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Sammanfattning 
 
Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Syftet med studien är att 
beskriva kvinnors upplevelser efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. Metod, 
litteraturöversikt gjordes som består av 12 kvalitativa artiklar som analyserades med 
en deduktiv ansats. KASAM var den omvårdnadsteoretiska utgångspunkten, vilket 
delade in resultatet i tre teman; begriplighet hanterbarhet, meningsfullhet. 
Resultatet visar på nio underteman. Slutsatsen var tre gemensamma faktorer som 
var genomgående i de olika artiklarna. Efterfrågan av information som var anpassad 
för kvinnor, ett gott bemötande sätter tonen för hela upplevelsen av sjukhusvistelsen 
och betydelsen av anhöriga främst i rehabiliteringen. 
 
Nyckelord: Hjärtinfarkt, Kvinna, Upplevelse, KASAM, Beskriva 
 
  



Women's experience of myocardial infarction 
 
Summary 
 
Heart attack is the most common cause of death in Sweden. After the illness, women 
experienced existential crisis when they did not know how they would handle the 
situation. The purpose of the study was to describe women's experiences after 
suffering from a myocardial infarction. Method that made a literature review 
consisting of 12 qualitative articles, witch where analyzed deductively. Sense of 
Coherence was used as the nursing theory which split our result in 3 themes; 
Comprehensibility, manageability and meaningfulness. The result shows nine 
subthemes. The conclusion was three common factors that were consistently in the 
various articles demand for information that was adapted for women, a good deal of 
satisfaction puts the tone for the whole experience of hospitalization and the 
importance of relatives primarily in rehabilitation. 
 
Keywords: myocardial infarction, woman, experience, Sense of coherence, Describe 
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Inledning 

Hjärtinfarkt är den vanligaste enskilda orsaken till död i Sverige. År 2014 fick 28 000 
individer hjärtinfarkt, varav 7 800 av dessa fick dödlig utgång. Könsfördelning 
varierar beroende på ålder men av individer som är under 80 är 29 % av de som 
drabbas kvinnor. Om åldern avgränsas till över 80 är andelen kvinnor 51 % (Rydberg 
& Holst, 2016). Dödligheten inom en månad efter att ha drabbats av hjärtinfarkt är 
29 %, vilket är en drastisk minskning jämfört med 1987 där värdet var 45 %. 
Dödligheten för personer som vårdas på sjukhus har under samma period sjunkit 
från 29 % till 13 % (Rydberg & Holst, 2016). Den största delen av dödsfall inträffar de 
första timmarna efter hjärtinfarkten, det är därför viktigt att personen får kvalificerad 
vård så snabbt som möjligt eftersom tiden är en avgörande faktor för överlevnad 
(Rydberg & Holst, 2016). Det finns brister i kunskapen om hjärtinfarkt hos kvinnor, 
hur kvinnorna upplever tiden efter hjärtinfarkten och hur sjuksköterskor kan stötta 
dem. Sjuksköterskan har stor betydelse för patientens involvering i sin egen vård, 
samt skapandet av en motiverande miljö som förbättrar utbytet av information 
(Arnetz & Zhdanova, 2015). Personer som har haft en hjärtinfarkt har en högre grad 
av oro, nedstämdhet och depression (Hambreus, 2010). I snitt drabbas kvinnor 
ungefär 8 år senare än män (Kytö, Sipilä & Rautava, 2015).   Av dessa anledningar är 
det viktigt att studera kvinnors upplevelse av hjärtinfarkt. 

Bakgrund 

Hjärtinfarkt 
Hjärtinfarkt ligger under samlingsbegreppet akut koronart syndrom också känt som 
AKS (Rydberg & Holst, 2016). Mekanismen för AKS är en subtotal eller total 
ocklusion i kranskärlen av hjärtat till följd av trombocytering som orsakats av 
ulceration, plaquerruptur eller dissektion. Ischemin som kommer som följd av det 
avstängda blodflödet till myokardiet orsakar snabbt en irreversibel nekros av cellerna 
i hjärtmuskeln. Irreversibel skada av myokardiet uppkommer cirka 30 minuter efter 
ocklusion av kranskärlet, och det är nu som tidigast troponin markörer kan påvisas 
(Rydberg & Holst, 2016). I det akuta skedet inriktar sig behandlingen mot att 
begränsa nekrosområdet vilket styrs av hur snabbt behandling kan ges. Tid till 
behandling är därför en av de största faktorerna till en god prognos för patienten. En 
snabb behandling minskar myokardskadans omfattning, bibehåller funktion i 
kammaren, ökar livskvalitet och sänker mortalitet (Rydberg & Holst, 2016). 
Symptom på hjärtinfarkt är bröstsmärta med utstrålning mot vänster arm och/eller 
utstrålning mot ryggen mellan skulderbladen, tryck över bröstet, stickningar, obehag 
i bröstet, ont i käkarna, sug upp mot halsen, andfåddhet eller högt sittande 
buksmärtor (Rydberg & Holst, 2016). Symptomen kommer ofta vid lättare 
ansträngning men kan även uppkomma i vila (Rydberg & Holst, 2016). Enligt 
Madsen & Birkelund (2016) finns det en andel kvinnor som upplever symtom av sin 
hjärtinfarkt som ej livshotande och därför väljer att dröja med att söka vård. 
 
Riskfaktorer för hjärtinfarkt är rökning, fysisk inaktivitet, övervikt, diabetes, 
hypertoni, kostvanor, psykosocial stress och alkohol (Israelsson ,2005).  Diagnos 
ställs genom att uppfylla två av tre kriterier; smärta eller sveda i bröstet i mer än 15 
minuter, EKG-förändringar förenliga med ischemi, stigande hjärtskademarkörer i 
blodet (Rydberg & Holst, 2016). Dock är det vanligare för kvinnor och äldre än för 
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män att ha atypiska symtom såsom dyspné, illamående, smärta i båda armarna, 
smärta i ryggen och allmän trötthet (Løvlien, Schei & Gjengedal, 2006). Ett annat 
problem vid diagnostisering är skillnaden i språkbruk som används för att förklara 
sina symptom, då läkare är mindre benägna att tolka kvinnors symptom som angina 
om de framför sin anamnes på ett “hysteriskt” sätt jämfört med “businesslike”-sätt 
(Johnston, 2011). 
 
Enligt Arslanian-Engoren & Scott (2016) är det inte alltid att sjuksköterskan på 
akutvårdsavdelningen känner igen symptomen för en hjärtinfarkt hos kvinnor, i vissa 
fall förminskar sjuksköterskan bröstsmärtan eftersom patienten skrattar, gråter eller 
är fullt sminkad. Endast 38–53% av kvinnorna får Percutaneous coronary 
intervention (PCI) inom en lämplig tid, primärt på grund av brister i den initiala 
Elektrokardiografi (EKG) tolkningen (Arslanian-Engoren & Scott, 2016). 
Behandling primärt är att tillföra syrgas, nitroglycerin sublingualt eller intravenöst, 
samt smärtlindra med morfin, vid illamående kan antiemetika användas samt ge 
trombocythämmande såsom Acetylsalicylsyra (ASA). Infarkthämmning är en viktig 
faktor i prognosen för patienten och detta kan göras med läkemedel eller 
revaskularisering (Rydberg & Holst, 2016). Vid ST elevation myocardial infarction 
(STEMI) är tiden för revaskulering av stor vikt och behandling med till exempel PCI 
eller trombolys skall helst ha påbörjats inom 90 minuter från symtomdebut för bästa 
prognos. Non ST Elevation Myocardial Infarction (NSTEMI) påverkas inte i samma 
grad av tiden som en faktor då det kan gå upp till 48 timmar till revaskularisering 
innan prognosen påverkas (Rydberg & Holst, 2016). För en person som inte arbetar 
inom vården kan behandlingen och diagnostiseringen vara främmande, den beskrivs 
som att kvinnorna får repetera sina symptom för alla och inte blir riktigt tagna på 
allvar (Arslanian-Engoren & Scotts 2016). Det är därför viktigt att som vårdpersonal 
vara lyhörd till patientens självtillit och coopingförmåga (Sjöberg, 2005). 
 

Känsla av sammanhang  
I KASAM ingår tre huvudbegrepp dessa är begriplighet, meningsfullhet och 
hanterbarhet. Utifrån dessa tre begrepp kopplas sedan livskvalitet till att ju högre 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet en individ har i, inför eller efter en 
händelse/kris desto bättre blir livskvaliteten (Antonovsky, 2005). 
 
Kärnan i den ursprungliga definitionen är komponenten begriplighet (Antonovsky, 
2005). Den syftar till hur personen upplever yttre och/eller inre stimuli som 
antingen greppbara, strukturerade, med tydlig information för att minska på brus det 
vill säga kaos med ostrukturerade, oförklarliga eller oväntade stimuli. Personer som 
har en hög grad av begriplighet förväntar sig att stimuli som uppkommer genom livet 
antingen är förutsägbara eller att de går att förklara och ordnas upp, dock säger detta 
ingenting om stimulits önskvärdhet (Antonovsky, 2005).   
 
Den andra komponenten är hanterbarhet som definieras i hur personen upplever 
att den har resurser och hur personen sedan kan använda sig av dessa resurser 
utifrån vilka stimuli personen utsätts för (Antonovsky, 2005). Dessa resurser kan 
vara individens egna eller utomstående som kan bistå med resurser till exempel: 
läkare, gud, historien, med mera. Någon som personen har förtroende för eller kan 
räkna med. Har personen en hög grad av hanterbarhet kommer individen inte 
uppleva sig själv som ett offer i situationen eller omständigheterna. Det leder i sin tur 
till att individen i olyckliga situationer som kan uppstå inte kommer att fastna i 
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situationen utan individen kommer sörja en period men sedan gå vidare med livet 
(Antonovsky, 2005).  
 
Komponent tre är meningsfullhet viktiga delar i livet som har stor betydelse för 
personen, motivationskomponenter (Antonovsky, 2005). Personer utan 
motivationskomponent var de individerna som utan tvekan hade lägst KASAM, 
extremfallen där personen upplevde att de inte hade någonting att leva för. 
Meningsfullhet syftar till vilken grad personen har motivatorer i livet, en sådan 
individ dras sig inte för att söka mening när de eller någon i omgivningen drabbas av 
olycka. För att med värdighet kunna gå igenom svåra situationer eller utmaningar. 
Hur dessa tre komponenter interagerar med varandra leder till hur personen 
upplever omvärlden och hanterar denna (Antonovsky, 2005). Det är viktigt att 
patient och närstående blir förstådda utifrån sina resurser, individuella behov, 
förväntningar och värderingar vilket är grunden till personcentrerad vård, vilket 
beskrivs i sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017).  
 

Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskan är en central punkt i vårdens möte med patienten, enligt Arnetz & 
Zhdanova (2015) är sjuksköterskan viktig för att skapa motivation vilket i sin tur 
förbättrar informationsutbytet mellan vårdgivare och vårdtagare. Information och 
bemötande stöttar patienten i KASAM:s tre delar. Begripligheten kan stärkas av 
information vilket beskrivs av Langius-Eklöf & Sundberg (2014) som hur patienten 
ser på sin omvärld från strukturerad till kaotisk. Hanterbarhet refererar till hur 
individen hanterar situationen och vilka resurser den har (Langius-Eklöf & Sundberg, 
2014). Motivation och information kan även stötta meningsfullheten som beskrivs av 
Langius-Eklöf & Sundberg (2014) som hur mycket engagemang och motivation 
patienten upplever inför sin situation. 
 
Den vårdsökande personen med hjärtinfarkt kommer få sitt första möte med 
sjukvården via ambulanspersonalen som kommer ta ett EKG, vilket skickas till 
sjukhuset. Om det finns tillgängligt kommer ambulanspersonalen påbörja 
förberedande behandling i ambulansen och sedan köra patienten direkt till PCI-labb. 
Efter avslutad behandling på PCI-labb tas patienten till en hjärtavdelning för 
övervakning och smärtlindring (From Attenbring, Schylter & Jansson, 2010).  
 
Patienter som kommer in till akutmottagningen med bröstsmärta bedöms 
inledningsvis enligt ABCDE-principerna (Garner, 2013). ABCDE- principerna står för 
Airway, Breathing, Circulation, Disability och Exposure. Viktigt att tänka på vid 
hjärtinfarkt är de atypiska symtomen som kan uppkomma. Det kan exempelvis vara 
smärta i epigastriet eller underkäken, interskapulära området, armveck, axlar men 
det kan även te sig som matthet, yrsel eller svimning utan smärta. Det är av stor vikt 
att sjuksköterskan som tar anamnes av patienten är lugn för att patienten ska känna 
sig trygg i situationen. Därför börjar sjuksköterskan alltid att ta en kort anamnes av 
patienten samt se till att patienten smärtstillas på ett bra sätt. I detta skedet är det 
därför viktigt att det är en bra interprofessionell kommunikation mellan läkare, 
sjuksköterska, undersköterska och ambulanspersonal för att spara tid och vara så 
effektiva som det är möjligt. Sjuksköterskan ansvar för att prover och EKG tas på 
patienten (Garner, 2013).  Det är även av stor vikt att informera och utbilda 
patienten, dels om sjukdomen men även om livsstilsfaktorer såsom rökning, mat och 
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motion. Inför utskrivning är det även lämpligt att erbjuda patienten rehabilitering i 
form att till exempel hjärtskola (From Attenbring, Schylter & Jansson, 2010).  
 
Att drabbas av en hjärtinfarkt väcker många existentiella frågor vilket kan ge ångest, 
det är därför viktigt att patienten har stöd från all vårdpersonal och att familjen i ett 
så tidigt skede som möjligt informeras och kommer in till patienten (From 
Attenbring, Schylter & Jansson, 2010). Psykosociala faktorer har betydelse för både 
risken att drabbas av hjärtinfarkt men även för rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt. 
De faktorer som spelar in är socioekonomiska faktorer, sömnbesvär, ängslan, ångest 
och oro. Kvinnor har ofta, jämfört med män, en större total arbetsbörda eftersom de 
ofta har ett yrkesarbete plus hemarbete vilket innebär högre psykiska påfrestningar 
(Eriksson, 2011). Rehabilitering syftar till att patienten skall kunna återgå till sin 
normala fysiska, psykiska och sociala situation. Rehabiliteringen består ofta av ett 
team av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, kurator, dietist, psykolog och 
arbetsterapeut som de träffar en till sex gånger per yrkesgrupp, det finns dock stora 
variationer över landet. Cirka 80 % av patienterna blir fria från hjärtsymptom, såsom 
kärlkramp eller andnöd, två till tolv månader efter behandling. Detta betyder att 
rehabiliteringen i stort inte riktar sig mot att förbättra funktionsnedsättningar utan 
att långsiktigt ändra beteenden och riskfaktorer som kan leda till återinsjuknande 
(Eriksson, 2011).   
 
Enligt Socialdepartementet (SFS, 2014:821) ska hälso- och sjukvårdsverksamhet 
stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens integritet, 
självbestämmande och delaktighet. För att kunna ge personcentrerad vård måste 
vårdgivaren förstå vårdtagarens personliga värderingar och vad de föredrar, deras 
hälsa, funktionella status samt deras resurser (Young & Siegel, 2016).  
 
Vård ska ges på lika villkor för hela befolkningen (SFS, 1982:1298) det är därför 
viktigt att sjuksköterskan tar alla patienter på lika stort allvar och förstår att det kan 
skilja sig i symptomen för två olika patientgrupper med samma akuta tillstånd. 
 
 

Syfte 

Att beskriva kvinnors upplevelser efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. 

Material och metod 

Design          
En litteraturöversikt som bygger på artiklar med kvalitativ design har genomförts. 
Deduktiv ansats kännetecknas av att allmänna principer och befintliga teorier 
används för att dra slutsatser om enskilda händelser och företeelser (Patel & 
Davidsson, 2003). En litteraturöversikt går ut på att det gjorts en insamling av 
vetenskapliga artiklar, denna insamling var objektiv och med syftet att sammanställa 
den forskning som finns på området (Segesten, 2012). Artiklar med kvalitativ design 
användes då syftet med litteraturöversikten var att utforska kvinnliga vårdsökandes 
upplevelser av hjärtinfarkt. Genom att det valts en kvalitativ design på forskningen 
framkommer människors erfarenheter, upplevelser och uppfattningar, vilket ger 
förståelse för omgivningen och faktorer som kan påverka upplevelsen (Segesten, 
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2012).  Eftersom kvalitativ design syftar till att forskningen utgår från att tolka 
abstrakta ting så som känslor eller upplevelser (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 
 
 

Urval och datainsamling 
 
Artiklarna söktes i databaserna Medline och Cinahl. Medline som databas har sitt 
innehåll samlat kring det medicinska området där artiklarna är inom kategorierna 
omvårdnad, medicin och hälso- och sjukvård med vissa avstickare. I databasen 
Cinahl omfattas i huvudsak av artiklar kring omvårdnad som och närliggande ämnen 
som oral ohälsa, arbetsterapi, biomedicin och sjukgymnastik (Willman, Stoltz & 
Bahtsevani, 2011). Inklutionskriterier var kvalitativa intervjustudier publicerade från 
2007–2017. De skulle vara skrivna på engelska. Deltagarna var endast kvinnor som 
genomlevt en hjärtinfarkt eller studier där både män och kvinnor förekom, där det 
var tydligt uppdelat vad som gällde kvinnor respektive män. Kvinnorna som ingick i 
studierna skulle vara över 18 år. Alla artiklar som används ska vara Peer reviewed 
granskade. Artiklar som är peer reviewed granskade betyder att de är vetenskapligt 
granskade, det ger en ökad kvalitet och genom begränsningen i antal år ger aktuella 
artiklar (Östlundh, 2012).  
 

Då sökningarna gjordes användes sökorden wom*, myocardial infarction och 
experienc*. Sökorden kombinerades genom att det användes Booleska operatorer. 
Booleska operatorer används för att antingen begränsa, kombinera eller utöka 
sökningarna genom att använda orden AND, OR och NOT (Karlsson, 2012). 
Trunkering betyder att sökningen görs på ordstammen och istället för ändelsen 
används tecknet*, det görs för att utöka sökningen och få en bredare sökning 
(Karlsson, 2012). På inrådan av högskolans bibliotekarie användes Field option Exact 
Major Subject Heading på ordet mycardial infarcion för att avgränsa sökningen i 
Medline. Det gjordes en sökmatris med resultaten från CINAHL och MEDLINE, se 
tabell 1. 
Sekundärsökning har använts för att hitta relevanta artiklar. Sekundärsökning görs 
genom att undersöka referenslistor på artiklar som hittades under primärsökningen, 
en annan metod är att söka på författarna till relevanta studier för att se om dessa har 
gjort en nyare studie (Östlundh, 2012). Sekundärsökning är nödvändig för att få fram 
ett bra slutresultat (Östlundh, 2012). 
Tabell 1. Sökmatris 

Datum Databas Filter Sökord Totalt 
antal 
träffar 

Läst 
titel 

Läst 
abstract 

Hela 
artikeln 
läst  

Vald 
artikel 

4/2–17 Cinahl 2007–
2017, 
English, 
Abstract 
available 

Wom* AND 
Myocardial 
infarction 
AND 
experienc* 

203 53 12 7 1 

4/2–17 Medline 2007–
2017, 
English, 
Abstract 
available 

Wom* AND 
Myocardial 
infarction 
(MM) 
AND 

265 47 14 10 5 
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experienc* 

22/3–
17 

Sekundär-
sökning 

      6 

 
Till en början valdes de artiklarna där titeln stämde överens med syftet. Därefter 
lästes abstract och om de stämde in med syftet fortsatte arbetet med att gå vidare till 
resultatet och bearbeta det grundligt.  Dessa presenterades sedan i en artikelmatris, 
(se Bilaga 1). En kvalitetsbedömning genomfördes på tolv artiklar utifrån det 
kvalitetsprotokoll som tagits fram av avdelningen för omvårdnad på Hälsohögskolan i 
Jönköping, (se Bilaga 2). Genom en kvalitetssäkring garanterades ett material som är 
av goda egenskaper och god kvalitet (Wallengren & Henricson, 2012).   
 

 
Dataanalys 
Den data som samlats bearbetades utifrån Fribergs femstegsmodell, vilket går ut på 
att det skapas en ny helhet (Friberg, 2012). I första steget lästes artiklarna upprepade 
gånger separat och gemensamt för att få en klar bild av artiklarna, studiernas resultat 
var i fokus. I steg två plockades de nyckelfynd som hittats i resultatet ut ur datan, där 
hittades gemensamma teman i studierna. I det tredje steget beskrevs sedan resultatet 
av de olika artiklarna i en sammanställning. Steg fyra jämfördes sedan resultaten i 
artiklarna relaterat mot varandra där likheter och skillnader identifierades (Friberg, 
2012). När artiklarna bearbetades utgicks det från omvårdnadsteorin KASAM, där 
huvudtemana användes som utgångspunkt. Genom att huvudfynd i de olika 
artiklarna skrevs ner på post it lappar skapades en tydlig bild av de fynd som gjordes. 
Grundbegreppen i KASAM användes som huvudteman, det vill säga begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Begreppet begriplighet kommer i denna 
litteraturöversikt utgå från hur personen upplever inre och yttre stimuli samt hur 
individen begriper händelser eller situationer. Hanterbarheten syftar till vilka 
resurser som personen har och hur personen väljer att möta olika händelser. Under 
begreppet meningsfullhet kommer det handla om vad som motiverar personen för att 
gå vidare eller förändra sitt beteende. Det skapades teman och underteman för 
resultatet (Friberg, 2012). Ur dessa begrepp kommer det sökas efter gemensamma 
underteman i de olika studierna. Inga nyckelord användes, istället sattes texten i 
studierna i kontext och kopplades där efter till KASAM. I steg fem formulerades en 
presentation av teman och underteman på ett tydligt, strukturerat och läsbart sätt 
(Friberg, 2012). Undertemana var fysiska förändringar, psykisk påverkan och 
information under huvudtemat begriplighet. Stöd från vården, närstående som 
resurs i huvudtemat hanterbarhet. Inre styrka, omgivningens betydelse, 
självständighet och hälsa som motivation i huvudtemat meningsfullhet. 
 

Etiska överväganden 
Forskningsetik är den del i vetenskapligt arbete där överväganden gällande etik görs 
(Kjellström, 2013). Etiska överväganden görs för att skydda individerna som 
medverkar i studier. Det handlar om att värna om individens identitet, rättigheter 
och värde. Självbestämmande inom forskningsetik handlar om att de medverkande 
individerna själva bestämmer om de vill medverka i studien eller inte. Om de vill 
medverka men sedan ångrar sig kan de när som helst avbryta studien (Kjellström, 
2013).  Informations-, konfidentialitets-, samtyckes- och anonymitetprinciperna är 
de forskningsetiska kraven (Petersson & Lindskov, 2012). Det finns flera 
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deklarationer som har som syfte att stödja ett etiskt forskningssätt. Den mest 
inflytelserika och kända av dessa är Helsingforsdeklarationen (Kjellström, 2013). I 
Helsingforsdeklarationen (2008) redogör för vikten av oberoende granskning av 
forskningsresultat samt vikten av att väga fördelar mot nackdelar i forskningen mot 
varandra, fördelar med forskning måste överväga nackdelar. I Sverige finns två lagar 
som reglerar forskningsetiken dessa är Personuppgiftslagen (1998:204) och Lag om 
etikprövning av forskning som avser människor(SFS,2003:460). Personuppgiftslagen 
(1998:204) har som syfte att skydda människors integritet. Lag om etikprövning av 
forskning som avser människor (SFS, 2003:460) syftar till att skydda och respektera 
människovärdet i forskning, det gäller för såväl biologiskt material från människor 
eller människan som enskild individ. För att kunna arbeta forskningsetiskt krävs det 
kunskap om värderingar, normer, och principer dessa finns som riktlinjer 
(Kjellström, 2012). Därför ska endast artiklar som är forskningsetisk granskade 
användas. Innehållet i artiklarna ska inte heller förvanskas. För att inte förvanska 
innehållet lästes alla artiklar flertalet gånger och bearbetades genom samtal och 
återkoppling. Det användes ett kvalitetsprotokoll (Bilaga 1.) för att säkerställa att 
artiklarna är forskningsetiskt granskade då det är en del av kvalitets protokollet.    

Resultat 

Resultatet kommer att presenteras med KASAMS huvudteman ”Begriplighet”, 
”Hanterbarhet” och ”Meningsfullhet” följt av respektives underrubriker.  

Begriplighet  

Fysiska förändringar 
Kvinnor upplevde rädsla och oro över att kroppen ändras, en känsla av osäkerhet, 
rädsla för att drabbas av en ny hjärtinfarkt (Gallagher, Marshall, Fisher & Elliott, 
2008; Mendes, Roux & Ridosh, 2010) och rädsla för svåridentifierade symptom 
(Sjöström-Strand et al., 2011; Stevens & Thomas, 2012). Kvinnor misstänkte 
hjärtinfarkt vid generella kroppssymtom vilket ledde till panik, oro och osäkerhet 
(Stevens & Thomas, 2012). De upplevde stor ovisshet över att inte veta vad som 
händer och att vårdgivaren inte heller vet på grund av atypiska symptom (Stevens & 
Thomas, 2012). Risken för en ny hjärtinfarkt och vetskapen om att de antagligen inte 
överlever nästa hjärtinfarkt skapade stor rädsla (Stevens & Thomas, 2012) och oro 
inför framtiden (Sjöström-Strand et al., 2011).  Rädsla upplevdes från det att 
symptomen på hjärtinfarkten startade ända till efter rehabiliteringen, de oroade sig 
även över hur väl de skulle återhämta sig efter hjärtinfarkten (Mendes, Roux & 
Ridosh, 2010). Kvinnorna upplevde att deras liv var hotat (Schou et al., 2008). Att 
känna sig trött, dränerad, vek och utmattad i veckor till månader efter hjärtinfarkten 
var vanligt förekommande (Stevens & Thomas, 2012). Kvinnor upplevde att 
hjärtinfarkten tog deras fysiska förmåga ifrån dem (Stevens & Thomas, 2012). Andra 
testade gränserna med fysisk aktivitet till exempel promenader och cykling där de 
pressade sig själva (Kristofferzon et al., 2007). Det rådde stor osäkerhet kring hur 
aktiva de fick vara i sitt dagliga liv efter hjärtinfarkten (Stevens & Thomas, 2012). 
Radikala förändringar av livet och livsstilen var vad kvinnorna tvingades till eftersom 
karriär och hemmaliv blir avbrutet, att inte kunna göra saker som de gjort innan 
hjärtinfarkten (Stevens & Thomas, 2012). 
 
Kvinnorna ville skydda familjen, detta genom att behålla sin roll inom familjen trots 
smärta och svårigheter efter hjärtinfarkten (Schou et al., 2008). De minimerade 
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symptom för att inte störa eller oroa familj och vänner (Kristofferzon et al., 2007). Att 
inte kunna förklara symptomen och därefter uppleva ångest, osäkerhet, rädsla och 
panik var vanligt förekommande (Gyberg, Björck, Nielsen, Määttä & Falk, 2016). Att 
förlora kontrollen på sin egen kropp och därför inte kunna leva ett normalt liv 
upplevdes som stressande (Stevens & Thomas, 2012; Gyberg et al., 2016). Kvinnorna 
ställde stora krav på sig i det dagliga livet efter hjärtinfarkten, vilket leder till 
utmattning (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Det är viktigt att hitta metoder för 
att återfå kontroll, som att ändra beteenden eller öka sin självständighet (White, 
Hunter & Holttum, 2007). Kvinnorna upplevde även att det var viktigt att komma 
tillbaka till jobbet eftersom det gav både inkomst, distraktion och social kontakt 
(Gallagher et al., 2008). De upplevde även att kollegor och chefer var stöttande. Dock 
är det viktigt att tvinga sig själv att sakta ner när de återgår till arbetet, även om de 
ställer höga krav på sig själva (Kristofferzon et al., 2008). 
 

Psykisk påverkan 
Stor upplevelse av existentiell osäkerhet vid hjärtinfarkt hela livsvärlden och 
vardagen vändes upp och ner (Johansson-Sundler, Dahlberg, Ekenstam, 2009). Ilska 
över att de inte vet vad som händer, varför det händer och att tvingas leva annorlunda 
efter hjärtinfarkten (Stevens & Thomas, 2012; White et al., 2007). Vissa kvinnor 
upplevde permanenta problem med minne och kognition efter de drabbats av 
hjärtinfarkt (Kristofferzon et al., 2007). Att vara ensam var något som de drabbade 
upplevde som dödligt eftersom de vid ny hjärtinfarkt inte får hjälp snart nog, att inte 
kunna vara ensam vid varken träning, transport, när de går utanför huset eller när de 
sover (Gallagher et al., 2008). Kvinnor kände frustration över att inte klara av att 
arbeta som de gjort tidigare (Gallagher et al., 2008; Sjöström-Strand & Fridlund, 
2007). Att komma i kontakt med sin egen mortalitet och fysiska sårbarhet upplevdes 
som skrämmande (Gallagher et al., 2008; Mendes, Roux & Ridosh, 2010). Livet efter 
hjärtinfarkt beskrevs som ett fängelse eftersom hjärtinfarktens spår alltid finns kvar, 
psykiska såväl som fysiska (Stevens & Thomas, 2012). Många fick en upplevelse av 
stress när de insåg hur mycket de var tvungna att göra när de kom hem efter 
utskrivning (Sjöström-Strand, Fridlund, 2007). Kvinnorna upplevde att de sträckte 
sig till max för att livet skulle återgå till det normala innan hjärtinfarkten med samma 
ansvar och förmåga, detta trots att de inte hade samma styrka eller kapacitet vilket 
skapade mycket stress (Sjöström-Strand, Fridlund, 2007), kvinnorna upplevde sig 
även som själviska när de var tvungna att ta mer plats i sociala sammanhang 
(Kristofferzon et al., 2008). Hjärtinfarkten lämnar dem osäkra och nervösa, 
kvinnornas identitet störs och existentiella frågor uppkommer (Stevens & Thomas, 
2012). Kvinnorna upplevde depression, oro, isolering och maktlöshet efter traumat 
(Schou et al., 2008). Att inte kunna sluta tänka på hjärtinfarkten och den stressen 
som det skapar (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Att vara deprimerad och ensam 
efter hjärtinfarkten, att inte ha någon att tala med efter hjärtinfarkten leder till 
ensamhet och att de lever under stor press (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). 
Kvinnor som känner sig ensamma, sårbara och ostöttade upplevde lägre grad av 
KASAM (Gallagher et al., 2008). Kvinnorna upplever det som skrämmande och svårt 
att lämna sitt gamla jag och hitta en ny identitet och normalitet efter hjärtinfarkten 
(Mendes, Roux & Ridosh, 2010). Vissa påpekar dock att det är viktigt att fortsätta 
röra sig framåt trots att det kan vara skrämmande (Sjöström-Strand et al., 2011). 
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Information 
Kvinnor kan uppleva en osäkerhet kring när de ska kontakta vården när de upplever 
symptom på hjärtinfarkt (Kristofferzon et al., 2007). Brist på information skapar 
rädsla och oro hos kvinnorna som drabbas av hjärtinfarkt (Stevens & Thomas, 2012; 
White et al., 2007). Vissa kvinnor fick inte tillräcklig information trots att 
diagnostiseringen är klar och behandlingen påbörjats sedan timmar tillbaka (Stevens 
& Thomas, 2012). Det upplevs även som svårt att veta vilka frågor som bör ställas till 
vårdgivare eftersom kvinnorna inte kan förutse vilka problem och tankar som kan 
uppkomma i framtiden (Kristofferzon et al., 2007).  
 
Det upplevs som att sjuksköterskorna är bättre än läkarna på att informera på ett sätt 
så patienterna förstår. Kvinnorna upplever även att sjuksköterskorna är lättare att ta 
kontakta med vid frågor och är bättre på uppföljning med patienterna (Kristofferzon 
et al., 2007). Vårdpersonal bedöms dock som bemötlig och kunnig vilket skapar en 
känsla av trygghet (White et al., 2007). 
 
Utskrivning är ofta en påfrestning eftersom kvinnorna inte vet hur de bör känna inför 
den (Stevens & Thomas, 2012). Kvinnorna upplever att de inte vet vilka problem som 
kan uppkomma efter utskrivning vilket gör det svårt för dem att vara förutseende 
med frågor och informationsbehov (Kristofferzon et al., 2007). Kvinnorna känner 
efter utskrivning ofta rädsla, osäkerhet, fysisk utmattning och depression (Stevens & 
Thomas, 2012). Om symtomen som kommer efter kan hanteras väl kommer det öka 
kvinnornas självsäkerhet (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Behovet av 
information efter att ha drabbats av hjärtinfarkt är stort (White et al., 2007), de 
funderar ofta hur de ska kunna leva sina dagliga liv i efterförloppet (Sjöström-Strand 
& Fridlund, 2007). Att få hjälp med att sortera och förklara sina tankar av människor 
som varit i samma situation upplevs som positivt eftersom det vid rehabiliteringen 
ger stöttning och motivering (Wieslander, Mårtensson, Fridlund & Svedberg, 2016), 
därför upplevs hjärtskolan som positiv (White et al., 2007). Många kämpade med 
tanken om varför just de fick hjärtinfarkt (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007), vilket 
skapar sorg, ilska och depression (Stevens & Thomas, 2012). Kvinnor upplevde även 
depression och ångest när vården inte längre stöttade dem (White et al., 2007). Kan 
även familjen involveras är det positivt eftersom de kan ta del av information och 
justera sina förväntningar efter den information som gavs (White et al., 2007). 

Hanterbarhet 

Stöd från vården 
 
Kvinnorna upplevde det som frustrerande när de inte blir tagna på allvar av 
vårdpersonal, i fall där kvinnan presenterar atypiska symtom ifrågasätter även 
kvinnan vårdgivarnas kompetens när hjärtinfarkten är svårdiagnostiserad (Stevens & 
Thomas, 2012). Kvinnorna kände sig säkrare och tryggare när de upplevde att 
vårdpersonalen tog dem på allvar, trodde på dem och tog över ansvaret för deras vård 
(Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007). 
 
Kvinnorna upplevde det professionella stödet som väldigt viktigt eftersom de kunde 
lära sig och få erfarenhet i en miljö där de kände sig trygga och väl bemötta 
(Wieslander et al., 2016). Relevant information och hjärtskola är positivt eftersom det 
stärker självbilden (White, Hunter & Holttum, 2007). Genom samtal och stöd från 
vårdgivare uppgav kvinnor att de hade lättare att vidhålla sina livsstilsförändringar 
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(Sjöström-Strand, Ivansson & Sjöberg, 2011). Kvinnorna upplevde sjuksköterskorna 
som ett stöd igenom sjukdomen eftersom de lär dem om sjukdomen, behandlingar, 
mediciner och biverkningar vilket ger lugn, självständighet och makt över deras liv 
(Mendes, Roux, & Ridosh, 2010). Kvinnorna uppskattade när vårdpersonalen såg 
bortom deras diagnos och istället fokuserade på helheten (Wieslander et al., 2016). 
Vårdpersonalens tillgänglighet och professionella men personliga bemötande 
värdesattes högt, detta eftersom det fick kvinnorna att känna sig hörda och trygga 
(Wieslander et al., 2016). 
 
 De upplevde att vårdpersonalen kunde bekräftat deras känslor mer, att det är okej att 
vara rädd och orolig (Stevens & Thomas, 2012). Kvinnor upplevde ofta att 
informationen från vården är bristfällig, instruktionerna vid utskrivning anses vara 
oklara vilket leder till osäkerhet när individen kommer hem. Den information som 
kvinnorna får upplevs ofta som generell och fungerar inte praktiskt i hemmet 
(Stevens & Thomas, 2012). Kvinnorna beskrev utskrivningen från sjukhus som 
stressande eftersom de upplevde att de förlorade en livlina (White et al., 2007). 
Kvinnor hade önskan om samtal i samband med utskrivning för att bearbeta sin 
hjärtinfarkt (Stevens & Thomas, 2012).  Att ha någon att kontakta ansågs viktigt för 
att samtala om sina symptom eller oro inför framtiden (Sjöström-Strand et al., 2011). 
 
Gruppsessioner i hjärtskola upplevdes som stöttande för rehabiliteringen (Stevens & 
Thomas, 2012; Wieslander et al., 2016; White et al., 2007). Hjärtskola upplevdes som 
positivt (Schou et al., 2008), kvinnorna upplever sig få stora mängder stöd från den 
(Kristofferzon et al., 2007) samt möjlighet att dela med sig av sina upplevelser 
(Wieslander et al., 2016). Kvinnor som ingick i hjärtskolan upplevde sig säkrare, 
uppmuntrade till att genomföra livsstilsförändringar och fick bra stöd från andra 
deltagare (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). Kvinnor uppskattade hjärtskola 
som var specialiserad mot kvinnor eftersom den tog deras behov i beaktelse 
(Sjöström-Strand et al., 2011). Kvinnor upplevde att 1 år i hjärtskola inte var 
tillräckligt och hade gärna haft längre kontakt med vården eftersom de behövde mer 
stöttning i sitt dagliga liv (Sjöström-Strand et al., 2011). Hjärtskolan kan även 
upplevas som skrämmande för de nya deltagarna ifall åldersspridningen är för stor 
samt om flertalet i gruppen är multisjuka (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Det 
kan ibland behövas stöttning för att orka gå i hjärtskola, kvinnor som varit svårt sjuka 
innan kan dock uppleva att de kan hantera sin hjärtinfarkt på egen hand (Schou et al., 
2008). 
 

Närstående som resurs 
Kvinnor upplevde att stöd från familj, vänner och andra närstående var av stor vikt i 
rehabiliteringen efter hjärtinfarkt (Gallagher et al., 2008; Johansson-Sundler et al., 
2009; Kristofferzon et al., 2007). Stödet från familj ökade deltagandet i 
rehabiliteringsprogram efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt (Schou et al., 2008). I 
de fall kvinnor tidigare upplevt en hjärtinfarkt eller någon i dess närhet ledde till att 
de var mer villiga att genomföra livsstilsförändringar, genom förändring i attityden 
ökar styrkan att motstå sociala krav och genomföra livsstilsförändringar 
(Kristofferzon et al., 2007). Det är viktigt att se dessa livsstilsförändringar i både 
socialt och familjärt sammanhang (Schou et al., 2008). Det stöttande nätverket 
upplevs som positivt då kvinnorna kan få mycket hjälp med dagliga sysslor, till 
nätverket räknas såväl familj, vänner, närstående men också vårdpersonal 
(Kristofferzon et al., 2007). Kvinnor upplever det som positivt när familjemedlemmar 
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kunde delta i hjärtskolan eftersom de då får en inblick i sjukdomen och kan ställa 
sina frågor till vårdgivare (Wieslander et al., 2016). De uppskattade även vänner de 
kunde samtala med och bearbeta hjärtinfarkten genom att dela sina tankar och 
känslor (Wieslander et al., 2016). I rehabiliteringsprogram är det av stor vikt att 
kvinnorna fick dela tankar och känslor i stödgrupper med professionell personal 
närvarande, som kunde svara på frågor och stötta (Wieslander et al., 2016). 
Närstående stöd var av stor vikt för att klara av vardagen genom att de fanns till 
hands och erbjöd säkerhet, stöd och praktisk hjälp (Sjöström-Strand et al., 2011; 
Kristofferzon et al., 2008). Ett ökat behov av vård från familjen var för många av 
kvinnorna en ny upplevelse, då de tidigare varit den vårdande inom familjen 
(Johansson-Sundler et al., 2009;Schou, Jensen, Zwisler & Wagner, 2008). Närheten 
till familj ansågs av kvinnorna som rehabiliterande och lugnande (White et al., 2007). 
Ensamhet ansågs skrämmande då hjälp inte fanns tillgängligt om något skulle hända 
dem (Gallagher et al., 2008). I vissa fall upplevde kvinnorna att deras Närstående 
blev överbeskyddande på så sätt att de själva blev lidande av det (Kristofferzon et al., 
2007). Kvinnorna upplevde att familjebanden, relationer till vänner och deras tro 
stärktes efter hjärtinfarkten (Mendes, Roux & Ridosh, 2010).  
 
Vid dåligt stöd från familj och vänner upplever kvinnorna att den fysiska och psykiska 
ansträngningen inte är värd vad de får tillbaka i relationen (Gallagher et al., 2008). 
Dessa stessorer blir särskilt påtagliga när kvinnorna kommer hem och upplever att de 
inte får de stöd de behöver från hemsjukvård eller de människor som står dem nära. 
Detta kan leda till att kvinnorna känner sig ensamma och deprimerade (Sjöström-
Strand, Fridlund, 2007). 

Meningsfullhet 

Inre styrka 
Insikten om att de behöver bygga ett nytt liv, beskriver hur de över tid upplevde 
förändring och återanpassning från sjukdomen, samt hur de upplevde inre styrka 
(Mendes et al., 2010). Den inre styrkan uppkom i många fall genom det spirituella 
som var ett dominant tema, tro och böner kopplat till kvinnornas personliga 
historier, de upplevde också mer spiritualitet i hemmet än på sjukhuset (Mendes et 
al., 2010). Det spirituella har stor betydelse för hur kvinnorna handskades med sin 
sjukdom (Mendes et al., 2010). Upplevelse av meningslöshet då de kände 
begränsningar i det dagliga livet till exempel föräldrar som är överbeskyddande, 
deras oro skapade då begränsning i de drabbades liv (Sjöström-Strand, Fridlund, 
2007). Engagemang i egna och nya intressen efter hjärtinfarkten påverkade hur 
kvinnor prioriterar efter insjuknandet, de upplevde att de fått en andra chans 
(Wieslander et al., 2016). De använde sin inre styrka och förändrade tankemönster 
för att öka förmågan att hantera stress (Wieslander et al., 2016). 
 

Omgivningens betydelse 
Stödet från familj och vänners goda relationer är av stor vikt efter hjärtinfarkt 
(Wieslander et al., 2016; Kristofferzon, Löfmark, Carlsson, 2008). Nära relationer är 
en viktig del i välmåendet efter att ha drabbat av hjärtinfarkt (Sjöström-Strand, 
Ivarsson, Sjöberg, 2010) samt för viljan att bli välmående (Johansson-Sundler et al., 
2009). Många ville leva längre för att för att få mer tid för familj, barn och barnbarn 
(Kristofferzon et al., 2008; Sjöström-Strand et al., 2010). Relationerna kunde ge 
känslan av styrka, glädje och lycka (Sjöström-Strand et al., 2010). Utan dessa 
relationer upplevs ofta isolering (Sjöström-Strand et al., 2010). Hjärtinfarkten kunde 
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även bryta kvinnans roll i familjen vilket kan vara omvälvande (Stevens & Thomas, 
2012). Kan denna samhörighet med andra vara i en meningsfull kontext och ha ett 
sammanhang upplevs detta som positivt (Sjöström-Strand et al., 2010). I deras nära 
relation efterfrågas ofta engagemang och ansvar (Sjöström-Strand et al., 2010). Dessa 
aktiviteter och relationer till familj kunde upplevas som väldigt positiva, om de var på 
kvinnornas villkor (Kristofferzon et al., 2008). Om upplevelsen från familjen istället 
var oförståelse och orimliga krav var det negativt för kvinnorna (Kristofferzon, 
Löfmark, Carlsson, 2007; Kristofferzon et al., 2008). De ville ha stöd men fick 
återvända till samma ansvar och aktiviteter som tidigare (Sjöström-Strand, Fridlund, 
2007).  

 
 

Självständighet 
Självständighet är en stor motivator för många av de drabbade, trots att de drabbats 
av hjärtinfarkt och var trötta (Gallagher et al., 2008). Många kvinnor upplevde att de 
fick motivation och möjlighet att samla styrka från hobbys, vara ute i naturen, musik 
och djur (Sjöström-Strand et al., 2010). Strävan efter att återgå till arbetet var något 
som hjälpte många av de drabbade i tillfrisknandet (Wieslander et al., 2016). Kvinnor 
upplevde svårigheter i att förändra livsstilen då de var beroende av stöd från familjen, 
bristen på kunskap hur de skulle förändra kosten påverkade familjens välmående och 
hälsa negativt (Kristofferzon et al., 2007). En kvinna berättar att det tar henne tre 
dagar att dammsuga hemmet men det viktigaste för henne är att hon får göra det 
själv (Schou, Østergaard, Zwisier, Wagner, 2008). De beskriver också att de 
motiveras av att ha möjlighet att resa igen, behålla sitt hus, möjligheten att genomgå 
en PCI (Kristofferzon et al., 2008). Kvinnorna upplevde att hjärtinfarkten tog något 
ifrån dem och att vissa drömmar aldrig mer skulle vara uppnåeliga (Stevens & 
Thomas, 2012). Vissa kvinnor hade en önskan om ett gott liv och en snabb död 
(Kristofferzon et al., 2008). 
 

 

Hälsa som motivation 
Kvinnorna fick en motivation till att lägga om sin kost och sluta röka i ett försök att 
förbättra sin hälsa för att kunna leva ett långt, aktivt och normalt liv (Kristofferzon et 
al., 2008). En positiv attityd och en vilja att få en god prognos är en stark motivator 
för att främja personens hälsa (White et al., 2007). Användandet av hälsosammare 
produkter och en strikt diet kunde dock även ge en känsla av att vara fast i 
restriktioner (Kristofferzon et al., 2008). Kvinnorna kunde dock uppleva att de fick 
ett bättre liv eller fick tillbaka livet efter att ha drabbats av hjärtinfarkt (Kristofferzon 
et al., 2008). Att lyckas förändra sin livsstil ger dock en större inre styrka och ett ökat 
självförtroende (Wieslander et al., 2016). Kvinnorna försökte ofta motivera sig själva 
till att förändra sitt beteende och sin attityd (Kristofferzon et al., 2007). Det var ofta 
svårt att stå fast och genomföra förändringarna om de inte upplevde att de gav en 
känsla av förbättring (Sjöström-Strand, Fridlund, 2007). Många förändringar gjordes 
även för att minska stress (Kristofferzon et al., 2008).  

Diskussion 
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Metoddiskussion 
Då syftet är att beskriva kvinnors upplevelser efter att ha drabbats av hjärtinfarkt 
var det lämpligt att göra en kvalitativ litteraturöversikt då kvalitativ forskning riktar 
sig till upplevelser och känslor kring det inträffade (Segesten, 2012). Därför 
exkluderades kvantitativa studier då det inte kan göras en jämförelse av resultaten då 
de är för olika (Friberg, 2012).  
 
De databassökningar med sökord som genomnfördes redovisas i en tabell för att 
läsaren ska få en god överblick hur sökningen har gjorts. De gjordes i de olika 
databaserna Medline och Cinahl, då sökningarna gjorts i olika databaser ses det som 
en styrka (Östlundh, 2012). Med hjälp av Högskolans bibliotekarie förfinades hela 
sökprocessen för att få ett rikare utbud av artiklar att välja bland. Samma sökord 
användes i de båda databaserna där resultatet var ganska likvärdigt i antal träffar. I 
databasen Chinal lästes 53 titlar och i Medline lästes 47 titlar, då det var många titlar 
som passade till syftet valdes det att avsluta sökningen och istället övergå till att läsa 
abstracts. Detta kan ha gjort att bra artiklar missades men de artiklar som valts 
ansågs vara bra och relevanta mot syftet. Efter första sökningen gjordes sekundära 
sökningar. När artiklar som passade in på syftet hittades söktes det i artiklarnas 
referenslista för att på så vis hitta fler artiklar som passade bra till syftet. Genom att 
arbeta på detta sättet hittades litteratur som annars skulle vara svår att finna. För att 
få ett bra slutresultat är det nödvändigt med sekundär sökningar (Östlund, 2012). 
Sekundär sökningarna resulterade i 6 artiklar som användes i resultatet. En nackdel 
med sekundärsökning är att resultatet kan bli svårt att återskapa då hälften av 
artiklarna är sekundärsökningar, samt att artiklarna inte är de nyaste 
publikationerna. 
 
 Ett inklusionkriterium var att ej hitta artiklar äldre än 10 år, eftersom dagens vård 
mer än tidigare fokuserar på delaktighet och medbestämmande (SFS 2014:821). 
Uppsatsskrivningen påbörjades 2016 vilket i praktiken betyder att artikel-spannet är 
11 år, detta på grund av att uppsatsen skrevs genom ett årsskifte. Hade det valts äldre 
artiklar hade det resulterat i ett resultat som inte längre är aktuellt för dagens 
sjukvård och hur kvinnor bemöts i dagsläget. Detta hade också sänkt trovärdigheten 
på litteraturöversikten (Wallengren & Henricson, 2012). Två av studierna 
inkluderade både män och kvinnor. De i studierna var tydligt uppdelade vad som 
gäller män och kvinnor, vilket gjorde det lätt att ta ut de delar som gäller för kvinnor 
och sålla bort det som gällde för män. 
 
Resultatet kan påverkas av den stora åldersspridningen hos individerna i artiklarna, 
eftersom vissa av dem fortfarande är i en arbetsförbar ålder och andra är 
pensionerade. Även det socioekonomiska skyddsnätet varierar i de länder som 
artiklarna kommer ifrån vilket bör tas i beaktelse. 
 
Artikeln (Gyberg et al., 2016) som beskriver kvinnors hjälpsökande beteende efter 
hjärtinfarkt träffar inte helt mot syftet men den tolkades som att de redan drabbats 
men inte ännu blivit diagnostiserade och därför användes den i resultatet. Risker med 
att använda artikeln är att den förklarar kvinnans beteende innan kontakten med 
vården. Eftersom det är kvinnors upplevelser av att ha drabbats av hjärtinfarkt som 
efterfrågas, visar artikeln hur viktigt det första mötet med vården verkligen är. Flera 
artiklar visar att de känslor och upplevelser som kvinnorna upplevt tidigt i 
vårdförloppet håller i sig under hela vårdkedjan, det vill säga från symtom till 
rehabilitering, något som visar betydelsen av ett gott första bemötande. 
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Alla de studier som användes i litteraturöversikten var etiskt granskade och gick 
igenom kvalitetsgranskningen (Bilaga 2). I kvalitetsgranskningen varierade poängen 
mellan 10–12. Den lägsta artikeln i arbetet har 10 av 12 poäng och inkluderas på 
grund av att den svarar väl mot syftet. Resultatet bygger på 12 studier med totalt 161 
deltagare som deltagit och blivit intervjuade och detta gör resultatet i 
litteraturöversikten trovärdigt. Liknande upplevelser beskrevs av kvinnorna i de olika 
studierna. Sju av de tolv studierna som används är gjorda i Sverige och på så vis får vi 
ett resultat som speglar hur det ser ut idag, av resterande studier kommer två från 
USA, de andra var från England, Australien och Danmark. I denna litteraturöversikt 
användes bara artiklar från industriländer vilket kan ge en felaktig bild av hur det ser 
ut globalt. Hade det använts artiklar från utvecklingsländer tillsammans med de som 
användes hade troligtvis ett spretigare resultat framkommit. Överförbarheten är dock 
en tolkningsfråga och därför måste läsaren själv ta ställning till huruvida 
litteraturöversikten kan överföras.  
 
Genom noggrann genomgång av studiernas resultat tillsammans och enskilt stärks 
pålitligheten i litteraturöversikten (Wallengren & Henricson, 2012). Kontinuerlig 
återkoppling till källan gjordes för att undvika att förståelsen som fanns före 
litteraturöversikten skulle påverka resultatanalysen. Resultatet som framkom var 
innehållsrikt och djupt vilket styrker resultatets trovärdighet (Wallengren & 
Henricson, 2012). Då det används en deduktiv ansats där det utgicks från KASAM 
letades det efter uttryck som kunde kopplas till något av de tre grund 
begreppen/huvudteman meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Därefter 
skapades underteman för varje huvudtema efter att den valda texten analyserades. 
Det valdes en deduktiv ansats för att göra arbetet med litteraturöversikten mer 
hanterbar genom att det fanns färdiga huvudteman i KASAM. Dock uppkom 
svårigheter på grund av att vissa delar passade in under flera underteman. I de fallen 
blev det viktigt med bekräftelsebarhet som framkom genom diskussion och 
återkoppling (Wallengren & Henricson, 2012). I efterhand upplevs inte KASAM som 
den optimala omvårdnads teorin att arbeta efter då de olika begreppen går in i 
varandra så mycket att de är svåra att hålla isär.   

Resultatdiskussion 
Huvudfynd från resultatet  som hade betydelse för patienten men också för 
sjuksköterskan som profession är information, bemötande och närståendes 
betydelse kommer att diskuteras. 
 
Resultatet visade en blandad bild av hur kvinnor upplever tiden efter hjärtinfarkt, allt 
ifrån hjärtskola till familjesituation upplevdes olika, vilket är att förvänta när 
individers erfarenheter beskrivs. Vissa kvinnor önskade en snabb död (Kristofferzon 
et al., 2008). Andra kvinnor såg hjärtinfarkten som en ny chans i livet (Wieslander et 
al., 2016). I resultatet finns flertalet olika fynd, i diskussionen presenteras dock 
huvudfynden som anses vara de mest återkommande och de som vårdpersonal kan 
påverka i störst utsträckning. 
 
Information är en komponent som starkt påverkar KASAM. Handledning och 
information till vårdsökande personer är en av de viktigaste uppgifter sjuksköterskor 
har (Eide & Eide, 2009). Allt ifrån muntlig information från sjuksköterskan i 
anslutning till insjuknandet till kvinnoanpassade hjärtskolor har ofta en positiv effekt 
på kvinnorna. Kvinnornas behov av information efter ett insjuknande är enormt, de 
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behöver lära sig bland annat hur de ska klara sitt dagliga liv, mediciner, biverkningar 
och symtomhantering. Det är viktigt att sjuksköterskan ber patienten att muntligt 
repetera information för att få en bekräftelse att patienten förstår (Kristofferzon et 
al., 2007). Om informationen och medvetenheten om hjärtsjukdom brister kan 
kvinnorna istället känna sig isolerade (Fridlund, 2000). Eftersom detta är något som 
sjuksköterskeprofessionen kan starkt påverka anses det som ett av de viktigaste 
fynden. När sjuksköterskan tar sig tid till att utbilda, informera och svara på frågor 
från den vårdsökande kan det ha stor effekt på hur den individen upplever allt från 
insjuknandet till rehabiliteringen. På så vis erbjuder vårdpersonal de vårdsökande 
nya sätt att hantera yttre och inre stimuli samt resurser för att hantera dessa. När inte 
informationen fungerar kan det leda till att personen upplever en sämre KASAM 
(Antonovsky, 2005). Tidigare studier trycker även på vikten av information för att 
minska stress, ångest och oro (Fridlund, 2000; Davidson et al., 2008). Eftersom 
sjuksköterskor kan ta en aktiv del i informationsspridningen mellan de olika 
professionerna och de vårdsökande anses den som en av de viktigaste delarna. Hur 
sjuksköterskan hanterar, utbildar och informerar lägger grunden för hur den 
vårdsökande upplever sin sjukdom och i vilken utsträckning den anser sig kan 
bemästra den. Hjärtskola upplevs av kvinnorna som generellt positiv, del för 
informationsutbytet och dels för möjligheten att samtala om sina upplevelser 
(Wieslander et al., 2016), speciellt om den är skräddarsydd för kvinnor. Det som 
vården här bör tänka på är att anpassa hjärtskolan efter ålder och sjukdomshistoria 
för att inte avskräcka yngre friskare kvinnor. Kvinnorna upplevde även att 1 år inte 
var tillräcklig tid i hjärtskolan och hade gärna sett att den utökats. Även samtal i 
samband med utskrivning ansågs viktigt för att bearbeta upplevelsen som de gått 
igenom med sin hjärtinfarkt (Stevens & Thomas, 2012). Vården skulle här kunna göra 
ett bättre arbete med att förklara vad som kan förväntas första tiden i hemmet efter 
utskrivning då kvinnorna drabbats av hjärtinfarkt (Stevens & Thomas, 2012). Att ha 
någon att kontakta och samtala med i efterförloppet av utskrivning skulle även varit 
uppskattat (Sjöström-Strand et al., 2011). Uppföljningssamtal med betoning på den 
psykiska hälsan skulle här vara av stor vikt, dels för att fånga upp de individer som 
riskerar att hamna i depression och dels för att kunna besvara ytterligare frågor som 
uppkommit. 
 
Bemötandet spelar stor roll för hur personen upplever situationen, att känna sig 
trodd och tagen på allvar är vitalt för hur personen upplever vården. Detta stöttas av 
studier som betonar vikten av att bli tagen på allvar för att minska stress (Stevens & 
Thomas, 2012; Kristofferzon et al., 2007). Vård ska även ges på lika villkor till hela 
befolkningen (SFS, 1982:1298). Att som personal ibland försöka se bortom 
sjukdomen och för stunden interagera med personen som att den inte var sjuk. 
Vikten att se bortom diagnosen bekräftas av tidigare studier (Wieslander et al., 2016). 
Städpersonalen på sjukhus och vårdhem är ofta uppskattad av patienter för att de kan 
kommunicera på en likvärdig nivå, jämfört med legitimerad personal (Jors, Tietgen, 
Xander, Momm & Becker, 2017; Jenull-Schiefer, Mayr & Mayring, 2006). I 
bemötandet är det även viktigt att bekräfta att det är normalt att vara orolig, rädd 
eller stressad, vårdpersonalen bör inte glömma att en normal dag för vårdpersonal 
kan vara den värsta dagen i den vårdsökandes liv. I tidigare studier har det visat sig 
att kvinnorna inte tror vårdpersonalen förstår vad de går igenom och därför får 
kvinnorna svårt att uttrycka vad de känner och tänker (Davidson et al., 2008; Pryor, 
Page, Patsamanis & jolly, 2014). Genom att vårdpersonal visar att de tar den 
vårdsökande på allvar skapas det goda relationer där vårdsökande får förtroende för 
vårdgivaren. Enligt KASAM kan då personer uppleva en trygghet i att någon i dess 
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närhet har resurser för att hantera situationen och på så vis upplevs en hög känsla av 
hanterbarhet (Antonovsky, 2005).  Bemötande är en av de delar som vårdpersonal 
starkt kan påverka, och eftersom ett gott bemötande har stor effekt på hur den 
vårdsökande upplever situationen är detta en viktig punkt att belysa. 
 
Närstående har en stor betydelse för hur kvinnorna upplever hanterbarhet, 
meningsfullhet och även i mindre utsträckning begriplighet. Närstående är dock 
något som vårdpersonalen inte kan påverka på annat sätt än att försöka involvera 
dem i information och hjärtskola. Ett bra stöd från familjen ökar följsamheten mot 
ordinationer, rehabilitering och symptomhantering (Kristofferzon et al., 2007). 
Andra studier säger att kvinnor inte får det praktiska stöd som behövs från sin familj 
i samma utsträckning som män, detta tros bero på den konflikterande naturen i 
kvinnornas sociala roll (Baigi, Hildingh, Virdhall & Fridlund, 2008). Kvinnor har det 
lättare än män att dela sina problem och erfarenheter med familj, vänner, patienter 
och på hjärtskolan, vilket tros öka hanterbarheten (Bergman, Arestedt, Fridlund, 
Karlsson, Malm, 2012). Familjen kan vara en stor resurs då de ger kvinnan en känsla 
av att de har resurser som kvinnan får ta del av och lära sig från samt att de finns 
nära tillhands.  Kan familj och närstående involveras i informationen är det positivt 
(White et al., 2007). Genom att familjen förstår vad det är kvinnan går igenom får 
kvinnan en upplevelse av att de yttre stimulin leder till en upplevelse av begriplighet. 
Det gör att yttre stimulin går att lösa eller förklara (Antonovsky, 2005).  Många 
kvinnor ville leva längre för att få mer tid med familj, barn och barnbarn 
(Kristofferzon et al., 2008; Sjöström-Strand et al., 2011). Detta var en stark motivator 
då motivatorer var saker de upplevde som stort engagemang till (Antonovsky, 2005). 
Att förbättra sin hälsa efter en hjärtinfarkt är ett stort åtagande som har många steg, 
att bryta gamla dåliga vanor är inte alltid enkelt och måste ibland göras stegvis 
(Fålun, Fridlund, Schaufel, Shei & Norekvål, 2016). Det är av yttersta vikt för 
sjuksköterskan att finnas till hands som stöd för dessa personer för att minska risken 
för att de faller tillbaka till gamla mönster och vanor. 

Slutsatser 

Resultatet visar att en hjärtinfarkt är en omvälvande upplevelse som vänder upp och 
ner på kvinnans livsvärld, den hotar många områden i livet och vårdpersonalen har 
ett stort inflytande i hur livet upplevs efter hjärtinfarkten. Att hitta sig själv igen efter 
hjärtinfarkten är en stor påfrestning, stress, oro och ångest är något som kvinnorna 
upplever långt efter det initiala insjuknandet. Därför är det viktigt att vården ger ett 
långvarigt och effektivt stöd för att kunna på bästa sätt stötta kvinnorna till 
rehabilitering. Begripligheten är viktig för att de ska kunna ordna de stimuli som de 
utsätts för. För att kvinnorna inte ska fastna sin situation är det viktigt att de får 
tillgång till resurser för att kunna gå vidare med sitt liv. Motivatorerna anses vara den 
viktigaste delen för att komma vidare med livet. Resultatet av studien förväntas ge en 
ökad förståelse hos vårdpersonal av vad det faktiskt är som kvinnliga vårdtagare 
upplever vid hjärtinfarkt. Genom detta sedan kunna rikta resurser på så sätt att de 
nyttjas på rätt och det effektivaste sättet. Vidare forskning i området är något som 
efterfrågas eftersom vi ännu inte har full förståelse för vad som skiljer sig i 
rehabiliteringen efter hjärtinfarkt för män och kvinnor, till exempel skulle 
bemötandet av kvinnor med hjärtinfarkt i den akuta fasen kunna forskas ytterligare 
på. Ett annat exempel på vidare forskning är språkbarriärer vid symptomförmedling 
och information från vårdgivare. 
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Bilaga 2 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 

Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

Del I. 

Beskrivning av studien 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?                            Ja                                    

 Nej 
Kunskapsläget inom det aktuella området är              Ja                                     Nej 
beskrivet? 
Är syftet relevant till ert examensarbete?                     Ja                                     Nej 
Är urvalet beskrivet?                                                              Ja                                     Nej 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del II. Vid 

Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

Del II 

Kvalitetsfrågor 
Beskrivs vald kvalitativ metod?                                 Ja                                     Nej 

Hänger metod och syfte ihop?                                   Ja                                     Nej 
(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?                                        Ja                                     Nej 

Beskrivs dataanalysen?                                             Ja                                     Nej 

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/                    Ja                                     Nej 

ställningstagande?                                                                             

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i 

diskussionen?                                                Ja                                     Nej 

Diskuteras huvudfynd i 

resultatdiskussionen?                                                                                                 

                                                                         Ja                                     Nej 

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 

diskussionen?                                                      Ja                                     Nej 

Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
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Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
Deltagarkarakteristiska     
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Bilaga 1 

 År, 

Författare, 

Land 

Titel Syfte Design och metod 
(kvinnor/män) 

Huvudfynd Kvalitet 

Gallagher, R., 

Marshall, 

A.P.,  Fisher, 

M. J., Elliot, 

D., 2008, 

Australien 

On my own: 

Experiences of 

recovery from acute 

coronary syndrome for 

women living alone. 

Att beskriva ensamboende 

kvinnors erfarenhet av att 

återhämta sig efter akut 

coronärt syndrom. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Etiskt godkänd. 
(11/0) 

 

Ensamboende kvinnor med hjärtsjukdom är en 

ökande patientgrupp. de delar många liknande 

problem med andra ensamboende kvinnor och 

män, men de har unik oro relaterat till sårbarhet, 

återkommande symtom från hjärtat, socialt stöd, 

jobb och ekonomi.   

11/12 

Gyberg, A., 

Björck, L., 

Nielsen, S., 

Määttä, S., & 

Falk, K., 2016, 

Sverige 

Women's help-seeking 

behaviour during a 

first acute myocardial 

infarction 

 

Syftet med studien var att 

undersöka hur kvinnors 

erfarenheter interagerade och 

influerade deras beslut att 

söka vård vid deras första 

akuta hjärtinfarkt. 

En kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer. 
Etiskt godkänd. 
(17/0) 
 

Tre delar var tvungna att sammanfalla för att 

kvinnorna skulle söka vård, de behövde bekräfta 

sina symptom, det behövde finnas sjukvård till 

hands, de behövde komma i kontakt med 

sjukvården när hjärtmuskeln skadats till en mätbar 

grad. 

 

12/12 

Johansson 

Sundler, A., 

Dahlberg, K., 

Ekenstam, C., 

2009, Sverige 

The meaning of close 

relationships and 

sexuality: women`s 

well-being following a 

myocardial infarction. 

Att utforska betydelsen av 

nära relationer och sexualitet 

för kvinnors hälsa och 

välmående efter en 

myokardinfarkt.   

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

fenomenologiska intervjuer.  
(10/0).  Etiskt godkänd. 

Betydelsen av nära relationer för 

kvinnor efter att ha drabbats påverkar kvinnornas 

långsiktiga hälsoprocess. Både relationerna och 

hälsoprocessen påverkas av hjärtinfarkten. 

11/12 

Kristofferzon, 

M., Löfmark, 

R., & Carlsson, 

M., 2007, 

Svergie 

Striving for balance in 

daily life: experiences 

of Swedish women 

and men shortly after a 

myocardial infarction. 

Att beskriva erfarenheterna av 

de dagliga livet hos kvinnor 

och män som drabbats av sin 

första hjärinfarkt för 4-6 

månader sedan. Med fokus på 

problem, problemhantering 

och stöd från deras nätverk. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer 

ansikte mot ansikte med 

forskaren. Intervjuerna spelades 

in. Etiskt godkänd. 
(20/19) 

Individerna strävade efter balans mellan problem 

och resurser efter sin hjärtinfarkt. Hur väl de 

lyckades beror på hur trygga de känner sig, hur väl 

de kan kommunicera sina behov med sitt sociala 

nätverk och hur känsligt detta nätverk var på att 

uppfatta deras uttalade och outtalade behov. 

12/12 
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År, Författare, 

Land 

Titel Syfte Design och metod 

(kvinnor/män) 

Huvudfund Kvalitet 

Kristofferzon 

M; Löfmark 

R; Carlsson M, 

2008, Sverige 

Managing 

consequences and 

finding hope - 

experiences of 

Swedish women and 

men 4-6 months after 

myocardial infarction. 

Att beskriva upplevelsen av 

det dagliga livet för män och 

kvinnor 4-6 månader efter en 

hjärtinfarkt och deras 

förväntningar på framtiden. 

 

En kvalitativ studie med 

intervjuer ansikte mot ansikte 

med forskaren där kontextuella 

frågor ställdes. Intervjuerna 

spelades in. 
Etiskt godkänd. 
(20/19) 

De flesta individer gick vidare och hittade en 

balans i livet där de accepterade sina problem eller 

hittade ett bättre sätt att leva. Vissa individer hade 

dock svårt att hitta denna balans och upplevde 

svårigheter att anpassa sig till diagnosen. 

12/12 

Mendes, B., 

Roux, G., & 

Ridosh, M., 

2010, USA 

Phenomenon of inner 

strength in women 

post-myocardial 

infarction. 

Hur kvinnor upplever inre 

styrka under rehabiliteringen 

från att ha fått en coronär stent 

placerad på grund av en akut 

coronär händelse. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer 

ansikte mot ansikte med 

forskaren. 
Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Etiskt godkänd. 

(12/0) 
 

Kvinnor som rehabiliteras efter sin hjärtinfarkt 

känner stark rädsla, frustration och förlust av 

kontroll. Sjuksköterskor kan både under den 

kritiska och rehabiliterande fasen stötta kvinnorna 

till att finna inre styrka 

11/12 

Schou, L., 

Østergaard 

Jensen, B., 

Zwisler, A., D., 

2008, 

Danmark 

Women`s experiences 

with cardiac 

rehabilitation- 

participation and non- 

participation. 

Att beskriva kvinnors 

erfarenhet av delta eller inte 

delta i rehabiliteringsprogram 

efter myokardial infarkt.      

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer i 

grupp och enskilt. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades. 

Etiskt godkänd. 
(6/0) 

Kvinnor som medverkade i 

rehabiliteringsprogrammet efter hjärtinfarkt hade 

lättare att utesluta riskfaktorer så som rökning, 

inaktivitet och ohälsosam kost, i kontrast till de 

som inte deltog i programmet. Kvinnorna i de 

båda grupperna hade svårt att acceptera hjälp. 

Därför ska framtida rehabiliteringsprogram 

utmana kvinnans traditionella roll i familjen. 

10/12 

Sjöström-

Strand A, 

Fridlund B., 

2007, Sverige 

Stress in women's 

daily life before and 

after a myocardial 

infarction: a qualitative 

analysis. 

Att utforska och beskriva 

kvinnors upplevelse av stress 

före och efter en hjärtinfarkt 

Kvalitativ studie med två 

semistrukturerade intervjuer av 

samma individ i olika 

tidpunkter. Datan analyserades 

phenomenografiskt i 7 steg. 

Studien är etiskt godkänd. 
första intervjun (20/0), andra 

Perioden innan var ofta stressfull av olika 

personliga anledningar medan perioden efter var 

stressfull eftersom studiedeltagarna och anhöriga 

inte erhållit adekvat information från vården 

relaterat till vad de kan och får göra. 

11/12 
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(14/0). 

År, Författare, 

Land 

Titel Syfte Design och metod 

(kvinnor/män) 

Huvudfynd Kvalitet 

Sjöström-

Strand, A., 

Ivarsson, B., & 

Sjöberg, T., 

2011, Sverige  

Women's experience 

of a myocardial 

infarction: 5 years 

later. 

Att beskriva och utforska hur 

kvinnor upplevde sin hälsa 

och dagliga liv 5 år efter en 

hjärtinfarkt. 

En kvalitativ semistrukturerad 

intervjustudie där datan 

analyserades 

phenomenografiskt i 7 steg. 

Studien är etiskt godkänd. 
(12/0) 

Kvinnorna beskrev hur Hjärtinfarkten begränsade 

deras dagliga liv 5 år efter insjuknandet. De 

beskrev även sina fysiska, psykiska och andra 

hälsorelaterade begränsingar. 

11/12 

Stevens, S., & 

Thomas, S. P, 

2012, USA 

Recovery of midlife 

women from 

myocardial infarction. 

Att utforska erfarenheten hos 

kvinnor som överlevt en 

hjärtinfarkt och återvänt hem 

för att tillfriskna. 

Kvalitativ studie med intervjuer 

ansikte mot ansikte med 

forskaren där kvinnorna ställdes 

öppna frågor om erfarenheten 

av hjärtinfarkten. Intervjuerna 

spelades in. 
Etiskt godkänd. 
(8/0) 

Kvinnorna upplevde att kroppen kändes trasig och 

trött, att dom inte ville oroa andra med sina egna 

farhågor. De hade även känslor som ångest, rädsla 

och frekventa tankar på döden upp till år efter 

hjärtinfarkten. 

12/12 

White, J., 

Hunter, M., & 

Holttum, S., 

2007, England 

How do women 

experience myocardial 

infarction? A 

qualitative exploration 

of illness perceptions, 

adjustment and coping. 

Syftet för studien var att 

undersöka anpassningen I 

kvinnornas upplevelse av sin 

kardiologiska händelse, 

inverkan på förhållanden samt 

cooping strategier som 

användes. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer där 

forskaren efter intervjun 

debrifade individerna. (5/0) 

Intervjuerna spelades in. Etiskt 

godkänd 

För de flesta medverkande var händelsen oväntad 

och väckte känslor av depression och ångest. 

Kvinnorna tenderade dock att minimera 

allvarligheten i sina symptom och vidden av 

händelsen, kanske som cooping eller för att 

skydda andra. Utåt visades en stark känsla av 

optmism och ett hopp om att livet skulle återvända 

till det normala. 

11/12 
 

Wieslander, I., 

Mårtensson, J., 

Fridlund, B., & 

Svedberg, P., 

2016, Sverige 

Women's experiences 

of how their recovery 

process is promoted 

after a first myocardial 

Att utforska hur kvinnors 

rehabiliteringsprocess  främjas 

efter deras första hjärtinfarkt 

En kvalitativ studie med öppna 

intervjuer som analyserades 

genom att använda kvalitativ 

innehållsanalys för att leta efter 

uppenbara och dolda meningar. 

Etiskt godkänd. (26/0). 

Kvinnors rehabiliteringsprocess är flerriktad med 

en önskan att finna ett nytt perspektiv på livet, 

detta delas in i undergrupper beteende, social och 

psykisk. 

12/12 
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