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Abstrakt 
Sexualitet är ett grundläggande behov, om vilket patienten behöver kunskap för 

att utföra egenvård efter sjukdom. Hjärtinfarkt är den vanligaste orsaken till akut 

sjukvård och patienterna har ofta frågor om sexualitet i relation till sjukdom. 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka sjuksköterskans roll inom 

sexualrådgivning till patienter med hjärtsjukdom. Litteraturöversikten baserades 

på 16 vetenskapliga artiklar som analyserats, tematiserats och sammanställts i 

kategorier respektive underkategorier. Trots upplevt ansvar utförs 

sexualrådgivning i liten omfattning. Faktorer som påverkar sjuksköterskans roll 

visade sig vara ”Tillgängligt material”, ”Kunskap och utbildning”, ”Kön och 

ålder”, ”Språk och kultur” samt ”Tidsaspekt, organisatoriska riktlinjer och 

policys”. Sjuksköterskan kan stötta patienten till egenvård, liksom anpassning till 

förändrad sexuell hälsa. Att informera patienten förutsätter sjuksköterskans 

kunskap inom ämnet. Sjuksköterskan behöver utbildning i hur sexuell hälsa 

påverkas av hjärtsjukdom. Vidare forskning krävs för att undersöka vad som kan 

tänkas öka sjuksköterskors sexualrådgivning. 

 
Nyckelord: Hjärtinfarkt, hjärtsvikt, information, omvårdnad, sexualitet, sexuell hälsa.  



 

 

 
 

Innehållsförteckning 
BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 

SYFTE ....................................................................................................................................... 3 

Frågeställningar ................................................................................................................... 3 

METOD ..................................................................................................................................... 3 

Litteratursökning och urval ................................................................................................ 3 

Värdering av vetenskaplig kvalitet ..................................................................................... 5 

Analys .................................................................................................................................... 5 

Etiska överväganden ............................................................................................................ 6 

RESULTAT ............................................................................................................................... 6 

Sjuksköterskans roll inom sexualrådgivning ..................................................................... 6 

Ansvar ................................................................................................................................ 6 

Praktisk utövning av sexualrådgivning ............................................................................ 7 

Rådgivningens innehåll .................................................................................................... 9 

Undvikande av obekväm miljö, nya partners och tunga måltider .......................... 9 

Farmakologiska effekter och varningstecken att uppmärksamma ....................... 10 

Sexuell aktivitet .......................................................................................................... 10 

Faktorer som påverkar sexualrådgivning ........................................................................ 11 

Tillgängligt material ........................................................................................................ 11 

Kunskap och utbildning .................................................................................................. 11 

Kön och ålder ................................................................................................................... 12 

Språk och kultur .............................................................................................................. 12 

Tidsaspekt, organisatoriska riktlinjer och policys .......................................................... 13 

DISKUSSION ......................................................................................................................... 14 

Metoddiskussion ................................................................................................................. 14 

Resultatdiskussion .............................................................................................................. 15 

SLUTSATS .............................................................................................................................. 18 

REFERENSER ....................................................................................................................... 20 

Bilaga 1. Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

Bilaga 2. Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

Bilaga 3. Översikt av inkluderade artiklar



 

 

1 
 

BAKGRUND 
Den sexuella akten är mycket mer än rent fysisk. Den består även av en emotionell och en 

psykologisk del. Faktorer såsom kulturell tillhörighet är avgörande för hur individen uttrycker 

sin sexualitet (Maslow, 1942). Människan har grundläggande behov som är organiserade i 

hierarkisk ordning och behöver tillfredställas därefter. Individen motiveras av sina behov och 

har som målsättning att tillfredsställa dessa (Maslow, 1943).  Maslows talesman Frank. G. 

Goble presenterade en sammanställning av dessa behov, i form av en pyramid- eller 

trappliknande modell. I denna modell presenterades sexualitet som ett av människans mest 

grundläggande behov, jämställt med mat, vatten, luft, sömn och skydd (Hirose, Hishinuma & 

Indo, 2009).  

 

Dorothea Orems omvårdnadsteori grundades i att alla människor genom egenvård måste få 

möjlighet att tillgodose sina grundläggande behov. Hon såg egenvård som en målsökande 

handling, vilken kräver att personen har tillräcklig kunskap om hur detta utförs. Patienten 

måste lära sig utföra egenvård, eftersom förutsättningarna att tillgodose behoven kan 

förändras i samband med sjukdom. Omvårdnad kan därför ses som en mänsklig 

assistansservice i relation till patientens begränsningar. Därmed bör sjuksköterskan agera i 

form av teoretisk vägledare, snarare än att vara den som utför vårdhandlingen (Orem & 

Taylor, 2011).  

 

Sexuell hälsa skulle kunna framställas som ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och 

socialt välbefinnande i relation till sexualitet. För att uppnå och bibehålla sexuell hälsa måste 

alla människors sexuella rättigheter respekteras och skyddas (World Health Organisation 

[WHO], 2006). I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) 

framgår att sjuksköterskan ska ha en helhetssyn på patienten samt ha förmåga att tillgodose 

dennes basala omvårdnadsbehov. För att kunna erbjuda och praktisera denna holistiska vård, 

måste sjuksköterskor enligt Fontaine (1991) liksom Earle (2001) inse att patienter är sexuella 

varelser som kan drabbas av sexuella bekymmer. Vidare menade Fontaine (1991) att sexuell 

oro kan uppstå i alla åldrar och varken bör ignoreras eller lämnas obehandlat, oavsett ålder. I 

WHO:s bidrag till diskussionen om sexuella rättigheter nämns information, såväl som 

utbildning inom ämnet, som inkluderade punkter (WHO, 2006). Även enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763, 2 b §) ska patienter ges individuellt anpassad 

information om sitt hälsotillstånd. I ”ICN:s etiska kod för sjuksköterskor” framgår att det 
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åligger sjuksköterskor att främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom samt lindra lidande 

(Svensk sjuksköterskeförening [SFF], 2007).  Sjuksköterskor kan förebygga viss sexuell 

dysfunktion genom att vara förberedda på och villiga till att empatiskt diskutera sexualitet 

med sina patienter och förse dem med relevant information (Fontaine, 1991).  

 

Trots sjunkande siffror är hjärtinfarkt en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige 

(Socialstyrelsen 2011, 2012) och den vanligaste orsaken till akut sjukvård (Socialstyrelsen 

2009a). Enligt Hjärt- Lungfonden (2011) kan hjärtinfarkt i många fall leda till hjärtsvikt, 

vilket ungefär 250 000 svenskar lider av. Det framkommer i Socialstyrelsen (2009a, 2009b) 

att dessa patienter behandlas i såväl sluten- som öppenvård och att patienter med 

cirkulationssjukdomar är den vanligast vårdade patientgruppen inom slutenvård. Westlake, 

Dracup, Walden och Fonarow (1999) liksom Lindau et al. (2012) menade att cirka hälften av 

patienterna efter hjärtinfarkt upplever att den sexuella aktiviteten och intresset för den 

minskar. I en svensk pilotstudie av Nilsson et al. (2012) framkom att patienter som genomgått 

hjärtinfarkt besitter liten kunskap angående sjukdomens påverkan på sexlivet. Vidare 

framkom att kvinnor har betydligt mindre kunskap än män.  

 

Det har i flertalet studier framkommit att patienter efter genomgången hjärtinfarkt söker svar 

på frågor relaterade till sexuell hälsa (Westlake et al., 1999; Akdolun & Terakye, 2001; 

Medina et al., 2009; Mosack & Steinke, 2009). Ett par av de dominerade sexuellt relaterade 

problemen hos hjärtsjuka patienter yttrar sig i orgasm- eller erektionssvårigheter (Medina et 

al., 2009), som i sin tur kan påverka patientens kroppsuppfattning (Mosack & Steinke, 2009).  

Erektionsproblem bör inte behandlas genom potenshöjande läkemedel innehållande 

Sildenafil, exempelvis Viagra (2013) eftersom det är kontraindicerat vid nylig genomgången 

hjärtinfarkt eller vid allvarliga hjärtproblem. Läkemedels påverkan på sexlivet är något som 

patienter med hjärtsjukdom ofta frågar om (Medina et al., 2009; Mosack & Steinke, 2009). 

Akdolun och Terakye (2001) liksom Mosack och Steinke (2009) visade att patienter känner 

rädsla över den sexuella aktivitetens påverkan på hjärtat och har funderingar angående 

lämplig tidpunkt att återuppta den sexuella aktiviteten. Med anledning av hur sexuell hälsa 

kan ses som en del av omvårdnaden, liksom patienters behov av information, kan det anses 

viktigt att undersöka huruvida sjuksköterskor i praktiken behandlar ämnet sexualitet.  
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SYFTE 
 

- Syftet med litteraturöversikten var att undersöka sjuksköterskans roll inom 

sexualrådgivning
1
 till patienter med hjärtsjukdom. 

Frågeställningar 
- I vilken utsträckning anser sjuksköterskan det vara dennes ansvar att informera och 

råda patienter med hjärtsjukdom kring sexuell hälsa
2
? 

- I vilken utsträckning erbjuder sjuksköterskan patienter med hjärtsjukdom information 

och råd gällande sexuell hälsa, hur görs det och vad informeras det om? 

- Vilka faktorer kan påverka informationsgivningen? 

METOD 

Litteratursökning och urval 
Det har för detta examensarbete på kandidatnivå valts att göra en litteraturöversikt. En 

litteraturöversikt kan enligt Friberg (2012, s.133) handla om att utifrån befintlig forskning 

sammanfatta kunskapsläget inom ett visst verksamhetsområde.  

 

Efter att ha provat olika sökprofiler i databaserna Cinahl, PubMed och ScienceDirect erhölls 

uppfattning om vilka söktermer som gav relevanta resultat. Det valdes att individuellt göra 

sökningar där MESH-termer (PubMed, ScienceDirect) och Headings (Cinahl) såsom, 

counseling, heart disease, heart failure, infarction, MI, myocardial infarction, nurs*, 

sex*/sexual/sexuality och Sweden användes i olika kombinationer, tillsammans med termerna 

cardiac och coexistence, se Tabell 1. Sökningar med samma termer gjordes även i 

databaserna Psycinfo, Best Practice, Clinical Evidence och SweMed utan att finna artiklar 

som tillförde litteraturöversikten något. Vid samtliga sökningar granskades titlar för att 

löpande exkluderas om de inte passade litteraturöversiktens syfte. Artiklar med intressant titel 

undersöktes närmare genom att ”abstract” lästes, därefter eventuellt hela artikeln. Utöver detta 

gjordes sekundära sökningar utifrån referenslistor, se Tabell 1. Fritextsökningar i databaserna 

Cinahl och PubMed gjordes utan framgång med MESH-termer och Headings såsom attitude*, 

                                                 
1
 Begreppet sexualrådgivning tolkas i denna litteraturöversikt som stöd och information från sjuksköterska till 

patient, i syfte att hjälpa patienter uppnå god sexuell hälsa i samband med hjärtsjukdom.  
 
2
 I denna litteraturöversikt tolkas begreppet sexuell hälsa som ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och 

socialt välbefinnande i relation till sexualitet.  Det innebär inte enbart samlag. Det inkluderar även intima tankar, 

känslor och handlingar.  
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holistic nursing, patients, health, coitus, education. I Cinahl söktes det även med Headings 

såsom caring, comfort, ST-segment och sexual health. Därutöver utfördes fritextsökningar 

med termerna medical nursing, discuss, barriers, cardiac, respons*, care, view*, intercourse, 

perspective, instruct* och information. 

 

 Litteratursökningen ansågs mättad när redan valda artiklar återkom och inga nya framkom i 

sökningarna. Inkluderade studiers urval skulle till största del bestå av sjuksköterskor som 

arbetar med hjärtsjuka patienter. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska då 

författarna inte behärskar andra språk. De skulle ha tillhörande ”abstract” för att underlätta 

litteratursökning och kvalitetsbedömning. Därutöver skulle de presentera sjuksköterskans 

perspektiv för att besvara litteraturöversiktens syfte och frågeställningar. Artiklar av 

kvalitetsgrad 3
3
 exkluderades, eftersom de kunde tänkas sänka litteraturöversiktens kvalitet. 

Även artiklar som saknade ”abstract” exkluderades, eftersom de ansågs försvåra 

litteratursökning och kvalitetsbedömning. 

Tabell 1. Söktabell 

Databas Datum 

för 

sökning 

Sökord Antal  

träffar 

Förkastade Inkluderade 

 

ScienceDirect  2012-12-

29 

Nurs* AND sex* AND (cardiac 

OR MI OR myocardial infarction 

OR heart failure OR heart disease) 

AND counseling AND  Sweden 

AND coexistence 

94 *91 

**0 

***0 

****0 

-Ivarsson, B., Fridlund, B., & Sjöberg, 

T. (2009).  

-Steinke, E.E., Mosack, V., Barnason, 

S., & Wright, D.W. (2010).  
-Hoekstra, T., Lesman-Leegte, 

Couperus, M.F., Sanderman, R., & 

Jaarsma, T. (2012). 

Cinahl  2012-12-

29 

Myocardial infarction OR 

heartfailure AND sex* AND 

counseling 

24     *14 

**3 

***0 

****2 

-Steinke, E.E., Patterson, P. (1995). 

-Shuman, N.A., & Bohachick, P. 

(1987). 
-Steinke, E.E., Patterson-Midgley, P.E. 

(1998). 

-Vassiliadou, A., Stamatopoulou, E., 

Triantafyllou, G., Gerodimou, E., 

Toulia, G., & Pistolas,  
D. (2008). 

-Steinke, E.E., Barnason, S., Mosack, 

V., & Wright, D. (2011).   

PubMed  2013-01-

03 

(MI OR infarction) AND sexual 

AND counseling AND nurs*  

38     *21 

**7 

***1 

****5 

 

 

 

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

(1996). 

-Jaarsma, T., Strömberg, A., Fridlund 

B., De Geest, S., Mårtensson, J., 

Moons, P., Norekvål, K., Smith, K., 

Steinke, E., & Thompson, D.R. (2009). 

-Ivarsson, B., Fridlund, B., & Sjöberg, 

T. (2010). 

-Barnason, S., Steinke, E., Mosack, V., 

& Wright, D.W. (2011).  

PubMed  2013-01-

03 

Heart disease AND sexual AND 

counseling AND nurs* 

45 *25 

**8 

***3 

****8 

-Gossens, E., Norekvål, T.M., Faerch, 

J., Hody, L., Olsen, S.S., Darmer, 

M.R., Jaarsma, T., & Moons, P. 

(2011). 

                                                 
3
 Har vid värdering av vetenskaplig kvalitet uppnått poäng motsvarande 60-69 procent. 
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Databas Datum 

för 

sökning 

Sökord Antal  

träffar 

Förkastade Inkluderade 

 

Cinahl  2013-01-

03 

Heart failure OR myocardial 

infarction AND sexuality 

61 *33 

**16 

***5 

****6 

-Özdemir, L., & Akdemir, N. (2008). 

Sekundär 

sökning 

2013-01-

29 

   -Gott, M., Galena, E., Hinchliff, S., & 

Elford, H. (2004). 

-Doherty, S., Byrne, M., Murphy, 

A.W., & McGee, H.M. (2010). 

* antal exkluderade efter lästa titlar ** antal exkluderade efter lästa abstract ***antal exkluderade efter kvalitetsbedömning **** antal 
dubbletter 

Värdering av vetenskaplig kvalitet  
Hela artiklarna lästes för att få en överblick av dess innehåll. Då genomfördes även 

kvalitetsbedömning med hjälp av bedömningsmallar av Carlsson och Eiman (2003), se Bilaga 

1 och Bilaga 2.  Bedömningsmallarna modifierades genom att utbyta ”Patienter med 

lungcancerdiagnos” mot ”Sjuksköterskor som arbetar med hjärtpatienter”.  

 Det framkom att resonemangen kring bedömning av artiklarnas kvalitet skilde sig författarna 

emellan. Därför beslutades att båda skulle granska samtliga artiklar för att därpå diskutera sig 

fram till enighet. Kvalitetspoängens procent avrundades till heltal. För att med säkerhet veta 

att artiklarna genomgått refereegranskning kontrollerades tidskrifternas hemsidor. 

Litteraturöversiktens resultat baserades på sexton kvantitativa och kvalitativa artiklar av 

kvalitetsgrad 1
4
 och 2

5
. De valda artiklarna baseras på studier gjorda i Europa, USA, England, 

Irland, Belgien, Danmark, Norge, Turkiet, Nederländerna, Grekland och Sverige. Dessa 

presenteras i form av en kort översikt i Bilaga 3, samt med en asterisk (*) framför sig i 

referenslistan.  

Analys 
Analysen genomfördes av båda författare med färgkodning i enlighet med vad som beskrivs 

av Axelsson (2012, s.212). Utifrån syfte och frågeställningar bildades kategorier som 

tilldelades en färg. Artiklarna genomlästes metodiskt och noggrant flertalet gånger för att med 

färgpennor markera de resultat som kunde ingå under valda kategorier. Under färgkodning 

upptäcktes likheter mellan kategorierna och det utvecklades även underkategorier. Därefter 

översattes och överfördes varje färgmarkering till ett eget dokument för att lättare få en 

översikt. Dessa dokument lästes igenom var för sig i syfte att finna eventuella likheter och 

skillnader. Snart bildades en uppfattning om vilka underkategorier som passade med varandra, 

liksom vilka paralleller som kunde dras mellan artiklarnas resultat. Det diskuterades vilka 

övergripande kategorier som kunde bildas och hur dessa kunde redovisas, se Figur 1. 

                                                 
4
 Har vid värdering av vetenskaplig kvalitet uppnått poäng motsvarande 80 procent eller mer.  

5
 Har vid värdering av vetenskaplig kvalitet uppnått poäng motsvarande 70-79 procent.  
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Figur 1. Tillämpad analysmodell  

 

I syfte att överskådliggöra resultatet omvandlades de kvantitativa artiklarnas redovisade 

siffror till procent, för att i samma enhetsform kunna presenteras i tabeller utformade av 

författarna.  

Etiska överväganden 
Vid urval av artiklar, liksom översättning och sammanställning av artiklarnas innehåll, 

eftersträvades ett objektivt förhållningssätt i avsikt att inte påverka resultaten. Vid värdering 

av vetenskaplig kvalitet framkom att artiklarna refereegranskats innan publikation och att det 

resonerats kring etiska aspekter.  

RESULTAT 

Sjuksköterskans roll inom sexualrådgivning 
Sjuksköterskans roll inom sexualrådgivning till patienter med hjärtsjukdom skulle kunna ses 

som en kombination av upplevt ansvar, praktisk utövning och rådgivningens innehåll.  

Ansvar 
I studie av Gott, Galena, Hinchliff och Elford (2004) framkom att majoriteten sjuksköterskor 

ansåg sexuell hälsa vara en del av den holistiska vården, därigenom en viktig del av 

sjuksköterskans profession och omvårdnadsämnet. Fler än hälften tyckte sig ha ansvar för att 

initiera eller bemöta samtal om sexuell hälsa i samband med hjärtsjukdom, se Tabell 2. 

Kategorier och 
underkategorier 

Sjuksköterskans 
roll inom 

sexualrådgivning 

Ansvar Praktisk utövning av  
sexualrådgivning 

Rådgivningens 
innehåll 

Undvikande av obekväm miljö, 
nya partners och tunga måltider 

Farmakologiska 
effekter och 

varnigstecken 
att 

uppmärksamma 

Sexuell 
aktivitet 

Faktorer som påverkar 
sexualrådgivning 

Tillgängligt 
material 

Kunskap 
och 

utbildning 

Kön 
och  

ålder 

Språk 
och 

kultur 

Tidsaspekt, 
organisatoriska 
riktlinjer och 

policys 
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Skillnader förekom likväl mellan olika arbetsområden och utbildningsnivåer. Rehabiliterande 

hjärtsjuksköterskor kände exempelvis större ansvar för att diskutera sexuell hälsa med 

patienter, än de inom akut- eller intensivsjukvård (Steinke & Patterson-Midgely, 1996; 

Barnason, Steinke, Mosack & Wright, 2011). Vidare kände sjuksköterskor med 

vidareutbildning inom sexuell hälsa större ansvar för att behandla sexuell hälsa än de med 

enbart grundutbildning (Jaarsma et al., 2009). 

 

Tabell 2.  Sjuksköterskans ansvar för sexualrådgivning, sammanställt av författarna 

Artikelförfattare,  

Årtal 

Informanter 

 (n) 

Så många ansåg 

sexualrådgivning tillhöra 

sjuksköterskans 

omvårdnadsansvar 

Shuman & Bohachick (1987) 

50 sjuksköterskor 82 % 

Steinke & Patterson-Midgley 

(1996) 
169 sjuksköterskor 57,65 % 

Vassiliadou, Stamatopoulou, 

Triantafyllou, Gerodimou, 

Toulia, & Pistolas (2008) 
197 sjuksköterskor 84,8 % 

Jaarsma et al. 

(2009) 
157 sjuksköterskor 87 % 

Doherty, Byrne, Murphy & 

McGee (2010) 60 individer verksamma inom 

hjärtrehabilitering 
52 % 

Barnason, Steinke, Mosack & 

Wright (2011) 
320 sjuksköterskor 57,3-62,7 % 

Steinke, Barnason,  Mosack 

& Wright (2011) 
459 sjuksköterskor 76-78 % 

Hoekstra, Lesman-Leegte, 

Couperus,  Sanderman & 

Jaarsma (2012) 
146 sjuksköterskor 75 % 

 

Praktisk utövning av sexualrådgivning 
Sjuksköterskor praktiserade sällan eller aldrig sexualrådgivning (Steinke & Patterson, 1995).  

De gånger det gjordes var det sällan sjuksköterskan som initierade samtalet (Schuman & 

Bohachick, 1987; Jaarsma et al., 2009). Deltagarna i en kvalitativ studie av Gott et al. (2004) 
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uppgav att de inte rutinmässigt initierade samtal om sexuell hälsa. Steinke, Mosack, Barnason 

och Wright (2010) liksom Steinke, Barnason, Mosack och Wright (2011) visade att det skett 

en ökning av sjuksköterskors sexualrådgivning under tvåtusentalet jämfört med nittiotalet. 

Ökningen var generell oavsett patienters kön eller ålder. Därutöver visade sig typen av 

arbetsområde ha betydelse för hur ofta sjuksköterskor samtalade om sexualitet. Steinke och 

Patterson-Midgely (1996) liksom Barnason et al. (2011) visade att sjuksköterskor inom 

rehabiliterande verksamhet, i större utsträckning inkluderade sexuell hälsa i 

patientutbildningen, än vad de inom akut- eller intensivsjukvård gjorde (Steinke & Patterson-

Midgely, 1996; Barnason et al., 2011). Vidare visade Özdemir och Akdemir (2008) att 0.6 

procent av de turkiska sjuksköterskor verksamma vid kardiologisk avdelning eller 

öppenvårdsmottagning försåg sina patienter med utbildning eller rådgivning inom sexuell 

hälsa. Till skillnad från detta, uppgav fler än hälften av hjärtenheterna i den svenska nationella 

studien av Ivarsson, Fridlund och Sjöberg (2009), att patienterna alltid erbjöds skriftlig 

information om sexuell hälsa. I flertalet studier från olika länder och årtal, med deltagare från 

olika steg i vårdkedjan, framkom att 1-26 procent sjuksköterskor inkluderade 

sexualrådgivning i omvårdnaden, se Tabell 3. När sexuell hälsa fördes på tal, ägde hälften av 

rådgivningen rum i form av gruppträffar (Ivarsson et al., 2009; Doherty, Byrne, Murphy & 

McGee, 2010). Cirka en femtedel av undervisningen skedde, ofta eller alltid, individuellt 

(Doherty et al. 2010) och det främst använda verktyget för sexualundervisning var broschyrer 

och liknande litteratur (Ivarsson et al., 2009). 

 

Tabell 3. Sjuksköterskans praktisering av sexualrådgivning, sammanställt av författarna 

Artikelförfattare, 

Årtal, 

Land 

Informanter (n) Så många 

praktiserade aldrig 

sexualrådgivning 

Så många 

praktiserade 

sällan/förekomman

de 

sexualrådgivning 

Så många 

praktiserade 

ofta/alltid 

sexualrådgivning 

Shuman & 

Bohachick 

(1987) 

USA 

50 sjuksköterskor 

14 % 76 % 10 % 

Steinke & Patterson 

(1995) 

USA 

171 sjuksköterskor 

 

 
42 % 36 % 16 % 
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Artikelförfattare, 

Årtal, 

Land 

Informanter (n) Så många 

praktiserade aldrig 

sexualrådgivning 

Så många 

praktiserade 

sällan/förekomman

de 

sexualrådgivning 

Så många 

praktiserade 

ofta/alltid 

sexualrådgivning 

Vassiliadou, et.al. 

(2008) 

Grekland 

203 sjuksköterskor. 

61 % 27 % 12 % 

Jaarsma et al. 

(2009) 

Europa 

157 sjuksköterskor. 

Ca 25-30 % 55-65 % 10-15 % 

Doherty, Byrne, 

Murphy  & McGee 

(2010) 

Irland 

60 individer 

verksamma inom 

hjärtrehabilitering 
13 % 61 % 26 % 

Hoekstra, Lesman-

Leegte, Couperus, 

Sanderman, & 

Jaarsma  

(2012) 

Nederländerna 

146 sjuksköterskor 

8 % 91 % 1 % 

 

 

Rådgivningens innehåll 

Undvikande av obekväm miljö, nya partners och tunga måltider  
Det framkom i flertalet studier (Jaarsma et al., 2009; Steinke et al., 2011; Steinke & Patterson, 

1995) att betydelsen av vila inför sexuell aktivitet var ett av de vanligaste inslagen i 

sexualrådgivningen. Vikten av komfortabel miljö var ett av de ämnen rehabiliterande 

hjärtsjuksköterskor och akutsjuksköterskor i stor utsträckning behandlade, när samtal om 

sexuell hälsa ägde rum (Barnason et al., 2011). Rekommendation om bekvämlig miljö var ett 

vanligare inslag i sexualrådgivningen under tvåtusentalet än vad det var under nittiotalet 

(Steinke et al., 2011). Enligt Steinke och Patterson (1995) informerade cirka en tredjedel om 

vikten av komfortabel miljö, medan Jaarsma et al. (2009) visade att fler än tre femtedelar av 

sjuksköterskorna inkluderade miljöns påverkan i sin sexualrådgivning. Det informerades i 

större utsträckning om hur den sexuella hälsan påverkas av nya platser och partners, än om 

vikten av komfortabel miljö (Jaarsma et al., 2009). Fler än hälften av personalen inom svensk 

hjärtsjukvård informerade om risken för ökad belastning inom relationen, exempelvis i form 
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av en överbeskyddande partner (Ivarsson et al., 2009). Sjuksköterskors avrådan från nya 

partners eller platser, såsom hotellrum, var under nittiotalet vanligare än under tvåtusentalet, 

med låg förekomst under båda decennier (Steinke et al., 2011). Steinke och Patterson (1995) 

visade att en knapp fjärdedel sjuksköterskor ofta eller alltid informerade patienter om att intag 

av mat och alkoholhaltiga drycker bör undvikas inför sexuell aktivitet. Jaarsma et al. (2009) 

visade emellertid att fler än en fjärdedel sjuksköterskor inkluderade kostrådgivning i samtal 

om sexuell hälsa. Från nittiotalet till tvåtusentalet skedde inom sexualrådgivningen en ökning 

gällande kostens inverkan på sexuell aktivitet (Steinke et al., 2011).  

Farmakologiska effekter och varningstecken att uppmärksamma  
Läkemedels eventuella effekter på sexuell hälsa var ett ämne som sjuksköterskor i stor 

utsträckning behandlade inom ramen för sexualrådgivning (Barnason et al., 2011). Att 

diskutera läkemedel var ett vanligare inslag i tvåtusentalets sexualrådgivning än vad det var 

under nittiotalet (Steinke et al., 2010, 2011). Enligt Steinke och Patterson (1995) informerade 

en fjärdedel sjuksköterskor om eventuella farmakologiska effekter på sexuell hälsa. Jaarsma 

et al. (2009)  menade däremot att fler sjuksköterskor än så inkluderade farmakologi i samtal 

om sexualliv. Förutom fakta om läkemedel är ett av de vanligaste ämnena att informera om 

vilka varningstecken, så som andningssvårigheter eller bröstsmärtor, patienten bör 

uppmärksamma (Steinke & Patterson, 1995; Jaarsma et al., 2009; Barnason et al., 2011). Det 

var under tvåtusentalet vanligare än under nittiotalet att informera om vilka varningstecken 

patienter bör vara uppmärksam på, i relation till vad som normalt kan förväntas i en sexuell 

situation (Steinke et al., 2010, 2011). 

Sexuell aktivitet 
I de fall samtal om sexuell hälsa ägde rum, informerade färre än två femtedelar av 

sjuksköterskorna om hur tidigt efter insjuknandet patienter kan återgå till att vara sexuellt 

aktiva (Steinke & Patterson, 1995). Denna information var ett vanligare inslag i 

omvårdnadsarbetet under tvåtusentalet än vad det var under nittiotalet (Steinke et al., 2010, 

2011). Lämplig tidpunkt för när patienter kan återgå till att vara sexuellt aktiva var något 

såväl rehabiliterings- som akutsjuksköterskor i hög grad inkluderade i sexualrådgivningen 

(Barnason et al., 2011). Fler än hälften av sjuksköterskorna informerade, ofta eller 

regelbundet, patienterna om hur tidigt efter insjuknandet de kunde återgå till att vara sexuellt 

aktiva (Jaarsma et al., 2009).  
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Sjuksköterskor som arbetade med rehabilitering av patienter som genomgått hjärtinfarkt, 

informerade i större utsträckning om kramar, onani och samlag, än de inom akut- eller 

intensivvård. Rehabiliterande sjuksköterskor samtalade även mer om lämpliga 

samlagspositioner (Barnason et al., 2011). Något som sjuksköterskor i desto mindre 

utsträckning informerade om var utövande av förspel (Jaarsma et al., 2009). Färre än hälften 

av sjuksköterskorna inkluderade samtal om förspel i sexualrådgivningen (Steinke & Patterson, 

1995; Jaarsma et al., 2009). Generellt sett var samtal om förspel sällan förekommande 

(Steinke & Patterson, 1995; Steinke et al., 2010, 2011). Därutöver var det färre än tre 

femtedelar av sjuksköterskorna som gav patienterna råd om samlagspositioner att föredra med 

hänsyn till hjärtsjukdom (Steinke & Patterson, 1995; Jaarsma et al., 2009). Diskussion om 

samlagspositioner hade låg förekomst under både nittio- och tvåtusentalet (Steinke et al., 

2010, 2011).  Barnason et al. (2011) menade att samlagspositioner var ett av de ämnen som 

sjuksköterskor i större utsträckning behandlade, när samtal om samlag ägde rum.  

Faktorer som påverkar sexualrådgivning 
Flertalet faktorer påverkar givandet av information och därmed sjuksköterskans roll inom 

sexualrådgivning. Dessa faktorer har kategoriserats som ”Tillgängligt material”, ”Kunskap 

och utbildning”, ”Kön och ålder”, ”Språk och kultur” samt ”Tidsaspekt, organisatoriska 

riktlinjer och policys”. 

Tillgängligt material 
Sjukvårdpersonal ansåg att det fanns för lite litteratur att tillgå för rådgivning inom sexuell 

hälsa (Ivarsson et al., 2009; Gott et al., 2004). I en svensk nationell studie av Ivarsson et al. 

(2009) framkom att nio tiondelar av den svenska vårdpersonalen inom kardiologisk 

verksamhet saknade tillgång till material i form av CD-ROM, video och internetkällor 

(Ivarsson et al., 2009). I en nationell irländsk studie framkommer emellertid att endast en 

tiondel av vårdpersonalen saknade informationskällor så som DVD-skivor och 

informationsblad (Doherty et al., 2010). Steinke och Patterson (1995) menade att färre än en 

tiondel av sjuksköterskorna tog hjälp av de bedömningsverktyg som finns att tillgå för 

omvårdnadsdiagnostisering. 

Kunskap och utbildning  
Sjuksköterskor med kunskap inom ämnet var mer benägna att avvisa sexuella myter än de 

utan kunskap. De hade även en öppnare inställning till sexualitet (Shuman & Bohachick, 

1987). Majoriteten av sjukvårdspersonalen ansåg sig emellertid inte ha tillräcklig kompetens 

inom de punkter som rör sex och samlevnad, det önskades mer utbildning och 
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kommunikationsträning (Ivarsson et al., 2009, 2010). De flesta sjuksköterskor saknade 

kunskap om läkemedels effekter på sexuallivet. Av de som avrådde från sexuell aktivitet i 

kombination med läkemedelsintag var det få som kände till de egentliga effekterna av detta 

(Özdemir & Akdemir, 2008). Sjuksköterskor med högre utbildningsnivå eller längre 

erfarenhet inom professionen informerade i större utsträckning sina patienter om hur 

sexuallivet påverkas av sjukdom (Özdemir & Akdemir, 2008; Hoekstra, Lesman-Leegte, 

Couperus, Sanderman & Jaarsma, 2012; Gossens et al., 2011; Jaarsma et al., 2009; Doherty et 

al., 2010; Steinke & Patterson, 1995; Vassiladou, Stamatopoulou, Triantafyllou, Gerodimou, 

Toulia & Pistolas, 2008). Emellertid framkom i studie av Barnason et al., (2011) att 

akutsjuksköterskor, trots högre kunskap om och självförtroende i att diskutera sexualitet, var 

mindre benägna än rehabiliterande hjärtsjuksköterskor att ge sexualrådgivning.  

Kön och ålder  
Kön var en faktor som påverkade sjuksköterskans sexualrådgivning (Gott et al., 2004; 

Gossens et al., 2011). Sjuksköterskor kunde uppleva det besvärligt att diskutera sexuell hälsa 

med patienter av det motsatta könet, med hänsyn till bristfällig kunskap och risken att 

sexualisera relationen (Gott et al., 2004). Sjuksköterskor tenderade att i större utsträckning 

informera manliga patienter om sexuell hälsa i samband med hjärtsjukdom (Barnason et al., 

2011; Steinke et al., 2010). Vidare visade Vassiladou et al. (2008) att manliga sjuksköterskor 

kände sig mer bekväma än kvinnliga i att praktisera sexualrådgivning. Patientens ålder var 

ännu en påverkande faktor (Gott et al., 2004; Hoekstra et al., 2012; Doherty et al., 2010). De 

åldersgrupper som i högre utsträckning informerades om sexualitet var de mellan 36-75 år 

(Steinke et al., 2010, 2011). Äldre patienter förväntades anse ämnet vara för känsligt och 

personligt (Gott et al., 2004).  Förväntade reaktioner hos patienter utgjorde ett hinder 

såtillvida att sjuksköterskor trodde de skulle bli ängsliga, upprörda eller förnärmade (Jaarsma 

et al., 2009; Doherty et al., 2010). Det fanns emellertid de som medgav dessa förväntade 

reaktioner, men som inte ansåg dem utgöra ett hinder för att initiera diskussionen (Gott et al., 

2004). Förutom detta kunde sjuksköterskor undvika att lyfta ämnet till följd av rädsla för att 

bli förlöjligade av sina kollegor (Barnason et al., 2011). 

Språk och kultur 
I flera studier (Gott et al., 2004; Doherty et al., 2010; Hoekstra et al., 2012) framkom att 

språkliga, kulturella och etniska skillnader, mellan sjuksköterska och patient, hindrade 

sjuksköterskor från att lyfta ämnet sexualitet. Gott et al. (2004) visade att förutom svårigheter 

i avgörande om språkval, utgjorde språkskillnader en barriär trots tillgänglig 

översättningshjälp. Användning av tolk ansågs kunna äventyra sekretessen eller 
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avpersonalisera konsultationen och även närstående som tolkhjälp ansågs problematiskt (Gott 

et al. 2004). Kultur och religion ansågs i större utsträckning utgöra ett hinder enligt den grupp 

sjuksköterskor som diskuterade ämnet jämfört med de som inte gjorde det (Hoekstra et al., 

2012). Gossens et al. (2011) visade att sjuksköterskans egen kulturella tillhörighet påverkade 

känslan av ansvar för att diskutera ämnet. Danska sjuksköterskor kände exempelvis större 

ansvar för sexualrådgivning än vad norska och belgiska gjorde. Vissa kulturella skillnader i 

informationsgivningen identifierades också. Gossens et al. (2011) menade att danska 

sjuksköterskor i signifikant större utsträckning diskuterade sexualitet med sina patienter än 

vad som gjordes i Norge och Belgien.  

Tidsaspekt, organisatoriska riktlinjer och policys 
Det fanns uppfattningar om att den korta vårdtiden för inneliggande patienter försvårade 

möjligheterna att bygga upp en relation till patienten (Steinke & Patterson, 1995; Steinke & 

Patterson-Midgley, 1998; Gott et al., 2004; Ivarsson et al., 2010). En relation till patienten 

ansågs av sjuksköterskorna vara essentiellt för att diskutera sexuell hälsa, eftersom det 

betraktades som ett känsligt ämne (Gott et al., 2004). Den begränsade vårdtiden gjorde att 

sjuksköterskorna prioriterade medicinsk information högre än information kring sexuell hälsa 

(Steinke & Patterson-Midgley, 1998; Gott et al., 2004; Ivarsson et al., 2010).  I studien av 

Steinke och Patterson-Midgley (1998) citerades en intervjuad sjuksköterska enligt följande: 

 

”I am sure this is much needed education, but with the time constraints in the 

hospital setting, I feel my education to the patients is related to survival, not on 

enjoying life.”(s.68) 

 

Enligt Gott et al. (2004) uppfattade sjuksköterskorna att det inom samhället låg fokus på 

prevention av sexuellt överförbara sjukdomar. Fokusen återspeglades i det dagliga, praktiska 

arbetet inom hälso- och sjukvården, på bekostnad av att icke-sexuellt överförbara sexuella 

dysfunktioner lågprioriterades. Sjuksköterskorna menade att de som styrde verksamheten på 

högre nivå påminde om tidsramar och hantering av kroniska sjukdomar, utan att nämna 

sexuell hälsa. Enligt Doherty et al. (2010) var nära all den kardiologiska vårdpersonalen enig 

om att det saknades specifika riktlinjer för rådgivning om sexuella hälsoproblem. Steinke och 

Patterson-Midgley (1998) visade att det förutom tidsbrist fanns övriga faktorer i omgivningen 

som kunde utgöra hinder för sexualrådgivning. Dessa faktorer var ljudlig miljö, problem med 

avskildhet samt kritiska medicinska diagnoser på avdelningen.  
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Bristande organisatorisk policy och frånvaro av riktlinjer tillhörde de främsta orsakerna till 

varför inte sexualrådgivning utfördes (Doherty et al., 2010; Hoekstra et al., 2012). Dels 

förekom skilda åsikter kring när det skulle utföras, dels saknades rutiner för samarbete med 

andra professioner inom området (Hoekstra et al., 2012; Ivarsson et al., 2009; Gott et al., 

2004; Doherty et al., 2010). Det fanns en markant skillnad mellan de sjuksköterskor som 

informerade och de som inte informerade, i åsikterna om hur viktiga policys ansågs vara 

(Hoekstra et al., 2012; Doherty et al., 2010). Trots bristande riktlinjer förekom hänvisning av 

patienter med hjärtsjukdom till läkare eller experter inom sexuell hälsa (Vassiladou et al., 

2008; Özdemir & Akdemir, 2008; Doherty et al., 2010). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Arbetet var först tänkt att begränsas till svenska studier. Därför användes ”Swedish OR 

Sweden” som sökord i tidiga databassökningar. Det var även tänkt att inkludera studier vars 

urval bestod av sjuksköterskor som arbetar med patienter som nyligen genomgått hjärtinfarkt.   

Under arbetets gång upptäcktes att många studier innefattar patienter med kronisk 

hjärtsjukdom. Eftersom akut hjärtinfarkt kan leda till annan hjärtsjukdom (Hjärt- Lungfonden, 

2011), valdes att även inkludera hjärtsvikt. Därutöver upptäcktes att rådgivning inom sexuell 

hälsa kan ges hjärtsjuka patienter i efterförloppet, vid exempelvis återbesök, rehabilitering 

eller hälsocentral. Det argumenterade ytterligare för att hantera ett större område än det akuta 

sjukdomsförloppet. Eftersom det, författarna veterligen, finns mycket begränsad svensk 

forskning inom detta ämnesområde, valdes att låta litteraturöversikten innefatta artiklar från 

andra länder. Detta medförde en bred översikt av ämnet, med chans att jämföra likheter och 

skillnader länder emellan. En svårighet med att besvara syftet genom en litteraturöversikt kan 

vara att vissa resultat uteblir, på grund av att de inte presenterats i artiklarna. Ett exempel ur 

denna litteraturöversikt är i Tabell 3, där redovisade siffror av Steinke och Patterson (1995) 

har ett bortfall på 6 procent som inte presenteras, vilket gör summan ofullständig. Det är 

tänkbart att detta kan ha lett till felaktiga uträkningar och kan därför ses som en svaghet i 

arbetet. Då utbudet av artiklar inom ämnet var förhållandevis begränsat, valdes att inkludera 

tillgängliga artiklar som besvarade litteraturöversiktens syfte, oavsett årtal för publicering. 

Detta medförde att relativt tidigt publicerade artiklar inbegreps, vilket skulle kunna ses som 

en svaghet. Eftersom liknande resultat emellertid framkom i så väl tidigt som sent utgivna 

artiklar, kan tidsaspekt anses vara av mindre vikt för det valda ämnet. Vissa fynd om 

marginella skillnader mellan sexualrådgivning under nittiotal och tvåtusental redovisas 
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emellertid, eftersom de besvarade delar av syfte och frågeställningar. Dessa studier var 

kvantitativa jämförelser av sjuksköterskors sexualrådgivning under nämnda decennier och 

kunde av författarna inte redovisas annat än i löpande text. Liknande svårigheter med 

resultatsammanställning uppstod även med artiklar som bestod av jämförande studier mellan 

sjuksköterskor i olika steg av vårdkedjan. Det medförde emellertid att oväntade fynd 

påträffades, utöver de som besvarade syftet. Att båda författarna granskat artiklarnas 

kvalitetsgrad har varit tidskrävande, men kan anses vara en styrka i litteraturöversikten.  

 

Fem av de inkluderade artiklarna utgår ifrån samma urval och informanter. Det valdes att 

redovisa dessa artiklar, trots att det kan ses som en begränsning. Dels eftersom studiernas 

syften skilde sig åt, dels eftersom samtliga besvarade denna litteraturöversiktens syfte och 

frågeställningar. Under kvalitetsgranskningen uppmärksammades att inkluderade studiernas 

deltagare till största del bestod av kvinnor. Detta väckte funderingar kring huruvida det 

återspeglar den egentliga könsfördelningen inom professionen. Åtminstone inom 

omvårdnadsforskningen finns signifikanta skillnader i könsfördelning, genomsnittligen tre 

fjärdedelar av urvalen består av kvinnor (Polit & Beck, 2008, 2009, 2012). Minst skillnader är 

det dock inom hjärtsjukvård (Polit & Beck, 2012).  I inkluderad artikel av Doherty et al. 

(2010) består studiens informanter av rehabiliterande personal för patienter med hjärtsjukdom, 

där nära hälften beskrivs som ”cardiac coordinatiors”. Doherty et al. (2010) har inte undersökt 

vilken profession dessa tillhör, men nämner att det vanligtvis är sjuksköterskor som besitter 

denna position. Detta talade för att inkludera artikeln. I artikel av Gott et al. (2004) består 

urvalet av sjuksköterskor och allmänläkare. För att besvara litteraturöversiktens syfte, valdes 

att endast redovisa sjuksköterskornas uttalanden och forskarnas resultat utifrån dessa. I 

artiklarna av Ivarsson et al. (2009, 2010) redovisas inte informanternas yrkesprofessioner. 

Litteraturöversiktens författare utgår likväl ifrån att omvårdnaden, inom såväl akutsjukvård 

som rehabiliteringssjukvård i Sverige, till största del tillhandahålls av sjuksköterskor. 

Antagandet ansågs bekräftat genom det faktum att Ivarsson et al. (2009, 2010), innan studien 

utfördes, valde att testa sina frågeformulär på sjuksköterskor. I och med det motiverades 

inkludering av artikeln.  

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka sjuksköterskans roll inom 

sexualrådgivning för patienter med hjärtsjukdom. Utifrån den analys som gjorts skulle 

sjuksköterskans roll kunna innefatta dels känsla av ansvar, dels praktisk utövning av 

sexualrådgivning. Det framkom vad sexualrådgivningen till patienter med hjärtsjukdom kan 
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innehålla. Vidare identifierades faktorer som påverkar sexualrådgivningen till patienter med 

hjärtsjukdom och därmed sjuksköterskans roll. Resultaten antyder att majoriteten 

sjuksköterskor anser det tillhöra deras omvårdnadsansvar att råda och informera patienter med 

hjärtsjukdom gällande sexuell hälsa. Liknande åsikter gällande ansvar går även att finna hos 

sjuksköterskestudenter (Magnan & Norris, 2006; Kong, Wu & Loke, 2008) liksom hos 

sjuksköterskor som verksamma inom kirurgi och onkologi (Magnan, Reynolds & Galvin; 

Yildiz & Dereli, 2012). Trots dessa åsikter beträffande omvårdnadsansvar indikerar resultaten 

att, som mest, en fjärdedel sjuksköterskor ofta eller alltid utövar sexualrådgivning eller 

initierar samtal om sexuell hälsa. Lindau et al. (2012) visade att patienters minskade sexuella 

aktivitet i samband med hjärtsjukdom kan vara ett resultat av utebliven information i samband 

med utskrivning från sjukhus.  Den bristfälliga hanteringen av sexuell hälsa kan te sig 

förvånansvärd med tanke på att sexualitet, enligt sammanställningen av Maslows teori, är lika 

viktigt som exempelvis mat och vatten (Hirose, Hishinuma & Indo, 2009). Ur denna 

synvinkel kan det ses som att de flesta sjuksköterskor enbart delvis förser patienter med 

verktyg för att kunna tillgodose detta basala behov, vilket förväntas av Socialstyrelsen (2005). 

En orsak kan tänkas vara att de sexuella behoven inte lika uppenbart kan tillgodoses. Behov 

så som mat, luft och sömn kan av sjuksköterskan tillgodoses dels genom omvårdnad, dels 

medicinskt. Det kanske anses oetiskt såsom oprofessionellt om sjuksköterskan ser till 

patientens fysiska sexuella behov. Maslow (1942) menade emellertid att sexualitet är mycket 

mer än det fysiska.  

 

Enligt Orem och Taylor (2011) ska sjuksköterskan stötta patienten till egenvård snarare än 

utföra själva handlingen. Sjuksköterskan kan därmed tänkas stötta patienten till egenvård, 

liksom anpassning till förändrad sexuell hälsa. Detta kan utföras genom samtal och 

rådgivning, varvid patientens psykiska och mentala del av sexuell hälsa tillgodoses. Enligt 

Wilmoth (2006) initierar patienter inte själva dessa samtal. Det skulle därför kunna anses 

viktigt att sjuksköterskan visar öppenhet inför patientens sexualitet. Det bör tas i beaktning att 

kanske inte alla patienter önskar eller har behov av sexualrådgivning. Sjuksköterskan kan 

därför behöva undersöka patientens önskemål om och behov av information inom ämnet, 

innan sexualrådgivning sker.   

 

I bakgrunden beskrivs inträffande sexuella problem hos hjärtsjuka patienter, liksom vanligt 

förekommande funderingar. Resultaten indikerar att sjuksköterskors sexualrådgivning till stor 

del inrymmer dessa områden, med undantag för specifika sexuella situationer så som 
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exempelvis förspel. Dessa undantag medför rimligtvis att patienter förblir ovetande om vilka 

sexuella handlingar som kan förebygga belastning av hjärtat i samband med sexuell aktivitet. 

Detta innebär i sin tur att sjuksköterskan inte arbetar preventivt i överensstämmelse med 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007). Med 

hänvisning till vad som framkommer i HSL (SFS 1982:763, 2 b §) angående 

informationsskyldighet, skulle det kunna tolkas som sjuksköterskans skyldighet att informera 

patienter om hur hjärtsjukdom kan påverka den sexuella hälsan. För att sjuksköterskan ska 

kunna informera om detta, framkommer i denna litteraturöversikt att resurser i form av 

tillgängligt material, men framför allt kunskap och inom ämnet, är av stor vikt. Även i andra 

studier har det framkommit liknande samband mellan kunskap och sjuksköterskans 

informationsgivning (Kong, Wu & Loke, 2008; Saunamäki, Andersson & Engström, 2009; 

Cil Akinci, Yildiz & Zengin, 2010; Yildiz & Dereli, 2012). Det kan tyckas självklart att 

kunskap inom ämnet är en förutsättning för sexualrådgivning. Under den 

sjuksköterskeutbildning litteraturöversiktens författare genomgått, har enbart sju textrader om 

sexuell hälsa i samband med hjärtsjukdom återfunnits i den obligatoriska kurslitteraturen. 

Legitimerade sjuksköterskor förväntas av Socialstyrelsen (2005) ha förmåga att söka relevant 

information, vilket förutsätter att det finns information att tillgå, samt kännedom om var den 

kan inhämtas. Resultatet i denna litteraturöversikt tyder likväl på begränsad tillgång till 

material inom ämnesområdet, vilket försvårar möjligheterna att möta Socialstyrelsens 

kompetenskrav.  

 

Utan att ha tillhört syfte eller frågeställningar presenterades skillnader mellan sjuksköterskor 

som arbetar i patientens akutskede och de verksamma inom rehabilitering. Rehabiliterande 

sjuksköterskor utför i större utsträckning sexualrådgivning. Detta kan vara ett naturligt 

resultat av att sjuksköterskor i akutskedet främst prioriterar livshotande tillstånd och därmed 

bortser ifrån sexuell hälsa. Vidare framkommer att sexualrådgivningen till största del når ut 

till manliga patienter, vilket finner likhet i studier av Lindau et al. (2012) liksom Farrel och 

Belsa (2012). Kan detta bero på att mäns dysfunktioner, exempelvis erektionsproblem, är mer 

uppenbara än kvinnors? Enligt Jones Watts (1981) är så fallet. Resultaten indikerar även att 

samhällets fokus återspeglas inom omvårdnaden. Är det så att den manliga sexualiteten är mer 

erkänd inom samhället? I det fallet skulle även detta kunna vara en alternativ förklaring till 

varför sjuksköterskor oftare råder män gällande sexuell hälsa. Vidare framkommer att språk 

och kultur är något som påverkar sjuksköterskans sexualrådgivning, i likhet med vad som 

presenteras i studier av Wilmoth (2006, 2007). Även Maslow (1942) menade att kultur är en 
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faktor som påverkar människors syn på sexualitet. Det är tänkbart att patientens önskemål och 

behov av sexualrådgivning är formade utifrån dennes kulturella tillhörighet. Kulturens 

påverkan på patientens sexualitet är rimligtvis något som sjuksköterskan behöver kunskap 

om, för att inte förnärma denne.  

 

Ytterligare en framkommen faktor som påverkar sexualrådgivningen är frånvaro av 

organisatoriska riktlinjer och policys, inte minst enligt de sjuksköterskor som inte informerar 

sina patienter om sexuell hälsa i samband med hjärtsjukdom. Det kan tänkas underlätta för 

sjuksköterskor att initiera ämnet om det finns rutiner att hänvisa till. Det skulle kanske skapa 

gynnsammare förutsättningar gällande tidsprioritering och avskildhet, liksom minska risken 

att bli förlöjligad av sina kollegor. Detta skulle i sin tur kunna gynna de patienter som önskar 

eller har behov av att ta del av denna information. Utifrån vad Orem och Taylor (2011) ansåg 

gällande sjuksköterskans ansvar för att stötta patienten till egenvård, kan det ifrågasättas om 

det krävs specifika riktlinjer för att tillgodose de basala behoven. Resultaten visar att den 

begränsade informationstiden försvårar möjligheterna att bygga upp en relation för patienten, 

vilket kan underlätta vid sexualrådgivning. Att kommunicera angående sexuell hälsa är enligt 

Wilmoth (2006) inte känsligare än att diskutera eliminationsvanor eller dödsfall. Det kan 

därför tänkas att tidsaspekten används som ett svepskäl för att undvika samtal om sexualitet, 

vilket utifrån resultaten kan vara relaterat till okunskap inom ämnet. Det oförväntade fyndet 

angående marginella skillnader mellan sexualrådgivning under nittiotal jämfört med 

tvåtusental, skulle kunna indikera att ämnet är på väg att ta större utrymme inom 

omvårdnaden.  

SLUTSATS 
Sjuksköterskans roll inom sexualrådgivning till patienter med hjärtsjukdom kan tolkas som att 

majoriteten sjuksköterskor anser sig ha ansvar för sexualrådgivning, men att en minoritet 

praktiserar detta. Flertalet faktorer påverkar givandet av information och därmed 

sjuksköterskans roll inom sexualrådgivning. Hjärtsjuka patienter har funderingar kring 

sexualitet i samband med sjukdom och det är tänkbart att motsvarande frågor förekommer hos 

patienter med andra sjukdomstillstånd. Förhoppningen är att denna uppsats kan skapa 

diskussion inom sjukvården och få vårdpersonalen att uppmärksamma patienters sexuella 

hälsa i samband med sjukdom. Resultaten indikerar att sjuksköterskors bristande kunskap är 

en orsak till varför sexualrådgivning i samband med hjärtsjukdom inte utförs. Det finns behov 

av ökat utrymme för utbildning inom ämnet. Sjuksköterskor skulle genom denna 
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litteraturöversikt kunna uppmuntras att söka information om sexualitet i samband med 

sjukdom. Framkomna faktorer så som kön, ålder, språk och kultur är svåra för sjuksköterskan 

att påverka. Faktorer som tillgängligt material, kunskap och utbildning samt prioriteringar 

inom organisationen är däremot påverkbara och kan förbättras. Med detta inte sagt att alla 

patienter önskar eller är i behov av sexualrådgivning, eller att sjuksköterskan ska påtvinga alla 

patienter sexualrådgivning. Det kan likväl vara viktigt att sjuksköterskor undersöker behovet 

av information, för att inte försumma de patienter där behovet finns. Vidare forskning krävs 

för att undersöka vad som enligt sjuksköterskorna kan tänkas öka deras sexualrådgivning. 

Sådan forskning är nödvändig för att sjuksköterskor ska kunna leva upp till de krav som ställs 

genom lagar och internationella riktlinjer, gällande informationsgivning och förebyggande av 

ohälsa. Forskning om vad som kan öka sjuksköterskors sexualrådgivning till patienter med 

hjärtsjukdom skulle kunna bli underlag för att skapa balans mellan upplevt ansvar för och 

praktisk utövning av sexualrådgivning.  
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Bilaga 1. Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003) 

 

* betyder att det vid bedömning ändrades från patienter med lungcancerdiagnos till att majoriteten ska bestå av 

sjuksköterskor som jobbar med hjärtpatienter 

  



 

 

 
 

Bilaga 2. Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003) 

* betyder att det vid bedömning ändrades från patienter med lungcancerdiagnos till att majoriteten ska bestå av 

sjuksköterskor som jobbar med hjärtpatienter 



 

 

 
 

  Bilaga 3. Översikt av inkluderade artiklar 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design / Intervention/ 

Instrument 

Deltagare  Analysmetod Huvudresultat Kommentarer gällande 

kvalitet 

Barnason, S., Steinke, 

E., Mosack, V., & 

Wright, D.W. (2011) 

USA 

Att undersöka skillnader 

mellan sjuksköterskor 

som arbetar inom 

öppenvårdens 

hjärtrehabilitering och 

akutsjukvården, gällande 

sexualrådgivning till 

patienter som genomgått 

hjärtinfarkt och barriärer 

som hindrar detta.  

Kvantitativ metod.  

Icke-experimentell 

jämförande enkätstudie. 

320 sjuksköterskor varav 

81 verksamma inom 

hjärtrehabilitering och 

239 akutsjukvård. 

Beskrivande statistiska 

analysmetoder. 

Sjuksköterskorna som 

jobbade inom 

hjärtrehabiliteringen 

kände ett betydligt större 

ansvar till, och upplevde 

att de hade färre barriärer 

till att ge 

sexualrådgivning än de 

som jobbade inom akuta 

vården.  

Grad 1 

80  % 

Doherty, S., Byrne, M., 

Murphy, A.W.,  & 

McGee, H.M. 

(2010) 

Irland 

Att dokumentera hur 

hjärtsjukvårdspersonal 

på Irland bedömer och 

hanterar patienters 

sexuella hälsa, samt 

utveckla strategier för 

detta. 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

metod. 

Enkätstudie. Enkäten 

innehöll slutna liksom 

öppna frågor. 

60 verksamma inom  

hjärtrehabiliteringsvård 

Beskrivande statistik.  

De öppna frågorna 

analyserades genom att 

två forskare delade in 

svaren i kategorier som 

sedan gemensamt 

diskuterades, varpå de 

enades om slutliga 

kategorier.  

Personalen saknar 

protokoll för 

sexualbedömning och 

rådgivning. De saknar 

även system för 

remittering. Resultaten 

indikerar att personalen 

inte tror att patienten 

förväntas bli tillfrågad 

om sexuella problem.   

Grad 1 

95 % 

Gossens. E et.al  

(2011) 

Danmark, Norge och 

Belgien. 

Att inom fyra regioner i 

Europa (Danmark, 

Norge, Flandern och 

Vallonien) undersöka 

hjärtsjuksköterskors 

praktisering, 

uppskattning av 

patienters bekvämlighet, 

ansvarskänsla och 

självförtroende inom 

sexualrådgivning, samt 

undersöka kulturens 

påverkan.  

Kvalitativ metod.  

Tvärsnittsstudie med 

enkät. 

819 av 1128 

sjuksköterskor som 

deltog i kongresser i 3 

Europeiska länder, med 

ämnet kardiovaskulär 

omvårdnad deltog.  175 

från Danmark, 215 från 

Norge, Flandern 289 och 

Vallonien 140. 

Statistisk, linjär 

regressionsanalys 

användes för att se om 

kulturella skillnader 

hade någon inverkan på 

beroende variabler.  

Danska sjuksköterskor 

ger oftare råd, känner 

större ansvar och 

självförtroende samt 

uppskattar att deras 

patienter känner sig mer 

bekväma i situationen än 

vad de Norska och 

Belgiska 

sjuksköterskorna gör.  

Grad 1 

85 % 

  



 

 

 
 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design / Intervention/ 

Instrument 

Deltagare  Analysmetod Huvudresultat Kommentarer gällande 

kvalitet 

Gott,M., Galena, E., 

Hincliff, S.,  & Elford, 

H. 

(2004) 

England 

Att identifiera faktorer 

som hindrar 

sjuksköterskor och 

allmänläkare från att 

lyfta sexuell hälsa till 

diskussion med sina 

patienter, samt utforska 

strategier för förbättrad 

kommunikation inom 

området.       

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

För maximerad 

mångfald användes ett 

ändamålsenligt urval 

bestående av 35 

sjuksköterskor och 22 

allmänläkare.  

Intervjuerna blev 

ordagrant nedskrivna.  

Selektiv kodning 

användes, för att genom 

en induktivt och 

deduktivt kombinerad 

tankeprocess identifiera 

mönster.  

”Att öppna en burk med 

maskar” summerar 

deltagarnas uppfattning 

om att sexuellt relaterade 

frågor är problematiska 

inom primärvården. Det 

är ett känsligt och 

komplext område, därtill 

råder avsaknad tid för 

och expertis inom ämnet. 

Det framkommer även 

att motsatt kön, etnicitet, 

ålder och sexuell 

läggning kan påverka 

huruvida man diskuterar 

ämnet med sina patienter.  

Grad 1 

85 % 

Hoekstra, T., Lesman-

Leegte, I., Couperus, 

M.F., Sanderman, R., & 

Jaarsma, T. 

(2012) 

Nederländerna 

Att undersöka i vilken 

utsträckning 

sjuksköterskor diskuterar 

sexuell hälsa med 

hjärtsviktspatienter, samt 

utforska vad som hindrar 

sjuksköterskor från att 

lyfta ämnet i samtal med 

patienter.  

Kvantitativ metod. 

Enkäter skickades ut till 

landets alla 

hjärtsviktskliniker.  

146 sjuksköterskor från 

88/122 

(72 %) kliniker svarade  

Beskrivande statistik. 

Analys gjordes för att 

testa urvalet och 

variablar.  

75 %  av 

sjuksköterskorna känner 

ett visst behov att 

diskutera sexuell hälsa 

med patienterna, men i 

praktiken är det 61 % 

som sällan eller aldrig 

lyfter ämnet. Barriärer 

som framkom var 

avsaknad 

organisationspolicy, 

bristande utbildning, 

ovetskap om hur ämnet 

lyfts samt preferens att 

lyfta ämnet vid 

uppföljning eller i 

samband med 

läkemedelssamtal. 

Grad 1 

86 % 

  



 

 

 
 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design / Intervention/ 

Instrument 

Deltagare  Analysmetod Huvudresultat Kommentarer gällande 

kvalitet 

Ivarsson, B., Fridlund, 

B., & Sjöberg, T 

(2009) Sverige 

Att bland svensk 

sjukvårdspersonal 

undersöka vilken 

information angående 

sex och samlevnad de 

tillhandahåller patienter 

och deras partners efter 

en hjärtinfarkt.  

Kvantitativ metod. 

Enkätstudie med såväl 

öppna som slutna frågor. 

Resultat från de öppna 

frågorna presenteras i en 

annan artikel.   

104 av 121 

hjärtsjukvårdsenheter 

(85 %). 

Beskrivande statistik 

användes för de slutna 

frågorna. 

Svarsfrekvenser 

presenteras i procent.  

Hjärtsjukvårdsteamen 

informerar sällan 

patienter och närstående 

om sex och samlevnad 

efter en hjärtinfarkt, de 

saknar kompetens inom 

området. 

Grad 1 

85 % 

Ivarsson, B., Fridlund, 

B., % Sjöberg, T 

(2010) 

Sverige 

Att beskriva 

sjukvårdspersonalens 

attityder till att 

informera patienter om 

sex efter hjärtinfarkt, 

som ett komplement till 

resultat från en tidigare 

studie.  

Kvalitativ metod. 

Undersökningen gjordes 

i samband med en 

kvantitativ studie, där 

man i en enkät tillade två 

öppna frågor.  

Sjukvårdspersonal som 

representerar 18 centra i 

Sverige. 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Två kategorier 

identifierades. 

”Svårigheter och 

utmaningar” innefattar 

vilken information som 

prioriteras, patienternas 

eget ansvar och 

samarbete med andra 

specialiteter. ”Framtida 

behov”- innefattar 

önskan om verktyg för 

information inom ämnet.  

Grad 1 

96 % 

Jaarsma et.al 

(2009) 

Europa 

Att beskriva hur 

hjärtsjuksköterskor 

upplever sitt ansvar för 

och självförtroende inom 

sexualrådgivning, samt 

beskriva utövandet av 

detta och hur 

sjuksköterskorna 

bedömer patienternas 

bekvämlighet. 

  

Kvantitativ metod. 157 sjuksköterskor.  Statistisk, beskrivande 

analys.  

87 % känner ansvar för 

att diskutera sexuella 

problem med sina 

patienter, speciellt när 

patienten lyfter frågan. 

Trots detta är det många 

som inte diskuterar 

ämnet i praktiken. 

Sjuksköterskorna tror att 

det kommer genera, 

uppröra eller oroa 

patienterna. 

Grad 1 

85 % 

  



 

 

 
 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design / Intervention/ 

Instrument 

Deltagare  Analysmetod Huvudresultat Kommentarer gällande 

kvalitet 

Shuman, N.A., & 

Bohachick, P. 

(1987) 

USA 

Att undersöka 

sjuksköterskors kunskap 

om och attityder mot 

mänsklig sexualitet, 

samt hur de uppfattar sin 

egen bekvämlighet inom 

ämnet.  

Syftet var även att 

undersöka 

sjuksköterskans 

upplevda ansvar samt 

förberedelser inför 

samtal med 

hjärtpatienter om sex. 

  

Kvantitativ metod. 

Enkäter 

50 sjuksköterskor, varav 

54 % från ett mindre 

sjukhus och 48 % från 

ett större.  

Beskrivande statistik. 

Bivariata 

korrelationsanalyser. 

Ungefär hälften av 

sjuksköterskorna anser 

sig alltid eller ibland ha 

tillräcklig kunskap om 

sexuell hälsa. Dessa 

känner sig bekväma och 

inkluderar sexualkunskap 

i rehabiliteringsfasen hos 

hjärtinfarktpatienter.  

Grad 1 

81 % 

 

Steinke, E.E., & 

Patterson, P. 

(1995) 

USA 

Att undersöka i vilken 

omfattning 

sjuksköterskor bedömer 

sexuell oro hos 

inneliggande patienter 

och erbjuder utbildning 

inom ämnet. Ännu ett 

syfte var att undersöka 

om ålder och kön spelar 

någon roll i huruvida 

man informerar om sex.  

Kvantitativ metod. 

Icke-experimentell, 

deskriptiv studie. 

Bekvämlighetsurval 

bestående av 171 

sjuksköterskor varav 11 

inom rehabilitering, 47 

inom intensivvård, 113 

inom allmän 

hjärtsjukvård och 

korttidsboende. 

Beskrivande / 

Deskriptiv statistik. 

129 av 171  

(75 %) sjuksköterskor 

har erbjudit sig att 

diskutera sexuella 

problem med färre än 2 

% av sina patienter under 

det senaste året.  

71 %  har aldrig hänvisat 

patienter till en annan 

profession. 

Grad 1 

83 % 

 

Steinke, E.E., & 

Patterson-Midgley, P. 

(1996) 

USA 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

bekvämlighet, 

ansvarstagande och 

utövande gällande 

sexualrådgivning till 

patienter med 

hjärtinfarkt. 

Kvantitativ metod. 

Icke-experimentell, 

deskriptiv studie. 

171  

sjuksköterskor (11 inom 

rehabilitering, 47 inom 

intensivvård och 113 

inom allmän 

hjärtsjukvård och 

korttidsboende). 

Beskrivande statistik. 

Bivariata 

sambandsanalyser. 

Sjuksköterskor arbetande 

inom rehabilitering av 

hjärtinfarktpatienter 

upplever större 

bekvämlighet i och 

ansvarskänsla för 

sexualrådgivning, de 

utövar det även i större 

utsträckning. 

Grad 2 

77 % 

 

  



 

 

 
 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design / Intervention/ 

Instrument 

Deltagare  Analysmetod Huvudresultat Kommentarer gällande 

kvalitet 

Steinke, E.E., & 

Patterson-Midgley, P.E. 

(1998) 

USA 

Att jämföra 

sjuksköterskors 

uppfattning om behovet 

av sexualrådgivning i 

samband med 

hjärtinfarkt, genom att 

beskriva kvalitativ data, 

insamlad från två olika 

studier.  

Kvalitativ metod.  

Svar på öppna frågor, 

ställda i en kvantitativ 

enkätstudie, användes 

för denna studie. 

171 sjuksköterskor och 

96 patienter. 

Innehållsanalys. 

Ordagrant nedskrivna 

kommentarer från 

sjuksköterskor och 

patienter lästes noggrant 

för att skapa teman som 

sedan jämfördes. 

Självidentitet 

kommunikation och 

miljö är faktorer som 

påverkar uppfattningen 

om behovet av 

sexualrådgivning.  

Grad 1 

85 % 

Steinke, E.E., Mosack., 

V., Barnason., S., 

Wright D.E. 

(2010) 

USA 

Att undersöka och 

jämföra trender under de 

senaste 25 åren inom 

sexualrådgivning för 

patienter efter 

hjärtinfarkt. 

Kvantitativ metod. Icke-

experimentell, deskriptiv 

studie. Resultat från två 

olika studier jämfördes, 

en gjord 1994 och en 

gjord 2009.  

171 sjuksköterskor år 

1994 och 288 

sjuksköterskor år 2009. 

Statistisk analysmetod. 

Jämförelser gjordes 

endast på matchande 

data som återfanns i 

båda undersökningarna.  

Sjuksköterskor år 1994 

var mindre konservativa 

än de år 2009, men 

sjuksköterskor år 2009 

upplevde större 

ansvarskänsla och ansåg 

sexualrådgivning mer 

passande än vad 

sjuksköterskorna år 1994 

tyckte.  

 

Grad 1 

91 % 

Steinke, E.E., Barnason., 

S.,  

Mosack., V., 

Wright D.E. 

(2011) 

USA 

Att undersöka 

förändringar i 

sjuksköterskors 

praktisering av 

sexualrådgivning till 

hjärtinfarktspatienter 

mellan år 1994-2009. 

Kvantitativ metod. 

Deskriptiv studie.  

Resultat från två olika 

studier jämfördes, en 

gjord 1994 och en gjord 

2009. 

171 sjuksköterskor år 

1994 och 320 

sjuksköterskor år 2009. 

Beskrivande statistisk 

analys. 

Mellan år 1994-2009 har 

tillgänglighet, 

bekvämlighet och 

kunskap förbättrats. 

Därutöver framkommer 

skillnader i 

informationsinnehåll.   

Grad 1 

89 % 

  



 

 

 
 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design / Intervention/ 

Instrument 

Deltagare  Analysmetod Huvudresultat Kommentarer gällande 

kvalitet 

Vassiliadou, A et.al 

(2008) 

Grekland 

 

Att undersöka grekiska 

sjuksköterskors praxis, 

kunskap, bekvämlighet, 

underlättande faktorer, 

ansvar för och utövande 

av sexualrådgivning i 

vård av patienter med 

hjärtinfarkt. 

Kvantitativ metod. 

Enkätintervju. 

203 sjuksköterskor. Principiell 

komponentsanalysis.  

Majoriteten (84.4%) 

sjuksköterskor anser 

sexualrådgivning tillhöra 

sjuksköterskans 

omvårdnadsområde, men 

i praktiken gör 39.1 % 

det ibland. 42 % känner 

sig bekväma i att 

diskutera sexuell hälsa 

med sina patienter och 

46.2% känner sig 

kvalificerade för det. 

71.5% anser sig ha 

kunskapen. 

Grad 2 

77 % 

Özdemir, L., Akdemir, 

N.  

(2008) 

Turkiet 

Att avgöra 

kunskapsnivån hos 

hjärtsjuksköterskor 

beträffande 

sexualrelaterade och 

andra 

livsstilsförändringar som 

påföljd efter hjärtinfarkt. 

Kvantitativ metod. 

Beskrivande studie med 

strukturerade intervjuer 

öga-mot-öga. 

108 / 140 (77.1%) 

sjuksköterskor 

verksamma inom 

hjärtsjukvård.  

Statistisk analys. 

Nominala mätningar 

jämfördes med 

ChiSquare-test. 

Majoriteten av 

sjuksköterskorna har låg 

kunskap om sexuell 

aktivitet efter 

hjärtinfarkt. 99.4 % av 

deltagarna  

utbildar inte patienter om 

sexuell hälsa på grund av 

bristande kunskap och 

skicklighet, de ser sex 

som något privat.  

Grad 2 

77 % 

 

 

 

 

 

 

 


