv var olika attityder, värderingar och känslor kring ämnet. 
Olika grader av erfarenhet, utbildning och kunskap hade betydelse för förekomst av 
samtal om sexuell hälsa. Det var även blandade åsikter kring vems ansvar det var att 
prata om sexuell hälsa med patienterna. Patienternas ålder och kön var också faktorer 
som kunde hindra sjuksköterskan att diskutera sexuell hälsa. 
 

Attityder,  värderingar och känslor 

 
I flertalet studier framkom olika attityder och värderingar som hindrade 
sjuksköterskor att diskutera sexuella problem med patienten. Mellan 84,8 – 91% av 
sjuksköterskorna tyckte att sexualitet var för privat för att diskutera (Gök & Korkmaz, 
2018; Wang, Ai, Davidson, Slater & Du, 2019). Mellan 53 – 74,4% av 
sjuksköterskorna ansåg inte att sexualitet var ett problem för patienten (Gök 
& Korkmaz, 2018; Hoekstra, Lesman-Leegtee, Couperus, Sanderman & Jaarsma, 
2012). Mellan 55 - 77,2% av sjuksköterskorna upplevde rädsla för att 
förolämpa/genera/framkalla ångest hos patienten om de frågade om deras sexuella 
hälsa (Gök & Korkmaz, 2018; Wang et al., 2019; Jaarsma et al., 2010). Abu Ali, Abed, 
Khalil, Al-Kloub, Ashour & Ansour (2018) visar i sin studie att 30% av 
sjuksköterskorna fick ångestkänslor oftast/alltid vid samtal om patienternas sexuella 
problem. Mellan 75 - 80% kände sig obekväma med att ta upp ämnet och mellan 54 – 
80% tyckte att inneliggande patienter på sjukhuset var för sjuka för att engagera sig i 
dessa typer av diskussioner (Wang et al., 2019; Jaarsma et al., 
2010; Kolbe, Kugler, Schnepp & Jaarsma, 2016; Hoekstra et al., 2012). Mellan 67,5 – 
82,4% av sjuksköterskorna skämdes för att ta upp ämnet sexualitet (Wang et al., 2019; 
Gök & Korkmaz, 2018). Mellan 56 – 83,2% av sjuksköterskorna upplevde att 
kulturella/religiösa/språkliga och etnicitetsfaktorer var barriärer för samtal kring 
sexuella problem (Hoekstra et al., 2012; Gök & Korkmaz, 2018).    

  Mer än 50% av sjuksköterskorna skulle kunna diskutera sexuella 
problem om patienten initierade till samtal (Kolbe et al., 2016; Jaarsma et al., 2010). 
Danska sjuksköterskor visade en signifikant högre skillnad i bekvämlighet inför 
diskussion kring sexuell hälsa än sjuksköterskor i Norge och Belgien (Goossens et al., 
2011). En annan studie gjord år 2006 visade att 54,9% av sjuksköterskorna kände en 
bekvämlighet i att diskutera sexuella problem med patienter efter en hjärtinfarkt 
(Vassiliadou et al., 2008). Det framkom att 30 - 56% av sjuksköterskorna ansåg att det 
var olämpligt att diskutera sexuell hälsa i de flesta situationerna, 17 - 77% tyckte det 
var lämpligt och 10% var inte säkra (Jaarsma et al., 2010; Abu Ali et al., 2018). De 
flesta sjuksköterskor tyckte att det var mest lämpligt att diskutera sexualitet när 
patienten initierade till samtal (Jaarsma et al, 2010). Endast 20% av sjuksköterskorna 
uttryckte villighet till att tillägna tid för att diskutera sexuella problem (Wang et al., 
2019).  
 

Erfarenhet, kunskap & utbildning  
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Brist på erfarenhet, kunskap och utbildning var faktorer som nästan alla studier tog 
upp som barriärer för sjuksköterskan vid samtal om sexuell hälsa. En signifikant del 
av sjuksköterskor ansåg sig inte särskilt kunniga angående sexualitet (60%) och 50% 
kände sig inte säkra på att ta upp sexualitetsfrågor med patienterna (Abu Ali et al., 
2018). Sjuksköterskor inom akutsjukvård visade en signifikant högre nivå i kunskap 
och bekvämlighet till att ge sexuell rådgivning än sjuksköterskor i hjärtrehabilitering 
men det visade sig ändå att det var mindre troligt att de tog upp ämnet med patienterna 
(Barnason, Steinke, Mosack, & Wright, 2011). Gök & Korkmaz (2018) visade att det 
fanns en signifikant skillnad mellan sjuksköterskornas kunskap/erfarenhet i sexuell 
rådgivning och att diskutera sexuella bekymmer relaterade till patientens 
hälsotillstånd (P= < ,05). Samma studie visade att 66,4 – 68,8 % av sjuksköterskorna 
upplevde att brist på kunskap och utbildning var ett hinder. Utbildade sjuksköterskor 
inom sexologi och som kunde diskutera sexualitet med sina patienter hade mer 
positiva attityder och övertygelser om sexualitet. De påverkades även mindre av hinder 
medan de pratade med sina patienter gällande sexuella bekymmer (Gök & Korkmaz, 
2018). Barriärer som visade en signifikant skillnad mellan sjuksköterskor som 
diskuterade sexualitet med sina patienter och de som inte gjorde det inkluderade; brist 
på kunskap (57% mot 23%, respektive P= 0,001), brist på utbildning (80% mot 
43%, P= <0,001), visste inte hur ämnet skulle initieras 71% mot 32%, P= 0,001) 
(Hoekstra et al., 2012).   

 I en studie gjord av Jaarsma et al (2010) visade sig att 19% av 
sjuksköterskorna kände att de inte hade tillräckligt med kunskap inom sexualitet, 64% 
kände sig lite kunniga och 15% kände sig mycket kunniga. I samma studie framkom 
det att 50% av deltagarna hade tillräckligt med kunskaper i ämnet för att svara på 
sexualitetrelaterade frågor av patienterna. Ändå tvekade 40% ibland att diskutera 
ämnet eftersom de inte skulle veta hur de skulle svara på frågorna. Det fanns en 
signifikant skillnad mellan sjuksköterskor med utökad utbildning kring sexualitet 
jämfört med de utan liknande utbildning gällande bekvämlighet och ansvarstagande i 
sexuell rådgivning (Jaarsma et al., 2010). Rahim, Allana, Steinke, Ali & Khan (2017) 
visade i sin studie att majoriteten (72,5%) av sjuksköterskorna hade måttlig kunskap 
kring sexuell rådgivning efter en hjärtinfarkt, 22,2% hade dålig kunskap och endast 
5,23% av sjuksköterskorna ansågs vara mycket kunniga i ämnet (Rahim et al., 2017). I 
en studie av Vassiliadou et al. (2008) framkom det att 46,2% av sjuksköterskorna 
kände sig kvalificerade till att hantera diskussioner kring sexuella bekymmer med sina 
patienter även om fler (71,5%) hävdade att de hade den tekniska kunskapen om 
sexualitet efter hjärtinfarkt. I samma studie framkom det en signifikant skillnad (P= 
0,018) mellan sjuksköterskor med kort erfarenhet av hjärtvård jämfört med de med 
minst 5 år när det gäller bekvämlighet och förmåga att erbjuda sexuell rådgivning 
(Vassiliadou et al., 2008). 

 En studie i China visade att det som hindrade sjuksköterskor att diskutera 
sexuella problem med patienterna berodde 54,9% på kunskapsbrist, 51,9% på träning 
i dessa samtal och 45,5% brist på erfarenhet kring ämnet (Wang et al., 2019). 
Majoriteten av sjuksköterskorna (76,9%) var omedvetna om effekterna av 
läkemedelsbehandling på den sexuella funktionen. De gav inte patienterna som 
haft hjärtinfarkt information och instruktion om läkemedlen och deras effekter på den 
sexuella hälsan på grund av kunskapsbrist (Özdemir & Akdemir, 2008). Goossens et al 
(2011) visade i sin studie att endast 2,1 – 18,1% i Danmark, Norge och Belgien hade fått 
någon typ av vidareutbildning i sexuell rådgivning. Majoriteten av sjuksköterskorna 
(88 – 97,9%) hade inte fått utbildning i ämnet och det var en av faktorerna som spelade 
roll för varför sexuell rådgivning inte gavs (Goossens et al., 2011). En annan studie i 
Iran visade att 99,4% av sjuksköterskorna inte hade någon specialistutbildning 
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relaterad till sexuell rådgivning för patienter med hjärtsjukdom. De flesta 
sjuksköterskorna (63,3%) trodde att ett bristfälligt antal kurser i utbildningen var 
relaterat till och hade en påverkan på sexuell rådgivning. Samma studie visade att det 
fanns en signifikant skillnad (P = 0,018) i trygghet och bekvämlighet mellan 
sjuksköterskor som genomgått fler kurser eller fått mer utbildning kring sexuell 
rådgivning än de som inte hade fått 
utbildning (Gazestani, Shahrbabaki, Rabori & Forouzi, 2019).  
 

Ansvar  
 
Det förelåg splittrade åsikter kring vem som bar ansvaret för att tala om sexuell 
hälsa.  Åsikterna kring ämnet grenade sig till att ansvaret antingen hamnade under 
sjuksköterskans arbetsuppgifter eller att diskussion och rådgivning bör hänvisas 
vidare till annan profession. Det redovisades i samtliga studier att en del 
sjuksköterskor, allt mellan 9% - 68% ansåg att ansvaret att diskutera och rådgöra kring 
sexuell hälsa inte låg under sjuksköterskans roll. Det fanns även ett antal deltagare, 
mellan 4% – 14%, som var osäkra på vems ansvar det egentligen var (Abu Ali et al., 
2018; Hoekstra et al., 2012; Jaarsma et al, 2010; Kolbe et al., 2016). Under frågan om 
att hänvisa patienter till en läkare eller annan profession då de tar upp ämnet hade 
mellan 58,8% - 65,3% av sjuksköterskor hållit med om att det görs (Gök & Korkmaz, 
2018; Wang et al., 2019; Vassiliadou et al., 2008). 

 Det finns andra studier som redovisade att majoriteten av deltagarna, 
mellan 57,8% - 87%, tyckte att det är sjuksköterskans ansvar att göra en bedömning av 
patientens sexuella hälsa samt att ta upp ämnet för diskussion. I Danmark tog 
sjuksköterskan ett större ansvar kring detta än deltagande sjuksköterskor i samma 
studie från Norge och Belgien. Trots att många sjuksköterskor ansåg att sexuell hälsa 
och sexuell rådgivning hörde till deras ansvarsområde så kunde inte många (73,5%) av 
dem inte förmå sig till att tala om det med patienterna. (Gök & Korkmaz, 2018; Gossens 
et al., 2011; Jaarsma et al 2010; Hoekstra et al., 2012; Kolbe et al., 2016; Wang et al., 
2019). I en studie utförd i Iran ansåg sjuksköterskorna att de hade ett måttligt ansvar 
över att ge patienter rådgivning efter en hjärtinfarkt (Gazestani et al., 2019). 
Vassiliadou et al. (2008) redogjorde i sin undersökning att 52% av sjuksköterskorna 
kände ett ansvar över att prata om sexuella problem patienter kan få efter 
en myokardiell infarkt, dock var det bara 20,7% av sjuksköterskor i studien som åtog 
sig diskussioner om sexuell rådgivning.    

 

Patientens Ålder och  Kön 

 
Patienters ålder och kön var enligt flertal studier faktorer som  hindrade 
sjuksköterskan till att diskutera sexualitet. Det visade sig att 84,8% av 
sjuksköterskorna tyckte att patienten var för gammal för att diskutera ämnet 
sexualitet. Mellan 34,3 - 74,4% tog inte upp ämnet på grund av att patienten var av 
motsatt kön. Det framkom även att 42,9% inte tog upp ämnet om patienten var äldre 
än de själva (Gök & Korkmaz, 2018; Wang et al., 2019). Totalt 39% av 
sjuksköterskorna upplevde att patientens ålder ofta var ett hinder för samtal kring 
sexualitet och 60% menade att de aldrig eller sällan tog upp ämnet sexualitet ju äldre 
patienten var (Hoekstra et al., 2012). Det fanns en signifikant skillnad (P = .0001) 
mellan sjuksköterskor inom hjärtrehabiliteringen och sjuksköterskor inom 
akutsjukvården i sexuell rådgivning oavsett patientens ålder och kön (Barnason et al., 
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2011). I Abu Ali et al. (2018) studie framkom det att sjuksköterskor gav information 
om sexuell hälsa till hjärtsjuka patienter i olika utsträckningar beroende på kön. I 69% 
av fallen gavs aldrig/sällan information till manliga patienter och 72% till kvinnliga. 
Sjuksköterskor gav sexuell information oftare till manliga patienter (31%) jämfört med 
kvinnliga (28%). Det visade sig även att sjuksköterskor erbjöd mer sexuell rådgivning 
till patienter som var mellan 20 och 65 år gamla mer än till de som är 66 år och äldre 
(Abu Ali et al., 2018). Sjuksköterskor år 2009 gav i större utsträckning sexuell 
rådgivning till både män och kvinnor i olika ålderskategorier jämfört med 
sjuksköterskorna år 1994 (Steinke et al., 2011).  
 

Organisatoriska faktorer påverkar 
 
Organisationen bär på ett stort ansvar till att göra det möjligt för sjuksköterskorna att 
kunna ge god omvårdnad. Flera sjuksköterskor tryckte på att de inte hade tillräckligt 
med tid för att diskutera sexuell hälsa med patienterna och att de prioriterade att 
diskutera andra hälsoproblem. Sjuksköterskor ansåg även att det fanns brister 
gällande riktlinjer och rutiner för hur samtal kring sexuell hälsa bör ske. 

Tidsbrist/Prioritering   
 
Att diskutera sexuell hälsa ansågs inte vara en prioritering i den givna vården enligt 
86,4% av sjuksköterskorna. Ett annat hinder ansågs vara tiden, mellan 41,8% - 66,4% 
av deltagarna ansåg att ämnet inte togs upp på grund av tidsbrist (Gök & Korkmaz, 
2018; Wang et al., 2019; Kolbe et al., 2016). På frågan om sjuksköterskan skapade tid 
för samtal kring patienters sexuella problem hade 41,2% hållit med om att det görs 
enligt Gök & Korkmaz (2018). Det rapporterades dock i en annan studie om att 77,2% 
av sjuksköterskorna inte skapade tid för att diskutera sexuella bekymmer som kunde 
förekomma hos patienterna med kardiovaskulär sjukdom. Sjuksköterskor från samma 
studie rapporterade att 85,4% av dem aldrig tog upp ämnet sexuell hälsa för diskussion 
och att 2% av dem alltid initierade till ämnet (Wang et al., 2019). I en studie jämfördes 
två grupper, ena gruppen bestod av de sjuksköterskor som tog upp ämnet sexualitet 
och den andra gruppen bestod av de sjuksköterskor som inte diskuterade sexualitet. 
En av de gemensamma nämnarna bland grupperna var att båda grupperna, 19% 
respektive 12%, ansåg att tidsbristen var ett utav flera barriärer till att ämnet inte togs 
upp (Hoekstra et al., 2012). 
 

Riktlinjer och Rutiner 
 
Flera artiklar lyfte faktorer som ansågs vara barriärer för samtal kring sexuell hälsa 
bland sjuksköterskor. Det var endast ett fåtal antal sjuksköterskor (9%) som arbetade 
aktivt med att integrera rutiner kring sexuell rådgivning på arbetsplatsen. (Abu Ali et 
al., 2018). I en studie framkom det att 52,9% av sjuksköterskorna fullföljde sexuell 
rådgivning enligt rutiner och 79,6% hävdade att sexuell rådgivning var inkluderat i ett 
återhämtningsprogram som gavs efter en hjärtinfarkt Vassiliadou et al. (2008). Det 
framkom i en annan studie av Hoekstra et al. (2012) att 67% av sjuksköterskor ansåg 
att det fanns en brist på organisatoriska riktlinjer och rutiner när det kommer till att 
diskutera sexuell hälsa med patienter. Även i en studie av Gök & Korkmaz (2018) 
påstod 84% av sjuksköterskorna att det inte fanns några skriftliga riktlinjer för 
bedömning av patientens sexualitet. En annan organisatorisk faktor som hade en 
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signifikant påverkan på tillblivelsen av samtal om sexuell hälsa var miljön runtom, 
61,9% av sjuksköterskor menade på att det fanns brister inom säkerhet samt 
otillräckligt privat omgivning (Wang et al., 2019; Kolbe, 2016). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 
Litteraturöversikten utformades ur syfte att beskriva faktorer som påverkar 
sjuksköterskans arbete med sexuell hälsa för patienter med kardiovaskulär sjukdom. 
För att få en ökad förståelse kring ämnet valde författarna att enbart fokusera på 
kvantitativa studier då ansatsen grundas på mätningar, jämförelser och en objektiv 
verklighet (Segesten, 2012). Innan studien utfärdades kunde förförståelsen speglas i 
form av kritiska tankar kring sjuksköterskans arbete med sexuell 
hälsa. Artikelsökningarna gjordes i databaserna PubMed och CINAHL som är inriktade 
på ämnet omvårdnad (Kristensson, 2014). En svaghet med studien blev därför att 
andra väsentliga studier från övriga databaser kan ha förbisetts. Vid sökningarna 
anträffades 13 stycken relevanta artiklar vilket ansågs var tillräckligt för att utforma ett 
pålitligt resultat. Bland de valda artiklarna till resultatet fanns två artiklar med mixad 
metod. Dessa inkluderades och resultatet utformades utifrån artiklarnas kvantitativa 
resultatdel. Via sekundärsökningar valdes även två artiklar då sökningarna via 
databaserna ansågs vara otillräckliga. Den ena sökningen gjordes genom att granska 
olika artiklars referenslistor och en artikel som var lämplig för studien anträffades. Den 
andra artikeln upptäcktes på databasen CINAHL men var otillgänglig och därför 
gjordes en extern sökning via Google där artikeln kunde hittas. En sekundärsökning 
eller en kedje – respektive personsökning som det även kan kallas, ses som en effektiv 
metod där sökning sker efter fler ämnesord eller tidskrifter inom det 
bestämda ämnesområdet i syfte att finna relevanta referenser (Östlundh, 2012). Detta 
kan ses som en styrka i arbetet då det kan tillföra värdefull information som kan gå 
mistes om vid sökning i databaser men svagheten som kan ses med sekundärsökning 
är trovärdigheten och kvalitén av källan informationen hämtas ifrån. Resterande av 
artiklarna från databaser hittades utifrån konstruerade sökord samt 
inklusionskriterier som innefattade artiklar skrivna utifrån allmänsjuksköterskan. Vid 
sökningarna användes även begränsningar som var byggda på artiklar av engelskt 
språk, peer reviewed samt publiceringsår mellan år 2004 och 2019. I 
databasen PubMed fanns det dock ingen möjlighet att göra en begränsning 
på peer reviewed artiklar och därför togs det hänsyn till att artiklar var av god kvalité 
enligt protokoll utfärdat av Hälsohögskolan i Jönköping. Valda artiklar från databasen 
CINAHL genomgick också en granskning enligt protokollet. Kriterier som innefattade 
engelska artiklar kunde medföra risker att misstolkning och problematik kring 
översättning förekom, för att minska dessa risker så användes lexikon. Det var av vikt 
att framföra så ny forskning som möjligt därför exkluderades alla artiklar som var över 
15 år gamla. Kristenson (2014) menar att kvalitén av arbetet inte påverkas av årtalet 
artikeln framställdes utan det signifikanta är att datan svarar på syftet, därför kan det 
finnas hinder med att bestämma ett lämpligt tidsintervall.  

  Det gjordes inget geografiskt urval för studien och därför förekom det 
artiklar från många länder som Danmark, Norge, Belgien, Jordanien, Turkiet, Sverige, 
Storbritannien, U.S.A., Irland, Kanada, Tyskland, Kina, Nederländerna, Pakistan 
och Grekland. Detta kan ses som en styrka i studien då resultatet har en 
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generaliserbarhet globalt men det är också av stor vikt att tänka på hur sjukvården kan 
variera i olika länder samt vilken betydelse det kan ha på datainsamlingen. Det gjordes 
inte heller någon avgränsning gällande kön på sjuksköterskan eller arbete med specifik 
typ av hjärt- och kärlsjukdom därför resulterade det i att valda artiklar var både av 
manligt och kvinnligt perspektiv samt arbete med ett brett spektrum av 
kardiovaskulära sjukdomar. Att studien valde att fokusera på olika typer av hjärt-och 
kärlsjukdomar kan ses både som en styrka samt en svaghet. Det positiva med att 
inkludera olika typer av kardiovaskulära sjukdomar är att det genererar en 
övergripande bild över ämnet dock kan det förekomma svårigheter i generaliseringen. 
Innebörden av generalisering är i hur stor utsträckning tillämpning av resultatet kan 
ske till olika grupper och lägen (Mårtensson & Fridlund, 2017). Olika faktorer kan 
därför skilja sig åt i sjuksköterskans arbete med de olika hjärt- och kärlsjukdomarna, 
författarna har haft det i åtanke vid presentation av resultat.  

  Utifrån de artiklar som valdes till arbetets resultat framställdes tabeller 
för att styrka de fynd som gjordes. I kvantitativa studier ligger trovärdigheten i 
mätinstrumentens nivå av reliabilitet och validitet (Patel & Davidson, 2011). 
Reliabilitet är en mätning på hur konsekvent mätmetoden är vid flertal 
undersökningar samt dess förmåga att ge samma mätvärde vid upprepningar och 
validitet beskrivs som ett mått i hur ordentligt instrumentet uppskattar det som är 
menat att mätas, validitet handlar om uteblivelse av systematiska felmätningar 
(Forsberg & Wengström, 2013). En svaghet i konstruktionen av dessa tabeller var att 
olika mätinstrument hade använts i artiklarna, därav förekom det vissa svårigheter i 
att jämföra resultat. Att olika mätinstrument har använts kan påverka resultatets 
reliabilitet. För att öka validiteten och reliabiliteten så undersöktes de olika 
mätinstrumenten och en styrka var då att de valda mätverktygen var validerade och 
reliabilitetstestade samt återkommande i flera studier. De artiklar som inte använde 
kända mätinstrument såsom SSRNP, UNITE och SABS hade en tydlig förklaring av 
valda frågeformulär samt tillvägagångsätt vid insamling och analys. Andra faktorer 
som kan haft påverkan på resultatets reliabilitet är åldern på deltagarna, kön samt 
kulturell och religiös bakgrund. Olika åldrar, kön och bakgrunder kan komma att 
påverka reliabiliteten av resultatet antingen falskt positivt eller falskt negativt.  
 

Resultatdiskussion 
 
De mest utmärkande faktorerna som påverkar sjuksköterskans arbete med sexuell 
hälsa för patienter med kardiovaskulär sjukdom var främst brist på 
utbildning/erfarenhet/kunskap, tidsbrist för prioritering, patientens ålder och kön 
samt sjuksköterskans egna attityder och värderingar.   

  Ett återkommande tema som utmärktes i resultatet var avsaknad av 
utbildning och kunskap kring ämnet sexuell hälsa för patienter som lever med 
kardiovaskulär sjukdom. Den bristande kännedomen om ämnet sexualitet ledde till att 
sjuksköterskor många gånger avstod helt från att ta upp ämnet med patienter. 
Otillräcklig kunskap om samtal/rådgivning om sexuell hälsa styrks även i annan studie 
(Barnason, Steinke, Mosack & Wright, 2013) där sjuksköterskorna upplever att de inte 
har tillräcklig erfarenhet för att bemöta frågor kring sexuell hälsa. Trots det 
visar Evicili & Demirel (2018) att PLISSIT - modellen är den mest kända modellen 
bland sjuksköterskor. I en studie i Sverige framkommer det att sjuksköterskor 
uttryckte viljan och behovet till utökad utbildning och kunskap kring sexuell hälsa. 
Ingen av deltagarna i studien hade någon form av allmänbildning inom sexologi i deras 
grundutbildning. De hade inte heller fått någon ytterligare utbildning på arbetsplatsen 
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vilket gjorde att de tvivlade på deras förmåga i ämnet (Klaeson, Hovlin, Guvå 
& Kjellsdotter, 2017). Sjuksköterskor är ofta medvetna om vilken effekt att samtala om 
sex kan ge men undviker det ofta i praktiken på grund av bristande utbildning i sexuell 
rådgivning. Trots att det finns gott om möjligheter att utöka kunskapen om sexuell 
rådgivning så förbises oftast det (Duldt & Pokorny, 1999; Quinn, 2012). För att öka 
sjuksköterskornas förmåga i ämnet bör arbetsplatsen erbjuda utbildning kring sexuell 
rådgivning. PLISSIT - modellen hjälper sjuksköterskor att hantera och behandla 
sexuella dysfunktioner samt att främja en vård som är skräddarsydd efter patientens 
behov (Gondim de Almeida et al., 2019). 

 Briggs (1994) menar att det inte finns någon fördjupning kring ämnet 
sexualitet i sjuksköterskeutbildningen och därför blir det senare en bidragande faktor 
till att en bedömning av patientens sexuella hälsa uteblir (Briggs, 1994). Tjugofem år 
senare, år 2019 visar en studie utförd i Sverige på att det fortfarande finns brister 
gällande utbildning kring SRHR i sjuksköterskeutbildningen (Areskoug-Josefsson, 
Schindele, Deogan & Lindroth, 2019). Studier i Turkiet visar att majoriteten av turkiska 
sjuksköterskor (68,4%) har kunskap kring sjukdomens och behandlingens påverkan 
på den sexuella hälsan men anser att det är för privat för att diskutera 
(Arikan, Meydanlioglu, Ozcan & Ozer, 2015). Andra studier visar även att övrig 
vårdpersonal ofta håller med om att diskussion om sexuella frågor är viktigt men att 
det är få som ger sexuella råd i praktiken (Medina et al.,  2009). När sexuella besvär 
kommer på tal hänvisas patienterna vidare till urolog eller gynekolog (Ivarsson, 
Fridlund & Sjöberg, 2010). PLISSIT – modellen riktar sig mot och används av bland 
annat sjuksköterskor. Modellen är en strategi som kan integreras i praktiken av 
evidensbaserad vård eftersom dess effektivitet har bevisats i andra studier (Gondim de 
Almeida et al., 2019).  

  Resultatet påvisade även att diskussion kring sexuell hälsa inte är en 
prioritering inom vården samt att frånvaro av samtalen kan bero på 
tidsbristen. Arikan et al. (2015) beskriver i sin studie att det mest utmärkande hindret 
för diskussion kring sexuell hälsa med patienter hos turkiska sjuksköterskor är 
tidsbrist som även har betonats i Nakopoulou, Papaharitou & Hatzichristou (2009) 
studie. Majoriteten (72%) av sjuksköterskorna tillägnade inte tid för att diskutera 
sexuella problem med patienterna (Arikan et al., 2015). Möjligheterna för 
informationsgivning är oftast begränsade vid sjukhusbesök, därför utnyttjas den tiden 
hellre till att utbilda patienten om medicinering än att tala om sexuella bekymmer 
(Ivarsson, Fridlund & Sjöberg, 2010). Dessutom uppger sjuksköterskor i en studie i 
Grekland att förekomsten av allvarliga fysiska problem hämmar diskussioner om 
patientens sexuella problem, vilket innebär att sexuell hälsa i sådana fall kan betraktas 
som en låg prioriterad fråga (Nakopoulou et al., 2009). Att tidsbrist ska vara ett hinder 
för samtal kring sexuell hälsa kan ses som en bortförklaring som sjuksköterskor 
använder för att inte visa på okunskap eller negativa attityder gentemot sexualitet. 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) och WHO (2019) är sexuell hälsa en del av de 
mänskliga rättigheterna där varje individ har rätt till utbildning och information. Det 
är svårt att förstå att det kan finnas tid för att diskutera kost, andning eller sömn men 
inte sexualitet. Sexuell hälsa är en del av hälsan och att främja hälsa ingår i 
sjuksköterskans ansvarsområde.   

  I resultatet framkom det även att majoriteten av sjuksköterskorna i olika 
studier inte gav sexuell rådgivning på grund av att patienten ansågs för gammal eller 
var av motsatt kön. Taylor & Davis (2006) menar att sjuksköterskan bör reflektera över 
sina egna värderingar, attityder och dess betydelse för vården. Sjuksköterskan kan inte 
ge en effektiv vård om patienterna bemöts dömande (Taylor & Davis, 2006). ICN:s 
etiska kod för sjuksköterskor har fungerat som en standard för sjuksköterskor globalt 
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sedan den antogs år 1953 (International Council of Nurses, 2018). Kodens styrka är att 
den vägleder sjuksköterskorna i världen till ett gemensamt förhållningssätt. 
Sjuksköterskan har flera ansvarsområden som baseras på vård av respekt oavsett 
sexuell läggning, kön, sjukdom, ålder och kulturell bakgrund (ICN, 2014). Det finns en 
rädsla hos sjuksköterskan för att inte kunna svara på patienters sexuella hälsoproblem. 
Rädslan resulterar i att sjuksköterskor väntar på att patienterna själva ska inleda 
diskussion (Taylor & Davis, 2006). Ur patientens synvinkel är vissa skäl för att inte 
diskutera sexualitet brist på förtroende och tron om att sjukvårdspersonal inte har tid 
att diskutera känsliga ämnen som sexualitet (Jaarsma, 2017; Traumer, Jacobsen & 
Laursen, 2019). Att ämnet sexualitet är känsligt styrks även i andra studier som menar 
att en av de största anledningarna till varför sjuksköterskorna undviker att tala om 
sexualitet och göra en bedömning av patienternas sexuella hälsa är för att det upplevs 
som ett tabubelagt ämne (Arikan et al., 2015; Evcili & Demirel, 2018; Saunamäki & 
Engström,2013; Traumer et al., 2019). Ett så kallat tvåvägstabu eller dubbeltabu 
existerar, eftersom varken sjukvårdspersonal eller patienter inleder samtal om sexuell 
hälsa. Det leder till att det brister i sådana samtal eller förblir obefintliga (Traumer et 
al., 2019). Det är tydligt att sjuksköterskorna är medvetna om sina professionella 
roller. Att ämnet sexualitet anses som tabu kan vara ett resultat av samhällets 
kulturella värderingar. Det är viktigt att diskussion kring sexuella problem införs som 
en rutinmässig del i sjukvården för att undvika att ämnet förblir tabubelagt.   

  Det har rapporterats att de som har överlevt en hjärtinfarkt är rädda och 
har ångestkänslor för att återfå normal sexuell aktivitet. Tanken om att sexuell aktivitet 
kan leda till ytterligare en hjärtinfarkt är ett vanligt förekommande bekymmer hos 
patienter och deras partners (Mosack & Steinke, 2009). Även om sexuell aktivitet kan 
trigga en hjärtinfarkt så är risken för det relativt låg (1% – 3%) samt att risken påverkas 
av patientens fysiska kondition. Frånvaro eller brist på information ligger till grund för 
problem relaterade sexuell funktion efter hjärtinfarkt för både män och kvinnor 
(Mosack & Steinke, 2009). Det har visat sig att 96% av patienter med kronisk hjärtsvikt 
och 91% av deras partners inte diskuterade sexuella problem (Driel, 
de Hosson & Gamel, 2014). Det finns en tystnad kring ämnet sexualitet inom 
sjukvården (Saunamäki & Engström, 2013). Det framkommer att sjukvårdspersonal 
anser att det är patienternas ansvar att ta till sig information gällande livet och den 
sexuella hälsan efter exempelvis hjärtinfarkt genom att läsa broschyrer. I Driel et al. 
(2014) studie visar det sig att både patienter och deras partners föredrar en 
konversation och skriftlig information från sjuksköterskan (Driel et al., 2014). 
Sjuksköterskor spelar en viktig roll för att motarbeta patienters rädsla och osäkerhet 
genom att pedagogiskt ge sexuell utbildning och rådgivning (Barnason et al., 
2013; Mampuya, 2012). Bridget Taylor och Sally Davis utvecklade 
Jack Annon’s PLISSIT - modell till Ex - PLISSIT modellen som innefattar samma fyra 
delar men tillämpas på ett mer reflekterande sätt med patienten. Till skillnad från den 
ursprungliga PLISSIT-modellen förväntar sig Ex - PLISSIT att sjuksköterskor inte bara 
ska ge patienter tillstånd att diskutera sexuell hälsa och uttrycka några problem, men 
också att reflektera över deras interventioner. Det innebär en öppen dialog med 
patienter som söker vård så att deras individuella behov tillgodoses. Som resultat ökar 
självmedvetenheten och kunskapen (Taylor & Davis, 2006).   

 PLISSIT – modellen utvecklades så tidigt som år 1976 men ändå har 
sjuksköterskor globalt svårt att hantera patienters sexuella bekymmer. Det kan bero på 
att det finns brister i organisationen där vikt inte läggs på just det ämnet. Flera studier 
har nämnt att ämnet sex är tabubelagt, även i vården. Utöver faktumet att ämnet inte 
diskuteras på individnivå kan orsaken till det ligga på samhällsnivå. Det krävs mer 
fokus på sexuell hälsa i sjuksköterskeutbildningen för att stärka den nya generationen 
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av sjuksköterskors trygghet i att våga diskutera ämnet. Sexuell hälsa är en del av hälsan 
och bör inte förbli ett så kallat ¨silent gap¨.    
 

Slutsatser 

Sexuell hälsa har en stor påverkan på individens existens, både fysiskt och psykiskt. 
Denna litteraturöversikt synliggör att det finns brister avseende sjuksköterskan och 
ämnet sexuell hälsa hos patienter som lider av någon typ av kardiovaskulär sjukdom. 
Det finns flera faktorer som bidrar till den otillräckliga beröringen av ämnet sexuell 
hälsa och sexuell rådgivning utifrån sjuksköterskans roll. Att sjuksköterskan inte har 
tillräckligt med utbildning och vana kring ämnet leder till att samtalen oftast inte tar 
plats, tillsammans med den bristande kunskapen går tid och prioritering hand i hand. 
Sexuell hälsa ses inte som en prioritering i sjukvården då störst fokus och majoriteten 
av tiden går till att behandla fysiska åkommor. Om patienten själv inte initierar till 
ämnet så finns det risk att diskussionen inte kommer upp på tal, ansvaret hamnar då 
mellan olika instanser och det finns inga tydliga riktlinjer att följa. Ämnet sexuell hälsa 
har en tabubelagd stämpel över sig och därför blir det ett hinder för sjuksköterskan att 
vidröra, det anses vara alldeles för privat och genererar därför känslor av ångest och 
skam hos sjuksköterskan vid samtal med hjärt- och kärlsjuka patienten. Sexuell hälsa 
och sexualitet är en tillhörande del av omvårdnaden och sjuksköterskan har ett ansvar 
över att förse patienten med korrekt information. Det krävs en förbättring i 
organisationen och utveckling av tydligare rutiner och riktlinjer gällande samtal kring 
sexuell hälsa. Att integrera PLISSIT - modellen i sjuksköterskans arbete med sexuell 
hälsa bidrar till att lättare identifiera faktorer som påverkar den sexuella hälsan 
negativt samt att den förbättrar kvaliteten på sexuella livet.  
 

Kliniska implikationer 

Eftersom det finns ett stort antal patienter som lever med kardiovaskulära sjukdomar 
globalt så är det viktigt att sjuksköterskan har tillräcklig kompetens och kunskap 
gällande länken mellan kardiovaskulär sjukdom och sexuell hälsa. Denna kunskap 
kommer att leda till en ökad bekvämlighet hos sjuksköterskor vid samtal och 
rådgivning kring sexuell hälsa samt sexuella bekymmer. I vår framtida roll som 
sjuksköterskor är det av stor vikt att tillgodose patienterna information samt bjuda in 
till diskussion. Att arbeta förebyggande och gynnsamt för att bryta stämpeln av tabu är 
essentiellt. Oavsett om författarna arbetar med kardiovaskulärt sjuka patienter så kan 
kunskapen fortfarande vara betydelsefull då den kan komma att tillämpas bland olika 
sjukdomstillstånd. Sexuell hälsa bör vara likvärdig med all annan vård som ges och 
därför bör fortsatt forskning samt ökad utbildning kring ämnet tillfogas.  
 

Fortsatt forskning 

 
Författarna av studien anser att fortsatt forskning inom ämnet bör göras för att erhålla 
en djupare förståelse kring sexuell hälsa vid kardiovaskulär sjukdom. Ytterligare 
undersökningar och vetenskaplig utredning kring påverkande faktorer i 
sjuksköterskans arbete bör utföras för att kunna ge patienter med kardiovaskulära 
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sjukdomar optimal rådgivning, information och bemötande inom sexuell hälsa. Det 
skulle vara intressant att veta hur sjuksköterskans arbete i praktiken gällande sexuell 
rådgivning påverkas av nivån av utbildning inom sexologi i sjuksköterskeprogrammet. 
Det krävs mer forskning kring sjuksköterskans medvetenhet och kunskap gällande 
hjärtläkemedels påverkan på patienters sexuella hälsa. Det är av ytterst vikt att 
utveckla forskningen och sedan utbilda både personal samt patienter inom ämnet för 
att kunna uppnå en god vård och ökad livskvalité.   
 



 20 

Referenser 

Resultatartiklar är markerade med asterisk (*).   
 

 
*Abu Ali, R. M., Abed, M. A., Khalil, A. A., Al-Kloub, M.I., Ashour, A. F., & Alnsour, I. 

A. (2018). A Survey on Sexual Counseling for Patients with Cardiac Disease 
Among Nurses in Jordan. The Journal of Cardiovascular Nursing, 33(5), 
467 – 473. DOI: 10.1097/JCN.0000000000000472  

American Heart Association. (2015). Angina Pectoris (Stable Angina). 
Hämtad 17 mars från https://www.heart.org/en/health-topics/heart-
attack/angina-chest-pain/angina-pectoris-stable-
angina?s=q%3Dangina%26sort%3Drelevancy   

American Heart Association. (2016). Heart Attack. Hämtad 17 mars från 
https://www.heart.org/en/health-topics/heart-attack/about-heart-
attacks   

American Heart Association. (2017). Heart Failure. Hämtad 18 mars 
från https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/diagnosing-
heart-failure   

Areskoug-Josefsson, K., Schindele, A.C., Deogan, C., & Lindroth, M. (2019). Education 
for sexual and reproductive health and rights (SRHR): a mapping of 
SRHR-related content in higher education in health care, police, law and 
social work in Sweden. Sex Education, 19(6), 720 – 729. DOI: 
10.1080/14681811.2019.1572501 

Arikan, F., Meydanlioglu, A., Ozcan, K., & Ozer, Z. C. (2015). Attitudes and Beliefs of 
Nurses Regarding Discussion of Sexual Concerns of Patients During 
Hospitalization. Sexuality & Disability, 33(3), 327 – 
337. DOI: 10.1007/s11195-014-9361-9 

Backman, J. (red.). (2008). Rapporter och Uppsatser. Lund: Studentlitteratur AB.   
Baert, A., Pardaens, S., De Smedt, D., Puddu, P. E., Ciancarelli, M. C., Dawodu, A., 

… Clays, E. (2019). Sexual Activity in Heart Failure Patients: Information 
Needs and Association with Health-Related Quality of Life. International 
Journal of Environmental Research and Public Health, 16(9), 1570. DOI: 
10.3390/ijerph16091570  

*Barnason, S., Steinke, E., Mosack, V., & Wright, D.W. (2011). Comparison of cardiac 
rehabilitation and acute nurses' perceptions of providing sexual 
counseling for cardiac patients. Journal of 
Cardiopulmonary Rehabilitation & Prevention, 31(3), 157 – 163. DOI: 
10.1097/HCR.0b013e3181f68aa6  

Barnason, S., Steinke, E., Mosack, V., & Wright, D.W. (2013). Exploring Nurse’s 
Perceptions of Providing Sexual Health Counseling 
for Patients With Cardiac Disease. Dimensions of Critical Care Nursing, 
32(4), 191 – 198. DOI: 10.1097/DCC.0b013e31829980d1   

Bostock-Cox, B. (2015). Long term conditions, medication and sexual 
health. Practice Nurse, 45(11), 22 – 25. ISSN: 0953-6612  

Briggs, L. M. (1994). Sexual healing: Caring for patients recovering from myocardial 
infarction. British Journal of Nursing, 3(16), 837 – 842. ISSN: 0966-
0461  

Brännström, M., Kristofferzon, M.L., Ivarsson, B., Nilsson, U., Svedberg, P., Thylén, I., 
& SAMMI-study group. (2014). Sexual Knowledge in Patients With a 
Myocardial Infarction and Their Partners. The Journal of 



 21 

Cardiovascular Nursing, 29(4), 332 – 339. DOI: 
10.1097/JCN.0b013e318291ede6  

Byrne, M., Doherty, S., Murphy, A.W., McGee, H.M., & Jaarsma, T. (2013). 
Communicating about sexual concerns within cardiac health services: Do 
service providers and service users agree? Patient Education & 
Counseling, 92(3), 398 – 403. DOI: 10.1016/j.pec.2013.03.010  

Cereno Scientific. (u.å.). Hjärt- & kärlsjukdomar. Hämtad 7 mars 2019, från 
https://www.cerenoscientific.se/hjart-
karlsjukdomar/?fbclid=IwAR1MVw-
n4NnQzFE1euZdhRgQ6_1FnJGPoy2CtlkCJYW7m9-1KLf1zvqcTrs   

Davies, N. (2016). Treating ST-elevation myocardial infarction. Emergency Nurse 
(2014+), 24(3), 20. DOI:10.7748/en.24.3.20.s26  

Driel, A.G.V., de Hosson, M.J.J., & Gamel, C. (2014). Sexuality of patients with chronic 
heart failure and their spouses and the need for information regarding 
sexuality. European Journal of Cardiovascular Nursing, 13(3): 227 – 
234. DOI: 10.1177/1474515113485521  

Duldt, B.W., & Pokorny, M.E. (1999). Teaching communication about human sexuality 
to nurses and other healthcare providers. Nurse Educator, 24(5), 27 – 
32. ISSN: 0363-3624. 

Evans, D.T. (2013). Promoting sexual health and wellbeing: the role of the 
nurse. Nursing Standard, 28(10), 53 – 
57. DOI:10.7748/ns2013.11.28.10.53.e7654  

Evcili, F. & Demirel, G. (2018). Patient’s Sexual Health and Nursing: A Neglected Area. 
International Journal of Caring Science, 11(2), 1282 – 1288. DOI: 
10.1016/j.ejon.2011.10.003  

Friberg, F. (Red.). (2017).  Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten. Lund: Studentlitteratur.  

Folkhälsomyndigheten. (2017). Detta Är SRHR. Hämtad 5 september 2019 från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/sexuell-
halsa-hivprevention/srhr/srhr2017/detta-ar-srhr/ 

Folkhälsomyndigheten. (2018). Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
(SRHR). Hämtad 18e september 2019 
från https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-
levnadsvanor/sexuell-halsa-hivprevention/srhr/   

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: 
Värderingar, analys och presentation av 
omvårdnadsforskning. Stockholm, Sverige: Natur & Kultur.  

*Gazestani, T., Shahrbabaki, P.M., Rabori, R.M., & Forouzi, M.A. (2019). Sexual 
counseling to patients with myocardial infarction: Nurses' 
performance, responsibility and confidence. Nursing Practice Today, 
6(4), 212 – 222. DOI: 10.18502/npt.v6i4.1943  

Ginghina, C., Ungureanu, C., Vladaia, A., Popescu, B. A., & Jurcut, R. (2009). The 
electrocardiographic profile of patients with angina pectoris. Journal 
of Medicine and Life, 2(1), 80–91.  PMID: 20108496  

*Goossens, E., Norekvål, T.M., Faerch, J., Hody, L., Olsen, 
S.S., Darmer, M.R., Jaarsma, T., & Moons, P. (2011). Sexual counselling of 
cardiac patients in Europe: culture matters. International Journal of 
Clinical Practice, 65(10), 1092 – 1099. DOI: 10.1111/j.1742-
1241.2011.02756.x    

Gondim de Almeida, N., Fernandes Britto, D., Vieira Figueiredo, J., Magalhaes 
Moreira, T. M., Fontenele Lima de Carvalho, R. E., & de Melo Fialho, A. V. 



 22 

(2019). PLISSIT model: Sexual counseling for breast cancer survivors. 
Revista Brasileira De Enfermagem, 72(4), 1109 – 1113. DOI: 
10.1590/0034-7167-2018-0525  

*Gök, F., & Korkmaz, F. D. (2018). Sexual Counseling Provided 
by Cardiovacular Nurses: Attitudes, Beliefs, Perceived Barriers, and 
Proposed Solutions. Journal of Cardiovascular Nursing, 33(6), 24 – 
30. DOI: 10.1097/JCN.0000000000000535  

Hajar R. (2017). Risk Factors for Coronary Artery Disease: Historical 
Perspectives. Heart Views: The Official Journal of the Gulf Heart 
Association, 18(3), 109 – 114. 
DOI:10.4103/HEARTVIEWS.HEARTVIEWS_106_17    

Heidari, S. (2015). Sexual rights and bodily integrity as human rights. Reproductive 
Health Matters, 23(46), 1 – 6. DOI: 10.1016/j.rhm.2015.12.001   

Henricson, M. & Billhult, A. (Red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod. Från idé till 
examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.   

Higgins, J. A., Mullinax, M., Trussell, J., Davidson, J. K., Sr, & Moore, N. B. 
(2011). Sexual satisfaction and sexual health among university students in 
the United States. American Journal of Public Health, 101(9), 1643–
1654. DOI:10. 2105/AJPH.2011.300154)  

Hjärt-Lungfonden. (2019a). Hjärtinfarkt - vad är det? Hämtad 19 september 2019, 
från https://www.hjart-
lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Hjartinfarkt/   

Hjärt-Lungfonden. (2019b). Hjärtsvikt - vad är det? Hämtad 19 september 2019, 
från https://www.hjart-
lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Hjartsvikt/     

Hjärt-Lungfonden. (2018). Kärlkramp - vad är det? Hämtad 16 mars 2019, 
från https://www.hjart-
lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Karlkramp/   

*Hoekstra, T., Lesman-Leegte, I., Couperus, M. F., Sanderman, R., & Jaarsma, T. 
(2012). What keeps nurses from the sexual counseling of patients with 
heart failure? Heart and Lung, 41(5), 492 – 499. DOI: 
10.1016/j.hrtlng.2012.04.009  

Imes, C. C., & Lewis, F. M. (2014). Family history of cardiovascular disease perceived 
cardiovascular disease risk, and health-related behavior: a review of the 
literature. The Journal of Cardiovascular Nursing, 29(2), 108–129. DOI: 
10.1097/JCN.0b013e31827db5eb  

International Council of Nurses. (2018). Code of Ethics for Nurses. Hämtad 6 
november 2019 från http://www.old.icn.ch/who-we-are/code-of-ethics-
for-nurses/  

International Council of Nurses. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. (Svensk 
sjuksköterskeförening, Övers. Rev. utg.). Hämtad 12 oktober, 2019, från 
Svensk Sjuksköterskeförening, 
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-
publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf    

Ivarsson, B., Fridlund, B., & Sjöberg, T. (2010). Health professionals’ views on 
sexual information following MI. British Journal of Nursing, 19(16), 1052 
– 1054. ISSN: 0966-0461  

Jaarsma, T. (2017). Sexual function of patients with heart failure: facts and 
numbers. ESC Heart Failure, 4(1), 3 – 7. DOI: 10.1002/ehf2.12108.  



 23 

*Jaarsma, T., Strömberg, A., Fridlund, B., De Geest, S., Mårtensson, J., Moons, P., … 
Thompson, D. R. (2010). Sexual Counselling of Cardiac Patients: Nurses’ 
Perception of Practice, Responsibility and Confidence. European Journal 
of Cardiovascular Nursing, 9(1), 24–29. DOI: 
10.1016/j.ejcnurse.2009.11.003 

Jelavić, M.M., Krstačić, G., Perenčević, A., & Pintarić, H. (2018). Sexual Activity in 
Patients with Cardiac Diseases. Acta Clinica Croatia, 57(1), 141 – 148. �
DOI: 10.20471/acc.2018.57.01.18  

Karunathilake, S. P., & Ganegoda, G. U. (2018). Secondary Prevention of 
Cardiovascular Diseases and Application of Technology for Early 
Diagnosis. BioMed research international, 2018, 5767864. DOI: 
10.1155/2018/5767864  

Kismödi, E., Cottingham, J., Gruskin, S., & Miller, A. M. (2015). Advancing sexual 
health through human rights: the role of the law. Global Public 
Health, 10(2), 252 – 267. DOI: 10.1080/17441692.2014.986175  

Kjellström, S. (Red.). (2017). Vetenskaplig Teori och Metod. Från idé till 
examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.   

Klaeson, K., Hovlin, L., Guvå, H., & Kjellsdotter, A. (2017). Sexual health in primary 
health care – a qualitative study of nurses´ experiences. Journal of 
Clinical Nursing, 26(11-12), 1545 – 1554. DOI: 10.1111/jocn.13454  

*Kolbe, N., Kugler, C., Schnepp, W., & Jaarsma, T. (2016). Sexual Counseling in 
Patients With Heart Failure: A Silent Phenomenon Results From a 
Convergent Parallel Mixed Method Study. Journal of Cardiovascular 
Nursing, 31(1), 53 – 61. DOI: 10.1097/JCN.0000000000000215   

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för 
studenter inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur.  

Lara-Pezzi, E., Dopazo, A., & Manzanares, M. 
(2012). Understanding cardiovascular disease: 
a journey through the genome (and what we found there). Disease model
s & mechanisms, 5(4), 434–443. DOI:10.1242/dmm.009787  

Levine, G.N., Steinke, E.E., Bakaeen, F.G., Bozkurt, B., Cheitlin, M.D., Conti, J.B., . . . 
Stewart, W.J. (2012). Sexual activity and cardiovascular disease: a 
scientific statement from the American Heart Association. Circulation, 
125(8), 1058 – 1072. DOI: 10.1161/CIR.0b013e3182447787  

Mampuya W. M. (2012). Cardiac rehabilitation past, present and future: an overview. 
Cardiovascular diagnosis and therapy, 2(1), 38–
49. DOI:10.3978/j.issn.2223-3652.2012.01.02  

Mata, J., Frank, R., & Gigerenzer, G. (2014). Symptom recognition of heart attack and 
stroke in nine European countries: a representative survey. Health 
Expectations, 17(3), 376-387. DOI: 10.1111/j.1369-7625.2011.00764.x  

Medina, M., Walker, C., Steinke, E.E., Wright, D.W., Mosack, V., & Farhoud, M.H. 
(2009). Sexual Concerns and Sexual Counseling in Heart Failure. Progress 
in Cardiovascular Nursing, 24(4): 141 – 148. DOI: .1111/j.1751-
7117.2009.00052.x  

Mercer, B. (2008). Interviewing people with chronic illness about sexuality: an 
adaptation of the PLISSIT model. Journal of Clinical Nursing, 17(11) 341 
– 351. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2008.02582.x    

Mosack, V., Hill, T.J., Steinke, E.E. (2015). Sexual concerns of cardiac patients: A 
psychometric analysis. International Journal of Nursing Practice, 21(6), 
756 – 763. DOI: 10.1111/ijn.12291  



 24 

Nakopoulou, E., Papaharitou, S., & Hatzichristou, D. (2009). Patient´s Sexual Health: 
A Qualitative Research Approach on Greek Nurses´ Perceptions. The 
Journal of Sexual Medicine, 6(8), 2124 – 2132. DOI: 10.1111/j.1743-
6109.2009.01334.x.  

Nicholson, C. (2014). Chronic Heart Failure: pathophysiology, diagnosis and 
treatment. Nursing Older People, 26(7), 29 – 38.    

Papadimitriou, L., Moore, C. K., Butler, J., & Long, R. C. (2019). The Limitations of 
Symptom-based Heart Failure Management. Cardiac 
failure review, 5(2), 74 – 77. DOI: 10.15420/cfr.2019.3.2  

Pizzarossa, L. B., & Perehudoff, K. (2017). Global Survey of National 
Constitutions: Mapping Constitutional Commitments to Sexual 
and Reproductive Health and Rights. Health and human rights, 19(2), 
279–293. ISSN: 1079-0969  

Quinn, C. (2012). It’s okay to talk about sex. Australian nursing journal, 19(6), 34 – 
35. ISSN: 1320 – 3185.  

Quinn, C., Happell, B., & Welch, A. (2013). Talking about sex as a part of our role: 
Making and sustaining practice change. International Journal of Mental 
Health, 22(3), 231 – 240. DOI: 10.1111/j.1447-0349.2012.00865.x.  

*Rahim, L., Allana, S., Steinke, E.E., Ali, F., & Khan, A.H. (2017). Level of 
knowledge among cardiac nurses regarding sexual counseling of post-
MI patients in three tertiary care hospitals in Pakistan. Heart and Lung, 
46(6): 412 – 416. DOI: 10.1016/j.hrtlng.2017.09.002   

Rosén, M. (red.). (2014). Vetenskaplig teori och metod, från idé till examination inom 
omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB.  

Ruan, Y., Guo, Y., Zheng, Y., Huang, Z., Sun, S., Kowal, P., … Wu, F. (2018). 
Cardiovascular disease (CVD) and associated risk factors among older 
adults in six low-and middle-income countries: results from SAGE Wave 
1. BMC public health, 18(1), 778. DOI: 10.1186/s12889-018-5653-9  

Rutte, A., van Oppen, P., Nijpels, G., Snoek, F. J., Enzlin, P., Leusink, P., & Elders, P. 
J. (2015). Effectiveness of a PLISSIT model intervention in patients with 
type 2 diabetes mellitus in primary care: design of a cluster-
randomised controlled trial. BMC Family Practice, 16, 69. DOI 
10.1186/s12875-014-0212-7  

Saunamäki, N., & Engström, M. (2013). Registered nurses’ reflections on discussing 
sexuality with patients: responsibilities, doubts and fears. Journal of 
Clinical Nursing, 23(3-4): 531 – 540. DOI: 10.1111/jocn.12155  

Sen, G., & Govender, V. (2015). Sexual and reproductive health and rights in changing 
health systems. Global Public Health, 10(2), 228 – 242. DOI: 
.1080/17441692.2014.986161  

Segesten, K. (Red). (2012). Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten. Lund, Sverige: Studentlitteratur AB  

Shell, J.A. (2007). Including Sexuality in Your Nursing Practice. Nursing Clinics of 
North America, 42(4), 685 – 696. DOI: 10.1016/j.cnur.2007.08.007  

Shi, A., Tao, Z., Wei, P., & Zhao, J. (2016). Epidemiological aspects of heart 
diseases. Experimental and Therapeutic Medicine, 12(3), 1645 – 1650. 
DOI: 10.3892/etm.2016.3541  

Socialstyrelsen. (2014). Underlag till nationell strategi för sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter. Hämtad 7 mars 2019, från 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19564
/2014-10-26.pdf   



 25 

Sociala resursförvaltningen., Malmö Stad. & Smittskydd Skåne. (2017). 
Våga Fråga om Sex – Metoder för att inkludera sexualitet inom socialt 
arbete [Broschyr]. Hämtad från https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-
vardriktlinjer/smittskydd/sexuell-halsa-projekt/metodmaterial_vaga-
fraga-om-sex_interaktiv_ver2.pdf    

Statens Folkhälsoinstitut. (2012). Sex, Hälsa och Välbefinnande [Broschyr]. Hämtad 
från http://distriktsskoterska.com/wp-content/uploads/2018/05/Sex-
hälsa-och-välbefinnande.pdf   

Steinke, E.E. (2005). Intimacy needs and chronic illness: strategies for sexual 
counseling and self-management. Journal of Gerontological Nursing, 
31(5), 40 – 50. ISSN: 0098-9134  

Steinke, E. E., & Jaarsma, T. (2015). Sexual counseling and cardiovascular disease: 
practical approaches. Asian Journal of Andrology, 17(1), 32–39. 
DOI:10.4103/1008-682X.135982  

*Steinke, E. E., Mosack, V., Barnason, S., & Wright, D. W. (2011). Progress in sexual 
counseling by cardiac nurses, 1994 to 2009. Heart & Lung, 40(3), 15 – 24. 
DOI: 10.1016/j.hrtlng.2010.10.001   

Taylor, B. & Davis, S. (2006). Using the Extended PLISSIT model to address sexual 
healthcare needs. Nursing Standard, 21(11), 35 - 40.   

Taylor, B., & Davis, S. (2007). The extended PLISSIT model for addressing the sexual 
wellbeing of individuals with an acquired disability 
or chronic illness. Sexuality and Disability, 25(3), 135–139. 
DOI 10.1007/s11195-007-9044-x ISSN: 0146-1044  

Traumer, L., Jacobsen, M.H., & Laursen, B.S. (2019). Patients’ experiences of sexuality 
as a taboo subject in the Danish healthcare system: a qualitative interview 
study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 33(1), 57 – 66. DOI: 
10.1111/scs.12600  

*Vassiliadou, A., Stamatopoulou, E., Triantafyllou, G., Gerodimou, E., Toulia, G., 
Pistolas, D. (2008). The role of nurses in the sexual counseling of patients 
after myocardial infarction. HSJ – Health Science Journal, 2(2), 111 – 118. 
ISSN:1108-7366  

Vik, A., & Brekke, M. (2017). Do patients consult their GP for sexual concerns? A cross 
sectional explorative study. Scandinavian Journal of Primary Health 
Care, 35(4), 373–378. DOI: 10.1080/02813432.2017.1398934  

*Wang, P., Ai, J., Davidson, P.M., Slater, T., Du, R., & Chen, C. (2019). Nurse’s 
attitudes, beliefs and practices on sexuality for cardiovascular care: A 
Cross-sectional study. Journal of Clinical Nursing, 28(5/6), 980 – 986. 
DOI: 10.1111/jocn.14692   

Waterhouse, J. (1996). Nursing practice related to sexuality: A review and 
recommendation. NT Research, 1(6), 412 – 418. DOI: 
10.1177/174498719600100603    

Wee, Y., Burns, K., & Bett, N. (2015). Medical management of chronic stable angina. 
Australian Prescriber, 38(4), 131–136. 
DOI:10.18773/austprescr.2015.042  

Word Health Organization. (2019). Sexual and reproductive health: Defining sexual 
health. Hämtad 7mars 2019, från 
https://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_defin
itions/en/.   

World Health Organization. (2017). Cardiovascular Diseases (CVDs). 
Hämtad 19 september 2019 från https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)    



 26 

World Association for Sexual health. (2014). Declaration 
for Sexual Rights. Hämtad 15 mars 
2019, från http://www.worldsexology.org/wp-
content/uploads/2013/08/declaration_of_sexual_rights_sep03_2014.p
df   

World Medical Association. (2018).WMA DECLARATION OF HELSINKI – ETHICAL 
PRINCIPLES FOR MEDICAL RESEARCH INVOLVING HUMAN 
SUBJECTS. Hämtad 18 mars 2019, från https://www.wma.net/policies-
post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-
research-involving-human-subjects/   

Young, J. W., Jr, & Melander, S. (2013). Evaluating symptoms 
to improve quality of life in 
patients with chronic stable angina. Nursing Research 
and Practice, 2013, 504915. DOI: 10.1155/2013/504915  

Ziaeian, B., & Fonarow, G. C. (2016). Epidemiology and aetiology of heart 
failure. Nature Reviews. Cardiology, 13(6), 368–
378. DOI:10.1038/nrcardio.2016.25  

Östlundh, L. (Red.). (2012). Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten. Lund: Studentlitteratur AB  

*Özdemir, L., & Akdemir, N. (2008). Nurses' knowledge and practice involving 
patients' resuming sexual activity 
following myocardial infarction: implications for training. Australian 
Journal of Advanced Nursing, 26, 42– 52. ISSN: 0813-0531  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

Bilagor 

 

Bilaga 1.  
Sökmatris 
 
Sökningar i CINAHL  Antal 

träffar  
Antal 
lästa 
titlar  

Antal 
lästa 
abstract  

Antal 
lästa 
artiklar  

Antal 
utvalda 
artiklar till 
resultatet 

Datum 

Nurse* counseling AND Sexual* AND 
Cardiovascular 

18 18 9 4 4 20191030 

Nurse* counseling AND Sexual* AND 
heart failure 

2 2 2 2 2 20191030 

Nurs* knowledge AND Patient 
sexual* AND Myocardial infarction 

11 11 4 2 2 20191030 

¨Nurs* attitudes¨ AND Sexual* AND 
Cardiovascular*  

12 12 4 3 2 20191030 

Nurses´ perception AND Sexual 
counseling AND cardiac patients  

4 4 3 1 1 20191101 

Nurse AND sexual counseling AND 
myocardial infarction 
  

27 27 4 3 1 20191107 

 
Sökningar 
i Pubmed  

Antal 
träffar  

Antal 
lästa 
titlar  

Antal lästa 
abstract  

Antal lästa 
artiklar  

Antal utvalda 
artiklar till 
resultatet 

Datum 

Nurse counseling 
AND sexual* AND 
cardiac patient  

30 30 5 2 1 20191031 

 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

Bilaga 2.  
 
Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ 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 inkluderas till fortsatt 
granskning. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 
 
Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  
(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod) 

Beskrivs statistiska metoder/analys?  Ja   Nej  

Beskrivs datainsamlingen?  Ja   Nej 

  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 
ställningstagande?  

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp validitet och reliabilitet i 
diskussionen?   Ja  Nej  

  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?   
    Ja   Nej  

Sker återkoppling till nyare forskning i relation till huvudfynden i diskussionen? 
    Ja   Nej  
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Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex RCT, tvärsnittsstudie) 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ……………………………………………… 
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Bilaga 3. 
Artikelmatris: 
  
 

Författare/Titel Land/Årtal Syfte Design/ 
Metod/ 
Urval 

Huvudfynd/Resultat  Poäng enl. kvalitets 
granskningsprotokoll 

Abu Ali, R. M., Abed, M. A., Khalil, A. A., Al-Kloub, 
M.I., Ashour, A. F., & Alnsour, I. A. (2018). 
A Survey on Sexual Counseling for Patients with 
Cardiac Disease Among Nurses in Jordan.  

Jordanien, 
2018 

Att undersöka 
ansvar, förmågor 
och övning kring 
sexuell rådgivning 
bland 
sjuksköterskor i 
Jordanien.  

Kvantitativ, 
Enkätstudie, 
Totalt 379 
stycken 
sjuksköterskor 
(222 kvinnor & 
157 män) 

-Hälften av sjuksköterskorna i 
studien kände sig 
sällan/aldrig bekväma med att 
diskutera patienters sexuella 
bekymmer.  
-En tredjedel av 
sjuksköterskorna kände ofta 
ångest inför att diskutera 
sexuella problem.  
-Kön och ålder var två 
faktorer som påverkade ifall 
ämnet togs upp av 
sjuksköterskan eller inte.  
-När patienten inte initierade 
till samtal kring ämnet så 
kände sjuksköterskan ett 
minskat ansvar och behov av 
att ta upp sexuell rådgivning.  

4/4 i del 1 
6/7 i del 2 

Barnason, S., Steinke, E., Mosack, V., & Wright, D. 
W.  
Comparison of Cardiac rehabilitation and acute 
nurses perceptions of providing sexual counseling for 
cardiac patients.  

USA, 2011 Att undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattning kring 
sexuell rådgivning 
och utbildning för 
patienter efter 
hjärtinfarkt inom 
akutsjukvård och 
rehabilitering. 

Kvantitativ, 
enkätstudie 
med 41 
multiple choice 
frågor.  
Totalt 320 
sjuksköterskor 
(306 kvinnor & 
14 män) 
 

-Sjuksköterskor inom 
rehabilitering för hjärt- & 
kärlsjukdomar ansåg sig ha 
större ansvar att över att ge 
patienterna sexuell 
rådgivning.  
 -Rehabiliterings- 
gruppen kände större 
bekymmer över att diskutera 
sexuell hälsa med sina 
patienter.  
-Sjuksköterskor inom 
akutsjukvården hade mer 
kunskap kring sexuell hälsa 
men trots det så gavs inte 
sexuell rådgivning på grund 
av olika hinder. 

4/4 i del 1  
6/7 i del 2 

Gazestani, T., Shahrbabaki, P.M., Rabori, R.M., 
& Forouzi, M.A.  

Iran,  
2019.  

Att fastställa 
sjuksköterskans 

Kvantitativ, 
enkätstudie.  

-Det fanns en positiv och 
signifikant korrelation mellan 

4/4 i del 1  
7/7 i del 2 
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Sexual counseling to patients with myocardial 
infarction: Nurses' performance, responsibility and 
confidence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prestanda, ansvar 
och bekvämlighet i 
att ge sexuell 
rådgivning till 
patienter som haft 
hjärtinfarkt.  

Totalt 169 
sjuksköterskor 
(154 kvinnor 
och 15 män). 

olika variabler och 
sjuksköterskans förmåga i att 
ge rådgivning kring sexuell 
hälsa.  
-Ålder, kön och lokalisationen 
vid mötet var några av flera 
variabler.              -
Sjuksköterskor inom den 
privata sektorn presterade 
bättre vid rådgivning.  
-Sjuksköterskor med högre 
utbildning samt med mer 
erfarenhet hade större 
självförtroende i att prata om 
sexuell hälsa.  

Goossens, E., Norekvål, T.M., Faerch, J., Hody, L., 
Olsen, S.S., Darmer, M.R., Jaarsma, T., & Moons, P.  
Sexual counselling of cardiac patients in Europe: 
culture matters.  
 

Danmark, 
Norge, Belgien, 
2011 

Att undersöka och 
identifiera 
kulturella barriär 
vid sexuell 
rådgivning.   

Kvantitativ, 
Enkätstudie,  
Totalt 819 
sjuksköterskor 
(721 kvinnor & 
97 män) 

-Studien visade att kulturella 
skillnader mellan europeiska 
regioner påverkar praktiken, 
ansvaret och förtroendet hos 
hjärt- och kärlsjuksköterskor 
när det gäller sexuell 
rådgivning.  
-Sexuell rådgivning till 
hjärtsjuka patienter var 
ganska låg.  
-Sjuksköterskor rapporterade 
blygsamma kunskapsnivåer 
för att ge sexuell rådgivning.  
-Det behövs mer utbildning 
om sexuell rådgivning hos 
sjuksköterskor.  
  

4/4 i del 1  
7/7 i del 2 

Gök, F., & Demir Korkmaz. 
Sexual Counseling Provided 
 by CardiovascularNurses:  
Attitudes, Beliefs, Perceived Barriers, 
and Proposed Solutions.  
 

Turkiet, 2018 Att identifiera 
hjärtsjuksköterskors 
attityder och 
värderingar 
gentemot att 
samtala med 
patienter om 
sexuella svårigheter 
och lösningar.    

Kvantitativ, 
Frågeformulär 
med tre delar,  
Totalt 170 
sjuksköterskor 
(146 kvinnor & 
24 män) 

-Sjuksköterskor anser att 
sexuell rådgivning är 
nödvändig för patienter men 
att den oftast utelämnas.   
-Hinder för att samtala om 
ämnet kunde vara tidsbrist, 
det ansågs för privat, för lite 
kunskap samt obekvämhet.   
-Rädsla och skam över 
patientens svar var ännu en 
anledning till att 
sjuksköterskan undvek 
ämnet.   

4/4 i del 1 
6/7 i del 2 

Hoekstra, T., Lesman-Leegte, I., Couperus, M. 
F., Sanderman, R., & Jaarsma, T. (2012). 
What keeps nurses from the sexual counseling of 
patients with heart failure?  

Nederländerna, 
2012.  

Att undersöka 
sjuksköterskans 
vanor vid 
diskussion kring 

Kvantitativ, 
Enkätstudie, 
Totalt 146 
sjuksköterskor 

-Majoriteten av 
sjuksköterskor kände ansvar 
kring att diskutera sexuell 
hälsa men i praktiken uteblev 

4/4 i del 1 
7/7 i del 2 
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sexuell hälsa vid 
hjärtsvikt samt de 
hinder som 
förekommer.  

(121 kvinnor & 
25 män) 

dessa diskussioner nästan 
alltid.  
-Olika hinder som bidrog till 
att ämnet inte togs upp var 
brist på organisatoriska 
riktlinjer, osäkerhet kring att 
initiera till ämnet och brist på 
övning av  diskussion om 
ämnet.  

Jaarsma, T., Strömberg, A., Fridlund, B., De Geest, 
S., Mårtensson, J., Moons, P., … Thompson, D. R. 
Sexual counselling of cardiac patients: nurses' 
perception of practice, responsibility and confidence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irland, 
Storbritannien, 
Norge, 
Nederländerna, 
Kanada, Sverige 
& Danmark, 
2010.  

Att studera hjärt- 
och 
kärlsjuksköterskors 
kunskap, ansvar och 
självförtroende 
kring sexuell 
rådgivning 

Kvantitativ, 
Frågeformulär, 
Totalt 157 
sjuksköterskor 
(139 kvinnor & 
18 män) 

-Majoriteten av 
sjuksköterskor kände ett 
ansvar över att tala om 
sexuella bekymmer med 
patienter.   
-I den praktiska verksamheten 
var det få sjuksköterskor som 
utövade samtalen.  
-Flera sjuksköterskor tog 
avstånd från samtalen på 
grund av känslan av bristande 
kunskap.   
-Rädsla över att inte kunna 
svara på patientens frågor.  

4/4 i del 1 
7/7 i del 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolbe, N., Kugler, C., Schnepp, W., & Jaarsma, T. 
Sexual Counseling in Patients With Heart Failure: 
A Silent Phenomenon Results From 
a Convergent Parallel Mixed Method Study.  
 

Tyskland, 2016 Att identifiera om 
sjuksköterskor 
diskuterar 
konsekvenser av 
hjärtsvikt på 
sexualitet med 
patienter och att 
utforska deras 
upplevda roll och 
barriärer kring detta 
ämne.  
 

Mixad Metod, 
Enkätstudie, 
Totalt 211 
sjuksköterskor 
(188 kvinnor & 
23 män) 

-Varken sjuksköterskor eller 
patienter diskuterar sexuella 
problem. Det är ett tyst 
fenomen  
-Sjuksköterskor som känner 
sig mindre ansvariga för att 
diskutera sexuella problem 
med sina patienter måste först 
utveckla en ny uppfattning av 
omvårdnad  
-Sjuksköterskor har behov av 
specialiserad kunskap och 
kommunikationsförmåga för 
att bryta denna tystnad.  
 

4/4 i del 1 
6/7 i del 2 
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Rahim, L., Allana, S., Steinke, E.E., Ali, F., & Khan, 
A.H.  
Level of knowledge among cardiac nurses regarding 
sexual counseling of post-MI patients in three 
tertiary care hospitals in Pakistan.  
 

Pakistan, 2017.  Att mäta 
kunskapsnivån hos 
hjärtsjuksköterskor 
gällande sexuell 
rådgivning för 
patienter 

Kvantitativ, 
Strukturerat 
frågeformulär,  
Totalt 153 
sjuksköterskor 
(83 kvinnor & 
70 män). 

-Det är nödvändigt att öka 
sjuksköterskornas kunskap 
och komfortnivå för att 
hantera en så känslig fråga 
som sexualitet för att förbättra 
patientens livskvalitet.  
-Majoriteten av 
sjuksköterskorna hade måttlig 
kunskap om sexuell 
rådgivning.  
-Majoriteten av 
sjuksköterskorna hade brist 
på kunskap om effekterna av 
hjärtmedicinering på 
patienternas sexuella liv.  
-Det är viktigt att olika 
modeller för sexuell 
rådgivning ingår i 
läroplanerna.  
  

4/4 i del 1 
7/7 i del 2 

Steinke, E. E., Mosack, V., Barnason, S., & Wright, D. 
W.  
Progress in sexual counseling by cardiac nurses, 1994 
to 2009.  
 

USA, 2011. Att undersöka hur 
sjuksköterskor inom 
hjärtvården 
tillämpar sexuell 
rådgivning i den 
vård som ges.   

Kvantitativ, 
Identisk enkät 
som användes 
vid två 
tillfällen över 
en viss tid.  
Totalt 171 
sjuksköterskor 
från år 1994 
(157 kvinnor & 
14 män). 
288 
sjuksköterskor 
från 2009 (274 
kvinnor & 14 
män).  

-Förbättring av sexuell 
rådgivning är nödvändig   
-Sjuksköterskor var eniga om 
att de hade ett ansvar att tala 
om sexuell hälsa med 
patienterna   
-De flesta sjuksköterskor 
diskuterade endast ämnet 
sexuell hälsa ifall patienten 
tog upp det.   
-Att sjuksköterskor inte talad 
om sexuell hälsa kunde bli 
problematiskt för patienten på 
grund av skam och 
osäkerhet.   

4/4 i del 1 
6/7 i del 2 

Vassiliadou, A., Stamatopoulou, E,. Triantafyllou, G., 
Gerodimou, E., Toulia, G,. Pistolas, D,. (2008). The 
role of nurses in the sexual counseling of patients 
after myocardial infarction.  
 

Grekland, 
2008.  

Att undersöka 
grekiska 
sjuksköterskors 
kunskaper, komfort, 
ansvar och 
praktiska 
tillämpning av 
sexuell rådgivning 
bland patienter som 
fått hjärtinfarkt.  

Kvantitativ, 
Intervju med 
hjälp av 
frågeformulär 
med 35 
punkter.  
Totalt 203 
sjuksköterskor 
(173 kvinnor & 
29 män).  

-84,8% av sjuksköterskorna 
ansåg att sexuell rådgivning 
ingick under omvårdnad men 
mindre än hälften av 
deltagarna kände sig bekväma 
att diskutera ämnet.  
-Majoriteten av alla 
sjuksköterskor hänvisade 
patienterna vidare till en 
annan profession vid sexuella 
bekymmer.  

4/4 i del 1 
5/7 i del 2 
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Wang, P., Ai, J., Davidson, P.M., Slater, T., Du, R., & 
Chen, C. (2019). Nurse’s attitudes, beliefs and 
practices on sexuality for cardiovascular care: A 
Cross-sectional study.  
 

Kina, 2019 Att beskriva 
sjuksköterskors 
attityder och 
övertygelser när det 
gäller sexuell vård 
för patienter med 
kardiovaskulär 
sjukdom.  

Kvantitativ, 
Enkätstudie, 
Totalt 268 
sjuksköterskor 
(259 kvinnor & 
9 män). 

-Sjuksköterskor diskuterade 
sällan sexuella problem med 
sina patienter  
-Viktiga hinder för att erbjuda 
sexuell vård identifierades, 
bland annat: personliga 
attityder och övertygelser, 
begränsade färdigheter och 
kunskaper samt kultur och 
organisationsrelaterade 
barriärer.  

  

4/4 i del 1 
7/7 i del 2 

Özdemir, L., & Akdemir, N.  
Nurses´ knowledge and practice involving patients’ 
resuming sexual activity following myocardial 
infarction: implications for training. 
 

Turkiet, 2008.  Att undersöka 
kunskapsnivån hos 
sjuksköterskor i 
hjärtvården i 
relation till sexuella 
och andra 
livsstilsändringar 
som krävs av 
patienterna efter en 
myokardiell infarkt. 
 

Mixad Metod, 
Frågeformulär 
samt 
intervjuer.  
Totalt 108 
sjuksköterskor.  
 

-99, 4% av alla sjuksköterskor 
som deltog i studien gav inte 
sexuell rådgivning efter en 
hjärtinfarkt.  
-Rådgivningen kring ämnet 
uteblev på grund av olika 
faktorer som exempelvis brist 
på kunskap och kompetens 
samt att det ansågs vara för 
privat ämne.  

4/4 i del 1  
6/7 i del 2 

 
 


