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SAMMANFATTNING 

Forskningen gällande hjärt-kärlsjukdom har tidigare utgått från män och överförts till kvinnor 

trots att det finns skillnader i sjukdomsförlopp och påverkan på livssituationen mellan kvinnor 

och män. Studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser av hjärtinfarkt utifrån ett 

transitionperspektiv. Metoden var en deskriptiv litteraturstudie där tio artiklar med kvalitativ 

metod ingick. Fyra rubriker med tillhörande kategorier togs fram. Första rubriken Hälsa 

omfattar kategorierna Diffusa fysiska symptom före den akuta fasen, Sjukdomsupplevelse i den 

akuta fasen och Fysisk försämring i återhämtningsfasen. Andra rubriken Livsförändring 

omfattar rubrikerna Svårigheter med att förstå vad som hänt i den akuta fasen, Oro inför 

anpassningen till ett nytt liv i återhämtningsfasen, Livsstilsförändringar i återhämtningsfasen 

och En ny mening med livet i omvärderingsfasen. Tredje rubriken Relationer omfattar 

kategorierna Vill inte vara en börda i den akuta fasen och i återhämtningsfasen, Behovet av stöd 

i återhämtningsfasen och En förändrad roll i familjen i omvärderingsfasen. Fjärde rubriken 

Omgivning omfattar kategorierna Stöd från rehabiliteringsgruppen i återhämtningsfasen och Att 

börja arbeta igen i återhämtningsfasen. Författarna drar slutsatsen att när kvinnor drabbas av 

hjärtinfarkt genomgår de en transition inom flera områden, så som identitet, relationer, kroppslig 

kapacitet och beteendemönster i samband med att deras hälsostatus förändras.  

 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, kvinnor, upplevelse, transition, identitet 

 



SUMMARY 

Cardiovascular research was originally based on men and applied on women, despite differences 

in disease course and effect on life between women and men. The study’s aim was to describe 

women’s experience of myocardial infarction from a transition perspective. The method was a 

descriptive literature study and ten qualitative articles were included. Four titles with associated 

categories were found. The first title Health included the categories Diffuse physical symptoms 

before the acute phase, Illness experience in the acute phase and Physical deterioration. The 

second title Life change included the categories Difficulties with understanding what happened, 

Concern regarding the adaptation to a new life, Life style changes and A new meaning with life. 

The third title Relations included the categories Not wanting to be a burden, Need for support 

and A changed role in the family. The fourth title Environment included Support from the 

rehabilitation and Back to work. The authors concluded that when women experience a 

myocardial infarction, they experience a transition in several areas such as identity, relations, 

physical capacity and behavioral patterns as their health status change.  
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1 INLEDNING 

Hjärtat är ett av kroppens livsviktiga organ och därför är det värdefullt att fördjupa 

förståelsen för patienter med hjärtsjukdom. Under verksamhetsförlagd utbildning 

träffar man som student många patienter som har en hjärt-kärlsjukdom i grunden. 

Därför finns det ett intresse och en motivation att utveckla förståelsen för dessa 

patienter och få fram en kunskap som möjliggör en förbättrad och individanpassad 

omvårdnad. 

 

2 BAKGRUND 

Norekvål, Wahl, Fridlund, Nordrehaug, Wentzel-Larsen och Hanestad (2007) 

beskriver hur människans livssituation förändras i samband med hjärt-kärlsjukdom. 

Forskning har kommit fram till att sjukdomen lägger en betydande börda på den 

berörda individen. Påverkan sker fysiskt och psykiskt, men även socialt och 

ekonomiskt. Sjukdomen berör praktiska aspekter av vardagen så som vardagssysslor, 

arbetsförmåga, rörlighet och energi. Likväl påverkas de drabbade av smärta, trötthet 

och osjälvständighet. Hjärt-kärlsjukdom är den ledande orsaken till mortalitet och 

morbiditet globalt. Med hjälp av preventivt arbete och förbättrade behandlingar har 

antalet människor som överlever hjärtinfarkter ökat under de tre senaste decennierna 

(Norekvål et al., 2007).  

 

Fernandez, Salamonson, Griffiths, Juergens och Davidson (2008) visar i sin studie att 

patienter har bristfälliga kunskaper om orsaker till hjärt-kärlsjukdom och riskfaktorer. 

Att modifiera riskfaktorer är väsentligt för att kunna förhindra utveckling av hjärt-

kärlsjukdom. Medvetenhet om riskfaktorer är en nyckelfaktor för att möjliggöra detta. 

Det finns två typer av riskfaktorer, de som inte är påverkbara och de som är 

påverkbara. De faktorer som inte går att påverka inkluderar ålder, kön och tidigare 

hjärt-kärlsjukdom inom familjen. Påverkbara faktorer är rökning, blodtryck, 

kolesterolvärde, fysiskt aktivitet och övervikt. Att modifiera riskfaktorer bidrar till att 

åderförfettning reduceras och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom bromsas (Fernandez 

et al., 2008).  
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Fernandez et al. (2008) påvisar vidare att kunskapsnivån angående hjärt-kärlsjukdom 

påverkas av sociodemografiska faktorer som utbildning, ålder, civilstånd och kön. 

Hög kunskapsnivå har samband med ökat hälsofrämjande beteende. Interventioner 

som hjärtrehabilitering, kurser efter genomgången operation, kliniker ledda av 

sjuksköterskor och handledning i modifiering av riskfaktorer har visat sig öka 

patienternas kunskapsnivå. Det är viktigt att bedöma patienternas kunskaper eftersom 

de ofta underskattar allvaret i sjukdomen, vilket gör att de inte genomför nödvändiga 

livsstilsförändringar. Patienter med hjärt-kärlsjukdom har ibland uppfattningen att de 

blivit botade efter en behandling, exempelvis en operation. Denna uppfattning kan 

relateras till kort sjukhusvistelse, snabb behandlingsprocedur och uteblivet behov av 

öppen hjärtkirurgi (Fernandez et al., 2008).  

 

Livneh (1999) skriver om förnekandet som patienter använder sig av, vilket är en 

mänsklig försvarsmekanism, för att hantera sin rädsla för döden. Det framkom att 

detta beteende främst präglade den akuta fasen och tiden på sjukhuset. Förnekande 

påverkar sinnesstämningen och funktionsnivån, eftersom rädslan och ångesten 

minskar, men det kan vara skadligt i det långa loppet. Användning av 

problembaserade strategier för att hantera situationen, en optimistisk syn, ihärdighet 

och en känsla av sammanhang länkades samman med ökad psykosocial anpassning. 

Sensibilisering och emotionsbaserade strategier kopplades till ökad psykosocial 

ångest (Livneh, 1999).  

 

Forskning kring människans hjärt-kärlsjukdomar utgick i början från unga, vita män. 

Resultaten överfördes vidare till andra grupper (Emslie, 2005). Idag har forskare 

fördjupat sig mer inom hjärtsjukdomars påverkan på andra grupper än män. Det är 

viktigt då det har visat sig finnas skillnader i incidens, symtombild, återhämtning och 

rehabilitering mellan kvinnor och män (Emslie, 2005).  

 

Kvinnor som överlever hjärtinfarkt är mindre tillfreds med sin allmänna hälsa än 

friska kvinnor enligt en studie av Norekvål, et al. (2007). De sjuka kvinnorna 

upplever sämre fysisk hälsa, har få möjligheter till rekreation, är mer beroende av 
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vården för medicinsk behandling och känner av bröstsmärtor i större utsträckning än 

män. Kvinnorna känner sig också trötta och har mindre energi jämfört med före 

infarkten. Under återhämtningen omvärderar kvinnorna sina liv och tar sig an nya 

prioriteringar, vilket ökar det psykosociala välbefinnandet. Dock finns det lite 

beskrivet om återhämtningen bland kvinnor och de flesta återhämtningsstudierna är 

gjorda på män. Att motivera kvinnorna till att delta i en rehabiliteringsgrupp kan ge 

dem styrka och minska den börda de upplever (Norekvål et al., 2007). 

 

Kunskapen angående riskfaktorer hos kvinnor är ganska undermålig (Fernandez et al., 

2008), vilket kan relateras till att de inte har lika stor tillgång till relevant information 

som män (Norekvål et al., 2007). Emslie (2005) har funnit att kvinnor har en tendens 

att förneka sina riskbeteenden och samtidigt överskatta männens riskbeteenden. 

Kvinnor anser sig vara i riskzonen först när de har samma riskbeteende som hänger 

ihop med den traditionella bilden av en patient med hjärt-kärlsjukdom. Den klassiska 

bilden av en patient med hjärt-kärlsjukdom är en man som är överviktig, rökare, 

inaktiv, har dåliga matvanor och är röd i ansiktet. Kvinnor kan därför ha svårt att känna 

igen sig då deras självbild inte stämmer överens med stereotypen. Den typiska bilden 

av en person som drabbas av en hjärtinfarkt innefattar dramatiska bröstsmärtor, ofta 

följt av en kollaps. Både män och kvinnor kan därför ha svårt för att ta symptomen på 

hjärtinfarkt som inte följer mallen på allvar (Emslie, 2005). Vid kärlkramp har kvinnor 

och män en snarlik symptombild, men det är oklart om kvinnor har samma 

smärtfrekvens som män (Sveriges Kommuner och Landsting, 2007). Vid hjärt-

kärlsjukdom drabbas kvinnor främst av symptom som andfåddhet, illamående och 

yrsel. Kvinnor nämner inte bröstsmärtor som ett symptom lika ofta som män (Hovelius 

& Johansson, 2004). 

 

När det gäller män, har män i 50-60 års-åldern fyra gånger så stor chans att drabbas av 

hjärtinfarkt som kvinnor (Sveriges Kommuner och Landsting, 2007). Vidare vill män 

ogärna diskutera sin hälsa och vill inte uppfattas som svaga, omanliga, inkapabla eller 

maktlösa, vilket utgör en stressfaktor för män. De vill bli av med denna stämpel genom 

att göra saker som de ansåg vara manliga, till exempel att skotta snö och lyfta tungt. 

När männen känner av symptom söker de råd från sina partners, som ofta råder de att 
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söka hjälp. Männen ser livsstilsförändringarna de måste genomföra på grund av sin 

hjärt-kärlsjukdom som något familjen gör gemensamt. De kan slappna av och vila 

hemma då de kan skilja mellan arbetstid och fritid (Emslie, 2005). 

 

Emslie (2005) har funnit att en del kvinnor upplever att de prioriterar familjen framför 

sin egen hälsa och vill inte uppfattas som en börda med sin oro. Kvinnor i klimakteriet 

tar illa vid sig när deras hjärt-kärlsjukdom blir diagnostiserad som muskelspasmer, oro, 

matsmältningsbesvär, stress eller åldrande. Samtidigt undviker kvinnor att söka vård för 

att de inte vill uppfattas som oroliga, hypokondriska och okunniga. Kvinnorna söker 

hjälp senare och får hjälp senare jämfört med män  

 

2.1 Transition 

Inom omvårdnadsvetenskapen har vårdforskaren Meleis utvecklat en teori om 

transition, som betyder övergång. Karakteristiskt för transition är att det handlar om 

processer och förändringar relaterat till identitet, relationer, kroppslig kapacitet samt 

kognitiva förmågor och beteendemönster. Transition kräver att personen i övergången 

ska ha förmåga att ta till sig ny kunskap, förändra sitt beteende och därmed förändra 

definitionen av sig själv. Transitioner kan vara av utvecklande karaktär, 

situationsanpassade eller händelser relaterade till hälsa och sjukdom. Flera faktorer som 

påverkar övergångsprocessen är omständigheter av mening, förväntningar, 

kunskapsnivåer, färdigheter, miljö, nivåer av planering samt känslomässig och fysiskt 

välmående (Meleis, 1997).  

 

En klassisk transition relaterat till ålder är övergången från barndomen till tonåren och 

övergången från ung vuxen till mogen vuxen (Meleis, 1997).  Social och kulturell 

transition handlar om exempelvis migration eller att gå i pension (Meleis et al., 2000). 

Meleis (1997) menar att även dödsfall eller födslar tvingar fram transition då roller 

förändras inom familjer. Detta beror på att sociala roller måste bestämmas eller 

omdefinieras. Sådan omdefiniering sker genom hela livet och i livets alla stadier. 

Människor går från att vara singlar till att bli gifta, från barnlöshet till att bli föräldrar 

och från gemenskap till att bli ensamstående vid dödsfall, osv. Transition påverkar 
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hälsan eftersom hela meningen av upplevelsen av transition och alla faktorer som spelar 

in, ger konsekvenser. Vad dessa konsekvenser blir för själva individen påverkar även 

dennes anhöriga (Meleis, 1997).  

 

En transition som är relevant för sjukvården är när en individ går från frisk till sjuk där 

fysiska och psykiska sjukdomar kan påverka människan (Meleis, 1997). Transition 

relaterat till sjukdomsupplevelser handlar om övergången mellan diagnostisering och 

behandling samt mellan rehabilitering och återhämtning. Förändringar i hälsostatus kan 

tillhandahålla tillfällen för förbättrat välmående eller exponera individer för en ökad 

risk för ohälsa. Båda situationerna kan trigga processen av transition. Mönster av 

transition inkluderar om patienten genomgår en eller flera övergångar. Det är viktigt att 

veta om övergångarna överlappar varandra och vad för slags övergångar som sker. Det 

kan vara så att en transition påverkar hur patienten ser på sig själv och sina andra 

övergångar (Meleis et al., 2000). 

 

Hur människan hanterar övergången och hur omgivningen påverkar den är 

fundamentala frågor för sjuksköterskan (Meleis, 1997). Transition är resultatet av 

förändringar i livet, hälsan, relationer och omgivningen. Sjuksköterskan är oftast den 

primära vårdgivaren till patienter och anhöriga som genomgår olika transitioner. 

Sjuksköterskan arbetar med människor som genomgår olika transitioner där främst 

övergångarna sker inom områdena utveckling, hälsa och sjukdom, situationsanpassning 

och organisation (Meleis et al., 2000).  

 

3 PROBLEMFORMULERING 

Att ha en hjärt-kärlsjukdom påverkar den drabbades livssituation. Det finns skillnader 

mellan kvinnor och män gällande symptom och upplevelser kring hjärt-kärlsjukdom. 

Tidigare kunskap har applicerats på kvinnor trots att forskningen huvudsakligen utgått 

från män. Genom att belysa kvinnans situation utifrån ett transitionperspektiv kan 

vårdpersonalens förståelse öka och sjuksköterskor kan få bättre möjlighet att 

individanpassa omvårdnaden.  
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4 SYFTE 

Att beskriva kvinnors upplevelser av hjärtinfarkt utifrån ett transitionperspektiv.  

 

5 METOD 

 

5.1 Design 

Denna studie är en deskriptiv litteraturstudie. Underlaget utgörs därför av studier med 

kvalitativ metod. Litteraturstudien syftar till att öka förståelsen för patienters 

upplevelser och erfarenheter (Polit & Beck, 2008). Materialet som analyserades erhölls 

genom att söka efter vetenskapliga artiklar som använt intervjuer som insamlingsmetod. 

Samtliga tio artiklar har skrivits med hjälp av innehållsanalys. Åtta av tio artiklar har 

utöver innehållsanalys skrivits med hjälp av en ansats. Dessa ansatser inkluderar 

tolkande fenomenologisk ansats (n=1), fenomenologisk-hermeneutisk ansats (n=2), 

grounded theory (n=1), feministisk teori (n=3) och naturalistisk design (n=1).  

 

5.2 Urval 

För att undvika metodfel grundat i författarnas egen förförståelse eller preferenser har 

kriterier för de vetenskapliga artiklar som ska ingå i studien tagits fram (Friberg, 2006). 

Dessa var att de skulle vara vetenskapligt granskade studier, vara intervjustudier med 

kvinnor över 18 år som drabbats av hjärtinfarkt och publicerade 1999-2010.  

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Innan datainsamlingen testade sig författarna fram med olika sökord för att undersöka 

vilka sökord som genererade användbart material. Datainsamling utfördes sedan genom 

en sökning efter vetenskapliga artiklar i databaserna CINAHL, MEDLINE, AMED 

(Alternative Medicine), Academic Search Elite och CINAHL Plus (se Tabell 1). 

Huvudorden heart disease, myocardial infarction och heart attack kombinerades med 

orden lived experience, living with, women, coping, understanding och experience. 

Sökningarna genererade ett visst antal träffar. Titlarna lästes igenom och när titeln 
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passade syftet lästes även abstraktet. Verkade artikeln passande lästes den grundligt och 

inkluderades i studien om den mötte inklusionskriterierna.  

 

Tabell 1. Sökresultat i databaserna CINAHL, MEDLINE, AMED (Alternative 

Medicine), Academic Search Elite och CINAHL Plus. 

Sökning Sökord Antal träffar Antal utvalda 

artiklar 

1 heart disease AND 

living with 

60 1 

2 heart disease AND 

lived experience 

11 1 

3 heart disease AND 

women AND 

understanding 

57 1 

4 heart disease AND 

coping AND 

women 

21 2 

5 heart attack AND 

women AND 

experience 

52 1 

6 myocardial 

infarction AND 

women AND 

coping 

33 1 

7 myocardial 

infarction AND 

managing AND 

women 

12 2 

Ännu en artikel tillkom genom manuell sökning av referenslistorna på de utvalda 

artiklarna. 
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5.4 Artikelpresentation 

Det slutgiltiga underlaget för litteraturstudien presenteras i Tabell 2. Tio kvalitativa 

studier finns representerade. Sex hade samlat in sina data via semistrukturerade 

intervjuer, tre via berättande intervjuer och en studie hade genomfört observationer av 

gruppsamtal. Studierna var publicerade mellan 1999-2008.  

 

Tabell 2. Artikelöversikt över artiklarna som ingår i studien.  

 Författare, år, titel & land Syfte Metod Urval 

1 Albarran et al. (2007). ´It was not 

chest pain really, I can't explain 

it!’ An exploratory study on the 

nature of symptoms experienced 

by women during their 

myocardial infarction. 

Storbritannien. 

Att utforska hur symptomens 

karaktär upplevs av kvinnor 

före och under hjärtinfarkten.  

Semi-strukturerade 

intervjuer.  

Innehållsanalys. 

12 kvinnor 

2 Fleury et al. (2001).Women´s 

Experience Following a Cardiac 

Event: The Role of the Self in 

Healing. USA. 

Att identifiera och beskriva 

kvinnors upplevelse av att 

skapa ett nytt jag efter att ha 

blivit diagnostiserade med 

kranskärlssjukdom.   

Gruppintervju.   

Innehållsanalys. 

Etnografisk studie. 

 

Naturalistisk 

design. 

13 kvinnor 

3 Holliday et al. (2000). Women's 

experience of myocardial 

infarction. Australien. 

Att upptäcka de underliggande 

processer som påverkar 

kvinnors beslut att söka hjälp 

för symptom av hjärtinfarkt. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

Grounded theory. 

16 kvinnor 

4 Jackson et al. (2000).Women 

recovering from first-time 

myocardial infarction (MI): a 

feminist qualitative study. 

Australien. 

Att utforska upplevelsen av 

återhämtningsfasen i en grupp 

kvinnor som drabbats av och 

överlevt en hjärtattack för 

första gången. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

Feministisk 

teoretisk ansats. 

10 kvinnor 

5 LaCharity, L. A. (1999). The 

experiences of younger women 

with coronary artery disease. 

USA. 

Hur upplever yngre 

premenopausala kvinnor det att 

bli diagnostiserade med 

kranskärlssjukdom?  

Djupintervjuer.  

Innehållsanalys. 

11 kvinnor 
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6 Kristofferzon et al. (2007). 

Striving for balance in daily life: 

experiences of Swedish women 

and men shortly after a 

myocardial infarction. Sverige. 

Att beskriva hur det dagliga 

livet upplevs hos kvinnor och 

män de första fyra till sex 

månaderna efter en hjärtinfarkt.  

Semi-strukturerade 

intervjuer.  

Innehållsanalys. 

20 kvinnor 

och 19 män 

7 Kristofferzon et al. (2008). 

Managing Consequences and 

Finding Hope – Experiences of 

Swedish Women and Men 4-6 

Months After Myocardial 

Infarction. Sverige. 

Att beskriva hur det dagliga 

livet upplevs hos kvinnor och 

män fyra till sex månaderna 

efter en hjärtinfarkt och deras 

förväntningar på framtiden. 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer.  

Innehållsanalys. 

20 kvinnor 

och 19 män 

8 Svedlund et al. (2001). Women’s 

narratives during the acute phase 

of their myocardial infarction. 

Sverige. 

Att belysa mening med den 

levda erfarenheten under den 

akuta fasen av en hjärtinfarkt 

så som den berättas av kvinnor 

under den akuta fasen av 

sjukdomen.  

Intervjuer. 

Innehållsanalys.  

Fenomenologisk 

och hermeneutisk 

ansats. 

10 kvinnor 

9 Svedlund et al. (2004). 

Myocardial infarction: narrations 

by afflicted women and their 

partners of lived experiences in 

daily life following an acute 

myocardial infarction. Sverige. 

Att belysa mening med den 

levda erfarenheten av det 

dagliga livet efter en akut 

hjärtinfarkt så som den berättas 

av de drabbade kvinnorna och 

deras partners.  

Berättande 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

Fenomenologisk 

och hermeneutisk 

ansats. 

9 kvinnor 

och deras 

partners 

10 White et al. (2007). How do 

women experience myocardial 

infarction? A qualitative 

exploration of illness perceptions, 

adjustment and coping. 

Storbritannien.  

Att utforska anpassningen i 

terner av kvinnors uppfattning 

av sin hjärtsjukdom, påverkan 

på relationer och de 

copingstrategier de använde.  

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

Tolkande 

fenomenologisk 

ansats. 

5 kvinnor 

 

5.6 Bearbetning och analys 

Steg 1: Graneheim och Lundman (2004) rekommenderar att all data som samlats in 

läses igenom flera gånger. Därför läste författarna igenom de tio artiklarna var för sig 

för att få en överblick över materialet. 
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Steg 2: Resultaten i artiklarna bearbetades genom att författarna skrev ner 

sammanfattade meningar av allt resultat i artiklarna, vilket kan beskrivas som att 

författarna tog fram meningsbärande enheter. Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver meningsbärande enheter som ord, meningar eller paragrafer som har likvärt 

innehåll och sammanhang. 

 

Steg 3: Författarna sammanfogade likvärdiga meningsbärande enheter till 

sammanhängande textstycken.  

 

Steg 4: Alla textstycken som handlade om något liknande placerades sedan in under 

olika kategorier av författarna. Graneheim och Lundman (2004) beskriver 

kategorisering som en gruppering av data som har något gemensamt. Kategorierna 

inspirerades av Meleis transitionteori och sorterades under rubrikerna hälsa, 

livsförändringar, relationer och omgivning.  

 

Steg 5: I resultatbearbetningen framgick att studierna relaterade till beskrivningen av 

upplevelser över tid, det vill säga av en process som handlade om förändring. Under 

varje rubrik placerade författarna kategorierna i ordning. Författarna sorterade med 

tiden före den akuta fasen, den akuta fasen, fortsatte med återhämtningen och avslutade 

med omvärderingsfasen.  

 

Steg 6: Författarna läste igenom textstyckena och kategorierna ytterligare för att 

säkerställa att de tidigare tolkningarna var trovärdiga och tillförlitliga.   

 

6 ETISKA ASPEKTER 

Det är viktigt att tänka över etiska aspekter vid genomförandet av en studie (Polit & 

Beck, 2008). I nio av tio artiklar framgår det att studien var godkänd av en etisk 

kommitté. I kvalitativ forskning finns en risk att forskaren omedvetet snedvrider eller tar 

materialet ur sitt sammanhang. Internationell forskning är dessutom skriven på engelska 
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och översätts i denna studie till svenska (Friberg, 2006). Författarna har strävat efter 

att ge en sann bild av materialet i samband med tolkning och översättning.  

 

7 RESULTAT 

En översikt över de fyra rubrikerna och de tolv kategorier presenteras i Tabell 3. En 

översikt över hur de artiklar som ingår i studien är representerade i resultatet 

presenteras i Bilaga 1.  

 

Tabell 3. Översikt över rubriker, som är inspirerade av Meleis transitionteori, och 

resultatets kategorier.  

       Transitionfaser 

 

 

Transitionområden 

Före den 

akuta 

fasen 

Under den akuta 

fasen 

Återhämtningsfasen Omvärderings-

fasen 

Hälsa Diffusa 

fysiska 

symtom 

Sjukdomsupplevelse  Fysisk försämring   

Livsförändring  Svårigheter med att 

förstå med vad som 

hänt  

Oro inför anpassningen 

till ett nytt liv 

 

Livsstilsförändringar  

En ny mening 

med livet  

Relationer  Vill inte vara en 

börda  

Vill inte vara en börda   

 

Behovet av stöd  

En förändrad 

roll i familjen  

Omgivning   Stöd från 

rehabiliterings-

gruppen 

  

Att börja arbeta igen 
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7.1 Hälsa 

Diffusa fysiska symptom före den akuta fasen: Kvinnorna kände av trötthet och 

obehag under aktiviteter redan innan hjärtinfarkten (Kristofferzon, Löfmark & 

Carlsson, 2007). Symptom uppstod antingen några timmar eller några veckor innan 

infarkten och kvinnorna upplevde diskreta symptom som ökad utmattning, 

sömnsvårigheter och andfåddhet i samband med fysisk ansträngning (Albarran, Clarke, 

Crawford, 2007).  

 

Kvinnor använde egenvård då symtomen inte upplevdes som hotfulla (Holliday, Lowe 

& Outram, 2000). Innan eller istället för att söka hjälp valde kvinnorna att ligga ner och 

vila, ta smärtlindrande tabletter eller annan medicinering och dricka vatten (LaCharity, 

1999). Egenvården upplevdes dock snart sakna effekt då symtomen blev värre 

(Holliday, Lowe & Outram, 2000).  

 

Sjukdomsupplevelse i den akuta fasen: Under själva hjärtinfarkten fick kvinnorna 

svårigheter att tala, andnöd, svettningar, kräkningar, diarré, yrsel, svaghetskänsla, tryck 

över bröstet, huggande smärta i bröstet och allmän värk (Holliday, Lowe & Outram, 

2000). 

 

När det gäller smärta, upplevde kvinnorna tung smärta i rygg och bröst som strålade ut i 

armarna och upp mot käkarna eller ut i fingrarna, men sällan i vänster arm, vilket hos 

män ofta är ett klassiskt symptom (Holliday, Lowe & Outram, 2000). Kvinnorna hade 

svårt att beskriva smärtans karaktär. Smärtan uppstod och var diffust spridd i bröst, 

rygg, nacke, överarmar, händer och mage (Albarran, Clarke, Crawford, 2007).  

 

Fysisk försämring i återhämtningsfasen: Eftersom kvinnorna fick avgränsade 

förmågor upplevde de att de förlorade delar av sin självständighet (White, Hunter & 

Holttum, 2007). De upplevde en fysisk försämring då kroppen inte var lika stark och 

kapabel som tidigare (Svedlund, Danielson & Norberg, 2001).  

 



 

  13 

Kvinnor tog det lugnt i början av återhämtningen, men i efterhand testade kvinnorna 

sina gränser. Främst genom olika aktiviteter, dels genom promenader och cykling, men 

också genom att genomföra hushållsarbete och hjälpa barnen (Kristofferzon, Löfmark 

& Carlsson, 2007). Kvinnor var tvungna att acceptera diagnosen och samtidigt 

acceptera sjukdomens närvaro och fysiska svagheter då de fick lära sig att balansera 

vardagen (LaCharity, 1999). Längre in i återhämtningsfasen blev kvinnorna fysisk 

starkare och fick bättre uthållighet. Denna fysiska förbättring ökade känsla av hälsa och 

välbefinnande (Jackson, Daly, Davidson, Elliott, Cameron-Traub, Wade, Chin & 

Salamonson, 2000).  

 

7.2 Livsförändring 

Svårigheter med att förstå vad som hänt i den akuta fasen: Kvinnorna blev 

överraskade av att de drabbades av en hjärt-kärlsjukdom. De drabbades av, för dem, 

otypiska symtom (LaCharity, 1999). Då symtomen utvärderades utifrån förförståelse, 

var det svårt att tolka dem, eftersom de inte följde det klassiska mönstret och inte 

motsvarade förväntningarna. Kvinnorna med kronisk sjukdom kopplade symptomen till 

sin kroniska sjukdom medan andra kopplade symptomen till åldringsprocessen, 

övervikt, hormonterapi, rökning, matsmältningsbesvär eller inaktivitet (Albarran, 

Clarke, Crawford, 2007). Situationen var både overklig och skrämmande. Kvinnorna 

var inte emotionellt inblandade och händelserna var långt borta (Svedlund, Danielson 

& Norberg, 2001). 

 

Kvinnorna blev slängda in i rollen som patient utan varning och det var svårt att ta sig 

an rollen som patient (Svedlund, Danielson & Norberg, 2001). Kvinnor hade svårt att 

acceptera diagnosen och det blev en förkrossande chock när de förstod att det var en 

hjärtinfarkt som de drabbats av (Albarran, Clarke, Crawford, 2007).  

 

De första dagarna på sjukhuset var dimmiga. När väl smärtan avtagit trodde de att allt 

var över och de fick svårt att tro att infarkten verkligen skett och kvinnorna trodde att 

de hade föreställt sig symtomen (Svedlund, Danielson & Norberg, 2001).  

 



 

14 

Oro inför anpassningen till ett nytt liv i återhämtningsfasen: Kvinnorna ville komma 

hem från sjukhuset så fort som möjligt (Svedlund, Danielson & Norberg, 2001). 

Samtidigt kände kvinnorna att de förlorade en livlina när de skrevs ut från sjukhuset 

(White, Hunter & Holttum, 2007), men de var trots detta glada över att få komma hem 

igen (Jackson, Daly, Davidson, Elliott, Cameron-Traub, Wade, Chin & Salamonson, 

2000). Kvinnorna kände oro inför anpassningen till ett nytt liv, behandling, utskrivning 

och återinsjuknande. En del kvinnor kände dessutom fortfarande av symtom en tid efter 

det akuta insjuknandet och associerade symtomen till depression och oro (White, 

Hunter & Holttum, 2007). Tankar om döden var väldigt skrämmande, och kvinnorna 

fruktade ett återinsjuknande, vilket gjorde att de kände sig osäkra (Svedlund, Danielson 

& Norberg, 2001).  

 

Livsstilsförändringar i återhämtningsfasen: Kvinnorna var tvungna att komma till en 

slutsats kring sina upplevelser efter att ha varit i en livshotande situation. De fick 

förståelse för vad som hänt och insåg samtidigt att begränsningar kunde bli aktuella 

(Svedlund, Danielson & Norberg, 2001). Diagnosen berörde hela livet för kvinnorna 

(LaCharity, 1999) och efter utskrivning blev det svårt att bryta livslånga vanor. 

Kvinnorna upplevde att de föll tillbaka i gamla mönster (White, Hunter & Holttum, 

2007). Den nya vardagen innebar både fysiska och psykiska utmaningar. Flera kvinnor 

kände behov av mer struktur i livet och ville återvinna rollen som de tidigare haft 

(Fleury, Sedikides & Lunsford, 2001). Livsstilsförändringar handlade främst om 

rökning, stresshantering, kost och fysisk aktivitet. De fick uppmuntran och stöd att leva 

hälsosammare av omgivningen (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008).  

 

En ny mening med livet i omvärderingsfasen: Kvinnorna tog sin hälsa för givet innan 

infarkten och de såg nu vad som verkligen var viktigt, vilket gjorde att de omvärderade 

sina drömmar och mål (Fleury, Sedikides & Lunsford, 2001). Kvinnorna var nära 

döden, men var tacksamma över att de överlevt och att de fått en andra chans. De 

upptäckte en ny mening med livet och kunde uppskatta att leva. Insikten om att de inte 

levt livet fullt ut tidigare, gjorde att de värderade livet och sig själva högre (Svedlund, 

Danielson & Norberg, 2001). 
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Kvinnorna hade en ny öppenhet till sin identitet och sökte efter möjligheter där de 

kunde omdefiniera sig själva. De såg till sina styrkor och började lita på sig själva och 

sina förmågor för att skapa en ny mening. Bland annat skapade de egna mål och 

fokuserade på aktiviteter som gav mening med livet. De valde att se möjligheter istället 

för hinder och var öppna för förändring. Humor gav stöd vid motgångar och 

framgångar. I slutänden lärde sig kvinnorna att skratta åt sig själva och strunta i 

samhällets idealbild av värde och skönhet (Fleury, Sedikides & Lunsford, 2001). När 

det gällde framtiden, kunde de beskriva mål och hur de skulle uppnå målen (Jackson, 

Daly, Davidson, Elliott, Cameron-Traub, Wade, Chin & Salamonson, 2000).       

 

7.3 Relationer 

Vill inte vara en börda i den akuta fasen och i återhämtningsfasen: I samband med 

att symptom uppstod, tänkte kvinnorna att de skulle gå över och väntade därför med att 

söka hjälp. De undanhöll att de inte mådde bra för att inte störa eller oroa andra. När de 

väl sökte råd från familjen fick de rådet att söka hjälp (Kristofferzon, Löfmark & 

Carlsson, 2007). Kvinnorna tänkte på ett liknande sätt även efter infarkten i samband 

med att återhämtningen började. De oroade sig mer för andra och hur de anhöriga 

skulle hantera situationen än sig själva. De drog sig för att oroa och störa omgivningen 

med sina tankar, känslor. De höll istället dessa för sig själva. När de kände sig ledsna 

och ville gråta gjorde de det när det var ensamma hemma (Svedlund, Danielson & 

Norberg, 2001).  

 

Behovet av stöd i återhämtningsfasen: Kvinnorna utvecklade egna stödjande nätverk 

där partners, familj och vänner ingick. Kvinnorna hade behov som kamratskap, 

emotionellt stöd, samt hjälp med vardagssysslor och dagliga aktiviteter, vilket de fick 

genom dessa relationer (Jackson, Daly, Davidson, Elliott, Cameron-Traub, Wade, Chin 

& Salamonson, 2000).  

 

Trots motsättningar och fruktan för att relationer skulle påverkas negativt av 

insjuknandet, gjorde sjukdomen att par kom närmare varandra. Partnern gav stöd till 

kvinnan utifrån kvinnans förutsättningar och hjälpte till i hushållet (Svedlund & 

Danielsson, 2004). 
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En förändrad roll i familjen i omvärderingsfasen: Kvinnorna var vana vid att ge 

istället för att ta emot vård (Svedlund, Danielson & Norberg, 2001). Kvinnorna kände 

att deras roll som ansvarstagare fråntogs dem och de var motvilliga till att överge sin 

roll som skyddande och stöttande (White, Hunter & Holttum, 2007). Efter insjuknandet 

blev kvinnorna mer beroende av andras hjälp, vilket upplevdes svårt (Svedlund, 

Danielson & Norberg, 2001). Från början såg kvinnan sjukdomen som ett 

misslyckande. De vill klara sig själva och fatta sina egna beslut och inte bli tillsagda 

vad de skulle göra. Deras partner ville veta vad de gjorde på dagarna (Svedlund & 

Danielsson, 2004). 

 

Hjärtinfarkten förändrade kvinnornas familjeroll (Jackson, Daly, Davidson, Elliott, 

Cameron-Traub, Wade, Chin & Salamonson, 2000) och de kände sig skyldiga för att de 

tog upp plats. Samtidigt var de arga på sig själva för att de förtryckt sina egna behov i 

flera år (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). Kvinnorna tänkte om angående sin 

roll och insåg att de inte nödvändigtvis skulle återta hela ansvaret för hushållet 

(Jackson, Daly, Davidson, Elliott, Cameron-Traub, Wade, Chin & Salamonson, 2000).   

 

7.4 Omgivning 

Stöd från rehabiliteringsgruppen i återhämtningsfasen: Kvinnorna litade på andras 

styrka innan de hittade sin egen. De sökte också nya, mer passande kontakter som gav 

känslomässigt stöd (Fleury, Sedikides & Lunsford, 2001). Kvinnorna fick stöd från 

andra kvinnor i rehabiliteringsgruppen och det var nyttigt att byta erfarenheter med 

andra i samma situation (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007). Alla kvinnor 

deltog inte i rehabiliteringsgruppen. En del såg inte syftet med det och en del kunde inte 

bestämma sig (Jackson, Daly, Davidson, Elliott, Cameron-Traub, Wade, Chin & 

Salamonson, 2000). För de som deltog, upplevdes rehabiliteringen som positiv, då 

kvinnorna fick ett nytt perspektiv när de såg andras anpassning, framsteg och 

motivation. De fick också möjlighet att värdera den delade upplevelsen med andra och 

fick en ökad förståelse för sig själva (White, Hunter & Holttum, 2007).  
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Att börja arbeta igen i återhämtningsfasen: Kvinnorna kände en viss oro för att gå 

tillbaka till arbetet och att utsättas för stress (Jackson, Daly, Davidson, Elliott, 

Cameron-Traub, Wade, Chin & Salamonson, 2000). Dessutom oroade de sig över att 

arbetskollegorna skulle få en negativ uppfattning av dem (White, Hunter & Holttum, 

2007). Många kvinnor ville komma tillbaka till arbetet på grund av ekonomiska skäl, 

men också som en del av att upprätthålla sin identitet. Flera kvinnor kunde dock inte 

återgå till heltidsarbete på grund av symtom och utmattning som påverkade 

arbetsförmågan (LaCharity, 1999). De kvinnor som kunde börja arbeta igen upplevde 

svårigheter då det var svårt att få tillfälle till vila under arbetsdagen. Anpassningen gick 

således inte som förväntat (White, Hunter & Holttum, 2007), men kvinnorna kände att 

de fick stöd från kollegor och chefer (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008).  

 

8 DISKUSSION 

 

8.1 Metoddiskussion 

Polit och Beck (2008) beskriver kriterier som bygger upp förtroendet för en kvalitativ 

studie. Dessa är trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet. Trovärdighet handlar om 

tolkningen av data. Forskare måste sträva efter att ge en sann bild av all data och 

tolkningen av den. Pålitlighet handlar om att liknande resultat ska kunna växa fram om 

studien skulle replikeras. Överförbarhet handlar om huruvida resultatet kan överföras 

eller appliceras i en annan miljö eller på andra grupper. Data ska beskrivas på ett sådant 

sätt att läsare kan utvärdera hur resultatet kan överföras eller appliceras. 

Metoddiskussionen är skriven med dessa kriterier i åtanke.  

 

Resultatet lyfter fram kvinnors upplevelse av hjärtinfarkt, genom att studera tio 

kvalitativa artiklar. Sex hade samlat in sina data via semistrukturerade intervjuer, tre via 

berättande intervjuer och en studie hade genomfört observationer av gruppsamtal. 

Således hade nio studier av tio snarlika metoder och bedömdes därför vara jämförbara. 

Nio artiklar av tio handlar om hjärtinfarkt medan en handlar om kransartärssjukdom. 

Denna artikel behölls då de två sjukdomarna kan anses vara jämförbara, men även för 
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att artikeln på ett tillfredsställande sätt beskrev kvinnors upplevelse av hjärt-

kärlsjukdom.  

Internationell vetenskap publiceras på engelska, denna uppsats skrivs på svenska 

(Friberg, 2006). Det är utmaning att översätta från ett språk till ett annat och samtidigt 

behålla den inre meningen av materialet. Dessutom är studien gjord på kvalitativ data 

och har tolkats. Människors förförståelse kan påverka när kvalitativ data ska tolkas 

(Polit & Beck, 2008). För att reducera risken för dessa två problem, läste författarna 

artiklarna var för sig, för att sedan träffas för att jämföra sina uppfattningar och komma 

fram till en gemensam slutsats.  

 

De tio artiklarna som ingick har liknande resultat vilket ger starkare evidens (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006). Detta ökar också troligheten att ett liknande resultat 

skulle växa fram om studien replikerades. 

 

Resultaten bör kunna gälla även andra kvinnor än de som representeras i studierna. Det 

kanske även stämmer för andra patienter med akut insjuknande i andra sjukdomar.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Hjärt-kärlsjukdom är ett väl utforskat område. Forskningen har tidigare främst utgått 

från män. Det finns dock skillnader i incidens, symtombild, återhämtning, 

rehabilitering och påverkan på livssituationen mellan kvinnor och män. Uppsatsen 

belyser kvinnors upplevelse av hjärtinfarkt utifrån ett transitionperspektiv. Chaboyer, 

James och Kendall (2005) skriver att transition handlar om förändring, exempelvis då 

en människa går från ett tillstånd till ett annat. Meleis (1997) skriver att resultatet av 

transition är en förändring i identitet, relationer, kroppslig kapacitet, och 

beteendemönster. Transition kräver att personen i övergången ska ha förmåga att ta 

till sig ny kunskap, förändra sitt beteende och därmed förändra definitionen av sig 

själv.  

 

Transition uppfattas distinkt i kvinnornas upplevelse av att gå igenom hjärtinfarkt. 

Kvinnorna blir hastigt inkastade i rollen som patient och övergår från att vara frisk till 
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att vara sjuk. Hjärtinfarkten får kvinnorna att gå igenom en personlig transition där 

kvinnornas tidigare prioritering och värderingar synas. Delar av kvinnornas identitet 

genomgår omdefiniering och de skaffar sig en ny kroppsuppfattning. Meleis et al. 

(2000) menar att olika transitoner kan överlappa varandra och påverka varandra och 

författarna finner det tydlig att det sker parallella transitioner efter hjärtinfarkten för 

kvinnorna. Delvis att lära känna sin kropp på nytt men också att behöva förändra sin 

sociala roll. Meleis (1997) menar att även processen av transition påverkar hälsan 

eftersom hela meningen av upplevelsen av transition och alla faktorer som spelar in, 

ger konsekvenser. Dessa konsekvenser blir olika och uttrycker sig individuellt hos 

varje individ, men de påverkar också de anhöriga och vardagslivet som kvinnorna ska 

tillbaka till (Meleis, 1997).  

 

Kvinnorna ansåg sig ha huvudansvaret för familjen, vilket gjorde dem ovilliga att 

överge den rollen och bli beroende av andra. Resultatet stöds vidare av Emslie (2005) 

som menar att individer som drabbats av hjärtinfarkt måste ta sig an en ny roll som 

partner, förälder och anställd. Kvinnornas motvillighet till att överge sin tidigare roll 

kan bero på att den är starkt kopplad till identiteten. Tanken stöds av Hovelius och 

Johansson (2004), som skriver att människor uppfostras att integrera könstypiska 

beteenden med sin egen personlighet och göra rådande normer till sina egna. 

Hovelius och Johansson (2004) ger också en alternativ förklaring då de menar att 

samhällets uppdelning av två kön i sig skapar skillnader. Det blir naturligt att 

associera något med antingen kvinnligt eller manligt. Författarna tror att kvinnorna 

känner krav från samhället på att vara de främsta vårdgivarna och att inte låta sig bli 

omhändertagna.  

 

Resultatet visar att kvinnorna med tiden blev tvungna att tänka om och ta sig an en ny 

roll i processens slut. Meleis (1997) menar att omdefiniering av roller sker genom 

hela livet men också igenom hela sjukdomsprocessen. Kvinnornas beskrivning av sin 

sjukdom och vägen tillbaka till vardagen med återhämtning ser författarna som en 

process. En övergripande uppfattning kvinnorna hade var att de inte ville vara eller 

uppfattas som en börda av sin omgivning och familj. Flertalet kvinnor såg sin 

sjukdom som en börda och som en svaghet som de inte ville tynga sin familj med. 
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Kvinnorna höll även fysiska symptom och känslor för sig själva, både före och efter 

infarkten. Emslie (2005) skriver på ett liknande sätt att kvinnor minimerar sina 

symptom och problem för att inte vara en börda för omgivningen. Dessutom oroade 

de sig för hur familjen skulle hantera situationen medan kvinnorna var på sjukhuset. 

Det liknar det King och Arthur (2003) kom fram till, det vill säga att kvinnor ser till 

andras välbefinnande före sitt eget. Det framkommer att kvinnorna väntar med att 

söka hjälp och uppmärksammar inte sina symptom eftersom de fokuserar på andras 

behov före sina egna.  

 

Meleis (1997) skriver att en persons identitet och definition av sig själv förändras 

under en transition. Det visar sig i denna studie med att kvinnorna börjar se sig själva 

och sin kropp i ett nytt ljus. Norekvål et al. (2007) skriver också om hur identiteten 

förändras efter en hjärtinfarkt och att kvinnor omvärderar sina liv och tar sig an nya 

prioriteringar under återhämtningen. Denna studies resultat påvisar att kvinnorna var 

tvungna att komma till en slutsats kring sina upplevelser efter att ha varit i en 

livshotande situation. De kom fram till att de före den livshotande situationen tagit 

hälsa för givet och att de nu hade fått en andra chans. Konsekvens av händelserna 

mynnade ut i att kvinnorna omvärderade sitt liv och upptäckte en annorlunda eller ny 

mening med livet. De insåg att de måste fokusera på det som är viktigt, de skapade 

nya prioriteringar, förbättrade sin livsstil och började ta hand om sig själva.  

 

Kvinnorna i denna studie uttrycker att de fann svårigheter med att bryta sina gamla 

vanor och ändrade sitt beteendemönster. Meleis menar att en förändring i 

beteendemönster är en naturlig följd av en transition då individen försöker 

omdefiniera sig själv (Meleis, 1997). Baldacchino (2010) har funnit att en rädsla för 

döden kan vara en motivation för patienter att förändra sin livsstil då de inser hur 

värdefullt livet är. Meleis (1997) menar att under processens gång är det också 

nödvändigt att ta sig an ny kunskap för att kunna hantera och förstå den transition 

som sker.  
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Hjärt-kärlsjukdom påverkar den praktiska aspekten av vardagslivet (Norekvål et al., 

2007). Kvinnorna hade ett ökat behov av praktiskt hjälp, vilket utgjorde en utmaning 

för patienten och dennes familj (Chaboyer et al., 2005). En reflektion kring detta är 

att det måste ha varit en stor utmaning för familjen då kvinnan tidigare kan ha haft en 

övervägande och bestämmande roll gällande ansvar i hemmet. Det ökande behovet av 

stöd och hjälp kan relateras till de återkommande hälsoproblemen som kvinnorna 

måste hantera som en del av sin vardag. Bröstsmärtor, försämrad fysisk förmåga, 

trötthet och utmattning är den symtombild som kvinnorna upplever efter sin 

hjärtinfarkt och en tid under återhämtningsprocessen (Brink, Karlson & Hallberg, 

2006). Meleis (1997) påpekar vidare att en transition inom en förändrad hälsostatus, 

kan resultera i förändrad kroppslig kapacitet. Resultatet i denna studie uppvisar att 

under återhämtningen prövar kvinnorna sin fysiska förmåga för att kunna anpassa sig 

till sina nya förmågor och begränsningar. Författarna kan förstå att kvinnornas testade 

sina gränser när de var på bättringsvägen, vilket kan ses det som något naturligt. Att 

lära känna vad kroppen är kapabel till och var gränsen går när den kroppsliga 

kapaciteten har förändrats är en förutsättning för att leva vidare. 

 

8.3 Slutsats 

I samband med hjärtinfarkt går kvinnorna igenom en transition. De går från att vara 

friska till att vara sjuka. Under återhämtningsfasen går de från att vara sjuka till att vara 

friska. Den stereotypa bilden av en patient med hjärtinfarkt och uppfattningen av 

typiska symptom påverkar kvinnornas beteende negativt när symptom uppstår. Livet 

förändras för kvinnorna då de upplever en fysisk försämring efter hjärtinfarkten och 

måste anpassa sig till ett nytt liv. Med tiden omvärderar kvinnorna sina liv, vilket 

resulterar i en ny identitet och ny roll i familjen. Sammanfattningsvis gör hjärtinfarkten 

att kvinnorna upplever en personlig förändring inom flera områden i samband med att 

deras hälsostatus förändras.  

 

8.4 Klinisk betydelse 

Denna studie belyser kvinnors upplevelse av att drabbas av hjärtinfarkt ur ett 

transitionprocessen från frisk till sjuk. Materialet kan i sin tur ge upphov till 
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frågeställningar som framtida forskning kan besvara. Resultatet av den aktuella 

studien kan komma att ge sjuksköterskor en djupare inblick i hjärtsjuka kvinnors 

situation. Denna kunskap kan ge sjuksköterskor möjlighet att bättre förstå och stödja 

de drabbade kvinnorna. 

 

8.5 Förslag på vidare forskning 

Kvinnor och män har en del olika symptom när de drabbas av hjärt-kärlsjukdom. 

Forskningen har börjat beröra detta område, men fördjupad kunskap om detta är av 

stort värde. Det framkom också att kvinnorna har ett informationsbehov om sitt 

tillstånd som vården har svårt att tillmötesgå. Det skulle kunna vara av värde att 

undersöka om ökad en kunskapsnivå skulle kunna förbättra kvinnornas situation.  
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10 BILAGOR 

Bilaga 1. Artikelrepresentation. Tabellen visar hur artiklarna representeras i studien. 

Före den akuta fasen 

Diffusa fysiska symptom 

före den akuta fasen 

X  X  X X     

Under den akuta fasen 

Sjukdomsupplevelse i den 

akuta fasen 

X  X  X X  X   

Svårigheter med att förstå 

vad som hänt i den akuta 

fasen 

X  X  X   X   

Livsstilsförändringar i den 

akuta fasen 

 X  X X X X X  X 

Vill inte vara en börda i 

den akuta fasen 

     X     

  

Albarran, 

et al. 

(2007). 

Fleury, et 

al. 

(2001). 

Holliday, 

et al. 

(2000). 

Jackson, et 

al. (2000). 
LaCharity. 

(1999). 
Kristofferzon, et 

al.  (2007). 
Kristofferzon, 

et al. (2008). 
Svedlund, et 

al. (2001). 
Svedlund, 

et al. 

(2004). 

White, et 

al. 

(2007). 
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Återhämtningsfasen 

Vill inte vara en börda i 

återhämtningsfasen 

     X X X X  

Behovet av stöd i 

återhämtningsfasen 

 X  X X  X X X X 

Stöd från 

rehabiliteringsgruppen i 

återhämtningsfasen 

 X  X  X    X 

Att börja arbeta igen i 

återhämtningsfasen 

   X X  X   X 

Oro inför anpassningen till 

ett nytt liv i 

återhämtningsfasen 

   X  X  X X X 

Fysisk försämring i 

återhämtningsfasen 

X X  X X X  X  X 

Omvärderingsfasen 

En ny mening med livet i 

omvärderingsfasen 

 X  X X X X X X X 

En förändrad roll i 

familjen i 

omvärderingsfasen 

 X  X X X X X X X 

 


