
 

 

 

Uppsats Omvårdnad 15 hp 

Kvinnors upplevelser av att 

återgå till det dagliga livet 

efter en hjärtinfarkt. 
En litteraturstudie 
 

Författare: Jörgen Pettersson och  

Susanne Ström 

Handledare: Motzi Eklöv 

Termin: VT 12 

Kurskod: 2OM340 



 

 

 

 

  

Sammanfattning 

 

Examensarbete Omvårdnad 15 hp 

 

Titel: Kvinnors upplevelser av att återgå till det dagliga livet efter en 

hjärtinfarkt. 

 

Författare: Jörgen Pettersson och Susanne Ström 

 

Bakgrund: Insjuknandet i hjärtinfarkt sker plötsligt och är ofta förenat med 

symtom som t.ex. bröstsmärta, ångest och andnöd.  Dock uppvisar 15-20 % 

av kvinnorna inte de symtomen. Kvinnors psykiska hälsa påverkades ofta 

mer än männens efter en hjärtinfarkt. Kvinnorna hade även svårare att 

genomföra livsstilsförändringar än männen dock var det lika vanligt hos båda 

könen med depressioner efter hjärtinfarkt. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser 

av att återgå till det dagliga livet efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. 

Metod: En systematisk litteraturstudie utfördes där åtta kvalitativa artiklar 

granskades, kvalitetsbedömdes och analyserades. 

Resultat: Kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt upplevde fysiska och 

psykiska förändringar av olika slag när de skrevs ut från sjukhuset och 

återgick till det dagliga livet. Stödet från familjen var viktigt och behovet av 

att få tillräcklig hjälp från vården. Kvinnorna upplevde bristfällig information 

från vården och önskade regelbunden kontakt i mer än ett år efter 

hjärtinfarkten. Kvinnorna strävade efter en normalisering i det dagliga livet 

och hade hopp inför framtiden. 

Slutsats: Kvinnorna var i behov av mer stöd och information från vården för 

att känna en trygghet i dagliga livet och kunna göra livsstilsförändringar. 
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Introduktion 

Hjärtinfarkt är den största enskilda dödliga sjukdomen i Sverige bland kvinnor och män.  

Kvinnor drabbas dock i genomsnitt tio år senare av hjärtinfarkt. Även i framtiden kommer 

hjärt-kärlsjukdomar att vara en av de vanligaste orsakerna till sjuklighet och död, framför allt 

beroende på den ökande medelåldern bland befolkningen. Dödligheten i hjärtinfarkt har dock 

minskat med ett par procent varje år de senaste årtiondena. Andelen kvinnor som dör i 

hjärtinfarkt har minskat med en tredjedel på tio år. Det är mycket positivt att allt färre kvinnor 

dör i hjärtinfarkt, men fortfarande är det alltför många som drabbas. För att ytterligare minska 

dödstalen behövs det mer forskning som kan ge bättre vård. Forskningsunderlaget är 

bristfälligt och det finns fortfarande gåtor kring kvinnors hjärtsjukdom för forskningen att 

lösa. Då kvinnor är underrepresenterade i hjärt-kärlstudier innebär det att man inte med 

säkerhet vet att kvinnor med hjärtsjukdom alltid får den optimala behandlingen. Tidigare 

studier har visat att män upplever bättre hälsorelaterad livskvalitet än kvinnor samt att 

kvinnors psykiska hälsa påverkas mer efter en hjärtinfarkt. Kvinnorna har även svårare att 

genomföra livsstilsförändringar än männen dock är det lika vanligt hos båda könen med 

depressioner efter hjärtinfarkt (Hjärt- Lungfonden, 2008, 2011).  

Utifrån denna kunskap har vi valt att studera kvinnors upplevelser av hur det dagliga livet 

förändras efter en hjärtinfarkt och få en förståelse för deras livsvärld.  

 

Bakgrund 

Patofysiologi 

Vid en hjärtinfarkt har en förgrening i något av kranskärlen täppts igen, så att blodet inte når 

fram till cellerna i området. Tilltäppningen kan bero på en blodpropp eller förkalkningar i 

blodkärlet. Cellerna som försörjs av detta blodkärl dör av syrebrist efter bara några minuter. 

Det är detta förstörda område i hjärtat, som kallas för hjärtinfarkt. De döda muskelcellerna 

ersätts inte, eftersom det inte bildas nya. Skadan läker med bindväv men denna kan inte ta 

över muskelcellernas arbete. Hjärtat förlorar därför en del av sin arbetsförmåga. Hur stor del 

som går förlorad är beroende av infarktens omfattning (Bengtsson & Setterberg, 1994). 
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Symtom 

De vanligaste debutsymtomen vid hjärtinfarkt är obehag, tryck eller smärta i bröstet. 

Smärtorna är ihållande eller återkommande, ibland utstrålande i armar, käke, rygg och mage. 

Ibland är besvär som ångest, illamående, kallsvettighet och andfåddhet mer framträdande än 

smärta. Hjärtinfarkt kan också inträffa utan att patienten upplever några besvär eller symtom. 

Den inträffade infarkten kanske då endast upptäcks vid senare tidpunkt i samband med en 

elektrokardiografi, EKG-kontroll (Ericson & Ericson, 2008). 

 

Diagnos 

Diagnosen ställs med ledning av symtom, biokemiska parametrar och EKG. Infarktenzymerna 

CK, CK-MB, Troponin-T, Troponin-I följs för diagnostik och bedömning av infarktens 

storlek, eftersom graden av enzymutsläpp kan relateras till myokardieskadans omfattning. CK 

och CK-MB är myokardspecifika, dessa stiger redan 6 timmar efter smärtdebut och når 

maximum efter ett dygn. Troponin T och I är enzymer med mycket hög myokardspecificitet.  

Dessa enzymer frisätts snabbt och kraftigt vid myokardieskada även efter lång tid, längre än 

10 dygn efter infarkten. Vid EKG ses karakteristiska infarktförändringar i QRS-komplexen 

framför allt som ST-förhöjning, patologisk Q-våg eller R-vågsförlust. Under hela dygnet kan 

patienter EKG-övervakas och registreras genom trådlös telemetri. Med denna teknik ges 

möjlighet att kontinuerligt analysera ST-sträckan och Q-vågens utveckling under dygnet. Vid 

ny smärtattack ses omedelbart eventuella EKG-förändringar eftersom smärtan kan utgöra 

tecken på ny infarkt (Ericson & Ericson, 2008).  

 

Behandling 

Den viktigaste behandlingsinsatsen vid akut hjärtinfarkt är att så snart som möjligt öppna upp 

det tilltäppta kranskärlet för att få igång blod- och syretillförseln igen. Ju snabbare blodflödet 

till den hotade hjärtmuskulaturen återställs, desto mindre blir skadan av infarkten (Hjärt-

Lungfonden, 2008). Den initiala behandlingen startas redan i hemmet och under 

ambulansfärden vilket är mycket viktigt eftersom vävnadsskadan utvecklas tidigt i 

hjärtinfarktsförloppet. Behandling av smärta och ångest är den främsta terapiåtgärden. 

Smärtan är oftast intensiv och framkallar dödsångest, morfin ges för snabb och effektiv 

smärtlindring och ångestreduktion. Syrgastillförsel ger smärtlindring genom att minska 

myokardischemin. Betablockad ger smärtlindring genom att minska hjärtarbetet och på så sätt 

reducera det skadade myokardiets syrebehov (Ericson & Ericson, 2008).  
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Acetylsalicylsyra hämmar trombocyternas aggregationstendens och det ges så tidigt som 

möjligt. EKG-bilden kan sändas med telemetri från ambulansen till hjärtintensivavdelningen 

som där tolkar EKG- bilden, för att vid typisk hjärtinfarktsbild omdirigera ambulansen till ett 

sjukhus som kan göra PCI även kallad ballongvidgning. Ballongvidgning görs för att öppna 

det tilltäppta kärlet. Trombolys innebär upplösning av fibrinet i trombosen, då kan det 

trombotiskt tilltäppta blodkärl öppnas igen så att kranskärlets genomblödning förbättras och 

infarktens omfattning minskas. I samband med en ballongvidgning kan också en stent sättas 

in. Stent är en liten fjädrande metallhylsa som placeras i det förträngda kranskärlet för att 

vidga förträngningen. Stenten minskar risken för ny förträngning (Ericson & Ericson, 2008). 

 

Omvårdnad 

Vid hjärtinfarkt upplever människan ett hot mot livets djupaste värden, vår självuppfattning, 

livet själv och mot allt som känns viktigt att kunna utföra det dagliga livet. Sådana 

upplevelser är emotionellt laddade, vilket påverkar patienten och familjen under mycket lång 

tid. Omvårdnad behöver planeras till att gälla även för tiden efter sjukhusvistelsen (Fridlund, 

1998). Under infarktens akuta stadium och närmast följande dygn behöver patienten lugn och 

ro och undvika stressande situationer. Ett professionellt förhållningssätt i omvårdnaden och en 

holistisk syn är viktig för att förstå varje patient i hans/hennes sammanhang. Även ett positivt 

förhållningssätt är viktigt. Vid informationen till patient och anhöriga kan betonas att 

komplikationsrisken är kraftigt reducerad första timmarna och att den medicinska 

behandlingens alla fördelar till läkning av infarkten (Ericson & Ericson, 2008). Hur patienten 

upplever sin sjukdom kommer till utryck på olika sätt beroende på om det är kvinna eller man, 

ung eller äldre, personligheten, vilka omständigheter individen lever i och livserfarenheter. 

Omvårdnaden är en del av rehabiliteringen där omvårdnadsinsatserna behöver vara tydliga 

och dokumenterade (Fridlund, 1998).  

 

Sekundärprevention  

Sekundärprevention innebär att både sjukvården och patienten själv sätter in åtgärder efter en 

hjärtinfarkt (Hjärtlungfonden, 2011). När patienten skrivs ut från sjukhuset får han/hon 

gradvis öka sin fysiska aktivitet men ansträngningen måste avbrytas om symtom som 

andfåddhet, trötthet eller angina pectoris uppkommer (Pavo-Hedner, 2007).   

Under de tre första månaderna efter en hjärtinfarkt så förbättras den fysiska förmågan 

spontant till en viss grad när hjärtat återhämtar sig och när den fysiska aktivitetsnivån ökas 

(Statens Folkhälsoinstitutet, 2003).  
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Risken att återinsjukna i hjärtinfarkt minskas av fysisk aktivitet genom att normalisera förhöjt 

blodsocker, sänka blodtrycket, förbättra blodfettsprofilen, stabilisera kroppsvikten, minska 

åderförkalkningsprocessen samt minska halten av stresshormoner. Fysisk aktivitet har även 

positiva effekter på självuppskattad hälsa och livskvalitet (Socialstyrelsen, 2008). Fysisk 

aktivitet kan utföras efter ordination från läkare eller genom att patienten deltar i 

hjärtrehabiliteringsprogram, dock behövs en riskprofilsbedömning göras innan träningens 

start.  Vid en riskprofilsbedömning tar vårdpersonalen hänsyn till aktuell prestationsförmåga 

och eventuella symtom under ansträngning. En anamnes med inriktning på identifiering av 

individuella riskfaktorer görs samt ett arbets-EKG.  Därefter görs val av träningsnivå.  Fysisk 

aktivitet ses som en livslång rehabilitering och måste bedrivas regelbundet annars avtar eller 

försvinner effekten (Statens Folkhälsoinstitutet, 2003). 

En annan del i eftervården är att upptäcka och förebygga riskfaktorerna för att återinsjukna i 

en hjärtinfarkt.  Riskfaktorer som rökning, övervikt, fysisk inaktivitet och alkoholkonsumtion 

är förknippade med levnadsvanor. Till följd av dessa levnadsvanor uppstår de biologiska 

riskfaktorer som hypertoni, förhöjda blodfetter och diabetes (Socialstyrelsen, 2008). De 

viktigaste sekundärpreventionerna förutom fysisk aktivitet är rökstopp samt kontrollerade 

blodfetter och blodtryck.  Av de patienter som drabbats av en hjärtinfarkt får 90 % 

medicinering för sina blodfetter och sitt blodtryck (Hjärtlungfonden, 2011).  

Sammanfattningsvis innebär eftervården i hjärtinfarkt att patienten själv försöker ändra sin 

livsstil genom att inte röka, minska alkoholkonsumtionen, motionera mer, stressa mindre samt 

ändra sina matvanor. Socialstyrelsens (2008) rekommendation är daglig konsumtion av frukt 

och grönsaker, fisk varje vecka samt energibalanserad mat med högt innehåll av fiber och 

fullkorn. Hög andel omättat fett rekommenderas också vilket minskar risken för 

kranskärlssjukdom.  

 

Kvinnor och hjärtinfarkt 

Enligt Schenck-Gustavsson (2003) insjuknar kvinnor något senare än män i en hjärtinfarkt. 

Att kvinnor insjuknar senare tror forskarna beror på de biologiska skillnaderna. Hjärtats 

patologi och fysiologi skiljer sig mellan män och kvinnor. Kvinnors hjärtan är mindre i 

relation till kroppsvikten och koronarkärlen är också smalare. Smalare kärl ökar risken för 

spasm. Kvinnor har ofta rubbningar i hemostasen, inflammation och/eller just spasm i 

koronarkärlen som orsak till hjärtinfarkt.  



 

5 

Östrogen tros ha en viss skyddande effekt mot hjärtinfarkt vilket kan vara en annan orsak till 

att kvinnor insjuknar senare än män. Efter menopausen ökar risken att insjukna i en 

hjärtinfarkt drastiskt för kvinnor (Schenk-Gustafsson, 2003). 

 

De flesta kvinnor som insjuknar i hjärtinfarkt har bröstsmärta. Dock uppvisar 15-20 % av 

kvinnorna inte de typiska symtomen. De kvinnorna får istället symtom som andfåddhet, 

trötthet, illamående, yrsel, ryggvärk, allmän sjukdomskänsla eller hjärtklappning. Fler kvinnor 

än män har en så kallad tyst infarkt som upptäcks vid ett senare EKG eller vid en obduktion 

(Schenk-Gustafsson, 2011). En ambulansstudie visade att kvinnors anrop mer sällan fick 

prioritet 1 vilket sannolikt berodde på att kvinnornas symtom var mer svårtolkade.  Detta kan 

också förklara varför tiden från insjuknandet i hjärtinfarkt tills behandling inleds är mycket 

längre för kvinnor än män. (Schenk-Gustavsson, 2003).  

 

Frekvensen av kranskärlsröntgen lägre bland kvinnor eftersom de ofta är äldre vid 

insjuknandet och oftare lider av hypertoni och perifer kärlsjukdom. När kvinnor väl genomgår 

en kranskärlsröntgen utförs dock ballongvidgning i lika stor utsträckning som hos män. 

Kvinnor får dessutom lika ofta stent som män och verkar dessutom svara bättre på det än män 

(Schenk-Gustavsson, 2011).  

 

Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2003) deltar kvinnor i mindre utsträckning än män i 

hjärtrehabilitering. Detta beror dels på att kvinnor remitteras i lägre utsträckning än män till 

rehabiliteringsprogram samt dels att de upplever mer stress och begränsningar i det dagliga 

livets aktiviteter än män och därför oftare avbryter rehabiliteringen.  

 

Teoretisk referensram 
Livsvärld 

Upplevelse är det som vi tar emot från omvärlden, i mötet med andra människor och genom 

erfarenheter (Jahren-Kristoffersen, 2002). Fenomenologins grundare Edmund Husserl menar 

att människans upplevelsevärld är dennes livsvärld. Han beskriver begreppet livsvärld som 

den vardagsvärld och dagliga tillvaro som människan inte reflekterar över utan tar för given. 

Livsvärlden är människans levda värld och formas av våra upplevelser och erfarenheter 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003).  
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Vi lever i ett ständigt flöde av upplevelser som på olika sätt är fyllda med mening och det är 

genom livsvärlden vi ser, förstår, beskriver och analyserar världen d.v.s. allt det en människa 

kan erfara och känna i sitt dagliga liv. Det är också i livsvärlden människan erfar sin hälsa, sitt 

lindande, sitt välbefinnande eller sin vård. När en människa drabbas av en allvarlig sjukdom 

som hjärtinfarkt är det vanligt att livsvärlden förändras. Hjärtinfarkten förändrar det dagliga 

livet genom att tränga in och förändra tillvaron som i vanliga fall tas för given. Hjärtinfarkten 

förändrar livssituationen och tvingar människan till nya tolkningar av den. Att kunna förstå 

och hjälpa en människa som drabbats av hjärtinfarkt innebär alltid ett vårdande möte med den 

livsvärld där hjärtinfarkten upplevs och tar mening (Svenaeus, 2010). 

 

Problemområde 

Trots att hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken hos både män och kvinnor finns det ändå 

alldeles för lite forskning gjord på kvinnliga hjärtpatienter. En anledning är de biologiska 

skillnaderna som existerar mellan män och kvinnor. En annan anledning är att då kvinnor 

drabbas av hjärtinfarkt i högre ålder tar det längre tid att uppnå resultatvariabler. Även 

psykosociala och livsrelaterade faktorer skiljer sig mellan könen efter en hjärtinfarkt och 

därför behövs mer forskning på kvinnor i området (Schenk-Gustafsson, 2003). När 

patienterna tillfrisknat från hjärtinfarkten och skrivits ut från sjukhuset kan de behöva göra 

livsförändring genom att behöva ändra sin livsstil. En del patienter kan även få en nedsatt 

fysisk kapacitet och hos många patienter kan det uppstå en oro eller rädsla att insjukna i en ny 

hjärtinfarkt eller kanske dö (Pavo-Hedner, 2007). Vi vill genom litteraturstudien veta hur 

detta påverkar upplevelsen i det dagliga livet för kvinnor. Genom att ta del av denna kunskap 

kan det leda till ökad förståelse hos sjuksköterskan för att kunna bemöta dessa kvinnor på ett 

bra sätt. Eftersom antalet kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt ökar och dödligheten har 

minskat de senaste åren kommer fler kvinnor att vårdas för hjärtinfarkt i framtiden och då blir 

denna kunskap betydelsefull. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva kvinnors upplevelser av att återgå till det dagliga 

livet efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt.   
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Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie och analyserades utifrån Lundmans och Hällgren 

Graneheims kvalitativa innehållsanalys. En litteraturstudie är enligt Polit och Hungler (2004) 

en sammanställning av befintlig forskning. Syftet är att identifiera och söka information om 

ett problemområde och utveckla en förståelse för den kunskap som finns på området. 

 

Sökningsförfarande och urval 

Vid en litteraturstudie formuleras först ett problemområde. Tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier upprättas. Hur gamla arbeten som ska ingå och på vilket språk de ska vara 

skrivna samt om studien ska ha kvalitativ eller kvantitativt perspektiv bestäms också. 

Sökorden formuleras utifrån problemformuleringen. Därefter görs en litteratursökning i flera 

databaser. Sökningen görs utifrån enskilda sökord och sedan i kombination med hjälp av 

booleska operatorerna; AND, OR, och NOT (Forsberg & Wengström, 2008).   

 

Vid litteratursökningen gjordes till en början flera pilotsökningar i databaserna CINAHL, 

PUBMED och PsycINFO. Den slutgiltiga systematiska litteratursökningen valdes att göras 

enbart i CINAHL och PsycINFO eftersom PUBMED gav alldeles för få träffar för vårt syfte.  

CINAHL är den viktigaste elektroniska databasen för sjuksköterskor och täcker främst hälso- 

och vårdvetenskap (Polit & Hungler, 2004). PsycINFO är en beteendevetenskaplig databas 

(Backman, 2008).  

 

Sökord som användes i databaserna var; myocardial infarction, experiences, life experiences, 

women, nursing, coping and daily life. I båda databaserna gjordes fritextsökningar eftersom 

det gav flera träffar. Vi valde att använda operatorn AND, detta för att begränsa och ge ett 

smalare sökresultat. I databaserna användes även ämneslista, Thesaurus, som är en slags 

ämnesindelad ordlista som föreslår vilka sökord som är användbara i aktuell databas 

(Backman, 2008). Thesaurus i databaserna CHINAHL och PsycINFO föreslog life experience 

och sökningarna kombinerades med det sökordet. Dock kombinerades även flera sökord ihop 

med experience då det gav flera relevanta träffar än sökordskombinationer med life 

experience. Sökningen i CINAHL presenteras i bilaga 1 och sökningen i PsycINFO 

presenteras i bilaga 2. 
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Efter sökning i databaser bör sökningen kompletteras med en manuell sökning som innebär 

sökning i referenslistor (Willman & Stoltz, 2002). Vi kompletterade databassökningen med att 

söka i utvalda artiklars referenslistor. Sökningen gav dock inga nya artiklar att inkludera i 

litteraturstudien.  

 

Till sist valdes åtta artiklar ut att ingå litteraturstudien och i dem sträckte sig tidsperioden efter 

hjärtinfarkten från en vecka till fem år efter utskrivningen från sjukhuset. De deltagande 

kvinnorna i artiklarna var mellan 31-90 år.  

 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Utifrån syftet inkluderades artiklar där kvinnor genomgått en hjärtinfarkt med fokus på tiden 

efter utskrivning från sjukhuset. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och begränsades 

till åren mellan 1997 till 2012. Ett annat kriterium var att artiklarna skulle vara peer-rewied 

d.v.s. vetenskapligt granskade. Artiklar där både män och kvinnor var representerade 

inkluderades endast de artiklar där kvinnor och mäns upplevelser tydligt kunde urskiljas. 

Artiklar som belyste kvinnors upplevelse av den akuta fasen av hjärtinfarkten exkluderades. 

Enbart kvalitativa artiklar inkluderades eftersom vi vill belysa kvinnors upplevelse av att 

återgå till dagliga livet. Några intressanta artiklar hade både kvalitativ och kvantitativ ansats 

men även de valdes att exkluderas. Eftersom forskningsmetoden avgörs utifrån 

forskningsfrågan och kvalitativa forskningsmetoder syftar till att förstå och förklara fenomen, 

erfarenheter eller upplevelser inkluderades enbart kvalitativa studier (Forsberg & Wengström, 

2008). I kvantitativ forskningsmetod används istället mätningar och jämförelser där deltagare 

svarar på enkäter eller frågeformulär. Forskarna kan också utföra observationer eller 

experiment.  En kvantitativ forskningsmetod är inte användbar när fokus ligger på ett 

fenomen, vilka innebörder som människan lägger i detta och vilken mening fenomenet har för 

människan (Friberg, 2006). Därför exkluderades alla kvantitativa artiklar i litteraturstudien. 

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Willman och Stoltz (2002) protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. Protokollet modifierades och artiklarna 

bedömdes genom att sätta poäng på respektive fråga. Alla ”Ja” svar gav ett poäng, 

poängresultatet omvandlades till procent. Det modifierade protokollet presenteras i bilaga 3. 

Totalt bedömdes sju artiklar med bra kvalitet och en artikel med medelkvalitet.  
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Alla 8 artiklar inkluderades därmed i litteraturstudien. Artiklarnas kvalitet presenteras i 

artikelmatrisen i bilaga 4.  

 

Analysförfarande 

Resultat analyserades enligt Lundman och Hällgren Graneheims innehållsanalys. Först 

översattes artiklarnas resultat till svenska. Därefter lästes artiklarnas resultat igenom 

upprepande gånger av båda författarna för att få en helhetsbild. Vi reflekterade tillsammans 

över textens huvudsakliga innehåll. Texten bröts sedan ner i delar och meningsenheter 

plockades ut. Meningsenheterna plockades in i en tabell och kondenserades. Enligt Granskär 

och Höglund-Nielsen (2008) innebär kondensering att texten förkortas samtidigt som det 

centrala innehållet bevaras och inget väsentligt försvinner. Den kondenserade texten kodades 

till en högre logisk nivå. Koder skapas alltid med hänsyn till meningsenhetens kontext. 

Därefter skapades kategorier som utgörs av flera koder med liknande innehåll. 

Återkommande innehåll i kategorierna bildade teman. Ett tema besvarar frågan” hur ” och 

utgör en tråd av mening genom kategorier, på en tolkad nivå. Analysen presenteras i bilaga 5. 

Vid sammanställningen av studiens resultat sattes de utplockade delarna in i en ny helhet 

under varje tema och kategori.    

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid etisk granskning av artiklar ska det framgå att deltagarna i studierna har fått en god och 

begriplig information om studiens syfte och nytta samt att deltagandet är frivilligt och när som 

helst kan avbrytas. Forskarna måste ha inhämtat samtycke från deltagarna. All insamlad data 

ska behandlas konfidentiellt eller anonymt. De forskningsetiska kommittéerna granskar 

ovanstående samt den vetenskapliga hållbarheten i studierna (Vetenskapsrådet, 2011).   

Vid en systematisk litteraturstudie bör artiklar väljas som har fått tillstånd från en etisk 

kommitté (Forsberg & Wengström, 2008). Samtliga artiklar från Sverige som ingår i 

litteraturstudien är granskade av etiska kommittéer vid svenska universitet. Studien av 

Jackson et al. (2000) har granskats enligt ett forskningsprotokoll på universitetsnivå och ett 

forskningsetiskt resonemang står tydligt beskrivet i artikeln.  I studien av White, Hunter och 

Holttum (2007) saknas ett forskningsetiskt resonemang helt. Artikeln har dock valts att 

inkluderas i litteraturstudien då den är vetenskapligt uppbyggd samt uppfyller vårt syfte.  

Etisk överväganden innebär även att resultatet från samtliga artiklar presenteras oavsett om de 

stödjer hypotesen eller inte (Forsberg & Wengström, 2008). 
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 Resultatet i litteraturstudien är analyserat och redovisat på ett neutralt sätt i sin helhet, ingen 

del har lyfts bort p.g.a. att den inte passade in.  

 

Resultat  

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fyra teman och sju kategorier. Följande teman 

visar kvinnors upplevelser av att återgå till det dagliga livet efter en hjärtinfarkt; upplevelsen 

av rädsla och oro, upplevelsen och behov av stöd, upplevelsen av en förändrad livssituation 

samt upplevelsen av hopp om framtiden. 

 

Upplevelsen av rädsla och oro 

Rädsla för att återinsjukna 

Efter utskrivningen från sjukhuset kännetecknades den första återhämtningsprocessen av inre 

oroligheter och rädsla hos de hjärtinfarktdrabbade kvinnorna.  De upplevde rädsla för 

konsekvenserna av hjärtinfarkten, rädsla för framtiden och att återgå till det dagliga livet men 

även rädsla för döden och för en ny hjärtinfarkt (Jackson et. al, 2000).   

Även Ivarsson, Sjöberg och Sjöström-Strand (2011) beskriver hur den inledande 

återhämtningsprocessen präglas av rädsla och osäkerhet.  Många kvinnor hade fått en 

förändrad självkänsla och kroppskännedom, de litade inte längre på sina kroppar. Tanken att 

drabbas av en ny hjärtinfarkt fanns hela tiden närvarande. Även fem år efter hjärtinfarkten 

fanns rädslan kvar att återinsjukna. Kvinnorna var rädda att de inte skulle kunna tolka 

symtomen på en ny hjärtinfarkt. Vissa kvinnor beskrev panikångest vilket de upplevde som 

andningsproblem och bröstsmärta och detta tolkade de som en ny hjärtinfarkt vilket 

resulterades i att kvinnorna åter lades in på sjukhus.   

Kvinnorna var medvetna om att hjärtinfarkt är ett allvarligt tillstånd som också kan leda till 

döden. Vissa kvinnor upplevde en konstant känsla av rädsla för döden vilket gjorde livet 

osäkert. Kvinnorna hade blivit medvetna om hur skört livet var och hur nära döden de varit. 

Att inte överleva en andra hjärtinfarkt upplevdes som mycket skrämmande för kvinnorna.  De 

planerade inte så mycket för framtiden eftersom de inte visste hur de skulle känna sig från dag 

till dag (Ivarsson, Sjöberg & Sjöström-Strand, 2011; Svedlund & Danielsson, 2004).  
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Oro för ohälsa 

Kvinnorna oroade sig ofta om sin personliga hälsa i samband med hjärtinfarkten. Majoriteten 

av kvinnorna tänkte hela tiden på anledningen till varför de drabbats av en hjärtinfarkt. För de 

yngre kvinnorna var detta stressande eftersom de förknippade hjärtinfarkt med äldre 

människor som sina föräldrar eller mor- och farföräldrar. De äldre kvinnorna såg sina 

hälsoproblem mer som en naturlig del av åldrandet (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 

2007, 2008; Sjöström-Strand & Frilund, 2007).  

Ofta drabbades även de äldre kvinnorna av följdsjukdomar såsom diabetes, högt blodtryck 

och stroke.  Men oron att drabbas av en annan hjärt-kärlsjukdom som följd av hjärtinfarkten 

fanns hos alla kvinnor (Ivarsson, Sjöberg & Sjöström-Strand, 2011).  Även när kvinnorna 

började återfå sin funktionsnivå de hade innan hjärtinfarkten fanns oro över hälsan kvar 

(Jackson et. al., 2000).  

  

Upplevelsen av/och behov av stöd 

Stöd från anhöriga 

Att familjen bara var närvarande för kvinnorna efter hjärtinfarkten var ett stort stöd. 

Vetskapen om att alla i familjen fanns för dem gjorde att kvinnorna fann styrka. De beskrev 

hur väl deras anhöriga tog hand om dem, vilka goda lyssnare de var samt att de förstått 

allvaret i hjärtinfarkten. En del kvinnor kunde dock känna sig överbeskyddade. 

(Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007; White, Hunter & Holttum, 2007).  

Extremt överbeskyddande beteende hos anhöriga var stressande i det dagliga livet vilket 

medförde att kvinnorna inte berättade om sina känslor eller sina symtom. Kvinnorna antog att 

genom att tiga visade de någon form känslomässig hänsyn till de anhöriga (Sjöström-Strand & 

Frilund, 2007; Svedlund & Danielson, 2004).   

Kvinnorna beskrev även stöd från anhöriga som hjälp med praktiska saker som t.ex. 

transporter och hushållsarbete. De accepterade att de inte längre var lika starka som de 

brukade och lät sin hälsa avgöra hur mycket hushållsarbete de gjorde. Många kvinnor ville 

dock fortfarande vara med och planera för hushållsarbetet och tänkte mycket på vad som 

behövde göras. Kvinnorna upplevde hur deras roll i familjen hade förändrats, de var inte 

längre den främsta vårdnadshavaren i hemmet (Svedlund & Danielson, 2004; White, Hunter 

& Holttum, 2007). 



 

12 

 

De kvinnor som inte upplevde tillräckligt stöd från anhöriga beskrev svårigheter med att 

försöka förändra sin livssituation trots att viljan att förändra fanns. Upplevelsen av 

otillräckligt med stöd berodde ofta på att anhöriga bodde alldeles för långt ifrån varandra 

(Ivarsson, Sjöberg & Sjöström-Strand, 2011). 

 

Stöd från vården 

Kvinnorna uttryckte ett stort behov av information om sina symtom, sin hjärtstatus, 

behandling och rehabilitering. De kvinnor som deltog i hjärtrehabiliteringsprogram kände sig 

mer trygga och säkra. Ansåg hjärtrehabiliteringsteamet att kvinnorna hade hjärtproblem så 

fick de direkt den vård de behövde (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007, 2008).  

Kvinnorna upplevde att de fick uppmuntran och stöd från rehabiliteringsteamet vilket gjorde 

att det var lättare att behålla livsstilsförändringarna i det dagliga livet. Kvinnorna upplevde 

även att det var stödjande att träffa andra kvinnor i hjärtrehabiliteringsgruppen (Kristofferzon, 

Löfmark & Carlsson, 2007, 2008).  Majoriteten av kvinnorna i 

hjärtrehabiliteringsprogrammen var dock äldre och detta kunde skapa stress för de yngre 

kvinnorna. Då äldre kvinnor ofta drabbas av följdsjukdomar efter en hjärtinfarkt hade de 

kvinnorna ett behov av att diskutera andra sjukdomar vilket orsakade att de yngre kvinnorna 

ofta avbröt hjärtrehabiliteringsprogrammen (Sjöström-Strand & Frilund, 2007). Få kvinnor 

hade dessutom möjlighet att delta i hjärtrehabiliteringsprogram enbart för kvinnor där de 

särskilda behoven enbart för kvinnor behandlades (Ivarsson, Sjöberg & Sjöström-Strand, 

2011). 

När kvinnorna såg tillbaka och reflektera över sin hjärthändelse uttryckte flera av dem en 

besvikelse över bristen på information från vårdpersonal. Bristen på information skapade 

osäkerhet (Jackson et. al., 2000).  För kvinnorna var det viktigt att informationen upprepades 

såväl muntlig som skriftlig. Kvinnorna uppskattade hjärtsjuksköterskan väldigt mycket 

eftersom de hade en enklare och bättre dialog med henne/honom än läkaren. Även 

allmänsjuksköterskan på både sjukhuset, inom primärvården och företagshälsovården 

uppskattades då de stod för kontinuitet, säkerhet och praktisk hjälp (Kristofferzon, Löfmark & 

Carlsson, 2008).  

Det första året efter hjärtinfarkten fick alla kvinnor genomgå hälsokontroller. Efter den tiden 

fanns inte längre den kontinuerliga kontakten med vården eftersom även 

hjärtrehabiliteringsprogrammen avslutades då. Kvinnorna uttryckte att de ville ha kontakt med 

den professionella hjärtsjukvården i mer än ett år efter hjärtinfarkten.  
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Kvinnorna behövde fortfarande vårdens stöd för att fortsätta med förändringarna i det dagliga 

livet (Ivarsson, Sjöberg & Sjöstrand-Strand, 2011).  

 

Upplevelsen av en förändrad livssituation 

Livsstilsförändringar 

Kvinnorna förväntades göra livsstilsförändringar efter hjärtinfarkten, alla förväntas avstå eller 

förändra något (Jackson et al., 2000). Kvinnorna uttryckte att det var svårt med 

livsstilsförändringar eftersom de var beroende av stöd från familjen. Det fanns även en 

okunskap om vad rekommenderad livsstil innebar. Kvinnorna försökte motivera sig att sluta 

röka, ändra matvanor och prioritera sig själva. Några hade slutat röka, förändrat matvanor, 

stressade mindre, blivit mer tålmodiga och lyssnade bättre på kroppens signaler 

(Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007).  

Det fanns kvinnor som upplevde stress eftersom de kände sig tvungna att sluta röka 

(Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). 

Kvinnorna fick lära sig leva med förändringar i sin livsstil. Bland de kvinnor som slutat röka 

var alla motiverade men en del hade fortfarande en stark längtan efter cigaretter. Av de 

kvinnor som fortfarande rökte var några inställda på att sluta snart, men några hade lite 

motivation. Kvinnorna använde en mängd olika strategier för att minska sin stress som att 

lämna saker till nästa dag, bad om hjälp och lära sig motstå självpåtagna krav. Kvinnorna 

hade gjort kostförändringar genom att använda hälsosammare produkter, regelbundna 

måltider och några hade gått ner i vikt (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). Trots att 

det var uppenbart att kvinnorna var fast beslutna att lyckas med sina livsstilsförändringar, var 

uppgiften svårare än väntat. En del kvinnor bytte livsstil genast och några behövde mer tid för 

reflektion innan de kunde göra livsstilsförändringar. Kvinnorna blev medvetna om hur ofta de 

hade stressat och försökt ändra sina dagliga liv (Ivarsson, Sjöberg & Sjöström-Strand, 2011).  

Några av de kvinnorna som kämpade med livsstilsförändringar hade också börjat tänka på de 

bakomliggande orsakerna till sin ohälsa, men såg inte sina livsstilsförändringar som 

överväldigande eller som skrämmande (Brink, Karlsson & Hallberg, 2006). 

 

Förändrad hälsa och nedsatt fysisk kapacitet 

I den tidiga perioden av återhämtningen efter hjärtinfarkten upplevde kvinnorna en tid av 

fysisk utmattning, sorg, depression och emotionell labilitet (Jackson et. al., 2000). Fysisk 

utmattning beskrevs som ett behov att behöva vila efter fysiska aktiviteter och ett behov att 

lägga sig tidigare på kvällen (Brink, Karlsson & Hallberg, 2006).  
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Sorg beskrevs som förlusten av att vara oberoende och att ha fått en nedsatt fysisk kapacitet. 

En del kvinnor uppgav att detta resulterade i en allmän känsla av kort humör och irritation 

(White, Hunter & Holttum, 2007). Andra kvinnorna hade accepterat sin situation med fysiska 

begränsningar (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007).  

Kvinnorna fick lära sig leva med förändringar i sin hälsa, arbete och sociala aktiviteter. Det 

fanns dock kvinnor som upplevde en förbättring i form av förbättrad fysisk aktivitet i 

jämförelse med tiden före hjärtinfarkten (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008).  

I studien av Brink, Karlsson och Hallberg (2006) kämpade kvinnorna med olika hälsoproblem 

såsom arytmi, dålig fysisk kondition, högt kolesterol, bröstsmärta, magsmärtor och andnöd. 

Det var omöjligt att ignorera uppenbara hälsoproblem. Den äldre delen av kvinnorna upplevde 

en sämre fysisk återhämtning än de yngre kvinnorna.  

Motivationen för att fortsätta med aktiviteter i det dagliga livet var starkt bland de flesta 

kvinnorna, i de flesta fall var förändringar nödvändiga på grund av hälsoproblem. De äldre 

kvinnor minskade ofta sina aktiviteter genom att inte baka i så stora mängder, när de var ute 

på promenad minskade de takterna och inte gick så fort (Brink, Karlsson & Hallberg, 2006). 

Redan två veckor efter utskrivning kände sig några kvinnor fysiskt starkare, tröttnade inte så 

fort och de hade större kondition och uthållighet. Tre veckor efter utskrivning var kvinnorna 

fysiskt starkare och kände en förbättrad hälsa (Jackson et al., 2000). Andra kvinnor hade 

fortfarande problem med sin hälsa även fem år senare. Det mest besvärande med hälsan för 

dessa kvinnor var trötthet och brist på energi (Ivarsson, Sjöberg & Sjöström-Strand, 2011).    

 

Upplevelsen av hopp om framtiden 

Det nya livet och hopp inför framtiden 

Kvinnorna hade en övergripande känsla av optimism och hade en stark tro att de så 

småningom skulle komma tillbaka till det normala (White, Hunter & Holttum, 2007).  

De kvinnor som var arbetslösa såg fram emot att få ett jobb. Ett jobb var en bekräftelse på att 

vara frisk och komma tillbaka till en normal vardag. Vissa kvinnor hade fått ett bättre liv efter 

hjärtinfarkten, de prioriterade sig själva bättre och levde hälsosammare liv. Kvinnorna 

uppskattade sina sociala liv med familjen och andra betydelsefulla personer. De värderar sin 

förmåga att göra saker som de aldrig trott att de kunde göra igen. Livet var mer än bara arbete, 

tron var på något som gav dem en mening i livet. Kvinnorna hoppades på ett sunt, normalt 

och aktivt liv och ville leva länge för att få vara med sina barn och se sina barnbarn växa upp.  
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Vissa kvinnor hoppades på att få ett jobb och att utöka sina relationer med vänner och 

arbetskamrater.  Några kvinnor uppgav att de hoppades kunna resa igen, och att de inte skulle 

behöva flytta ifrån sina hus (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008).  

De kvinnorna som fick en förändrad känsla om sig själva efter hjärtinfarkten och inte längre 

litade på sina kroppar upplevde hinder när de försökte fortsätta med sitt liv. Kvinnorna ville 

leva länge bara för att få vara med familjen, de blev medvetna om hur skört livet kunde vara. 

Kvinnorna uppgav att de ville stanna hemma längre efter hjärtinfarkten eller arbeta deltid, 

men de var tvungna att gå tillbaka till arbetet på heltid p.g.a. ekonomiska skäl (Ivarsson, 

Sjöberg & Sjöström-Strand, 2011). En del kvinnor var tvungna att gå tillbaka till arbetet strax 

efter utskrivning från sjukhuset, vilket var mycket stressande särskilt för dem som levde 

ensam med sina barn (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). De kvinnor som hade en bättre 

ekonomisk ställning valde att inte arbeta (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008).  

Kvinnorna trodde på en framtid, men det uppstod känslor av osäkerhet om vad som skulle 

hända. Kvinnorna ville att det dagliga livet skulle vara detsamma som innan hjärtinfarkten 

men efter hemkomsten från sjukhuset hade kvinnorna inte styrkan att fortsätta sina dagliga liv 

som tidigare. Även om framtiden hade sina begränsningar upplevde kvinnorna hopp. De ville 

planera för framtiden och se till framtiden med tillförsikt. De trodde att saker och ting skulle 

förbättras i framtiden. Kvinnorna har funnit nya värden i sina dagliga liv (Sjöström-Strand & 

Fridlund, 2007; Svedlund & Danielsson, 2004). 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att studera kvinnors upplevelse av att återgå till det dagliga 

livet efter en hjärtinfarkt. Resultatet i litteraturstudien visade att kvinnor som drabbats av 

hjärtinfarkt upplever fysiska och psykiska förändringar av olika slag när de skrivs ut från 

sjukhuset och återgår till det dagliga livet. Det visade också hur viktigt stödet från familjen är 

och behovet av att få tillräcklig hjälp från vården. Kvinnorna strävade efter en normalisering i 

det dagliga livet och hade hopp inför framtiden. 

 

Metoddiskussion 

Metoddiskussion syftar till att värdera tillvägagångssättet där datainsamling, urvalsförfarande 

och analys värderas (Friberg, 2006). Styrkor, svagheter och eventuella problem i 

litteraturstudien ska lyftas fram och vad det inneburit för resultatet (Graneskär & Höglund-

Nielsen, 2008). 
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Vid litteratursökningen användes först sökorden myocardial infarction, experience, life 

experience, women och daily life. Många träffar av ovanstående sökord gav flera artiklar i den 

akuta fasen av hjärtinfarkten samt mer vilka symtom kvinnor uppvisade. För att få fram fler 

artiklar som fångar omvårdnadsperspektivet användes sökordskombinationer med sökorden 

nursing och coping. Vi fick då fram fler relevanta artiklar som uppfyllde vårt syfte.  Samma 

artiklar återkom i sökningarna trots olika sökordskombinationer och databaser. Och då den 

kompletterande manuella sökningen i artiklarnas referenslistor inte gav fler relevanta artiklar 

för vårt syfte medförde det att datasökningen till slut inte gav ytterligare information till 

resultatet och därför anses datamättnad ha uppnåtts (Polit & Hungler, 2004). Eventuellt kan 

sökningsförfarandet ha uteslutit fler relevanta artiklar eftersom sökningar endast gjorts i två 

databaser.  

Sökningarna begränsades till 15 år, 1997-2012, vilket också kan ha inneburit att relevanta 

artiklar inte framkom. Vi ville dock ha så aktuell forskning som möjligt eftersom hjärtvården 

och kvinnors roll i samhället förändrats.   

 

Vid litteratursökningen lästes alla abstract där sökträffarna var färre än femtio. Vid sökträffar 

över femtio lästes alla abstract till artiklar med titlar som verkade ha en viss relevans till 

studiens syfte. Artiklar med relevanta abstract öppnades upp i fulltext för genomläsning. 

Artiklar som motsvarade vårt syfte togs ut för granskning.  De artiklarna som sedan uppfyllde 

inklusionskriterierna och hade bra och medelbra kvalitet togs med i litteraturstudien.  

Innan analysen påbörjades upprättades en artikelmatris för att få en överblick över 

inkluderade artiklar. I matrisen gjordes en sammanställning av artiklarnas syfte, vilken metod 

som använts, urval och den viktigaste delen av resultatet. Artikelmatrisen är ett värdefullt 

hjälpmedel i den fortsatta analysen av artiklarna (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 

Analysen av artiklarnas resultat var en omfattande process som tog lång tid. Vid 

sammanställningen begränsade vi oss enbart till kvinnornas upplevelser trots att tre av 

artiklarna även beskrev männens upplevelser av att ha drabbats av en hjärtinfarkt och tiden 

efter utskrivningen från sjukhuset. En artikel beskrev även partners upplevelser när kvinnan 

drabbats av hjärtinfarkt och återgår till det dagliga livet.  Då dessa artiklar uppfyllde vårt syfte 

valde vi att inkludera dem. Kvinnornas upplevelser var tydligt avgränsade i artiklarnas 

resultatdel och därmed inga svårigheter att urskilja från männen eller partnerns upplevelser 

vilket gjorde att litteraturstudiens resultat inte påverkades. Ingen avgränsning i kvinnornas 

ålder gjordes. Vi fann det intressant att se likheter och skillnader i äldre och yngre kvinnors 

upplevelse av att ha drabbats av en hjärtinfarkt och återgå till det dagliga livet.  
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De inkluderade artiklarna hade olika tidsperioder efter hjärtinfarkten, från en vecka till fem år.  

Detta gav ett bredare resultat i upplevelsen av det dagliga livet efter hjärtinfarkten.  Vi kunde 

också se att vissa upplevelser förändrades när kvinnorna fick distans till hjärtinfarkten medan 

andra upplevelser var detsamma även flera år efter. De första veckorna efter hjärtinfarkten var 

oron och rädslan stor hos kvinnorna att de skulle drabbas av en ny hjärtinfarkt. Även efter fem 

år så fanns rädslan kvar, kvinnorna hade fått mer distans till hjärtinfarkten och blivit medvetna 

om hur skört livet var. Vi ser det inte som en nackdel att vi tagit med studier gällande några 

veckor efter hjärtinfarkten eller studier som sträcker sig upp till fem år efter hjärtinfarkt.    

 

För att stärka studiens trovärdighet bör resultatet vara överförbart till andra grupper av 

individer eller förhållanden (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). De artiklar som används i 

resultatet är skrivna i Sverige, Storbritannien och Australien. Sjukvården i dessa länder skiljer 

sig inte mycket ifrån varandra och detta gör att överförbarheten av studiens resultat till den 

svenska sjukvården kan göras. Artiklarna som ligger till grund för studiens resultat har 

liknande fynd och stärker varandra. Enligt Willman och Stoltz (2002) ökar trovärdigheten i en 

studie om artiklarnas resultat har liknande fynd, trots att de utförts i olika länder. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussion ska ny kunskap lyftas fram och diskuteras.  Resultatet ska diskuteras och 

jämföras med tidigare forskning och teorier (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).  

  

Resultatet upplevelsen av rädsla och oro visade att kvinnorna kände rädsla av drabbas av ny 

hjärtinfarkt och vad konsekvenserna av den kunde bli. I en studie av Sjöström-Strand och 

Fridlund (2006) beskriver kvinnorna hur stress efter hjärtinfarkten utrycktes som ångest över 

det faktum att de hade varit sjuka. Även smärta eller symtom som liknade hjärtinfarkten var 

mycket stressande eftersom de trodde att de drabbats av en ny hjärtinfarkt. Kvinnorna tänkte 

hela tiden på anledningen till varför de drabbats av en hjärtinfarkt. Dessa tankar var också 

stressande eftersom det var svårt att bli av med dem och de inte kunna finna några 

förklaringar till varför de drabbats av en hjärtinfarkt. 

Vårt resultat visade att då kroppen förändrades efter hjärtinfarkten och kvinnorna inte längre 

hade samma funktionsnivå gav det upphov till att livsvärlden förändrades. Resultatet visade 

att kvinnorna hade en förändrad självkänsla och kroppskännedom som gjort att de inte längre 

litade på sina kroppar.  
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Enligt Kristoffersen, Nordvedt och Skaug (2005) medför varje förändring i kroppen också en 

förändring till livsvärlden, detta blir extra tydligt när en människa drabbas av en sjukdom som 

t.ex. hjärtinfarkt. Människans upplevelse av sig själv i världen förändras och själva 

hjärtinfarkten i sig och dess konsekvenser kommer in och stör individens levda verklighet. 

När människan tappar kontrollen över sin livsvärld får det även konsekvenser på självkänslan. 

Om sjuksköterskan ska kunna hjälpa den hjärtinfarktdrabbade kvinnan är det avgörande att 

kunna förstå hur kvinnan upplever sin sjukdom och vilka konsekvenser den har på hennes 

livsvärld. Sjuksköterskan behöver under patientsamtalet kunna rikta sin uppmärksamhet mot 

den hjärtinfarktdrabbade kvinnans livsvärld och fråga henne hur hon själv upplever 

hjärtinfarkten och vilka konsekvenser den har i det dagliga livet. 

I resultatet upplevelsen av/ och behov av stöd framkom det hur viktigt stödet från familjen var 

och att kvinnorna fann styrka i stödet. Enligt Wright, Watson och Bell (2002) utgör familjen 

ett betydelsefullt stöd för den som drabbats av en sjukdom, t.ex. en hjärtinfarkt. Det är av stor 

vikt att familjen involveras och stöttar den sjuka familjemedlemmen. Detta syns tydligt i vårt 

resultat, de kvinnor som inte fick tillräckligt med stöd från familjen hade svårigheter med att 

försöka förändra sin livssituation.  

 

I vår resultatdel framkom också betydelsen av stöd från hälso- och sjukvården. I studier av 

Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2007; 2008) så betonas sjuksköterskornas roll, eftersom 

de stod för kontinuitet, säkerhet och praktisk hjälp. Sjuksköterskorna uppskattas väldigt 

mycket eftersom de har en enklare och bättre dialog än läkaren och det är lättare att etablera 

en kontakt med sjuksköterskan. 

Litteraturstudiens resultat visade att kvinnorna uppskattade hjärtrehabiliteringsprogrammen. 

Dock framkom det att kvinnorna önskade hjärtrehabiliteringsprogram enbart för kvinnor. 

Enligt Schenk-Gustavsson (2003) deltar färre kvinnor än män i hjärtrehabiliteringsprogram. 

Då män och kvinnor har olika sjukdomsmönster vid hjärtinfarkt är det också troligt att de har 

olika rehabiliteringsbehov efter en hjärtinfarkt. I de fall där hjärtrehabiliteringsprogram varit 

speciellt utformade för kvinnor har deltagandet varit större och avhoppen färre. Eftersom 

hjärtrehabiliteringen inte bara har positiva sekundärpreventiva effekter utan även positiva 

effekter på depressiva symtom är det av stor vikt att kvinnor deltar i 

hjärtrehabiliteringsprogram. Vården behöver därför ta hänsyn till kvinnors speciella behov 

och erbjuda hjärtrehabiliteringsprogram enbart för kvinnor. Resultatet visade att flera av 

kvinnorna ville ha professionellt stöd av vården längre än ett år efter insjuknandet. Detta är 

något som skulle kunna utvecklas inom hälso- och sjukvården.  
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I en studie av Jackson et al. (2000) beskriver de deltagande kvinnorna hur upplevelsen av 

ångest förvärras p.g.a. en bristande kunskap och förståelse om hjärtinfarkt. Informationen 

kvinnorna behövde var svår att erhålla och när kvinnorna reflekterar över händelser på 

sjukhuset så uttryckte de en besvikelse över bristen på information från sjukhuspersonal. En 

kvinna berättar att hon själv sökte information om hjärtinfarkt i litteratur samt telefonsamtal 

till olika hjärtorganisationer. Detta hjälpte henne att få en förståelse och kunna återfå en 

känsla av sammanhang i det dagliga livet.  

 

Resultatet upplevelsen av en förändrad livssituation visade på vikten av egenvård för en 

förändrad livsstil hos kvinnorna. Enligt omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem (1995) 

föreligger det ständigt hos varje människa olika typer av egenvårdsbehov som måste 

tillgodoses för att människan ska kunna bevara eller återvinna sin normala funktion, 

utveckling och hälsa. Orem beskriver egenvård som en form av allmänmänskligt beteende. 

Beteendet består av vanor och medvetna handlingsmönster, som har till syfte att främja 

normal funktion, utveckling, hälsa och välbefinnande hos individen. Om det råder obalans 

mellan kraven på handling och personens förmåga att handla i relationen till dessa krav, 

föreligger ett omvårdnadsbehov från hälso- och sjukvården. Sjuksköterskans planering av 

omvårdnaden styrs då av bristen i personens egenvårdskapacitet. Egenvård utvecklas 

kontinuerligt med hjälp av undervisning och handledning från sjuksköterskan och annan 

vårdpersonal.  Att handleda en kvinna som drabbats av en hjärtinfarkt innebär att 

sjuksköterskan vägleder kvinnan under planering och utförandet av egenvårdshandlingarna. 

Handledningen är lämplig i situationer där kvinnan måste fatta ett beslut eller följa en 

handlingsplan som övervakas och kontrolleras av sjuksköterskan. Kvinnan måste vara 

motiverad och kapabel att själv fatta beslut om och utföra handlingen till en förändrad livsstil. 

Sjuksköterskans handledning kan bestå i förslag, råd, rekommendationer, anvisningar, 

instruktioner och eventuellt tillsyn. Hos kvinnorna som insjuknat i hjärtinfarkt och som 

behöver anpassa sig till en ny livssituation, måste egenvårdskapaciteten utvecklas så att den 

motsvarar de nya egenvårdbehoven.  

 

I hjärtrapporten från 2011 visar forskning att knappt 1 av 5 patienter lyckas med rökstopp, 

sänkt blod- och kolesterolvärde eller tillräcklig fysisk aktivitet vilket ökar risken för 

återinsjuknande i hjärtinfarkt (Hjärt-Lungfonden, 2011).  
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I vår resultatdel om livsstilsförändringar framkom det hur väl medvetna kvinnorna var om att 

de behövde byta livsstil men hur svårt det var. För en del kvinnor skapade detta en oerhörd 

stressande livssituation. Enligt Hjärt-Lungfonden (2008) återhämtar sig kvinnor sämre 

psykiskt än män efter en hjärtinfarkt. En orsak är att kvinnor upplever mer stress och 

begränsningar i det dagliga livet efter hjärtinfarkten. Kvinnor har ofta den största arbetsbördan 

i hemmet och för kvinnorna kan det innebära att behöva börja arbeta direkt efter 

utskrivningen från sjukhuset. Stressen utgör en hämning i den nya livsstilen med att försöka 

sluta röka, skaffa sig sundare matvanor och börja med fysisk aktivitet. I en studie av Ivarsson, 

Sjöberg och Sjöstrand-Strand (2011) blev kvinnorna som drabbats av hjärtinfarkt mer 

medvetna om hur ofta de hade stressat och försökt ändra sitt dagliga liv.  

I vår resultatdel framkom även hur beroende kvinnorna var av stöd från både anhöriga och 

vården när de försökte förändra sin livsstil genom egenvård. Därför är det extra viktigt att 

kvinnor, främst de som saknar stöd från anhöriga får stöd från hälso- och sjukvården t.ex. en 

livsstils-sjuksköterska.     

 

Resultatet upplevelsen av hopp om framtiden visar att trots begränsningar i dagliga livet så 

upplever kvinnorna hopp. Enligt Katie Eriksson (1987) är begreppen tro och hopp knutna till 

varandra. Tro och hopp är knutna till förvissningen om något positivt i framtiden. Tron och 

hoppet ger människans existens en riktning mot ett framtida mål och upprätthåller modet att 

sträva vidare mot detta mål. Att ha hopp är en central betydelse för att uppleva att livet 

fortfarande har en mening. Genom att hitta mening i det som skett, hjärtinfarkten, blir det 

möjligt att se sjukdom och lidande som en livserfarenhet. Detta är också avgörande för hur 

livet i framtiden kommer att utvecklas. Upplevelsen av mening förutsätter även att människan 

har mål och värden i livet. I vårt resultat framkom det tydligt att kvinnornas mål var att sträva 

efter en normal vardag och att de värdesatte livet mer, de hade tron på något som gav dem 

mening i livet. Kvinnorna hade funnit nya värden i sina dagliga liv. Katie Eriksson beskriver 

hur en människa som upplevt sjukdom och förluster upptäcker nya sidor i sitt liv. Det som 

tidigare togs för givet värderas högre och prioriteras annorlunda. Människan får ett nytt 

perspektiv på livet och finner styrka genom lidandet.  

 

Nuvarande forskning är mer inriktad mot symtom, diagnos och behandling av hjärtinfarkt 

samt eliminering av riskfaktorer. Dessutom är kvinnor underrepresenterade i hjärtforskningen. 

Fortsatt forskning borde fokuseras mot att förbättra omvårdnaden i hjärtsjukvården.  
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För att omvårdnaden ska kunna förbättras bör forskningen inriktas mot kvinnors upplevelser 

efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. Forskningen borde framförallt koncentreras mer på 

kvinnors upplevelse av stöd och information från vården, eftersom det i litteraturstudien 

framkom att kvinnorna saknade tillräckligt med stöd och information från vården.   

 

Slutsatser 

Litteraturstudiens resultat och resultatdiskussion visar att det fanns en rädsla och oro hos 

kvinnorna att drabbas av en ny hjärtinfarkt eller död. Kvinnorna saknade tillräcklig 

information om sin hjärtstatus. Dessutom önskade kvinnorna regelbunden kontakt med hälso- 

och sjukvården i mer än ett år efter hjärtinfarkten. Många kvinnor saknade även tillräcklig 

information om egenvård vid livsstilsförändringar vilket gjorde det svårt att lyckas med 

livsstilsförändringarna. Genom att sjuksköterskan och övrig sjukvårdspersonal får en bättre 

kunskap om hur livet förändras för kvinnorna efter en hjärtinfarkt kan de bättre förstå 

kvinnornas livsvärld. Sjuksköterskan kan då ge bättre stöd till kvinnorna. Genom att 

kvinnorna får tillräcklig information om sin hjärtstatus, vad hjärtinfarkt innebär samt vilken 

egenvård som krävs för att minska risken att återinsjukna i en ny hjärtinfarkt kan det ge en 

ökad trygghet och minskad rädsla och oro.  
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Bilaga 5 - Analys enligt Lundman & Hällgren Graneheim  

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori Tema 

Kvinnorna visste att 

hjärtinfarkten var en 

dödlig och farlig 

sjukdom och många 

fruktade för en ny 

hjärtinfarkt eller död. 

Att vara medveten om 

faran att insjukna i en 

ny hjärtinfarkt och 

konsekvenserna. 

Rädsla för en ny 

hjärtinfarkt och dess 

konsekvenser. 

Rädsla för att 

återinsjukna. 

Upplevelse 

av rädsla och 

oro. 

Kvinnorna upplevde 

ångest över att ha 

insjuknat i en 

hjärtinfarkt. 

Oro över den akuta 

hjärtinfarktshändelsen. 

Oro för ohälsan som 

orsakade den akuta 

hjärtinfarkten. 

Oro för ohälsa.  

Kvinnorna var 

stressade av att hela 

tiden tänka på 

anledningen varför de 

drabbats av 

hjärtinfarkten. 

Oro över anledningen 

till insjuknandet. 

   

Kvinnorna upplevde 

det största från familjen 

och andra närstående 

men kunde ibland 

känna sig 

överbeskyddade. 

Största stödet från 

familj och närstående. 

Stort stöd från 

anhöriga. 

Stöd från anhöriga. Upplevelse 

och behov av 

stöd. 

Kvinnorna fick inte det 

praktiska och 

psykologiska stöd samt 

den information de 

behövde från vården. 

Otillräckligt stöd och 

information från 

vården. 

Behov av stöd från 

vården. 

Stöd från vården.  

Kvinnorna upplevde ett 

fortsatt behov av 

hjärtrehabilitering 

program längre tid än 1 

år efter hjärtinfarkten. 

Otillräcklig 

hjärtrehabilitering. 

   



 

 

 

Kvinnorna var 

medvetna om att de 

behövde göra vissa 

livsstilsförändringar 

efter hjärtinfarkten men 

de fann det svårt att 

sluta röka, ändra 

kostvanor, stressa 

mindre och motionera 

mer när de återgick till 

sitt dagliga liv. 

Medvetenhet om 

livsstilsförändringar 

men svårare än väntat 

att genomföra. 

Svårt med 

livsstilsförändringar. 

Livsstilsförändringar. Upplevelsen 

av en 

förändrad 

livssituation. 

Kvinnorna upplevde en 

förändrad 

självuppfattning och 

litade inte längre på 

sina kroppar. De var 

oroade över sin hälsa. 

Förändrad 

självuppfattning och 

hälsotillstånd. 

Förändrad hälsa.  Förändrad hälsa och 

nedsatt fysisk 

kapacitet. 

 

En del kvinnor ville 

vänta med att återgå till 

arbetet andra anpassade 

sin arbetssituation till 

sin begränsade fysiska 

kapacitet. 

Anpassning av arbete 

efter nedsatt fysisk 

kapacitet. 

Nedsatt fysisk 

kapacitet. 

  

Vissa kvinnor 

accepterade att de inte 

längre var lika starka 

som de brukade vara. 

De var mer försiktiga 

och hade funnit nya 

värden i sina dagliga 

liv. 

Accepterande av 

diagnos och 

uppskattning av livet. 

Accepterande och 

uppskattning av 

livet. 

Det nya livet och 

hopp inför framtiden. 

Upplevelsen 

av hopp om 

framtiden. 

Kvinnorna strävade 

efter att återgå till sitt 

dagliga liv som det var 

innan hjärtinfarkten. 

Sträva efter en 

normalisering i det 

dagliga livet. 

Hopp om en normal 

vardag. 

  

 

 

 

 
 


