
Sexualitet efter en hjärtinfarkt 
 

Behovet av information 
 

Camilla Bengtsson 
Maria Kvist 

Ann- Christine Ljungdahl 
 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 
Omvårdnad 61-90 hp 
Vt 2008 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Box 823 
301 18 Halmstad 



Sexuality after a Myocardial infarction 
 

The need of information 
 

Camilla Bengtsson 
Maria Kvist 

Ann- Christine Ljungdahl 
 

Nursing program 180 ECTS 
Nursing care 61- 90 ECTS 
Spring term 2008 
School of Social and Health Sciences 
P O Box 823  
SE- 301 18 Halmstad 



Titel Sexualitet efter en hjärtinfarkt- Behovet av information 
 
Författare  Camilla Bengtsson, Maria Kvist, Ann-Christine Ljungdahl 

Sektion  Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad 
Box 823, 301 18 Halmstad 

Handledare  Gun Axelson, Universitetsadjunkt 

Examinator  Kristina Ziegert, Universitetslektor 

Tid  Vårterminen 2008 
 
Sidantal  12

Nyckelord  Hjärtinfarkt, information, kvinna, man, oro, sexualitet, ångest. 

Sammanfattning Sexualitet innefattar mer än bara reproduktion och är en viktig 
beståndsdel i livskvalitén. Kronisk sjukdom kan leda till sexuell 
dysfunktion hos både kvinnan och mannen. Sjuksköterskan har en 
viktig undervisande och informerande roll. Genom samtal och 
observation kan sjuksköterskan upptäcka eventuella problem som 
skall dokumenteras för att sedan åtgärdas. Studien genomfördes 
som en litteraturstudie där syftet var att belysa sexualiteten hos 
patienter som genomgått en hjärtinfarkt, deras informationsbehov 
samt vilka åtgärder som finns för att förbättra informationen. 
Studien innefattar tretton artiklar vilka bearbetades och resultatet 
delades upp i kategorierna kvinnor och mäns sexualitet efter 
hjärtinfarkt, informationsbehov om sexualitet vid hjärtinfarkt samt 
hur det kan åtgärdas. Resultatet visade att kvinnan och mannens 
sexualitet påverkades i någon form efter hjärtinfarkt både fysiskt 
och psykiskt. Det fanns påverkan genom minskad frekvens, 
tillfredsställelse, lust och intresse av den sexuella aktiviteten. Båda 
könen visade oro och/eller rädsla. En anledning var att de samt 
några partners var rädda för att samlag skulle kunna leda till en ny 
hjärtinfarkt. Informationsbehovet var stort och det fanns önskan 
om adekvata råd. Önskan om när och hur mycket information som 
skulle ges var individuell. Det framkom att det fanns hjälpmedel 
att tillgå som gjorde det lättare för patienten att ta till sig 
information och undervisning. Ett videoband med information 
samt hjärtrehabiliteringsprogram underlättade för patienten att 
återhämta sin sexuella aktivitet.  
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Abstract Sexuality contains more than just reproduction and is an important 

part of quality of life. Chronic disease can lead to sexual 
dysfunction for both males and females. The nurse plays an 
important role in informing and teaching. Throughout dialogue and 
observations the nurse can detect possible problems, document and 
then take measures. The study was performed as information 
retrieval of literature where the cause was to highlight sexuality for 
patients that have experienced a myocardial infarction. Their needs 
of information and what measures that exists to improve the 
information. The study consists of thirteen articles which were 
analyzed and the result was divided in different categories; males 
and females sexuality after a myocardial infarction, needs of 
information about sexuality connected to a myocardial infarction 
and what various measures to take. The result showed that females 
and males sexuality was affected both physically and mentally 
after a myocardial infarction. There were effects through reduced- 
frequency, satisfaction, lust, interest and sexual activity. Both sex 
showed concerns and/or fear. One of the reasons was that either 
themselves, or their partner, were afraid that intercourse would 
cause another myocardial infarction. The need of information was 
great, there were requests for adequate advice and of attuned 
information. It was obvious that when and how much of the 
information to receive was individual, and it became clear that 
existing means to disposal that could make nursing easier when it 
comes to inform and teach patients. An informative video and a 
heart rehabilitation program showed good results in the returning 
to sexual activity. 
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Inledning 
 
År 2005 var det 21 483 män och 15 548 kvinnor i ålder 25 år och uppåt som hade haft minst 
en incident av hjärtinfarkt (Socialstyrelsen, 2005). Enligt Sjukvårdsrådgivningen (2008) 
vårdas ungefär 27 000 människor varje år på sjukhus för hjärtinfarkt. Kroniska sjukdomar 
såsom hjärtinfarkt kan påverka sexualiteten negativt (DeBusk, et al. 2000) vilket kan bidra till 
minskad livskvalité, välmående och hälsa. I VIPS – boken under omvårdnadsstatus finns 
sexualitet och reproduktion (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell – Ekstrand, 2005) som sökord för 
att underlätta sjuksköterskans dokumentering. Trots detta negligeras sökorden (Crumlish, 
2004) och det har visat sig att sjuksköterskan är obekväm av olika anledningar att diskutera 
sexualitet med patienten. Då många drabbas av hjärtinfarkt är sannolikheten stor att 
sjuksköterskan kommer att möta denna patientgrupp. Därför är det viktigt att hon/han har 
kunskaper inom området. Om inte problem med sexualiteten upptäcks kan de inte åtgärdas 
vilket kan medföra ett onödigt lidande. 
 

Bakgrund 
 
Hjärtinfarkt 
 
Hjärtinfarkt, stabil och instabil angina pectoris tillhör gruppen aterosklerotisk 
kranskärlssjukdom (Hedner, 2007). Det sker en inlagring av kolesterol i kroppens arteriella 
kärlväggar. När kalcium binder till kolesterolet bildas aterosklerotisk plack och det blir en 
inflammation. Kärlen blir styva och sköra. Placken minskar kärllumen vilket förhindrar 
blodgenomströmningen i hjärtats kranskärl. Denna process ger så småningom syrebrist, 
ischemi, vilket medför bröstsmärta eller angina pectoris. Vanligen startar symtomen då 
personen anstränger sig men kan uppkomma även vid vila. Ischemi utan subjektiva symtom 
kallas för tyst ischemi. Hjärtinfarkt eller instabil angina pectoris kan komma plötsligt. En 
spricka eller en ruptur i placken startar en aggressiv koagulationsprocess med initial 
trombocytaktivering. En tromb bildas och inskränker ytterligare eller stänger till kärllumen 
helt varpå smärtan ändrar karaktär. Diagnoserna hjärtinfarkt och instabil angina pectoris är 
mycket snarlika, behandlas på samma sätt och benämns som akut koronart syndrom. Av alla 
patienter med instabil angina pectoris beräknas 20-40 % utveckla en hjärtinfarkt (Hjärt- 
lungfonden, 2004). Syrebristen som blir (Hedner, 2007) kan medföra nekrosbildning av 
hjärtats muskulatur. Skadan är beroende på var ocklusionen är belägen och hur stort område 
som är drabbat samt hur snabbt individen kommer under behandling. I värsta fall kan 
hjärtinfarkt leda till döden.  
 
Psykosociala aspekter vid hjärtinfarkt 
 
Hjärtinfarkt kan drabba både yngre och ”äldre”. År 2005 drabbades 1134 kvinnor och män 
(Socialstyrelsen, 2008) av hjärtinfarkt före femtio års ålder. Hjärtinfarkt benämns som en 
livsstilssjukdom (Barkve Andersen, 1998) där handlingar och vanor kan ha varit en 
bidragande orsak till sjukdomens utveckling.  
 
Hjärtinfarktens storlek, lokalisering och vilka skador som kvarstår (Haugland, Hansen & 
Areklett, 2006) är avgörande för hur påverkad patientens livssituation blir. Sjukdomen 
innebär en anpassning till ett liv med vissa livsstilsförändringar. Det kan innebära bland annat 
förändrad kost, rökstopp och ökad eller minskad fysisk aktivitet. I vissa fall kan personen inte 



2

återgå till sitt arbete eller sina fritidsaktiviteter. Det existentiella hotet som hjärtinfarkten 
medför kan leda till inskränkning på livskvalitén och begränsningar av det sociala livet. Det är 
viktigt att sjuksköterskan informerar både patient och anhöriga samt uppmuntrar patienten att 
klara av de dagliga sysselsättningarna samt erbjuda adekvat hjärtrehabilitering. 
Sjuksköterskan bör vara observant på tecken som tyder på nedstämdhet och/eller depression. 
 
Sexualitet 
 
Ett sammanfattande namn för könsdrift är sexualitet (Lindskog, 2004). Normal sexuell 
aktivitet kan delas in i tre stadier: (Ledingham & Warrell, 2000) lust, upphetsning samt 
orgasm. För att de tre stadierna skall bli uppfyllda krävs en blodgenomströmning till penis och 
vaginas väggar samt klitoris. Klitoris är mycket känslig (Berman, Berman & Kanaly, 2003) 
och jämförbar med mannens penis. För människan har sexualiteten både en biologisk och en 
social funktion (Engström, 1993) och är inte bara av betydelse för reproduktion. Den 
innefattar också kärlek, lust och fysiskt kontaktbehov. Därmed påverkar sexualiteten och 
sexuella beteenden många områden i människors liv. Sexualiteten har även en stor betydelse 
för identiteten. 
 
WHO definierar sexualitet citerad i Ehnfors et al. (2005, s. 142.) enligt följande: 
 
"Sexualiteten är en integrerad del av varje människans personlighet, och det gäller så väl 
man och kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som 
inte kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonymt med att ha samlag, den 
handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och är heller inte summan av våra 
erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualiteten är mycket 
mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den 
uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten 
påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska 
hälsa”. 

Sexuell dysfunktion 
 
Sexuell dysfunktion innebär svårigheter att genomföra samlag (Egidius, 2005) hos både 
kvinnan och mannen. Denna funktionsstörning kan vara såväl fysisk som psykisk. 
 
Odlind, Karlsson och Wijma (2004) skiljer på kvinnors lust och upphetsning. Utebliven lust är 
en orsak till kvinnans dysfunktion och kan bero på exempelvis stress eller problem i en 
partnerrelation. Det kan också vara ett av symtomen vid bakomliggande somatiska eller 
psykiska sjukdomar. Kvinnans oförmåga till upphetsning (Odlind et al. 2004) är jämförbart 
med mannens erektila dysfunktion. Problem med att upprätthålla upphetsningen förklaras ofta 
ligga på det psykologiska planet men kan också bero på kärlsjukdom eller nervskada. 
 
Berman et al. (2003) förklarar att kvinnors sexuella dysfunktion kan bero på hjärtsjukdom och 
höga blodfetter. Kvinnlig sexuell dysfunktion så som kärlinsufficiens i klitoris och vagina kan 
bero på ateroskleros i artärer. Sexuell dysfunktion kan också bero på andra fysiska eller 
psykiska orsaker. Detta kan påverka lust, upphetsning samt förmåga till orgasm. Området 
kring kvinnlig sexuell dysfunktion är inte helt fullt utforskat. 
 
Mannens sexuella dysfunktion är synlig till skillnad från kvinnans. Erektion är beroende av ett 
ökat arterielltblodflöde (Werkström, 2004) och minskat venöst avflöde. Erektil dysfunktion, 
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oförmåga till erektion är vanligare hos äldre än yngre personer. Sjukdomar kan göra så att 
blodflödet till könsorganen kan minska och leda till erektionsstörning. Andra orsaker är 
psykologiska faktorer samt läkemedel. 

Några läkemedel som kan inverka på sexualiteten 
 
Antidepressiva läkemedel kan i det initiala stadiet inverka genom sänkt stämningsläge 
(Tågerud, 2004) samt minskat intresse för sexualitet. Det kan ta upp till flera veckor innan de 
antidepressiva läkemedlen visar effekt. Påvisad biverkning för selektiva 
serotoninåterupptagshämmare (SSRI) är en minskad lust och oförmåga till orgasm. 
 
Betaantagonister kan ordineras efter en hjärtinfarkt och vid angina pectoris (Lindström, 2004). 
De sänker blodtryck, hjärtfrekvens och minskar kontraktionskraften och de kan bland annat 
minska skadliga effekter på hjärtat samt motverka arytmier. Läkemedel såsom 
betaantagonister (Steinke & Swan, 2004) kan minska lubrikation, lust och möjlighet till 
orgasm. Minskad lubrikation kan medföra smärta vid samlag. 
 
Kaliumsparande aldosteronantagonister är diuretika (Lindström, 2004). Som bieffekt kan de 
ge en hormonell påverkan, impotens samt störningar i menstruationscykeln. 
 
Erektionsframkallande läkemedel exempelvis fosfodiesterashämmare (Werkström, 2004) kan 
vara till hjälp och motverka erektil dysfunktion. De har även effekt på alla kroppens kärl och 
kan ge biverkningar samt öka effekten av andra läkemedel.  
 
Sjuksköterskans informerande och undervisande roll 
 
Sjuksköterskan har ett stort ansvar (ICN: s etiska kod för sjuksköterskor, 2007) att informera 
och undervisa patienten för att hon/han skall kunna vara delaktig i sin egen behandling. Med 
informationsansvaret följer en maktposition (Eide & Eide, 2006) där sjuksköterskan kan välja 
att informera eller undanhålla information. Vissa ämnen så som sexualitet (Gamnes, 2005) 
kan vara svåra eller generande att informera/undervisa om men det är viktigt att 
sjuksköterskan inte undviker dessa ämnen som kan vara av stor betydelse för patienten. 
Genom att skapa en närmare relation (Jahren Kristoffersen, 1998) med patienten underlättar 
det för sjuksköterskan att informera. En närmare relation kräver bland annat ett aktivt 
lyssnande, tillit, respekt, engagemang och empati. Patienter som känner att de blir accepterade 
och respekterade som personer oavsett problem har lättare att få en tillit till sjuksköterskan. 
Förutom den tillitsfulla relationen krävs det att sjuksköterskan har kunskaper i ämnen som 
hon/han skall informera och undervisa i. 
 

Syfte 
 
Syftet var att belysa sexualiteten hos patienter som genomgått en hjärtinfarkt. 
 
Följande frågeställningar formulerades: 
– Hur påverkas sexualiteten hos kvinnor och män? 
– Vilket informationsbehov har patienterna? 
– Vilka åtgärder finns för att underlätta informationen? 
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Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
 
Datainsamling 
 
Genom Flemmings struktur (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006) växte 
problemformuleringen fram som klargjorde vilka sökord som användes. 
 
Tabell 1. Struktur för problemformulering. 
Population Intervention Outcome 
Vuxna som genomgått en 
hjärtinfarkt. 

Sexualiteten efter en 
hjärtinfarkt. 

Eventuella problem samt 
informationsbehovet. 

(Willman et al. 2006) 
 
Problemformuleringen ledde fram till sökorden som användes i databaserna Cinahl och 
PubMed. De sökord som användes var: sexuality, myocardial ischemia, sexual dysfunction, 
sexual dysfunction psychological, sexual dysfunction physiological, myocardial 
infarction, sexual information, sexual counselling, heart disease. 

Inklusionskriterier: Artiklarnas urvalsgrupp skulle bestå av vuxna som genomgått en 
hjärtinfarkt och/eller instabil angina pectoris. Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade. I 
Cinahl användes följande limits: engelska, de senaste tio åren, abstrakt, forsknings artikel. I 
PubMed användes limits som: engelska, de senaste tio åren och abstrakt.

Exklusionskriterier: Artiklar som inte motsvarade syftet valdes bort och det var bland annat de 
som innehöll erektionsframkallande och blodtryckssänkande läkemedel. Dessutom 
exkluderades Review artiklar och de artiklar som omfattade andra typer av hjärtåkommor 
exempelvis medfödda hjärtfel, klaffel och aneurysm.  
 
Från början var det tänkt att litteraturstudien skulle omfatta endast kvinnlig sexualitet efter 
hjärtinfarkt. Inledande litteratursökningar gav en bred kunskap kring ämnet sexualitet efter 
hjärtinfarkt men det fanns få artiklar om kvinnor varpå artiklarna om män inkluderades. När 
problemformuleringen och syftet formulerades söktes artiklar från de senaste fem åren. 
Många av artiklarna handlade om erektionsframkallande och blodtryckssänkande läkemedel 
vilka redan beslutats vara några av studiens exklusionskriterier. Resterande artiklar över de 
senaste fem åren var för få och artikelsökningen fick därav breddas till tio år. Första 
sökningen gjordes i PubMed med MeSH termer samt fritextsökning och därefter följde 
sökningar med Headings och fritextsökning i Cinahl. Booleska sökoperatorerna AND och OR 
användes. Två av fritextsökningarna i PubMed och två i Cinahl resulterade i nya artiklar till 
första urvalet. Sökning gjordes även i PsykInfo. För att bredda sökningen ytterligare 
trunkerades vissa sökord med en asterisk (*) vilket betyder att ordet kan ha olika ändelser 
exempelvis sex* kan bilda sexuality och sexual. Detta gav inte något nytt resultat. Se tabell 2, 
sökhistorik, bilaga I. Resultatartiklarna kom från länderna; Costa Rica, Saudiarabien, Turkiet, 
Iran, Israel, Australien, Kroatien, USA, Kanada, Finland och Brasilien. Det noterades att det 
bara gjorts ett fåtal nya, publicerade forskningar om sexualitet efter hjärtinfarkt i västvärlden. 
Två pilotstudier användes i resultatet. Pilotstudie är en förstudie (Nationalencyklopedin, 
2008) och pekar mot en viss riktning. Sökningarna gav ett begränsat antal artiklar och 
pilotstudierna inkluderades och kvalitetsbedömdes efter en (Carlsson & Eiman, 2003) 
kvantitativ bedömningsmall. Vissa av studierna i artiklarna visade sig inkludera patienter som 
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haft instabil angina pectoris, därför gjordes ny sökning på detta sökord men utan nytt resultat. 
De artiklar som valdes bort visade sig inte vara vetenskapliga, vara av låg kvalité vid 
kvalitetsgranskningen och bestod av liten population. En artikel som valdes bort var 
sammanställd av gammalt material som var över tio år. Artiklar som handlade om tiden före 
hjärtinfarkten valdes också bort. Av artiklarna valdes totalt tretton stycken till resultatet, se 
tabell 3, artikelöversikt, bilaga II. 
 
Databearbetning 
 
Artiklarna lästes upprepade gånger enskilt och gemensamt samt kvalitetsbedömdes av 
samtliga. Fakta som var relevant till syftet och frågeställningarna översattes och skrevs in i 
artikelöversikten. När artikelöversikten var klar kopierades resultatet från den med respektive 
referenser in i ett nytt Word dokument. Resultatet lästes och granskades ett flertal gånger med 
avseende på likheter och olika kategorier som motsvarade syftet formades; sexualiteten efter 
hjärtinfarkt, hjärtinfarktens inverkan på kvinnlig och manlig sexualitet, vilket och hur stort 
informationsbehov som fanns samt vad som kan underlätta för att ge information. Efter 
ytterligare granskning och bearbetning framträdde följande kategorier; kvinnors och mäns 
sexualitet efter en hjärtinfarkt, informationsbehov om sexualiteten efter en hjärtinfarkt samt 
hur det kan åtgärdas. Slutligen sammanställdes resultatet under rubrikerna kvinnors och mäns 
sexualitet efter en hjärtinfarkt och informationsbehov om sexualiteten efter en hjärtinfarkt 
samt hur det kan åtgärdas. 
 

Resultat 

Kvinnors och mäns sexualitet efter en hjärtinfarkt 
 
Kvinnors och mäns sexualitet kunde påverkas negativt efter en hjärtinfarkt (Eyada & Atwa, 
2007). Flertalet av de kvinnor som haft en hjärtinfarkt ansåg att den sexuella aktiviteten var en 
viktig del i livet även för de som var ”äldre”. Sumanen, Ojanlatva, Koskenvuo och Mattila 
(2005) visade att de som haft en hjärtinfarkt var delvis eller inte alls tillfredsställda med sitt 
sexualliv. Detta stämmer överens med Eyada och Atwa (2007) som påvisade att ingen av 
kvinnorna som haft hjärtinfarkt var tillfredsställd fullt ut. Frekvensen av den sexuella 
aktiviteten var också påverkad och kvinnor hade en sänkt frekvens (Drory, Kravetz, & 
Weingartein, 2000; Eyada & Atwa, 2007) och mindre sexuell tillfredställelse än män. En av 
fem kvinnor som haft hjärtinfarkt hade fullständigt förlorat intresset för sexualitet (Sumanen 
et al. 2005). 
 
Sumanen et al. (2005) påvisade däremot att män var sexuellt otillfredsställda efter en 
hjärtinfarkt i större utsträckning än kvinnor. Erektil dysfunktion bland män ökar med åldern 
(Ruzic et al. 2007). Enligt Vacanti och Caramelli (2005) ökade den erektila dysfunktionen i 
högre grad hos män efter hjärtinfarkt jämfört med dem som var friska. Dubbelt så många av 
männen som drabbats av hjärtinfarkt (Ruzic et al. 2007) led av erektil dysfunktion och Drory 
et al. (2000) menade att både den sexuella frekvensen och tillfredställelsen minskade. Männen 
hade även problem med frekvensen av erektion (Klein, Bar-on, Klein, & Benbenischty, 2007) 
samt att bibehålla den.  
 
Av de kvinnor med hjärtinfarkt som gjorde ett arbetsprov och var i god kondition (Eyada & 
Atwa, 2007) var det drygt hälften som inte upptog sin sexuella aktivitet. Många av dessa 
kvinnor led av depression och/eller minskad lust.  
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Det fanns ångest, oro och rädsla bland de som haft en hjärtinfarkt. I takt med att ångesten 
ökade hos individer som haft hjärtinfarkt (Steinke & Wright, 2006) minskade den sexuella 
tillfredsställelsen. Ångesten var mindre bland de som var äldre och hos de som var sexuellt 
tillfredsställda. Vacanti och Caramelli, (2005) nämnde att de flesta män som var oroliga hade 
också erektil dysfunktion. Studier visade att en stor del av dem som haft hjärtinfarkt hade 
någon form av rädsla inför samlag (Kazemi-Saleh, Pishgou, Assari & Tavallaii, 2007; Eyada 
& Atwa, 2007). Den rädslan fanns också hos en del partners (Eyada & Atwa, 2007). Det var 
också mer förekommande (Kazemi-Saleh et al. 2007) med rädsla bland de i yngre åldrar och 
de som var välutbildade. Enligt Baylin, Hernandez-Diaz, Siles, Kabagambe, och Campos 
(2007) kunde sexuell aktivitet utlösa en hjärtinfarkt men den risken var liten och de som var 
mer aktiva löpte mindre risk. 
 
Även om det blev en negativ påverkan i kvinnans sexualitet efter hjärtinfarkt (Drory et al. 
2000; Steinke & Swan, 2004) så återhämtade ett flertal kvinnor sin sexuella aktivitet. Steinke 
och Swan (2004) påvisade en återhämtning hos samtliga kvinnor redan en månad efter 
hjärtinfarkten. En annan studie beskrev att 72 % av kvinnorna hade återgått till den sexuella 
aktivitet de haft före hjärtinfarkten, efter tre till sex månader (Drory et al. 2000). Män 
återvände gradvis till den sexuella aktiviteten (Steinke & Swan, 2004) efter en till tretton 
veckor. De som var yngre än 64 år återvände tidigare. Sumanen et al. (2005) visade att 
sexuallivet var viktigt efter hjärtinfarkt.  
 
Informationsbehov om sexualiteten efter en hjärtinfarkt samt hur det kan 
åtgärdas 
 
Både kvinnor och män tyckte det var någorlunda eller mycket svårt att diskutera ämnet 
sexualitet med ”viktiga andra”. Sumanen et al. (2005) och Rushford et al. (2007) nämner att 
cirka hälften av kvinnorna inte kom ihåg att de fått information om sexualitet på sjukhuset. De 
kvinnor som genomgått hjärtinfarkt eller haft instabil angina pectoris uttryckte ett större 
behov av information (Stewart, Abbey, Shnek, Irvine & Grace, 2004) än män. Både män och 
kvinnor upplevde att de inte hade fått den mängd information som de önskade. I Stewarts et 
al. (2004) studie framkom det att kvinnorna önskade mer information om högt blodtryck och 
om hur de skulle klara av sin sjukdom medan männen ville ha mer information om den 
sexuella aktiviteten. Rushford et al. (2007) påvisade att kvinnor med hjärtinfarkt upplevde en 
stor brist på information om den sexuella aktiviteten. De kom ihåg att det var sjuksköterskan 
som gav mest information. De upplevde också att de inte fått tillräckligt med adekvata råd 
som kunde ha underlättat en återvändo till vardagliga sysslor såsom fysiska och sexuella 
aktiviteter. Ensamstående och äldre kvinnor över 70 år upplevde att de inte hade fått 
tillräckligt med adekvata råd.  
 
Enligt Steinke och Patterson-Midgley (1998) ansåg de som haft en hjärtinfarkt att rådgivning 
efter hjärtinfarkt kring sexuell aktivitet var viktig i områden som; varningssignaler, 
riskfaktorer, mediciners effekter, användandet av nitrater vid bröstsmärta och återvändandet 
till sexuell aktivitet. Patienterna föredrog skriftlig information, individuella samtal, och 
videoband som kunde ses i hemmet. Ytterligare undervisningsmetoder som uppskattades var 
telefonrådgivning och samtal i grupp med vårdpersonal. Två månader efter hjärtinfarkten 
önskade deltagarna i studien att de skulle ha fått den största delen av rådgivningen och 
undervisningen medan de var kvar på sjukhuset. Ämnen såsom praktiska positioner under den 
sexuella akten, förspel samt om mat och dryck kunde ha en inverkan menade de kunde ges 
efter utskrivningen. Ett halvår efter hjärtinfarkten var deras önskemål förändrade, de ansåg att 
bara hälften av rådgivningen och undervisningen hade varit tillräcklig att få under 
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sjukhusvistelsen. De upplevde att resterande information kunde ges efter utskrivningen i 
ämnen såsom praktisk information kring sexualiteten, kommunikation med partner och att 
undvika samlag i främmande miljö eller med en främmande partner. Patienterna önskade 
också att deras partners deltog vid rådgivning och undervisning. 
 
Hjärtrehabilitering tillsammans med sexualterapi till individer som genomgått en hjärtinfarkt 
(Klein et al. 2007) visade goda resultat och tiden för att återfå den sexuella aktiviteten 
förkortades. Sexualterapi kunde exempelvis innehålla emotionellt stöd och information om de 
läkemedel som kunde påverka potensen. Detta ledde till framsteg när det gällde den sexuella 
lusten och tillfredsställelsen, frekvensen av erektion samt att bibehålla den. Vid 
hjärtrehabiliteringen kunde även en eventuell partner delta. Eyada och Atwa (2007) som 
studerade kvinnor efter hjärtinfarkt påvisade att de som deltog i ett 
hjärtrehabiliteringsprogram återfick snabbare sin sexuella aktivitet. De som kom ihåg att de 
fått information om hjärtrehabiliteringsprogram (Rushford et al. 2007) deltog i större 
utsträckning. 
 
Videoband som patienterna fått med hem (Steinke & Swan, 2004) utgjorde ett komplement 
till skriftlig och muntlig information och kunde därigenom vara ett verktyg för att öka 
kunskaperna och underlätta för dem som haft hjärtinfarkt att få tillbaka sin sexuella aktivitet. 
Videobandet kunde bland annat innehålla information om; vilka effekter hjärtinfarkt har på 
sexualiteten; effekterna på den sexuella funktionen, vilka risker det finns med den sexuella 
aktiviteten, mediciners påverkan på sexualiteten, när och hur patienten kan återuppta sin 
sexualitet. 
 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa sexualiteten hos patienter som genomgått en 
hjärtinfarkt, deras informationsbehov samt vilka åtgärder som finns för att förbättra 
informationen. Flemmings struktur användes till problemformuleringen och sökord som var 
relevanta till syftet formades vilket underlättade artikelsökningen. Styrkan med sökorden var 
att många artiklar återkom vid varje sökning. Det fanns få artiklar från de senaste tio åren som 
svarade mot syftet men det visade sig vara tillräckligt för att genomföra studien. Tolv artiklar 
fick beställas via biblioteket vid högskolan i Halmstad. De sista fem artiklarna erhölls senare 
än beräknat, efter upprepade påminnelser, vilket försenade bearbetningen.  
 
Samtliga artiklar var kvantitativa och det saknades kvalitativ forskning. Kvalitativa studier 
skulle kunna ge en djupare förståelse (Friberg, 2006) av patienters upplevelse och frånvaron 
av dessa kan ha inverkat negativ på resultatet.  
 
Exkludering av artiklar som behandlar läkemedel kan ses som en svaghet i litteraturstudien 
och möjligtvis haft en påverkan på resultatet. Läkaren ordinerar läkemedel till patienten vilka 
kan vara direkt livsnödvändiga men kan påverka sexualiteten negativt. Sjuksköterskans 
huvuduppgift är omvårdnad men hon/han ansvarar också för information samt administrering 
av läkemedel. Sexuell dysfunktion behöver inte bero på läkemedels bieffekter (Ko, Hebert, 
Coffey, Sedrakyan, Curtis, Krumholz, 2002) utan kan bero på andra bakomliggande orsaker 
såsom trötthet och depression. Forskning om läkemedel är bred och skulle uppta en allt för 
stor del av litteraturstudien och därför exkluderades de.  
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En brist kan vara felöversättningar då ord i engelska språket kan ha olika betydelser. 
Översättning och granskning har gjorts enskilt, gemensamt och vid upprepade tillfällen vilket 
gör det mer troligt att detta inte påverkat resultatet. De flesta av artiklarna var skrivna utanför 
norden. Informationsbehovet i de olika länderna kan skilja sig åt beroende på kulturers 
tillåtande klimat för samtal om sexualitet samt hur sjuksköterskans informerande roll ser ut. 
De stora variationerna av länder upplevdes vara en tillgång då det visar på liknande resultat.  
 
Avsikten med litteraturstudien var att sammanställa ett större resultat av senaste forskning 
inom information kring sexualitet efter en hjärtinfarkt. Det visade sig att forskning inom detta 
område hade gjorts i större omfattning längre tillbaka i tiden. Om tiden utökades skulle 
tillförlitligheten bli svag då materialet skulle bli alltför gammalt. Forskningen går framåt inom 
många områden och det som var aktuellt långt tillbaka i tiden är kanske inte aktuellt idag.  
 
Resultatdiskussion 

Resultatet bygger på en bearbetning av tretton artiklar som granskades enligt Carlsson och 
Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativa studier. Av de artiklar som användes i 
resultatet var åtta av grad I och fem av grad II. Övervägande var av grad I vilket styrker 
trovärdigheten i studien. Av de tretton resultatartiklarna var tio godkända av etiska 
kommittéer och bortfallet uppgick till mer än 20 % i fyra av dem men detta anses inte ha 
påverkat resultatet. Två av artiklarna var pilotstudier men efter granskning enligt 
bedömningsmallen så togs beslutet att de skulle inkluderas. En av dem visade på god 
population. Den andre hade färre deltagare och undersökte oron i samband med sexuell 
aktivitet efter en hjärtinfarkt.  
 
Sexualiteten var påverkad fysiskt och psykiskt i olika grader hos både kvinnan och mannen 
efter hjärtinfarkt. Resultatet visade på minskad frekvens (Drory et al. 2000; Eyada & Atwa 
2007; Sumanen et al. 2005), minskad tillfredsställelse (Drory et al. 2000; Eyada & Atwa, 
2007), lust och intresse för den sexuella aktiviteten. Männen hade problem att få erektion 
(Klein et al. 2007) samt att bibehålla den. Det är inte ovanligt att de som drabbas av 
hjärtinfarkt (Hedner, 2007) även har ateroskleros i andra kärl. Erektil dysfunktion hos männen 
kan bero på ateroskleros (PM praktisk medicin, 2007) i penisartärerna. Enligt Kaya, Yilmaz, 
Nurkalem, Ilktac och Karaman (2007) hade kranskärlssjuka kvinnor i större utsträckning än 
friska, en diagnostiserad sexuell dysfunktion. De hade en minskad lubrikation samt smärta i 
underlivet vid samlag. Dessa kvinnor hade en minskad lust, upphetsning och orgasm. 
Resultatartiklarna påvisade inte cirkulatorisk störning hos kvinnans genitalier men det är ändå 
troligt att en del kvinnor har samma problem som männen. Berman, Berman och Kanaly 
(2003) menade att kvinnor har svårare att bli upphetsade med minskad lubrikation, minskad 
känsel i klitoris och blygdläppar på grund av ett minskat blodflöde till vagina och klitoris. 
Kayas et al. (2007) studie innefattade kvinnor med kranskärlförträngning och stenos och var 
inte direkt riktad mot dem som haft en hjärtinfarkt. Det kan ändå vara troligt att detta resultat 
skulle kunna överföras på kvinnor med hjärtinfarkt, då dessa har ateroskleros och ett minskat 
blodflöde. Kvinnor kan genomföra samlag utan exempelvis upphetsning och ökad lubrikation 
till skillnad från mannen. Samtidigt kan klitoris jämföras med mannens penis (Berman et al. 
2003). En väl fungerande cirkulation och att samtliga stadier; lust, upphetsning och orgasm är 
uppfyllda är det ultimata (Ledingham & Warrell, 2000).  
 
En del av männen som hade erektil dysfunktion var även oroliga (Vacanti & Caramelli, 
2005). Drygt hälften av de kvinnor som hade gjort ett arbetsprov (Eyada & Atwa, 2007) och 
var i god kondition för samlag återupptog inte sin sexuella aktivitet. Både männens och 
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kvinnornas problem med sexualiteten kan bero på oro. Mannens erektila dysfunktion är mer 
synlig därför blir han mer sårbar. Mannens erektionsproblematik kan bero på oron för att 
misslyckas att genomföra ett samlag men också på oro av annan orsak. En del var oroliga för 
att samlag skulle kunna sätta igång en ny hjärtinfarkt. Även en del partners var oroliga för 
samma sak. Det kanske inte är så underligt att sexualiteten påverkas utan är kanske mer en 
naturlig reaktion. Enligt Hedelin (2004) är oro naturligt vid sjukdom. En hjärtinfarkt kan 
komma plötsligt och vända upp och ner på hela tillvaron. Det är vanligt att patienter med 
cirkulatoriska störningar (Skansgård, Svendsen, Aanrud & Aars, 1998) upplever oro då 
sjukdomen kan vara hotfull mot hälsan och även mot personens existens.  
 
Oron kan påverka på många plan. Lenz, Pugh, Milligan, Gift, och Suppe (1997) modell visar 
hur ett symtom kan katalysera ett annat och på så vis ge konsekvenser inom många områden 
som fysiska, psykiska och sociala. Till exempel kan oro för hjärtinfarkt påverka sexualiteten 
vilket i sin tur kan öka oron ytterligare. Leva med oro ger en ökad stress med ökade 
stresshormoner (Hedner, 2007) som direkt är skadliga för hjärtat. Det blir som en ond cirkel 
och samtliga symtom kan eskalera i intensitet och duration ifall inga åtgärder sätts in.  
 
Hur oron upplevs är subjektivt (Hanssen, 1998) och hur personers oro yttrar sig är 
individuellt. Det gäller att sjuksköterskan är lyhörd, fångar upp och tolkar både det verbala 
och icke verbala som förmedlas då oron kan vara tyst. Oron kan ibland vara onödig och kan 
ofta lindras genom att sjuksköterskan samtalar med patienten och anhöriga. Patienterna hade 
önskan om att partner involverades i undervisningen (Steinke & Patterson- Midgley, 1998) 
och tog del av informationen. För att anhöriga ska kunna vara till stöd (Benzein & Saveman, 
2004) och få en större förståelse behöver även de kunskaperna. Genom att även partners oro 
stillas ökar chanserna till en fungerande sexuell aktivitet.

Informationsbehovet om återvändandet till sexualiteten efter hjärtinfarkt var stort (Stewart et 
al. 2004). I resultatet framkom divergerande uppgifter om det var kvinnan eller mannen som 
hade mest påverkan på sin sexualitet (Sumanen et al. 2005), eller vem av dem som önskade 
mest information. En indelning mellan könen är kanske inte så betydelsefullt ur 
omvårdnadssynpunkt. Däremot är det mycket viktigt att observera att kvinnor och män 
upplevde att de inte hade fått den mängd information som de önskade (Stewart et al, 2004; 
Rushford et al. 2007). Ensamstående, ”äldre” kvinnor mindes inte att de fått adekvat 
information (Rushford et al. 2007). Detta skulle kunna bero på att äldre kan ha sämre hörsel 
och kanske tycker att ämnet är svårt att samtala om. Sexualiteten har tidigare varit ett 
tabubelagt område men har under senare tid blivit ett accepterat samtalsämne. Det skulle 
också kunna bero på att de som ingick i studien inte hade en partner att diskutera med eller en 
sexuell relation. Sumanens et al. (2005) studie visade att sexualiteten var viktig efter en 
hjärtinfarkt. Den är en av grundstenarna i livskvalitén (Skansgård et al. 1998) och är viktig i 
alla åldrar. Att vara ”äldre” behöver inte betyda en frånvaro av sexualitet. Behovet av 
information är individuellt och skall vara individ- och situationsanpassad (Hälso- och 
sjukvårdslagen [HSL] 1982:763). Vården ska vara likvärdig och sjuksköterskan ska möta de 
individuella behoven. För en god kvalité och en individanpassad omvårdnad (Jahren 
Kristoffersen, 1998) behövs en bra kommunikation och en holistisk människosyn.  
 
I resultatet framkom det att både kvinnor och män upplevde att de inte fått den information de 
önskade (Sumanen et al. 2005). Det kan möjligen bero på att sexualitet är ett känsligt ämne 
(Jahren Kristoffersen 1998; Crumlish, 2004) som sjuksköterskor har svårt att ta upp med 
patienterna. En del sjuksköterskor ansåg att ämnet var för privat att diskutera (Crumlish, 
2004) och att de hade dålig utbildning i detta. Sexualitet kan även vara svårt för patienten att 
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ta upp. Sjuksköterskor tillbringar en stor del av tiden kring patienten och ett av deras 
ansvarsområde är att informera (ICN: s etiska kod för sjusköterskor, 2007). Sexualitet är ett 
av sökorden i VIPS (Ehnfors et al. 2005) men sjuksköterskor har svårt att samtala med 
patienten om detta. Sjuksköterskans kunskap och hennes/hans förmåga att ge information, 
undervisa, samtala och stödja i ämnet, är betydelsefull för patienters sexuella återvändo. 
Sjuksköterskan bör arbeta efter omvårdnadsprocessen för att upptäcka eventuella problem 
som senare kan dokumenteras och eventuellt åtgärdas. Därför måste sjuksköterskan vara 
medveten om den makt hon/han har och hjälpa patienterna att ta upp ämnet. Patienter som 
känner att de blir accepterade och respekterade som person oavsett problem (Jahren 
Kristoffersen, 1998) har lättare att få en tillit till sjuksköterskan, vilket ökar möjligheten för 
samtal om eventuella problem med sexualiteten.  
 
PLISSIT modellen är ett bra hjälpmedel som underlättar att ta upp samtal om sexualitet 
(Skansgård et al. 1998; Ehnfors et al. 2005). Modellen består av fyra steg och närmar sig 
problemet stegvis. Första steget ger patienten ett tillåtande klimat i att samtala kring ämnet. 
Vid nästa steg kan sjuksköterskan ge en skiftlig och muntlig information som är begränsad 
och lättbegriplig. Det tredje steget ger mer specifika förslag på rådgivning. Det fjärde, sista 
steget, innefattar mer komplicerade besvär varpå sexualterapi av mer kunnig personal kan 
vara behövligt. Var samtalet sker är också av betydelse. Det vore önskvärt om alla 
avdelningar inrättade särskilda samtalsrum så att de kunde genomföras i ostörd miljö vilket 
ytterligare skapar bra förutsättning för att samtala om det känsliga ämnet sexualitet. 
 
De som haft hjärtinfarkt önskade skriftlig och muntlig information på sjukhuset (Steinke & 
Patterson-Midgley 1998) men att informationen skulle vara mer detaljerad och omfattande 
först efter utskrivningen. Vistelsen på sjukhuset i det akuta läget är oftast kort. Det kan vara 
svårt att skapa en närmare relation dels på grund av tidsbristen och på hur patienten mår. 
Patienten kan vara trött efter infarkten och kan ha smärtor från eventuella operationsärr. Det 
är mindre troligt att patienten haft sexuell aktivitet redan på sjukhuset. Därför har patienten 
kanske inte kunnat se eventuella problem eller om han/hon saknar information.  
 
Enligt Steinke och Patterson-Midgley (1998) var det viktigt att ge rätt mängd information vid 
rätt tillfälle. Den direkta oron efter en hjärtinfarkt (Barkve Andersen, 1998) kan göra patienten 
mindre mottaglig för information. Informationen bör handla om det som är av vikt vid det 
aktuella tillfället och ska ges för att lugna patienten. De yngre med högre utbildning (Kazemi-
Saleh, 2007) var mest rädda för samlag. Samtidigt hade de lätt för att prata om sexualitet med 
partnern (Sumanen et al. 2005). Yngre använder troligtvis bland annat Internet som 
kunskapskälla i högre utsträckning och får större tillgång till information. Kunskap kan väcka 
oro och rädsla i början men information och kunskaper kan också ge empowerment för att 
handskas med symtom och sjukdom. För lite information kan i sin tur leda till oro och rädsla 
(Skansgård et al. 1998) som kan vara obefogad. För att förhindra att informationen blir 
inadekvat, motsägelsefull eller att viktig information uteblir, kan avdelningen utarbeta 
riktlinjer för information. Den blir på så sätt likvärdig oavsett vem som ger den och till vem 
som får den. På sjukhuset kan informationen begränsas men om patienten önskar mer, 
omfattande kunskap ska sjuksköterskan finnas till hands och bistå med den. Det är viktigt med 
uppföljning för att få en uppfattning hur mycket patienten har förstått och om det kvarstår 
några frågor.  
 
Vid informationstillfälle behöver inte den ena informationskällan utesluta en annan. Ett 
videoband som lämnas vid utskrivningstillfället (Steinke & Swan, 2004) kan vara ett 
komplement till skriftlig och muntlig information. Information i rätt sammanhang kan ge 
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större innebörd och bättre resultat. Finessen med ett videoband är att patienten kan se det när 
det är mest aktuellt och patienten är som mest mottaglig. Dessutom kan videobandet ses 
tillsammans med partnern. Ett lugnande besked kan vara att även om sexualiteten inte 
återkommer direkt efter hjärtinfarkten (Steinke & Swan, 2004) så har det ändå visat sig att 
större delen återfått den. 
 
Oron för att samlag skulle kunna sätta igång en ny hjärtinfarkt (Eyada & Atwa, 2007) kan 
stillas. Forskning visade att risken för hjärtinfarkt vid samlag var mycket liten (Baylin et al. 
2007). Detta stämmer överens med tidigare forskning (Muller, Mittleman, Maclure, Sherwood 
& Toftler 1996). Däremot löpte de som var mindre fysiskt aktiva större risk (Baylin et al. 
2007). Oron kan också bero på rädslan för att få bröstsmärtor under samlaget. Sjuksköterskan 
kan hjälpa patienter att förebygga kärlkrampsanfall genom att informera om glyceryltrinitrat 
(Lindström, 2004) som kan intas före den sexuella aktiviteten och på så vis får patienten 
kontroll över sin situation. En lugnade information är att ett förspel före samlaget minskar den 
fysiska ansträngningen vid samlag då det sker en gradvis upphetsning och ett närmande till 
orgasm. Detta gör att själva samlaget eventuellt förkortas och minskar den fysiska 
ansträngningen. Samlag kan jämställas med att gå tio minuters rask promenad som följs av att 
gå två trappavsatser under tio sekunder (Larsson, McNaughton, Kennedy & Mansfield, 1980). 
Trappstegstest som utförs tillsammans med sjuksköterskor kan öka patientens och partners 
trygghet. Bohlen, Held, Sanderson och Patterson (1984) påpekar att trappstegstesten inte bör 
användas på alla hjärtpatienter och skall nyttjas med viss reservation.  
 
Hjärtrehabilitering var bra för återhämtningen av sexualiteten. De som deltog i ett 
hjärtrehabiliteringsprogram (Eyada & Atwa, 2007) återfick snabbare sin sexuella aktivitet och 
Klein et al. (2007) föreslog att de som haft en hjärtinfarkt ska delta i ett sådant. Muller, 
Mittleman, Maclure, Sherwood och Tofler (1996) menar att den fysiska träningen i 
rehabiliteringsprogrammet kan förbättra konditionen och på så sätt minska risken för en ny 
hjärtinfarkt. Rehabiliteringsprogrammet ger patienten möjlighet att träffa och ta del av andras 
erfarenheter vilket kan vara en hjälp för att återhämta sexualiteten. 
Rehabiliteringsprogrammen kan ha avsatt tid för omfattande och detaljerad information om 
sexualiteten. Samtalen kan föras både enskilt och i grupp och patienten ska själv kunna avgöra 
om han/hon vill delta.  
 
Sveriges nationella riktlinjer för hjärtsjukvård (Socialstyrelsen, 2008) nämner att det är viktigt 
med hjärtrehabiliteringsprogram och påtalar att läkaren ska uppmana till deltagande. De som 
kom ihåg att de fått information om hjärtrehabiliteringsprogram (Rushford et al. 2007) deltog 
i större utsträckning. Uppmaning om att delta i hjärtrehabiliteringsprogram kan återupprepas 
och är något som även sjuksköterskor kan göra. 

Hjärtinfarktens påminnelse om att livet inte är för evigt kan medföra en kris (Cullberg, 2006) 
som kan ge psykosomatiska symtom varav sexuell dysfunktion kan vara ett. Kris är emellertid 
något som de flesta tar sig igenom under olika lång tid. Patienter behöver ventilera, bearbeta 
tankar och ett gott stöd kan hjälpa till på vägen ur krisen. Det är viktigt att sjuksköterskan 
lyssnar med acceptans och intresse så att patienten känner att det inte finns ämnen som är för 
tabubelagda att prata om. Sjuksköterskans kunskaper genom utbildning och livserfarenhet, 
hennes/hans empatiska förmåga och lyhördhet kan hjälpa patienter. Målet är att patienten ska 
komma ur krisen och gå vidare i livet. Det finns hjälp att få för den sexuella dysfunktionen 
och det är sjuksköterskans uppgift att informera om detta och inte negligera problemen som 
kan påverka patientens hälsa och livskvalité. 
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Konklusion  
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa sexualiteten hos patienter som genomgått en 
hjärtinfarkt samt vilket behov av information som fanns och åtgärder. Sexualiteten efter en 
hjärtinfarkt var ofta påverkad både fysiskt och/eller psykiskt hos båda könen. Många av dessa 
individer hade någon form av minskad sexuell tillfredsställelse, lust och frekvens. Det fanns 
även en oro och/eller rädsla hos en del för att samlag skulle kunna sätta igång en ny 
hjärtinfarkt. Resultatet visade att informationsbehovet om sexualitet efter hjärtinfarkt var 
stort. Det var mycket individuellt när och hur de ville ha informationen. 
Hjärtrehabiliteringsprogram gav goda resultat och de som deltog återfick sin sexuella aktivitet 
snabbare.  
 
Implikation 
 
Det vore önskvärt med kompletterande forskning kring hur kvinnors sexualitet påverkas efter 
en hjärtinfarkt, då detta område inte är helt klarlagt. Forskningen i området sexualitet efter 
hjärtinfarkt är eftersatt och det råder brist på kvalitativ forskning som kan ge fördjupad 
förståelse för patientens upplevelse. 
 
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård finns det inget avsnitt om sexualitet. 
Då det är vanligt med problem inom området föreslås därför en komplettering av de nationella 
riktlinjerna. 
 
Sexualitet är ett känsligt område. Både kvinnor och män upplevde att det var svårt att prata 
om sexualitet. Sjuksköterskan kommer att vårda patienter som behöver information om 
sexualiteten efter en genomgången hjärtinfarkt eller annan sjukdom. Det är viktigt att området 
sexualitet får ett större utrymme i sjuksköterskeutbildningen än vad det har idag då det är 
knapphändigt.  
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2007
Costa Rica

Baylin, A.,
Hernandez-Diaz,
S.,
Siles, X.,
Kabagambe, E., &
Campos, H.

Triggers of
nonfatal
myocardial
infarction in Costa
Rica: heavy
physical exertion,
sexual activity, and
infection.

Att utreda vilken
risk det finns för
att få MI*
timmarna efter
tung fysisk
ansträngning,
sexuell aktivitet,
akut luftvägs-
infektion och
gasteroenterit.

En kvantitativ studie med 520 deltagare
som överlevt en akut MI*. Män och kvinnor
efter MI* kontrollerades av två oberoende
kardiologer på tre olika sjukhus i Costa
Rica. Alla deltagare hade WHO: s kriterier
för MI*. Deltagarna fick fylla i
frågeformulär om deras: tidigare fysiska
aktivitet, sjukdomshistoria och riskfaktorer.
Forskarna tittade på den eventuella risken
som kan ha triggat igång MI* timmarna
innan och jämförde frekvensen av hur
många gånger patienten utsatt sig för
samma aktivitet under det senaste året.

Studien visade att tung fysisk ansträngning
och sexuell aktivitet är en potentiell risk för att
trigga igång en MI* men det är mindre risk för
dem som är mer aktiva än dem som är
stillasittande. Om patienterna hade tre eller
fler riskfaktorer exempelvis diabetes,
hypertoni, högt kolesterol, rökning och angina
pectoris så ökade risken för en ny infarkt efter
sexuell aktivitet, även om det inte är statistiskt
signifikant.

Grad: I

2000
Israel

Drory, Y.,
Kravetz, S., &
Weingartein, M.

Comparison of
sexual activity of
women and men
after a first acute
myocardial
infarction

Att jämföra
kvinnor och
mäns sexualitet,
kvantiteten och
kvaliteten före
och efter MI*
med en större
population
kvinnor.

Totalt omfattades studien av 513 vuxna
personer som haft sin första MI* och av
dessa var 462 män och 51 kvinnor.
Männens medelåder var 52 år och
kvinnornas var 56 år. De intervjuades två
gånger om frekvensen och tillfredsställelsen
av deras sexuella aktivitet både före och
efter hjärtinfarkten.

89 % av männen och 72 % av kvinnorna
rapporterade att de återgått till sexuell aktivitet
mellan 3-6 månader efter MI*. Efter en MI*
påverkas sexualiteten med sänkt frekvens och
tillfredsställelse nästan i samma utsträckning
hos både kvinnor och män. Det visade sig att
ju äldre deltagarna var ju sämre tillfreds-
ställda samt lägre frekvens av den sexuell
aktivitet hade de.

Grad: I

2007
Saudiarabien

Eyada, M., &
Atwa, M.

Sexual function in
female patients
with unstable
angina or non- ST-
elevation
myocardial
infarction.

Att bilda sig en
uppfattning om
den sexuella
aktiviteten hos
kvinnliga
patienter med
instabil angina
pectoris eller
NSTEMI* och
studera effekten
av CR* i deras
fortsatta
sexuella
aktivitet.

En kvantitativ studie med 35 kvinnor
mellan 35- 65 år som var gifta, tidigare
sexuellt aktiva, diagnostiserats NSTEMI*
eller en instabil angina pectoris och
vårdades på en intensivvårdsavdelning.
Patienterna delades in i en NSTEMI* (19st)
och en instabil angina pectoris grupp (16).
CR*- programmet var uppdelat i tre faser.
Det utfördes ett ETT* och echo- Doppler
machine på deltagarna. 12 v. efter
utskrivning utvärderades den sexuella
aktiviten. Mätinstrumentet ASEX*
användes för att fastställa grad av sexuell
funktion.

Studien visade att 80 % av deltagarna ansåg
att den sexuella aktiviteten i någon grad är en
viktig del i livet och att instabil angina
pectoris och NSTEMI* påverkar sexualiteten
negativt. 51,4 % fick inte tillbaka sin sexuella
aktivitet trots att arbetsprovet visade på god
kondition. Hos de 51,4 % var det 66,7 % som
led av depression och 83 % som hade minskad
lust.72,2 % av dem som inte återhämtade sin
sexuella aktivitet och 38,9 % av deras partner
uttryckte rädsla eller oro för ytterligare en
hjärtinfarkt eller plötslig död under samlaget.
De kvinnor som deltog i ett CR* program
återfick snabbare sin sexuella aktivitet. Denna
undersökning visade att de som haft en
NSTEMI* (70,6 %) återhämtade sin sexuella
aktivitet till större grad än de som hade
instabil angina pectoris.

Grad: I
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2007
Iran

Kazemi-Saleh, D.,
Pishgou, B.,
Assari, S., &
Tavallii, S.

Fear of sexual
intercourse in
patients with
coronary artery
disease: A pilot
study of associated
morbidity.

Att jämföra
kranskärlssjuka
patienters
demografiska data
och kliniska data,
psykologiska
symtom och
äktenskapskvalité
mellan dom med
eller utan rädsla
för samlag.

Kvantitativ studie med 87
kranskärlssjuka patienter (65 män & 22
kvinnor) med stabil angina pectoris äldre
än 40 år och som varit gifta mer än 12
månader. 17 av deltagarna hade tidigare
haft MI*. De skulle ha en stenos som
täckte minst 50 % av lumen i minst ett
stort kranskärl. De genomgick en
hjärtbedömning för att identifiera
eventuella riskfaktorer, andra sjukdomar
och ev. pågående medicinering.
Demografiska data och kliniska data
jämfördes. patienternas psykologiska
status mättes med mätinstrumentet
HADS* och äktenskapskvalitén med R-
DAS*. Därefter mättes förekomst av
rädsla hos patienterna och deras partner
genom RSS skalan*. Ytterligare
bedömde sexuell funktion och frekvens
hos dem med eller utan rädsla för sexuell
aktivitet.

En tredjedel (29 st. 33.3 %) av dem med
kranskärssjukdom hade någon form av rädsla
inför samlag. Hos dem i yngre ålder, de med
högre inkomst, högre utbildning,
genomgången hjärtinfarkt eller dem som röker
var de vanligare med rädsla. Det fanns ingen
signifikant skillnad mellan kön, var deltagarna
bodde, total BMI, extend of coronary
involvment, COPD*, hypertoni, stroke, höga
blodfetter, diabetes och/eller medicinering
med betablockerare. Med rädslan följde en
sämre kvalité på äktenskapet. Det var också
mer vanligt med depressioner hos dem med
rädsla.

Grad: II

2007
Israel

Klein, R.,
Bar-on, E.,
Klein, J., &
Benbenishty, R.

The impact of
sexual therapy on
patients after
cardiac events
participating in a
cardiac
rehabilitation
program.

Att bedöma
effekten av sexuell
terapi hos manliga
patienter som
deltagit i ett
hjärtrehabiliterings
program efter en
hjärthändelse.

En randomiserad kvantitativ studie av 92
manliga MI* och/eller CABG* patienter,
70 år eller yngre. 47 st deltog i ett
hjärtrehabiliteringsprogram med
sexualterapi innehållande ex patient
utbildning, kognitiv behandling,
emotionellt stöd, och medicinering, 5
timmar á 3 tillfällen som ett tillägg till
programmet. Frågeformulär fick fyllas i 3
ggr före, samt 1 och 4 månader efter
sexuell terapi. De övriga 45 st i
kontrollgruppen fick hjärtrehabilitering
utan sexuell rehabilitering.

Sexualterapi tillsammans med
hjärtrehabilitering visade signifikant goda
resultat och tiden för att återfå den sexuella
aktiviteten förkortades. De som var med i
behandlingsgruppen gjorde bättre framsteg när
det gällde den sexuella lusten och
tillfredsställelsen, frekvensen av erektion och
att bibehålla den. Behandlingsgruppen
återhämtade sin sexuella aktivitet i större grad
än de i kontrollgruppen. Efter en månad hade
de flesta i behandlingsgruppen fått tillbaka sin
sexuella aktivitet jämfört med ca hälften av de
i kontrollgruppen.

Grad: I
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2007
Australien

Rushford, N.,
Murphy, B.,
Worcester, M.,
Goble, A.,
Higgins, R.,
Grande, M.,
Rada, J., &
Elliot, P.

Recall of
information
received in
hospital by female
cardiac patients.

Att utreda vad
kvinnor kommer
ihåg från
information som
givits till dem på
sjukhuset och
under CR*
programmet efter
en akut MI* eller
CABG*.

Kvantitativ studie med 224 kvinnliga
deltagare som genomgått MI* eller
CABG*. Deltagarna intervjuades och
fick ett frågeformulär. Därefter följde en
semistrukturerad intervju som spelades in
på band antingen vid ett personligt möte
eller via telefon 2, 4 och 12 månader efter
utskrivning. Deltagarna fick frågor om de
fått muntlig och/eller skriftlig
information om vad och av vem, återgå
till de dagliga aktiviteterna, om de ville
haft mer information eller om de fått
motsägelsefull information samt om de
fått information om CR* programmet och
om de deltog i programmet.

De flesta kvinnorna med genomgången MI*
eller CABG*, upplevde att de inte fått
tillräckligt med adekvata råd som kan
underlätta en återvändo till vardagliga sysslor
så som fysiska och sexuella aktiviteter. 16 %
önskade att de fått mer information och 8 %
upplevde att de fått förvirrande eller
motsägelsefulla råd. Av de 33 deltagare som
var rökare var det 1/3 som inte kunde
förnimma att de fått någon information om
rökning. Äldre kvinnor över 70 år som var
ensamstående och med lägre utbildning
upplevde att de inte fått adekvat information
eller endast fått den skriftligt. 61 % deltog i
CR* programmet. Det var signifikant större
närvaro i CR* programmet hos dem som kom
ihåg att de fått information om CR* och större
närvaro av dem som var under 70.
Undersökningen visade att 54 % kvinnor inte
kommer ihåg att de fått information om
sexualitet. Av dem som kom ihåg att de fått
information var det 14 % som fått
informationen muntlig och 33 % via
broschyrer. Deltagarna kom ihåg att det var
sjuksköterskorna som gav mest information
om sexualitet.

Grad: I

2007
Kroatien

Ruzic, A.,
Persi´c, V.,
Mileti´c, B.,
Vcev, A.,
Mirat, J.,
Soldo, I.,
Batinac, T., &
Kovac, T.

Erectile
dysfunction after
myocardial
infarction– myth or
real problem?

Att klargöra
frekvensen av ED*
hos patienter som
återhämtat sig efter
genomgången
hjärtinfarkt.

En kvantitativ studie med 89 patienter
som deltog i ett
hjärtrehabiliteringsprogram efter MI*
med ålder 30-75 år. De jämfördes med 91
friska frivilliga deltagare i samma ålder.
Alla fyllde i ett IIEF* formulär med fem
frågor vid två tillfällen i början av
behandlingen och 6 mån efter

Hos MI* patienterna led 82 % av ED* och i
kontrollgruppen endast 42 %. ED* ökade
bevisligen med åldern i båda grupperna men i
högre grad hos MI* patienterna. Även om
ED* minskade i samtliga åldersgrupper efter
sex månader, var det bara statistiskt
signifikant i åldersgruppen 30-39 år. Efter 6
månader var det inga direkta förändringar hos
kontrollgruppen.

Grad: II



Tabell 3. Artikelöversikt. Bilaga II: 4.
Publikations
år/land

Författare Titel Syfte Metod/urval Slutsats Vetenskaplig
kvalité

1998
USA

Steinke, E., &
Patterson-Midgley,
P.

Importance and
timing of sexual
counseling after
myocardial
infarction

Att utreda vikten
av
sexualrådgivning
och när den ska
ges.

En kvantitativ studie med 91 patienter
med diagnostiserad MI*. De fick
hemskickat frågeformulär med 14 ämnen
som graderades med skalan 1 – 5 (där 5
var högst) om sexualrådgivning, 2, 4 och
6 månader efter utskrivning.

5 områden från den sexuella rådgivningen
rankades som mycket viktiga så som
varningssignaler vid sexuell aktivitet,
riskfaktorer vid sexuell aktivitet, effekten på
mediciner vid sexuell aktivitet, användandet
av nitrater för bröstsmärtor vid sexuell
aktivitet och att återvända till sexuell aktivitet.
Efter 2 månader tyckte majoriteten att
vårdpersonalen skulle lära ut 10 av de 14
ämnena på sjukhuset och 4 av områdena efter
utskrivningen som handlade om
bekvämligheten vid den sexuella aktiviteten
och om att inte äta mat eller dricka alkohol
före sexuell aktivitet. 4 månaders kontrollen
visade sig ett liknande resultat. Vid 6 månader
var det större skillnad mellan de olika
områdena och när undervisningen skulle ske.
Då önskade deltagarna att hälften av de 14
områdena undervisades efter utskrivningen.
Undervisningsformen som deltagarna önskade
var skriftlig information som följdes upp av
vårdpersonal, via ett videoband, undervisning
i grupp, undervisning via telefon och att
partnern också deltog.

Grad: I



Tabell 3. Artikelöversikt Bilaga II: 5.
Publikations
år/land

Författare Titel Syfte Metod/urval Slutsats Vetenskaplig
kvalité

2004
USA

Steinke, E., &
Swan, J.

Effectiviness of a
videotape for
sexual counselling
after myocardial
infarction.

Att testa hypotesen;
de patienter med
MI* som både fått
skriftliga
instruktioner och
information via ett
videoband (för att
ses i hemmet med
partnern) fick större
kunskap, bättre
livskvalitet, mindre
ångest, större
sexuell
tillfredsställelse och
en tidigare
återvändo till
sexuell aktivitet än
de som endast fått
skriftlig
information.

En kvantitativ, randomiserad studie,
gjordes på 115 patienter efter
genomgången MI*, som var över 30 år
och sexuellt aktiva. De delades slumpvis
upp i en experiment och en
kontrollgrupp. Båda grupperna fick
verbal och skriftlig information av
hjärtrehabiliteringspersonalen.
Experimentgruppen fick ytterligare
information om sexualiteten via ett 15
minuters videoband som sågs i hemmet
tillsammans med partnern.
Frågeformulären skickades till båda
grupperna 1, 3 och 5 månader efter MI*.
Mätmetoderna som användes var; STAI*,
QLI*, WSFQ*. De olika variablerna som
mättes i undersökningen var livskvalité,
ångest, kunskap, sexuell funktion och
sexuell tillfredsställelse. Det gjordes en
kunskapstest om sex efter MI* och en
utvärdering om patienterna var sexuellt
aktiva under testperioden och när den
eventuella sexualiteten hade återvänt.
Vardera grupp delades ytterliggare upp i
ålder (64 år eller yngre och 65 år eller
äldre) för att påvisa om åldern var
relaterad i återvändandet av den sexuella
aktiviteten.

En månad efter MI* hade experimentgruppen,
signifikant ökade kunskaper och ökad ångest.
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan
experiment och kontrollgrupp i att återvända till
sexuell aktivitet vid någon tid. Deltagarna i
experimentgruppen rapporterades ha mindre
sexuell aktivitet efter en månad än
kontrollgruppen, men de rapporterade ökad
sexuell aktivitet över tid, tre till fem månader
efter MI*. Tiden för återvändandet till sexuell
aktivitet under studieperioden rörde sig mellan
en till tretton veckor. Genomsnitt på tre veckor
för både manliga och kvinnliga deltagare. Det
finns ingen signifikant skillnad mellan könen i
de båda grupperna. Kvinnor rapporterade mer
konstant sexuell aktivitet vid varje eftertest
period än männen även om inga av dessa
skillnader var statistiskt signifikanta. Män visar
sig ha återfått sex mer gradvis särskilt efter en
månad för att sedan uppleva en sänkning i den
sexuella aktiviteten från tre och fem månader.
Efter 1 månad, och 3 månader var det
signifikant skillnad i åldersgrupperingarna vad
gäller återvändandet till sexuell aktivitet. De
yngre återvände tidigare till sexuell aktivitet.

Grad: I



Tabell 3. Artikelöversikt. Bilaga II: 6.
Publikations
år/land

Författare Titel Syfte Metod/urval Slutsats Vetenskaplig
kvalité

2006
USA

Steinke, E., &
Wright, D.

The role of sexual
satisfaction, age,
and cardiac risk
factors in the
reduction of post-
MI anxiety.

Att utreda
sambandet mellan
oro och sexuell
tillfredsställelse hos
MI* patienter.

En randomiserad kvantitativ metod där det
gjordes jämförelse mellan oro, kunskap,
livskvalité, sexuell tillfredställelse samt
återvändo till sexuell aktivitet mellan en
experimentgrupp och kontrollgrupp 1, 3
och 5 månader efter en akut MI*, anterior,
inferior, anterio-lateral, lateral och
subendocardial. De 65 deltagarna var över
30 år och sexuellt aktiva. Båda grupperna
fick verbal och skriftlig information via
kunskapstest om sex efter MI*. SAI*
tillades som är ett mätinstrument för
ångest/oro.

I takt med att ångesten ökade hos patienter
med genomgången MI*, minskade den
sexuella tillfredställelsen. De som hade
riskfaktorerna; rökning, hypertension,
diabetes och hjärtsvikt efter hjärtinfarkten
hade större ångestnivå, oberoende av kön
eller vilken kunskap patienterna hade. Det
fanns en signifikant skillnad hos dem som
rökte och rökning var den riskfaktorn som
gav mest ångest. Det fanns ingen signifikant
skillnad i oro mellan de olika MI* typerna,
vilka procedurer som vidtagits eller ej,
åtgärder, eller tidigare sjukdomshistoria av
MI* eller CABG*. Sexuelltillfredställelse och
högre ålder bidrog till en minskad oro hos
MI* patienterna.

Grad: I

2004
Kanada

Stewart, D.,
Abbey, S.,
Shnek, Z,
Irvine, J., &
Grace, S.

Gender
Differences in
Health Information
Needs and
Decisional
Preferences in
Patients
Recovering From
an Acute Ischemic
Coronary Event.

Att undersöka
könsskillnader i
behovet av
hälsoinformation
och rangordna
vikten av
information.

En kvantitativ studie med patienter som
haft MI* (53 %) och instabil angina
pectoris (47 %) 398 deltagare i åldrarna 31
– 93 år från 12 olika hjärt-
intensivavdelningar. Efter 6 månader fick
patienterna fylla i ett frågeformulär och
poängsätta hur välinformerade de var om
sin hjärt- status, vad de skulle vilja få mer
information om, mängden information de
föredrog samt i vilken form de önskade att
få informationen i. Efter 1 år tillfrågades de
om hur nöjda de var med den medicinska
vården.

Uppföljningen av manliga och kvinnliga
patienter efter instabil angina pectoris eller
MI* visade att kvinnor utryckte ett större
behov av information än män. Efter 6
månader rapporterade patienterna att de hade
fått medelmåttig information om deras hjärt-
status och det var ingen skillnad mellan
könen. Tre frågeområden som de ville ha mer
information i var diet, högt kolesterol och
träning. De kvinnliga deltagarna ville ha mer
information om högt blodtryck medan
männen ville ha mer information om den
sexuella aktiviteten. Kvinnorna ville ha mer
information om hur de skulle klara av sin
sjukdom och upplevde att de inte fick
tillräckligt med information i detta område.
Skillnaden mellan mängden information de
fick och den mängd de önskade var statistiskt
signifikant. Båda könen uttryckte att de inte
fått tillräckligt med information.

Grad: II



Tabell 3. Artikelöversikt. Bilaga II: 7.
Publikations
år/land

Författare Titel Syfte Metod/urval Slutsats Vetenskaplig
kvalité

2005
Finland

Sumanen, M.,
Ojanlatava, A.,
Koskenvuo, M., &
Mattilla, K.

GPs* should
discuss sex life
issues with
coronary heart
patients.

Att ta reda på hur
viktigt CHD*
patienter tyckte att
sexuallivet var, hur
tillfredsställda de
var med
sexuallivet,
bekvämligheten att
prata om
sexuallivet och
upplevda
förändringar kring
sexuella lusten.

Kvantitativ metod där HeSSup* användes i
en prospektiv brevundersökning. Ett
randomiserat stickprov togs från finska
populationsregistret i åldersgrupperna 30-
34, 40-44, 50-54. 134 deltagare med MI*
och 185 med angina pectoris. I MI*
gruppen var det 28 kvinnor och 105 män
och i angina pectoris gruppen var det 83
kvinnor och 102 män. Patienterna
tillfrågades om vikten av ett sexliv,
tillfredssällelsen av ett sexliv och hur lätt
det var att diskutera sexlivet med ”viktiga
andra”.

I angina pectoris gruppen var det 64 % av
männen och 46 % av kvinnorna som tyckte
att sexuallivet var mycket viktigt medan det
var 71 % av männen och 40 % av kvinnorna
i kontrollgruppen. De flesta som haft MI*
ansåg att sexuallivet var viktigt efter MI*.
När det gällde tillfredsställelsen av
sexuallivet i angina pectoris gruppen så var
det nästan dubbelt så många av kvinnorna
(19,3 %) som inte var tillfredsställda
jämfört med kvinnorna i kontrollgruppen
(10,7 %) medan det inte var någon större
skillnad mellan männen. I MI* gruppen var
det nästan ingen skillnad mellan MI*
kvinnorna (7,1 %) och kontrollgruppen (6,3
%). Hos MI* männen (16,2 %) som inte var
tillfredsställda jämfört med kontrollgruppen
(11,0 %). I MI* gruppen bland kvinnorna
var det dubbelt så många (21 %) som tyckte
att det var mycket svårt att prata om
sexuallivet i jämförelse med kvinnorna i
kontrollgruppen (11 %). När det gäller
förändringar i intresset för sex så upplever 9
% av kvinnorna i angina pectoris gruppen
att de hade fullständigt förlorat intresset för
sex medan det hos kvinnorna i
kontrollgruppen var 4 %. Bland männen i
angina pectoris gruppen var det 13 % som
upplevde mycket mindre lust för sex
jämfört med de i kontrollgruppen som var 2,
5 %. Bland kvinnorna i MI* gruppen var
det 21 % som upplevde att de fullständigt
förlorat intresset för sex jämfört med 1 % i
kontrollgruppen.

Grad: II



Tabell 3. Artikelöversikt. Bilaga II: 8.
Publikations
år/land

Författare Titel Syfte Metod/urval Slutsats Vetenskaplig
kvalité

2005
Brasilien

Vacanti, L., &
Caramelli, B.

Distress:
associated
variables of
erectile
dysfunction post-
acute myocardial
infarction. A pilot
study.

Att identifiera
olika anledningar
till ED* hos
patienter efter
genomgången
MI*.

En kvantitativ studie med 37 manliga
patienter i åldern 18-75. Deltagarna som
drabbats av förstagångs MI* hade inte ED*
sedan tidigare. De hade ej läkemedel som
kunde påverka ED* förutom betablockerare
och/eller statiner. Innan deltagarna skrevs ut
fick de standaliserad information om att
återuppta sexuell aktivitet. Vid återbesöket
6 månader senare fick männen frågan när
och hur ofta de hade återupptagit sin
sexuella aktivitet samt fylla i ett IIEF-5* +
SRQ* formulär gjord av WHO.

Efter 6 månader var det 4 st (10,8%) som
inte fick tillbaka sin sexuella aktivitet
medan 33 st (89,2%) fick tillbaka sin
sexuella aktivitet men frekvensen var
minskad från 8 till 5ggr/månad. Av de 37
deltagarna hade 15 (40,5 %) ED* efter 6
månader dessutom hade 9 deltagare oro
varav 8 både hade oro och hade ED*.
Deltagarna som hade fått sin första MI* och
som inte hade haft ED* tidigare visade sig
ha en ökning av ED* och en minskning av
frekvensen av den sexuella aktiviteten varav
oro kan vara en anledning.

Grad: II



* = Förklaring över förkortningarna i tabell 3 från artikelöversikten. Bilaga II: 9.

ASEX = Arizona Sexual Experience Scale.
CABG = Coronary Artery Bypass Graft (Bypass).
CHD = Coronary Heart Disease.
COPD = Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
CR- program = Cardiovascular Rehabilitation.
ED = Erectil Dysfunction.
ETT = Exercise Tolerance Test.
GP = General Practitioner = allmän läkare.
HADS = Hospital Anxiety and Depression Scale.
HeSSup study = Health and Social Support study.
IIEF, IIEF-5 = International Index of Erectile Function. Poängskala 1-5. Totalsumma mellan 5-25 anses innebära erektil dysfunktion.
Kunskapstest vid sex efter MI = Mäter kunskap om att återfå sexuell aktivitet efter hjärtinfarkt. Svarsalternativ; sant, falskt eller vet ej.
METS = Metabolic Equivalents.
MI = Myocardial infarction. = hjärtinfrakt.
NSTEMI = Icke- ST- höjning infarkt. Normal eller S-T-sänkning.
QLI = Quality of Life Index, cardiac version III. En skala från 1 till 6 där 1 = väldigt otillfredsställd, 6 = väldigt tillfredsställd eller 1 kunde
betyda väldigt oviktigt och 6 väldigt viktigt.
R-DAS = Revised- Dyadic Adjustment Scale.
RSS= Relationship and Sexuality Scale. Bedömningsinstrument för förekomst av sexuell rädsla.
SAI = State Anxiety Inventory. Mätinstrument för ångest/oro.
SRQ = Self-Report Questionnaire.
STAI = State Trait Anxiety Inventory. Används för att mäta förändringar i tillståndet oro.
WSFQ = The Watts Sexual Function Questionnaire. Ett självskattningsinstrument som mäter sexuell upplevelse, med särskild aspekt relaterat till
sexuell funktion och frågor om sexuellt intresse och tillfredställelse.


