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Sammanfattning   
 
  
Att drabbas av en hjärtinfarkt innebär ofta stora förändringar i livet, med känslomässiga 
upplevelser och med frågor om hur livet kommer påverkas av sjukdomen. Det är vanligt 
att sexualiteten påverkas. För många är sexualiteten en del av upplevelsen av hälsa. 
Därför finns det stort informationsbehov om hur hjärtinfarkt påverkar det fortsatta livet. 
Syftet med denna litteraturstudie var att studera kvinnors sexualitet efter hjärtinfarkt. I 
studien har 11 vetenskapliga artiklar från Danmark, Israel, Saudiarabien, Sverige, 
Turkiet och USA analyserats. Analysen resulterade i fyra teman vilka var Den sexuella 
aktiviteten, Själsliga och kroppsliga upplevelser, Betydelsen av relationer och 
Information från hälso- och sjukvårdspersonal. Den sexuella aktiviteten blev förändrad 
bland majoriteten av kvinnorna. Förändringar var relaterade till det sexuella mönstret, 
frekvensen och lusten. Orsak till förändringen var i många fall rädsla. Bristande 
information om sexualiteten och sexuella aktiviteter efter hjärtinfarkt var ett 
återkommande tema, vilket kunde vara en bidragande orsak till oro och rädsla när 
informationen var otillräcklig och svår att förstå. Kvinnor var bland annat oroliga för att 
sexuella aktiviteter skulle utlösa en ny hjärtinfarkt. Nära relationer var viktiga, då det 
gav mening och känsla av hälsa. Sexualiteten är för många människor ett känsligt, 
intimt och privat ämne. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskor har kunskap inom 
ämnet för att kunna möta kvinnor i samtal om sexualitet efter hjärtinfarkt och ge 
adekvat information så att kvinnor upplever att de får en personcentrerad vård. 
 
 
 
Nyckelord: Kvinnor, sexualitet, sexuell hälsa, upplevelser, hjärtinfarkt  
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INLEDNING 
Hjärtinfarkt förändrar livssituationen och hälsan i många avseenden för den drabbade 
individen. Existentiella frågor kommer till liv och individen får anpassa förändringarna 
till en ny form av vardag. Vid hemgång från vårdavdelningar ges information och 
rekommendationer om det fortsatta levernet, medicinering och eventuella 
livsstilsförändringar. Vi har under sjuksköterskeutbildningens gång träffat på denna 
patientgrupp och noterat bristande information om sexualitet efter hjärtinfarkt, men 
observerat ett informationsbehov. Den psykologiska effekten av hjärtinfarkt samt 
medicinering av sjukdomen kan innebära stor påverkan på patientens sexualitet. I 
sjuksköterskeutbildningen anser vi att det ges för lite kunskap i ämnet trots att sexualitet 
är en central del i människors liv. Forskningen kring mäns sexualitet och problematik 
efter hjärtinfarkt är väl dokumenterad i jämförelse med kvinnor. Det kan resultera i att 
vård och behandling i efterförloppet av hjärtinfarkt främst baseras på ett manligt 
perspektiv. 
 
 
BAKGRUND 
 

Hjärtinfarkt 
Den vanligaste dödsorsaken i Sverige idag är hjärt-kärlsjukdomar och varje dag drabbas 
cirka 75 personer av hjärtinfarkt. Det är nästan lika många kvinnor som drabbas av 
hjärtinfarkt som män (Hjärt-Lungfonden 2016, s.3). Hjärtinfarkt är en av många hjärt- 
och kärlsjukdomar, som tillsammans går under benämningen kardiovaskulära 
sjukdomar (Ericson & Ericsson 2012, ss. 100–102). 
 
Hjärtinfarkt uppkommer till följd av att tromboser, även kallat blodproppar, eller ruptur 
av plack inträffar inuti ett kranskärl som försörjer hjärtat med syrerikt blod. Detta leder 
till att blodflödet i det drabbade kärlet försämras radikalt eller avtar helt, på grund av att 
det blivit tilltäppning. Hjärtat drabbas då av plötslig syrebrist och allt efter några 
minuter och upp till en timme börjar hjärtmuskelceller att dö. När hjärtmuskelceller dör 
går de inte att reparera, den drabbade personen måste därför få hjälp och behandling 
snabbt för att lösa upp proppen och därmed minska permanenta skador på hjärtat. Den 
process som sker när hjärtmuskelceller börjar ta skada och dör benämns som hjärtinfarkt 
(Ericson & Ericsson 2012, ss. 100–102). 
 
En stor bidragande faktor till uppkomsten av hjärtinfarkt är ateroskleros, vilket innebär 
åderförfettning/åderförkalkning. Vid ateroskleros sker förändringar i större artärer och 
resulterar i att kärlen blir trängre, på grund av att det i innersta lagret av artären bildas 
plack. Plack är inlagringar av inflammatoriska celler, kalk, fett och bindväv (Strömberg 
2014). Då det aterosklerotiska placket går sönder bildas tromboser och hjärtinfarkt kan 
vara ett faktum (Stagmo, Persson och Johansson 2011, s. 282). Det finns vissa faktorer 
som ökar risken för att drabbas av hjärtinfarkt. Ålder är en riskfaktor, på grund av att 
kärlen blir stelare och mer förkalkade med åren. Det genetiska arvet kan påverka 
åderförfettning i kärlen. Om individen är medveten om sin hereditet kan det vara extra 
viktigt att motverka riskfaktorer genom att tänka på kosten, motionera regelbundet, sluta 
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röka och stressa mindre. Vilket minskar risken för övervikt, högt blodtryck, höga 
blodfetter och diabetes typ två (Hjärt-Lungfonden 2016, ss. 11-13). 
 
 

Sexualitet och sexuell hälsa  
Världshälsoorganisationen [WHO] (2006, s. 5) definierar sexualitet som en viktig och 
betydande del av att vara människa, något som innefattar hela människans natur, samt 
relationer människan har och ingår i. Sexualiteten är en integration mellan biologiska, 
kulturella och andliga faktorer med individens behov av att uttrycka sin sexualitet på ett 
emotionellt, fysiskt och samhälleligt plan. Enligt Sundbeck (2013, s. 17) är sexualitet 
inte bara en biologisk och fysiologisk process, det är en del i den mellanmänskliga 
relationen, som kärlek, tillgivenhet och ömhet. Taylor och Davis (2006) skriver att 
sexualiteten är individuell och är inkluderad i människans livsvärld. Livsvärlden 
beskrivs av Dahlberg och Segersten (2010 ss. 128–129) som varje människas unika 
värld, hur människan upplever livet och omvärlden på, genom hens subjektiva 
erfarenheter. Livsvärlden ser olika ut för alla individer då världen upplevs på ett unikt 
sätt, trots att vi delar den med andra. En individs sätt att se och uppleva världen behöver 
nödvändigtvis inte vara likadan som hos någon annan.   
 
Nationellt har arbetet runt sexuell hälsa främst inriktats på sexualitetens reproduktiva 
sida (Hulter 2004 s. 265). Sexuell hälsa är en subjektiv upplevelse som innefattar 
sociala, psykologiska, andliga, fysiska och kulturella faktorer (Taylor & Davis 2006). 
Sexuell hälsa definieras som ett fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt tillstånd av 
välbefinnande kopplat till sexualiteten och inte endast frånvaro av sjukdom, dysfunktion 
eller svaghet. Sexualiteten beskrivs som en central del i människors liv. Genom att 
vårda sexualiteten kan vi främja livskvalitet och hälsa. Det krävs ett positivt och 
respektfullt förhållningssätt till sexualiteten och att sexuella relationer är fria från 
förtryck, diskriminering och våld. För att sexuell hälsa ska uppnås och behållas, måste 
alla människors sexuella rättigheter respekteras, skyddas och uppfyllas (WHO 2006, s. 
4). Sexualitet kan leda till ett välbefinnande, välbefinnandet är enligt Wiklund (2003, 
s.80) varje människas unika känsla som berör upplevelser av livet. Enligt Eriksson 
(1988, s. 41–54) är hälsan i ständig rörelse och formas av människans upplevelser. 
Hälsan innefattar hela människan som en enhet av kropp, själ och ande och är inte bara 
frihet från sjukdom. 
 
Livskvalitet som begrepp innefattar sexualiteten, som för varje människa är en subjektiv 
upplevelse. Dessa perspektiv innefattar upplevelse av närhet med andra, lycka och 
tillfredställelse (Statens folkhälsoinstitut 2012, s. 19). Enligt Centres for Disease 
Control and Prevention (CDC) (2016) är livskvalitet ett brett och mångdimensionellt 
begrepp som är subjektivt och omfattar både positiva och negativa upplevelser av livet. 
Begreppet definieras olika av nästa alla akademiska discipliner och individer genom att 
påverkas av kulturella och andliga aspekter. För den allmänna livskvaliteten är hälsan 
viktig. Begreppet hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL) används inom forskningen och 
definieras av CDC (2016) som "en individs eller grupps upplevda fysiska och psykiska 
hälsa över tid". Kroppsliga förändringar som sker till följd av sjukdom och behandling 
av sjukdom kan begränsa människans möjligheter att uttrycka sin sexualitet på sättet 
hen önskar. Detta kan skada personens självkänsla, självförtroende och framkalla sorg. 
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Detta påverkar livet i stort men främst relationer med andra (Statens folkhälsoinstitut 
2012, s. 19).  
 
Samlag visar på olikheter i upplevelser mellan kvinnor och män. När kvinnor beskriver 
upplevelser av sexuell njutning har samlaget inte någon central roll. Det är inte en 
förutsättning med samlag för att uppleva sexuell hälsa, men samlaget hör till som en del 
av begreppet sexuell hälsa (Statens folkhälsoinstitut 2012, s. 20). Enligt 
nationalencyklopedin (u.å) är samlaget en handling där två eller flera personer 
sammanförs sexuellt. Vid vaginalt samlag leds mannens penis in i kvinnans vagina. 
Enligt Statens folkhälsoinstitut (2012, s. 20) har samlaget en känslomässig mening i 
människans sexuella relationer, som innefattar närhet till varandra, kärlek och intimitet. 
I samband med ålderdom avtar antalet samlag, exempelvis till följd av torra slemhinnor 
i vagina samt svårigheter med att få erektion. En annan orsak till antalet minskade 
samlag är att samhällets perspektiv och inställningar till innebörden av sexuell aktivitet 
och sexuell njutning förändrats. Sex är bredare än enbart samlag och det behövs inte 
samlag för upplevelse av sexuell njutning. Det uppstår ett dilemma om enbart samlag är 
definitionen och måttet av sex, eftersom vissa människor aldrig har samlag. Taylor och 
Davis (2006) menar att definitionen av vad sex är ser olika ut mellan människor och att 
sexualitet är mer komplicerat än mängden samlag som genomförs. Enligt Walsh och 
Berman (2004) har sexuell aktivitet ofta förklarats som samlag i tidigare forskning. 
Addis, Van Den Eeden, Wassel-Fyr, Vittinghoff, Brown och Thom (2006) definierar 
sexuell aktivitet som "varje aktivitet som är sexuellt upphetsande för dig, inklusive 
onani". 
 
 

Sexuell aktivitet efter hjärtinfarkt 
Efter hjärtinfarkt värdesätts sexualitet som en viktig aspekt av hälsa och livskvalitet. Det 
finns generella rekommendationer kring tidpunkt för återgång till sexuell aktivitet, trots 
detta finns det väldigt få evidensbaserade strategier gällande kvinnors sexualitet efter 
hjärtinfarkt (Abramsohn et. al. 2013). Flertalet undersökningar som genomförts visar att 
kvinnor och män som genomgått hjärtinfarkt rapporterar betydligt mindre sexuell 
aktivitet och tillfredställelse med sexuell aktivitet efter hjärtinfarkten, jämfört med 
innan. Färre kvinnor än män återgår till sexuell aktivitet efter hjärtinfarkt och kvinnor 
som återgår gör detta senare. De gör detta med lägre frekvens och med mindre 
tillfredställelse jämfört med männen. Trots detta har studier av sexuellt beteende mellan 
kvinnor och män efter hjärtinfarkt misslyckats att visa på könsskillnader gällande 
sexuell aktivitet (Dorory et al. 2000, s. 1283).  
 
Det kan ske förändringar gällande det sexuella intresset eftersom sexuell aktivitet efter 
hjärtinfarkt kan vara någonting som väcker känslor som oro, ångest och flertalet frågor 
hos den drabbade individen. Rädslan för att drabbas av ny hjärtinfarkt under sex eller att 
symtom som bröstsmärta ska uppstå är upplevelser som kvinnorna har med sig (Mosack 
et. al. 2009, s. 166). Det är vanligt den första tiden efter hjärtinfarkt med trötthet och 
upplevelser av mindre ork, samt att reagera med oro och nedstämhet. Eftersom 
hjärtinfarkt oftast är en livsavgörande händelse leder det till att den drabbade 
omvärderar sitt liv. Det är viktigt att lyssna på kroppen och ta det lugnare vid symtom 



4 
 

som bröstsmärta, andfåddhet och trötthet tills det passerat (Hjärt-Lungfonden 2016, ss. 
25-28). 
 
Enligt Sundbeck (2013, ss. 79–80) går det åt mycket energi till mentala förändringar i 
livet som följer med sjukdomen. Både den drabbade och dennes partner drabbas, ofta på 
grund av rädslan att orsaka skada. Efter diagnos är det vanligt att det intima handlar mer 
om kramar än penetrerande sex. Allt eftersom den drabbade tillfrisknar återgår det 
sexuella livet till vad det var innan insjuknandet. De hinder som finns för sexuell 
aktivitet är ofta egna värderingar och eventuella restsymtom av sjukdomen. Om de 
fysiska och/eller psykiska förutsättningarna har förändrats kommer det ta längre tid 
innan återgång till sexuell aktivitet. Oavsett om den drabbade friskförklaras eller 
behöver fortsatt vård via tillexempel hemsjukvård eller vårdhem avtar inte patientens 
sexualitet. 
 
Curtis (2015) skriver att det är vanligt med sexuella bekymmer bland hjärtpatienter och 
att det även inkluderar sexuella delar som inte berör samlaget, så som kramar, kyssar 
och oralsex. Sexuell aktivitet efter hjärtinfarkt anses som säker om patienten är 
hemodynamiskt stabil och kan utföra lättare aktiviteter, som att gå ett kvarter. Mindre 
än 1 % av alla akuta hjärtinfarkter är relaterade till sexuell aktivitet. Undersökningar 
visar att sexuell aktivitet är bra för hälsan och kan förebygga och behandla hjärt-
kärlsjukdom. Det visade sig att de som återgått till sexuell aktivitet mindre än en månad 
efter hjärtinfarkt hade 50 % mindre dödlighetsrisk det första året jämfört med de som 
inte hade återgått, de hade nästan fördubblat sin risk att dö det första året. 
 
 

Sexuell dysfunktion 
Sexuell dysfunktion får allt större uppmärksamhet i populärmedia, där begreppet sexuell 
dysfunktion används synonymt med sexuella problem och som kan definieras med 
emotionella eller fysiska aspekter av sexualitet (Træen & Olsen 2007). Sexuell 
dysfunktion är flitigt relaterat till fysiska och mentala förändringar som följer med 
sjukdom, som ångest, depression och medicinska biverkningar. Ofta sker det i 
kombination (Steinke 2010). Flertalet studier som genomförts visar att Betablockerare, 
som är ett vanligt läkemedel i behandlingen efter hjärtinfarkt leder till ökad trötthet och 
sexuell problematik (Ko et. al. 2002). Enligt Træen och Olsen (2007) leder fysiska 
symtom vid hjärtsjukdom som andningsbesvär, bröstsmärta och oregelbunden 
hjärtfrekvens till negativ uppfattning av den egna kroppen. Rädslan att skada kroppen 
leder till ett hämmat fysiskt och sexuellt beteende. Många män upplever 
erektionsproblematik, medan kvinnor rapporterar problem med sexuell upphetsning och 
smärttillstånd. McCall-Hosenfeld et. al. (2008) beskiver att sexuell dysfunktion är 
vanligt förekommande hos kvinnor med kardiovaskulära sjukdomar och att de 
bakomliggande orsakerna inte är väl beskrivna. Enligt Steinke (2010) kan sexuell 
dysfunktion bland kvinnor kategoriseras i brist på sexuell lust, oförmåga att bli 
upphetsad, oförmåga att nå klimax på ett fysisk och mentalt plan, vaginism - vilket 
innebär problem med kramper i vagina, som kan förhindra penetrering, och slutligen 
dyspareuni - vilket innebär smärta under samlag. Sexuell dysfunktion bland män har fått 
stor uppmärksamhet, framför allt när det kommer till utveckling av mediciner som 
behandling. Det finns alternativ för hur de ska handskas med erektionsproblematik brett 
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publicerat i böcker och på nätet. Sexuell dysfunktion bland kvinnor med kardiovaskulär 
sjukdom har fått begränsad uppmärksamhet.  
 
Vid ateroskleros är den kvinnliga dysfunktionen mindre utredd, även om sexuella 
problem är väl dokumenterade. Vid ateroskleros skadas troligen kvinnans 
klitorissvällkropp samtidigt som genomblödningen i vulvaområet minskar, vilket är 
nödvändigt att ha för en optimal sexuell respons. Kranskärlsskadors omfattning 
påverkar sexualiteten och det övriga fysiska livet (Sundbeck 2013, ss. 80–82). 
 
 

Patientundervisning och information runt sexuella frågor 
Patienter har en lagstadgad rätt att få information om vilka konsekvenser de kan få av 
sjukdom och/eller behandling. De har rätt till information utan att själva ta initiativ och 
be om det (ICNS etiska kod för sjuksköterskor, 2014). Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
beskriver hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet att ge information till patienter 
och närstående. Patientlagen (2014:821) fastställer patienters rätt att få information 
kring sitt hälsotillstånd och erhålla råd om tillvägagångsätt för att förhindra skada. 
Information skall ges individanpassat och utgå från patienters förutsättningar att ta emot 
information. Hälso- och sjukvårdspersonal ska förvissa sig om att patienten förstår 
innebörden i den information som getts. 
 
Kvinnor har ett stort informationsbehov gällande att sexuell dysfunktion är vanligt vid 
hjärtsjukdom (Steinke 2010, s. 156). I en studie av Saunamäki och Engström (2014) 
säger sig flertalet sjuksköterskor inneha kunskap om hur sexuell hälsa påverkas av 
sjukdom, läkemedel och kirurgiska ingrepp. Trots detta uppger sjuksköterskor att de har 
motstridiga känslor inför att prata med patienter om sexuell hälsa. Sjuksköteskor tycker 
det är svårt att tala om sexuell hälsa eftersom ämnet är tabubelagt och anses vara privat 
angelägenhet. Det finns inte någon tradition att prata om det, varken med patienter eller 
med kollegor. Sjuksköterskors privata inställning till sexualitet och hens eventuella 
fördomar är en vanlig orsak till att undvika ämnet. Vissa sjuksköterskor förutsätter att 
det är sekundärt för patienter att tala om sexuell hälsa i förhållande till 
sjukdomssituation och den behandling som patienten genomgår. Sexualiteten ses som 
en viktig del av patienternas liv, därför anser många sjuksköterskor att det var deras 
ansvar att ta upp sexuella frågor, medan andra sjuksköterskor anser att det är någon 
annans ansvar, tillexempel läkaren som har mer tid och erfarenhet att prata om känsliga 
ämnen. Orsaker att inte ta upp den sexuella hälsan med patienter kan vara tidsbrist, lite 
stöd från personal på avdelningen, få platser att tala i enrum på samt bristande kunskap 
hos sjuksköterskan som individ. En del sjuksköterskor tror att vissa patienter hoppas på 
att bli tillfrågade om den sexuella hälsan eftersom de kan vara blyga över att ta upp 
ämnet själva. Sjuksköterskor anser att de har ett ansvar att tillgodose patienters behov 
av information för att de inte ska drabbas av sexuell ohälsa. Enligt Saunamäki, 
Andersson och Engström (2010) påverkas förmågan att prata med patienter om sexuella 
frågor av sjuksköterskans erfarenheter. Sjuksköterskor var mer bekväma att samtala om 
sexuella problem med yngre patienter eftersom de ansåg att äldre patienter inte längre är 
sexuellt aktiva. 
 



6 
 

Att inte tillgodose patienters behov av information kan resultera i ett vårdlidande. 
Patienter som fråntas möjligheten att vara delaktig i sin egen vård och i utvecklingen 
mot hälsa, kan vållas ett vårdlidande. Vårdlidandet innebär att patienten genom vården 
blir förnekad i sitt lidande och att lidandet inte tas i beaktning. Det är viktigt att 
patientens önskningar och behov hamnar i fokus för att inte orsaka ett lidande som 
vårdpersonal (Dahlberg 2002, ss. 5–7). Den vanligaste orsaken till upplevt vårdlidande 
är när värdet som människa kränks. När värdigheten kränks fråntas möjligheten att 
fullständigt vara människa. Att inte se hela människan och dennes behov, bristande 
respekt vid tilltal till patienten eller att som vårdpersonal inte skydda i situationer som 
berör intima frågor kan leda till ett lidande orsakat av vården. Livslidandet kan beröra 
människan när hon råkar ut för sjukdom och om sjukdomen påverkar levandet med dess 
innehåll samt relationer med andra (Eriksson 1994).  
 
Sundbeck (2013, s. 82) nämner viktiga teman att ta upp vid patientundervisning efter 
hjärtinfarkt i relation till sexualitet, Kan man ha sex efter hjärtinfarkt utan att det är 
farligt? När kan man återgå till sexuell aktivitet? Finns det situationer då man ska 
undvika sex?  Vad kan man göra om man får bröstsmärta under tiden? Enligt Taylor och 
Davis (2006) är sjuksköterskor ofta rädda för att inte kunna svara på patienternas frågor 
om den sexuella hälsan, därför väntar de ofta på att patienten ska inleda samtalet. Det 
finns antaganden att vissa patienter är ovilliga att prata om den sexuella hälsan och att 
det bygger på patientens ålder (Taylor & Davis, 2006). Äldre patienter med sexuella 
problem undviker att ta upp frågan med vårdpersonal, de är rädda att det inte ska vara 
relevant i sammanhanget eller vara anstötande. Patienter ansåg att det är viktigt att 
sjuksköterskan är bekväm i sin roll vid sexrådgivning (Doherty, Byrne, Murphy & 
McGee 2010). Det är vårdpersonalens ansvar att öppna upp och främja dialog med 
patienten. Att vara närvarande och se till patientens behov är viktiga aspekter för att 
samtalet ska bli vårdande (Fredriksson 2003, ss. 57–58). 
 

 

PROBLEMFORMULERING 
Hjärtinfarkt medför förändring av livet med känslomässiga och kroppsliga upplevelser. 
Sexualiteten är en sådan faktor som kan komma att påverkas. Eftersom sexualitet är en 
grundläggande del i människors liv och i upplevelsen av hälsa, är det viktigt att 
sjuksköterskor innehar god kunskap om ämnet för att kunna utföra god omvårdnad. Den 
drabbade patienten har ett behov av information kopplat till sjukdomen och hur den 
påverkar livet. 
 
Forskning visar att kvinnor har minskad sexuell aktivitet efter hjärtinfarkt och att de 
känner mindre tillfredställelse jämfört med män. Trots att det är vanligt förekommande 
med sexuella problem bland båda könen är majoriteten av tillgänglig forskning utifrån 
manlig sexuell problematik.  
 
Kunskapen kring sexualitet efter hjärtinfarkt och hur den påverkas är i huvudsak 
insamlad från män, vilket innebär att kvinnor blir behandlade utifrån forskning gjord på 
män. Eftersom sjukdom kan uttryckas olika hos kvinnor och män, kan det medföra att 
kvinnor inte får den vård som är bäst lämpad och anpassad utifrån dem. Det är viktigt 
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att eftersträva jämlikhet i vården och sjuksköterskor möter patienter av båda könen som 
drabbats av hjärtinfarkt. Det är viktigt att inneha adekvat kunskap för att kunna bemöta 
kvinnor och deras behov av information gällande sexualiteten efter hjärtinfarkt. Detta 
för att kunna ge vård av god kvalitet och hjälpa kvinnor till upplevelsen av hälsa och 
välbefinnande.  
 
 
SYFTE 
Syftet med studien är att studera kvinnors sexualitet efter hjärtinfarkt. 
 
 
METOD 

Design  
Denna studie är en litteraturstudie utifrån ett tillvägagångssätt beskrivet av Axelsson 
(2012, s. 203–220). Axelsson (2012, s. 214) beskriver det som en fördel att använda 
både kvalitativa och kvantitativa artiklar, särskilt inom hälsa då verkligheten kan visas 
från olika vinklar och utifrån ett bredare perspektiv. Studien utförs efter planerad 
sökstrategi och valda artiklar granskas därefter noggrant. I och med att det inte finns 
mycket forskning inom det valda området valdes denna metod. Metoden ger bredd 
genom att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 
 
 

Urval  
Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna Medline och Cinahl. I Medline finns 
referenser till artiklar inom medicin, omvårdnad och sjukvård. Databasen Cinahl har 
referenser till artiklar, böcker och avhandlingar inom omvårdnad, sjukvård och 
folkhälsa. För att öka avgränsningen i det aktuella området är det enligt Axelsson (2012, 
ss. 209 – 210) lämpligt att använda sig av flera sökmotorer. 
  
 

Sökord  
Sökningen började med en pilotsökning för att ta reda på hur det aktuella 
forskningsläget ser ut utifrån Axelsson (2012, s. 208). Pilotsökningen visade att 
forsningen är begränsad inom detta problemområde. Sökningen fortsatte med databasen 
Medline genom fritextsökning. Sökorden var: heart attack OR myocardial infarction OR 
mi. Sedan gjordes ny sökning på female OR women. Därefter gjordes fritextsökningar 
på sexual*, sexuality och ”sex life”. Slutligen snävades sökningen in genom att 
kombinera de olika sökningarna, se Bilaga 1 för sökmatrisresultatet. Sökorden 
myocardial infarction, sexual* och women gav flest träffar i kombination och i relation 
till studiens syfte. 
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Inklusionskriterier 
Inklusionskriterier används för att hitta relevanta artiklar som ska inkluderas i studien 
(Axelsson 2012, ss. 209–210). Inledningsvis användes publiceringsåren 2007–2016 som 
ett inklusionskriterium. Då detta inte gav ett tillfredställande antal artiklar togs kriteriet 
bort. Artiklarna som valdes berörde kvinnor som genomgått en eller flera hjärtinfarkter 
och deras sexualitet i efterförloppet. Det valdes artiklar med både kvantitativ och 
kvalitativ ansats, för att samla så mycket kunskap som möjligt. Artiklarna var 
publicerade på engelska, var peer review granskade, abstract fanns tillgängligt. 
 
 

Data 
Fyra kvalitativa och sju kvantitativa artiklar motsvarade studiens syfte. Deltagarna som 
medverkade i de inkluderade studierna hade drabbats av hjärtinfarkt 24–72 timmar 
upptill 4,3 år innan deltagandet. De som intervjuades i ett tidigt skede följdes upp vid tre 
tillfällen inom ett år. Merparten av studierna är gjorda 3–12 månader efter insjuknandet. 
Artiklarna i denna litteraturstudie är från Danmark, Israel, Saudiarabien, Sverige, 
Turkiet och USA. I tre studier angavs ingen ålder på deltagarna, i övriga studier var 
deltagarna 18 – 80 år. 
 
De artiklar resultatet grundar sig på har nästan uteslutande fokuserat på sexualitet i 
heterosexuella partnerrelationer. Endast en artikel inkluderade en deltagare som levde i 
ett samkönat parförhållande (Abramsohn et. al. 2013). I denna uppsats används 
genomgående ordet partner för att det är en könsneutral benämning, till skillnad mot de 
inkluderade artiklarna som utgår från ett heterosexuellt perspektiv. De inkluderade 
artiklarna saknar definitioner av vad de avser med sexuell aktivitet.  
Vi valt att använda oss av definitionen "varje aktivitet som är sexuellt upphetsande, 
inklusive onani”. 
 
 

Bearbetning och analys 
Relevanta artiklars abstrakt lästes. De artiklar som inte svarade på studiens syfte 
sorterades bort. Utvalda artiklar lästes i sin helhet och en sista utsortering skedde utifrån 
inklusionskriterierna. Artiklarna analyserades genom att läsas flera gånger för att få 
tydlig bild av innehållet, samtidigt skrevs stödanteckningar för varje artikel. Därefter 
sammanställdes alla artiklars syfte, metod, urval och resultat. Detta gjordes i enlighet 
med analysmetoden i Axelsson (2012, s 212–215). I Bilaga 2 redovisas 
artikelgranskningen i speciell mall framtagen av Akademin för vård, arbetsliv och 
välfärd (2016, s. 13). Slutligen bearbetades stödanteckningarna och artikelgranskningen 
utifrån studiens syfte och fyra genomgående teman framkom. 
 
 

Etik 
De inkluderade artiklarna är vetenskapligt granskade och etiskt godkända 
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RESULTAT 
 
I resultatet har 11 vetenskapliga artiklar använts för att studera kvinnors sexualitet efter 
hjärtinfarkt. Det redovisas i fyra teman, vilka är den sexuella aktiviteten, själsliga och 
kroppsliga upplevelser, betydelsen av relationer och information från hälso- och 
sjukvårdspersonal.  
 
 

Den sexuella aktiviteten 
 
Generellt har studierna påvisat att kvinnors sexualitet förändrats av hjärtinfarktens 
inverkan. I en studie från Saudiarabien (Eyada & Atwa 2007) fann författarna att av 35 
kvinnor  ansåg  35 %  att sexuell aktivitet var en högt prioriterad faktor i livet och 8.6 % 
ansåg att det inte var viktigt. Alla deltagare uttryckte att de inte var sexuellt aktiva i 
samma utsträckning som innan hjärtinfarkten. Cirka 49 % av patienterna återgick till 
sina sexuella relationer, dock var det ingen av deltagarna som uppgav hög grad av 
tillfredställelse med sexlivet. Flera av deltagarna i en studie från USA (Abramsohn et. 
al. 2013) uppgav att sexuell aktivitet var mindre frekvent efter hjärtinfarkten, samtidigt 
som den icke sexuella intimiteten ökade och tillfredställelsen var högre. Enligt 
Abramsohn et. al. (2013) och Søderberg et. al. (2013) utryckte vissa deltagare oväntade 
positiva förändringar, karakteriserade av ökad intimitet med mer tid till att mysa, 
kramas och hålla handen.  
 
Av 130 sexuellt aktiva kvinnor i den amerikanska studien (Papadopoulos, Beaumont, 
Shelley & Larrimore 1983) var det 27.4 % som förblev sexuellt aktiva i samma 
utsträckning som innan hjärtinfarkten och 44 % ökade frekvensen av sexuell aktivitet. 
Av de som ökade frekvensen hade 68 % varit rädda inför att återgå till sexuell aktivitet. 
I en annan amerikansk studie (Lindanu et. al. 2012) hade 59 % av de 4340 som var 
sexuellt aktiva innan hjärtinfarkten sex mer sällan än tolv månader efter hjärtinfarkten. 
Ett år efter hjärtinfarkten rapporterade 13 % av kvinnorna att de var sexuellt inaktiva. 
 
Tiden för återgång till sexuella aktiviteter varierade bland deltagarna. De flesta hade 
återgått till sexuell aktivitet inom 11 veckor efter hjärtinfarkten (Abramsohn et. al. 
2013; Eyada & Atwa 2007; Papadopoulos et. al 1983). Bland merparten av kvinnorna i 
en israelisk studie som jämförde sexuell aktivitet hos kvinnor och män (Dorory, Kravetz 
& Weingarten 2000) skedde återgång till sexuell aktivitet tre till sex månader efter en 
första akut hjärtinfarkt. Av de som återgick till sexuell aktivitet i den Saudiarabiska 
studien vägrade 25–50 % av 35 kvinnor att utföra sexuella handlingar på partnern, 
medan ingen vägrade sexuella handlingar utförda av partnern. Av kvinnorna som inte 
återgått till sexuell aktivitet uttryckte 83.3 % av dessa betydligt lägre sexuell lust 
jämfört med innan sjukdomen (Eyada & Atwa 2007).   
 
I studien som jämförde sexuell aktivitet bland kvinnor och män efter en första akut 
hjärtinfarkt rapporterade kvinnorna mindre sexuell aktivitet och lägre tillfredställelse 
jämfört med männen efter hjärtinfarkten. Frekvensen och tillfredställelsen av sexuell 
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aktivitet kunde avta som en konsekvens av sjukdomen (Dorory, Kravetz & Weingarten 
2000). 
 
I den danska studien (Søderberg, Johansen, Herning & Berg 2013) upplevde deltagarna 
ett förändrat sexuellt liv, karaktäriserat av större behov av intimitet, ömhet och omsorg 
framför samlag. Det kunde leda till obalans i relationer om partnerns sexuella lust 
förblev oförändrad. De flesta upplevde minskad sexuell lust efter hjärtinfarkten, endast 
en kvinna rapporterade ökad lust. Vissa deltagare indikerade att bristande lust var svårt 
att prata om samt missförstående mellan de själva och partnern. De beskrev svårigheter 
att uttrycka när och hur de kunde återgå till sexlivet. Några rapporterade att sexualiteten 
inte hade högsta prioritet i livet innan infarkten och att det inte förändrats. Samlag var 
nödvändigtvis inte en central del, några uppgav att de var förmögna att uppfylla det 
sexuella behovet själva i fall där deras partner hade lägre sexuell lust (Papadopoulos et. 
al 1983). I studien Abramsohn et. al. (2013) beskrev en kvinna att förlusten av den 
sexuella lusten var på grund av behandling för depression som uppkom efter 
hjärtinfarkten. 
 
Sexlivet uppgavs som oförändrat efter hjärtinfarkten bland några deltagare (Abramsohn 
et. al. 2013; Papadopoulos et. al 1983; Sundler, Dahlberg & Ekenstam 2009; Søderberg 
et. al. 2013). För en del förändrades sexlivet och ett sexuellt liv var viktigt för vissa, 
medan andra ansåg att det inte var viktigt. Några upplevde att det inte var viktigt över 
en period efter infarkten, men att de önskade att fortsätta med ett normalt sexuellt liv 
(Søderberg et. al. 2013). I en studie från USA (Hamilton & Seidman 1993) fann 
författarna att ingen av kvinnorna tyckte att sexlivet var som tidigare, alla rapporterade 
någon form av förändring. Kvinnorna beskrev sexualiteten som en viktig del av livet 
med partnern och alla som var sexuellt aktiva innan hjärtinfarkten återgick till sexuell 
aktivitet. Sex var för några en central aspekt av livet och detta kom till uttryck av en 
kvinna som beskrev det som något som måste njutas av medan man lever (Søderberg et. 
al. 2013). Anledningen till att 23 av 130 deltagare inte återgick till någon form av 
sexuell aktivitet var förlusten av sexuell lust, rädsla, partnerns rädsla, de njöt inte av sex 
innan, de hade ingen partner, partnern var sjuk, impotent sedan tidigare eller de var 
rädda att ett hemligt förhållande skulle komma ut om de dog (Papadopoulos et. al 
1983). 
 
Det skedde förändringar relaterade till kvaliteten av sexuell aktivitet efter hjärtinfarkt 
bland kvinnorna. Många beskrev kvaliteten av sexlivet efteråt i termer av minskad 
frekvens men med ökad tillfredställelse (Abramsohn et. al. 2013).  Kvaliteten av 
sexlivet beskrevs som bättre av några, medan majoriteten tyckte det blivit sämre 
(Sundler, Dahlberg & Ekenstam 2009; Papadopoulos, Beaumont, Shelley & Larrimore 
1983 ). I en svensk studie uppgav en av deltagarna att det gäller att ta vara på de stunder 
man får (Sundler, Dahlberg & Ekenstam 2009). Frekvensen och kvaliteten av sexuell 
aktivitet efter hjärtinfarkten beskrevs i teman som att det inte var en stor grej längre, 
man kan ta det eller lämna det, när vi har sex är det acceptabelt eller att det var okej. 
Sex efter hjärtinfarkt uttrycktes som att livet bekräftades och vikten att återfå känslan av 
normalitet. En deltagare beskrev det som att hon inte enbart ville identifiera sig som 
kvinnan som haft hjärtinfarkt (Abramsohn et. al. 2013). 
  



11 
 

Sexualitet involverade både samlag och intimitet på ett psykiskt och emotionellt plan. 
Sexualitet verkade bli speciellt meningsfullt när känsla och känslor kom i kontakt med 
varandra. Det kunde beskrivas som längtan efter närhet och kontakt, det behövde inte 
enbart handla om samlag. En informant upplevde att hennes sexliv förändrades med 
åldern och att det inte berodde på hjärtinfarkten (Sundler, Dahlberg & Ekenstam 2009).  
 
Sexuella problem som brist på sexuell lust och vaginal torrhet kunde existera både innan 
och efter hjärtinfarkten. Det var många gånger relaterat till medicinska problem, 
utmattning, klimakteriet och läkemedelsbiverkningar (Abramsohn et. al. 2013). 
Deltagarna rapporterade att det uppkommit nya sexuella bekymmer i efterförloppet av 
hjärtinfarkten. Ett exempel var att de ändrat ställningar under sex (Abramsohn et. al. 
2013; Papadopoulos et. al 1983). Vissa positioner tryckte mot bröstet och det fanns en 
oro att häftklamrar från öppen hjärtkirurgi skulle öppna upp sig (Abramsohn et. al. 
2013). Nu hade de istället mer oralsex, onani och att kvinnan var överst vid samlag 
(Papadopoulos et. al 1983). 
 
I en stor amerikansk studie (McCall-Hosenfeld et. al. 2008) fann författarna att 
majoriteten av kvinnorna var nöjda med sin sexuella situation. De som var missnöjda 
var det på grund av rädsla. Det var minimalt högre missnöje bland de som använde 
betablockerare. De som rapporterade att de var nöjda sexuellt var äldre och hade högre 
familjeinkomst samt förknippades med få riskfaktorer för att få hjärtinfarkt.  
 

Själsliga och kroppsliga upplevelser 
 
Ett övergripande tema i studierna var rädsla kopplat till att engagera sig i sexuell 
aktivitet. Rädslan för en ny hjärtinfarkt eller att dö under samlaget var vanliga känslor 
som uppkom bland kvinnorna (Eyada & Atwa 2007; Oskay, Can & Camc 2015; 
Papadopoulos et. al 1983; Stevens & Thomas 2012; Søderberg et. al. 2013). I många 
fall var rädsla identifierat som den drivande faktorn bakom kvinnors förlust av 
sexualitet efter hjärtinfarkt. Detta kom till utryck av en kvinna som uteslöt sex efter att 
hjärtklappningen under sexuell aktivitet skrämde henne. En annan kvinna berättade att 
hon inte visste att det kunde existera problem för än hon upplevt sex efter hjärtinfarkt. 
Hennes hjärta slog snabbt och hon ansåg att det var på grund av hennes rädsla 
(Abramsohn et. al. 2013). I studien Papadopoulos et. al (1983) utryckte hälften av 84 
patienter som tidigare varit sexuellt aktiva, rädsla inför att återgå till sexuell aktivitet. 
De var bland annat rädda för bröstsmärta, dålig kvalité på sexlivet, att partnern inte 
skulle vara attraherad av dem. Av patienterna utvecklade 30 % oro. De var oroade om 
sexuell aktivitet skulle vara säker, om det skulle vara som innan relaterat till kvaliteten 
och hur lång tid det skulle ta innan återgång till sexuell aktivitet.  
 
I studien från Turkiet rapporterade kvinnorna lägre lust, lubrikation och större 
utbredning av sexuell problematik i jämförelse med kvinnor som inte diagnostiserats 
med hjärtinfarkt (Oskay, Can & Camc 2015). Några beskrev att orgasm var svårare att 
uppnå (Oskay, Can & Camc 2015; Søderberg et. al. 2013). Samtidigt kom de ihåg och 
saknade den njutbara känslan av det välbefinnande som följer efter orgasmen 
(Søderberg et. al. 2013). 
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Det existerade existentiell osäkerhet orsakad av hjärtinfarkten, vilket påverkade 
kvinnornas sexualitet negativt. Sjukdomen skapade kroppslig osäkerhet vilket 
involverade samlag (Sundler, Dahlberg & Ekenstam 2009). Kvinnorna var försiktiga 
under samlag relaterat till ökad uppmärksamhet av kroppsliga signaler och symtom som 
uppstod under sex. Några upplevde symtom som smärta i hjärtat eller hjärtklappning. 
Detta reducerade njutningen och frekvensen av samlag, samtidigt som upplevelsen av 
dessa symtom ledde till rädsla och avbrott som följd (Søderberg et. al. 2013). 
 
Efter hjärtinfarkt rapporterades symtom som andnöd (Hamilton & Seidman 1993; 
Papadopoulos et. al 1983; Søderberg et. al. 2013), svettningar, obehag i bröstet och 
kärlkramp av flertalet kvinnor under sexuell aktivitet (Hamilton & Seidman 1993; 
Papadopoulos et. al 1983). Det förekom utmattning hos ett fåtal kvinnor som fortsatte 
med sexuella aktiviteter efter hjärtinfarkt (Papadopoulos et. al 1983). I studien av 
Hamilton och Seidman (1993) rapporterade kvinnor kärlkramp och obehag i bröstet i 
större utsträckning än män. Av patienterna i studien av Papadopoulos et. al (1983) 
uppgav nästan hälften att de kände sig deprimerade efter hjärtinfarkten och några blev 
det på grund av symtomen som uppstod under sex. 
 
Nervositet och ångest försenade återgången till ett sexuellt liv och ångesten var nära 
relaterat till de symtom som upplevdes under sex. Vissa patienter kände även ångest 
inför återgång till sexuell aktivitet (Søderberg et. al. 2013). Hos de kvinnor som avstod 
sex eller var missnöjda, identifierades en rädsla för att sex skulle leda till hjärtskada 
(McCall-Hosenfeld et. al. 2008). Trots rädslan kände majoriteten av kvinnorna 
motivation inför att återgå till sexuell aktivitet. Många var motiverade till sex för 
närheten till partnern, andra sökte enbart kroppslig njutning eller för att tillfredsställa 
partnern (Abramsohn et. al. 2013). Några utryckte ingen ångest eller osäkerhet i relation 
till sexuell fysisk aktivitet. Kvinnorna kände sig förändrade och utmattade efter 
hjärtinfarkten. Att lida av utmattning var ett problem i det dagliga livet. En del kvinnor 
upplevde trötthet, medan andra upplevde överväldigande utmattning (Søderberg et. al. 
2013).  Detta ledde till att kvinnor inte var förmögna att gå till jobbet eller delta i sociala 
tillställningar (Stevens & Thomas 2012; Søderberg et. al. 2013). För några kvinnor var 
utmattning främsta orsaken att inte återgå till sexuellt liv och ett litet antal deltagare 
stängde helt ner sin sexualitet. Dessa kvinnor hade inte tillräckligt med energi till att 
tänka på det sexuella livet och tvivlade på om de någonsin kunde starta det igen. Detta 
på grund av bristande energi och psykiska besvär. Alla kämpade för att anpassa sexuella 
aktiviteter till en ny livssituation där hjärtsjukdom var ständigt närvarande för dem 
(Søderberg et. al. 2013). Hjärtinfarkten orsakade några kvinnor mer ensamhet eftersom 
de inte hade ork att vara sociala, vilket begränsade deras livsvärld (Sundler, Dahlberg & 
Ekenstam 2009).  
 
 

Betydelsen av relationer 
 
Meningsfulla nära relationer var en källa till hälsa och välbefinnande. I kvinnornas nära 
relationer existerade en helhet av kroppen som inkluderade aspekter av sexualiteten. 
Efter hjärtinfarkten blev nära relationer bättre och ytliga relationer sämre (Sundler, 
Dahlberg & Ekenstam 2009). Större distans i relationen var relaterad till kvaliteten av 
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sex hos merpartern av deltagarna. Av 23 stycken som inte återgick till sexuell aktivitet 
hade 30 % närmare känslomässig relation med partnern och 52 % hade sämre 
känslomässig relation. Av 61 som återgick till sexuell aktivitet efter hjärtinfarkt hade 28 
% fått närmare emotionell relation till partnern och 25 % av kvinnorna hade mer distans 
till partnern (Papadopoulos et. al 1983).  De bra relationerna gav kvinnorna energi, 
livslust och glädje. En deltagare som innan hjärtinfarkten hade en nära relation med 
mycket kramar och kyssar upplevde efterförloppet av hjärtinfarkten som något positivt, 
då hon erhöll en djupare relation. Både kvinnan och hennes partner blev mer medvetna 
om kroppslig kontakt och tacksamhet till varandra. En annan informant uppgav att 
relationen efter hjärtinfarkten blivit bättre med ett innehåll av mer beröring och 
kamratskap. Närhet och ömhet fick större betydelse efter hjärtinfarkten, många uppgav 
att sexualitet och livet tillsammans med partnern inte begränsades på grund av 
sjukdomen (Sundler, Dahlberg & Ekenstam 2009). 
 
Sexuella förväntningar kunde vara svåra att uttrycka till partnern efter infarkten. 
Kroppslig kontakt kunde misstolkas och leda till disharmoni i det sexuella livet. 
Intimiteten var komplicerad eftersom fysisk kontakt kunde vara en påminnelse av ett 
sexliv som inte fungerande tillfredställande (Søderberg et. al. 2013). Sexualitet var både 
samlag och att dela kärleken med en annan människa genom närhet. Relationer kunde 
ge känsla av styrka, lycka och livsglädje. Nära relationer och sexualitet var integrerad i 
deras levda kropp och var på det sättet väsentlig för hur de upplevde sin livsvärld. Några 
uppgav att de vid första sexet efter hjärtinfarkten tillsammans med partnern var 
försiktiga och tvekande, det var som att vara nya för varandra igen (Sundler, Dahlberg 
& Ekenstam 2009). 
 
 

Information från Hälso- och sjukvårdspersonal 
 
Majoriteten av informanterna i studien (Abramsohn et. al. 2013) uppgav att de inte 
mindes om de fått instruktioner från läkaren gällande återgång till sex i efterförloppet av 
hjärtinfarkten. De få som erhöll information inledde diskussionen själva vid tidpunkten 
för utskrivning. De som fick instruktioner gällande sex var speciellt oroade kring 
säkerheten i termer av ansträngning och tidpunkt för återgång. Många uppgav att 
instruktionerna de fick upplevdes som överväldigande och otillfredsställande. 
Informationen var inte tillräcklig och svår att förstå. En kvinna berättade att hon frågade 
läkaren när hon kunde ha sex igen och fick svaret att det gick bra när hon kunde gå upp 
för två våningar utan att bli andfådd. Kvinnan upplevde informationen som otillräcklig 
då hon innan infarkten knappt kunde gå två trappor utan att bli andfådd. En annan 
kvinna frågade när hon kunde ha sexuella relationer igen och läkaren sa att det var upp 
till henne och hur hon mådde. Hon upplevde att detta inte var ett tillfredställande svar. 
 
Vidare framkom det i studien att vissa erhöll skriftlig information som inkluderade en 
kort beskrivning om ”sex som är säkert”. De förväntade sig ingen rådgivning från hälso- 
och sjukvårdspersonalen, men det hade varit okej om personalen frågat om de ville 
erhålla information eller inte gällande sex efter hjärtinfarkt (Abramsohn et. al. 2013).  
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Ingen av deltagarna i studien (Oskay, Can & Camc 2015) rapporterade att det fått 
konsultation kring återgång till sexuell aktivitet efter hjärtinfarkt, medan studien 
(Papadopoulos et. al 1983) visade att 48 % fick information om sexuell aktivitet innan 
utskrivning från antingen läkare, sjuksköterska eller informationsmaterial. Av de som 
fick sexuella instruktioner var över hälften rädda inför återupptagandet av sexuell 
aktivitet. Den enda signifikanta indikatorn i studien (Lindanu et. al. 2012) för minskad 
sexuell aktivitet hos kvinnor var utebliven information och instruktioner om sex efter 
hjärtinfarkt. 
 
Författarna fann att det var mer troligt att gifta kvinnor fick information om återgång till 
sexuell aktivitet än ogifta, samtidigt som de ogifta och sexuellt aktiva var mindre 
benägna att diskutera sex med sin läkare (Lindanu et. al. 2012). 
 
Deltagare i studien av Abrahmsohn e. al. (2013)  ansåg att det skulle finnas effektivare 
inventioner för att förbättra sexuella utfall efter hjärtinfarkt bland kvinnor. 
Övergripande uttryckte de att konsultation med sjukvårdspersonal efter utskrivning 
skulle vara ett lämpligt tillfälle att ta upp frågor om sex efter sjukdomen. Intima ämnen 
som sex skulle hanteras med diskretion och av personer de kände, exempelvis 
sjuksköterskan i rehabilitationskliniken eller av läkaren (Abramsohn et. al. 2013). Några 
ville att informationen kring sex efter hjärtinfarkt också skulle ges till partnern, eftersom 
de uttryckte att det var utmanande att förklara implikationerna av hjärtinfarkt för dem 
(Abramsohn et. al. 2013; Papadopoulos et. al 1983). Sjukdomen är inte synlig och 
kvinnorna kände att det var svårt att förklara konsekvenser som exempelvis utmattning 
(Søderberg et. al. 2013). 
 
Vidare skriver Søderberg et. al. (2013) att några kände det som ett svek mot partnern att 
prata om det gemensamma sexlivet med andra. Kvinnorna i studien (Sundler, Dahlberg 
& Ekenstam 2009) uppgav att sexualitet var något personligt och privat och att de var 
ovana att reflektera och dela intima aspekter med andra. En deltagare uppgav att det var 
lättare att prata med vänner än vårdpersonal. Alla intervjuade kvinnor i studien 
(Abramsohn et. al. 2013) kände att läkaren skulle ta upp ämnet om återgång till sexuell 
aktivitet efter hjärtinfarkt. I studien Søderberg et. al. (2013) upplevdes det lättare att 
kommunicera om sexlivet om partnern led av erektionsproblem både före och efter 
hjärtinfarkten. 
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DISKUSSION 
 

Metoddiskussion  
 
Denna kandidatuppsats har skrivits med avsikten att studera kvinnors sexualitet efter en 
hjärtinfarkt. Vi har utgått från Axelsons modell (2012, ss. 203-220) då den riktar sig till 
litteraturstudier och erbjuder ett bra sätt att skapa överblick över forskningsområdet. 
Dessutom är modellen tydlig och enkel att följa. Genom att använda oss av denna 
modell kunde vi strukturerat och systematiskt besvara denna studies syfte. 
 
Vi använde oss av databaserna Medline och Cinahl i litteratursökningen. Samt gjorde 
frisökningar i sökmotorn Google scholar och högskolebibliotekets söktjänst Summon 
2,0, för att minska risken att vi missat relevanta artiklar. Inledningsvis ansåg vi att 
forskning publicerad senaste 10 åren var relevant. Detta gav inte ett tillfredställande 
resultat varpå kriteriet med publiceringsår togs bort. Enligt Axelsson (2012, s. 208) är 
det viktigt att inkludera artiklar som handlar om det som studien avser. För att minska 
risken att missa relevanta studier använde vi mycket tid på att läsa abstracts. Efter att 
läst abstrakt och artiklar som fanns tillgängliga som fulltext beställdes fyra artiklar via 
biblioteket som papperskopior, tre av dessa studier användes sedan i denna 
litteraturstudie. Datainsamlingen tog tid och var svår eftersom det inte finns mycket 
forskning sedan tidigare inom området.  
 
Initialt var syftet att beskriva kvinnors upplevelse av den sexuella hälsan efter 
hjärtinfarkt. Det visade sig dock då vi analyserat de utvalda artiklarna att det egentliga 
syftet var att beskriva kvinnor sexualitet, varpå studiens syfte ändrades. 
 
Vi valde att använda fyra kvalitativa och sju kvantitativa studier. De kvantitativa 
artiklarna upplevdes svåra att analysera, eftersom det är svårt att få ner tabeller och 
siffror till beskrivande text. Artiklarna kommer från Danmark, Israel, Saudiarabien, 
Sverige, Turkiet och USA. Detta skulle kunna ses som en styrka då de representerar 
olika delar av världen, även om inte alla världsdelar finns representerade. En nackdel 
kan vara eventuella kulturella skillnader, som kan påverka resultatet beroende på hur 
sexualitet och sexuell hälsa ses i olika länder. 
 
Det är en styrka att de inkluderade artiklarna har olika författare eftersom författarna har 
olika förförståelser och uppfattningar, vilket kan ge olika resultat. En annan styrka med 
examensarbetet är att artiklarna granskades separat och sedan gemensamt för att 
minimera risker att något viktigt innehåll misstolkats, eftersom artiklarna är skrivna på 
engelska. Som författare är vi medvetna om vår förförståelse och kan därmed synliggöra 
den och inte låta den påverka studieresultatet. Det har gjort att vi inte tolkat resultaten 
utifrån personliga förväntningar eller förutfattade meningar. Det är en brist att de 
inkluderade artiklarna utgår från samkönade parrelationer, eftersom att det inte ger bred 
inblick i kvinnors sexualitet efter hjärtinfarkt.  
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Resultatdiskussion  
 
Resultatet behandlade kvinnors sexualitet utifrån fyra teman, vilka var den sexuella 
aktiviteten, själsliga och kroppsliga upplevelser, betydelsen av relationer och 
information från hälso- och sjukvårdspersonal. Resultatet visar på förändringar relaterat 
till kvinnors sexuella mönster, frekvens av sexuell aktivitet och lust. Dessa förändringar 
var relaterade till rädslan för symtom som uppstod under sexuell aktivitet, ny 
hjärtinfarkt eller andra kroppsliga symtom som exempelvis hjärtklappning. Dessa 
symtom kunde reducera njutningen under sexuell aktivitet. Vidare framkom det att 
relationer och närhet till sin partner var betydelsefulla. Informationen från hälso- och 
sjukvårdspersonal var många gånger otillräcklig och svår att förstå. De flesta tyckte att 
det borde ske förbättringar gällande informationen kring sexualitet efter hjärtinfarkt och 
att informationen kunde ges efter utskrivning. Det var bra om informationen även gavs 
till partnern, eftersom kvinnor ansåg att det kunde vara svårt att förklara hur 
hjärtinfarkten påverkade dem. De ansåg även att det skulle vara bra om 
hälsosjukvårdspersonalen tog upp diskussionen om sex efter hjärtinfarkt. Orsaken hos 
vissa kvinnor till minskad sexuell aktivitet var utebliven information och instruktioner 
eftersom det ledde till osäkerhet. Följande diskussion behandlar de viktigaste fynden 
som framkommit ur resultatdelen. 
 
Resultatet tydliggör motstridigheter i relation till sjukvårdens informationsgivande av 
sexualitet efter hjärtinfarkt. Trots att det förekom att kvinnorna i studierna erhållit 
information, var det som mest 48 % i en av artiklarna. Trots information om sexualitet 
var det vanligt att deltagarna inte mindes den, att det kvarstod känslor av rädsla och 
otillfredsställelse. Informationen var svår att förstå och räckte ofta inte till. Vidare 
framkommer det att kvinnor själva anser att det borde ske förbättringar gällande 
informationsgivning kring sexualitet efter hjärtinfarkt. I den australiensiska studien 
beskriver Jackson et. al. (2000) kvinnors återhämtning efter hjärtinfarkt som en 
komplex process, den efterföljande känslomässiga och fysiska krisen kan påverka 
kvinnors förståelse och minne. Detta kan leda till att kvinnor inte minns eller förstår 
given information. Författarna poängterar vikten av att tillhandahålla relevant 
information på ett sätt som förstås. Det mest framgångsrika sättet i denna studie var att 
komplettera den muntliga informationen med skriftlig information, samt att ge 
kvinnorna möjlighet att via telefonrådgivning få svar på eventuella frågor. I studien 
framkommer det att kvinnor önskar konsultation rörande sexualiteten efter hjärtinfarkt 
efter utskrivning från sjukhuset. Utifrån egna erfarenheter av att tidigare arbetat som 
undersköterska på en hjärtintensivavdelning är sjukhusvistelsen vanligen kort efter 
hjärtinfarkt. Det är därför viktigt att information om sexualitet efter hjärtinfarkt ges vid 
uppföljning. Eftersom det kan vara mycket information på kort tid för den inneliggande 
patienten och att det kan vara svårt att tillgodose sig all information. I Nationella 
riktlinjer för hjärtsjukvård (2015) skriver Socialstyrelsen att hjärtinfarkt ofta kommer 
plötsligt och oväntat, som kan leda till en upplevd kris. Patienten kan därför ha svårt att 
ta till sig den information hon får vid ett och samma tillfälle. Det är viktigt att 
kombinera muntlig och skriftlig information. 
 
Det framkom i resultatet att en orsak till minskad sexuell aktivitet var utebliven eller 
otillräcklig information i ämnet, vilket ledde till osäkerhet bland kvinnor. Några ansåg 
att det var hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar att ta upp samtalet om sex efter 
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hjärtinfarkt. Hälso- och sjukvårdspersonalens informationsgivande bör förbättras för att 
förhindra att bristande information är orsaken till att många kvinnor inte återgår till 
sexuell aktivitet efter hjärtinfarkt. Det gjordes 2007 en Svensk nationell undersökning 
på 73 av 75 svenska sjukhus som behandlar patienter med akut hjärtinfarkt och 48 
sjukhus med hjärtrehabiliteringsprogram. Det visade sig att personal saknade 
tillfredställande kompetens om sexualitet i relation till hjärtsjukdom. De saknade även 
relevant informationsmaterial, vilket ledde till att patienter och patientens partner inte 
fick relevant och tillräcklig information, trots att sexualitet är viktig i människors liv 
(Ivarsson, Fridlund & Sjöberg, 2009). En annan svensk studie av Saunamäki & 
Engström (2014) visar att sjuksköterskor har uppfattningen att gamla patienter inte 
längre är sexuellt aktiva och att de inte pratar om sexualiteten med den äldre 
generationen De pratar endast om sexualitet med yngre patienter och patienter utan 
allvarliga diagnoser, eftersom sjuksköterskorna ansåg att de är dem som är sexuellt 
aktiva. Om sjuksköterskor har inställningen att yngre och äldre patienter är sexuellt 
aktiva oberoende av diagnos, skulle de prata om sexualiteten med alla och därmed 
förhindra utebliven information om sex. 
 
Enligt Woloski-Wruble, Oliel, Leefsma och Hochner-Celnikier (2010) bör sexuella 
hälsofrågor inkluderas i hälso- och sjukvårdspersonalens samtal med patienter i alla 
åldrar. Albarran & Bridger (1997) skriver att vårdpersonal med nödvändig pedagogisk 
färdighet om sexualitet efter hjärtsjukdom kan tillhandahålla information som bidrar till 
lindring av patienters rädsla och därmed höja livskvalitén, då missuppfattningen finns 
att sexuell aktivitetet är farligt vid kranskärlssjukdom. Tydliga rutiner på arbetsplatser 
underlättar och avdramatiserar, att gå in i samtalet med lätthet och sedan anpassa 
samtalet efter patienten (Saunamäki & Engström, 2014). Redan på nittiotalet i studien 
av Levis och Bro (1994) konstaterades att sjuksköterskeutbildningen bör förbättras så 
att biologiska, psykologiska och sociala aspekter av sexualitet inkluderas mer. 
Författarna anser att sexualitet borde vara integrerad i sjuksköterskeutbildningen. 
Sexualitet blir på så sett naturlig att prata om, på samma sätt som vi idag diskuterar 
toalettvanor och avföringens konsistens med patienter. 
 
Resultatet visar på upplevt lidande bland patienterna. Dels ett livslidande som är kopplat 
till sjukdomens konsekvenser i sig, men också ett vårdlidande som orsakas av bristande 
informationsgivning från personalen och personalens bristande kunskap i ämnet om 
sexualitet efter hjärtinfarkt. Ett vårdlidande kan förebyggas om sjuksköterskan ger 
tillräcklig och förståelig information samt anpassar informationen efter patientens 
behov. 
 
I majoriteten av artiklarna var kvinnorna i medelåldern och i några artiklar hade 
kvinnorna nått menopaus. I en artikel där kvinnorna var <65 hade 88 % nått menopaus. 
Det kan vara svårt att veta om sexuella bekymmer som uppstod berodde på 
hjärtinfarktens inverkan eller om det var effekter av menopausen. Woloski-Wruble, 
Oliel, Leefsma & Hochner-Celnikier (2010) skriver att kvinnan når menopaus ungefär i 
50 årsåldern, menopausen kännetecknas av hormonella förändringar som kan vara 
komplicerade. Bland annat minskar nivåer av testosteron och Dehydroepiandrosteron, 
vilket kan påverka kvinnors sexualitet. Forskare har mestadels koncentrerat sig på 
menopausens sexuella dysfunktioner som upphetsning och orgasm istället för 
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mångfalden av normal sexuell funktion och aktivitet. Trots det innebär inte klimakteriet 
att kvinnor kommer till en ”sex paus”.  
 
Resultatet visade på förekomst av depression bland kvinnor, som konsekvens av 
hjärtinfarkt. Bodlund (2005) skriver att sexuella problem är vanligt förekommande vid 
depression, främst handlar det om minskad sexuell lust och svårigheter att nå klimax. 
Behandling med antidepressiva läkemedel som SSRI-preparat har också negativ 
inverkan på den sexuella funktionen och lusten. Detta kan komma att påverka resultatet 
eftersom det kan vara svårt att veta om sexualiteten påverkats av hjärtinfarkten i sig 
eller på grund av depressiva symtom som uppkommit som konsekvens av infarkten. Det 
är viktigt att kvinnor får information om depression efter hjärtinfarkt för att 
medvetandegöra att depression och dess behandling kan medföra sexuell problematik. 
Att ge adekvat och tillräcklig information om sexualitet efter hjärtinfarkt, kan bidra till 
hållbar utveckling genom att främja hälsa och välbefinnande och därmed minska 
andelen sjukskrivningar. 
 
Majoriteten av studierna hänvisar sexualitet till partnerförhållanden och förekomst av 
samlag. Vidare forskning behövs som utgår från sexualitet och sexuell aktivitet utan 
fokus på partnerrelationer och samlagsfrekvens och som något unikt för alla individer. 
Det vore önskvärt med bred definition som visar att det kan vara sexuella handlingar 
med eller utan partner och innehåller olika handlingar med eller utan penetrerande sex. 
Många lever ensamma, har inte samlag men har fortfarande sexualitet och ett sexuellt 
liv. Idag finns ingen fastställd definition av sexuell aktivitet, vi anser att det hade varit 
bra. I studien Sexuell dysfunktion hos äldre kvinnor: En översikt över nuvarande 
förståelse och hantering skriver Walsh & Berman (2004) att många äldre publikationer 
visar att samlagsfrekvens avtar med ålder, särskilt bland äldre kvinnor. Det har 
rapporterats att kvinnors sexuella intresse, aktivitet och längtan minskar mer än hos 
män. Sexuell aktivitet har nästan alltid tolkats som sexuellt umgänge/samlag, vilket kan 
ha påverkat resultaten att äldre kvinnor inte längre är sexuellt aktiva. Enligt Woloski-
Wruble, Oliel, Leefsma & Hochner-Celnikier (2010) var det tidigare allmänt känt inom 
gerontologin, läran om den friska ålderdomen, att kvinnors sexuella aktivitet minskar 
med åldern. Walsh & Berman (2004) menar att idag är det känt att äldre kvinnor är 
intresserade av att fortsätta vara sexuellt aktiva, då det ingår i livstillfredställelsen. Det 
illusteras i den kanadensiska studien om äldre kvinnors sexualitet (Loehr, Verma & 
Seguin, 1997) där en kvinna beskriver ”Desto längre du lever, börjar du att inse… livet 
är för kort och du vill uppnå alla de saker du vill uppnå, och sex är förmodligen en av 
de sista sakerna som försvinner. Du är alltid en sexuell varelse – sexualiteten är en del 
av dig tills du dör”.  
 
Vad vi anser vara sexuellt kan komma att förändras med åldern. Exempelvis kan kramar 
och kyssar vara utryck för sexualitet, istället för onani och samlag (Prince 2009). 
Sexualitet är unikt för alla människor och är möjligt att uppleva med eller utan partner. 
Artiklarna har nästan enbart utgått från heterosexuella partnerrelationerer, vilket vi som 
författare är medvetna om och som vi tycker behöver förändras i vidare forskning. 
 
 
 



19 
 

SLUTSATSER 
Resultatet visar att kvinnor som genomgått hjärtinfarkt blir påverkade i sin sexualitet. 
Det sexuella mönstret kan förändras genom minskad lust, frekvens och/ eller 
tillfredställelse. Ofta är orsaken oro eller rädsla för att drabbas av en ny hjärtinfarkt, 
kopplat till fysiska symtom som uppstår under sexuell aktivitet och bristande 
information. Sjuksköterskor med god kompetens om komplexiteten kring sexualitet och 
hjärtinfarktens påverkan, skulle genom att möta dessa kvinnor utifrån deras livsvärld 
kunna främja hälsa, välbefinnande och förebygga onödigt lidande. Vidare forskning 
behövs i ämnet eftersom kvinnor upplevde att informationen gällande sexualitet efter 
hjärtinfarkt var bristfällig. Författarna anser att det hade varit bra med studier som 
fokuserar på kvinnors upplevda behov av information gällande sexualitet efter 
hjärtinfarkt. Kunskapen som erhållits kommer att vara användbar i det kommande yrket 
som sjuksköterska. 

 
Kliniska implikationer 
Nedan har vi sammanfattat rekommendationer i punktform, vilka är grundade på det 
som framkom i uppsatsens resultat.  
 
• Informationen rörande sexualitet efter hjärtinfarkt måste förbättras så att 

informationen är tillräckligt och förståelig. Detta för att bristande information inte 
ska vara orsaken till att kvinnor inte återgå till sexuell aktivitet efter hjärtinfarkt, att 
som sjuksköterska orsaka ett vårdlidande och för att främja hälsa.  

 
• Viktigt att ge information att depressiva symtom kan uppstå efter hjärtinfarkt och att 

det kan påverka sexualiteten. Dels på grund av depressionen i sig men också av 
antidepressiva läkemedel 

 
• Sjuksköterskor kan i uppföljningen med patienten, stödja i frågor gällande sexualitet 

efter hjärtinfarkt. 
 

• Sjuksköterskor kan bidra till ökad livskvalité genom att ta upp sexuella hälsofrågor 
med patienter i alla åldrar. 

 
• Vidare forskning behövs som utgår från sexualitet och sexuell aktivitet utan fokus 

på partnerrelationer och samlagsfrekvens och som något unikt för alla individer. 
 
• Undervisning om människors sexualitet bör vara integrerad i 

sjuksköterskeutbildningen, på så sätt blir det naturligt att prata med patienter om. 
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Bilaga 1 
 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Begränsningar Antal valda 

artiklar 
 
Medline 

Myocardial infarction OR Heart 
attack AND Women OR Female 
AND Sexuall* 
 

 
16 

Engelska,  
preerewied 
Publiserad 2006-
2017 

 
4 

 
Medline 

Myocardial infarction OR Heart 
attack AND Women OR Female 
AND sexuality 
 

 
17 

Engelska,  
preerewied 
Publiserad 2006-
2017 

 
3 

 
Medline 

Myocardial infarction OR Heart 
attack AND Women OR Female 
AND “Sex life” 
 

 
1 

Engelska,  
preerewied 
Publiserad 2006-
2017 

 
1 

 
Cinahl 

Myocardial infarction OR Heart 
attack AND Women OR Female 
AND Sexuall* 
 

 
38 

Engelska,  
preerewied 
Publiserad 2006-
2017 

 
2 

 
Cinahl 

Myocardial infarction OR Heart 
attack AND Women OR Female 
AND sexuality 
 

 
40 

Engelska,  
preerewied 
Publiserad 2006-
2017 

 
3 
 

 
Cinahl 

Myocardial infarction OR Heart 
attack AND Women OR Female 
AND “Sex life” 
 

 
2 

Engelska,  
preerewied 
Publiserad 2006-
2017 

 
1 

Första sökningen gjordes den 3- 7 oktober 2016 
 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Begränsningar Antal valda 

artiklar 
 
Medline 

Myocardial infarction OR Heart 
attack AND Women OR Female 
AND Sexuall* 
 

 
10 

Engelska,  
preerewied 
Publiserad 1980-
2005 

 
2 

 
Medline 

Myocardial infarction OR Heart 
attack AND Women OR Female 
AND sexuality 
 

 
2 

Engelska,  
preerewied 
Publiserad 1980-
2005 

 
0 

 
Medline 

Myocardial infarction OR Heart 
attack AND Women OR Female 
AND “Sex life” 
 

 
8 

Engelska,  
preerewied 
Publiserad 1980-
2005 

 
0 

 
Medline 

Myocardial infarction OR Heart 
attack AND Women OR Female 
AND “Sexuall health” 
 

 
8 

Engelska,  
preerewied 
Publiserad 1980-
2017 

 
0 

 
Cinahl 

Myocardial infarction OR Heart 
attack AND Women OR Female 
AND Sexuall* 
 

 
4 

Engelska,  
preerewied 
Publiserad 1980-
2005 

 
0 

 
Cinahl 

Myocardial infarction OR Heart 
attack AND Women OR Female 
AND sexuality 
 

 
26 

Engelska,  
preerewied 
Publiserad 1980-
2005 

 
0 
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Cinahl 

Myocardial infarction OR Heart 
attack AND Women OR Female 
AND “Sex life” 
 

 
3 

Engelska,  
preerewied 
Publiserad 1980-
2005 

 
0 

 
Cinahl 

Myocardial infarction OR Heart 
attack AND Women OR Female 
AND “sexuall health” 
 

 
13 

Engelska,  
preerewied 
Publiserad 1980-
2017 
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Utökad sökning gjordes 17-18 oktober 2016     
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Bilaga 2 
 
 
Författare, årtal, 
titel, tidsskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Abramsohn et. al. 
2013 
I'm Not Just a Heart, 
I'm a Whole Person 
Here” 
: A Qualitative Study 
to Improve Sexual 
Outcomes in Women 
With Myocardial 
Infarction. 
Journal Of The 
American Heart 
Association.  

Förstå kvinnlig sexuell 
återhämtning efter en 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ studie, 
innehållsanalys. Data 
samlades in i USA 
genom 
semistrukturerade 
intervjuer via telefon 
med 17 kvinnor. 
Kvinnorna som deltog 
skulle haft ett sexuellt 
aktivt liv ett år innan 
infarkten. 

Teman framkom som 
tydliggjorde sexualitet 
och återhämtning, 
svårigheter relaterade 
till återgång till sexuell 
aktivitet, 
Kommunikationen 
mellan läkare och 
patient gällande sexuell 
aktivitet, initiativ, 
sammanhang, tidpunkt 
och innebörden av en 
intervention för att 
förbättra sexuella 
resultat efter 
hjärtinfarkt. 

Dorory, Kravetz & 
Weingarten 
2000 
Comparison of Sexual 
Activity of Women and 
Man After a First 
Acute Myocardial 
Infarction.  
The American Journal 
of Cardiology 

Jämföra den sexuella 
aktiviteten mellan 
kvinnor och män efter 
en första gångs akut 
hjärtinfarkt. 

Kvantitativ studie. 
Strukturerade intervjuer 
med 462 män och 51 
kvinnor som var sexuellt 
aktiva innan de fick en 
första akut hjärtinfarkt 
samt vårdats på ett av 
åtta sjukhus i Tel Aviv. 
De intervjuades innan 
hemgång och 3–6 
månader efter 
hjärtinfarkten. 

Kvinnorna var mindre 
sexuellt aktiva och 
mindre tillfreds med den 
sexuella situationen 
jämfört med männen. 
Det fanns en relation 
mellan utbildningsgrad 
och samlagsfrekvensen 
samt tillfredställelsen av 
sexuella aktiviteter. 
Merparten av kvinnorna 
hade återgått till 
sexuella aktiviteter 3 - 6 
månader efter den akuta 
hjärtinfarkten. 

Eyada & Atwa 
2007 
Sexual Function in 
Female Patients with 
Unstable Angina or 
Non-ST-Elevation 
Myocardial Infarction  
The Journal of Sexual 
Medicine. 

Bedöma sexuell 
aktivitet bland 
kvinnliga patienter med 
ostabil angina eller icke 
ST-höjnings infarkt, 
NSTEMI samt att 
studera inverkan av 
kardiovaskulär 
rehabilitering (CR) när 
det kommer till 
återgång av sexuell 
aktivitet. 

Kvantitativ studie.  
Studien ägde rum i 
Riyadhs nationella 
sjukhus i Saudi Arabien 
2004 och 2005. 35 
kvinnor med ostabil 
angina eller NSTEMI 
och som deltog i ett CR 
program intervjuades 12 
veckor efter utskrivning, 
för skattning av sexuell 
dysfunktion och 
aktivitet. Kvinnorna var 
<65 år, gifta, ha en 
sexuellt aktiv partner, 
varit sexuellt aktiva 
innan de fått sin diagnos, 
gett sitt medgivande 
innan utskrivning och 

Nästan hälften av 
kvinnorna hade återgått 
till sexuell aktivitet när 
intervjuerna ägde rum. 
De flesta var inte alls 
tillfredställda/ mindre 
tillfredställda med 
sexuell aktivitet. Hjärt 
rehabilitering hade 
genomförts av 70% av 
de som återgått till 
sexuell aktivitet och 
38.89% av de som inte 
hade återgått till sexuell 
aktivitet än. Det 
uppskattades att 
patienter som deltog i 
rehabilitering var 3.77 
gånger mer troliga att 
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klarat av ett stresstest för 
hjärtat. Det skulle vara 
första gången de fått 
hjärtinfarkt.  
 

återuppta sexuell 
aktivitet jämfört med de 
som inte fick 
rehabilitering. 

Hamilton & Seidman. 
1993  
A comparison of the 
recovery period for 
women and men after 
an acute myocardial 
infarction.   
Heart & Lung: The 
Journal Of Critical 
Care. 

Vilka skillnader finns 
det i återgång till 
arbete, deltagandet i 
hjärtrehabilitering och 
sexuell aktiviter mellan 
män och kvinnor som 
har upplevt 
hjärtinfarkt? 

Kvantitativ studie. 
Alla patienter som under 
1989 hade vårdats för en 
diagnostiserad 
hjärtinfarkt på 
Massachusetts General 
Hospital fick ett 
informationsbrev, 
frågeformulär och ett 
svarskuvert. I brevet till 
kvinnorna stod det 
”Eftersom lite är känt 
om de speciella behov 
kvinnor har efter en 
hjärtattack, skulle vi 
verkligen uppskatta att 
du svarar på 
frågeformuläret. Var av 
20 kvinnor deltog. 
 

Det var en signifikant 
skillnad mellan män och 
kvinnor, innan hade 
kvinnorna 
huvudansvaret för 
hushållssysslorna, vilket 
de även hade 4 veckor 
efter hjärtinfarkten. Av 
de som var sexuellt 
aktiva innan 
hjärtinfarkten hade alla 
återgått efter ungefär 6 
veckor. Kvinnorna 
rapporterade att sexuell 
aktivitet inte förekom 
lika ofta och att de inte 
var lika nöjda med 
relationerna. Fler 
kvinnor rapporterade 
bröstsmärta under 
sexuella aktiviteter. 
Informanterna uppgav 
att sjuksköterskorna gav 
lite eller ingen 
information om när de 
kunde återgå till arbete, 
hushållssysslor eller 
sexuell aktivitet.  
Kvinnor fick mindre 
rådgivning än män. 

Lindau et al.  
2012 
Pattern´s and Loss of 
Sexual Activity in the 
Year Following 
Hospitalization  for 
Acute Myocardial 
Infarction  
(A United States 
National Multisite 
Observational Study).  
The American Journal 
of Cardiology. 

Identifiera förlusten av 
sexuell aktivitet och 
dess mönster ett år efter 
inläggning på sjukhus 
för hjärtinfarkt. 

Kvantitativ studie.  
2005 och 2008 
intervjuades 4340 
patienter som var äldre 
än 18 år, inskriva i 
TRIUMPH registerer 
och vårdades på 24 
sjukhus i USA för Akut 
Hjärtinfarkt. 
Intervjuerna skedde på 
sjukhusen av utbildad 
personal inom 24 – 72 
timmar. Efter 1, 6 och 12 
månader följdes de upp 
via telefonintervjuer. 
 

Många var sexuellt 
aktiva året innan och ett 
år efter hjärtinfarkten. 
Endast minoriteten fick 
information från vården 
om återgång till sexuella 
aktiviteter.  De som inte 
fick någon information 
rapporterar att de är 
mindre sexuellt aktiva 
ett år efter 
hjärtinfarkten. Det fanns 
ingen signifikant 
skillnad i mortaliteten 
bland de som var 
sexuellt aktiva strax 
efter hjärtinfarkten eller 
inte alls. 

McCall-Hosenfeld et. 
al. 
2008 
Sexual satisfaction and 
cardiovascular Disease 

Undersöka sambandet 
mellan sexuell 
tillfredsställelse och 
hjärtkärlsjukdom, samt 
dess riskfaktorer bland 

Kvantitativ studie.  
Data från The Women´s 
Health Initaitiv – 
Observational Study 
användes. Deltagarna 

De med perifera 
arteriella sjukdomar var 
något mer missnöjda. 
Det går inte att förutse 
missnöjdhet vid 
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: The Women’s Health 
Initiative.  
The American Journal 
of Medicine. 

sexuellt aktiva 
postmenopausala 
kvinnor och fastställa 
om nedsatt sexuell 
tillfredställelse är ett 
förutsägbart resultat av 
hjärtkärlsjukdom på 
kvinnors sexuella 
funktion. 
 
 
 

var 93 676 kvinnor som 
nått menopaus och var 
50 – 79 år. De hade 
vårdats på 40 kliniker 
runt om i USA mellan 
1994 och 1998. 
Deltagarna som var 
sexuellt aktiva under det 
senaste året 
klassificerades om de 
var sexuellt 
tillfredsställda eller inte. 
 

kardiovaskulära 
sjukdomar.  Det kan 
finnas psykologisk 
skillnad mellan män och 
kvinnor i hur 
sexualiteten påverkas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oskay, Can & Camc 
2015 
Effect of myocardial 
infarction on female 
sexual function in 
women.  
Archives Of 
Gynecology And 
Obstetrics.  

Utvärdera effekterna av 
hjärtinfarkt på den 
kvinnliga sexuella 
funktionen. 

Kvantitativ studie. 
Studien ägde rum på 
Kocaeli universitetet, 
Turkiet. 2011 och 2012. 
Kvinnorna hade 
behandlats på en 
hjärtintensivavdelning 
för deras 1:a hjärtinfarkt. 
De var gifta & gett sitt 
medgivande. 
Avancerad sjukdom, 
depression och 
hormonbehandlade 
exkluderades.  
45 kvinnliga patienter 
62.73+- 8.55 år och 50 
kvinnor i kontrollgrupp 
utan hjärtsymtom eller 
depression med ett 
regelbundet sexliv, blev 
intervjuade. Det 
kvinnliga sexuella 
funktions indexet (FSFI) 
samt becks depressions 
invention användes. 

Sexuell dysfunktion var 
signifikant högre och 
FSFI resultatet var 
signifikant lägre i 
hjärtinfarktsgruppen. 
Åtrå, lust, lubrikator och 
orgasm förekom i lägre 
utsträckning hos kvinnor 
med hjärtinfarkt. 75.6% 
av kvinnorna i 
hjärtinfarktsgruppen och 
48.2% av kvinnorna i 
kontrollgruppen hade 
sexuell dysfunktion. 
Frekvensen av samlag 
var lägre bland kvinnor 
med hjärtinfarkt. 
Sexuella problem är 
vanligt förekommande 
bland kvinnor med 
hjärtinfarkt. Sexualiteten 
borde bli utvärderad 
efter sjukdomen och 
patientundervisning och 
rådgivning kan bidra till 
bättre sexuell funktion. 

Papadopoulos, 
Beaumont, Shelley & 
Larrimore  
1983 
Myocardial Infarction 
and Sexual Activity of 
the Female Patient. 
Archives of Internal 
Medicine.  

Effekterna av en 
hjärtinfarkts inverkan 
på sexlivet hos den 
kvinnliga patienten 

Kvantitativ studie.  
130 kvinnliga patienter 
under 65 år som haft 
hjärtinfarkt mellan 1976 
och 1979 intervjuades i 
deras hem fyra till 51 
månader efter infarkten. 
Strukturerade 
frågeformulär användes 
och deltagarna blev 
randomiserat utvalda 
efter utskrivning från sju 
sjukhus i ett stort 
Metropolitan område i 
USA.  Deras 
förhållandestatus eller 
tidigare sexuella 
aktivitet var inte känd 

Sexuell oro kom fram 
tidigt hos 1/3 som var 
sexuellt aktiva innan 
hjärtinfarkten. Rädsla 
för att återuppta sexuell 
aktivitet uttrycktes hos 
hälften och 44 % av 
deras män. Den sexuella 
aktiviteten återupptogs 
aldrig eller var 
oförändrat hos 1/4 av 
kvinnorna. Över hälften 
hade symtom under 
samlag och den sexuella 
aktiviteten var reducerad 
hos nästan hälften.  45% 
av den totala gruppen 
fick sexuella 
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när de blev kontaktade. 
15 av de 130 tackade nej 
av familjeskäl och fem 
på grund av ämnet. 

instruktioner innan 
utskrivning och i 18% 
av fallen tog läkaren upp 
ämnet. Hjärtinfarkt har 
negativ inverkan på 
sexualiteten och trots att 
många önskar sexuell 
rådgivning besvaras inte 
deras krav. Lämpliga 
och kompletta sexuella 
instruktioner med 
uppmärksamhet till 
kvinnans bekymmer och 
behov borde vara en del 
av hjärtrehabiliteringen. 

Stevens & Thomas 
2012 
Recovery of Midlife 
Women From 
Myocardial Infarction. 
Health Care for 
Women International. 

Att förstå kvinnor i 
medelålderns 
upplevelse efter att ha 
återvänt hem och 
överlevt en första 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ studie.  
Åtta kvinnor i 
medelåldern, 45 – 65 år, 
diagnostiserade med 
hjärtinfarkt utan annan 
känd krankärlssjukdom, 
för mer än 6 månader 
sedan blev intervjuade 
med existentiell 
femenologiska frågor i 
USA. 

För kvinnorna i denna 
studie måste 
upplevelserna från 
hjärtinfarkten och 
återhämtningen förstås 
genom en existentiell 
grund av kroppen och 
andra. Fyra teman 
hittades, påverkan på 
livet, frihet/ofrihet, 
kunskap/ okunskap och 
att bo i rädslan.  Att 
återvända hem efter 
hjärtinfarkt var en svår 
tid, där en stödgrupp för 
överlevande hade varit 
bra. 
 
 

Sundler, Dahlberg & 
Ekenstam  
2009 
The meaning of close 
relationships and 
sexuality 
: Woman´s Well-being 
following a myocardial 
infarction. Qualitative 
Health Research. 

Undersöka betydelsen 
av nära relationer och 
sexualiteten på 
kvinnors hälsa och 
välmående efter en 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
femenologiska intervjuer 
med livsvärldsperspektiv 
användes. Tio kvinnor 
som diagnostiserats med 
hjärtinfarkt för mer än 
sex månader sedan och 
vårdats på 
hjärtavdelning, på ett 
medelstort sjukhus i 
Sverige. Kvinnorna var 
mellan 49- och 80 år.   

Nära relationer med 
sexuellt umgänge utgör 
viktiga och meningsfulla 
delar i kvinnors 
hälsoprosess och 
välmående efter 
hjärtinfarkt. Nära 
relationer fungerar som 
ett skyddsnät mot 
lidandet som kan uppstå 
efter hjärtinfarkt. Nära 
relationerna och 
sexualiteten är 
integrerade i den levda 
kroppen och har där 
med djup påverkan på 
upplevelsen av 
livsvärlden. Alla nära 
och meningsfulla 
relationer kan stärka 
kvinnans hälso-
processer.  Alla nära 
relationer är inte intima 
och relationer kan 
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samtidigt kräva energi 
och skapa lidande. 

Søderberg, Johansen, 
Herning & Berg  
2013 
Women's experiences 
of sexual health after 
first-time myocardial 
infarction.  
Journal Of Clinical 
Nursing.  

Beskriva kvinnors 
erfarenhet av sexuell 
hälsa sex månader efter 
en förstagångs 
hjärtinfarkt. Genom att 
svara på dessa frågor: 
vad är kvinnans 
erfarenhet av sexlivet 
innan och efter 
hjärtinfarkten? Vad 
påverkar kvinnans 
sexuella beteende? Hur 
får kvinnan information 
gällande sexualitet efter 
en hjärtinfarkt? 

Kvalitativ studie. 
Analysen var inspirerad 
av ricoeur’s theory of 
interprention. Kvalitativ 
efterforskning med 
fenomenologisk 
inriktning användes. 11 
kvinnor som vårdats på 
hjärtavdelningar på två 
sjukhus i Danmark, efter 
första gångs hjärtinfarkt 
från två sjukhus 2011 
och 2012. Kvinnorna 
skulle ha frånvaro av 
arytmier, en partner eller 
vara sexuellt aktiva inom 
senaste året efter 
infarkten, samt fått 
lämplig behandling med 
medicinering.  

Övergripande visar 
studien på ångest 
kopplat till sexuell hälsa 
och återgång till sexuell 
aktivitet. Fyra teman 
framgick, partnern, stöd, 
hjärtinfarktens inverkan 
på sex samt 
förhållandet. 
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