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SAMMANFATTNING
Bakgrund: I Sverige drabbas nära lika många kvinnor som män av hjärtinfarkt, trots detta 
är vården formad till större delen för män. Kort tid på sjukhus innebär att återhämtningen 
sker i huvudsak på egen hand i hemmet. Sjuksköterskans uppgift är att ge patienten verktyg 
för att klara av att återhämta sig i största möjliga mån. 
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa kvinnors upplevelse och erfarenheter av 
återhämtning efter hjärtinfarkt.    
Metod: En systematisk litteraturstudie utfördes. 13 kvalitativa artiklar inkluderades. 
Diskussionen utgick från omvårdnadsteorier om känsla av sammanhang, lidande och hälsa.
Resultat: Kvinnorna var ofta chockade efter de fått diagnosen, de trodde främst att män 
drabbades av hjärtinfarkt. De upplevde begränsningar i form av trötthet, existentiell rädsla 
och påtvingade livsstilsförändringar men ansträngde sig för att behålla självständigheten. 
Kvinnorna upplevde ofta att stöd och information från vården var bristfällig, och att männen 
fick bättre vård. När kvinnorna accepterat sin diagnos och livsstilsförändringarna kunde de 
börja se framåt och insåg att de kunde återfå hälsa. Resultatet presenteras med våra 
kategorier som rubriker och underkategorier som underrubriker.
Slutsats: För att kvinnorna ska kunna få en så bra återhämtning som möjligt krävs att de får 
relevant information om sin sjukdom, vad de kan utföra för att få bättre hälsa och få råd och 
stöd för hur de ska klara av sin nya situation. Vård och rehabiliteringsprogram brister idag  i 
att uppfylla de kraven. 

Nyckelord: Återhämtning, hjärtinfarkt, kvinnor, upplevelse.



INLEDNING ......................................................................................................................1

BAKGRUND......................................................................................................................1

HJÄRTINFARKT .................................................................................................................1
Kvinnor och hjärtinfarkt .......................................................................................1
Behandling vid insjuknandet .................................................................................2
Återhämtning genom rehabilitering ......................................................................2

TEORETISK REFERENSRAM .......................................................................................4

HÄLSA I ETT SAMMANHANG ..............................................................................................4
Figur 1. Individens hälsopositioner ( Eriksson, 1989) ...............................................5

LIDANDE ..........................................................................................................................5

PROBLEMFORMULERING ...........................................................................................6

SYFTE................................................................................................................................7

METOD..............................................................................................................................7

SÖKNINGSFÖRFARANDE OCH URVAL..................................................................................7
Tabell 1. Sökningar i Cinahl ..................................................................................9
Tabell 2. Sökningar i PsychInfo .............................................................................9
Tabell 3. Sökningar i Pubmed................................................................................9

KVALITETSGRANSKNING ...................................................................................................9
ANALYS..........................................................................................................................10

Tabell 4. Analysförfarande ..................................................................................11
FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN..............................................................................12

RESULTAT......................................................................................................................12

UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT DRABBAS AV OHÄLSA ....................................12
Chock inför diagnosen ........................................................................................12
Acceptera diagnosen...........................................................................................13

UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV BEGRÄNSNINGAR FÖR ÅTERHÄMTNING..................13
Trötthet...............................................................................................................13
Bibehålla självständigheten.................................................................................14
Begränsningar orsakade av livsstilsförändringar .................................................15
Begränsningar orsakade av rädsla .......................................................................16

UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV STÖD....................................................................17
Stöd från anhöriga ..............................................................................................17
Stöd från vården .................................................................................................17
Stöd från hjärtrehabiliteringsprogram..................................................................18
Stöd från kvinnor i samma situation....................................................................19

UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV EGNA RESURSER FÖR ÅTERHÄMTNING ...................19
Att hitta sig själv.................................................................................................19



Hopp inför framtiden ..........................................................................................20

DISKUSSION...................................................................................................................21

RESULTATDISKUSSION ....................................................................................................21
METODDISKUSSION.........................................................................................................25

SLUTSATSER .................................................................................................................28

FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING....................................................................29

REFERENSER.................................................................................................................30

    BILAGA 1. MALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV KVALITATIVA STUDIER
    BILAGA 2. ARTIKELMATRIS



1

INLEDNING

Enligt färsk statistik drabbas årligen cirka 36 000 personer i Sverige av hjärtinfarkt, och 

närmre hälften av dessa är kvinnor. År 2010 drabbades 41 kvinnor dagligen av hjärtinfarkt i 

Sverige. Cirka 11000 människor avlider på grund av en hjärtinfarkt i Sverige varje år, omkring 

4800 av dem är kvinnor (Hjärt- Lung fonden, 2010). Vårdtiden på sjukhus efter behandling av 

hjärtinfarkt är relativt kort och den största återhämtningen sker i hemmet (Fridlund & Hilding, 

2000). Allvin (2009) beskriver post-operativ återhämtning efter till exempel bukkirurgi och 

ortopediska ingrepp. Återhämtningen, det vill säga att återgå till det normala psykiska, fysiska, 

sociala och vardagliga funktionerna efter behandlingen upplevs som en mödosam process för 

många patienter. Viktiga faktorer i återhämtningsprocessen beskrivs som individuell 

information, hjälp och stöd från andra samt få tid för återhämtning. 

BAKGRUND

Hjärtinfarkt
Hjärtinfarkt är en irriversibel skada som uppstår på grund av minskat blodflöde och syrebrist i 

hjärtmuskelcellerna. Ofta beror det på att det bildas en trombos i kranskärlen, som vanligtvis 

orsakas av att plack brister (Vasko, 2007). Symptomen yttrar sig ofta som arytmier och 

smärtor i bröstet. Smärtorna strålar ofta ut mot armar och käke och varar längre än 15 minuter. 

Det är även vanligt med kallsvett och illamående vid en allvarlig infarkt. Det förekommer 

dock att smärtan är lokaliserad till buken eller helt uteblir. Andra symptom kan vara plötslig 

trötthet, yrsel eller andfåddhet. Diagnos fastställs genom kliniska symtom, EKG, blodprover 

samt i svårtolkade fall även myocardscintografi (Hedner, 2010). Enligt Sundström (2010) är 

de modifierbara riskfaktorerna för att få en hjärtinfarkt hypertoni, hyperlipedemi, diabetes 

samt rökning. 

Kvinnor och hjärtinfarkt
Forskning på kardiovaskulära sjukdomar inkluderar oftast bara män, och är inte överförbar på 

kvinnor på grund av biologiska skillnader (Schenck-Gustafsson, 2003b). Kvinnor drabbas av 

hjärtinfarkt i samma utsträckning som män, men insjuknar i regel cirka 10-20 år senare. 

Olikheter mellan kvinnor och män som drabbas av hjärtinfarkt beror på skillnader i 

metabolism och energilagring. Kvinnor insjuknar senare än män i koronarsjukdom på grund 

av att östrogenet har en skyddande effekt på kärlväggen. Jämfört med män har kvinnor ett 

mindre hjärta och smalare kranskärl i förhållande till kroppsvikt. Kvinnor har ofta symptom
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som inte är typiska för män när de får en hjärtinfarkt. Mäns symptom på hjärtinfarkt är 

bröstsmärtor med eventuell utstrålning i armen i 15-20 minuter. Även unga kvinnor med 

hjärtinfarkt har ofta dessa symptom, men prevalensen för unga kvinnor som får hjärtinfarkt är 

låg. Äldre kvinnor upplever oftare trötthet och andfåddhet vid hjärtinfarkt men detta är mindre 

utforskat. Kvinnor får oftare icke-Q-vågsinfarkter och icke-fatala tysta hjärtinfarkter. Vid 

insjuknandet får kvinnor mindre doser av morfin och trombolys och mortaliteten är högre 

(Schenk-Gustafsson, 2003a). Kvinnor har också en annan farmakokinetik än män, främst på 

grund av att de har mer fettvävnad och mindre blodmängd. De har mindre nytta av 

trombocythämmande medel för att förebygga hjärtinfarkt. De löper också större risk att få 

biverkningar av vissa läkemedel (Vinge, 2003). 

Behandling vid insjuknandet 
När diagnosen är ställd behandlas patienten för närvarande med stora doser acetylsalicylsyra 

(ASA) (Persson, 2003). ASA hämmar trombocytaggregationen, det vill säga hindrar bildandet 

av en ny trombos och att trombosen som orsakade hjärtinfarkten byggs på ytterligare (Lunell, 

2001). Det är också viktigt att ge smärtstillande eftersom det hjälper patienten att känna sig 

lugn och lindrar bröstsmärtan. Trombolys, det vill säga ett starkt propplösande läkemedel kan 

även vara framgångsrikt om det ges inom 24 timmar. Ballongvidgning (till exempel PCI) 

utförs vid kontraindikation mot trombolys (Persson, 2003).

Det finns inga generella regler kring mobiliseringen efter hjärtinfarkt, utan hänsyn tas utifrån 

patientens individuella hälsotillstånd, utbredning av myokardiesvikt och andra komplikationer. 

Vanligtvis påbörjas mobiliseringen efter två dagar. Patienten börjar försiktigt med vardagliga 

sysselsättningar såsom att klä sig själv, till mer ansträngande träning med hjälp av 

sjukgymnast. Vid en mindre hjärtinfarkt kan utskrivning ske efter 4-5 dagar. Ofta görs en 

riskbedömning med arbetsprov innan utskrivning, främst för att bedöma risk för instabil 

koronarsjukdom men även för att kunna göra en plan för rehabilitering. Patienten får även

information om eventuell fortsatt medicinering, riskfaktorer samt råd om livsstilsförändring 

(Persson, 2003). 

Återhämtning genom rehabilitering
Rehabilitering efter hjärtinfarkt delas in i tre faser. Första fasen är de akuta åtgärder som görs i 

ambulansen och på sjukhuset. Andra fasen omfattar tre till sex månader efter utskrivning då 

patienten försöker återfå sina normala funktioner och bli fysiskt oberoende av andra. Tredje 

fasen är resten av livet, då patienten strävar efter att bibehålla sin fysiska förmåga och undvika 

riskfaktorer som kan bidra till en ny infarkt eller försvårad hjärtsvikt. Hjärtrehabilitering har 
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funnits sedan 1940-talet, men det var först runt 1980 som fysisk aktivitet rekommenderades 

och började ingå som en del i rehabiliteringen. Rehabiliteringen fokuserar på medicinska, 

fysiologiska, kliniska, psykologiska och sociala insatser som kräver teamarbete. Teamet kan 

bestå av dietister, kardiologer, sjuksköterskor, sjukgymnaster och kuratorer (Fridlund & 

Hilding, 2000).

Det finns olika former av hjärtrehabilitering som kan innehålla kostrådgivning, motion, 

krishantering, rökavvänjning, stresshantering och psykologiskt stöd. Syftet är att deltagarna 

ska stötta och få stöd av varandra i rehabiliteringen (Fridlund & Hildingh, 2000). I Sverige är 

hjärtrehabiliteringsprogrammen ofta landstingsanknutna (Hambraeus, 2010). Cirka 70-80 % 

av patienterna kan återuppta en normal livsföring och återgå till sitt arbete, förutom de som har 

ett tungt kroppsarbete. 8-10 % får myokardieskador som gör det omöjligt att återgå till vanlig 

livsföring. 10-20 % känner att de har svårt att gå tillbaka till arbete på grund av psykologiska 

skäl. I dessa fall kan det hjälpa med rehabilitering i grupp och sjukgymnastik, eftersom den 

sortens träning ofta har en tydlig positiv effekt hos patienterna (Persson, 2003).  

Vi väljer att använda ordet återhämtning synonymt med rehabilitering. Rehabilitering 

definieras som åtgärder som hjälper personer med förvärvade funktionsstörningar till ett så 

normalt liv som möjligt (Lundh & Malmquist, 2009). Rehabilitering är återanpassning som 

innefattar personens sociala, psykiska, fysiska och yrkestekniska situation. Det är en person 

som rehabiliteras, inte en skada (Lindskog, 2008). 

I och med kortare vårdtider och utskrivning i ett tidigare skede är det till stor del patientens 

eget ansvar att rehabiliteras efter sin hjärtinfarkt (Fridlund & Hildingh, 2000). Kvinnor har 

svårare att rehabiliteras efter hjärtinfarkt och drabbas oftare av depressioner och panikångest, 

vilket i sig påverkar hjärtsjukdomens prognos negativt (Schenck-Gustafsson, 2003c). Ståhle 

(2003) beskriver att kvinnor är mindre benägna att delta i rehabiliteringsprogram och inte 

remitteras i lika stor utsträckning som män. Kvinnor har lägre funktionsstatus än män vid 

rehabiliteringsstart, samt upplever fler begränsningar i det dagliga livet än vad män gör. 

Därför tjänar kvinnor mer på att delta i rehabiliteringsprogram för att återhämta sig och återfå 

hälsa
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TEORETISK REFERENSRAM

Hälsa i ett sammanhang
Antonovsky (2005) menar att hälsa är beroende av individens känsla av sammanhang, 

KASAM. KASAM delas upp i de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. När en person utsätts för stressorer, negativa eller positiva, är det individens 

KASAM som avgör hur personen påverkas av detta. Begriplighet innebär att på ett strukturerat 

sätt begripa vad som sker istället för att bara uppleva ett kaotiskt brus. Hanterbarhet är vilka 

resurser man har som person, antingen egna inre resurser eller yttre resurser i form av till 

exempel anhöriga eller religion. En person som har hög hanterbarhet upplever sig inte som ett 

offer, eller att livet är orättvist. Meningsfullhet är den komponent som Antonovsky (2005) 

menar är den viktigaste. Det innebär att vara engagerad i något som känns betydelsefullt, och 

som påverkar hälsan. De som har något att kämpa för och som är värt att lägga ner energi på, 

att offra annat för, har möjlighet att vinna begriplighet och hanterbarhet. En person med hög 

meningsfullhet möter utmaningar och olyckliga upplevelser med inställningen att göra det 

bästa av situationen och försöka hitta en mening i det som inträffat.

Hälsa och sjukdom är inte varandras motsatser. En människa kan vara sjuk men ändå uppleva 

hälsa, likaväl som en människa kan var frisk och uppleva ohälsa (Eriksson, 1987). Eriksson 

(1989) menar att hälsa är ett tillstånd av friskhet, sundhet och en känsla av välbefinnande, men 

det behöver inte innebära frånvaro av sjukdom. Enligt modellen ”individens hälsopositioner”, 

visar x-axeln känslan av välbefinnande eller illabefinnande, och y axeln förekomst eller 

frånvaro av dysfunktionella yttringar. Position A betyder att personen i fråga är sjuk men har 

genom acceptans av sjukdomen en förmåga att kunna känna sig sund. Position B i figuren 

innebär frånvaro av sjukdom samt en känsla av hälsa. Position C innebär att personen i fråga 

känner sig sjuk och att han/hon saknar hälsa, men visar ingen sjukdomsbild. Position D 

innebär att personen är sjuk samt upplever ohälsa. Se figur 1.
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Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl.

Figur 1. Individens hälsopositioner ( Eriksson, 1989)

Enligt Eriksson (1989) har människan fyra kraftkällor till hälsa. De är relationen till sig själv, 

relationen till andra, relationen till naturen och relationen till Gud. Relationen till sig själv 

innebär att känna sig själv och vara medveten om sina begär. Människan måste först älska sig 

själv för att kunna älska någon annan, för detta krävs att ha blivit bekräftad som människa. 

Relationen till andra innebär att vara medmänniska, att kunna älska och ta emot kärlek från en 

annan människa. Relationen till naturen innebär att vara ett med naturen. Människan ansvarar 

för allt levande och naturen ger människan hälsa tillbaka. Relationen till Gud innebär att 

kunna hämta kraft i sin religion, sin tro. Tro, hopp och kärlek är kärnan i hälsoprocessen. Tron 

ger människan mod och kraft. Hoppet ger människan tröst samt förhoppning och vilja om att 

saker kan förändras (Eriksson 1989). Kärleken är kärleken till livet, att kunna ge och ta emot 

kärlek (Eriksson 1987). Hand i hand med sjukdom och ohälsa följer även lidande (Eriksson, 

2001).

Lidande
Eriksson (2001) menar att lidande är en del av livet. Lidandet kan endast besegras genom att 

lida. För att lindra och vinna över sitt lidande behövs tro, hopp och kärlek. Eriksson (2001) 

skiljer på sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande kan vara kroppslig 

smärta som är relaterad till sjukdom eller behandling. Kroppslig smärta kan enligt Eriksson 

driva en människa till andlig och själslig död. Sjukdomslidande kan även vara själslig smärta 

som beror på exempelvis förnedring, skam eller skuld. Det kan till exempel inträffa om 
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patienten känner att han/hon själv har orsakat sjukdomen. Vårdlidande uppkommer om en 

patient blir felaktigt behandlad av en vårdgivare. Till exempel att som patient bli kränkt 

genom att nonchaleras eller inte bli sedd. Kränkning kan också vara att patientens värdighet 

och integritet inte blir respekterade i samband med vårdutövandet. Att vårdgivaren utövar 

fördömelse eller straff mot patienten kan också ge vårdlidande. Detta kan ske om vårdgivaren 

straffar patienten genom utebliven vård eller inte är empatisk, om hon/han tycker patienten är 

besvärlig, eller inte passar in i ramen av hur en patient bör uppföra sig. Vårdlidande kan också 

inträffa om patienten blir utsatt för maktutövning och tvingas göra saker mot sin vilja, eller 

inte bli tagen på allvar när denne är i beroendeställning av vårdgivaren. Om patienten inte få 

den vård som behövs, antingen via slarv eller vanvård kan det innebära vårdlidande. 

Livslidande är ett lidande som berör människans livssituation, till exempel att tro att man ska 

dö. Det är relaterat till att leva, att vara människa. Eriksson menar att den starkaste formen av 

livslidande är att uppleva att tillvaron är kärlekslös, speciellt när man söker efter kärlek. För 

att kunna lindra lidande är det viktigt att våga möta lidandet, att trösta, stödja, vara ärlig, att 

förmedla hopp eller dela hopplösheten (Eriksson 2001).

PROBLEMFORMULERING

Hjärtinfarkt är ett sjukdomstillstånd som numera är lika vanligt hos kvinnor som hos män. 

Skillnaden är att kvinnor ofta insjuknar senare i livet, samt att symptomen ofta skiljer sig åt 

(Schenk-Gustafsson, 2003a). Att kvinnor har andra symptom än män vid hjärtinfarkt kan leda 

till att symptomen ej tas på allvar, då nuvarande forskning fortfarande har mannen som norm 

för att ställa diagnos (Schenck-Gustafsson, 2003b). Det finns en risk att kvinnor med 

hjärtinfarkt själva inte söker vård i tid eller att vårdpersonalen inte tar symptomen på allvar. 

Att inte bli tagen på allvar av vårdpersonalen kan leda till ett vårdlidande för patienten enligt 

Eriksson (2001). När diagnosen väl är ställd finns numera behandlingsmetoder som gör att 

patienter med diagnostiserad hjärtinfarkt vårdas relativt kort tid på sjukhus, och att 

återhämtningen därför till största delen sker i hemmet (Fridlund & Hildingh, 2000). Forskning 

visar att det tar längre tid för kvinnor att återhämta sig än för män (Schenk-Gustafsson, 2003)

och att kvinnor är mindre benägna att delta i rehabiliteringsgrupper för att återfå hälsa (Ståhle, 

2003). För att känna hälsa menar Antonovsky (2005) att individens känsla av sammanhang är 

central och att meningsfullhet är den viktigaste faktorn för att uppnå hälsa. Frågan är hur vi 

som sjuksköterskor kan stärka hälsa och minska lidande samt påverka återhämtningen hos 

kvinnor som har drabbats av hjärtinfarkt? Ett sätt är att analysera aktuell omvårdnadsforskning 
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för att få kunskap om dessa kvinnors upplevelse av återhämtning efter hjärtinfarkt. Denna 

kunskap kan senare användas i det praktiska arbetet som sjuksköterska för att ge dessa kvinnor 

det stöd de önskar för att återställa hälsan. 

SYFTE

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa kvinnors upplevelser och erfarenheter av 

återhämtning efter hjärtinfarkt, efter utskrivning från sjukhus.

METOD

En systematisk litteraturstudie valdes som metod. Syftet med en systematisk litteraturstudie är 

att identifiera vetenskaplig forskning inom ett visst område. Utgångspunkten är en tydlig 

problemformulering, systematiska sökningar, kvalitetsgranskning, analys och 

sammanställning av vetenskapliga artiklars resultat (Forsberg & Wengström, 2008). 

Vår utgångspunkt var formulering av ett problem och ett syfte. Därefter bestämde vi 

inklusionskriterier och definierade sökord som kunde vara relevanta för vårt problemområde, 

samt gjorde systematiska sökningar i olika databaser. Enligt Axelsson (2008) ska sökningen 

vara så avgränsad att alla abstracts kan läsas för att kunna avgöra vilka artiklar som är 

relevanta för syftet. Vi läste titlarna och valde att läsa relevanta abstracts. I de artiklar där 

abstracten motsvarade vårt syfte lästes artiklarna i fulltext eller beställdes via 

universitetsbiblioteket. Databassökningarna kompletterades med en manuell sökning. Enligt 

Willman och Stoltz (2002) bör det förutom en databassökning göras en manuell sökning för att 

den systematiska sökningen ska vara komplett. Efterhand uppstod våra exklusionskriterier. 

När vi läst igenom artiklarna exkluderades vissa artiklar bort eftersom de inte uppfyllde vårt 

syfte. De som uppfyllde vårt syfte gick vidare till kvalitetsgranskning och sedan till analys. 

Analysen sammanställdes till ett resultat som till sist diskuterades i resultatdiskussionen. 

Sökningsförfarande och urval
Sökningarna utfördes under februari 2011. Vi använde oss av databaserna Cinahl, PubMed, 

PsycInfo och SweMed +. Vi valde att söka i Cinahl på grund av att den är omvårdnadsinriktad. 

PsycInfo valdes för att den innehåller psykologisk forskning inom bland annat omvårdnad. 

Databasen PubMed valdes för att den innehåller medicin- och omvårdnadsforskning (Forsberg 

& Wengström, 2008). 
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Våra svenska sökord var hjärtinfarkt, återhämtning och upplevelse. Databaserna katalogiserar 

artiklar efter ord eller termer, så kallade MeSH-termer (Willman & Stoltz, 2002). Svensk 

MeSH översatte våra sökord till engelska enligt följande: hjärtinfarkt: myocardial infarction, 

återhämtning: recovery of function (som vi förkortade till ”recovery” på grund av uteblivna 

sökträffar). Ordet upplevelse fick inga träffar i Svensk MeSH. Vid handledning på 

högskolebiblioteket rekommenderades vi att använda ordet ”attitude” för upplevelse. I varje 

databas skrev vi därefter in MeSH-termer för att få fram databasens förslag på sökord som vi 

sedan använde. Kombinationen av sökord visas i tabeller 1, 2 och 3.

I databasen Cinahl begränsades sökningen till kvinnor, peer reviewed och explode. Peer 

reviewed innebär att artiklarna är granskade (Willman & Stoltz, 2002) och explode innebär att 

även underordnade termer av sökordet inkluderas. I PsycInfo begränsades sökningen till 

kvinnor och peer reviewed. I PubMed begränsades sökningen till kvinnor och human, 

eftersom databasen även har vetenskapliga artiklar om djur. I PubMed är det inte möjligt att 

enbart söka på granskade artiklar, därför gick vi till Ulrich web där det framgår om 

tidskrifterna är vetenskapliga, vilket innebär att artiklarna är granskade. Sökningarna i 

databaser visas i tabeller 1, 2 och 3.

Inklusionskriterier var kvinnor som genomgått en hjärtinfarkt, med fokus på tiden efter 

utskrivning från sjukhus, som kunde vara allt från en vecka till flera år. Artiklarna skulle vara 

vetenskapliga, kvalitativa, samt skrivna på svenska eller engelska. Vi valde att använda 

artiklar från de senaste 15 åren eftersom det blev få träffar på de senaste fem eller tio åren. 

Inklusionskriterier används för att koncentrera litteratursökningen till en hanterbar mängd och 

relevanta artiklar. Inklusionskriterierna ska vara bestämda innan sökningen påbörjas eftersom 

justeringar kan påverka sökningens giltlighet (Willman & Stoltz, 2002). Under 

sökningsprocessen uppstod exklusionskriterierna. Vi valde att exkludera artiklar som handlade 

om mäns upplevelser av återhämtning efter hjärtinfarkt. En artikel (Svedlund & Axelsson, 

2000) beskrev kvinnors samt deras makars upplevelser av kvinnans hjärtinfarkt, där valde vi 

att exkludera makarnas upplevelser.

Databassökningen kompletterades med manuell sökning genom en genomgång av artiklarnas 

referenslistor, som genererade ytterligare tre artiklar. Manuell sökning innebär till exempel att 

gå igenom referenslistor, vetenskapliga tidskrifters innehållsförteckningar eller att ta kontakt 
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med forskare inom det valda området (Östlundh, 2006). Sammanlagt resulterade det i 13 

artiklar som gick vidare till kvalitetsgranskning. 

Tabell 1. Sökningar i Cinahl
Datum Sökord Antal 

träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

11-02-01 Myocardial infarction 6482

11-02-01 Recovery 3521

11-02-01 Attitude   60981

11-02-01 Myocardial infarction 
AND recovery AND 
attitude 

19 19 14 8 4
(3,4,5,7)

Tabell 2. Sökningar i PsychInfo
Datum Sökord Antal 

träffar
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar

Utvalda 
artilar

11-02-07 Myocardial infarctions 669

11-02-07 Attitudes+ (databasens 
förslag) 

63203

11-02-07 Recovery 31857

11-02-04 Myocardial infarctions 
AND attitudes AND 
Recovery 

25 25 20 5 1 
(12)

Tabell 3. Sökningar i Pubmed
Datum Sökord Antal 

träffar
Lästa 
titlar

Lästa 
abstrakt

Lästa 
artiklar

Utvalda artiklar

11-02-08 attitude 103888

11-02-08 myocardial infarction 55337

11-02-08 recovery 67372

11-02-08 recovery AND 
myocardial infarction 
AND attitude

62 62 41 15 7
(1,2,3,4,,8,10,13)

Not: Siffrorna inom parantes under ”utvalda artiklar” anger vilket nummer den aktuella 
artikeln har i artikelmatrisen. Artiklarna 6, 9, 11 hittades genom manuell sökning och finns 
inte med i sökningstabellerna.

Kvalitetsgranskning
Utgångspunkten för kvalitetsgranskningen av artiklarna var Willman & Stoltzs (2002) mallar 

men vi valde att ta bort frågorna ”Råder analysmättnad?” och ”Genereras teori?”. Se bilaga 1.

Frågan om analysmättnad valde vi att ta bort eftersom vi anser att vi inte har tillräcklig 

metodkunskap för bedömningen. Frågan om teori genereras valde vi att ta bort eftersom den 

endast är relevant vid grounded theory-studier. Artiklarna bedömdes genom att sätta poäng på 

alla ja-frågor i granskningsmallen. Generellt värderades frågorna till ett poäng men frågan om 

etisk granskning ansåg vi var viktigast och den värderades därför till tre poäng. Artiklar med 
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14-15 poäng (cirka 90-100 % positiva svar) bedömde vi som hög kvalitet. 11-13 poäng (cirka 

70- 89 %) bedömde vi som medelkvalitet och 10 poäng eller mindre (cirka 70-0% positiva 

svar) som låg kvalitet. Totalt bedömdes 7 artiklar med hög kvalitet, 6 artiklar med 

medelkvalitet och ingen med låg kvalitet. Alla 13 artiklar gick därmed vidare till analys. (Se 

bilaga 2, Artikelmatris).

Analys 
Analysen grundar sig på kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Det innebär enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) att resultatet får växa fram under analysen istället 

för att arbeta efter en i förväg utarbetad mall. I analysen sökte vi efter kvinnors upplevelser

och erfarenheter av återhämtning. Först läste vi igenom artiklarna var för sig för att få en 

överblick av resultatet. Överblicken visade att de centrala upplevelserna kvinnorna hade av 

återhämtning efter hjärtinfarkt var upplevelser av stöd eller brist på stöd samt begränsningar i 

vardagen. När vi fått en överblick över kvinnornas upplevelser och erfarenheter läste vi 

igenom artiklarna upprepade gånger och färgmarkerade det vi tyckte hörde ihop, till exempel 

upplevelser av rädsla, upplevelser av stöd, upplevelser av livsstilsförändringar och upplevelser 

av förbättring. Alla artiklar var på engelska och vi översatte till svenska så noggrant vi kunde 

för att inte missförstå innebörden. Vi tog ord eller meningar som vi tyckte innehöll relevant 

resultat i förhållande till syftet. De blev våra meningsenheter, som placerades i en tabell. 

Meningsenheterna kondenserades och kodades och sorterades in i underkategorier och i 

kategorier. Det resulterade i cirka 170 meningsenheter som kondenserades och blev 60 olika 

koder, 12 underkategorier och slutligen 4 kategorier, som redovisas i tabell 4.



11

Tabell 4. Analysförfarande

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategor
i 

Kategori 

Kvinnorna sa att de hade blivit överraskade 
och kände misstro över sin diagnos.

Överraskade och kände 
misstro över diagnosen

Misstro och 
överraskning 
över diagnos

Chock inför 
diagnos

Upplevelser 
och 
erfarenheter av 
att drabbas av 
ohälsa

Acceptera vad som hade hänt hänger ihop 
med processen när kvinnorna förstod att de 
hade haft en hjärtinfarkt och de undrade då 
vad detta betydde för dem. Det började 
också försöka finna en mening med 
händelsen.

Accepterade vad som hänt 
i processen då de förstod 
att de haft hjärtinfarkt. 
Försökte hitta mening i det

Hitta mening i 
dagnos

Acceptera 
diagnos

Berättelserna avslöjade att kvinnorna inte 
klarade sig lika bra som innan 
hjärtinfarkten, de kände sig utmattade och 
undvek tunga hushållssysslor.

Klarade inte lika mycket 
längre, blev utmattade och 
undvek tunga 
hushållssysslor

Anpassade 
sysslor efter 
vad de orkade

Trötthet Upplevelser 
och 
erfarenheter av 
begränsningar 
för 
återhämtningHjärtinfarkten hade förändrat kvinnornas 

roll i familjen, efterhand som kvinnorna 
förbättrades, kände de sig obekväma med 
att familjen gjorde allting åt dem. De 
kämpade för att återfå sin självständighet.

Familjerollen förändrades 
och de blev obekväma 
med allt familjen gjorde åt 
dem. Kämpade för 
självständighet

Familjerollen 
påverkas, 
kämpar för 
självständighet

Behålla 
självständighet
en

Med en livsomvälvande händelse som 
orsakade begränsningar kände vissa 
kvinnor att de var tvungna att släppa vissa 
delar i sin livsstil i ett försök att 
framgångsrikt tillfriskna från sin 
hjärtinfarkt.  

Ge upp vissa saker i sin 
livsstil för att kunna 
försöka tillfriskna

Livsstilsföränd
ringar

Begränsningar 
orsakade av 
livsstilsförändr
ingar

Upplevde förvirring, rädsla och osäkerhet 
efter utskrivning. Rädsla för döden, för 
framtiden, för återfall, för vardagliga 
aktiviteter och hur de påverkas av 
sjukdomen

Förvirring, osäkerhet. 
Rädsla för döden, återfall, 
hjärtsvikt och hur det 
påverkar vardagen.

Rädsla för 
återfall och 
död

Begränsningar 
orsakade av 
rädslor

Flera av deltagarna i studien kände ett stöd 
att familjen var närvarande.

Stöd av att familjen var 
närvarande.

Stöd från 
familj

Stöd från 
anhöriga

Upplevelser 
och 
erfarenheter av 
stödStöd via information fick de via broschyrer 

och från sköterskor som erbjöd 
information om deras sjukdom.

Stöd och information från 
både broschyrer och 
vårdpersonal

Information 
från vården

Stöd från 
vården

Alla utom en av sex deltagare i studien 
deltog i ett hjärtrehabiliteringsprogram, de 
tyckte att det var en positiv upplevelse.

Många deltog i 
hjärtrehabiliterings-
program och var nöjda.

Nöjda med 
rehab-program

Stöd från 
hjärtrehabiliter
ings-program

Alla kvinnorna tyckte att det var viktigt 
med stödnätverk och få sin upplevelse 
bekräftad under deras 
återhämtningsprocess. Det alla viktigaste 
var att träffa och diskutera med andra 
kvinnor som också hade haft hjärtinfarkt.

Viktigt med stödnätverk 
samt att få upplevelsen 
bekräftad. Viktigt att träffa 
andra kvinnor i samma 
situation.

Kontakt med 
kvinnor i 
samma 
situation

Stöd från 
kvinnor i 
samma 
situation

Medan de strävade efter balans var det 
viktigt att behålla självkänslan. När de 
försökte återfå kontroll över sin situation 
insåg de sitt egenvärde.

Insåg sitt egenvärde när de 
försökte få kontroll över 
situationen

Inser sitt eget 
värde

Att hitta sig 
själv

Upplevelser
och 
erfarenheter av 
egna resurser 
för 
återhämtningHur kvinnorna såg på sin återhämtning 

ändrades med tiden. De accepterade och 
mötte begränsningarna när de uppkom, och 
blev säkra på att det skulle återhämta sig.

Accepterade 
begränsningar efterhand, 
var säkra på att bli 
återhämtade

Positiva trots 
begränsningar

Det nya livet 
och hopp inför 
framtiden
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Forskningsetiska överväganden
Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör etiska överväganden utföras innan arbetet med 

studien påbörjas. Det är till exempel viktigt att redovisa alla artiklar och presentera alla 

resultat som är relevanta för syftet, även resultat som inte stödjer egna åsikter. Vi har 

analyserat och redovisat resultatet så neutralt vi har förmått genom att inte lägga in egna 

åsikter samt att vi inte dolt eller lyft bort delar av resultat som vi ansåg inte passade in. Vi har 

redovisat textens kontext i de fall det har haft inverkan på betydelsen. Enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) är det viktigt att inte förvränga betydelsen genom att ta en text ur 

dess kontext. 

RESULTAT

Resultatet visade upplevelser och erfarenheter av återhämtning efter hjärtinfarkt efter 

utskrivning från sjukhus ur drabbade kvinnors perspektiv. Kvinnorna hade varit hemma i allt 

från någon vecka upp till några år. Kvinnorna upplevde ofta chock när de drabbades av 

hjärtinfarkt och hade svårt att acceptera diagnosen. De upplevde begränsningar i form av 

trötthet, existentiell rädsla och påtvingade livsstilsförändringar men kämpade för att behålla 

sin självständighet. Kvinnorna upplevde att de fick bra stöd från anhöriga men upplevde ofta 

att stöd och information från vården var bristfällig, och att män fick bättre vård. När kvinnorna 

accepterat sin diagnos och livsstilsförändringarna kunde de börja se framåt och insåg att de 

kunde återfå hälsa. Resultatet presenteras med våra kategorier som rubriker och 

underkategorier som underrubriker (Se tabell 4, Analysförfarande).

Upplevelser och erfarenheter av att drabbas av ohälsa

Chock inför diagnosen
Att drabbas av ohälsa kom ofta som en chock hos kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt, och de 

hade svårt att tro att det var sant. Det hände att kvinnor kände misstro över diagnosen (Doiron-

Maillet & Meagher-Stewart, 2003; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002; Mendes, Roux & 

Ridosh, 2010; Sutherland & Jensen, 2000; Worrall-Carter, Jones & Driscoll, 2005) som även 

kunde bekräftas av både vårdpersonal och närstående (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 

2003). Kvinnorna trodde att det var främst män som drabbades av hjärtinfarkt (Kerr & 

Fothergill-Bourbonnais, 2002). I Sutherland och Jensens (2000) studie fick vissa kvinnor först 

fel diagnos.
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Acceptera diagnosen
Kvinnorna hade ofta svårt att acceptera att de drabbats av ohälsa på grund av föreställningar 

kring symtom och diagnosen av hjärtinfarkt. De hade inte de kända hjärtinfarktssymtomen 

som män vanligtvis har och var därför tveksamma till att de verkligen fått rätt diagnos (Day & 

Batten, 2006; Driscoll et al., 2006; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002; Mendes et al., 2010; 

Sutherland & Jensen, 2000). Föreställningar om att kvinnor inte drabbas av hjärtinfarkt kom i 

konflikt med vad de nu gick igenom och de kände sig väldigt förvirrade och avskilda från 

verkligheten. De upplevde att de tappat kontrollen och kände rädsla och oro inför framtiden 

(Doiron-Maillet  & Meagher-Stewart, 2003). Kvinnorna frågade sig själva vad som orsakat 

hjärtinfarkten och försökte förstå vad som hänt och om hjärtinfarkten orsakats av t ex dålig 

livsstil eller ärftlighet (Day & Batten, 2006; Tobin, 2000). Kvinnorna lade ofta skulden på sig 

själva för att inte ha sökt medicinsk hjälp tidigare (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart,  2003). 

De kände ofta skuld när de letade efter en orsak till insjuknandet. Rökning och stress var 

exempel på orsaker till hjärtinfarkt, men alla kvinnor kunde inte hitta någon orsak och detta 

gjorde dem osäkra eftersom de inte kunde utföra förändringar för att förhindra återfall 

(Sutherland & Jensen, 2000). Kvinnorna skämdes över att vara sjuka och svaga samt 

förnekade vad som hänt (Svedlund & Axelsson, 2000). I Mendes et al. (2010) hade alla 

kvinnorna upplevt känslomässig stress innan insjuknandet och upplevde att de borde gjort mer 

för att förhindra hjärtinfarkten. Caldwell, Arthur och Rideout (2005) beskrev kvinnor på landet 

som accepterade diagnosen utan frågor. De uppskattade inte att vara i centrum och var 

tacksamma för att de fått vad de ansåg var behandling som räddat deras liv. De räknade inte 

med att livet skulle bli annorlunda efter hjärtinfarkten utan tänkte att de skulle fortsätta sina liv 

som vanligt.

Kvinnorna beskrevs reagera på två olika sätt efter att ha överlevt hjärtinfarkten. Antingen med 

tacksamhet över att ha överlevt eller med pessimism. De var oroliga för att de inte skulle 

kunna klara av samma saker som innan insjuknandet (Tobin, 2000). När kvinnorna försökte 

acceptera diagnosen kände de vrede och förbittring över hjärtinfarkten och dess konsekvenser 

(Sutherland & Jensen, 2000).

Upplevelser och erfarenheter av begränsningar för återhämtning

Trötthet
Kvinnorna upplevde trötthet som en begränsning för återhämtning. Kvinnorna beskrev att de 

inte orkade lika mycket som tidigare, men kämpade envist mot tröttheten och försökte klara 
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vardagen som vanligt (Svedlund & Axelsson, 2000). Att vara begränsade på grund av 

utmattning och andra fysiska symtom gjorde kvinnorna frustrerade (Kerr & Fothergill-

Bourbonnais, 2002; White, Hunter & Holttum, 2007; Worrall-Carter et al., 2005). Kvinnorna 

var förvånade över hur starkt tröttheten påverkade deras rutiner (Kerr & Fothergill-

Bourbonnais, 2002) och kände inte samma glädje i livet längre (Worrall-Carter et al., 2005). 

De ansåg sig ha förlorat den frihet som en frisk person kan uppleva. Det var ett misslyckande 

att vara sjuk och vissa tyckte att livet inte längre var värt att leva (Svedlund & Axelsson, 

2000). Mattheten de upplevde var inte bara fysisk utan handlade om att ha förlorat livskraft. 

De saknade styrkan de tidigare haft och kände sig besvikna på livet (Johansson, Dahlberg & 

Ekebergh, 2003).

Bibehålla självständigheten
Kvinnorna som drabbats av hjärtinfarkt upplevde begränsningar för återhämtning genom brist 

på självständighet. De önskade bibehålla sin normala roll i familjen men kände sig 

överbeskyddade av anhöriga, genom att bli tillsagda vad de fick och inte fick utföra (Doiron-

Maillet & Meagher-Stewart, 2003; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002; White et al., 2007; 

Worrall-Carter et al., 2005). Det förekom även att välmenande vänner begränsade kvinnornas 

deltagande i olika sociala aktiviteter, till exempel genom att få mindre ansvar än tidigare, 

vilket gjorde att de kände sig mindre värda (Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002). Kvinnorna 

ville klara sig själva och inte vara en börda för anhöriga genom att behöva praktisk hjälp 

(Svedlund & Axelsson, 2000; Sutherland & Jensen, 2000). Kvinnorna värdesatte sin 

självständighet högt (Sutherland & Jensen, 2000).

Kvinnorna ansåg att det var svårt att hantera kraven de hade på sig själva. Till exempel att 

klara vardagen och ta hand om familjen, och kraven de upplevde att andra hade på dem, 

samtidigt som de skulle ta hand om sig själva för att komma framåt i återhämtningsprocessen 

(Benson, Arthur & Rideout, 1997; Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003). Kvinnorna 

upplevde hur deras roll i familjen förändrades (Sutherland & Jensen, 2000; White et al., 2007).

De värdesatte sin familjeroll högt (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003) och kämpade 

för att försöka skydda och stötta andra (Benson, 1997; White et al., 2007). När kvinnorna inte 

klarade av hushållssysslorna i hemmet, kände de att de tappat kontrollen över hemsituationen 

och deras värde som person minskade (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003; Kerr & 

Fothergill-Bourbonnais, 2002). Vissa kvinnor tvivlade på om de skulle kunna komma tillbaka 

till sin tidigare roll och ha samma ansvar som tidigare (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 

2003). Kvinnorna ville inte vara en gnällig person eller trötta ut anhöriga med sin oro och prat 
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om sin sjukdom (Svedlund & Axelsson, 2000). De upplevde skuld när de var tvungna att be 

om hjälp med saker de själva skötte tidigare (Tobin, 2000; Worrall-Carter et al., 2006). I en 

studie började kvinnorna ifrågasätta sin roll i familjen, och menade att de i fortsättningen inte 

skulle vara tvungna att sköta allt i hemmet (Cameron-Traub et al., 2000).

Ibland upplevde kvinnorna att de istället för att leva självständigt och bekvämt var tvungna att 

lägga ner tid och energi på förberedelse för att klara vardagen.(Worall-Carter et al., 2005). 

Andra kvinnorna lade också ner tid på förberedelse, till exempel genom att förbereda mat i 

förväg och planera in vila, men såg det snarare som att ta hand om sig själva och var stolta 

över lösningarna de kom på för att förenkla vardagen (Kerr et al., 2002). Kvinnorna försökte 

göra så mycket de klarade av och prövade sig fram (Doiron- Maillet & Meagher-Stewart, 

2003; Svedlund & Axelsson, 2000; Sutherland & Jensen, 2000; Tobin, 2000). En del kvinnor 

var så försiktiga att de inte gjorde några framsteg (Tobin, 2000). När kvinnorna klarade av 

något nytt likställde de det med en förbättring av hälsan och de kunde ändra sin livsstil och 

slippa en begränsning (Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002; Tobin, 2000).

Begränsningar orsakade av livsstilsförändringar
Kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt upplevde begränsningar i form av livsstilsförändringar 

särskilt i början av återhämtningen. De visste inte vilka livsstilsförändringar som krävdes, men 

de räknade med att vara tvungna att ge upp något i livet, till exempel rökning eller en viss 

sorts livsmedel (Cameron-Traub et al., 2000). Kvinnorna tyckte att det var svårt att få in nya 

rutiner i vardagen, som till exempel motion (Caldwell et al., 2005). Kvinnorna kände sig 

begränsade och frustrerade över att inte få fortsätta med sina dagliga rutiner, som att köra bil, 

på grund av medicinska restriktioner (Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002). Kvinnorna vägde 

för- och nackdelar med livsstilsförändringarna. Om livsstilsförändringen inte medförde 

förbättring i hälsan förkastades den förändringen (Sutherland & Jensen, 2000; Tobin, 2000). 

Kvinnorna kände sig begränsade och det hände att de inte alltid följde till exempel kost- och 

motionsrestriktioner (Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002; Svedlund & Axelsson, 2000). 

Ibland anpassade kvinnorna sig efter livsstilsförändringarna i början men återgick till sina 

gamla vanor efter cirka ett år (Svedlund & Axelsson, 2000). De gled tillbaka till gamla vanor, 

jobbade långa dagar, tog inte rast och upplevde ofta att de var stressade (White et al., 2007).

Kvinnorna som hade svårt att acceptera sina begränsningar och livsstilsförändringar var 

pessimistiska angående sin återhämtning. En del kvinnor var positiva i början men kunde inte 
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behålla attityden efterhand de tvingades till mer begränsningar (Tobin, 2000). Kvinnorna 

jämförde sin nya och gamla livsstil och reflekterade över sina framsteg, och oroade sig över att 

de inte återhämtade sig i normal takt (Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002). I de fall 

livsstilsförändringarna inte hade den förväntade vinsten i form av återhämtning blev kvinnorna 

förtvivlade och gick tillbaka i återhämtningsprocessen för att förstå vad som hänt (Tobin, 

2000). 

Begränsningar orsakade av rädsla
Det visade sig att kvinnor upplevde begränsningar i form av rädsla. Begränsningarna handlade 

om rädsla och oro över att de lika väl kunde vara döda. De insåg hur nära döden de varit och 

blev medvetna om hur snabbt livet kan ta slut (Jackson et al., 2000; Johansson et al., 2003; 

Mendes et al., 2010; Tobin, 2000). Livet och döden blev en del av vardagen och det var något 

de inte reflekterat över tidigare. Det väckte rädsla, oro och respekt för livet och framtiden 

(Johansson et al., 2003). Kvinnorna uppgav rädsla över att inte få träffa sina anhöriga och 

vänner igen, även om alla inte var rädda för döden i sig (Tobin, 2000). Kvinnorna var rädda 

för att drabbas av hjärtinfarkt igen. De vågade inte lita på att deras kroppar skulle förbli friska, 

och upplevde att deras framtida existens var osäker (Benson et al., 1997; Doiron-Maillet & 

Meagher-Stewart, 2003; Jackson et al., 2000; Johansson et al., 2003; Mendes et al., 2010). 

Kvinnorna hade aldrig reflekterat över sitt eget hjärta eller kropp, och vilken betydelse de hade 

för att vara frisk. De blev rädda när de fick bröstsmärtor eller misstänkte symtom på återfall 

(Johansson et al., 2003). Kvinnorna kände rädsla för att somna på kvällen, då de inte visste om 

de skulle leva dagen efter (Jackson et al., 2000; Johansson et al., 2003; Mendes et al., 2010). 

Kvinnorna var säkra på att de var beroende av andra för att överleva en andra hjärtinfarkt och 

var rädda för att få ett återfall när de var ensamma och inte kunde få någon hjälp (Caldwell et 

al., 2005; Johansson et al., 2003). 

Efter utskrivning upplevde kvinnorna rädsla för att de nu var tvungna att klara sig själva och 

att vad som helst skulle kunna ske, till exempel drabbas av en ny hjärtinfarkt när de var 

ensamma. De föreställde sig scenarion och hur de skulle klara av framtida situationer (Doiron-

Maillet & Meagher-Stewart, 2003; Jackson et al., 2000; Johansson et al., 2003; Mendes et al., 

2010; Tobin, 2000; White et al., 2007;). Oron inför framtiden påverkade deras vardag avsevärt 

(Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003; Johansson et al., 2003; White et al., 2007). De 

vågade inte begära så mycket av sina kroppar, och gjorde inte upp planer för framtiden, då de 

var rädda för att bli besvikna (Jackson et al., 2000; Johansson et al., 2003;). De oroade sig för 
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om de skulle klara av stressen om de började arbeta samt för eventuella framtida kirurgiska 

ingrepp (Jackson et al., 2000).

Upplevelser och erfarenheter av stöd

Stöd från anhöriga
Familj och vänner var ett stort stöd under kvinnornas återhämtningsprocess (Caldwell et al., 

2005; Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003; Kamm-Steigelman et al., 2006; Sutherland & 

Jensen, 2000; Tobin, 2000; White et al., 2007). Det största stödet kom från kvinnornas makar, 

och i de fall kvinnorna var ogifta kom stödet från deras barn eller vänner (Jackson et al., 2000; 

Worrall-Carter et al., 2005). Familjemedlemmarna vakade över och skyddade kvinnorna 

(Sutherland & Jensen, 2000). De kunde ge stöd genom att bara finnas till eller genom att prata 

(White et al., 2007). Att veta att någon brydde sig om dem gjorde skillnad, även om det inte 

uttrycktes verbalt (Worrall-Carter et al., 2005). 

Familj och vänner gav både känslomässigt och praktiskt stöd, som hjälp med skjuts eller 

hushållssysslor (Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002). Många av kvinnorna var förvånade 

över att de fick så mycket hjälp med hushållssysslorna, men upplevde ibland att de bara fick 

assistans om de bad om det (Worrall-Carter et al., 2005). Det förekom att kvinnorna anlitade 

hemhjälp, men var inte nöjda med stödet eftersom uppgiften inte utfördes ordentligt eller på 

det sätt de ville (Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002).

Stöd från vården 
Kvinnor som genomgått hjärtinfarkt upplevde ibland ett bristfälligt stöd från vårdpersonalen. 

De upplevde att de inte blev tagna på allvar och lyssnade på för att de var kvinnor (Benson et 

al., 1997).  Kvinnorna tyckte att de fått en manlig sjukdom i en manlig värld. Informationen de 

fick från vårdpersonalen var inte individuell och passade inte en aktiv kvinna, utan snarare en

äldre man (Benson et al., 1997; Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003; Johansson et al., 

2003). I flera studier framkom det att kvinnorna hade behov av mer och bättre anpassad 

information (Jackson et al., 2000; Johansson et al., 2003; Sutherland & Jensen, 2000; White et 

al., 2007). Även att de fått både skriftlig och muntlig information uppfattade inte alla kvinnor 

informationen (Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002). Information som inte var individuellt 

anpassad gjorde kvinnorna mer osäkra. Informationen i sig blev en börda och de fick inte 

stödet de behövde för att kunna komma framåt i återhämtningsprocessen (Doiron-Maillet & 

Meagher-Stewart, 2003; Johansson et al., 2003; Sutherland & Jensen, 2000). Kvinnorna på 

landsbygden kände däremot att de kunde lita på sin husläkare och kontakta denne vid behov, 
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men erhöll ofta informationen på annat håll, till exempel via vänner eller TV före vårdkontakt 

togs. Kvinnorna såg det som deras skyldighet att inte besvära vården, dels för att hålla 

vårdkostnader nere men även för att de ansåg att andra inte skulle behöva tillgodose deras 

behov. De accepterade att all vårdrelaterad service inte fanns i närheten och klagade inte när 

de remitterades vidare till vårdenheter, via ett system de ansåg var bristfälligt (Caldwell et al., 

2005). Kvinnorna vände sig till vårdpersonal både för att få uppmuntran och information, 

vilket hjälpte dem framåt i återhämtningsprocessen (Tobin, 2000). Kvinnorna sökte stöd och 

bekräftelse hos sin läkare för att kunna komma vidare i sin återhämtning (Kerr & Fothergill-

Bourbonnais, 2002). 

Stöd från hjärtrehabiliteringsprogram
Kvinnor upplevde ibland stöd med hjälp av rehabiliteringsprogram. Alla kvinnor blev inte 

informerade av vården om att hjärtrehabiliteringsprogram fanns. Ibland blev de informerade 

men inte uppmuntrade att delta (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003; Jackson et al., 

2000; Sutherland & Jensen, 2000; Tobin, 2000; White et al., 2007). Ibland tog kvinnorna 

kontakt med hjärtrehabiliteringsgrupper på eget initiativ och tyckte att de fick stort stöd 

därifrån (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003). De kvinnor som deltog i 

hjärtrehabiliteringsprogram har olika uppfattningar om upplevelsen (White et al., 2007). Det 

som upplevdes bra med hjärtrehabiliteringsprogrammen var till exempel att de fick lära sig 

metoder för kunna slappna av, få relevant information och bli motiverade av andras framsteg 

(White et al., 2007) och att personalen på rehabiliteringsgrupperna hade mer tid med dem än 

annan vårdpersonal (Day & Batten, 2006). Att se andra göra framsteg i återhämtningen och 

stödet från rehabiliteringspersonalen gjorde att kvinnorna vågade tro på sin egen återhämtning 

(Sutherland & Jensen, 2000).

Det kvinnorna upplevde som mindre bra med hjärtrehabiliteringsprogrammen var att det var 

svårt att relatera till personer i annorlunda situationer (White et al., 2007), att de inte fick veta 

hur de skulle kunna genomföra livsstilsförändringarna de blev rekommenderade att utföra 

samt att de inte blev tagna på lika stort allvar som männen i gruppen. Kvinnorna tyckte att de 

inte fick det kamratstöd de var i behov av, och att de inte hade något gemensamt med andra i 

gruppen. Det fanns också svårigheter för kvinnorna att ha tid med rehabiliteringsprogram när 

de till exempel börjat arbeta igen (Day & Batten, 2006).
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Stöd från kvinnor i samma situation
Kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt upplevde stöd för återhämtning hos andra kvinnor i 

samma situation. Det var viktigt att kunna dela och jämföra erfarenheter med andra kvinnor 

som också drabbats av hjärtinfarkt (Benson et al., 1997; Caldwell et al., 2005; Doiron-Maillet 

& Meagher-Stewart, 2003; Mendes et al., 2010). Det var ett sätt att få sina upplevelser 

bekräftade och gav ett stort känslomässigt stöd (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003).  I 

Caldwell et al. (2005) studie om kvinnor på landsbygden hade kvinnorna svårt att skaffa nya 

kontakter, särskilt om de var nyinflyttade och inte kände så många. Ibland ville kvinnorna inte 

diskutera sina upplevelser med andra, utan hellre lämna upplevelsen bakom sig (White et al., 

2007).

Upplevelser och erfarenheter av egna resurser för återhämtning

Att hitta sig själv
Kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt upplevde återhämtning genom att hitta sig själva, trots 

att de ibland drabbades av negativa livshändelser. Negativa livshändelser, som skilsmässa och 

dödsfall i familjen, förvärrade deras förmåga att tillfriskna. Kvinnorna fick svårare att hantera 

depression, sin egen stress och stressorer från familjen (Mendes et al., 2010). 

Kvinnorna tog hjälp av sin inre styrka för att försöka få kontroll över sina upplevelser, och de 

insåg att den inre styrkan var kraftfull och verkligen kunde bidra i återhämtningen (Doiron-

Maillet & Meagher-Stewart, 2003). När de kände kontroll över situationen försvann 

osäkerheten (Sutherland & Jensen, 2000). Under återhämtningsprocessen stärktes kvinnornas 

självkänsla och de insåg att de räckte till (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003), när de 

gjorde framsteg fick de större förtroende för sig själva och sin framtid (Jackson et al., 2000), 

de kände att deras inre styrka utvecklades och de kände att de blev en bättre person (Mendes et 

al., 2010). Kvinnorna blev mer uppmärksamma och lärde sig att tolka kroppens signaler 

(Tobin, 2000). De uttryckte att det var viktigt att uppnå försoning för att kunna komma vidare 

i livet. Försoning innebar att återfå en hälsosam relation till sig själv, sitt liv och sin kropp. 

Genom att försonas med sig själv och sjukdomen kunde kvinnorna återfå en ny och naturlig 

relation till sig själva, vilket gav känsla av mening, hälsa och välbefinnande (Johansson et al., 

2003).

Det visade sig att kvinnor som var troende fann stort stöd genom sin tro och böner (Mendes et 

al., 2010). Kvinnorna fann också stöd i kyrkan och religiösa grupper (Jackson et al., 2000).
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Hopp inför framtiden
Kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt upplevde återhämtning genom att finna hopp inför 

framtiden. Det var viktigt att hitta balans för att få det nya livet att fungera (Doiron-Maillet & 

Meagher-Stewart, 2003). Kvinnorna accepterade livsstilsförändringarna och insåg att de var 

viktiga för deras återhämtning och framtid (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003; Kerr & 

Fothergill-Bourbonnais, 2002; Sutherland & Jensen, 2000; Tobin, 2000;  Worrall-Carter et al., 

2005). När de accepterat förändringarna blev de optimistiska och säkra på att de skulle 

tillfriskna (Sutherland & Jensen, 2000; Tobin, 2000). Ibland upplevde kvinnorna att de fick 

mer medkänsla för andra när de accepterat sin sjukdom (Mendes et al., 2010). Kvinnorna blev 

bättre på att ta hand om sig själva och upplevde sig som mer hälsosamma och aktiva än innan 

(Mendes et al., 2010; White et al., 2007).

Kvinnorna insåg att tillfriskna till det normala innebar en ny definition av det normala, men de 

skulle återfå sin självständighet. De sänkte sina krav och förväntningar så att de inte skulle bli 

besvikna, och anpassade förändringarna till det nya normala livet (Day & Batten, 2006; 

Sutherland & Jensen, 2000; Tobin, 2000). De insåg att det inte var någon mening att beklaga 

och oroa sig, utan istället acceptera förändringen (Tobin, 2000). När de insåg att hälsan och 

välbefinnandet ökade genom återhämtningsprocessen blev de mer säkra på att bli återställda 

(Jackson et al., 2000; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002; White et al., 2007). De såg hur 

livet började ta form igen och en känsla av helhet utvecklades (Kerr & Fothergill-

Bourbonnais, 2002).

Under återhämtningen förändrades kvinnornas sätt att se på framtiden (Tobin, 2000). De 

kunde föreställa sig framtiden och började planera för den (Doiron-Maillet & Meagher-

Stewart, 2003; Jackson et al., 2000; Sutherland & Jensen, 2000). Kvinnorna såg tillbaka och 

reflekterade över sina liv och fann en mening i det som hänt (Doiron-Maillet & Meagher-

Stewart, 2003). Viljan att leva blev starkare när de insett hur nära döden de varit (Johansson et 

al., 2003). De värdesatte livet mer och blev medvetna om vad de ville hinna göra i livet och 

prioriterade om vad som var viktigt (Johansson et al., 2003; Sutherland & Jensen, 2000). I 

Svedlund och Axelssons (2000) studie hade kvinnorna blivit mer försiktiga men hittat nya 

värden i livet.
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DISKUSSION

Resultatdiskussion
Syftet med vår litteraturstudie var att belysa kvinnors upplevelse av återhämtning efter 

hjärtinfarkt. 

Resultatet visade att kvinnorna ofta var chockade över att de hade drabbats av hjärtinfarkt. De 

trodde att det var en sjukdom som främst drabbade män, och ohälsan var svår att acceptera. 

Kvinnorna upplevde begränsningar genom förlorad självständighet när de inte orkade eller 

fick utföra vad de ville. Att drabbas av hjärtinfarkt resulterade i att de blev påminda om att 

livet kunde ta slut och gav existentiell rädsla. Familj och vänner var ett viktigt stöd, men 

många av kvinnorna upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd och information från 

vården. Ibland tyckte kvinnorna att informationen de fick inte var relevant och anpassad, utan 

istället vände sig till äldre män. Vissa upplevde att få prata med andra kvinnor i samma 

situation som värdefullt. Efterhand som kvinnorna accepterade livsstilsförändringarna 

försvann osäkerheten och självkänslan växte. De fick tillbaka en ny känsla av helhet och 

började se framåt och fann mening i det som hade inträffat. 

Många av kvinnorna blev chockade av diagnosen och hade svårt att tro att det verkligen var 

sant att de drabbats av hjärtinfarkt, de hade en föreställning om att ohälsan främst drabbade 

män (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002; 

Mendes et al., 2010; Sutherland & Jensen, 2000; Worrall-Carter et al., 2005). Ibland var 

vårdpersonalen också förvånade över att kvinnorna drabbats hjärtinfarkt (Doiron-Maillet & 

Meagher-Stewart, 2003), och i några fall fick kvinnorna fel diagnos (Sutherland och Jensens, 

2000).  Dock är sjukdomen lika vanlig bland kvinnor som män (Schenck-Gustafsson, 2003c). 

Antonovsky (2005) menar att det är individens KASAM som avgör hur en person påverkas 

när den utsätts för stressorer. Stressoren är i detta fallet hjärtinfarkten. Begriplighet enligt 

Antonovsky (2005) är att ha en förståelse om sin situation, istället för att bara uppleva ett kaos. 

Först när kvinnorna känner begriplighet kan deras KASAM och hälsa öka. Kvinnorna förstod 

inte varför de har drabbats av ohälsa, och vårdpersonalen kunde inte hjälpa dem med 

begripligheten när inte de själva inte förstod. Vi anser att för att öka begripligheten behövs 

tydlig och relevant information om varför de har drabbats, och hur de kan gå vidare. Eriksson 

(2001) beskriver att vårdlidande kan vara när patienten inte får rätt vård, antingen via slarv, 

vanvård eller att inte bli sedd. Vi anser att vissa av kvinnorna blev utsatta för vårdlidande 

eftersom de fick fel diagnos, och att personalen var ovetande om prevalensen av hjärtinfarkt 
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hos kvinnor. Utifrån detta anser vi att för komma vidare i sin återhämtning, behöver kvinnorna 

bli medvetna om och acceptera sin diagnos. Om personalen har bristande kompetens innebär 

det att kvinnorna får bristande stöd och verktyg att komma vidare i sin återhämtning. 

Kvinnorna ville inte vara beroende av andra utan försökte behålla sin självständighet 

(Svedlund & Axelsson, 2000; Sutherland & Jensen, 2000). De kände sig ofta överbeskyddade 

av anhöriga, som inte tillät dem göra vad de ville (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003; 

Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002; White et al., 2007; Worrall-Carter et al., 2005). 

Kombinationen att inte orka, och inte få sköta hemmet som de ville gjorde att kvinnorna 

upplevde att de förlorat kontroll över situationen (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003; 

Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002). Enligt Antonovsky (2005) innebär upplevelse av att ha 

förlorat kontrollen en låg hanterbarhet. Hanterbarhet är en av komponenterna i KASAM, som 

innebär vilka inre och yttre resurser man har för att kunna hantera stressorer adekvat.  Personer 

med låg hanterbarhet upplever sig ofta som ett offer eller deras liv är orättvist. Personer med 

hög hanterbarhet har en förmåga att se stressorer som erfarenheter och utmaningar som kan 

bemötas och i värsta fall uthärdas (Antonovsky, 2005). Att hjärtinfarktspatienter inte mår bra 

av att vara överbeskyddade bekräftas i en studie ( Joekes, Van Elderen & Schreurs, 2007) som 

visar att patienter som känner sig överbeskyddade efter hjärtinfarkt ofta lider av depression 

och har låg känsla av livskvalitet. Vi anser att sjuksköterskor kan hjälpa kvinnorna med att öka 

begripligheten av situationen, genom att bekräfta deras inre resurser. Till exempel kan 

sjuksköterskan ge information om egenvård av eventuell hjärtsvikt så den inte förvärras. Vi 

anser att det är viktigt att kvinnorna får veta vilka aktiviteter som är riskfria så de inte oroar sig 

i onödan. 

Existentiell rädsla var en genomgående upplevelse i många av artiklarna

(Benson et al., 1997; Caldwell et al., 2005;  Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003; 

Jackson et al., 2000; Johansson et al., 2003; Mendes et al., 2010; Tobin, 2000; White et al., 

2007). Kvinnorna var rädda för död och för återfall, men även för vilka konsekvenser 

sjukdomen skulle medföra för deras livsstil och relationer. De var rädda för att vara ensamma 

ifall de skulle drabbas av en ny hjärtinfarkt och vågade inte begära så mycket av sina kroppar 

(Benson et al., 1997; Caldwell et al., 2005; Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003; Jackson 

et al., 2000; Johansson et al., 2003; Mendes et al., 2010). Enligt Eriksson (2001) kan 

livslidande vara att tro att man ska dö, ge upp och känna att livssituationen dramatiskt 

förändras. Livslidande berör människans livssituation och är relaterat till att lida. För att kunna 
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lindra lidande är det viktigt att våga möta lidandet, och att patienten känner sig välkommen 

och respekterad. Lidandet kan lindras genom att patienten känner sig förstådd, bekräftad, blir 

mött med värdighet och att patientens lidande får ta utrymme. Genom att få adekvat 

information, bekräftelse, svar på frågor och att känna sig delaktig i sin egen vård så kan 

lidande, oro och ängslan minska (Eriksson, 2001). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden. De är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Socialstyrelsen, 2005).Vi anser att för att 

sjuksköterskan ska kunna lindra lidande är det är viktigt att bemöta patienten i sitt lidande, ge 

mer stöd och information om sjukdom och återhämtning och att komma med svar på frågor 

och funderingar. För att minska rädsla hos kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt anser vi att det 

är viktigt att sjuksköterskan bekräftar rädslan, är närvarande både fysiskt och i tanken när 

patienten har behov av att fråga om sjukdomen eller samtala.

I vårt resultat framkom det tydligt att kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt känner stort behov 

av individuellt anpassad information, både från vårdpersonal och under 

hjärtrehabiliteringsprogrammen (Day & Batten, 2006; Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 

2003; Jackson et al., 2000; Johansson et al., 2003; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002; 

Sutherland & Jensen, 2000; Svedlund & Axelsson, 2000; Tobin, 2000; White et al., 2007; 

Worrall-Carter et al., 2005). Kvinnorna upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd och 

information om sin sjukdom, informationen de fick var inte individuellt anpassad och de 

upplevde att den var anpassad för äldre män (Benson et al., 1997; Johansson et al., 2003;

Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003). De kände att de inte blev tagna på allvar och inte 

behandlades lika väl som männen (Benson et al., 1997). Alla kvinnor blev inte informerade 

om att hjärtrehabiliteringsprogram fanns, andra blev informerade men inte rekommenderade 

att delta (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003; Jackson et al., 2000; Sutherland & Jensen, 

2000; Tobin, 2000; White et al., 2007). Enligt Eriksson (2001) är utebliven vård och 

kränkning en form av vårdlidande. Exempel på kränkning av patientens värdighet är 

nonchalans, slarv och att inte se individen. All form av kränkning innebär ett lidande för 

patienten. Alla patienter behöver individuellt anpassad vård för att bli bekräftade (Eriksson, 

2001). Vi anser att det finns risk att kvinnorna upplever mindre hälsa när de inte får den 

information de behöver, och om de inte kan se vårdpersonalen som en resurs. Enligt 

Antonovsky (2005) är begriplighet och hanterbarhet två av komponenterna i KASAM. Att ha 

begriplighet innebär att ha en förmåga att uppfatta omvärlden ordnad och tydlig. Hanterbarhet 

berör de resurser individen upplever står till förfogande till exempel i form av anhöriga, 
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vårdpersonal, religion etcetera (Antonovsky, 2005). När kvinnorna inte får den information de 

behöver för att förstå sin sjukdom drar vi slutsatsen att deras begriplighet sjunker i ett 

hälsoperspektiv. Kvinnorna upplevde att de inte fick det stöd de behövde av vårdpersonalen 

och att de inte längre kunde räkna med dem som en resurs, vilket vi anser innebär att deras 

hanterbarhet sjunker. I en avhandling (Allvin, 2009) om återhämtning hos postoperativa 

patienter framgick det att viktiga faktorer för återhämtning var att få individuellt anpassad 

information, hjälp och stöd från andra samt tid för återhämtning. Detta stämmer till stor del 

med vårt resultat där det bland annat framgår att kvinnorna känner stort behov av information, 

detta behovet är inte tillgodosett. Sjukvårdspersonalen har antingen inte uppfattat behovet av 

information eller inte haft resurser för att tillgodose det. Enligt Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor ska sjuksköterskan ha förmågan att ge stöd och 

vägledning för att göra det möjligt för patienten att vara delaktig i vård och behandling, kunna 

informera och undervisa patienten så att patienten förstår given information samt 

uppmärksamma outtalade informationsbehov (Socialstyrelsen, 2005). 

Resultatet överensstämmer med studie gjord på könskillnader i coping och socialt stöd efter 

hjärtinfarkt som visar att kvinnor får mindre information än män om hjärtsjukdom och 

hjärtrehabilitering efter hjärtinfarkt (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2003). Kvinnorna 

uttryckte vikten av att komma i kontakt med kvinnor i samma situation. De kunde jämföra och 

bekräfta varandras upplevelse, och prata med någon med samma erfarenhet som förstod vad 

de gick igenom. Vi tror att om kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt i större utsträckning blev 

informerade om hjärtrehabiliteringsprogram och uppmuntrade att delta skulle de ha möjlighet 

att träffa kvinnor i samma situation. 

Först när kvinnorna accepterat sin diagnos och förstått att livsstilsförändringar var viktiga för 

deras återhämtning, kände de en mening med att göra livsstilsförändringar och deras upplevda 

hälsa ökade (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003; Jackson et al., 2000; Kerr & 

Fothergill-Bourbonnais, 2002; Sutherland & Jensen, 2000; Tobin, 2000; White et al., 2007; 

Worrall-Carter et al., 2005). När kvinnorna hade anpassat sig och accepterat sjukdomens 

begränsningar kände de hälsa, i vissa fall kände de sig hälsosammare än innan sjukdomen. 

Detta trots att de visste att de inte skulle bli helt återställda och vara tvungna att leva med 

begränsningar resten av livet (Jackson et al., 2000; Johansson et al., 2003; Kerr & Fothergill-

Bourbonnais, 2002;  Mendes et al., 2010; White et al., 2007). Detta överensstämmer med 

Antonovskys (2005) teori om KASAM, som beskriver att människan är beroende av känsla av 
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sammanhang för att känna hälsa. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är de 

komponenter som avgör om en person känner KASAM (Antonovsky, 2005). När kvinnorna 

inte förstod varför de var sjuka, inte visste vad de skulle göra åt sin livssituation och inte 

kunde se någon mening i att göra något åt situationen var deras begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet låg. Vår tolkning av Antonovsky (2005) är att när kvinnorna accepterat 

diagnosen förstärktes deras begriplighet, när de insåg att livsstilsförändringar var viktiga för 

deras återhämtning ökade deras hanterbarhet, när de kände en mening med att göra 

livsstilsförändringar kände de meningsfullhet och därmed ökade deras upplevelse av hälsa. 

Utifrån detta anser vi att det är viktigt att som sjuksköterska stödja kvinnorna efter behov, för 

att de lättare ska kunna förstå sin situation och se mening med att göra livsstilsförändringar. 

Enligt Eriksson (1989) är hälsa ett tillstånd av känsla av sundhet, välbefinnande och friskhet 

och behöver inte innebära frånvaro av sjukdom. Vi kan tydligt se att kvinnorna har ändrat 

positioner på ” Figur 1, Individens hälsopositioner” (Eriksson, 1989), under 

återhämtningsprocessen. Direkt efter insjuknandet kände en övervägande del att de var på 

position D., det vill säga verklig och upplevd ohälsa. Under återhämtningsprocessen byter 

många av kvinnorna position enligt figuren. En stor del går över till att befinna sig på position 

A., upplevd hälsa trots sjukdomsyttringar. Detta kan bero på att de får ett nytt perspektiv på 

vad som är sunt och därmed känner välbefinnande trots eventuell hjärtsvikt och andra 

hjärtrelaterade problem.  Vi vill även lyfta fram att alla positioner, A B C och D, på ”Figur 1, 

Individens hälsopositioner” kan infinna sig under återhämtningsfasen. 

Metoddiskussion
Svagheter i vår sökstrategi är att vi valde att söka på attitude som sökord för upplevelse, utan 

att göra en provsökning på experience. Om vi gjort fritextsökningar eller hade kombinerat 

sökorden attitude och experience så finns en möjlighet att vi skulle fått fram fler artiklar i 

sökningarna. Det är dock möjligt att det inte påverkade trovärdigheten i studien på grund av att 

vi ändå erhöll bra artiklar i sökningarna. En styrka i vår sökstrategi är att vi gjorde 

systematiska sökningar i flera databaser, samt kompletterade med en manuell sökning. Enligt 

Willman och Stoltz (2002) bör databassökningarna kompletteras med en manuell sökning. Vi 

gjorde sökningar i SweMed, men fick inte några relevanta träffar. Detta kan bero på att det 

inte fanns något att hitta, eller på att våra sökord inte var relevanta. Vi fick inte så många 

träffar när vi sökte. Detta tror vi snarare beror på att det inte är så mycket forskat på kvinnors 

upplevelser av återhämtning efter hjärtinfarkt, än att vi hade fel sökord. 
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Vi valde att exkludera artiklar som inbegrep män eftersom det var svårt att urskilja resultatet 

som gällde kvinnorna och ofta var det bara en liten del av resultatet som gick att använda. 

Enligt Östlundh (2007) ska sökningen börjas brett och smalnas av efterhand. Vi valde att 

smalna av sökningen så att vi fick artiklar som handlade om just kvinnors upplevelse av 

återhämtning efter hjärtinfarkt. Vid sökningarna i databaser sattes ingen tidsgräns, men vid 

den manuella sökningen satte vi en tidsgräns på 15 år. Den äldsta artikeln i vår uppsats är 14 

år. Anledningen till att det inte sattes någon tidsgräns är brist på forskning inom ämnet. Detta 

skulle kunna vara en svaghet i vår studie. Enligt Axelsson (2008) är det lämpligt att sätta en 

snäv tidsgräns om det finns mycket forskning på det valda området, om det inte finns mycket 

forskning kan det vara aktuellt att inkludera allt som gjorts. Vi anser att äldre studier gjorda på 

kvinnors upplevelser av återhämtning efter hjärtinfarkt fortfarande är aktuella. Vi valde därför 

att ha kvar vår snäva frågeställning istället för att bredda vårt syfte för att kunna använda oss 

av enbart den senaste forskningen. 

Vi valde att bara inkludera kvalitativa artiklar. Detta skulle kunna vara en svaghet i vår studie. 

Enligt metodlitteratur är det viktigt att inkludera både kvantitativa och kvalitativa artiklar för 

att kunna belysa problemområdet ur olika synvinklar och därmed förstå verkligheten bättre

(Axelsson, 2009; Forsberg & Wengström, 2008). Vi anser dock att kvalitativa artiklar passade 

vårt syfte bäst då vi valde att undersöka upplevelser och erfarenheter. I vår sökning fick vi 

nästan bara träffar på kvalitativa artiklar, troligtvis beroende på att vi använde attitude som 

sökord. 

Vi använde en modifierad version av Willman & Stoltz (2002) mall för kvalitetsbedömning. 

Mallen redigerades genom att vi uteslöt frågor som vi inte ansåg var relevanta för alla 

artiklarna, samt att vi värderade frågorna. Detta skulle kunna innebära att några av artiklarna 

erhöll sämre kvalitet än de skulle ha gjort om vi använt originalmallen. Ingen artikel har dock 

blivit exkluderat på grund av låg kvalitet, och därför har vår analys och vårt resultat inte 

påverkats av detta. Antalet poäng som artiklarna erhöll ändrades om till procent. Procenttalen 

har avrundats för att kunna anpassas efter poäng i heltal. Alla artiklar som togs till bedömning 

fick medel eller hög kvalitet enligt vårt formulär. Vissa artiklar var svårbedömda och vissa 

gånger var det oklart om det rådde datamättnad, även om författaren uppgav att det gjorde det. 

Kanske beror detta på att vi inte är tillräckligt insatta i forskningsmetodiken för att kunna 

avgöra det.
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I en artikel framgick det inte om den var etiskt granskad eller hade ett etiskt resonemang 

(White et al., 2007). Vi har mailat författaren angående detta men fick veta att mailadressen 

har upphört. Det fanns en fråga angående etisk granskning i kvalitetgranskningsmallen. 

Eftersom vi tyckte att det var en viktig fråga värderade vi den med tre poäng istället för ett 

poäng som de andra frågorna var värda. En artikel utan etiskt resonemang kunde därmed inte 

få hög kvalitet. Möjligtvis borde inte artiklar utan etiskt resonemang vara med i vår 

litteraturstudie. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det viktigt att välja studier som fått 

tillstånd från etisk kommitté eller där etiska överväganden gjorts. Vi anser dock att inte är 

tillräckligt motiverat att exkludera en artikel på grund av att det inte framgår om den är etisk 

granskad. 

Två artiklar utmärkte sig från de andra. I en av dem var kontexten kvinnor på landsbygden och 

deras upplevelser efter hjärtinfarkt (Caldwell et al., 2005). Det var stort fokus just på att de 

levde på landsbygden. I vårt resultat lät vi kontexten framgå, i de fall det var relevant. Vi anser 

att detta är en styrka i vår studie. Att inte plocka ut delar av texten ur sitt sammanhang är 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) viktigt eftersom kontexten har betydelse för 

innebörden. Den andra artikeln berörde kvinnors upplevelser av hjärtrehabiliteringsprogram, 

inget annat (Day & Batten, 2005). 

Enligt vårt syfte skulle artiklarna beröra kvinnors erfarenheter och upplevelser efter 

utskrivning från sjukhus. Vi satte ingen tidsgräns för hur länge de skulle ha varit hemma. I 

artiklarna har kvinnorna varit hemma allt från någon vecka upp till några år, därför har vi fått 

fram ett resultat som täcker in alla stadier i återhämtningsprocessen, detta ser vi som en styrka 

för vår studie.

Analysen grundades på kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008). Innan analysen påbörjades placerades de inkluderade artiklarna i 

en artikelmatris. En artikelmatris ger en överblick över artiklarna där motsägelser och viktiga 

resultat blir tydliga (Axelsson, 2008). Analysen genomfördes genom att artiklarna lästes 

igenom upprepade gånger där vi färgmarkerade vad vi ansåg var relevant för vårt syfte. 

Meningsenheter togs ut och placerades i en tabell, där de kondenserades och kodades för att 

sedan sorteras in i underkategorier och kategorier. Analystabellen var till stor hjälp genom 

hela analysen då vi fick en klar överblick och tydligt kunde se vilka koder som hörde ihop. 
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Under analysen har vi tolkat, reflekterat och diskuterat artiklarnas resultat tillsammans. Att 

båda författarna läser alla artiklarna och genomför analysen tillsammans ökar trovärdigheten 

för studien (Lundman & Graneheim, 2008). Vi anser att det är en styrka att vi bara har använt 

artiklarnas sammanställda resultat, ej råmaterial i form av citat som bara speglar en informants 

upplevelse. Detta är enligt Axelsson (2008) viktigt eftersom vi studerar helheter och ska lyfta 

det nya resultatet till en ny nivå. Vi lät resultatet växa fram under analysen och använde våra 

kategorier som rubriker. Vi valde att dela upp stöd från vårdpersonal och stöd från 

hjärtrehabiliteringsprogram i två olika underrubriker. Anledning till detta är det framgick i 

våra artiklar att andra länder ofta har privata organisationer som håller i hjärtrehabiliteringen. I 

Sverige är hjärtrehabiliteringsprogrammen ofta landstingsanknutna (Hambraeus, 2010).

Våra artiklar har olika ursprungsländer. En av artiklarna är från Storbritannien, en är från Nya 

Zeeland, två är från Sverige, två är från Australien, en är från USA och sex är från Kanada. 

Artiklarnas resultat överensstämde till stor del med varandra vilket gör att vi anser att vårt 

resultat är överförbart på kvinnor med hjärtinfarkt i Europa, Oceanien och Nordamerika. 

Överförbarhet innebär att resultatet går att applicera på annan kontext, som andra 

patientgrupper, andra kulturer eller andra sjukdomar (Polit & Hungler, 1999). Vi är däremot 

tveksamma till om resultatet är överförbart på resten av världen, på andra sjukdomar och på 

män. Vi anser att det är en styrka att resultatet är enhetligt och att det ökar trovärdigheten. En 

styrka är att artiklarnas resultat överensstämde med varandra, vilket vi anser göra vårt resultat 

generaliserbart. 

SLUTSATSER

Det visade sig att kvinnors upplevelser av återhämtning till stor del berörde bristen på stöd och 

information från vården. Kvinnorna upplevde ofta att de inte fick relevant information och att 

informationen de fick var anpassad efter män. Ibland blev kvinnorna feldiagnostiserade på 

grund av vårdpersonals bristande kunskap om kvinnor och hjärtsjukdom. Kvinnorna upplevde 

ofta att de hade stort stöd från familj och vänner, men ibland var de anhöriga för 

överbeskyddande vilket ledde till att kvinnorna kände att de förlorade sin självständighet. De 

kände ofta rädsla för död och återfall, vilket ibland ledde till överdriven försiktighet utifrån 

vårdens perspektiv. Överdriven försiktighet visade sig genom att kvinnorna inte vågade utföra 

alla aktiviteter de ville medverka i, trots att det var riskfritt för dem. Vi tror att det är viktigt att 

kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt och deras anhöriga får mer stöd och tydlig samt relevant 
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information från vården för att komma vidare i sin återhämtning. Kvinnorna skulle då slippa 

oroa sig över att utföra aktiviteter som är riskfria, de skulle veta vilka aktiviteter de ska 

undvika samt kunna känna sig trygga med att vända sig till vårdpersonal när de är osäkra. De 

anhöriga skulle bli medvetna om nackdelarna med att vara för beskyddande och låta kvinnorna 

ta för sig i den mån de kan, och ge stöd när det behövs.

Vi uppfattar att det finns en utbredd ovetskap bland allmänheten om kvinnors hjärtsjukdom. 

Det är viktigt med mer samhällsinformation om prevalensen av hjärtinfarkt hos kvinnor. Att 

hjärtinfarkt är nästan lika vanligt hos kvinnor som män är enligt vår uppfattning en utbredd 

ovetskap bland vårdpersonal. Även våra egna erfarenheter under praktik, utbildning och arbete 

inom vården bekräftar att det finns en allmän felaktig förförståelse om att kvinnor är starkt 

underrepresenterade av att drabbas av hjärtinfarkt. Vi anser att det finns en stor risk att kvinnor 

som drabbas av hjärtinfarkt inte får rätt vård, antingen på grund av att de själva inte tar sina 

symtom på allvar eller för att sjukvården inte tar symtomen på allvar. 

Förslag på fortsatt forskning

Under litteratursökningen visade det sig att det finns lite forskning gjord på kvinnor som 

drabbats av hjärtinfarkt. Det finns däremot mycket forskning gjord på män som drabbats av 

hjärtinfarkt och en del forskning som jämför män och kvinnor. För att förbättra omvårdnaden 

för kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt behövs fortsatt forskning på kvinnors upplevelser 

efter hjärtinfarkt. Vi anser att det framförallt är viktigt att forska mer på kvinnors upplevelse 

av stöd och information från vården, eftersom det i vår uppsats framkom att vården kan 

förbättras genom anpassat stöd och information. Vi anser att den forskning vi fann var bra, 

men gällde kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt relativt nyligen. Det skulle vara intressant att 

se forskning gjord på kvinnor upp till tio år eller mer efter insjuknandet. Vi anser även att det 

är viktigt att forska på vårdpersonals uppfattningar om kvinnor och hjärtsjukdom eftersom det 

i vår uppsats framkom att vårdpersonal inte alltid är uppdaterade inom detta område. 
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Bilaga 1. Mall för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier
Modifierad version av Willman och Stoltz (2002).
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Är kontexten presenterad?

Etiskt resonemang?
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Är metoden för urvalsförfarandet tydligt 
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Är metoden för datainsamling tydligt 
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Är metoden för analys tydligt beskriven?

Är resultatet logiskt, begripligt?

Råder datamättnad?

Redovisas resultatet klart och tydligt?

Redovisas resultatet i förhållande till en 
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Patientkarakteristika
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H. & Rideout, E. 
1997
Kanada

Canadian Journal 
of  Cardiovascular 
Nursing.
Women and heart 
attack: a study of 
womens 
experiences. 

Att undersöka behoven 
och upplevelserna hos 
kvinnor sex månader 
efter hjärtinfarkt och 
undersöka deras 
strategier för att 
återhämta sig.  

Kvalitativ, en 
fenomenologisk 
studie med 
intervjuer i grupp. 
14 kvinnor deltog.

Det var viktigt för kvinnorna att få 
prata om sina upplevelser och att 
bli bekräftade. Vissa kunde 
uppleva att de fick annan 
behandling än männen. De hade 
blandade känslor inför att gå 
tillbaka till livet de hade innan 
hjärtinfarkten. Många upplevde att 
de inte fick tillräckligt stöd från 
sjukvårdspersonal. 

1 Hög

14/15

Caldwell, P., 
Arthur, H. & 
Rideout, E.
2005
Kanada 

Canadian Journal 
of Nursing 
Research.
Lives of rural 
women after 
myocardial 
infarction. 

Att undersöka hur 
kvinnor på 
landsbygden påverkas 
av hjärtinfarkt. 

En kvalitativ studie 
med djupgående 
semistrukturerade 
intervjuer. Tolv  
kvinnor deltog.

Många kvinnor tyckte att det 
kändes konstigt att vara i fokus. 
De kände ibland att beslut från 
sjukvården togs över huvudet på 
dem, och de fick inte alltid ett 
respektfullt bemötande. De var 
ofta beslutna om att själva ta tag i 
och lösa problem. 

2 Hög

15/15

Day, W. & Battern, 
L.
2006
Nya Zeeland

Australian Journal 
of Advanced 
Nursing.
Cardiac 
rehabilitation for 
women; one size 
does not fit all.

Att undersöka kvinnors 
uppfattning av 
rehabiliterings-
insatser som ges efter 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ, 
grounded theory. 
Tio kvinnor deltog.

Hjärt-rehabiliteringsprogram är 
ofta utformade för män och passar 
inte kvinnor. Kvinnorna kände sig 
utanför i gruppen och kände inte 
igen sig i symptomen osv. som 
diskuterades.

3 Medel

13/15
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Doiron-Maillet, N. 
& Meagher-
Stewart, D. 
2003
Kanada

Canadian Journal 
of Cardiovascular 
Nursing. 
The uncertain 
journey: Womens 
experiences 
following a 
myocardial 
infarction.

Att undersöka hur unga 
kvinnor upplever 
återhämtningsprocessen 
efter en hjärtinfarkt. 

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. Åtta 
kvinnor deltog. 

Förvåning och chock över att 
drabbas av hjärtinfarkt. Många var 
ovetandes om att kvinnor i deras 
ålder får hjärtinfarkt. Många kände 
en osäkerhet för framtiden, till 
exempel oro för återfall 

4 Medel

13/15

Jackson, D., Daly, 
J. Davidsson, P., 
Elliot, D., 
Cameron-Traub, E., 
Wade, V., Chin, C., 
& Salomonson, Y. 
2000
Australien

Journal of 
Advanced Nursing.
Women recovering 
from first-time 
myocardial 
infarction (MI): a 
feminist qualitative 
study.

Syftet med studien var 
att utforska kvinnors 
upplevelse den första 
tiden efter utskrivning 
från sjukhuset, efter de 
haft sin första 
hjärtinfarkt.

En kvalitativ studie 
med deskriptiv 
design. 
10 kvinnor 
intervjuades under 
7:e, 14:e och 21:a 
dagen efter 
utskrivningen.

I början präglades känslorna av 
rädsla och emotionell, social och 
fysisk stress. Med tiden blev 
kvinnorna mer bekväma med sin 
situation. Många upplevde att 
informationen om sjukdom och 
livsstilsförändring från 
sjukvårdspersonalen var 
bristfällig.

5 Hög

15/15

Johansson, A., 
Dahlberg, K. & 
Ekebergh, M. 
2003
Sverige

European Journal 
of Cardiovascular 
Nursing.
Living with 
experiences 
following a 
myocardial 
infarction. 

Utforska kvinnors 
upplevelser och 
livsvärldsperspektiv 
efter hjärtinfarkt

En kvalitativ, 
fenomenologisk 
studie med semi-
strukturerade 
intervjuer. Åtta 
kvinnor deltog. 

Kvinnorna kände osäkerhet och 
saknade känsla av sammanhang. 
De upplevde att de inte fick det 
stöd de behövde, och litade inte på 
sina kroppar. 

6 Medel

13/15
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Kerr, E. E., 
Fothergill-
Bourbonnais, F. 
2002
Kanada

Heart & Lung.
The recovery 
mosaic: Older 
women’s lived 
experiences after a 
myocardial 
infarction

Att utforska äldre 
kvinnors upplevelse av 
tidig återhämtning efter 
första gången de haft 
hjärtinfarkt.

Kvalitativ studie, 
fenomenologisk 
med hermeneutisk 
analys. Intervjuer 
med 7 kvinnor.

Kvinnorna kände sig bland annat 
trötta och stressade över att de inte 
kunde sköta hemmet. Det tyckte 
att det var svårt att lämna över 
ansvaret till någon annan samt att 
de kände frustration över att inte 
kunna göra vad de ville.

7 Hög

14/15

Mendes, B., Roux, 
G. & Ridosh, M.
2010
USA

Critical Care 
Nursing Quarterly.
Phenomenon of 
inner strength in 
women post-
myocardial 
infarction. 

Utforska strategier som 
kvinnor tillgodogör sig 
för att utveckla styrkor 
som hjälper dem att 
leva hälsosamt och 
återhämta sig efter 
hjärtinfarkt.

Kvalitativ, 
grounded theory. 
Semistrukturerade 
intervjuer med tolv 
kvinnor.

Olika typer av rädsla beskrevs, 
samt att hitta en ny vardag-
”Living the new normal”. Det 
bestod av fyra underkategorier; att 
ta sina symptom på allvar, en 
snabb förändring i livet, utveckla 
sätt att hantera den nya 
livssituationen samt att bearbeta 
sitt förflutna.

8 Hög

15/15



Författare 
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Titel

Syfte Metod Resultat Artikel
Nr.

Kvalitet

Sutherland, B. & 
Jensen, L. 
2000
Kanada

Qualitative Health 
Research.
Living with 
change: Elderly 
Women’s 
perceptions of 
having a 
myocardial 
infarction.

Att utforska äldre 
kvinnors ( +70 år) 
uppfattning om hur det 
är att drabbas av en 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 
Elva kvinnor 
intervjuades.

Kvinnor behöver mer information 
om symptom etc. på hjärtinfarkt, 
existerande rehabiliteringsprogram 
behöver anpassa sig mer till äldre 
kvinnor. Även partners och andra 
familjemedlemmar behöver mer 
information. 

9 Hög

15/15

Svedlund, M. & 
Axelsson, I
2000
Sverige 

Intensive and 
Critical Care 
Nursing.
Acute myocardial 
infarction in 
middle-aged 
women: narrations 
from the patients 
and their partners 
during 
rehabilitation.

Att belysa upplevelser 
hos kvinnor och deras 
partners efter en akut 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ. 
Fenomenologisk-
hermeneutisk. Nio 
kvinnor och deras 
partners 
intervjuades. 

Kvinnorna tyckte att de förlorat 
sin frihet, de skämdes över att vara 
sjuka och förnekade sin sjukdom. 
De försökte leva så normalt som 
möjligt och gjorde så mycket de 
orkade. 

10 Medel

13/15

Tobin, B.
2000
Kanada

Canadian Journal 
of Cardiovascular 
Nursing.
Getting back to 
normal: women’s 
recovery after a 
myocardial 
infarction. 

Att undersöka kvinnors 
upplevelse av 
återhämtning efter en 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ, 
grounded theory. 
12 kvinnor deltog i 
intervjuer. 

De flesta kvinnorna hade en stark 
vilja att komma tillbaka till ”sitt 
gamla liv” som de hade innan 
hjärtinfarkten. De upplevde sig 
inte som sjuka. De lärde sig även 
att anpassa sig till sin situation och 
kunde få ett så bra liv som möjligt

11 Hög

15/15
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Nr.
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White, J., Hunter, 
M. & Holttum, S. 
2007
Storbritannien

Psychology, Health 
& Medicine.
How do women 
experience 
myocardial 
infarctions? A 
qualitative 
exploration of 
illness perceptions, 
adjustment and 
coping. 

Att utforska kvinnors 
anpassning i form av 
deras insikt av 
sjukdomstillfället, men 
också hur hjärtinfarkten 
påverkar relationer och 
förmågan att klara av 
situationen. 

Kvalitativ, 
fenomenologisk 
med semi-
strukturerade 
intervjuer. 5 
kvinnor deltog.

Kvinnorna upplevde oväntad 
ängslan/oro, de förminskade 
allvaret av symptomen och 
situationen. De var optimistiska 
inför framtiden och var överlag 
positiva till 
hjärtrehabiliteringsprogram. 

12 Medel

11/15

Worral-Carter, L., 
Jones, T. & 
Driscoll, Andrea. 
2005
Australien 

Contemporary 
Nurse. 
The experience and 
adjustments of 
women following 
their first acute 
myocardial 
infarction. 

Att utforska kvinnors 
upplevelse av 
rehabilitering efter 
deras första akuta 
hjärtinfarkt, och 
identifiera deras 
nödvändiga 
anpassningar och 
övergångar i 
återhämtningsskedet.

Kvalitativ, 
naturalistisk. 
Intervju med sex 
kvinnor. 

Kvinnorna trodde att det bara var 
män fick hjärtinfarkt, innan de 
själva drabbades. De ignorerade 
symptom och sökte vård sent. Det 
behövs mer information till 
allmänheten om kvinnlig 
hjärtsjukdom. Kvinnorna upplevde 
att stöd från familj, vänner och 
andra nätverk var viktigt. De var 
ofta stressade över arbetet som 
behövde göras i hemmet. 

13 Medel

12/15


