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Resumé 

 

Hjerterehabilitering og seksualitet 

- et systematisk litteraturstudie af hvilke interventioner der er evidens for at iværksætte, med 

henblik på at forbedre hjertepatienters seksualitet i et rehabiliteringsforløb. 

 

Baggrund: Hjertepatienter oplever, at deres seksualitet ændres, når de rammes af hjertesygdom, 

hvilket influerer på deres livskvalitet. Der er sparsom forskning om interventioner, der kan forbedre 

hjertepatienters seksualitet. 

 

Formål: At synliggøre hvilke interventioner der er evidens for at iværksætte, med henblik på at 

forbedre hjertepatienters seksualitet i et rehabiliteringsforløb. 

 

Metode: Systematisk litteraturstudie funderet i The Matrix Method med inklusion af syv studier. 

Studierne opfylder følgende inklusionskriterier: kliniske forsøg med interventions- og 

kontrolgruppe, populationen er hjertepatienter med akut opstået hjertelidelse, non-farmakologiske 

interventioner og effektmåling af interventionen i forhold til seksualitet. 

 

Resultat: Der er evidens for at iværksætte fysisk træning og undervisning med henblik på at 

forbedre hjertepatienters seksualitet.  

 

Konklusion: Fysisk træning kan med fordel være superviseret intervaltræning med intensitet 

tilpasset den enkelte, mens træningsformen er underordnet. Undervisning kan med fordel være 

tilpasset den enkelte, fysiske rammer er ikke afgørende, men fortrolighed mellem patient og 

underviser kan anskues som afgørende for effekten.  

 

Antal anslag: 1200 
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Summary 

 

Heart rehabilitation and sexuality 

- a systematic literature review on the evidence of interventions that improve sexuality of heart 

patients in rehabilitation 

 

Background: Patients face a change in their sexuality when diagnosed with a heart disease that 

impairs their quality of life. There is however limited scientific literature on interventions that can 

improve the sexuality of patients with heart diseases.  

 

Aim: To identify evidence-based interventions that improve the sexuality of patients with heart 

diseases in rehabilitation. 

 

Methods: Systematic literature review grounded in The Matrix Method with inclusion of seven 

research studies. These studies meet the following inclusion criteria: clinical trials with a control  

and intervention group, included patients were patients with heart diseases which were non 

congenitial, non-pharmacolocigal intervention and measured the outcome on sexuality. 

 

Results: There is evidence for physical exercise and education as interventions in rehabilitation to 

improve sexuality of patients with heart diseases. 

 

Conclusion: Physical exercise can be beneficial if the exercise is supervised and interval training 

with an individualized approach, but type of exercise seems to be subordinate. Education seems to 

be beneficial if the information is individualized and confidentiality is assured.   

 

Antal anslag: 1178 
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1.0 Indledning 

"Vi har kun haft sex nogle få gange siden blodproppen for tre år siden. Egentlig gik det udmærket. 

Jeg aner ikke, hvad min mand tænker. Jeg formoder, at han har tabt interessen, fordi jeg har taget 

på i vægt. Jeg spørger ham ikke. Jeg tror ikke, jeg vil kunne lide svaret, og så er der ingen grund til 

at spørge. Vi er blevet meget hensynsfulde over for hinanden. Men mit ægteskab blev 20 år ældre 

på en nat." 

(1) 

 

Ovenstående citat stammer fra en kvindelig hjertepatient og skal illustrere dette speciales 

problemstilling. Nærværende speciale omhandler rehabilitering til hjertepatienter med fokus på 

seksualitet. Udgangspunktet for at behandle dette emne udspringer af, at adskillige studier påpeger, 

at hjertepatienter oplever seksuel dysfunktion og en forandret seksualitet efter nyopstået 

hjertesygdom. Interventioner til at forbedre hjertepatienters seksualitet er mangelfuldt beskrevet i 

tidligere forskning. Formålet med specialet er at identificere ved hjælp af et systematisk 

litteraturstudie, hvilke interventioner der er evidens for at iværksætte i et rehabiliteringsforløb for at 

forbedre hjertepatienters seksualitet. Dette gøres med henblik på fremtidig udvikling af effektive 

interventioner baseret på tidligere forskning. 

 

1.1 Baggrund 

1.1.1 Livet med en hjertesygdom 

I Danmark er hjertesygdom årsag til ca. 10.000 dødsfald om året og er dermed den næsthyppigste 

dødsårsag (2). Mange danskere overlever dog deres hjertesygdom, og i dag lever over 300.000 

danskere med en kronisk hjertesygdom (3). Incidensen af hjertesygdom er faldende, men 

prævalensen er stigende (4). I Danmark anvendes der ca. 5 milliarder kroner om året til behandling 

af hjertepatienter (5), hvilket betyder, at denne patientgruppe udgør en stor økonomisk udgift på 

sundhedsområdet.  

 

Livet med en hjertesygdom er forskelligt alt efter individ og type af hjertesygdom. Dog har 

hjertepatienter det til fælles, at de ud fra en sundhedsvidenskabelig vinkel lever med en kronisk, 

livstruende sygdom (6). Alt efter type af hjertesygdom bliver nogle patienter mindet om deres 

sygdom i form af smerter i brystregionen, andre ved administrering af medicin eller når de spejler 
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sig i spejlet og ser ar på brystkassen efter hjerteoperation. Men det er ikke blot fysiske gener, som 

disse patienter oplever i deres liv med en hjertesygdom. Følelsesmæssige gener forekommer 

hyppigt hos hjertepatienter i form af angst eller uro, og relationer til pårørende kan ændre sig i form 

af forandret adfærdsmønster i samværet med disse (6). Det har dermed betydning for det fysiske, 

psykiske og sociale, når et menneske rammes af hjertesygdom.  

 

1.1.2 Hjerterehabilitering 

For hjertepatienter handler det ikke kun om at overleve, men også om at få et godt liv med en 

kronisk hjertesygdom (7). De senere år er der kommet øget fokus på rehabilitering i indsatsen for at 

skabe et godt liv for hjertepatienter. De første danske retningslinjer for hjerterehabilitering udkom i 

1997 og blev udgivet af Dansk Cardiologisk Selskab (8). Regeringens program Sund hele livet 

2002-1010 beskriver hjertesygdom som en af de folkesygdomme, der er fokus på, og rehabilitering 

beskrives som et centralt element (9). Det er ikke lovpligtigt at tilbyde hjertepatienter rehabilitering, 

men Serviceloven fra 2010 beskriver, at alle borgere skal tilbydes "genoptræning af fysisk 

funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom" (10). Det anslås, at ca. 10.000 patienter årligt vil have 

behov for hjerterehabilitering (2).  

 

Internationale anbefalinger lyder på, at alle hjertepatienter skal tilbydes rehabilitering (11). En 

dansk undersøgelse fra 2009 viser modstridende, at kun 27% af patienter indlagt med alvorlig 

hjertesygdom blev tilbudt rehabilitering, og kun 13% deltog i rehabilitering (11). Det er ikke uden 

konsekvens, hvis hjertepatienter ikke deltager i rehabilitering. Undersøgelser viser, at uden 

rehabilitering vil hjertepatienter opleve flere genindlæggelser og i værste fald dø tidligere (12). En 

dansk undersøgelse viser, at hjertepatienter, som modtager optimal rehabilitering, tre år efter 

diagnosticering af hjertesygdom vil have 25% færre sengedage end dem, som ikke modtager 

rehabilitering (12). Ud over en økonomisk gevinst ved færre sengedage viser undersøgelser, at 

rehabilitering forbedrer hjertepatienters livskvalitet (13,14).  

 

1.1.3 Hjertesygdom, livskvalitet og seksualitet 

Livskvalitet er et bredt begreb, som rummer mange aspekter. I sundhedsfaglige sammenhænge 

anvendes livskvalitet oftest som et helbredsmål, der refererer til patientens egen vurdering af fysisk, 

følelsesmæssigt og socialt velbefindende (15). Et aspekt af hjertepatienters livskvalitet, som ofte 
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bliver overset, er seksualitet (16). Seksuel afholdenhed hos hjertepatienter på grund af ængstelse for 

et nyt hjertetilfælde eller frygt for seksuel fiasko er hyppigt forekommende og kan resultere i 

reduktion af livskvalitet (17,18). Det er dog ikke kun seksuel afholdenhed, som hjertepatienter 

oplever. De erfarer flere forskellige seksuelle problemer såsom impotens, vaginal tørhed, smerter 

under samleje, reduceret seksuel aktivitet, nedsat lyst, partnerbekymring og mindsket seksuel 

tilfredsstillelse (19). 

 

Hjertepatienters ændrede seksualitet har overordnet tre hovedårsager: medicinbivirkninger, fysiske 

forhindringer og/eller følelsesmæssige forhindringer (1). Størstedelen af hjertepatienter oplever at 

blive sat i medicinsk behandling og dette har ofte bivirkninger, som går ud over lysten og evnen til 

sex. Fysiske forhindringer skal ses i sammenhæng med hjertesygdoms risikofaktorer og skyldes 

oftest åreforkalkning. Åreforkalkning kan for kvinder betyde vaginal tørhed og for mænd medføre 

impotens. Derudover kan fysiske forhindringer være brystsmerter eller dyspnø under samleje 

grundet dårligt kredsløb. De følelsesmæssige forhindringer er oftest forbundet med angsten for at 

fremprovokere eksempelvis akut myokardieinfarkt (AMI) ved seksuel aktivitet, men det kan også 

skyldes sammenhængen mellem hjertesygdom og depression, som er hyppigt forekommende (19). 

Disse tre hovedårsager til ændret seksualitet er væsentlige at være opmærksom på i tilrettelæggelsen 

af interventioner til at forbedre hjertepatienters seksualitet.  

 

Et norsk studie af 1664 hjertepatienter viser, at 26 % har oplevet seksuelle problemer (20). Samme 

studie viser, at 11 %  af et repræsentativt udsnit af den norske befolkning (n=1.093) har oplevet 

seksuelle problemer (20). Dette tyder på øget forekomst af seksuelle problemer hos hjertepatienter. 

Et studie foretaget i USA af 45 hjertepatienter beskriver, at 42 % oplevede en ændring i deres 

seksualliv efter diagnosen (21). Samtidig viser undersøgelsen, at kun 23% af de inkluderede i 

studiet havde talt om deres seksuelle problemstillinger med en sundhedsprofessionel (21). Et studie 

af patienter med ICD
1
 (n=82) viser, at der var nedgang i gruppen af seksuelt aktive fra 78 % præ 

ICD til 55% post ICD (22). Samme studie viser også, at partneren til hjertepatienten oplevede 

bekymring i relation til seksuelt samvær såsom frygt for at udløse stød fra ICD, overbeskyttelse af 

partneren og uvidenhed om, hvornår seksuallivet kunne genoptages (22). Det viser, at det ikke kun 

er hjertepatientens seksualitet, som påvirkes af hjertesygdom, men at partneren til patienten 

ligeledes oplever bekymring og problemer i relation til deres fælles seksualliv.  

                                                        
1
 Implantable cardioverter-defibrillator. En lille enhed, som opereres ind i brystregionen, hvor den overvåger 

hjerterytmen og giver stød ved livstruende rytmeforstyrrelser (59). 
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1.1.3 Sygepleje og hjertepatienters seksualitet 

Patienters seksualitet er et område af sygeplejen, som findes vanskelig og dermed kun får sparsom 

opmærksomhed. En dansk spørgeskemaundersøgelse blandt 533 sygeplejersker viser, at kun 1 % af 

sygeplejerskerne konsekvent talte med patienterne om seksualitet (23). Specifikt for hjertepatienter 

viser en amerikansk undersøgelse blandt 171 kardiologiske sygeplejersker, at 42 % af 

sygeplejerskerne aldrig talte med deres patienter om seksuelle bekymringer, og 33% havde tilbudt 

at diskutere seksuelle bekymringer med mindre end 2 % af deres patienter (24). Dette er ikke 

sammenhængende med forekomsten af seksuelle problemer hos hjertepatienter, og det tyder på, at 

hjertepatienter ikke bliver imødekommet i forhold til deres ændrede seksualitet og eventuelle 

seksuelle dysfunktion.  Samme studie viser, at 72% af de adspurgte sygeplejersker kun talte med 

patienter om bekymringer og spørgsmål vedrørende patienternes seksualitet, hvis patienterne selv 

efterspurgte det, hvilket peger i retning af, at det er afhængigt af patienten, hvorvidt problemer 

relateret til seksualitet diskuteres.   

 

Studier, som beskriver grunden til den manglende fokus på patienters seksualitet fra 

sygeplejerskens side, viser, at de mangler viden om emnet (16), føler det ubehageligt at tale om 

seksualitet (24) eller mangler uddannelse og erfaring i at tale med patienterne om seksualitet (21). I 

den danske professionsbacheloruddannelse til sygeplejerske indgår der ikke obligatorisk 

undervisning i sexologi
2
 og sygdoms konsekvens for patienters seksualitet (25). Det medfører, at 

sygeplejersker selv skal søge viden og selv skal opøve erfaring med emnet.  

 

Konkrete interventioner som kan iværksættes med henblik på, at forbedre hjertepatienters ændrede 

seksualitet beskrives ikke i retningslinjer for rehabilitering (2,4). Det beskrives blot, at ændret 

seksualitet er hyppigt forekommende, men ikke hvorledes denne problematik skal imødekommes 

og afhjælpes. Denne manglende viden om, hvorledes sygeplejersken kan imødekomme 

hjertepatienters behov i relation til deres ændrede seksualitet, kalder på en gennemgang af 

litteraturen med henblik på at tydeliggøre, hvad der eksisterer af interventioner, som kan 

iværksættes til at afhjælpe seksuel dysfunktion hos hjertepatienter og forbedre deres seksualitet.  

 

 

                                                        
2
 "Læren om menneskets kønsliv og dets indvirkning på følelseslivet (34).  
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1.1.4 Sammenfatning af problemstilling 

Indledende litteraturgennemgang synliggør sammenhængen mellem hjertesygdom og forekomsten 

af ændret seksualitet og eventuelt seksuel dysfunktion. Samtidig beskrives det, at optimal 

hjerterehabilitering kan højne hjertepatienters livskvalitet. Seksualitet er en del af livskvaliteten, 

men litteraturgennemgangen tyder på nedsat fokus på denne del af livskvaliteten, hvilket kan 

tænkes at medføre, at rehabiliteringen af hjertepatienter ikke bliver optimal. Patienters seksualitet er 

et område af sygeplejen, som findes vanskeligt, hvilket blandt andet begrundes med manglende 

viden. Med henblik på at synliggøre viden om interventioner, som kan forbedre hjertepatienters 

seksualitet og udvikle fremtidige interventioner til at imødekomme hjertepatienters ændrede 

seksualitet, bliver specialets problemformulering følgende: 

 

2.0 Problemformulering 

 

Hvilke interventioner er der evidens for at iværksætte, med henblik på 

 at forbedre hjertepatienters seksualitet i et rehabiliteringsforløb? 
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3.0 Afgrænsning 

Den præsenterede problemformulering er specialets overordnede omdrejningspunkt. Det vil i 

metodeafsnittet præsenteres, hvorledes problemformuleringen vil blive besvaret, blandt andet med 

dannelse af et fokuseret spørgsmål. 

 

Nærværende speciale afgrænser sig til at omhandle interventioner i et hjerterehabiliteringsforløb. 

Det bliver et studie af, hvilke konkrete interventioner der kan iværksættes til at forbedre 

hjertepatienters seksualitet. De fund, som specialet fremkommer med, skal bidrage til, at 

sygeplejersken får en øget viden om, hvorledes et rehabiliteringsforløb skal planlægges, så det er 

evidensbaseret. Planlægningen af rehabilitering er et tværfagligt samarbejde, og derfor er det 

vigtigt, at også sygeplejersker har viden om, hvilke konkrete interventioner der er evidens for at 

iværksætte. 

 

3.1 Begrebsdefinitioner 

I dette speciales problemformulering indgår flere begreber, som i det følgende vil blive defineret og 

afgrænset. Disse er evidens, hjertepatienter, seksualitet og rehabilitering.  

 

3.1.1 Evidens 

Evidens betyder ifølge Gyldendals ordbog "vished, klarhed, tydelighed". Når der er tale om 

evidensbaseret viden, beskrives denne som: "viden baseret på videnskabelig velfunderet 

undersøgelse" (26). I sundhedsvidenskabelig sammenhæng forventes evidensbaseret viden at kunne 

bidrage med viden om sammenhængen mellem intervention og effekt (27). Begrebet evidensbaseret 

medicin var blandt andre David Sackett med til at udvikle (28). Sackett definerede evidensbaseret 

medicin på følgende måde: 

"Evidence based medicine is the conscientious, explicit, and judicious use of current 

best evidence in making decisions about the care of individual patients. The practice of 

evidence based medicine means integrating individual clinical expertise with the best 

available external clinical evidence from systematic research." 

(29) 

 

Denne definition af evidensbaseret medicin danner grundlag for evidensbaseret sygepleje (28). At 

praktisere evidensbaseret sygepleje kan illustreres på følgende måde:  
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(28) 

 

Med udgangspunkt i denne figur skal nærværende speciale bidrage med viden i den øverste cirkel, 

som omhandler de bedste tilgængelige videnskabelige beviser, for at bestemte interventioner i et 

rehabiliteringsforløb forbedrer hjertepatienters seksualitet.  

 

3.1.2 Hjertepatienter 

Hjertepatienter anskues i dette speciale som en samlet betegnelse for patienter, som lider af enten 

iskæmisk hjertesygdom, er hjerteopererede eller hjertesvigtspatienter. Disse tre patientgrupper er 

ligeledes de grupper, som sundhedsstyrelsen anbefaler hjerterehabilitering (30). I dette speciale 

medtages ikke hjertepatienter med medfødte hjertelidelser, da denne patientgruppe har andre 

risikofaktorer og symptomer på deres hjertesygdom end de føromtalte patientgrupper.  

 

Patienter med iskæmiske hjertesygdomme er eksempelvis blodpropsramte patienter eller patienter, 

som lever med stabil iskæmisk hjertesygdom. Hjerteopererede patienter er eksempelvis patienter, 

som har gennemgået en ballonudvidelse eller en bypassoperation (CABG). Det kan også være 

hjerteklapopererede patienter eller patienter, som har fået foretaget implantation af en defibrillator 

(ICD). Hjertesvigtspatienter er en gruppe med insufficient pumpefunktion i hjertet. Dette kan der 

være forskellige årsager til, men de symptomer, som disse patienter oplever, er meget lig dem, som 

iskæmiske hjertepatienter og hjerteopererede patienter oplever. Disse symptomer varierer, men er 

eksempelvis dyspnø, træthed, ødematøse underekstremiteter og brystsmerter(6). 
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3.1.3 Seksualitet  

Alle mennesker har en seksualitet. Seksualiteten forandrer sig igennem den enkelte persons liv og 

varierer fra person til person (19). Men hvad er seksualitet, og hvilke faktorer er med til at danne og 

forandre menneskets seksualitet? Den store danske encyklopædi anvender WHOs definition fra 

1975:  

"Seksualitet er en naturlig del af menneskets udvikling gennem alle livets faser og 

inddrager både fysiske, psykologiske og sociale komponenter. … Den omfatter 

integration af et individs kropslige, følelsesmæssige, intellektuelle og sociale aspekter 

på en måde, som positivt beriger og forstærker personlighed, kommunikation, 

kærlighed og almenmenneskelige relationer."  

(31). 

 

Denne definition anlægger et biologisk-psykologisk-socialt perspektiv, som illustrerer et holistisk 

syn på seksualitet. Den viser, at seksualitet er andet end seksuel orientering og fysiologisk 

reproduktion, men skal ses i sammenhæng med psykologisk fornøjelse og velvære, og social 

nærhed og bekræftelse (19). Definitionen beskriver, at seksualitet har en positiv indvirkning, og i 

mange sammenhænge beskrives seksualitet som tæt forbundet med livskvalitet (19).  

 

Når en person rammes af svær og/eller kronisk sygdom, påvirkes alle aspekter af tilværelsen. 

Selvom sygdommen er biologisk betinget, har det konsekvenser for de psykologiske og sociale 

dimensioner af livet, herunder seksualitet (19, 32).  

 

3.1.4 Rehabilitering 

Rehabilitering betyder ifølge Nudansk ordbog: "At bringe noget tilbage til dets oprindelige tilstand" 

(34). I relation til hjertepatienter anvendes ordet hjerterehabilitering som en fællesbetegnelse for 

efterbehandlingen af patienter med kronisk hjertesygdom (8). De første danske kliniske 

vejledninger om hjerterehabilitering udkom i 1997 (30). De lægger sig op ad WHOs definition, som 

beskriver formålet med hjerterehabilitering på følgende måde: 

"At forbedre patientens funktionsniveau, fjerne eller mindske aktivitetsrelaterede 

symptomer, minimere graden af invaliditet, og gøre det muligt for hjertepatienten at 

vende tilbage til en personligt tilfredsstillende rolle i samfundet." 

(2) 

 

WHO's definition er overordnet, mens Dansk Cardiologisk Selskab har en anbefaling om, hvad 

hjerterehabilitering kan indeholde, som er mere konkret og handlingsorienteret:   
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"Udarbejdelse af fysisk genoptræningsplan, mål for farmakologisk og non-

farmakologisk risikofaktor kontrol, henvisning til patientundervisning, 

livsstilsintervention og vurdering af behov for psykosocial støtte, herunder screening for 

angst og depression samt optitrering af medikamentel behandling."   

(35) 

 

Vurdering af behov for psykosocial støtte inkluderer identificering af eventuelle seksuelle 

problemer (35). Det er dermed tydeliggjort, at hjertepatienters seksualitet er et område, som indgår i 

rehabilitering.  

Rehabiliteringsfasen er inddelt i tre faser, som kan illustreres på følgende måde: 

 

Fase 1  

Primær kontakt – 

indlæggelsen 

 

Fase 2  

Tidlig opfølgning –  

intensiv rehabilitering 

Fase 3  

Sen opfølgning og 

vedligeholdelse 

Her kortlægges de 

individuelle behov, og det 

videre forløb planlægges. 

 

Opstartes efter udskrivelse og 

varigheden er ca. 8-12 uger. 

Foregår oftest på hospitalet. 

Målet med denne fase er, at 

patienten kan genoptage sit 

erhverv og klare hverdagen 

alene. 

 

Fastholdelse af de opnåede 

resultater og behandlingen. 

Denne fase sker i tæt samarbejde 

med patientens egen 

praktiserende læge. 

(2) 

 

Dette speciale koncentrerer sig om rehabilitering i fase 2, hvor patienten er udskrevet fra hospitalet, 

er ude over den akutte behandling og modtager intensiv rehabilitering. Alt efter den enkeltes 

sygdomsforløb varierer tidspunktet for rehabiliteringens faser.  

 

Rehabilitering er en tværfaglig indsats, men der skelnes mellem, om aktørerne indgår i kerneteam 

eller periferteam (30). Sygeplejersken tilhører rehabiliteringens kerneteam, og dermed er det 

væsentligt, at sygeplejersken er bekendt med alle indsatser i rehabiliteringens faser, herunder 

interventioner til at forbedre hjertepatienters ændrede seksualitet.  
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4.0 Metode 

Nærværende speciale anvender et systematisk litteraturstudie som metode med inklusion af et 

review. Metodeafsnit indeholder først en beskrivelse af review-metodens opståen og anvendelse. 

Dernæst følger en beskrivelse af det fokuserede spørgsmål, som danner udgangspunkt for den 

systematiske litteratursøgning, og der redegøres for søgeprocessen. Afslutningsvis beskrives 

specialets analysemetode, og der argumenteres for valget af denne metode.  

 

4.1 Review – opståen og anvendelse 

Behovet for review er opstået på baggrund af den enorme mængde forskningslitteratur, som er 

fremkommet gennem årene. Det er vanskeligt for sundhedspersonalet, patienter, politikere og 

forskere at have tid, evner og ressourcer til at søge, analysere, vurdere og implementere disse 

mængder af forskning (36). Review er en fordelagtig måde at opsummere forskningsbaseret 

evidens, så der hurtigt kan skabes et overblik over den eksisterende viden om et givent emne (36).  

 

Der eksisterer mange måder at udarbejde et review på, og igennem de seneste 20-30 år er der 

anvendt forskellige termer til at illustrere disse forskellige tilgange, såsom: integrativt review
3
, 

kvalitative review
4
, systematisk review

5
 og meta analyse

6
.  

Designet til at udarbejde et review adskiller sig fra anden form for forskning ved, at det er 

publiceret videnskabelig litteratur, der anvendes som data (37). Et review fremkommer med nye 

konklusioner på baggrund af publiceret videnskabelig litteratur og adskiller sig fra eksempelvis 

nærværende speciales indledende opsummering af tidligere forskning ved at syntetisere viden og 

fremkomme med nye konklusioner.  

 

I nærværende speciale er den overordnede valgte metode et systematisk litteraturstudie og 

indskriver sig dermed som et systematisk review. Dette skyldes specialets problemformulering, som 

lægger op til at afsøge et emne med det formål at kunne belyse, hvilke interventioner der er evidens 

for at iværksætte. På den måde bliver specialet en hjælp til klinikeren i henhold til at afgøre, hvilke 

                                                        
3
 Den bredeste tilgang til review, hvor både kvalitativ og kvantitativ forskning kan indgå. Formålet kan være at definere 

begreber, teorier eller vurdere evidens inden for et bestemt emne (60). 
4
 Syntese af fund fra kvalitativ forskningslitteratur. Ofte anvendt metode i sygeplejeforskning, hvor formålet er at basere 

konklusioner ud fra flere studier (37,41). 
5
 Syntese af individuelle kliniske forsøg om det samme emne, enten statistisk eller narrativt, med det formål at hjælpe 

klinikeren i den kliniske beslutningsproces (41). 
6
 Statistisk syntese af forskningsresultater, som stiller det samme forskningsspørgsmål (41). 
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interventioner som skal iværksættes i et hjerterehabiliteringsforløb. Til at udforme det systematiske 

litteraturstudie anvendes The Matrix Method. 

 

4.2 Specialets review metode – 'The Matrix Method' 

Dette speciales systematiske litteratur review er funderet i "The Matrix Method", udviklet af Judith 

Garrards. Metoden er udviklet til at systematisere sundhedsvidenskabelig forskningslitteratur. 

Valget af denne metode skal ses i sammenhæng med den induktive tilgang, specialet har, og den 

bredt formulerede problemformulering. Problemformuleringen kræver en metode, som kan rumme 

varierende forskningslitteratur med hensyn til metodisk tilgang. The Matrix Method kan rumme 

forskning, som varierer i forskningsspørgsmål, det afgørende er, at det er samme emne, som 

forskningsspørgsmålet undersøger, og at litteraturen er videnskabelig (37). Garrard beskriver 

videnskabelig litteratur som teori- og forskningslitteratur, ofte med resultater fra videnskabelige 

undersøgelser (37). Dette vurderes som at passe til specialets formål. Matrix-metoden anvendes til 

at sammenfatte indholdet i forskningslitteraturen på en systematisk måde for derefter kritisk at 

kunne vurdere og diskutere indhold, metodologi og resultater. Formålet med anvendelsen af 

matrixen er at danne udgangspunkt for at kunne syntetisere viden om interventioner, som forbedrer 

hjertepatienters seksualitet. Garrard definerer metoden på følgende måde: "The Matrix Method is 

both a structure and a process for systematically reviewing the literature" (37). Strukturen i matrix-

metoden består af fire komponenter; 'litteratursøgning' (paper trail), 'dokumentorganisering' 

(document section), 'review' (review matrix) og 'syntese' (synthesis), og inden for disse fire 

komponenter beskriver Garrard processen (37). I det følgende vil de fire komponenter kort 

beskrives.  

 

'Litteratursøgning' består af en detaljeret beskrivelse af databaser, der er søgt i, de anvendte 

søgeord, de fremkomne hits og kriterierne for udvælgelsen. 'Dokumentorganisering' består af at 

skaffe de artikler, som skal indgå i reviewet. 'Review' består af en skabelon med rækker og 

kolonner, hvori artiklerne sammenfattes ud fra selvvalgte kategorier. 'Syntesen' tager udgangspunkt 

i reviewet og består af en kritisk vurdering af de sammenfattede artikler. I det følgende vil der blive 

gjort rede for processen i at udarbejde review matrix og syntesen, da det er disse komponenter, som 

danner udgangspunkt for specialets analyse.  
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4.2.1 Review matrix 

Matrixen er en tabel med rækker og kolonner. I rækkerne er artiklerne beskrevet, og i kolonnerne er 

udvalgte kategorier opstillet. Matrixen opstiller en standardstruktur til at skabe orden i 

sammenfatningen af videnskabelig litteratur (37). Rækkerne bliver udfyldt af de artikler, som er 

fremkommet via den strukturerede systematiske litteratursøgning, og kolonnernes kategorier vælges 

afhængigt af det overordnede emne. I dette review vil syv artikler blive fremstillet og sammenfattet 

i matrixen. Kategorierne til kolonnerne er valgt ud fra den overordnede problemstilling og danner 

udgangspunkt for den efterfølgende syntese. Garrard beskriver, at kategorierne kan vælges med 

udgangspunkt i to emner: metodologiske karakteristika af de udvalgte studier og indholdsspecifikke 

karakteristika (37).  

 

Nærværende review har udvalgt følgende kategorier efter gennemlæsning af de inkluderede studier: 

 

Forfatter/ titel/ 

årstal/ sted 

Design/ formål 

 

Population Intervention Resultat Kommentar 

 

De metodologiske kategorier er Design/formål og Population. Under kategorien Design/formål 

beskrives studiets design, og formålet med studiet beskrives med egne ord, hvilket har været 

nødvendigt, da ikke alle studier har et fast formuleret formål. De indholdsspecifikke kategorier er 

følgende: Forfatter/titel/årstal/sted, Intervention og Resultater. Forfatter/titel/årstal/sted er ifølge 

Garrard kategorier, som skal gå igen i ethvert review (37). Under kategorien Intervention beskrives 

den behandling, som henholdsvis interventions- og kontrolgruppen fik. Sammen med Resultater er 

disse kategorier de afgørende for at kunne besvare problemformuleringen. Den sidste kategori, som 

er udvalgt til review matrix, er Kommentar. Det er under denne kategori, at kvalitetsvurderingen af 

de enkelte artikler vil blive beskrevet. Denne kategori er væsentlig i vurderingen af studiernes 

pålidelighed og er dermed afgørende for vægtningen af studiernes resultater i specialets syntese.  

 

Til at kvalitetsvurdere studierne blev en tjekliste fra Center for Kliniske Retningslinjer anvendt
7
 

(38). Denne tjekliste er udviklet på baggrund af et internationalt anvendt redskab MERGE
8
 

(Method for Evaluating Research Guideline Evidence) (39). Kvalitetsvurderingen vil ske med 

udgangspunkt i begge disse tjeklister, da tjeklisten fra Center for Kliniske Retningslinjer er til 

                                                        
7
 Bilag 1 

8
 Bilag 2 
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randomiserede forsøg og MERGE både er til randomiserede og ikke randomiserede forsøg. 

Tjeklisterne vurderer studierne med hensyn til intern validitet og den generelle metodologiske 

kvalitet (38,39). Til at kvalitetsvurdere studierne yderligere er der søgt inspiration i Cochrane 

Handbook for Systematic Reviews of Interventions, da der fokuseres specifikt på 

interventionsstudier (36). Under kategorien Kommentar vurderes hver artikel også med hensyn til 

grad og styrke af evidens
9
. Dette er en måde at rangordne studierne og vurdere validiteten (40).  

 

Dette speciales matrix er således unikt udviklet til specialets problemformulering og formål, men 

med udgangspunkt The Matrix Method. Efter at have udviklet kategorierne til review matrix er hver 

enkelt artikel læst igennem igen adskillige gange og herefter sammenfattet under de enkelte 

kategorier. Dette danner udgangspunktet for den følgende syntese. 

 

4.2.2 Synthesis 

For at kunne sammenfatte en kritisk syntese er matrix review det vigtigste redskab. Analysen i 

matrix review bestod i at sammenfatte inden for hver enkelt artikel, altså horisontalt i matrixen, 

hvor formålet med syntesen er at sammenfatte indholdet i artiklerne på tværs af matrixens rækker 

og inden for kolonernes kategorier, altså vertikalt i matrixen. Garrards definition på en syntese er 

følgende: "A critical analysis and review of the scientific literature on a specific topic" (37). 

Syntesen i dette speciale er en kritisk vurdering af alle inkluderede studier, hvor interventionerne 

evalueres inden for de valgte kategorier. Der vil i sammenligningen af studierne blive lagt vægt på, 

hvor der beskrives samme intervention og fund for at kunne illustrere en eventuel effekt. Strukturen 

for syntesen har udgangspunkt i interessante fund fra review matrix. Formålet med syntesen er ikke 

at gennemgå hver enkelt artikel, men at udvælge bestemte emner inden for problemstillingen (37). 

Dermed danner review og syntese udgangspunkt for at kunne udtale sig om, hvilke interventioner, 

der eventuelt er effektive, og yderligere at blive opmærksom på, hvor der mangler viden og 

forskning. 

 

4.3 Det fokuserede spørgsmål 

Første skridt i at undersøge evidens for en bestemt intervention er at udforme et fokuseret 

spørgsmål (41). Dette speciales fokuserede spørgsmål udspringer af ønsket om at foretage en 

                                                        
9
 Bilag 3  
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sammenfatning af viden. Ønsket er at udarbejde et systematisk litteraturstudie af eksperimentelle 

kliniske studier, hvor interventionerne er afprøvet med en interventions- og kontrolgruppe, og hvor 

der er anvendt et måleinstrument til at måle effekten af interventionen i henhold til 

hjertepatienternes seksualitet. Med udgangspunkt i dette udformes et fokuseret spørgsmål inspireret 

af PICO. PICO står for Population/Problem, Intervention, Comparison og Outcome. De fire 

komponenter skal illustrere indholdet i det fokuserede spørgsmål og kan for nærværende speciale 

illustreres på følgende måde: 

 

Population 

 

Intervention Comparison Outcome 

Voksne patienter (>18 år) 

med en akut opstået 

hjertesygdom 

 

Rehabilitering Ingen rehabilitering Seksualitet 

 

Det medfører følgende fokuserede spørgsmål, som danner udgangspunkt for litteratursøgningen: 

 

Hvilken effekt har rehabilitering sammenlignet med ingen rehabilitering i forhold til  

forbedring af seksualitet hos voksne patienter med akut opstået hjertesygdom? 

 

Det fokuserede spørgsmål kan anskues som bredt, men dette kan forklares med den induktive 

tilgang, som specialet benytter sig af. Indledende afsnit i specialet har tydeliggjort manglen på 

viden om rehabiliteringsinterventioner, som er effektive i forhold til at forbedre hjertepatienters 

seksualitet. Det medfører, at hverken rehabiliteringsinterventioner eller forbedring af seksualitet er 

afgrænset i det fokuserede spørgsmål. 

 

4.4 Søgehistorie 

I det følgende afsnit vil der blive gjort rede for de databaser, der er foretaget søgninger i, inklusions- 

og eksklusionskriterier og søgeprocessen vil blive beskrevet. Det skulle gerne medføre, at 

søgeprocessen fremstår systematisk og gennemsigtig, hvilket er vigtigt for pålideligheden af 

reviewets fund. Formålet med søgningen er at foretage en systematisk og udtømmende søgning i 

forhold til besvarelse af specialets problemformulering, således at specialets fund er funderet på 

bedste eksisterende viden og dermed kan indgå som led i evidensbaseret praksis. 
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4.4.1 Databaser 

Der er søgt i PubMed, PsycINFO, CINAHL og Cochranes databaser, da disse databaser rummer 

sundhedsvidenskabelig litteratur, som er konteksten for specialets fokuserede spørgsmål. PubMed 

(1940-) er anvendt grundet sin store mængde artikler og sit brede sundhedsfaglige fokus, så det ikke 

blot er sygeplejestudier, der søges efter. PsycINFO (1987-) er anvendt, da denne database kunne 

tænkes at rumme studier med fokus på hjertepatienters psykologiske og sociale dimension af 

seksualitet. CINAHL (1981-) er anvendt, da den rummer sygeplejefaglige tidsskrifter, og det kunne 

være interessant at inkludere studier, som er direkte sygeplejefaglige og dermed måske lettere at 

implementere i praksis. Der er også søgt i Cochrane Library (1993-), da denne database rummer 

kliniske forsøg, som er et af dette speciales inklusionskriterier. 

 

4.4.2 Inklusions- og eksklusionskriterier:  

Der er inkluderet artikler i dette review, som er primære studier med et resume, og hvor artiklen er  

på engelsk, dansk, svensk eller norsk. Patientgruppen i disse studier skal være hjertepatienter med 

en akut opstået hjertelidelse, således er patienter med medfødte hjertelidelser ekskluderet. De 

inkluderede studier skal indeholde en interventions- og kontrolgruppe, så der kan påvises en effekt 

af interventionen, og der skal være anvendt et måleinstrument til at måle effekten af interventionen i 

relation til hjertepatienternes seksualitet. Der er intet specifikt krav til metode eller måleinstrument. 

Studier som alene afprøver farmakologiske midler er ekskluderet. Der er ikke sat nogen grænser 

vedrørende tidsperiode, da indledende søgning viste sparsomt materiale. 

Med disse kriterier blev limits for søgningen følgende: 

 

4.4.3 Limits 

Metode: Clinical trial OR randomized controlled trial 

Sprog: Dansk, engelsk, norsk, svensk 

 

4.4.4 Søgeprocessen 

I de enkelte databaser blev der foretaget en wild-card
10

 søgning i de enkelte databasers thesaurus 

eller MeSH
11

 databaser. Herefter blev definitioner af søgeord gennemlæst og søgetræerne 

                                                        
10

 Trunkering anvendes som wild card, hvilket betyder, at der efter søgeordet anvendes *. Dette medfører, at alle 

endelser af søgeordet kommer frem (61). 
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gennemgået, så det sikres, at de anvendte søgeord er fyldestgørende for specialets problemstilling. 

Dette medførte, at de anvendte søgeord ikke er enslydende i alle databaser, da de er defineret 

forskelligt. Derudover blev der anvendt booleske søgetermer som OR og AND for henholdsvis at 

skabe bredde og indsnævre søgningen. 

 

Database Emneord (Thessaurus eller MeSH) 

Cochrane Sexual dysfunction, physiological OR Sexual dysfunction, psychological 

AND 

'Heart diseases' 

PubMed Sexual dysfunction, physiological OR Sexual dysfunction, psychological  

AND 

Heart diseases 

CINAHL Sexual dysfunction (NANDA) OR sexual dysfunction, Female OR Sexual 

dysfunction, Male 

AND 

Heart diseases 

PsycINFO Sexual function disturbances 

AND 

Heart disorders 

 

Dette medførte følgende søgning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
11

 Thesaurus og MeSH er avancerede emneordssystemer, som giver mulighed for at lave specifikke emnesøgninger 

(61). 
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Første søgning 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ifølge Cochrane er det fordelagtigt, at udarbejde to forskellige litteratursøgninger, både en med 

emneord og en fritekst-søgning (36). Derfor blev der lavet en litteratursøgning mere, hvor de 

anvendte søgeord skulle indgå et hvilket som helst sted i teksten, med samme limits som første 

søgning. Søgeord i anden søgning blev lavet med inspiration fra første søgnings emneord, men også 

med anvendelsen af synonymer.  

 

Database Søgeord i All fields 

Cochrane 

PubMed 

CINAHL 

PsycINFO 

 

sexual*  

AND  

heart diseases OR heart disorders OR cardiovascular disease OR  

coronary artery disease OR heart failure OR myocardial infarction  

AND  

Rehabilitation  

 

 

Søgningen kom derfor til at være følgende: 

 

65 artikler 

PubMed:  33 
Cochrane:  27 
PsycINFO:  0 
CINAHL:  5 

 

41 artikler 

24 artikler 
Ekskluderet grundet gengangere 

2 artikler 

3 artikler 

39 artikler 
Ekskluderet på baggrund af titel og abstract 

1 artikel 
Fundet via referencegennemgang 
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Anden søgning 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De artikler, som blev ekskluderet på baggrund af titel og abstract, var alle farmakologiske studier. 

Abstract blev gennemlæst, selvom titlen ofte afslørede, at der var tale om farmakologiske 

interventioner. Når abstract blev gennemlæst var det for at sikre, at der ikke samtidig med en 

farmakologisk intervention blev iværksat andre interventioner, og at studierne på den måde kunne 

være interessante at inkludere.  

 

Den samlede søgning kan derfor illustreres på følgende måde: 

 

 

 

 

 
 

 

3 artikler 
Fundet via første søgning 

4 artikler 
Fundet via anden søgning 

7 artikler 

26 artikler 

PubMed:  18 
Cochrane:  7 
PsycINFO:  0 
CINAHL:  1 

 

22 artikler 

4 artikler 
Ekskluderet grundet gengangere 

7 artikler 

4 artikler 

15 artikler 
Ekskluderet på baggrund af titel og abstract 

3 artikler 
Ekskluderet grundet gengangere med 1. søgning 
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5.0 Analyse 

Den følgende analyse tager udgangspunkt i de syv inkluderede studier fra den systematiske 

litteraturøgning. Først vil artiklerne blive præsenteret, med vægt på at tydeliggøre de interventioner 

som er iværksat i studierne. Dernæst følger matrix review, som er dannet med udgangspunkt i The 

Matrix Method, og som danner udgangspunkt for syntesen, som er sidste del af analysen. 

 

5.1 Præsentation af artikler 

De syv inkluderede studier vil i det kommende blive beskrevet hver for sig, med særligt fokus på at 

beskrive interventioner, resultater, hvorledes der blev målt på seksualitet og om forbedring af 

hjertepatienternes seksualitet er et primært eller sekundært outcome. Dette gøres for at skabe 

grundlag for en dybere forståelse af de enkelte studier, end den følgende matrix review kan gengive, 

og som er nødvendig for at kunne lave en kritisk analyse i den efterfølgende syntese. Derudover vil 

der under præsentation af de enkelte artikler indgå et afsnit med egne kommentarer, som skal danne 

udgangspunkt for det følgende matrix reviews kvalitetsvurdering og den afsluttende synteses 

sammenligning af studierne.  

   

5.1.1 Rovario et al., 1984 

Influence of a Cardiac rehabilitation Program on the Cardiovascular, Psychological, and Social 

Functioning of Cardiac Patients 

Formål: At beskrive og vurdere kort- og langtidseffekt af rehabilitering til kardiologiske patienter.  

Metode: Eksperimentelt kontrolleret studie med inklusion af 48 mandlige patienter, diagnosticeret 

med AMI eller CABG. 

Intervention: Tværfaglig kardiologisk rehabilitering, hvor deltagerne mødte på hospitalet tre gange 

om ugen à én times varighed i tre måneder, med start tidligst 4 uger efter AMI eller CABG. 

Rehabiliteringen bestod af træning, som var individuelt planlagt af en fysioterapeut ud fra 

deltagerens fysiske test, foretaget af en læge forud for rehabiliteringen. De første to måneder blev 

træningen superviseret af enten en sygeplejerske, fysioterapeut eller en ergoterapeut. De 

monitorerede deltagerens hjerterytme og underviste i hjertesygdom, træning og evaluerede på 

træningen. Den tredje måned trænede deltageren selvstændigt og monitorerede selv sin hjerterytme. 

Træningen bestod den første måned af gang, og i de to efterfølgende måneder var træningen enten 
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gang, løb, cykling eller svømning, alt efter deltagerens ønske. Deltagerens hustru blev opfordret til 

at deltage i træningen og stille spørgsmål.  

Kontrolgruppen modtog almindelig kardiologisk pleje som bestod af regelmæssig fysiologisk 

kontrol, samtale om kardiologiske risikofaktorer og kost. Derudover modtog de anbefalinger om 

individuel fysisk træning.   

Resultat: Hyppigheden af seksuel aktivitet stiger i interventionsgruppen i tidsrummet fra 

afslutningen af 3 måneders rehabilitering og til follow-up 4 måneder efter ( 3.28 vs. 4.02 pr. 

måned). I samme tidsrum falder hyppigheden af seksuel aktivitet i kontrolgruppen (3.34 vs. 2.94 pr. 

måned). Måleredskabet, som blev anvendt, er et valideret spørgeskema; 280-item Handicap 

Problem Inventory, hvor der vedrørende seksualitet blev spurgt ind til hyppigheden af seksuel 

aktivitet og tilfredsheden med denne aktivitet. 

 

Kommentar: Studiet har seksualitet som sekundært outcome. Publiceret i et ikke peer-review 

tidskrift. Der fokuseres ikke i resultaterne på, om det er AMI eller CABG patienter. Da 

kontrolgruppen også modtager en individuel træningsplan, er den eneste forskel, at 

interventionsgruppen blev superviseret under træningen.  

 

5.1.2 Bertie et al., 1992 

Benefits and weaknesses of a cardiac rehabilitation programme 

Formål: At undersøge effekten af et rehabiliteringsprogram bestående af træning samt rådgivning 

til patienter med AMI.  

Metode: Randomiseret kontrolleret studie med inklusion af 110 patienter med AMI.  

Intervention: Fire ugers gruppetræning to gange om ugen, som foregik på hospitalet med en 

fysioterapeut. Under træningen blev deltageren monitoreret. Denne træning blev kombineret med 

rådgivning om kost, rygestop og afslapningsteknikker. Interventionen startede tre uger efter 

udskrivelse. Ud over træningen på hospitalet fik alle deltagerne udleveret et videobånd med det 

træningsprogram, som foregik på hospitalet, og de blev opfordret til at træne dagligt hjemme. 

Partneren til patienten blev ikke opfordret til at deltage, men hvis de mødte op, blev de ikke afvist. 

Kontrolgruppen fik lige som interventionsgruppen inden udskrivelse information om rygestop, 

kostråd og eventuelt vægttab. Derudover blev begge grupper informeret om aktiviteter efter 

udskrivelse, herunder at de kunne genoptage deres seksualliv to uger efter udskrivelse. 
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Resultat: Der ses signifikant forskel imellem de to grupper i forhold til seksuel aktivitet (p0.05). 

Ved vurdering 4 måneder efter udskrivelse ses, at 76% af interventionsgruppen og 45 % af 

kontrolgruppen svarede, at deres seksuelle aktivitet var den samme eller bedre end før AMI. Ved 

opfølgning 12- 24 måneder efter udskrivelse ses, at 76 % af interventionsgruppe og 38 % af 

kontrolgruppen svarer, at deres seksuelle aktivitet var den samme eller bedre end før AMI. Der blev 

anvendt et ikke valideret spørgeskema specifikt udviklet til studiet. Med hensyn til seksualitet blev 

der spurgt ind til, hvorvidt de vurderede deres seksuelle aktivitet som den samme, eller bedre, end 

før AMI. 

  

Kommentar: Studiet har seksualitet som sekundært outcome. Publiceret i et ikke peer-review 

tidsskrift. Ikke redegjort for populationens køn. Uvist, om spørgeskemaet blev pilottestet og 

valideret. Studiet gør rede for, at der er forskel i grupperne ved baseline. Flere i 

interventionsgruppen (79%) er enige i udsagnet "On the whole I feel well these days" end i 

kontrolgruppen (57%).  

 

5.1.3 Froelicher et al., 1994 

Return to work, sexual activity, and other activities after acute myocardial infarction. 

Formål: At teste effekten af et rehabiliteringsforløb til AMI patienter bestående af træning alene og 

træning kombineret med undervisning.  

Metode: Randomiseret kontrolleret forsøg med 258 AMI patienter af begge køn. 

Intervention: Deltagerne blev inddelt i tre grupper; to interventionsgrupper (B1 og B2) og en 

kontrolgruppe (A). Interventionsgruppe B1 modtog før udskrivelse et individuelt planlagt 

træningsforløb og mødte de efterfølgende tre måneder efter udskrivelse til en ugentlig ambulant 

individuel samtale af en varighed på 30 minutter med enten en sygeplejerske, ergoterapeut eller 

fysioterapeut. Her blev ugens aktiviteter og træning gennemgået og et nyt træningsprogram blev 

lagt for patienten.  

Interventionsgruppe B2 modtog samme behandling som B1 og deltog derudover i en serie af tolv 

gruppeundervisningsseancer à én times varighed. Her blev der undervist i følgende emner: 

kardiologisk anatomi, fysiologien ved AMI, risikofaktorer for koronararterie sygdomme, ernæring, 

kostændringer, aktiviteter og motion, stress og afslapning, spørgsmål vedrørende genoptagelsen af 

seksuel aktivitet og arbejde, og emotionelle reaktioner på AMI. To kardiologiske 
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forskningssygeplejersker underviste, mens en fysioterapeut udførte 20-40 minutters 

afslapningsterapi. Partner og venner til patienten blev opfordret til at deltage. 

Kontrolgruppe A modtog almindelig behandling under indlæggelse og efter udskrivelse.  

Resultat: Der ses ingen forskel mellem de tre grupper i genoptagelsen af dagligdagsaktiviteter. Det 

ses, at over 50% af alle inkluderede har genoptaget seksuel aktivitet efter tre uger, og ved 12. uge 

har ca. 90% genoptaget seksuel aktivitet. Der blev anvendt et valideret spørgeskema (Activity 

Summery Questionnaire), hvor patienterne skulle svare ja/nej til, om de havde genoptaget seksuel 

aktivitet. Dette blev udfyldt hver uge i tolv uger. 

 

Kommentar: Studiet beskriver seksuel aktivitet som et primært outcome. Publiceret i et peer-

review tidsskrift. Der måles kun på, hvornår seksuel aktivitet er genoptaget. Kontrolgruppens 

behandling beskrives ikke fyldestgørende. 

 

5.1.4 Lidell & Fridlund, 1995 

Long-term Effects of a Comprehensive Rehabilitation Programme after Myocardial Infarction 

Formål: At vurdere langtidseffekten (5 år) af et seks måneders rehabiliteringsforløb til AMI 

patienter.  

Metode: Randomiseret kontrolleret forsøg med inklusion af 116 AMI patienter af begge køn.  

Intervention: Rehabiliteringsprogrammet varede i seks måneder og blev præsenteret for deltagerne 

under indlæggelse. Inden for de første tre uger efter udskrivelse kom en sygeplejerske på 

hjemmebesøg og talte med deltageren og dennes partner om eventuelle familieproblemer relateret 

til AMI. Derudover blev der fem uger efter AMI udført en cykeltest på ergometercykel, for at se om 

deltageren udviklede symptomer såsom brystsmerter, faldende blodtryk eller arytmier. Hvis 

deltageren fik et af disse symptomer, blev de ekskluderet fra studiet. Når cykeltesten var overstået, 

fulgte ét ugentligt møde à to timer med deltageren og dennes partner. Den første time bestod af 

træning, og den næste time var et møde, hvor deltageren og partner blev opfordret til at diskutere 

begivenheder fra den forgangne uge. Træningen bestod af en hård fysisk del, som var cykling, og en 

mindre hård fysisk del, som bestod af fitnesstræning. Det efterfølgende møde tog udgangspunkt i 

følgende emner: psykosociale konsekvenser af AMI, og livsstil og risikofaktorer efter AMI. Alt 

efter emne var det enten en sygeplejerske, fysioterapeut, læge, diætist, psykolog eller 

socialrådgiver, som afholdt mødet. Derudover blev der udviklet et hjemmetræningsprogram, som 
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deltageren skulle følge sideløbende med møderne. Der var telefonisk kontakt mellem deltager, 

partner og ledende sygeplejerske i de 6 måneder, forløbet varede. 

Kontrolgruppen fik ligesom interventionsgruppen inden udskrivelse information om kardiologiske 

risikofaktorer, medicin og genoptagelse af arbejde og fritidsaktiviteter.  

Resultat: Efter ét år ses der signifikant mindre fald i seksuel aktivitet (p=0.017) i 

interventionsgruppen (11,1%), modsat kontrolgruppens fald i seksuel aktivitet (34,7%). Efter 5 år er 

denne forskel endnu større (p=0.000), da 9,5% oplevede fald i seksuel aktivitet i 

interventionsgruppen mod 55,5% i kontrolgruppen. Der blev anvendt et valideret spørgeskema 

(WHO questionnaire,) hvor der vedrørende seksuel aktivitet kunne svares, om der var ingen 

forandringer eller mindre seksuel aktivitet. 

 

Kommentar: Studiet har seksualitet som sekundært outcome. Publiceret i et peer-review tidsskrift. 

Svært at afgøre, om det er den superviserede fysiske træning eller møderne, som er afgørende for 

resultaterne. Det er et langt forløb (6 måneder), og partneren er deltagende hele vejen igennem. Den 

fysiske træning er beskrevet, men uvist om deltagerne er monitoreret.  

 

5.1.5 Steinke & Swan, 2004 

Effectiveness of a Videotape for Sexual Counselling after Myocardial Infarction  

Formål: At teste hypotesen om, at patienter med AMI, som modtager skriftlig og mundtlig 

information samt et videobånd, vil have større viden om genoptagelse af seksuel aktivitet, mindre 

bekymring, større selvoplevet livskvalitet og genoptager seksuel aktivitet hurtigere og har større 

seksuel tilfredshed, end de patienter som kun modtager skriftlig og mundtlig information.  

Metode: Randomiseret kontrolleret forsøg med inklusion af 115 patienter af begge køn. Først blev 

kun AMI patienter inkluderet, men efter at have optaget patienter i 7 måneder blev det tydeligt, at 

der ikke kom nok patienter til studiet til at kunne udtale sig om signifikante resultater. Derfor blev 

CABG patienter herefter også inkluderet. 

Intervention: Interventionsgruppen modtog 1-2 døgn efter udskrivelse et 15 minutter langt 

videobånd med information om betydningen af AMI for seksuel aktivitet, kommunikation med 

partner og kardiologiske risikofaktorers betydning for seksuel formåen. Derudover blev der givet 

information om, hvordan og hvornår sexlivet kan genoptages efter AMI, og hvilken effekt medicin 

kan have på seksuel formåen. Denne information blev givet ved brugen af skuespillere og grafiske 
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illustrationer. Denne video skulle ses hjemme, og patienterne blev opfordret til at se den sammen 

med deres partner. 

Kontrolgruppen modtog ligesom interventionsgruppen skriftlig og mundtlig information inden 

udskrivelse om genoptagelse af seksuel aktivitet.  

Resultat: 87 % af interventionsgruppen havde set videobåndet inden for den første måned. 

Interventionsgruppen havde 1 måned efter AMI signifikant større viden (p=0.002), men samtidig 

også signifikant større bekymring end kontrolgruppen (p=0.049). Interventionsgruppen 

rapporterede, at færre var seksuelt aktive 1 måned efter AMI end kontrolgruppen (68% vs. 80%). 5 

måneder efter AMI rapporterede interventionsgruppen, at flere var seksuelt aktive end 

kontrolgruppen (91% vs. 86%). Kvinder var mere seksuelt aktive end mænd på alle tre 

vurderingstidspunkter. 

Patienter i interventionsgruppen under 64 år genoptog sexlivet hurtigere end de ældre – dette ses 

ved 1. og 3. måned. Der blev anvendt valideret spørgeskema (The Watts Sexual Function 

Questionnaire), som bestod af spørgsmål i fire kategorier: sexual desire, arousal, orgasm og 

satisfaction. Derudover blev der anvendt et ikke-valideret spørgeskema udviklet specifikt til dette 

studie (Sex after MI knowledge test). 

 

Kommentar: Studiet har viden om seksualitet som primært outcome. Publiceret i et peer-review 

tidsskrift. Videobåndet skulle ses hjemme, og dermed er der ikke en sundhedsfaglig person til stede. 

Indholdet af den information, som kontrolgruppen modtog, er ikke uddybet. 

 

5.1.6 Belardinelli et al., 2004 

Effects of short-term moderate exercise training on sexual function in male patients with 

chronoc stable heart failure 

Formål: At vurdere, hvorvidt fysisk træning kan mindske seksuel dysfunktion hos mandlige 

patienter med kronisk stabil hjertesvigt. 

Metode: Randomiseret kontrolleret studie med inklusion af 59 mænd med kronisk stabil 

hjertesvigt.  

Intervention: Træning tre gange om ugen på hospitalet i otte uger. Træningen bestod af 

superviseret fysisk træning og indeholdt 15 minutters opvarmning og derefter 40 minutters cykling 

på ergometercykel. Deltagerne blev monitoreret under træningen. Kontrolgruppen blev bedt om at 

undgå regelmæssig fysisk træning.  
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Resultat: Der ses signifikant forbedring af deltagerens og partners seksuelle aktivitet. 

Interventionsgruppen oplevede en forbedring af forholdet til partneren fra 0.27+ 2.3 til 1.63 + 2 

(p=0.003), kvaliteten af erektion fra 0.4 + 0.7 til 0.8 + 0.4 (p=0.001) og personligt velvære fra 2.7 + 

1.1 til 3.73 + 1.4 (p= 0.001). Denne signifikante forbedring skal ses i sammenhæng med den målte 

forbedring af arteriegennemstrømningen i brachialis. Dette er et udtryk for, at der er forbedret 

gennemstrømning i alle endothelium-afhængige arterier. Det er dermed den fysiske forbedring, som 

er afgørende for forbedring af seksualiteten. Der er anvendt valideret spørgeskema (Sexual activity 

profile questionnaire), hvor der spørges ind til tre aspekter af seksualitet: forholdet til partneren, 

kvaliteten af erektion og personligt velvære. Elleve af spørgsmålene er kun for mænd, og otte er 

specifikt for partneren. 

 

Kommentar: Studiet har seksuel aktivitet som primært outcome. Publiceret i et peer-review 

tidsskrift. Uvist, hvilken faggruppe som stod for supervisering af træning, og om der blev trænet 

individuelt eller i grupper. Det er uvist hvordan deltagerne er rekrutteret til studiet, og hvornår de er 

diagnosticeret med hjertesvigt. Partneren udfylder også spørgeskema.  

 

5.1.7 Klein et al., 2007 

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

rehabilitation program 

Formål: At vurdere effekten af et seksuelt terapiforløb i rehabilitering til mænd efter AMI eller 

CABG. 

Metode: Randomiseret kontrolleret forsøg med inklusion af 92 mandlige patienter med AMI eller 

CABG. 

Intervention: Tre møder à i alt fem timer med start 4-6 uger efter udskrivelse. Møderne blev 

afholdt af en socialrådgiver og en læge, som begge havde speciale i seksuel psykoterapi. Ved første 

møde interviewede terapeuterne deltagerne om deres psyko-seksuelle, psykosociale og medicinske 

historie. Derudover blev der undervist i seksualitet generelt og i emner, som relaterer sig til seksuel 

aktivitet efter AMI og CABG. Der blev også givet opgaver og instruktioner til deltagerne samt 

øvelser i sensate focusing
12

. Ved andet møde blev deltager og partners erfaring med øvelserne 

                                                        
12

 Kan oversættes til sensualitetstræning. Dette er øvelser, som skal give gode erfaringer med kropsligt samvær, og hvor 

parret skal nyde kærtegn og berøring, som ikke er orgasmefikserede (62). 
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diskuteret, og der blev givet nye øvelser. Derudover blev der ordineret Sildenafil
13

 til dem, som 

havde behov for dette (37%). Ved tredje møde fortsatte evalueringen af øvelserne, og deltageren 

blev vejledt i henhold til fremtidige seksuelle aktiviteter. Kontrolgruppen deltog i almindelig 

rehabilitering.      

Resultat: Det ses, at 87 % af deltagerne i interventionsgruppen har genoptaget deres habituelle 

seksuelle aktivitet inden for 1 måned efter AMI eller CABG, hvorimod samme gør sig gældende for 

50 % af kontrolgruppen. Derudover ses det, at ændringen over tid (1-5 måned) er signifikant større i 

interventionsgruppen end i kontrolgruppen. Dette gør sig gældende for hyppighed af erektion 

(p=0.02), tiltro til at kunne holde erektion (p=0.001), seksuelt begær (p=0.04), tilfredshed med 

seksuelt forhold til partner (p=0.02) og nydelsen af seksuel aktivitet (p=0.04). Der blev udviklet et 

spørgeskema specielt til studiet, som blev pilottestet (Sexual functioning for cardiac patient 

questionnaire). Derudover blev der anvendt et valideret spørgeskema for at vurdere forholdet til 

partneren (Marital satisfaction questionnaire).  

 

Kommentar: Studiet har seksualitet som primært outcome. Publiceret i et peer-review tidsskrift. 

Det er en lille intervention (5 timer). Det er ændringen over tid, som er signifikant større i 

interventionsgruppen – bestemt måde at udregne signifikans på. Deltagerne får ordineret Sildenafil 

undervejs. Der redegøres ikke for kontrolgruppens rehabilitering  

 

5.2 Review matrix 

Det følgende matrix review er opbygget efter The Matrix Method, og fund fra dette review vil 

efterfølgende blive analyseret yderligere i den kommende syntese. Flere af studierne evaluerer 

effekten af rehabilitering på flere faktorer end seksualitet. Disse faktorer vil dog ikke indgå i matrix 

review. Dette er valgt, velvidende at seksualitet er sammenhængende med mange faktorer, men det 

er ikke dette speciales formål at belyse disse sammenhænge. 

                                                        
13

 Et farmakologisk middel til behandling af erektil dysfunktion (63). 
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Forfatter/ titel/ 

årstal/ sted 

 

Design/ formål 

 

Population Intervention Resultat Kommentar 

Rovario et al. 

 

Influence of a 

Cardiac 

rehabilitation 

Program on the 

Cardiovascular, 

Psychological, 

and Social 

Functioning of 

Cardiac Patients 

 

1984 

 

Kansas, USA 

Eksperimentelt 

kontrolleret 

studie. 

 

Formål: At 

undersøge kort- 

og 

langtidseffekten 

af et kardiologisk 

rehabiliterings-

program, målt på 

fem områder:  

1) kardiologisk 

funktion  

2) sygdoms-

forståelse og 

viden  

3) psykisk 

tilstand  

4) følelsesliv  

5) psykosocial 

adfærd, herunder 

seksualitet 

 

N= 48 mænd  

  

Alderen 

varierede fra 27 - 

69 år. 

Gennemsnits-

alderen = 56 år. 

 

Inklusion: under 

70 år 

diagnosticeret 

med AMI eller 

gennemgået 

CABG. Skal 

være 4 uger post-

diagnosticering.  

 

Eksklusion: 

psykisk lidelse. 

Intervention: 

Kardiologisk 

rehabilitering 

bestående af 

superviseret 

individuel 

træning på 

hospitalet tre 

gange om ugen i 

tre måneder og 

information om 

hjertesygdom. 

Partner opfordret 

til at deltage  

 

Kontrolgruppen 

modtog 

almindelig pleje. 

Seksuel aktivitet 

efter endt 

rehabilitering 

(3.mdr) og fire 

måneder senere 

(7.mdr):  

Interventions-

gruppen (3.28 vs. 

4.03 pr. måned). 

Kontrol-gruppen 

(3.34 vs. 2.94 pr. 

måned)  

 

Der ses ingen 

ændring af 

tilfredshed med 

seksuel aktivitet. 

Ikke 

randomiseret. 

 

Ikke redegjort  

for homogenitet 

imellem 

grupperne 

 

Validerede måle-

instrumenter 

 

Drop-out: 2 

patienter: 2% 

 

Risiko for 

selektionsbias 

grundet 

manglende 

randomisering. 

Risiko for 

informations-

bias, da studiet 

ikke spørger ind 

til seksualiteten 

før hjertesygdom.  

 

Evidensniveau 

/styrke: IIa/B 
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Forfatter/ titel/ 

årstal/ sted 

 

Design/ formål 

 

Population Intervention Resultat Kommentar 

Bertie et al. 

 

Benefits and 

weaknesses of a 

cardiac 

rehabilitation 

programme 

 

1992 

 

Plymouth, 

England 

 

 

Randomiseret 

kontrolleret 

studie. 

 

Formål: At 

undersøge 

effekten af et 

rehabiliterings-

program, målt på 

12 minutters 

gangtest, 

skridttæller og 

spørgeskemaer 

vedrørende 

patienters 

tilbagevenden til 

før 

hjertesygdoms 

aktiviteter, såsom 

arbejde, seksuel 

aktivitet og 

rygning.  

 

N= 110 

 

Alderen 

varierede fra 32 – 

64 år. 

Interventions- 

gruppens 

gennemsnits-

alder = 52 år. 

Kontrolgruppens 

gennemsnits-

alder = 53 år. 

 

Inklusion: 

Patienter 

diagnosticeret 

med AMI 

Eksklusion: 

Patienter, som 

boede langt fra 

hospitalet, havde 

ustabil 

hjertesygdom 

eller havde en 

anden svær 

sygdom. 

 

Intervention: 

Gruppe-træning 

to gange om 

ugen i fire uger,  

videobånd med 

trænings-

program. 

Undervisning i 

kost, rygestop og 

afslapnings-

teknikker. 

Partner blev ikke 

opfordret til at 

deltage. 

 

Interventions- og 

kontrolgruppen 

opfordret til 

rygestop og givet 

kostråd.   

Vejledning i 

aktivitet og  

informeret om at 

kunne genoptage 

sexlivet to uger 

efter udskrivelse.  

Seksuel aktivitet 

det samme eller 

bedre end før 

AMI, 4 mdr. og 

24 mdr. efter 

udskrivelse:  

 

Interventions-

gruppen  

4 mdr.: 76%  

24 mdr.: 76% 

 

Kontrolgruppen 

4 mdr.: 45% 

24 mdr.: 38% 

Studiet er 

randomiseret. 

 

Forskel i 

grupperne ved 

baseline. 

 

Spørgeskemaer 

er ikke 

validerede. 

 

Drop-out: 29 

patienter: 32%. 

Der er ikke 

foretaget 

intention to treat 

analyse. 

 

Forsøgt at 

minimere 

selektionsbias 

ved 

randomisering. 

Informationsbias 

forsøgt undgået 

ved at spørge ind 

til vurderingen af 

seksuel aktivitet 

efter 

hjertesygdom i 

forhold til før 

hjertesygdom.  

 

Evidensniveau/ 

styrke: Ib/B*  
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Forfatter/ titel/ 

årstal/ sted 

 

Design/ formål 

 

Population Intervention Resultat Kommentar 

Froelicher et al.  

 

Return to work, 

sexual activity, 

and other 

activities after 

acute myocardial 

infarction 

 

1994 

 

Seattle, USA 

Randomiseret 

kontrolleret 

studie 

 

Formål: At teste 

effekten af et 

rehabiliterings-

forløb bestående 

af træning alene 

og et forløb med 

træning og 

undervisning, 

målt på 

tilbagevenden til 

dagligdags-

aktiviteter og 

derudover at 

beskrive, 

hvorledes 

patienter vender 

tilbage til 

hverdags-

aktiviteter efter 

AMI. 

N= 258 patienter 

af begge køn. 

 

Gennemsnits-

alder: A=57 år, 

B1=56 år, B2=56 

år. 

 

Inklusion: 

Patienter med 

AMI under 70 år, 

som kan tale og 

forstå engelsk, gå 

uden 

hjælpemidler, og 

som boede inden 

for en afstand af 

80 km til 

hospitalet. 

 

Eksklusion: Ikke 

beskrevet. 

 

 

Intervention B1: 

Individuelt 

trænings-

program inden 

udskrivelse. 

Ambulant møde 

én gang om ugen 

i tre måneder. 

 

Intervention B2: 

Samme som B1 

og derudover et 

gruppe 

undervisnings-

forløb på tolv 

sessioner á én 

times varighed. 

Partner og venner 

blev opfordret til 

at deltage. 

 

Kontrol A: 

Almindelig 

behandling under 

indlæggelse og 

efter udskrivelse.  

 

Der ses ingen 

forskel imellem 

de tre grupper 

vedrørende 

tilbagevenden til 

seksuel aktivitet.  

 

Over 50 % af alle 

deltagere havde 

genoptaget 

seksuel aktivitet 

3 uger efter 

udskrivelse.  

 

90 % af alle 

deltagere havde 

genoptaget 

seksuel aktivitet 

12 uger efter 

udskrivelse.  

Studiet er 

randomiseret. 

 

Ikke redegjort for 

homogenitet 

mellem 

grupperne. 

 

Valideret 

spørgeskema. 

 

Drop-out: 103 

patienter: 40%  

 

Selektionsbias er 

forsøgt 

minimeret via 

randomisering.  

 

Ikke redegjort for 

kontrolgruppens 

behandling 

 

Evidensniveau/ 

styrke: Ib/A 
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Forfatter/ titel/ 

årstal/ sted 

 

Design/ formål 

 

Population Intervention Resultat Kommentar 

Lidell & Fridlund 

 

Long-term 

Effects of a 

Comprehensive 

Rehabilitation 

Programme after 

Myocardial 

Infarction 

 

1996 

 

Sverige 

Randomiseret 

kontrolleret 

forsøg 

 

Formål: At 

vurdere 

langtidseffekten 

af et 

rehabiliterings-

forløb målt på 

tilbagefald i 

sygdom, fysisk 

og psykisk 

tilstand, livsstil 

og viden om 

hjertesygdom og 

sundhed. 

N= 116  

Ved follow up 5 

år efter var 97 

patienter 

inkluderet.  

 

Alder: 

Interventions-

gruppens 

gennemsnitsalder 

= 55 år. 

Kontrolgruppens 

gennemsnitsalder 

= 58 år 

 

Inklusion: 

patienter med 

AMI af begge 

køn, 65 år eller 

yngre, og som 

kunne tale 

svensk. 

 

Eksklusion: 

patienter, som 

blev afhængige 

af hjælp efter 

AMI. 

Intervention: 

Hjemmebesøg af 

en sygeplejerske 

inden for 3 uger 

efter udskrivelse, 

ét ugentligt møde 

på hospitalet med 

patient og 

partner, 

bestående af 

træning og 

diskussion af 

udvalgte emner. 

Derudover blev 

der udviklet et 

hjemmetrænings-

program. Forløb 

varede seks 

måneder.  

 

Kontrol: Ikke 

beskrevet. 

Fald i seksuel 

aktivitet:  

 

1 år efter 

udskrivelse: 

Interventions-

gruppen: 11,1% 

Kontrolgruppen: 

34,7% 

 

5 år efter 

udskrivelse: 

Interventions-

gruppen: 9,5% 

Kontrolgruppen: 

55,5% 

Studiet er 

randomiseret. 

 

Redegjort for 

homogenitet 

mellem 

grupperne.  

 

Spørgeskema 

valideret. 

 

Drop-out: 32 

patienter: 37% 

Der er ikke 

foretaget 

intention to treat 

analyse. 

 

Selektionsbias 

forsøgt 

minimeret ved 

randomisering. 

Informations-bias 

forsøgt 

minimeret ved at 

spørge ind til 

seksuel aktivitet 

efter 

hjertesygdom 

sammenlignet 

med før 

hjertesygdom 

 

Ikke redegjort  

for  

kontrolgruppens 

behandling. 

 

Evidensniveau/ 

styrke: Ib/B* 
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Forfatter/ titel/ 

årstal/ sted 

 

Design/ formål Population Intervention Resultat Kommentar 

Steinke & Swan 

 

Effectiveness of a 

Videotape for 

Sexual 

Counseling after 

Myocardial 

Infarction  

 

2004 

 

Midwest, USA 

 

Randomiseret 

kontrolleret 

forsøg 

 

Formål: At 

vurdere effekten 

af mundtlig og 

skriftlig 

information samt 

et videobånd til 

AMI patienter. 

Effekten måles 

på viden, 

genoptagelse af 

seksuel aktivitet 

og seksuel 

tilfredsstillelse. 

 

N=115 patienter 

af begge køn 

 

Alderen 

varierede fra 33-

84 år. 

Gennemsnits-

alderen = 54 år. 

 

Inklusion: 

Patienter med 

AMI, som kunne 

læse, skrive og 

tale engelsk, var 

over 30 år og 

seksuelt aktive. 

Da der ikke 

kunne rekrutteres 

nok patienter 

med AMI, blev 

CABG patienter 

også inkluderet. 

 

Eksklusion: 

patienter med 

psykiatriske 

lidelser eller 

patienter, som 

blev udskrevet til 

et rekreations-

ophold. 

 

Intervention: 

videobånd med 

information om 

genoptagelse af 

seksuel aktivitet 

efter AMI. 

Patienterne blev 

opfordret til at se 

videoen sammen 

med deres 

partner. 

 

Kontrolgruppen 

modtog ligesom 

interventions-

gruppen 

mundtlig og 

skriftlig 

information om 

genoptagelse af 

seksuel aktivitet.  

 

Interventions-

gruppen havde 

signifikant større 

viden efter 1 

måned (p=0.002) 

men også 

signifikant større 

bekymring 

(p=0.049). 

 

Seksuel aktive 

efter udskrivelse:  

Interventions-

gruppen  

1 mdr. 68% 

5 mdr. 91% 

Kontrol-gruppen 

1 mdr. 80% 

5 mdr. 86% 

 

Studiet er 

randomiseret.  

 

Der er gjort rede 

for homogenitet 

imellem 

grupperne. 

 

Ikke alle 

anvendte spørge-

skemaer er 

validerede. 

Videobånd er 

pilottestet. 

 

Drop-out: 43 

patienter = 49%  

 

Der er ikke 

foretaget 

intention to treat 

analyse. 

 

Der er forsøgt at 

minimere 

selektionsbias 

ved at 

randomisere. 

 

Deltagerne blev 

betalt $10 efter 1. 

og 3. måned og 

$15 efter 5. 

måned.  

 

Evidensniveau/ 

styrke: Ib/B*  
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Forfatter/ titel/ 

årstal/ sted 

 

Design/ formål 

 

Population Intervention Resultat Kommentar 

Belardinelli et al. 

 

Effects of short-

term moderate 

exercise training 

on sexual 

function in male 

patients with 

chronic stable 

heart failure. 

 

2004 

 

Ancona, Italien 

Randomiseret 

kontrolleret 

forsøg. 

 

Formål: at teste 

effekten af fysisk 

træning i forhold 

forbedring af 

seksuel 

dysfunktion hos 

patienter med 

kronisk stabil 

hjertesvigt.  

N= 59 mænd 

 

Alder: 

Interventions-

gruppens 

gennemsnitsalder 

= 56 år. 

Kontrolgruppens 

gennemsnitsalder 

= 58 år. 

 

Inklusion: 

mandlige 

patienter med 

kronisk stabil 

hjertesvigt uden 

sygdom i 

prostata, som er i 

stand til at træne 

fysisk, og som 

har en kvindelig 

partner.  

 

Eksklusion: 

nyligt AMI, 

ustabil angina, 

hjerteklap-

sygdom, 

ubehandlet 

hypertension, 

nyreinsufficiens, 

urologiske 

lidelser og 

ortopædiske og 

neurologisk 

lidelser, som 

forhindrer 

patienten i at 

kunne træne 

fysisk.  

 

Intervention: 

superviseret 

cykeltræning på 

hospitalet tre 

gange om ugen i 

otte uger. 

Patienten blev 

monitoreret 

under træningen. 

 

Kontrol-gruppen 

blev opfordret til 

at undgå fysisk 

træning. 

Interventions-

gruppen havde 

forbedring af 

forholdet til 

partneren fra 

0.27+ 2.3 til  

1.63 + 2 

(p=0.003), 

kvaliteten af 

erektion fra  

0.4 + 0.7 til  

0.8 + 0.4 

(p=0.001) og 

personligt 

velvære fra  

2.7 + 1.1 til  

3.73 + 1.4 (p= 

0.001).  

 

Modsat 

kontrolgruppen 

som tilkendegav 

at der var 

nedgang i 

forholdet til 

partneren fra 

0.21 + 2.4 til -

0.72 + 2.3, 

personlig 

velvære  

0.34 + 0.5 til 

0.24 + 0.5 og 

personligt 

velvære fra  

3.1 + 1.2 til  

2.38 + 1.1. 

 

Studiet er 

randomiseret. 

 

Redegjort for 

homogenitet i de 

to grupper. 

 

Spørge-skemaer 

er 

validerede. 

 

Drop-out: 13 

patienter: 22% 

 

Forsøgt at 

minimere 

selektionsbias 

ved at 

randomisere. 

 

Evidensstyrke/ 

niveau: Ib/A 
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Forfatter/ titel/ 

årstal/ sted 

 

Design/ formål Population Intervention Resultat Kommentar 

Klein et al. 

 

2007 

 

The impact of 

sexual therapy on 

patients after 

cardiac events 

participating in a 

cardiac 

rehabilitation 

program. 

 

Jerusalem, Israel  

 

Randomiseret 

kontrolleret 

studie. 

 

Formål: At 

vurdere effekten 

af seksuelt 

terapiforløb i 

forhold til 

tilbagevenden til 

seksuel aktivitet  

og tilfredshed 

med seksuel 

aktivitet efter 

AMI eller CABG. 

 

N= 92 

 

Alder varierede 

fra 33-70 år. 

Gennemsnits-

alderen var 58 år 

 

Inklusion: 

Mandlige AMI 

eller CABG 

patienter under 71 

år.  

 

Eksklusion: ikke 

beskrevet.  

Intervention: Tre 

møder, i alt fem 

timer. 

Undervisning i 

emner relateret til 

seksuel aktivitet 

efter AMI eller 

CABG og 

instruktioner, 

anvisninger og 

'sensate focusing' 

træning. 

Sildenafil blev 

ordineret ved 

behov (37% fik 

dette).  

Partner opfordret 

til at deltage.  

 

Kontrol: Ikke 

beskrevet. 

Genoptaget 

habituel seksuel 

aktivitet efter 1 

mdr.: 

Interventions-

gruppen: 87% 

Kontrolgruppen: 

50% 

 

Signifikant 

stigning over tid i 

henhold til 

hyppighed af 

erektion (p=0.02), 

tiltro til at kunne 

holde erektion 

(p=0.001), 

seksuelt begær 

(p=0.04), 

tilfredshed med 

seksuelt forhold 

til partner 

(p=0.02) og 

nydelsen af 

seksuel aktivitet 

(p=0.04)`. 

  

Studiet er 

randomiseret. 

 

Redegjort for 

homogenitet i 

grupperne. 

 

Validerede 

spørge-skemaer. 

 

Drop-out: 4 

patienter: 4 % 

Der er ikke 

foretaget intention 

to treat analyse. 

 

Der er forsøgt at 

undgå 

selektionsbias ved 

at randomisere.  

 

Kontrol-gruppens 

behandling er 

ikke  beskrevet. 

 

Evidensstyrke/ 

niveau: Ib/B* 
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5.2.1 Sammenfatning af patientgruppen 

Et af formålene med at udarbejde et systematisk litteraturstudie er at hjælpe klinikeren med at træffe 

beslutninger i praksis funderet på evidensbaseret viden. For at fund fra et systematisk 

litteraturstudie kan overføres til praksis, er det vigtigt at patientgruppen er klart defineret, så 

klinikeren kan afgøre, om den matcher patientgruppen i praksis (42). Derfor vil der i dette afsnit 

sammenfattes, hvad der kendetegner de patientgrupper, som indgår i studierne.  

 

Ud fra ovenstående matrix review kan gennemgående karakteristika beskrives på følgende måde. 

Populationen, som indgår i studierne, er kendetegnet ved, at der er en overrepræsentation af mænd, 

gennemsnitsalderen er midten af 50'erne og de lider hyppigst af AMI. Af andre væsentlige 

karakteristika kan det nævnes, at studierne primært er fra vestlige lande: tre fra USA og resten fra 

henholdsvis England, Italien og Sverige. Et enkelt studie er fra Israel. Dette er væsentligt at 

pointere, da det kan influere på, hvilke kulturelle kontekster resultaterne kan overføres til. 

 

5.2.2 Sammenfatning af studiernes kvalitet 

I nærværende afsnit vil det kort beskrives, hvilke problematiske fund der er gjort med hensyn til 

studiernes kvalitet. Dette gøres, da kvaliteten af de syv studier er afgørende for de resultater, som 

specialet kan fremkomme med.  

 

Generelt har studierne små populationsgrupper, hvilket øger risikoen for bias. Der ses drop-out i 

alle studier i varierende grad. Drop-out på 20% er acceptabelt, og dertil kommer, at jo længere en 

tidsperiode studiet forløber over, jo større frafald kan der forventes (38). Det væsentlige er, at der i 

analysen af resultatet tages udgangspunkt i den oprindelige gruppe deltagere og foretages intention 

to treat
14

 analyse, hvilket fire studier ikke har gjort (43-46). Kontrolgruppens behandling er i flere 

studier ikke beskrevet, hvilket vanskeliggør vurderingen af, om det specifikt er interventionen, som 

er udslagsgivende for resultaterne. Studierne har ikke anvendt blinding
15

 til hverken 

forsøgspersoner, behandler eller forsker, hvilket heller ikke kan forventes, når det er tydeligt for 

alle, hvem som deltager i interventionsgruppen. Der kunne dog være anvendt blinding af forsker, 

når resultaterne fra spørgeskemaerne skulle gøres op, hvilket kunne minimere risiko for bias. 

 

                                                        
14

 Deltagerne skal analyseres efter den gruppe, de blev randomiseret til, uanset om de modtog behandlingen (64). 
15

 De involverede i studiet holdes uvidende om, hvilken gruppe deltagere som tilhører intervention og kontrol (64). 
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Det kan anskues, at der er forskellige metodiske problemer i de inkluderede studier, men da det er 

bedste evidens, som foreligger på området, kan studierne alligevel anvendes, dog har det været 

nødvendigt at nedgradere evidensstyrken
16

, hvilket er markeret med *. Dette er måden at 

kvalitetsvurdere, hvis der ikke findes evidens på området af høj metodisk kvalitet (38).  

 

5.3 Syntese 

For at besvare problemformuleringen om, hvilke interventioner der er evidens for at iværksætte til 

hjertepatienter med henblik på at forbedre deres seksualitet, vil omdrejningspunktet for den 

følgende syntese være de iværksatte interventioner fra de inkluderede studier. Foregående review 

matrix tydeliggjorde, at de iværksatte interventioner enten består af en form for undervisning, en 

komponent af fysisk træning eller en kombination af begge.  

Fordelingen af disse interventioner kan illustreres på følgende måde: 

 

Forfatter Undervisning Fysisk træning Undervisning og 

fysisk træning 

Rovario et al.   X 

Bertie et al.   X 

Froelicher et al.   X (B1) X (B2) 

Lidell & Fridlund   X 

Steinke & Swan X   

Belardinelle et al.  X  

Klein et al. X   

 

Inden for enten undervisning eller fysisk træning er der via matrix review fremkommet 

komponenter, som kan anskues som betydningsfulde i forhold til forbedring af hjertepatienters 

seksualitet i et rehabiliteringsforløb. For at anskueliggøre disse vil den følgende syntese inddeles i 

undervisning og fysisk træning. Herunder vil studierne sammenlignes, så betydningsfulde 

komponenter inden for disse interventioner kritisk bliver analyseret. Dette gøres for at nærværende 

speciales systematiske litteraturstudie opfylder kriteriet om, at interventionerne skal være 

fyldestgørende beskrevet, så en implementering i praksis bliver en mulighed (42). Det skal dog 

gøres klart, at de inkluderede studier anvender forskellige metoder, og dermed kan en 

                                                        
16

 Graduering relaterer sig til styrken af den tilgrundliggende evidens, specielt styrken af undersøgelsesdesignet (65). 
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sammenligning synes vanskelig. Eksempelvis anvendes der ikke det samme spørgeskema i nogen af 

de inkluderede studier, og dermed er der spurgt ind til forskellige aspekter af seksualitet. Der er dog 

forsøgt at tage højde for dette i den kommende syntese ved at tydeliggøre disse forskellige aspekter 

af seksualitet. Derudover sammenlignes kun de studier, som tilnærmelsesvis måler aspekter af 

seksualitet på samme måde.  

 

5.3.1 Undervisning 

Undervisning eller rådgivning er en intervention, som iværksættes i seks ud af de syv inkluderede 

studier (44-49). Denne undervisning er varierende i indhold, hyppighed, underviser, 

undervisningssted, og om partneren til patienten er inviteret til at deltage. Disse fem komponenter, 

som indgår i undervisningen, anskues som betydningsfulde i forhold til, om undervisningen 

forbedrer hjertepatienters seksualitet, og vil i det kommende analyseres nærmere med det formål at 

kunne angive, hvorledes undervisning skal tilrettelægges, hvis det skal forbedre hjertepatienters 

seksualitet. Ingen af de inkluderede studier gør rede for didaktiske overvejelser i forbindelse med 

undervisningen, og derfor kan denne ellers interessante komponent ikke indgå i syntesen.  

 

De inkluderede studier har ikke alle iværksat undervisning, som specifikt omhandler seksualitet. 

Tre ud af de seks studier, som inkluderer undervisning, specificerer, at der undervises i seksualitet 

efter hjertesygdom (44,47,49). De tre resterende studier omtaler indholdet i undervisningen som 

læren om livet med hjertesygdom (48), psykosociale konsekvenser efter AMI (46) og 

afslapningsøvelser (45). Hvorvidt de tre sidst omtalte studier også diskuterer hjertepatienternes 

seksualitet er uvist, og derfor kommer vægten i den kommende syntese til at være på de tre studier, 

som specifikt beskriver, at seksualitet indgår som emne i undervisningen. 

 

De fysiske rammer for undervisningen er i fem af studierne hospitalets rammer (44-48). Derudover 

anvender to studier videobånd med et undervisningsindhold som henholdsvis er et fysisk 

træningsprogram (45) og et med information om seksualitet efter AMI (49). Det er svært at vurdere 

resultatet af et videobånd til hjemmetræning. Dette skyldes, at Berties studie, som anvender dette, 

har andre interventioner iværksat, og dermed kan det være mange faktorer, som influerer på 

resultatet. Steinkes studie har derimod specifikt fokus på at vurdere resultatet af et videobånd som 

intervention. Anvendelsen af videobånd bliver i Steinkes studie beskrevet som en god måde at give 

rådgivning på, da det er medvirkende til, at patienten selv afgør, hvornår han/hun er parat til at 
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modtage information om seksualitet, og at det foregår i patientens eget hjem, som vurderes som 

trygge rammer. Her ses det, at patienterne havde signifikant større viden om seksualitet efter AMI 

vurderet efter 1 måned, hvilket kunne tyde på, at et videobånd som ramme for undervisning kan 

anskues som fordelagtig til at give viden om seksualitet. Et enkelt studie (46) anvender 

hjemmebesøg som fysisk ramme for undervisning, men det er kun et enkelt hjemmebesøg, der 

foretages, og dette er blandt andet for at fortælle patient og partner om studiet. Lidells studie 

inkluderer mange interventioner, og dermed kan det være vanskeligt at vurdere specifikt på, om 

hjemmebesøg er fordelagtigt som fysisk ramme for undervisning. Da det heller ikke er eksplicit 

beskrevet i Lidells studie, at undervisningen omhandler seksualitet, kan det synes vanskeligt at 

konkludere noget på den baggrund.  

Der ses dermed en tendens til, at rehabilitering med et undervisningsindhold foregår ved fremmøde 

på hospitalets område, men med en spirende tendens til eventuelt at inkludere andre 

undervisningsformer som eksempelvis videobånd. Det kan være vanskeligt at vurdere, hvorvidt 

hospitalets rammer er de optimale betingelser for undervisning, da studierne ikke specifikt har til 

formål at angive, hvilke fysiske rammer som er mest fordelagtige. Men Steinkes studie peger i 

retning af, at inklusion af videobånd til at give information om seksualitet kan være fordelagtigt. 

 

De sundhedsfaglige personer, som står for undervisningen, er fra varierende faggrupper, men alle er 

fra en faggruppe inden for sundhedssektoren. Det beskrives i to studier, at det er sundhedsfagligt 

personale med særlige kompetencer, som står for undervisningen. Det er henholdsvis kardiologiske 

sygeplejersker (47) og en læge og socialrådgiver med speciale i seksuel psykoterapi (44). 

Resterende studier anvender sygeplejerske, fysioterapeut, læge, diætist, psykolog, ergoterapeut eller 

socialrådgiver (45,46,48). I Froelichers studie ses der ikke nogen forskel imellem kontrol og 

interventionsgruppe, hvilket kan tyde på, at anvendelsen af undervisere med kardiologisk 

uddannelse ikke er afgørende. Derimod ses det i Kleins studie, at interventionsgruppen genoptager 

deres habituelle niveau i seksuel aktivitet hurtigere end kontrolgruppen, og at den specifikke 

anvendelse af sensationstræning eventuelt er medvirkende til at interventionsgruppen opnår større 

tilfredshed med deres seksuelle aktiviteter. At undervise i sensationstræning kan anskues som en 

specialist-opgave, og dermed kan det pege i retning af, at hvis undervisningsindholdet er specifikt 

på at lære patienterne en teknik til at forbedre deres seksualitet, kan det være gavnligt, at 

underviseren har specifikke kompetencer inden for dette. Det kan dog ikke konkluderes, hvorvidt 
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specifikke faggrupper kan medvirke til en større effekt af interventionen, da grundlaget er for lille 

til dette.   

 

Undervisningsindholdet beskrives i tre studier som omhandlende seksualitet i relation til 

hjertesygdom (44,47,49).  Froelichers studie beskriver, at der blev undervist i emner, som relaterer 

sig til genoptagelse af seksuel aktivitet efter hjertesygdom, men resultater viser, som tidligere 

beskrevet, ikke nogen forskel imellem interventions- og kontrolgruppe (47). Dette studie måler kun, 

hvornår seksuel aktivitet genoptages, og dermed kan studiet kun pege på, at interventionen ikke har 

betydning for, hvornår seksuel aktivitet genoptages, men ikke udtale sig om tilfredsheden med 

seksuel aktivitet, hyppighed eller andre aspekter af seksualitet. Til dette må de andre studier 

inddrages. Steinkes studie anvender et videobånd som undervisningsmateriale, der indeholder 

information om hjertesygdoms konsekvenser for seksualitet, risikofaktorers indvirkning på 

seksualiteten, hvordan og hvornår seksuel aktivitet kan genoptages efter hjertesygdom, og hvorledes 

medicin kan influere på seksualiteten. Studiets fund peger i retning af, at denne grundige 

information om sammenhæng mellem seksualitet og hjertesygdom medfører større viden, men også 

større bekymring og mindre seksuel aktivitet efter 1 måned end kontrolgruppen. Det ses dog, at 

interventionsgruppen efter 5 måneder havde højere seksuel aktivitet end kontrolgruppen, hvilket 

tyder på, at denne forskel eventuelt udligner sig over tid. Steinkes studie måler også på tilfredshed 

med seksuel aktivitet, men her ses ingen forskel i de to grupper. Kleins studie har en intervention, 

som ud over en undervisningskomponent, der omhandler seksuel aktivitet efter hjertesygdom, 

inkluderer sensualitetstræning, som er et konkret redskab, hjertepatienterne bliver instrueret i at 

anvende. Dette studies fund viser, at interventionsgruppen vender tilbage til deres habituelle 

seksuelle aktivitet hurtigere end kontrolgruppen. Dette kan tyde på, at hvis undervisningen 

inkluderer konkrete tilgange til at håndtere den ændrede seksualitet, normaliseres hjertepatienters 

seksuelle aktivitetsniveau hurtigere. Kleins studie viser også, at interventionsgruppen opnår større 

tilfredshed med deres seksuelle aktivitet.  

 

I fem af studierne opfordres partneren til patienten til at deltage i undervisningen (44,46-49). Det er 

ikke opgjort, hvorvidt partneren valgte at deltage eller ej, så det er vanskeligt at udtale sig om, 

hvorvidt det har haft en betydning for fund i de enkelte studier. Det er dog en væsentlig komponent 

i undervisningsdelen, som det ville være spændende at belyse yderligere i fremtidige studier. 
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Hyppigheden af undervisningen varierer i de enkelte studier fra en interventionsperiode på 4 uger 

(45), til en periode på 6 måneder (46). Det varierer også, hvor ofte undervisningen blev afholdt, lige 

fra 1 gang om ugen (46,47) til 3 gange om ugen (48). Ved sammenfatning af studierne ses der ikke 

nogen sammenhæng mellem hyppigheden af interventionen og fund. Det er vanskeligt at udtale sig 

på baggrund af tre studier, om hvorvidt antal af undervisningsgange og længden af den periode, 

undervisningen foregår i, har nogen betydning. Dette konkluderes, da Kleins studie med få 

undervisningsgange ses at have et positivt fund i forhold til forbedring af hjertepatienternes 

seksualitet (44), hvorimod Froelichers studie med en længere interventionsperiode ikke kan 

fremvise positive fund (47). Der kan dog ikke konkluderes noget på dette spinkle grundlag, da 

måleinstrumenterne varierer, og Froelichers studie kun måler på, hvornår seksuel aktivitet 

genoptages, mens Kleins studie måler på tilfredsheden med seksuel aktivitet. 

 

Opstart af rehabilitering varierer ligeledes, således at nogle studier startede straks efter udskrivelse 

(46,47), mens det studie som opstartede rehabilitering senest, gik i gang tre uger efter udskrivelse 

(45). Men det kan dog synes vanskeligt at sammenligne starttidspunkt for rehabilitering, da et studie 

eksempelvis beskriver opstart 4-6 uger efter AMI (44). Da indlæggelsestid varierer, kan det ikke 

sammenlignes med de andre studier, som tager udgangspunkt i udskrivelsesdagen, og ikke 

diagnosetidspunktet. Overordnet tyder det dog på, at opstart af rehabilitering sker umiddelbart efter 

udskrivelse, hvilket også er i overensstemmelse med de tre rehabiliteringsfaser, som blev beskrevet 

indledningsvis. 

 

Sammenfattende tyder det på, at undervisning, som rummer konkret information om 

sammenhængen mellem seksualitet og hjertesygdom, samt konkrete tiltag og redskaber til at tackle 

seksualitet efter hjertesygdom, er medvirkende til, at hjertepatienter opnår viden om seksualitet og 

hjertesygdom og genoptager seksuel aktivitet efter hjertesygdom. Derudover synliggøres det, at 

undervisningen eventuelt kan være et videobånd til at give information, men at undervisning, som 

giver redskaber og forslag til konkrete handlinger, primært foregår ved fremmøde, hvor specialister 

inden for området afholder undervisningen. Grundet studiernes metodiske tilgange kan det ikke på 

baggrund af dette review beskrives, hvorvidt partner til patienten skal deltage. Dette review kan 

heller ikke pege i retning af, hvor ofte og hvor lang en periode som er mest fordelagtig til et 

undervisningsforløb.  
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5.3.2 Fysisk træning 

Fysisk træning som intervention ses iværksat i fem ud af de syv inkluderede studier (45-48,50). De 

fem studier varierer i typen af træning, der iværksættes, hvor intenst der trænes, om patienten 

monitorers under træningen, og om det foregår individuelt eller i grupper.  

 

Typer af træning, som er iværksat, er cykling (46,50), gymnastik (45) eller en selvvalgt 

motionsform som enten var gang, cykling, løb eller svømning (46). Når studiernes 

kvalitetsvurdering tages i betragtning, kan det tyde på, at Belardinellis studie, som anvender cykling 

som træningsform, er mest pålidelig. Det er detaljeret beskrevet, hvorledes træningen blev udført, 

og det positive resultat af cykling sættes i sammenhæng med forbedringen af 

arteriegennemstrømningen (50). Det kan ses, at hvis arteriegennemstrømningen skal forbedres, så 

kræver det en vis intensitet i træningen. I den forbindelse er det interessant at se nærmere på 

hyppigheden af træningen og intensiteten. Belardinellis studie træner med patienterne tre gange om 

ugen i otte uger, hvorimod eksempelvis Froelichers studie udvikler et hjemmetræningsprogram og 

forventer, at patienten træner hjemme uden supervision (47). Hjemmetræningen er ikke overvåget, 

og det gør det dermed vanskeligt at udtale sig om intensiteten af træningen, og hvor hyppigt det 

foregik. Der ses ingen effekt af interventionen i Froelichers studie, så det kan tyde på, at træning 

under supervision har bedre effekt end hjemmetræning. Men det skal dog tydeliggøres, at 

Froelichers studie også kun måler, hvornår seksuel aktivitet genoptages, hvilket træning således kan 

tyde på ikke at have en effekt på. Der er ikke andre studier, som specifikt træner som i Belardinellis 

studie og måler på det samme, og derfor kan der ikke ske nogen konkret sammenligning. Men da 

Belardinellis studie vurderes til at have et højt kvalitetsniveau, kan det tyde på, at cykeltræning af 

en vis intensitet og hyppighed kan være positiv for hjertepatienters seksualitet, herunder forhold til 

partner, kvalitet af erektion og personligt velvære. Berties studie, som iværksatte gymnastik som 

fysisk træning, har et positivt resultat i forhold til tilbagevenden til samme seksuelle 

aktivitetsniveau som før hjertesygdom (45). Dette tyder på, at gymnastik såvel som cykling kan 

være effektive interventioner at iværksætte til at forbedre hjertepatienters seksualitet.  

 

Hvorvidt patienten monitoreres under træningen, varierer i studierne. I tre studier blev patienten 

under den fysiske træning monitoreret med hensyn til puls og blodtryk (45,48,50). Belardinelli og 

Rovarios studier monitorerer patienten med det formål at intensivere træningen til et maksimum, 

som er foreskrevet individuelt til hver patient, mens Berties studie ikke beskriver formålet med 
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monitoreringen. I Bellardinellis studie er det en sundhedsfaglig person, som monitorerer patienten. I 

Rovarios studie er det ligeledes en sundhedsfaglig person, som står for monitoreringen i de første to 

måneder af træningen, mens patienten selv tager over den tredje og sidste måned af træningen. Det 

beskrives ikke i studierne, om denne monitorering kan have en effekt for patienten, men det kunne 

tænkes, at det skabte en tryghed i træningen, og at det i Rovarios studie yderligere gav patienten en 

følelse af selv at have kontrol med træningen. Når denne monitorering sammenlignes med 

studiernes resultater, ses det i Bellardinellis studie, at patienterne, som før beskrevet, har større 

tilfredshed med deres seksuelle aktivitet, mens dette ikke kan påvises i Rovarios studie. Der måles 

på angst i Rovarios studie, som man måske kunne forvente blev reduceret ved monitorering, men 

her ses ingen signifikante fund i reducering af angst. Disse fund medfører, at det ikke kan afgøres, 

hvorvidt monitorering har en effekt på patientens tryghedsfølelse og dermed på, om patienten tør 

genoptage seksuel aktivitet, men monitorering kan anskues som et hjælpemiddel til at sikre at 

træningens intensitet tilpasses hver enkelt patient.  

 

Træning i grupper forekommer i to studier (45,46), og i et studie skulle patienten træne hjemme 

(47), mens det ikke er beskrevet, hvorvidt der blevet trænet individuelt eller i grupper i to studier 

(48,50). Som beskrevet før tyder dette review ikke på, at hjemmetræning er at foretrække, som 

Froelichers studie beskriver (47). Ingen af studierne, som anvender fysisk træning, beskriver, at 

dette blev gjort individuelt, men på trods af dette blev patienten i eksempelvis Berties studie 

monitoreret individuelt (45). Det tyder på, at træningen, på trods af at den foregik i grupper, var 

individuelt planlagt. Dette review kan ikke pege på, om det er mest fordelagtigt at træne i grupper 

eller individuelt, da intet studie beskriver, at træningen foregik individuelt. Men det kan tyde på, at 

træning i grupper sagtens kan iværksættes, hvis træningen er planlagt til den enkelte.  

 

Sammenfattende tyder dette review på, at det er den fysiske forbedring af 

arteriegennemstrømningen, der kan være afgørende for en forbedring af hjertepatienters seksualitet. 

For at sikre denne fysiske forbedring skal træningen være af en vis intensitet og eventuelt 

monitoreres, så der sikres effektiv træning. Træningen kan foregå i grupper, men skal være 

individuelt planlagt til den enkeltes formåen, så der sikres en passende intensitet. 
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5.4 Sammenfatning af review og syntese 

På baggrund af de inkluderede studier har dette review peget på, at der er evidens for at iværksætte 

interventioner, som rummer undervisning, fysisk træning eller begge dele, med henblik på at 

forbedre hjertepatienters seksualitet. Da de inkluderede studier har målt på forskellige aspekter af 

seksualitet, og da interventionerne er komplekse, kan der ikke konkluderes en samlet effekt af 

interventionerne eller en samlet evidensstyrke. Det kan dog tyde på, at undervisning, fysisk træning 

eller begge dele medfører, at seksuelle aktiviteter genoptages hurtigere efter hjertesygdom end uden 

disse interventioner, at tilfredsheden med seksuelle aktiviteter øges, og at hyppigheden af seksuel 

aktivitet stiger. Hvis disse resultater skal indtræffe, peger dette review på, at undervisningsdelen 

skal rumme information om sammenhæng mellem seksualitet og hjertesygdom kombineret med 

konkrete redskaber og handlemuligheder i henhold til seksualitet, eksempelvis sensualitetstræning. 

Det ses effektivt, hvis disse redskaber og handlemuligheder præsenteres af en sundhedsfaglig 

person med speciale inden for dette område. Viden om seksualitet og hjertesygdom kan dog med 

god effekt gives via et videobånd. Dette review peger også på, hvorledes den fysiske træning skal 

tilrettelægges, hvis der ønskes en positiv effekt på hjertepatienters seksualitet. Typen af træning 

synes at være underordnet, men der er vist god effekt af cykling eller gymnastik. Det vigtigste er 

dog, at træningen er af en vis intensitet, og at træningen skal superviseres og ikke være overladt til 

at foregå i patientens eget hjem, hvor patienten træner alene. Dette review har ikke kunne 

identificere, hvorvidt det er mest effektivt at træne individuelt eller i grupper, dog er det vist, at det 

er mest effektivt, hvis træningen er individuelt planlagt, så intensiteten er tilpasset den enkelte. 
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6.0 Diskussion 

Den følgende diskussion vil være inddelt i tre afsnit. Det første afsnit er en diskussion af resultater 

og fund, det anden er en diskussion af specialets anvendte metode, og den tredje er en diskussion af 

specialets validitet.  

 

Diskussionen af resultater og fund udspringer af den vanskelighed det har været at svare 

fyldestgørende på specialets problemformulering. Denne vanskelighed anskues på to måder. Først 

vil der inddrages anden forskningslitteratur til at komplimentere specialets fund, så der kan svares 

fyldestgørende på problemformuleringen. Dernæst følger en diskussion af, hvorfor det kan synes 

vanskeligt at besvare problemformuleringen, som indeholder en begrebsdiskussion af evidens og 

seksualitet. Metodediskussionen indeholder en vurdering og kritik af The Matrix Method med 

udgangspunkt i de vanskeligheder, nærværende speciale har erfaret i anvendelsen af metoden.   

Diskussionen af specialets validitet tages med udgangspunkt i Trisha Greenhalgs 

evalueringsspørgsmål til systematiske review, og skal belyse styrker og svagheder ved specialets 

systematiske litteraturstudie.  

 

6.1 Resultater og fund  

Nærværende speciales diskussion af resultater og fund udspringer af den kompleksitet, 

interventionerne fra analysen har vist sig at indeholde, og som er en grundene til, at det synes 

vanskeligt at sammenholde studierne og derigennem besvare problemformuleringen. Først vil det 

diskuteres, hvad der kendetegner en kompleks intervention, og hvorledes den kan inddeles i kerne- 

og ikke-kernekomponenter. Herefter følger en diskussion og vurdering af analysens fund og 

resultater, hvor interventionernes ikke-kernekomponenter vil blive diskuteret med inddragelse af 

anden forskningslitteratur end de inkluderede studier.  

 

6.1.1 Komplekse interventioner 

Specialets analyse tydeliggør, at det kan synes vanskeligt at besvare, hvilke interventioner der er 

evidens for at iværksætte med henblik på at forbedre hjertepatienters seksualitet, og specifikt hvilke 

komponenter i interventionerne som er udslagsgivende for et positivt resultat. Dette kan anskues 

som et udtryk for, at studierne har iværksat komplekse interventioner. Komplekse interventioner er 

kendetegnet ved at bestå af mange interagerende komponenter og er dermed svære at afgrænse (41). 
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Det gør det vanskeligt at pege på, præcis hvilken intervention, bestående af bestemte komponenter, 

som er udslagsgivende for resultatet. En måde at forstå komplekse interventioner kan være at 

anskue dem som bestående af kernekomponenter og ikke-kernekomponenter (41). 

Kernekomponenterne er de fast definerede, mens ikke-kernekomponenterne varierer alt efter 

kontekst (41).  

 

Nærværende speciale har inkluderet studier, som har iværksat komplekse interventioner i et 

hjerterehabiliteringsforløb. Igennem analysen er det forsøgt at tydeliggøre, hvilke komponenter som 

indgår i disse komplekse interventioner. Dette har vist sig at være fysisk træning og undervisning. 

Ved at opdele komplekse interventioner i kernekomponenter og ikke-kernekomponenter kan fysisk 

træning og undervisning anskues som kernekomponenter i en hjerterehabiliteringsintervention. 

Disse kernekomponenter er altså interventioner, som indgår i en større intervention, nemlig 

hjerterehabilitering. Dertil kommer ikke-kerne komponenterne, som eksempelvis fysiske rammer, 

partnerdeltagelse, undervisningsindhold, træningstype, træningsintensitet og superviseret træning. 

Med udgangspunkt i denne opdeling af kerne- og ikke-kernekomponenter vil analysens resultater 

og fund blive diskuteret. 

 

6.1.2 Undervisning 

Specialets fund vedrørende en kernekomponent bestående af en undervisningsintervention er på 

nogle områder mangelfuld. Dette skyldes studiernes sparsomme beskrivelse af interventionen. 

Derfor inddrages der litteratur til at uddybe ikke-kernekomponenter i undervisningen, som kan være 

medvirkende til, at undervisningen forbedrer hjertepatienters seksualitet. Disse ikke-

kernekomponenter er fysiske rammer, deltagelse af partner og undervisningsindhold. 

 

Specialets fund er baseret på, at undervisning foregår på hospitalets område, dog med undtagelse af 

Steinkes studie, som anvender et videobånd som metode til at give information om seksualitet efter 

hjertesygdom. Det findes interessant at diskutere, hvilke fysiske rammer for undervisning der 

vurderes som optimale, med inddragelse af andre studier end de inkluderede. En review-artikel, 

forfattet af amerikanske ph.d.-sygeplejersker om seksuel rådgivning til hjertepatienter, beskriver, at 

det miljø, hvori sygeplejersker skal tale om seksualitet med hjertepatienterne, helst skal være rolige 

omgivelser uden forstyrrelser, eksempelvis et aflukket konferencerum eller patientens private 

omgivelser (18). Det kan diskuteres, hvorvidt de fysiske rammer er afgørende for, om patienterne 
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får gavn af seksuel rådgivning og er tilpas med at diskutere et så intimt emne, eller om der er andet, 

som influerer. Flere studier peger på, at det er fortrolighed mellem sygeplejerske og patient og 

dermed en interpersonelrelation, som er afgørende (18,21). For at opnå en sådan fortrolighed er der 

faktorer på spil som tillid, magt og empati. Dette er dog et omfangsgribende emne, som ikke vil 

blive belyst yderligere i dette speciale. Derimod vil andre undervisningsmetoder end personlig 

kontakt diskuteres, da visse dele af seksuel rådgivning eventuelt kan finde sted uden denne 

personlige relation. Dette er blandt andet tilfældet med Steinkes studie, som inkluderer et videobånd 

som undervisningsmetode (49). Et deskriptivt studie omhandlende seksuel rådgivning med 

inklusion af 91 AMI patienter viser, at patienternes foretrukne undervisningsmetode var at modtage 

skriftligt materiale, individuel undervisning eller et videobånd (51). Her ses det, at det ikke 

nødvendigvis er den personlige relation mellem sygeplejerske og patient, som vægtes højest, når der 

skal gives information og diskuteres seksualitet efter hjertesygdom. Samme studie viser også, at 

patienten lagde vægt på, at partneren skulle deltage (51). Fem af de inkluderede studier i dette 

speciale opfordrede eksplicit partneren til patienten til at deltage i interventionen, men da studierne 

ikke beskrev, om partnerne deltog, kan der ikke siges noget om effekten af dette (44,46-49). To af 

de inkluderede studier lod undervisningen foregå i grupper med deltagelse af flere hjertepatienter 

(44,47). Dette er modstridende med det tidligere omtalte studie med inklusion af 91 AMI patienter. 

De efterspørger netop, at det var individuelt og ikke undervisning i grupper (51). Ét studie er dog et 

spinkelt grundlag for at udtale sig om, hvorvidt undervisning skal foregå i grupper eller individuelt. 

Denne problemstilling kan dette speciale ikke belyse fyldestgørende, da der på baggrund af de 

inkluderede studier ikke kan beskrives, om gruppe- eller individ-undervisning er mest effektiv. Det 

kunne kvalitativ forskning om patientoplevelser eventuelt være med til at belyse. Denne ikke-

kernekomponent om gruppe- eller individ-undervisning er formentlig også afhængig af faktorer 

som patientens kultur, alder og uddannelsesniveau og kan med fordel planlægges efter kontekst.  

 

Indholdet i undervisningen er i de inkluderede studier ikke detaljeret beskrevet. Det kan derfor 

synes vanskeligt at diskutere, hvilke emner som skal berøres, for at en undervisningsintervention er 

effektiv. Steinkes studie af 91 AMI patienter peger på fem områder, som patienterne ønsker at blive 

informeret om (51). Disse fem områder er: information om advarselssignaler, sygdommens 

påvirkning af seksualiteten, medicinsk påvirkning af seksualiteten, anvendelse af medicin under 

seksuel aktivitet – herunder nitroglycerin – og hvornår seksuel aktivitet kan genoptages (51). Det 

skal dog siges, at der i dette studie blev udleveret en liste over fjorten emner inden for seksuel 
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rådgivning, som de skulle rangere. Sammenholdes dette med andre anbefalinger om, hvad 

hjertepatienter skal undervises i med hensyn til seksualitet, peger den danske læge Christian 

Graugaard på, at emner som relativ risiko ved sex og energikrav ved sex også skal indgå (19). Det 

kunne være interessant at lave kvalitative interview med brug af åbne spørgsmål for at få mere 

viden om, hvad hjertepatienterne ønsker, at undervisning og seksuel rådgivning skal indeholde. 

 

Undervisningsindholdet viste et dilemma, da Steinkes studie pegede i retning af, at større viden 

skabte større bekymring (49). I dette studie var undervisning givet i form af et videobånd og dermed 

ikke rettet mod den individuelle patient. Dette kan diskuteres med psykolog Jack Annons PLISSIT-

model. Denne model er et redskab, som Annon har udviklet til brug i samtalen om seksualitet med 

patienten, og til at illustrere en fremgangsmåde inden for seksuel rådgivning (52). Den indeholder 

fire stadier: Permission, Limited Information, Specific Suggestions og Intensive Theraphy (52). 

Under andet stadie, limited information, beskriver Annon, at det er vigtigt, at information om 

seksualitet gives med udgangspunkt i den enkeltes behov, og at der forud for denne information er 

givet rum for patienten til at udtrykke sine bekymringer (52). Det er disse individuelle bekymringer, 

som er udgangspunktet for den information, der gives. Det tyder ikke på, at patienterne i Steinkes 

studie har udtrykt deres individuelle behov og bekymringer, og måske er dette medvirkende til den 

øgede bekymring. Det kan pege på vigtigheden i, at undervisningsindholdet er individuelt 

tilrettelagt for ikke at skabe bekymring hos patienten. 

 

Denne diskussion synliggør, at det muligvis er underordnet, hvilke fysiske rammer undervisningen 

foregår i, såfremt der er skabt fortrolighed mellem sygeplejerske og patient. Det er ikke tydeligt, 

hvorvidt deltagelse af patientens partner har en positiv indflydelse, men det kunne tyde på, at 

deltagelse af partner er et ønske fra patientens side. I tilrettelæggelsen af undervisningsindholdet 

kan det synes væsentligt at have udgangspunkt i patientens individuelle behov, så informationen 

ikke skaber frygt og unødig bekymring hos patienten.    

 

6.1.3 Fysisk træning 

Specialets fund vedrørende kernekomponenten fysisk træning har mangler i forhold til at kunne 

beskrive fyldestgørende, hvorledes denne træning skal udføres, for at den har en effekt på 

hjertepatienters seksualitet. Derfor vil der i denne deldiskussion belyses ikke-kernekomponeter som 
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træningstype, træningsintensitet, fysisk træning til kvindelige hjertepatienter og superviseret 

træning. 

 

American Heart Association (AHA) har udviklet retningslinjer for fysisk træning til 

hjerteinsufficiens (53). Disse retningslinjer er funderet i tidligere forskning om fysisk træning af 

hjertepatienter. Nærværende speciale har ikke kunne tydeliggøre, hvilken form for fysisk træning 

som ses mest effektiv, og dette ses ligeledes i AHAs retningslinjer. AHA beskriver, at forskning om 

fysisk træning er funderet i cykeltræning på ergometercykel eller løb/gang på løbebånd (53). Det 

taler for, at fremtidig forskning om fysisk træning også tager udgangspunkt i disse træningsformer, 

så der er basis for at sammenligne forskning og dermed evidensbasere praksis. Dermed ikke sagt at 

andre træningsformer ikke kan være velegnede. Hvis andre træningsmetoder tages i brug, må der 

målemetoder til som sammenligningsgrundlag. Eksempelvis kan intensiteten af træningen være en 

måleenhed.  

 

Nærværende speciale peger i retning af, at træningen skal være af en vis intensitet, men dette er 

meget ukonkret. AHA anbefaler intervaltræning med intensitet 50%, 60% og 80% af maksimal 

hjertefrekvens (53). En oversigtsartikel beskriver, at træning af høj intensitet er ukomfortabel for 

hjertepatienterne og reducerer patientens kompliance (54).  Det illustrerer, at intensiteten af 

træningen er en ikke-kernekomponent, som må tilpasses den enkelte patient. AHAs anbefalinger 

om intensiteten af træningen er heller ikke målt i forhold til patienternes seksualitet. Det tyder på, at 

der mangler forskning om, ved hvilken intensitet der skal trænes for at opnå effekt på patientens 

seksualitet, dog med det in mente, at det er en ikke-kernekomponent, som skal tilpasses den enkelte.  

 

Størstedelen af seksuel dysfunktion, som skyldes fysiske forhindringer, er sammenhængende med 

åreforkalkning og nedsat arteriegennemstrømning (17). Et studie, som har undersøgt 

sammenhængen mellem fysisk træning og forbedring af arteriegennemstrømningen på tolv mænd 

med kronisk hjerteinsufficiens, konkluderer, at fysisk træning har en signifikant forbedring af 

arteriegennemstrømningen (55). Det understøtter fund fra specialets inkluderede studie (50). Studiet 

af de tolv mænd med kronisk hjerteinsufficiens viser også, at denne forbedring forsvinder efter seks 

uger, hvis træningen ophører (55). Dette fordrer, at rehabilitering, som består af fysisk træning, skal 

skabe forhold, som gør, at patienten er motiveret for at træne videre efter endt rehabilitering. Her 
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kunne det tænkes, at videobånd med træningsinstrukser var fordelagtig, som et af de inkluderede 

studier i review matrix har som intervention (45).  

 

Det inkluderede studie i dette speciale, som specifikt har fokus på den fysiske forbedring, har kun 

inkluderet mænd (50). Det har ikke været muligt at finde studier, som har undersøgt effekten af 

fysisk træning for kvinders seksuelle dysfunktion. Dette på trods af, at kvinder også har fysiske 

forhindringer i form af åreforkalkning og nedsat arteriegennemstrømning, som kan medføre vaginal 

tørhed og mindsket blodtilførsel til klitoris med nedsat seksuel tilfredsstillelse til følge (56). Der 

eksisterer validerede spørgeskemaer specifikt til kvinder og seksuel dysfunktion (57), så det burde 

ikke være en undskyldning for ikke at inkludere dem i studier vedrørende hjerterehabilitering og 

seksualitet.  Dog ses det, at kvindelige hjertepatienter ofte ikke inkluderes i studier vedrørende 

seksualitet, og da kvinder i Danmark rammes af hjertesygdom lige så ofte som mænd (58), tyder 

dette på, at kvindelige hjertepatienters seksualitet er et overset forskningsemne. 

 

Den foregående analyse pegede på, at supervision af den fysiske træning kunne være en ikke-

kernekomponent til en effektiv intervention. AHA beskriver, at de på baggrund af deres 

litteraturgennemgang ikke kan pege på, hvorvidt superviseret træning eller hjemmetræning har vist 

sig mest effektiv (53). Det kan dog diskuteres, om superviseret træning ikke kan tænkes at være 

mest fordelagtig, hvis man skal sikre, at træningen er tilpasset den enkelte.  

 

Denne diskussion af fysisk træning peger på, at træningstypen er underordnet, men skal være af en 

vis intensitet – eventuelt intervaltræning af 50%, 60% og 80% af maksimal hjertefrekvens. Det har 

ikke været muligt at tydeliggøre, hvorvidt superviseret træning er bedre end hjemmetræning, men at 

det er væsentligt at fastholde patienterne i at træne, da effekten ellers forsvinder. Derudover ses det, 

at der mangler forskning om fysisk træning til kvindelige hjertepatienter med henblik på at forbedre 

deres seksualitet. 

 

6.1.4 Evidens og seksualitet – en begrebsdiskussion 

Nærværende speciale har fundet det vanskeligt at besvare problemformuleringen fyldestgørende. 

Derfor vil det i dette afsnit diskuteres, hvorfor det kan synes vanskeligt, at evidensbasere 

interventioner som skal forbedre hjertepatienters seksualitet. Dette gøres ved at belyse begreberne 

evidens og seksualitet mere dybdegående end i den indledende begrebsafklaring.  
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I nærværende speciales problemformulering ønskes der svar på, hvilke interventioner der er evidens 

for at iværksætte. Evidens er som beskrevet indledningsvis "viden baseret på videnskabelig 

velfunderet undersøgelse" (26). At der er evidens for at iværksætte en intervention, er dermed 

ensbetydende med, at en videnskabelig velfunderet undersøgelse har vist, at interventionen har den 

ønskede effekt. At en undersøgelse er videnskabelig velfunderet kan gradueres. Dette sker ud fra en 

klassifikation af evidens og styrke
18

. Her ses et hierarki, der synliggør at metoder som metaanlyser 

og randomiserede kontrollerede forsøg, rangeres højere end observationelle undersøgelser og 

kvalitative studier. Det betyder, at hvis der skal opnås evidens for en intervention, er det mest 

fordelagtigt, at kunne vise en effekt via metoder, som rangere højt i dette hierarki.  

 

Denne stræben efter evidens kan betyde, at der kommer fokus på problemstillinger som kan belyses 

ved hjælp af metaanalyser og randomiserede kontrollerede studier. Dette synes at være tilfældet i de 

inkluderede studier i nærværende speciale, hvilket kan illustreres ved at se nærmere på hvilken 

dimension af seksualitet med tilhørende problemstillinger som studierne har fokus på. 

 

Ifølge WHO er seksualitet en integration af et individs fysiske, psykiske og sociale dimensioner 

(31). Fund i nærværende speciale peger på, at interventionerne oftest er rettet mod den fysiske 

dimension i form af seksuel aktivitet. Problemstillinger som bliver behandlet er hyppigst reduceret 

seksuel aktivitet og impotens. Når fund i dette speciale har fokus på den fysiske dimension af 

seksualitet, kan det eventuelt skyldes, at denne dimension er objektivt målbar. Det kan synes 

nemmere at måle hyppigheden af seksuel aktivitet og erektion end de sociale og psykiske 

dimensioner af seksualitet så som patientens oplevelse af nærhed, begær eller orgasme. Disse ikke 

målbare dimensioner af seksualitet kan i stræben efter at iværksætte evidensbaserede interventioner 

få mindsket fokus.  

 

Men hvorledes kan der skabes evidens for interventioner som forbedrer den psykiske og sociale 

dimension af seksualitet? For at diskutere denne problemstilling, er det relevant at belyse 

evidensbegrebet mere dybdegående.  
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 Bilag 3 
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Der har været meget debat om evidensbegrebet, og denne debat tager oftest sit udgangspunkt i  

kvalitative versus kvantitative metoder (27,40). Evidensbegrebet kan ifølge Hanne Krogstrup 

nuanceres mere end til en diskussion om kvalitative versus kvalitative begreber og hun identificerer 

tre spor i debatten om evidensbegrebet; det eksperimentelle, det kritiske og det pragmatiske spor 

(27). Det eksperimentelle spor tilhører en postpositivistisk tradition og er af den opfattelse at der er 

én virkelighed som kan studeres objektivt. Det kritiske spor er funderet i socialkontruktivisme, og 

argumenterer for, at der ikke er én virkelighed, men mange virkeligheder som er subjektive. Det 

pragmatiske spor er imellem det eksperimentelle og det kritiske spor. Denne opfattelse mener ikke, 

at der eksisterer én sandhed om virkeligheden, men argumenterer samtidig for, at det er muligt at 

forbinde årsag og virkning og mener at der er forklaringer om virkeligheden som er mere sande end 

andre (27). 

 

Når disse anskuelser inddrages i nærværende speciale er det for at illustrere, at med udgangspunkt i 

det pragmatiske spor kan skabes evidens for interventioner som forbedrer alle dimensioner af 

hjertepatienters seksualitet og ikke kun den målbare fysiske dimension. Det kunne tænkes, at der 

med udgangspunkt i et bredere evidensbegreb end det hierarkisk opstillede med det randomiserede 

kontrollerede forsøg som 'den gyldne sandhed', kunne skabes evidens for interventioner som har 

vist sig effektive i kvalitative forsøg. Det være sig interventioner som har fokus på at forbedre den 

psykiske og sociale dimension af seksualitet. Det pragmatiske spor giver mulighed for en vis 

generalisering ud fra kvalitative studier ved at anskue at der eksisterer nogle forklaringer som er 

mere sande end andre. Det er dette synspunkt som danner mulighed for anvendelsen af en 

metasyntese
19

. Det kunne tænkes, at en metasyntese som sammenstiller fund fra kvalitative studier 

af interventioner som kan forbedre den psykiske og sociale dimension af hjertepatienters seksualitet 

kunne integreres med fund fra dette speciale som primært har fokus på den fysiske dimension af 

seksualitet. På den måde kunne der eventuelt opnås evidens for interventioner som kunne 

iværksættes i et hjerterehabiliteringsforløb med henblik på at forbedre den fysiske, psykiske og 

sociale dimension af seksualitet. 

 

6.2 Metodekritik 

Denne diskussion tager afsæt i erfaringer med anvendelsen af The Matrix Method i nærværende 

speciale, og de udfordringer brugen af metoden har medført. Første del af metodekritikken er en 
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 Systematisk review af kvalitative undersøgelser (41). 
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synliggørelse af metodens styrker og svagheder. Dernæst følger en diskussion af, hvilke 

konsekvenser anvendelsen af The Matrix Method har haft for specialets fund. 

 

6.2.1 Styrker og svagheder ved The Matrix Method 

Kvalitetsvurdering af forskning beskrives ikke fyldestgørende i matrix–metoden, og det kan 

medføre enten manglende fokus på dette væsentlige område, eller at der må søges 

kvalitetsvurderingsredskaber andre steder. I nærværende speciale har det været nødvendigt at 

anvende MERGE (39) og kvalitetsvurderingsredskaber fra Center for Kliniske Retningslinjer (38).  

 

Det har været nødvendigt i nærværende speciale at indlede analysen med en præsentation af de syv 

artikler. Man kunne mene, at dette var overflødigt, da matrix review følger lige efter i analysen. Når 

dette alligevel er valgt, skyldes det, at matrix review er udviklet til kortfattet at beskrive studier, 

men for at læseren skal have et udgangspunkt for at vurdere, hvorvidt reviewet er udarbejdet 

stringent, og artiklerne er kvalitetsvurderet på en pålidelig måde, er det vurderet at denne 

præsentation har været nødvendig. Det kan dermed diskuteres, om et review kan blive for kompakt, 

så læseren ikke har mulighed for at følge processen og dermed vurdere pålideligheden og 

anvendeligheden af reviwet.  

 

En styrke ved den valgte metode er den struktur, som Garrard opstiller. Strukturen i matrix review 

kan formes efter emne, og de selvvalgte kategorier medvirker til, at hvert review udarbejdet med 

udgangspunkt i matrix-metoden bliver unikt. Kategorier skaber en afgræsning og fokus på, hvad der 

er relevant at beskæftige sig med inden for det udvalgte emne. Der er mange, om ikke uendelige 

kategorier, som kunne være interessante at se nærmere på, men kravet om at udvælge kategorier 

hjælper til at holde fokus. Strukturen i matrixen tydeliggør sammenhænge mellem artiklerne, som 

ikke automatisk kommer til udtryk ved at analysere artiklerne enkeltvis. Disse sammenhænge bliver 

tydelige i arbejdet med syntesen, hvor ligheder og forskelle imellem artiklerne træder frem under 

hver kategori og danner udgangspunkt for syntesen. 

 

Matrix-metoden kan både rumme kvalitativ og kvantitativ videnskabelig litteratur (37). Dette er en 

fordel, da forskeren på den måde ikke er begrænset på forhånd i, hvilke studier der kan inkluderes i 

et review. For nærværende speciale har det været den valgte problemformulering, som var 

afgørende for, at det kun blev kvantitative studier, som blev inkluderet.  
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6.2.2 Konsekvenser for specialets fund ved anvendelsen af The Matrix Method 

Den valgte metode har konsekvenser for de fund, nærværende speciale kan fremkomme med.  

The Matrix Method har en fast struktur med inklusion af kategorier som udgangspunkt for analysen. 

Størstedelen af kategorierne i nærværende review var fastlagte efter første gennemlæsning af 

studierne, hvilket både er en fordel og ulempe. Fordelen er, at der hurtigt skabes fokus på udvalgte 

kategorier i studierne, men det kan også anskues som en ulempe, da den induktive tilgang hurtigt 

bliver fastlåst. Ved at udvælge kategorier indsnævres fokus, og det kan eventuelt medføre, at andre 

interessante kategorier end de udvalgte ikke får mulighed for at træde frem i arbejdet med studierne.  

 

6.3 Specialets validitet20 

Formålet med dette afsnit er at fremkomme med en samlet vurdering af nærværende speciales 

validitet. Dette vil blive gjort med udgangspunkt i Trisha Greenhalghs formulerede spørgsmål til at 

evaluere systematiske review på. Disse spørgsmål er følgende: 

 

- Can you find an important clinical question which the review addressed? 

- Was a thourough search done of the appropiate database(s) and were other potentially 

sources explored? 

- Was methodological quality assesed and the trials weighted accordingly? 

- How sensitive are the results to the way the review has been done? 

(41) 

 

Med udgangspunkt i disse fire spørgsmål deles denne diskussion i fire områder: 

Problemformulering/fokuseret spørgsmål, Søgeprocessen, Kvalitetsvurdering og Resultater. Det 

gennemgående i disse fire afsnit er at illustrere, hvorledes specialet har forsøgt at opretholde en 

gennemsigtighed, således at læseren også selv har mulighed for at vurdere specialets validitet.  

 

6.3.1 Problemformulering/fokuserede spørgsmål 

En af de vigtigste afgørelser, som skal træffes i udarbejdelsen af systematiske litteraturstudier, er, at 

formulere et fokuseret spørgsmål (36). Nærværende speciale har beskrevet en problemformulering 
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 Kan oversættes til gyldighed (34). Skal behandle spørgsmålet om, hvorvidt forskningen undersøger det, den siger, at 

den undersøger (27). 
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som ramme for hele specialet, men samtidig formuleret et fokuseret spørgsmål for den systematiske 

litteratursøgning. Det havde været at foretrække, hvis det fokuserede spørgsmål var formuleret mere 

specifikt, så resultaterne var mere overførbare. Eksempelvis kunne det have været at foretrække kun 

at inkludere hjertepatienter, som var diagnosticeret med seksuel dysfunktion og samtidig kun have 

inddraget en bestemt form for intervention. Dette kunne have medført en mere kausal sammenhæng 

mellem intervention og resultat og en besvarelse på problemformuleringen, som var mere præcis. 

Men ud fra de på forhånd givne betingelser med sparsom forskning vurderes dette speciales 

problemformulering og fokuserede spørgsmål som velegnede. 

 

6.3.2 Søgeprocessen 

Dette afsnit omhandler et grundlæggende punkt i at udarbejde et systematisk litteraturstudie, nemlig 

hvorvidt søgeprocessen er udført systematisk, og om alle relevante kilder er lokaliseret og 

inkluderet. Dette speciale har forsøgt at udarbejde en systematisk og gennemsigtig søgning, så det 

er tydeligt, hvordan de inkluderede studier er fremkommet. Grundet specialets omfangsrestriktioner 

har det dog været nødvendigt at gå på kompromis med dele af den systematiske søgning. 

Nærværende speciale har valgt kun at inkludere publicerede studier, hvilket skaber en risiko for, at 

specialets fund rummer publikationsbias
21

. Dette kunne være forsøgt undgået ved, at der var skabt 

kontakt til forskere på området, som måske kunne have være behjælpelige med at skabe adgang til 

upublicerede forsøg. Nærværende speciale har kun søgt i referencer i de inkluderede studier, hvilket 

i et større studie kunne udbygges ved at søge i de inkluderede studiers referencers referencer. I 

udarbejdelsen af et systematisk litteraturstudie anbefales det at være mindst to personer til at 

udarbejde den systematiske søgning (36), hvilket ikke har været en mulighed i nærværende 

speciale. Denne diskussion skal illustrere, at systematiske litteratursøgninger er omfangsgribende 

og et stort forskningsarbejde, men at nærværende speciale på trods af tids- og omfangsrestriktioner 

opfylder de krav, der stilles til søgeprocessen. 

 

6.3.3 Kvalitetsvurdering af artikler 

De inkluderede artikler er vurderet ud fra valide kvalitetsvurderingsredskaber. Denne vurdering er 

eksplicit beskrevet i matrix-kolonnen Kommentar, således at der sikres gennemsigtighed. Dog kan 

en kvalitetsvurdering aldrig blive helt fri af subjektive skøn. Den kvalitetsvurdering, som hvert 
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 Denne form for bias omhandler, at det kun er studier med signifikante resultater som publiceres, og at der dermed 

opstår en overrepræsentation af signifikante resultater (42) 
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studie har gennemgået, skulle gerne afspejles vægtningen af de enkelte studiers resultater i syntesen 

(41). Det har været vanskeligt i specialets syntese at sammenligne studierne grundet forskellighed i 

forskningsspørgsmål og spørgeskema, men det er forsøgt at vægte resultater fra de studier, som 

vurderes at have høj metodologisk kvalitet frem for studier med mindre metodologisk kvalitet.  

 

6.3.4 Resultater 

Diskussionen af, hvorvidt specialets resultater er valide, tager udgangspunkt i, hvorvidt disse 

resultater er sensitive over for små ændringer af variablerne. Det afgørende er, at hvis resultaterne 

er valide, vil disse små ændringer i variabler skabe ingen eller en meget lille ændring af resultaterne 

(41). Nærværende speciale arbejder med et bredt formuleret fokuseret spørgsmål, og derfor kan 

både population, intervention, kontrolgruppe og outcome rumme en række forskellige variabler og 

er i udgangspunktet ikke sensitiv for disse ændringer. Dette kan både anskues som en fordel og en 

ulempe. Fordelen er, at resultaterne gælder for en bred definition af hjertepatienter og dermed 

måske har større mulighed for at kunne overføres til andre patientgrupper. Ulempen kan være, at 

der med inklusion af mange variabler ikke kan eksistere en direkte kausal sammenhæng mellem 

intervention og resultat. Da nærværende speciale er moderat i sin udtale af, hvilke interventioner 

der er evidens for at iværksætte, anskues resultaterne for valide. Her kan der skelnes mellem 'intern 

validitet'
22

 og 'ekstern validitet'
23

. Specialets resultater anses som havende intern validitet, da der 

kun beskrives konklusioner og fund, som kan underbygges via review og syntese, og metoden er 

beskrevet fyldestgørende, og dermed er fremgangsmåden gennemsigtig. Resultaterne anses som 

havende en vis ekstern validitet, da det synliggøres, at der er evidens for, at kernekomponenterne 

fysisk træning og undervisning forbedrer hjertepatienters seksualitet, men samtidig skal 

tilrettelægges efter kontekst.  
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 Omhandler, hvorvidt reglerne om generering af data og databearbejdning er overholdt, således at der ikke 

fremkommer falske kausale sammenhænge (27). 
23

 Omhandler, hvorvidt resultaterne kan generaliseres ud over det aktuelle studie (27).  
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7.0 Konklusion  

Indledningsvis blev sammenhængen mellem hjertesygdom og ændret seksualitet synliggjort, og det 

blev tydeliggjort, at der er hyppig forekomst af ændret seksualitet hos hjertepatienter. Det blev 

samtidig problematiseret, at der mangler fokus på hjertepatienters ændrede seksualitet i 

rehabilitering, hvilket kan medføre nedsat livskvalitet hos hjertepatienterne. Formålet med opgaven 

blev med udgangspunkt i denne problemstilling at undersøge, hvilke interventioner der er evidens 

for at iværksætte, med henblik på at forbedre hjertepatienters seksualitet i et rehabiliteringsforløb. 

Dette blev gjort ved hjælp af et systematisk litteraturstudie funderet i The Matrix Method. Den 

systematiske litteratursøgning medførte syv studier, som opfyldte inklusionskriterierne, om end de 

varierede i patientgruppe, måleinstrument og interventionstype. Igennem analysen, som bestod af et 

review og en efterfølgende syntese, blev det synliggjort, at der var evidens for at iværksætte fysisk 

træning og undervisning, med henblik på at forbedre hjertepatienters seksualitet. Det blev dog også 

synliggjort, at studiernes beskrivelse af de to interventioner var sparsom. Til at uddybe 

interventionerne blev der i diskussionen inddraget videnskabelig litteratur til at illustrere hvilke 

ikke-kernekomponenter, som kunne være gunstige for, at fysisk træning og undervisning ville 

forbedre hjertepatienters seksualitet. Det blev synliggjort, at fysisk træning med fordel kan være af 

en vis intensitet tilpasset den individuelle, at træningen eventuelt kan være superviseret, og at 

træningsformen er underordnet. Undervisning skal ikke nødvendigvis være i bestemte fysiske 

rammer, men er afhængig af en fortrolighed mellem patient og underviser, og 

undervisningsindholdet kan med fordel være tilpasset den enkelte. På baggrund af nærværende 

speciales analyse og diskussion har det ikke været muligt at afgøre, hvorvidt der er evidens for at 

partneren til patienten deltager, og hvilke didaktiske metoder som er mest gunstige for at forbedre 

hjertepatienters seksualitet. Derudover er det blevet tydeligt, at der mangler forskning om 

forbedring af kvindelige hjertepatienters seksualitet. 
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8.0 Implikationer for praksis 

Når resultater og fund fra nærværende speciale skal omsættes til praksis, er der visse forhold som er 

væsentlige at være opmærksom på, og der er også begrænsninger i specialets fund, som er 

afgørende for implementering i praksis. Dette vil blive synliggjort i nærværende afsnit, sammen 

med en beskrivelse af hvorledes fund kan bidrage til at mindske sygeplejerskers vanskelighed ved 

at tale med hjertepatienter om deres seksualitet. 

 

Nærværende speciales fund kan synes vanskelige at implementeres direkte til hjerterehabilitering til 

danske patienter. Dette er der flere grunde til. Det er ikke muligt at udarbejde en klinisk 

retningslinje på baggrund af specialets fund, da det har ikke været muligt at udarbejde en samlet 

evidensstyrke af de inkluderede studier, hvilket er et krav i udarbejdelsen af en klinisk retningslinje 

(26). Ingen af studierne er fra en dansk kontekst, og da ikke-kernekomponenterne skal afstemmes 

efter kontekst såsom kultur, alder, køn og type af hjertesygdom, kan der synes behov for mere 

forskning, inden fund fra nærværende speciale kan implementeres i en dansk kontekst. Studierne er 

fra en lang årrække og ikke helt nye (1984-2007), hvilket kalder på et opdateret forskningsprojekt 

om rehabilitering af hjertepatienter med fokus på seksualitet. 

 

Indledningsvis blev det beskrevet, at sygeplejerskerne fandt det vanskeligt at tale med patienterne 

om deres seksualitet. Nærværende speciale kan bidrage med viden til sygeplejerskerne, således at 

de er i stand til at tale med patienterne i fase I i rehabiliteringen under indlæggelse, om hvilken form 

for rehabilitering de kan forvente at modtage, og hvorledes denne eventuelt kan være med til at 

forbedre deres seksualitet. Det ville styrke deres viden, således at de kan varetage de første to trin i 

PLISSIT-modellen, hvorefter sygeplejerskerne i rehabiliteringens fase II kan varetage de sidste to 

trin. 
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9.0 Perspektivering 

Nærværende speciale har i forsøget på at besvare problemformuleringen erfaret, hvor der mangler 

viden i forhold til at kunne tilrettelægge et hjerterehabiliteringsforløb, som forbedrer 

hjertepatienters seksualitet. Derfor vil der i nærværende afsnit perspektiveres til, hvorledes der 

fremtidigt kan forskes i hjerterehabilitering og seksualitet. 

 

Nærværende speciale har belyst interventioner til en begrænset del af seksualitet, nemlig den 

fysiske dimension. Det kunne være interessant at frembringe viden om, hvorledes den psykiske og 

sociale dimension af seksualitet kunne forbedres. Dette ville kræve en anderledes metodisk tilgang, 

eventuelt en metasyntese, således at patienters subjektive oplevelse kunne blive belyst.  

 

Det er blevet tydeligt i udarbejdelsen af nærværende speciale, at der eksisterer talrige 

spørgeskemaer af både objektiv og subjektiv art til at adspørge patienter om seksualitet. Det kunne 

være interessant at vurdere disse målemetoder kritisk og eventuelt validere et spørgeskema specifikt 

til hjertepatienter. Dette ville give et udgangspunkt for, at resultater fra fremtidige studier om 

hjerterehabilitering og seksualitet kunne sammenlignes.  

 

Forandret seksualitet er et kendt fænomen hos patienter med kræft, urologiske lidelser og diabetes 

(19,33). Det kunne være interessant at se nærmere på, hvilke interventioner der er evidens for at 

iværksætte til disse patientgrupper med henblik på at forbedre deres seksualitet. Det kunne 

eventuelt afklare, om der var interventioner, som kunne overføres fra disse patientgrupper til 

hjertepatienter. Ligeledes kunne fund fra nærværende speciale vurderes med henblik på, om de 

kunne overføres til andre patientgrupper. Det ville kræve en vurdering af, hvorvidt patientgrupperne 

er sammenlignelige, og om det er samme former for forandret seksualitet, de oplever. 
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