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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: I Sverige drabbas varje år cirka 11000 kvinnor av hjärtinfarkt. En hjärtinfarkt 

kan vara en traumatisk upplevelse som medför förändringar av kroppen, psyket och livet. 

Trots att både män och kvinnor drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar har tidigare forskning 

om hjärtinfarkt främst bedrivits på män vilket innebär att kvinnor ofta bemöts och 

behandlas enligt en manlig standard. Detta trots att tidigare forskning har visat att kvinnor 

mår sämre under en längre tid efter infarkten jämfört med män.  

Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelser efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt.  

Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på tio vetenskapliga artiklar. 

Kvalitativ innehållsanalys utifrån induktiv ansats. 

Resultat: Resultatet innehåller fyra kategorier: Att leva i ovisshet, En förändrad tillvaro, 

Förändrade relationer och Upplevelser av sjukvården. Kvinnorna var rädda för 

återinsjuknande och hjärtinfarkten medförde fysiska förändringar som påverkade vardagen, 

familjen och relationer. Kvinnorna upplevde också bristande information och stöd ifrån 

sjukvården. 

Slutsatser: En hjärtinfarkt leder till ett förändrat liv och orsakar lidande för kvinnorna. 

Eftervården är ofta otillfredsställande vilket kan leda till onödigt lidande och ökad risk för 

återinsjuknande. Sjuksköterskan bör alltid eftersträva en förståelse för patientens situation 

för att kunna ge en så god vård som möjligt. Författarna anser att ett ökat samarbete mellan 

olika vårdprofessioner skulle kunna förbättra eftervården. 
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INLEDNING 
 

I Sverige insjuknar cirka 28000 personer i hjärtinfarkt varje år. En människa som drabbas 

av hjärtinfarkt genomgår en traumatisk upplevelse och livet närmast efter kan komma att 

innebära stora förändringar och anpassningar. En ständig oro och rädsla kan genomsyra 

hela individens liv efter en hjärtinfarkt och som sjuksköterskor kommer vi med hög 

sannolikhet möta dessa personer i olika situationer i vårt arbete. Majoriteten av den 

forskning som hittills har bedrivits inom området belyser mäns perspektiv, men forskning 

har visat att kvinnor mår sämre under en längre tid efter hjärtinfarkten. Med detta i åtanke 

har vi i denna studie valt att undersöka vilka upplevelser kvinnor har efter en hjärtinfarkt. 

Vi anser att fördjupad kunskap om ämnet behöver erhållas för att på ett korrekt sätt kunna 

bemöta dessa kvinnor i vården, fånga upp deras individuella behov av vård och stötta dem i 

att återfå sin hälsa och känsla av välbefinnande.  
 

BAKGRUND  
 

I Sverige inträffar ungefär 77 hjärtinfarkter varje dag och under år 2013 drabbades ca 

17000 män och 11000 kvinnor (Socialstyrelsen, 2014). Trots att hjärtinfarkt är den enskilt 

mest förekommande dödsorsaken i Sverige (Ericson & Ericson, 2012; Persson, Stagmo & 

Enqvist, 2014) överlevde så många som 20300 av de 28000 som insjuknande i hjärtinfarkt 

under år 2013 (Socialstyrelsen, 2014). Utöver de stora skillnaderna mellan män och 

kvinnor gällande antal drabbade så förekommer även en skillnad i åldern vid insjuknandet i 

en hjärtinfarkt. Män under 75 år utgör majoriteten av de som drabbas, i ålderspannet 75-84 

drabbas lika många män som kvinnor och efter 85 års ålder drabbas fler kvinnor än män 

(ibid.).  Under de senaste 25 åren har det vidare visat sig att fler och fler människor 

överlever en hjärtinfarkt. Med hjälp av forskning, medicinska framsteg och en ökad 

medvetenhet hos befolkningen gällande riskfaktorer förväntas en fortsatt positiv utveckling 

(Ericson & Ericson, 2012; Socialstyrelsen, 2014). Detta innebär att det i framtiden kommer 

att finnas fler människor som överlever en hjärtinfarkt och det är av stor vikt att erhålla 

kunskap och förståelse för deras erfarenheter och behov för att kunna ge dem bästa möjliga 

omvårdnad. Både män och kvinnor drabbas av liknande hjärt-kärlsjukdomar, men 

majoriteten av tidigare forskning är gjord på män, vilket innebär att kvinnor ofta bedöms 

och behandlas utifrån en manlig standard (Hjärt-Lungfonden, 2014).  
 

Hjärtinfarkt 

Hjärtmuskulaturens blodförsörjning sker via kranskärl som förgrenar sig runt hjärtat, när 

blodförsörjningen inte fungerar inträffar en hjärtinfarkt (Ericson & Ericson, 2012). 

Åderförkalkning är en betydande orsak till akut hjärtinfarkt, vilket innebär förträngningar 

av kranskärl. Dessa uppkommer på grund av att fett, blodkroppar och inflammatoriska 

celler bildat ett lager av så kallat plack på kärlväggen. Uppstår en skada i placket reagerar 

blodplättar med att skapa ett koagel som i sin tur kan leda till att det bildas blodproppar 

som täpper igen kärlet och stoppar hjärtats blodförsörjning (Persson et al., 2014). Det 

engagerade området av hjärtmuskeln drabbas av syrebrist och inom 30 min börjar 

hjärtmuskelceller att dö. Om blodproppen löses upp inom 30 minuter och hjärtats 

syretillförsel återupptas blir skadan som uppstått nödvändigtvis inte permanent (Hedner 

2010). 
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Riskfaktorer och symptombild vid hjärtinfarkt 

Rökning, högt blodtryck, låg fysisk aktivitet, stress, diabetes, fetma och förhöjda blodfetter 

är alla riskfaktorer för hjärtinfarkt (Persson et al., 2014). De flesta av dessa riskfaktorer 

gäller både män och kvinnor, men av oklar anledning har det visats att män oftare uppvisar 

riskfaktorer som till exempel högt blodtryck och förhöjda blodfetter i yngre åldrar än 

kvinnor. Östrogenet anses ha en skyddande effekt mot hjärtinfarkt och att det är en orsak 

till att kvinnor drabbas av hjärtinfarkt tio år senare än män, men hormonernas betydelse är 

ännu inte helt kartlagt (Schenck-Gustafsson, 2011; Hjärt-Lungfonden, 2014). 

Riskfaktorerna kan påverka män och kvinnor på olika sätt. Rökning påverkar exempelvis 

kvinnor genom att östrogenet sänks vilket gör att de tidigare kommer i menopaus.  

Riskfaktorer som ökat speciellt bland kvinnor är förekomsten av diabetes, samt ökad stress 

som i sin tur kan leda till metabolt syndrom. Upplevelsen av ökad stress kan bero på att 

kvinnor både känner högre arbetsbelastning och samtidigt krav och förväntningar även i 

det privata livet (Schenck-Gustafsson, 2011).  
 

De typiska symtomen för hjärtinfarkt är tryck över bröstet, obehagskänsla och ihållande 

bröstsmärtor. Smärtorna strålar ofta ut i vänster arm men ibland även upp i käken och 

nacken samt ner mellan skulderbladen ut i ryggen. Symtomen vid hjärtinfarkt utmärker sig 

många gånger olika för kvinnor och män och vanligen är bröstsmärtorna för kvinnor mer 

diffusa (Ericson & Ericson, 2012; Schenck-Gustafsson, 2011). De flesta kvinnor har 

bröstsmärta men de kan även ha det i kombination med symtom som trötthet, illamående, 

svimningskänsla eller ångest. Kvinnorna kan uppleva dessa symtom som mer utmärkande 

än smärtan vilket ger mer en allmän sjukdomskänsla utan misstanke om hjärtinfarkt 

(Schenck-Gustafsson, 2011). Skillnaderna i symtom vid hjärtinfarkt hos kvinnor jämfört 

med män kan bero på att förändringarna i hjärtmuskelns kranskärl ofta ser annorlunda ut 

och de är mer diffust utspridda hos kvinnor. (Ericson & Ericson, 2012). 
 

En hjärtinfarkts påverkan på människans liv 

Insjuknandet i hjärtinfarkt är en traumatisk händelse och förutom fysiska besvär som 

kroppslig trötthet och svaghet efter hjärtinfarkten så kan även psykiska besvär som ångest, 

rädsla för döden och depression tillkomma (Andersson, Borglin & Willman, 2013; Ericson 

& Ericson, 2012). Det kan innebära en stor påfrestning och stora svårigheter att återgå till 

livet efter ett insjuknande i hjärtinfarkt, där tillfrisknandet till stor del handlar om att hitta 

ett sätt att hantera situationen och försöka fokusera på det friska (Ericson & Ericson, 2012). 
  
Under den närmsta tiden efter en hjärtinfarkt kan en överväldigande mental och kroppslig 

trötthet uppstå. Detta kan kännas förlamande då inte ens de enklaste vardagssysslorna går 

att utföra utan att bli utmattad. Till följd av den kroppsliga tröttheten förändras vardagslivet 

och aktiviteter kan behöva planeras noggrant för att kunna fullföljas och samtidigt ha ork 

över till annat (Andersson et al., 2013; Junehag, Asplund & Svedlund, 2014a, 2014b). 

Utöver det kan även störd sömn, mardrömmar och en rädsla av att dö i sömnen uppstå efter 

en hjärtinfarkt vilket har en negativ inverkan på vardagslivet samt tillfrisknandet. 

Kognitiva problem som minnes- och koncentrationssvårigheter är vanligt förekommande 

efter hjärtinfarkt, både tillfälligt och permanent (Andersson et al., 2013). 
  
Människor som drabbats av hjärtinfarkt kan uppleva ångest och rädsla över att kunna 

drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt tätt inpå den första, och att den denna gång ska ha en 

dödlig utgång. För att hålla sin ångest och rädsla under kontroll ser de till att hålla sig på 

platser där det finns folk och dit ambulans kan komma fort om någonting skulle hända. 

Ungefär ett år efter insjuknandet verkar dock de flesta ha kommit över sin rädsla för att 
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drabbas av ytterligare en infarkt (Andersson et al., 2013; Junehag et al., 2014b). Försämrad 

livskvalité och sekundära symptom som fatigue och depression kan dock kvarstå en längre 

tid efter hjärtinfarkten (Alsén & Brink, 2013).  
 

Det finns skillnader i hur kvinnor och män upplever sin hälsa efter att ha drabbats av en 

hjärtinfarkt. Kvinnor har ofta fler negativa psykiska symptom jämfört med män, vilket 

påverkar återhämtningen negativt. Under den närmsta tiden efter en hjärtinfarkt finns dock 

ingen skillnad mellan män och kvinnors depressiva symptom, men ett år efter insjuknandet 

upplever kvinnor en signifikant försämring när det gäller depressiva symtom jämfört med 

män (Norris, Hegadoren & Pilote, 2007). Kvinnor upplever även i större utsträckning än 

män minskad fysisk aktivitet, sämre motivation och ökad mental trötthet (Alsén & Brink, 

2013). 
 

Efter en hjärtinfarkt kan livsstilsförändringar bli aktuella för att minska risken för 

återinsjuknande. Beroende på om individen accepterar eller försöker ignorera det faktum 

att de drabbats av en hjärtinfarkt kan det vara en stor skillnad i motivation och vilja för att 

genomföra en förändring (Brink, 2009). Sjuksköterskan behöver ta reda på patientens syn 

på hjärtinfarkten för att kunna anpassa information om, till exempel, rekommenderade 

livsstilsförändringar till den enskilde patienten. Detta för att de som inte upplevt 

hjärtinfarkten som en stor livshotande händelse har visat sig vara mindre eller inte alls 

intresserade av att genomföra några förändringar (Dullaghan, et al., 2014). Vetskapen om 

att man överlevt en hjärtinfarkt kan dock i sig själv vara en stor motivation till att göra 

livsstilsförändringar tidigt i återhämtningen (Condon & McCarthy, 2006). En oro över att 

förändringarna ska påverka livet negativt kan förekomma vilket försämrar motivationen, 

men hjärtinfarkten kan även vara en vändpunkt där livet får en djupare mening och en 

tacksamhet över att få en andra chans till livet upplevs (Junehag, et al., 2014a). Genom att 

hitta en mening i livet trots sjukdomen kan individers vilja att anpassa deras liv efter 

sjukdomen stärkas (Baldacchino, 2009). Detta kan sjuksköterskor bidra med genom att 

lyssna till patienten och stötta dem till att få en förståelse för sin sjukdom och finna mening 

i livet så de lättare kan anpassa sig till en hälsosammare livsstil (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Inom vårdvetenskapen är människans individuella erfarenheter centralt. I denna 

litteraturstudie används ett vårdvetenskapligt perspektiv för att undersöka och förklara 

kvinnors upplevelser efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. Det vårdvetenskapliga 

synsättet har som vårdande mål att främja och stödja människors hälsoprocesser, vilket är 

betydande och i fokus vid återhämtningen efter en hjärtinfarkt. Inom vårdvetenskapen 

strävas också efter att vårda utifrån ett livsvärldsperspektiv. Detta uppnås genom att 

patienten får möjlighet att uttrycka sina unika erfarenheter och känslor. Det ger 

sjuksköterskan en förståelse för hur patienten upplever sin situation och kunskapen som 

erhålls genom att ha lyssnat till patienten används för att vårda utifrån dennes personliga 

behov (Dahlberg & Segesten, 2010). 
  
Utifrån den egna kroppen och det egna psyket formas den unika upplevelsevärld som 

kallas livsvärld. Detta är den värld som individen förlitar sig på och ser som naturlig utan 

att reflektera över den (Birkler 2007; Dahlberg & Segesten, 2010). Eftersom livsvärlden är 

unik så för en hjärtinfarkt med sig olika upplevelser för var och en av de som drabbas. 

Detta innebär att den unika livsvärlden måste närmas för att få en djupare förståelse och 
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kunna erbjuda bättre stöd i samband med tillfrisknandet efter en hjärtinfarkt (Dahlberg & 

Segesten, 2010). I livsvärlden utspelar sig hälsa, ohälsa, välbefinnande och lidande som 

även det är individuellt för varje person. Välbefinnande kan beskrivas som att vara tillfreds 

med tillvaron, känna en inre ro och på så sätt vara i balans. Hälsa och att känna 

välbefinnande behöver inte innebära att vara fri från sjukdom, en kvinna som drabbats av 

hjärtinfarkt kan därför fortfarande uppleva välbefinnande. För att kunna främja enskilda 

kvinnors hälsoprocesser i deras strävan mot välbefinnande är det därför av värde att 

undersöka vilka upplevelser kvinnor har efter en hjärtinfarkt (ibid.).  
 

Lidande är motsatsen till välbefinnande och finns inom vårdvetenskapen i tre skepnader; 

Sjukdomslidandet som uppstår ur till exempel ovissheten om en sjukdoms framfart, 

vårdlidandet som uppkommer vid bristande vård och livslidandet där individen känner ett 

lidande i sin egen livssituation (Dahlberg & Segesten, 2010). Alla dessa kan drabba en 

kvinna som genomlidit en hjärtinfarkt, vilket är viktigt att ha i åtanke för att kunna få en 

djupare förståelse för hur lidande efter en hjärtinfarkt kan uppkomma. Genom att vara 

lyhörd till en kvinnas unika erfarenheter och behov kan sjuksköterskan möta henne i sitt 

lidande och utifrån det stödja och stärka kvinnan på sin väg tillbaka till välbefinnande 

(ibid.). Människans kropp bär på individens alla erfarenheter, händelser, minnen, känslor 

och kunskap, därför kan kroppen ses som ett subjekt och som “levd”. Det är genom 

kroppen människan har tillgång till världen och förändras den förändras hela livsvärlden. 

En hjärtinfarkt förändrar kroppen vilket kan medföra en känsla av sårbarhet hos den 

drabbade då kroppen inte känns som tidigare. I samband med sjukdom och lidande blir 

kroppens betydelse mer framträdande och genom att erhålla förståelse för den subjektiva 

kroppens komplexitet kan sjuksköterskan möta individens unika behov för att kunna lindra 

lidande och stötta den samme i sin strävan efter välbefinnande (ibid.). 
 

PROBLEMFORMULERING 
 

Varje år drabbas cirka 11000 kvinnor i Sverige av hjärtinfarkt. En hjärtinfarkt kan vara en 

traumatisk upplevelse för den drabbade och livet närmast kan komma att innebära stor oro, 

förändringar och anpassningar. Allt fler människor överlever en hjärtinfarkt vilket innebär 

att fler människor kommer behöva stöd ifrån vården. Tidigare forskning visar att kvinnor 

mår sämre under en längre tid efter hjärtinfarkten och drabbas i större utsträckning än män 

av ökad mental trötthet, depression, oro och försämrad livskvalité efter en hjärtinfarkt. 

Historiskt sett har män varit representativa i forskning om ämnet, vilket innebär att kvinnor 

ofta blir bemötta och behandlade enligt en manlig standard. I dagsläget skulle det kunna 

innebära att kvinnor inte får rätt vård och utsätts för onödigt lidande.  En sjuksköterska 

kommer med hög sannolikhet möta dessa kvinnor i sitt arbete och det är viktigt att erhålla 

den kunskap som behövs för att kunna stödja dessa kvinnor till att kunna leva det liv de 

önskar. Genom att belysa kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt anser författarna att 

denna studie är av stor nytta. Den kan ge sjuksköterskor bättre förutsättningar att ge 

korrekta vårdinsatser i rätt tid, minska onödigt lidande samt främja hälsa och 

välbefinnande. 
 

SYFTE 
 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. 
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METOD  
 

För att uppnå syftet med studien valde författarna att göra en litteraturstudie. Den utfördes 

med en kvalitativ metod och med ett induktivt förhållningssätt. Kvalitativ metod valdes då 

den enligt Forsberg och Wengström (2013) används i syfte att förstå, beskriva samt tolka 

människors subjektiva upplevelser, vilket författarna har försökt att göra på ett så 

förutsättningslöst sätt som möjligt. Inom den kvalitativa forskningen finns inga absoluta 

sanningar eftersom att varje individs upplevelser är unika (Augustinsson, 2012). Då syftet 

var att belysa kvinnors upplevelser efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt anammades 

därför en hermeneutisk vetenskapssyn där fokus var på analys och förståelse för subjektets 

erfarenheter (Rosberg, 2012). En induktiv ansats innebär vidare att författarna till studien 

inte utgått ifrån någon fastslagen teori innan studien påbörjades. Intentionen var att 

undersöka fenomenet utan förutfattade meningar, tolka materialet och söka efter nya 

mönster, likheter och skillnader (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Dessa sammanställdes sedan 

i ett nytt resultat där viktiga delar från resultat i tidigare forskningsstudier identifierats och 

på så sätt kunde en ny bredare kunskap inom ämnet skapas (Axelsson, 2012).  
 

Datainsamling 

Databaserna Cinahl och PubMed användes för att eftersöka material till studien. Dessa 

databaser omfattar ämnen inom medicin och vård vilket gör de relevanta för studien syfte 

(Axelsson, 2012). För att hitta korrekta ämnesord och sökord erhölls experthjälp ifrån 

bibliotekarie på Linnéuniversitetet. Det primära ämnesordet som kom att användas var 

Myocardial Infarction. Detta kombinerades med fritextord som; Woman, Experience, 

Coping, Recovery, Well being och Daily life för att få ett mer riktat sökresultat (Bilaga 1). 

På fritextorden användes så kallas trunkering (*), vilket innebär att ordets samtliga 

böjningsformer inkluderas i sökningen. Sökorden sammankopplades genom användning av 

boolesk söklogik AND (Östlundh, 2006). I PubMed påträffades inga ytterligare artiklar 

utöver de som hittades i Cinahl. 
 

Urvalsförfarande 

Tio vetenskapliga originalartiklar ingår i litteraturstudien (Bilaga 2). 
  
Inklusionskriterier: Artiklarna skulle handla om kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt 

och vara primärkällor, vilket innebär att resultatet i studien är skriven av de som utförde 

den. Detta gör artiklarnas resultat mer pålitligt (Polit & Beck, 2012). Artiklarna skulle vara 

publicerade i en vetenskaplig tidsskrift och vara bedömda av sakkunniga, detta 

säkerställdes genom att “peer-reviewed” kryssades i vid sökningar i Cinahl och kontroller 

av tidsskrifter gjordes i Ulrichsweb™ global serials directory (2015). Artiklarna skulle inte 

vara publicerade tidigare än 2007 och vara skrivna på svenska eller engelska. Detta då det 

är önskvärt att använda så ny kunskap som möjligt och författarna hanterar det svenska och 

engelska språket väl. 
 

Exklusionskriterier: Artiklar där det inte tydligt går att utläsa att studien genomförts med 

hänsyn till Helsingforsdeklarationens etiska perspektiv (2013), artiklar som belyser endast 

mäns upplevelser efter en hjärtinfarkt och enbart kvantitativa artiklar då de inte beskriver 

upplevelser och därför inte överensstämmer med studiens syfte. 
  
Artiklar som innehöll både kvinnor och mäns upplevelser efter en hjärtinfarkt och där det 

fanns en tydlig särskiljning mellan de båda resultaten exkluderades inte. I dessa artiklar 
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exkluderades delarna om det manliga perspektivet och kvinnornas perspektiv användes till 

denna studies resultat. 
 

Sökningen Myocardial Infarction tillsammans med fritextorden women och experience gav 

72 träffar. Sökningen kompletterades, som tidigare nämnts, med ytterligare fritextord för 

att få ett ännu mer riktat resultat med färre antal träffar. Efter att ha identifierat artiklar som 

passade studien syfte återgick författarna till de 72 träffar som första sökningen genererad 

för att säkerställa att inga relevanta artiklar missats. Om en artikels titel indikerade att den 

kunde passa studiens syfte lästes även dess abstract.  
 

När sökresultatet var begränsat till ett hanterbart antal träffar lästes artiklarnas titel och 

abstract. Stämde artiklarna överens med studiens syfte kvalitétsgranskades de enligt 

Willman, Stoltz, och Bahtsevanis (2011) protokoll för granskning av studier med kvalitativ 

metod (Bilaga 3). Protokollet innehöll frågor med ja, nej och vet ej. Svaret ja gav ett poäng 

och svaren nej och vet ej gav noll poäng. Maxpoäng var 14 och poängen omvandlades till 

procent där 80-100% innebar hög kvalitet, 70-79% medel kvalitet och 60-69% låg kvalitet. 

De tio artiklar som kom att ingå i litteraturstudien var alla av hög kvalitét. 
 

Dataanalys 

Godkända artiklar som valts ut analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys där tolkning 

av text sker, samt att skillnader och likheter i texter identifieras (Lundman & Hällgren-

Granheim, 2012; Graneheim & Lundman, 2004). Författarna läste först noggrant igenom 

artiklarna var för sig flera gånger och plockade enskilt ut meningsbärande stycken och 

meningar som var betydande för studiens syfte. Författarna jämförde och diskuterade sen 

det innehåll som ansetts vara relevant för studien. Då författarna i stort sett identifierat 

samma text i artiklarna ansågs första steget i innehållsanalysen vara korrekt utförd. 

Därefter kondenserades (förkortades) texten tillsammans av författarna för att få ett mer 

lätthanterligt material men essensen av innehållet i texten behölls. Därefter delades 

materialet in i kategorier och underkategorier vars skillnader och likheter redovisas i 

resultatet (Lundman & Hällgren-Granheim, 2012).  
 

Tabell 1. Exempel på analysförfarande 

Meningsenhet 
 

Smärta eller symtom som 

var liknande som vid 

hjärtinfarkten var väldigt 

stressande då de direkt 

trodde att de drabbades av 

ytterligare en hjärtinfarkt. 

Kondenserad 

meningsenhet 

Symtom som 

kunde kopplas till 

hjärtinfarkt 

skapade en oro 

över att drabbas av 

ytterligare en 

hjärtinfarkt.  

Kod 

 

Oro 

Underkategori 
 

Rädsla över att 

drabbas av 

ytterligare en 

hjärtinfarkt 

Kategori 
 

Att leva i 

ovisshet 

 
 

Forskningsetiska aspekter 

De artiklar som författarna valde skulle vara kritiskt granskade och godkända av 

administrationen, etiska råd eller kommittéer där undersökningen utfördes (Forsberg & 

Wengström, 2013). Eller där det tydligt framkommer att hänsyn tagits till 

Helsingsforsdeklarationen (2013). Vilket innebär att deltagarnas identitet ska behållas 

konfidentiell och att forskningen ska vara till nytta, hälsofrämjande och att deltagarna inte 

ska varit utsatta för någon skada. I alla artiklar utom en framgick att studien blivit godkänd 
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av etiskt råd eller kommitté. Artikeln där detta inte framgick inkluderades trots det 

eftersom författarna utifrån texten kunde urskilja att forskarna hade informerat deltagarna 

om studiens syfte, fått deras samtycke och godkännande, kodat deras namn och inte utsatt 

dem för något skada. Artikelns innehåll granskades och ansågs lämplig för studien och 

etiskt korrekt. Författarna har dessutom reflekterat över och gjort sig införstådda med sina 

förförståelser om ämnet för att undvika att dessa ska påverka studiens resultat. Alla artiklar 

har noga granskats och presenteras (Bilaga 2). Alla artiklars resultat har beaktats för att 

denna studies resultat inte ska styras i någon särskild riktning (Forsberg & Wengström, 

2013).  
    

RESULTAT 
 

Den kvalitativa innehållsanalysen av artiklarna resulterade i att fyra kategorier med nio 

tillhörande underkategorier skapades. Att leva i ovisshet: Varför drabbades jag? och 

Rädsla över att drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt. En förändrad tillvaro: Att inte kunna 

lita på sin kropp; Begränsad vardag och Livsstilsförändringar. Förändrade relationer: 

Familjen och Sexualitet. Upplevelser av sjukvården: Avsaknaden av information och stöd 

från sjukvården och Rehabilitering. 
 

Att leva i ovisshet 

Efter hjärtinfarkten präglades kvinnornas liv av oro, rädsla och funderingar vilket ledde till 

att de levde i ovisshet. Kvinnorna sökte aktivt efter svar på varför just de hade drabbats och 

upplevde en ständig rädsla över att drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt. 
 

Varför drabbades jag? 

Det framkom att kvinnorna aktivt sökte efter en förklaring och orsaker till varför just de 

hade drabbats av en hjärtinfarkt (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007; Sjöström-

Strand & Fridlund, 2007; Stevens & Thomas, 2012; White, Hunter & Holttum, 2007). 
 

Just the fact that it had happened to me and I was, you know, I was alone without my husband and 

I would get angry sometimes thinking why did this happen to me, you know, why did it happen to 

me? I don’t know if I was angry at God, but I would question it a lot. (Stevens & Thomas, 2012, s. 

1103) 
     

När de inte fick någon förklaring till vad som orsakat hjärtinfarkten påverkades kvinnorna 

negativt och de upplevde därför stress (Gallagher, Marshall, Fisher och Elliot, 2008; 

Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Oförmågan att förstå varför just de drabbats fick dem 

även att känna sig deprimerade, ledsna och arga (Stevens & Thomas, 2012). Hjärtinfarkten 

medförde funderingar över identiteten och existentiella frågor som “varför just jag?” och 

många upplevde att det var orättvist att just de hade drabbats.  De som var yngre upplevde 

att det var svårt att förstå varför just de hade drabbats, då de främst föreställde sig att 

hjärtinfarkt skulle drabba äldre människor (ibid.).  
     

Efter hjärtinfarkten insåg kvinnorna att orsaken till att de drabbats av en hjärtinfarkt kunde 

vara att de tidigare hade levt ett stressfullt liv (Kristofferzon, et al., 2007; Stevens & 

Thomas, 2012; Sundler, Dahlberg & Ekenstam, 2009).  

  
The fact that, you know, my heart attack was stress related. They did not tell me that. They did not 

tell me what caused the heart attack. They just told me that I had one. Well, what brought it on? 

They didn’t have any clear definitive answer for me. So I just more or less concluded on my own 

that it was stress related. (Stevens & Thomas, 2012, s. 1105) 
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Rädsla över att drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt 

I flera av studierna framkom att kvinnorna upplevde en rädsla och oro över att drabbas av 

ytterligare en hjärtinfarkt (Gallagher, et al., 2008; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 

2008; Schou, et al., 2008; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Sjöström-Strand, et al., 2011; 

Stevens & Thomas, 2012; Søderberg, Johansen, Herning & Berg, 2013; White, et al., 

2007). Känslan av att inte veta när, hur eller om de kommer att drabbas av en till 

hjärtinfarkt uppkom dagligen även om det hade gått år sen de drabbades av hjärtinfarkten 

(Stevens & Thomas, 2012). Denna rädsla uppkom i samband med att de upplevde symtom 

som kunde kopplas till hjärtinfarkt, till exempel bröstsmärta men även andra symtom 

(Gallagher, et al., 2008; Sjöström-Strand et al., 2011; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; 

Stevens & Thomas, 2012; Søderberg, et al., 2013; White, et al., 2007). 
 

Kvinnorna överanalyserade varje litet symtom och misstänkte att de skulle drabbas igen 

vilket ledde till att vardagen präglades av en stor stress (Sjöström-Strand, et al., 2011; 

White, et al., 2007). Anledningen till att de var så vaksamma hade att göra med att de hade 

haft svårtolkade, diffusa symtom vid insjuknandet av hjärtinfarkten, vilket medförde en oro 

över att få en till hjärtinfarkt utan att ens veta om det (Sjöström-Strand et al., 2011; Stevens 

& Thomas, 2012).  
 

Well, there’s this fear, you know, that it’ll come when you least expect it. I mean, I didn’t expect it 

when it came last time. What is there to say that someone will tell me when it will happen again? 

(Sjöström-Strand, et al., 2011, s. 463) 

     

Kvinnornas rädsla över att drabbas igen gjorde att de var rädda för att vara ensamma. De 

upplevde en rädsla över att få en hjärtinfarkt när ingen var i närheten och kunde hjälpa 

dem, vilket gjorde att de knappt vågade gå hemifrån (Gallagher et al., 2008; Schou et al., 

2008; White et al., 2007). De var alltid beredda på en nödsituation och hade förberett en 

beredskapsplan om de skulle drabbas igen. Oron över att drabbas av en hjärtinfarkt när 

ingen var i närheten upplevdes vart de än befann sig, när de tränade, arbetade eller när de 

skulle sova (Gallagher et al., 2008). En kvinna kände rädsla över att kunna dö ensam och 

inte hittas förrän dagar senare (Stevens & Thomas, 2012).  

     
I was really, really afraid, scared. I didn’t want to be alone. I was just terrified that I was going to 

die. In terms of the way I live, I now keep my mobile always charged up and right next to my bed 

so that it is there if something happens and I can ring. I have a key downstairs under one of the 

bricks in case the ambulance needs to come. (Gallagher et al., 2008, s. 421) 

 

Kvinnorna var medvetna om att de kanske inte skulle överleva ytterligare en hjärtinfarkt. 

De upplevde även en oro över att eventuellt behöva genomgå en hjärtoperation om de 

skulle drabbas igen (Sjöström-Strand, et al., 2011; Stevens & Thomas, 2012). Rädslan över 

att dö minskades dock över tid och förväntades försvinna helt (Kristofferzon et al., 2008). 

Kvinnorna kände i allmänhet också en rädsla för att överanstränga sig och till följd av det 

drabbas av en till hjärtinfarkt (Schou et al., 2008; White, et al., 2007).  
 

En förändrad tillvaro 

Efter hjärtinfarkten upplevdes kroppen annorlunda vilket resulterade i en förlorad tilltro till 

kroppen. Detta medförde en förändrad tillvaro med osäkerhet och en annan syn på sig själv 

och sin existens. Vardagen begränsades på grund av de fysiska förändringarna kvinnorna 

upplevde. För att kunna leva de liv de önskar, samt minimera risken för återinsjuknande 

genomfördes livsstilsförändringar. 
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Att inte kunna lita på sin kropp 

Hjärtinfarkten medförde att kvinnornas fysiska förmåga försämrades vilket resulterade i att 

de inte längre kunde lita på sin kropp, de hade en känsla av att den inte längre var 

densamma (Gallagher, et al., 2008; Kristofferzon, et al., 2008; Sjöström-Strand, et al., 

2011; Stevens & Thomas, 2012). Detta medförde att deras syn på sig själva förändrades 

och kvinnorna kände sig osäkra fysiskt vilket hindrade dem till att gå vidare med sitt liv 

(Gallagher, et al., 2008; Sjöström-Strand, et al., 2011; Stevens & Thomas, 2012). 

Uppfattningen av deras kropp förändrades tillföljd av bristen på energi och den långa 

återhämtningen (Stevens & Thomas, 2012). “I don’t know my body anymore.” (Stevens & 

Thomas, 2012, s. 1101). 
 

Kvinnorna kände sig arga på sig själva då de kände att kroppen svek dem när de inte 

klarade av att göra det de gjort innan (Kristofferzon, et al., 2008). Några kände sig 

misslyckade då kroppen var beroende av läkemedel för att fungera. De ville minska 

medicinerna så mycket som möjligt eftersom det kändes som att livet kretsade runt 

medicinerna (Sjöström-Strand, et al., 2011; Stevens & Thomas, 2012).  
 

Kvinnorna upplevde fysiska besvär som fatigue, utmattning och svaghet upp till flera år 

efter hjärtinfarkten vilket gjorde att återhämtningen tog längre tid än förväntat (Sjöström-

Strand, et al., 2011; Stevens & Thomas, 2012). De beskrev även symtom som arytmier och 

allmänt sämre fysik. Tankarna upptogs av sin egen svaghet, sitt liv, sig själv och sin 

existens (Sjöström-Strand, et al., 2011). Ytterligare symtom som beskrevs var kognitiva 

problem som minnes- och koncentrationssvårigheter som uppstod temporärt eller 

permanent efter hjärtinfarkten, vissa beskrev även förvirring och postoperativa 

hallucinationer (Kristofferzon, et al., 2007). Enkla uppgifter som att klä på sig och ta sig 

runt i sitt egna hus var utmattande. En kvinna beskrev det som att hjärtinfarkten tog 

någonting ifrån henne som hon inte har fått tillbaka (Stevens & Thomas, 2012).  
  

Begränsad vardag 

Hjärtinfarkten medförde att vardagslivet förändrades och kvinnorna kände sig begränsade 

till följd av de fysiska besvär, till exempel extrem trötthet, som de drabbats av. Dessa 

gjorde att de inte längre hade förmågan att utföra samma sysslor som innan hjärtinfarkten 

vilket kunde generera stress och oro (Kristofferzon, et al., 2008; Sjöström-Strand & 

Fridlund, 2007; Sjöström-Strand, et al., 2011; Stevens & Thomas, 2012; Sundler et al., 

2009; Søderberg, et al., 2013; White, et al., 2007). Begränsningarna kunde exempelvis 

handla om att inte kunna utföra hushållsarbete, att de tvingades minska på arbetstimmarna 

eller helt sluta arbeta, samt att de inte kunde delta i sociala sammanhang eller aktiviteter 

(Stevens & Thomas, 2012; Søderberg, et al., 2013). Kvinnorna upplevde en rädsla av att de 

tappat kontrollen över vardagen och till en början pressade de sina gränser trots den 

extrema tröttheten. När de inte längre orkade göra allt som de behövde gjorde 

begränsningarna att livet kändes meningslöst (Sjöström-Strand & Fridlund 2007).  
 

And I think I went through a little bit of depression. You know, not being able to—because I’m 

real active—not being able to get out and do what I wanted to do when I got ready to do and 

everything. And I didn’t have enough strength and enough breath to go out and do what I wanted 

to do. My body just felt like it was broke down and tired. (Stevens & Thomas, 2012, s. 1104) 

    

Kvinnorna uttryckte en sorg över att de inte längre kände sig självständiga (Stevens & 

Thomas, 2012; White, et al., 2007). Önskan att återfå sin självständighet var centralt för 

kvinnorna tiden efter hjärtinfarkten och ansågs vara en stor del i tillfrisknandet (Gallagher, 

et al., 2008). Efter hjärtinfarkten kunde de känna sig isolerade och maktlösa (Schou, et al., 
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2008). Kvinnorna upplevde att deras självförtroende sänktes kraftigt till följd av de fysiska 

begränsningarna som hjärtinfarkten förde med sig (Stevens & Thomas, 2012). De hade 

även krav på sig själva som att inte vara en börda för andra (Kristofferzon, et al., 2012). 

Livet kändes som ett fängelse då de hela tiden tvingades anpassa sig och tänka på sin hälsa, 

de hade inte längre friheten att göra som de vill (Stevens & Thomas, 2012). De upplevde 

hjärtinfarkten som ett avbrott i livet och att livet förändrades när det gällde aktiviteter i 

vardagslivet, familj och framtidsplaner (ibid.). Att inte ha styrka nog i kroppen för att 

umgås med familj och vänner ledde till en känsla av ensamhet och tomhet (Sundler, et al., 

2009). I en studie beskrev kvinnorna dock att de trodde starkt på att de tids nog skulle 

kunna “komma tillbaka till det normala” och de ville gå vidare i livet utan att reflektera så 

mycket över hjärtinfarkten (White, et al., 2007). “It’s good to talk about things and then 

put it behind you and get on with your life.” (White et al., 2007, s. 281). 
 

Livsstilsförändringar 

I flera av studierna framkom att hjärtinfarkten ledde till att kvinnorna utförde 

livsstilsförändringar som att sluta röka och det visades sig att detta inte alltid var enkelt 

(Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; 

White et al., 2007;). De som ansåg att rökningen var en bidragande faktor till hjärtinfarkten 

motiverades till att sluta röka men att sluta röka visade sig vara en stor stressfaktor för dem 

(Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Samtidigt kunde rökstoppet också bidra till att 

kvinnorna fick det bättre ställt ekonomiskt (Kristofferzon et al., 2008). Andra 

livsstilsförändringar som kvinnorna beskrev var att lägga om kosten (Kristofferzon et al., 

2007; Kristofferzon et al., 2008). De upplevde att de hade behövt bättre rådgivning från 

sjukvården gällande kosten och dess positiva och negativa inverkan (Kristofferzon et al., 

2007). Ytterligare livsstilsförändringar som utfördes var att öka den fysiska aktiviteten och 

de arbetade även med att sänka sin stressnivå (Kristofferzon et al., 2008). Kvinnorna 

använde sig av en mängd olika strategier för att sänka stressnivån som att acceptera sin 

situation. Försökte varva ned, lämna saker som de behövde göra till dagen efter och våga 

be andra om hjälp. ”I’m not at all as picky now – there can be a bit of dust nowadays” 

(Kristofferzon et al., 2008, s. 370). De försökte också lära sig att stå emot de krav som de 

ställt på sig själva och även krav de fått av andra som exempelvis arbetsgivare och kollegor 

och inte känna skuld över att de tog plats (ibid.).  
 

Hjärtinfarkten blev ett avbrott i vardagen och tvingade kvinnorna till att stanna upp och 

tänka efter (Sundler et al., 2009). Hjärtinfarkten bidrog till att deras syn på hälsa 

förändrades, det var ofta först när de drabbades av sjukdomen som de insåg hälsans 

betydelse (ibid.). Kvinnorna insåg att de behövde börja prioritera sig själva och fokusera på 

sina egna behov och att må bra (Kristofferzon et al., 2007; Kristofferzon, et al., 2008; 

Sundler, et al., 2009). De kände en ilska över att de inte hade tagit hänsyn till sina egna 

behov innan hjärtinfarkten (Kristofferzon, et al., 2008). Även om deras hälsa blev 

ifrågasatt var kvinnorna fast beslutna om att inte se sig själva som “invalider” (White et al., 

2007). Kvinnorna hittade motivationen till att göra livsstilsförändringar genom stöd ifrån 

familjen (Kristofferzon, et al., 2007). Vissa kvinnor fick styrka genom att vara ute i naturen 

vilket gav dem energi och en mening till livet (Sundler, et al., 2009). Vissa gjorde 

förändringarna direkt medan andra behövde mer tid till att reflektera innan de kunde utföra 

dem (Sjöström-Strand, et al., 2011). Genom att acceptera sin diagnos kände kvinnorna en 

ökad motivation till att ta ansvar för att göra livsstilsförändringarna (ibid.).  
 

Hjärtinfarkten och livsstilsförändringarna bidrog även till positiva upplevelser som att 

kvinnorna kände att de fått ett bättre liv efter hjärtinfarkten och att de levde hälsosammare 
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(Kristofferzon, et al., 2008; White, et al., 2007). De kände en stor tacksamhet att de 

överlevt hjärtinfarkten och att ha fått en andra chans till livet (Kristofferzon, et al., 2008; 

Sjöström-Strand, et al., 2011). Viljan att leva var också en stärkande och motiverande 

faktor till att göra livsstilsförändringar (Sjöström-Strand, et al., 2011). “I feel well and I’m 

grateful that I’m alive today. I try to live like anyone else. Perhaps I stress myself a bit too 

much.” (Sjöström-Strand, et al., 2011, s. 463).  

 

Förändrade relationer 

Stöd från familj och relationer var av betydelse och till hjälp för kvinnorna men 

familjekonstellationen kunde även förändras och kvinnorna upplevde sig överbeskyddade. 

Sexualiteten och behov av närhet förändrades efter hjärtinfarkten. 
 

Familjen 

Efter hjärtinfarkten märkte många kvinnor av att familjekonstellationen förändrades. 

Kvinnorna som tidigare hade haft rollen som den som tog hand om hem och familj var 

tvungen att lämna deras tidigare roll åt sidan (Schou, et al., 2008; Stevens & Thomas, 

2012; White, et al. 2007). Kvinnorna hade svårt att låta andra ta över deras uppgifter och 

kämpade för att behålla sin självständighet och sin roll i familjen (Schou, et al., 2008; 

Stevens & Thomas 2012). De ville inte vara en börda för familjen (Schou, et al., 2008). 

Behovet av självständighet var extra viktigt för de kvinnor som levde ensamma då de inte 

kände sig bekväma med att bli omhändertagna av vänner och familj (Gallagher, et al., 

2008). I White, et al., (2007) framkommer det att kvinnorna upplevde att de flesta 

relationer hade återgått till det normala när deras ork blev bättre.  
 

Vissa kvinnor upplevde ibland att familjen inte hade insikt i följderna som hjärtinfarkten 

fört med sig och ställde orimliga krav på dem (Kristofferzon, et al., 2008). Samtidigt 

upplevde vissa kvinnorna att det var svårt att prata om följderna efter hjärtinfarkten med 

familjen eftersom att symptomen kanske inte syntes på utsidan (Søderberg, et al., 2013). 

Utöver det så dolde många kvinnor sina symptom och medicinering efter hjärtinfarkten för 

familjen. De försökte skydda familjen ifrån sina hälsoproblem och ville inte att de skulle 

oroa sig över dem (Schou, et al., 2008; Stevens & Thomas, 2012; White, et al., 2007).  
 

..I went out to the kitchen to get my pump [glyceryl trinitrate spray] . . . and I was discretely going 

into the loo to use it. He [son] caught me—I tried to hide it . . . (White et al., 2007, s.281)   

       

    

Det framkom att många kvinnor upplevde att familjen var extremt överbeskyddande och 

kontrollerande den närmsta tiden efter hjärtinfarkten. Att bli tillsagda vad de fick och inte 

fick göra kunde vara extremt frustrerande och livet kunde kännas meningslöst 

(Kristofferzon, et al., 2007; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; White, et al., 2007). 
 

Förutom de “negativa” upplevelserna gällande familjens reaktioner på deras sjukdom fanns 

dock stor fördel i att ha familj och vänner som brydde sig om dem. En hjärtinfarkt kan 

innebära ett ökat behov av omsorg ifrån familj och vänner (Sundler, et al., 2009). Familjen 

upplevdes som ett stort stöd efter hjärtinfarkten genom att ha någon att prata med och även 

att få praktiskt stöd uppskattades. Detta bidrog till att känna någon slags normalitet efter 

hjärtinfarkten (Kristofferzon, et al., 2007; Sjöström-Strand, et al., 2011; White, et al., 

2007). Önskan om att leva och finnas till för familjen och se barn och barnbarn växa upp 

var en motivation till att genomföra livsstilsförändringar och att ha familjen nära var 

betydande (Sjöström-Strand, et al., 2011). Kvinnorna prioriterade annorlunda efter 

hjärtinfarkten och ville inte lägga sin tid på saker som att exempelvis damma, utan 
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spenderade hellre sin tid med familjen (Kristofferzon, et al., 2008). “...before I thought a 

lot about having objects around me. Now I don’t want anything like that...don’t want to 

have to dust...want to be with my children and grandchildren, with my husband…” 

(Kristofferzon et al., 2008, s. 372).  
 

 

Sexualitet 

Rädsla över att drabbas av en till infarkt påverkade även sexlivet, då kvinnorna var 

försiktiga under samlaget och hela tiden vaksamma för kroppsliga signaler och symtom 

(Søderberg et al., 2013).  
 

I två av studierna framkom hur hjärtinfarkten påverkade kvinnornas sexuella hälsa, 

intimitet och närhet till sina eventuella partners. De upplevde oro över att återuppta sitt 

sexliv då de kände sig förändrade efter hjärtinfarkten (Sundler, et al., 2009; Søderberg, et 

al., 2013). Hjärtinfarkten orsakade en existentiell otrygghet för kvinnorna och 

sjukdomstillståndet gjorde att de kände en tvekan till att återuppta sitt sexliv (Sundler et al., 

2009). Trötthet, nervositet och oro inverkade på sexualiteten och gjorde att det tog längre 

tid för dem att återuppta sitt sexliv. Oron uppkom tillföljd av att kvinnorna upplevde 

symtom som bröstsmärta, andningssvårigheter eller hjärtklappning under samlaget. Detta 

ledde till att njutningen minskades och samlaget avbröts (Søderberg, et al., 2013). Några 

behövde professionellt stöd eller stöd från vänner för att våga återuppta sexlivet. För några 

var det lätt att prata om sitt sexliv och sina problem med vänner medan andra inte tyckte 

det. Vissa upplevde det till och med som ett svek emot sin partner att prata om sitt sexliv 

med andra. Kvinnorna upplevde att det var svårt att förklara vilka förväntningar de hade 

efter hjärtinfarkten och att beskriva hur och när de var beredda att återuppta sitt sexliv. De 

trodde att deras intima relation efter hjärtinfarkten hade gynnats om de gemensamt hade 

fått professionellt stöd angående den sexuella biten (Søderberg, et al., 2013). “Actually, I 

would have preferred it if we had both been offered consultation about our sex life after the 

myocardial infarction” (Søderberg, et al., 2013, s. 3536).  
     

Efter hjärtinfarkten sökte kvinnorna medvetet efter kroppslig närhet som att kramas för att 

komma sin partner närmare, de upplevde ett förändrat sexliv där de istället för samlag 

snarare var i behov av intimitet, ömhet och omsorg (Sundler et al., 2009; Søderberg et al., 

2013). “..we have started cuddling and kissing more..and touching each other, massaging, 

it is wonderful” (Søderberg, et al., 2013, s. 3538).  
     

Kroppslig kontakt kunde missförstås som sexuella inviter av partnern eftersom partnerns 

sexuella lust var oförändrad, vilket ledde till att deras sexliv var i obalans. Intimitet kunde 

vara komplicerat eftersom att kroppslig närhet kunde påminna kvinnorna om ett sexliv som 

inte längre fungerade. De kände inte någon sexlust och missförstånd uppkom mellan dem 

och deras partner trots att de varit i ett förhållande under lång tid. Några hade lägre sexuell 

lust, medan andra inte upplevde det. En av dem hade ökad sexuell lust efter hjärtinfarkten. 

Vissa av kvinnorna upplevde däremot ingen oro eller osäkerhet förenat med fysisk aktivitet 

och sex utan beskrev att det var oförändrat efter hjärtinfarkten (Søderberg et al., 2013).  

 
 

Upplevelser av sjukvården 

Kvinnorna upplevde att de inte fått tillräckligt med information och stöd från 

sjukvårdspersonal för att kunna återfå sin hälsa. Sjukvården erbjöd dock många gånger 

rehabilitering i form av samtalsgrupper vilka innebar både negativa och positiva 

upplevelser. 
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Avsaknaden av information och stöd från sjukvården 

I flera av studierna framkom att kvinnorna upplevde att det inte hade fått tillräckligt med 

information och stöd från sjukvården angående sjukdomen, hantering av mediciner och 

dess bieffekter samt vilka symtom de kunde förvänta sig efter hjärtinfarkten. Detta kunde 

leda till oro, att de kände sig övergivna av sjukvården, de kände sig ensamma och 

deprimerade (Kristofferzon, et al., 2007; Sjöström-Strand, et al., 2011; Sjöström-Strand & 

Fridlund, 2007; Stevens & Thomas, 2012; White, et al., 2007). De fick rådgivning om att 

de skulle göra livsstilsförändringar men inte när de skulle börja, hur mycket de fick 

aktivera sig eller på vilket sätt. Allt detta bidrog till att de kände sig övergivna och att de 

inte blev förstådda av sjukvårdspersonalen (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Stevens & 

Thomas, 2012). Då många kvinnor upplevde diffusa symtom vid hjärtinfarkten litade de 

inte heller på att sjukvårdspersonalen skulle upptäcka om de drabbades av ytterligare en 

infarkt, vilket ökade rädslan över att inte veta vad som väntade dem i framtiden (Stevens & 

Thomas, 2012).  
 

Brist på kunskap om sjukdomen gav rädsla och oro och kvinnorna upplevde att den 

otillräckliga informationen inte var anpassad till dem (Stevens & Thomas, 2012). De 

upplevde även att de inte fick tillräckligt med information från sjukvård och dietist om 

kostförändringar, till exempel gällande kostens inverkan på välmående och eventuella 

negativa effekter. (Kristofferzon, et al., 2007). Några tyckte det var svårt att bibehålla de 

förändringar de gjort, som att till exempel sluta röka. De hade önskat att få mer 

professionellt stöd och att de hade fått uppföljning med sjukvården helst mer än en gång ett 

år efter hjärtinfarkten (Sjöström-Strand, et al., 2011).  
 

Rehabilitering  

Många kvinnor gick som en del av rehabiliteringen till samtalsgrupper där kvinnor öppet 

kunde tala om sina upplevelser. Enligt White, et al., (2007) gick upplevelsen av nyttan med 

samtalsgrupperna isär hos kvinnorna. Vissa kvinnor upplevde det positivt att dela 

erfarenheter och känslor samt att få förståelse för andra. Gruppen gav trygghet och 

utgjorde ett stöd som kunde öka kvinnornas tillit för sig själva och gav även uppmuntran 

att bibehålla de livsstilsförändringar som de genomfört (Kristofferzon, et al., 2007; 

Kristofferzon, et al., 2008; White, et al. 2007). Några av kvinnorna kände att de inte hade 

något att bidra med till de andra deltagarna i grupperna (Sjöström-Strand & Fridlund, 

2007; White, et al., 2007). Vissa kände att gruppen inte gav dem någonting då den inte var 

anpassad för dem, och de inte hade något gemensamt med övriga i gruppen förutom 

hjärtinfarkten. Känslan att inte ha något gemensamt med övriga i gruppen gällde ofta de 

yngre kvinnorna som drabbats av hjärtinfarkt. Det kunde även gälla att kvinnorna upplevde 

att deltagarna i gruppen inte hade samma mål som dem själva i rehabiliteringen (Sjöström-

Strand & Fridlund, 2007). 
 

I went to a rehabilitation group meeting once. One patient was sicker than the next and all I 

wanted to do was to leave, and that’s just what I did and I didn’t go back. It was very stressful to 

hear about all the illnesses and I didn’t feel I had anything in common with those people. 

(Sjöström-Strand & Fridlund, 2007, s. 14) 

 

För långa avstånd, avsaknad av färdmedel, ekonomiska hinder eller avsaknad av 

motivation var anledningar som angavs för att inte vilja eller kunna delta i 

samtalsgrupperna (Kristofferzon, et al., 2007; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). 
            

DISKUSSION 
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Studiens syfte var att undersöka kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt. De mest 

framträdande fynden i resultatet är att kvinnor aktivt söker förklaring till varför de drabbats 

och oroar sig över återinsjuknande, att efterföljande fysiska symtom leder till ett förändrat 

liv samt att kvinnor upplever att de saknar individanpassad information och stöd i 

eftervården. 

 
Metoddiskussion 

Då studiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt användes en 

kvalitativ ansats. Denna metod är lämplig för att kunna erhålla fördjupad förståelse för 

människors upplevelser och erfarenheter (Forsberg och Wengström, 2013; Segesten, 2006) 

Det fanns ifrån början två självklara tillvägagångssätt som båda skulle kunna besvara 

syftet. Intervjuer eller litteraturstudie, vilket författarna diskuterade initialt. En 

litteraturstudie av vetenskapliga artiklar valdes vilket enligt Friberg (2006) används för att 

skapa en överblick av ett avgränsat område, sammanställa redan publicerade 

forskningsresultat och skapa en utgångspunkt för fortsatt forskning. Vid intervjuer behöver 

hänsyns tas till forskningsetiska aspekter där nyttan med studien ska vara tyngre än den 

eventuella risken för att orsaka skada eller obehag för informanter. Då författarna dels är 

ovana vid intervjuteknik, och processen för att få ett godkännande ifrån etisk kommitté och 

hitta informanter ansågs för omfattande, valdes intervjuer bort. I en litteraturstudie kan 

självbiografier om det valda ämnet användas, men då resultatet av de initiala 

litteratursökningarna efter självbiografier kändes otillräckligt och innehöll publikationer 

som var äldre än önskvärt valdes även detta alternativ bort.   
 

En svaghet som bör uppmärksammas vid artikelöversikt jämfört med intervjuer är att 

innehållet i resultatet skulle ha kunnat bli djupare vid intervjuer. Vid intervjuer finns 

möjligheten att ställa följdfrågor och all information som tolkas av författarna kommer 

direkt ifrån källan. Den största svagheten i vetenskapliga originalartiklar är att 

ursprungsmaterialet redan har tolkats en gång av forskarna, det finns därför en risk för 

feltolkningar och att deras egna värderingar kan ha påverkat resultatet. Genom att endast 

använt originalartiklar har författarna till denna studie minimerat risken för förvridning av 

resultatet som kan ha skett i tidigare litteraturstudier, så kallade sekundärkällor, där 

information har tolkats ytterligare en gång (Axelsson, 2012). 
 

Initial sökning, utan avgränsningar, av material som innehåller kvinnors upplevelse av 

hjärtinfarkt genererade mång relevanta artiklar. Sökning utifrån de kriterier som angetts i 

metoddelen genererade dock ett begränsat antal kvalitativa artiklar om ämnet.  Upprepade 

sökningar gjordes i både Cinahl och PubMed för att minimera risken att missa relevant 

material.  
  
Mellan 2000-2006 finns många relevanta artiklar som svarar till denna studies syfte. 

Övervägande gjordes i att inkludera artiklar äldre än åtta år. Innehållsanalyser av utvalda 

artiklar publicerade tidigast 2007 jämfördes med äldre artiklar som ansågs svara till syftet 

och vara av hög kvalitet. Ingen ny information som kunde ändra resultatet hittades i äldre 

artiklar. Detta ledde till ett beslut om att inte inkludera dessa. Två av artiklarna som ligger 

till grund för resultatet innefattar både kvinnor och mäns upplevelser efter en hjärtinfarkt. 

Det var en tydlig särskiljning mellan könen och det kvinnliga perspektivet kunde med 

enkelhet urskiljas. Samma artiklar är även skrivna av samma forskare vilket skulle kunna 

vara en svaghet då deras tidigare erfarenheter om ämnen kan ha påverkat deras resultat. 

Efter övervägande huruvida detta kan ha haft någon negativ inverkan i artiklars resultat 



 

15 
 

inkluderades båda, det kan även vara en styrka att forskarna redan har erfarenhet och 

kunskap om ämnet sedan tidigare. 
 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes gemensamt enligt Willman, Stoltz, och 

Bahtsevanis (2011) protokoll för granskning av studier med kvalitativ metod. Enskilda 

bedömningar med likvärdiga resultat skulle eventuellt kunnat minska risken för 

systematiska bedömningsfel. Författarna höll en dialog under granskningarna vilket i sig 

minskar risken för felbedömning och stärker tillförlitligheten och trovärdigheten av 

datainsamlingen. Samtliga artiklar i studien bedöms vara av hög kvalitet, vilket höjer 

studiens trovärdighet ytterligare (ibid.).  
 

Forsberg och Wengström (2013) menar att forskarens förförståelse är en förutsättning för 

att kunna få en ny syn och utveckla ny kunskap och förståelse för ett fenomen. Dock så kan 

förförståelse bli ett potentiellt hinder för att kunna se något nytt. Därför har författarna 

reflekterat över sina förförståelser för att kunna lämna dessa åt sidan i sökandet efter ny 

kunskap. Förförståelser påverkar alltid till en viss del men detta har minimerat dess 

inverkan på analysprocessen. Artiklarna var skrivna på engelska och översättning gjordes 

noggrant utifrån författarnas kunskaper, samt med hjälp av elektroniska ordböcker för att 

undvika feltolkning av text. Därefter användes Graneheim och Lundmans (2004) modell 

för innehållsanalys för att analysera materialet. Detta gjordes till en början enskilt för att 

sedan jämföra de texter som författarna identifierat som relevant mot syftet. Enskilda första 

intryck av artiklarna kan vara en styrka för studien vilket även ökar dess tillförlitlighet 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Författarna valde ut nästan identiska texter 

vilket stärker den genomförda analysen samt resultatets tillförlitlighet. Kondensering, 

kodning och kategorisering av texter gjordes gemensamt. Författarna höll en öppen dialog 

och diskuterade kontinuerligt, vilket ytterligare ökar tillförlitligheten i resultatet. Exempel 

på innehållsanalysen finns vilket ger läsaren möjlighet att bedöma studiens trovärdighet. 

Författarna har i presentationen av resultatet använt lämpliga citat för att läsaren ska ha 

möjlighet att se att korrekta tolkningar har gjorts, vilket ökar läsaren möjlighet att bedöma 

trovärdigheten i resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). 
 

Artiklarna som ingår i studien har ursprung i Sverige, Danmark, England, USA och 

Australien. Levnadsförhållanden i dessa länder anses vara liknande. Att studierna är ifrån 

olika länder påverkar därför inte litteraturstudiens resultat. Eftersom att många likheter 

fanns i artiklarnas resultat visar detta på att en viss överförbarhet finns till alla länder med 

liknande levnadsstandard som Sverige. En tillräcklig stor informationsmängd anses vara 

uppnådd då majoriteten av artiklarnas resultat innehåller många likheter, detta stärker 

litteraturstudiens trovärdighet (Willman, Stoltz, & Bahtsevanis, 2011). Resultatet har en 

viss överförbarhet till kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt, men eftersom att 

upplevelser är något som är unikt för varje individ kan inte resultatet anses vara helt 

överförbart (Polit & Beck, 2012). 

 

Resultatdiskussion 

I denna litteraturstudies resultat framkommer att kvinnorna efter hjärtinfarkten försökte 

hitta en förklaring och möjliga orsaker till varför de hade drabbats. Många levde med en 

ständig rädsla och oro över att drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt.  I vissa fall kunde 

kvinnorna koppla sitt insjuknande till att de levt ett stressfullt liv och att stressen var 

orsaken till hjärtinfarkten. I Fors, Dudas och Ekman (2014) och Maclnnes (2005) och 

framkom det, i likhet med denna litteraturstudies resultat, att kvinnorna ansåg att 
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huvudorsaken till att de drabbats av hjärtinfarkt var att de levt ett stressfullt liv. Andra 

möjliga orsaker som kvinnorna ansåg orsakade hjärtinfarkten var rökning, övervikt och för 

lite fysisk aktivitet (Fors, et al., 2014).  Om kvinnorna inte lyckades hitta någon rimlig 

orsak till insjuknandet kände de sig ledsna, deprimerade och de uttryckte till och med ilska 

över att just de drabbats. Att individer som drabbats av hjärtinfarkt söker efter en förklaring 

till varför just de drabbats framkommer även i flera andra forskningsresultat (Brink, 

Karlson & Hallberg, 2006; Day & Batten, 2006; Fors, et al, 2014; Kerr & Fothergill-

Bourbonnais, 2002; Sutherland & Jensen, 2000). Eftersom att det, likartat med denna 

studies resultat, framkommer att kvinnor aktivt söker efter en förklaring till sitt 

insjuknande i flera forskningsresultat, drar författarna till denna studie en slutsats om att 

detta är ett återkommande fenomen som kommer behöva bemötas i ett tidigt skede efter 

hjärtinfarkten för att undvika onödigt lidande. Att leva i ovisshet över vad som orsakat 

hjärtinfarkten kan orsaka stress och lidande för patienten. Genom att hitta en trolig 

förklaring till insjuknandet kan patienten få en känsla av kontroll över sin situation, vilket 

Dahlberg och Segesten (2010) menar är betydande för att kunna uppleva hälsa och 

välbefinnande. I Day & Batten (2006) framkom att kvinnorna lättare kunde identifiera vad 

som orsakat deras hjärtinfarkt om de fick information om vad som kan ha påverkat 

insjuknandet. Genom att tidigt lyssna till patientens historia och ställa frågor om de själva 

tror sig veta varför de drabbats av hjärtinfarkten, ge information om vad som kan orsaka 

hjärtinfarkt och hitta en eventuell orsak, kanske sjuksköterskan kan stilla funderingar om 

varför de drabbats och på så sätt hjälpa patienten att acceptera sin situation och blicka 

framåt. 

 

I denna litteraturstudies resultat framkommer vidare att kvinnor upplevde en rädsla över att 

drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt och att inte överleva den. Denna rädsla och osäkerhet 

kvarstod flera år efter att de drabbats av hjärtinfarkten och kanske aldrig försvinner. 

Rädslan upptog mycket av deras tankar och tid och gjorde dem extra vaksamma över 

minsta symtom som kunde kopplas samman med hjärtinfarkt. Detta har även visats i 

tidigare forskning av Jackson, et al (2000), Roebuck, Furze & Thompson (2000) och 

Johansson et al.,(2003). I Day & Batten (2006) framkommer att något som kan skapa 

trygghet är att ge kvinnorna information om vad de kan göra för att minimera risken att 

drabbas av en ytterligare hjärtinfarkt. 

 

En hjärtinfarkt väcker existentiella frågor om liv och död. Ett sjukdomslidande uppstår 

många gånger efter hjärtinfarkten och gör att kvinnorna lever i en otrygg tillvaro med en 

ständig rädsla för återinsjuknande. Dahlberg och Segesten (2010) menar att funderingar 

kring identiteten och den egna existensen kan skapa känslor av orättvisa och en sårbarhet 

för människan. Genom att vara medveten om att existentiella funderingar kan uppkomma 

som en följd av en hjärtinfarkt, och kan kvarstå under lång tid, kan sjuksköterskan lyfta 

fram dessa och stötta patienten med att sätta ord på de känslor som de bär med sig efter 

hjärtinfarkten. Med kunskap om att en hjärtinfarkt orsakar plötsliga förändringar i 

kvinnornas liv som kan vara svåra att hantera, är det extra viktigt att sjuksköterskan intar 

ett öppet och följsamt sätt att vårda. Det är viktigt att se till den enskilda individens 

livsvärld och ge utrymme för existentiella frågor och funderingar (ibid.) 
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I föreliggande litteraturstudie framkommer också att kvinnor upplever att deras vardag 

förändras efter hjärtinfarkten. Dessa förändringar beror främst på fysiska besvär som i sin 

tur medför begränsningar i livet. Att inte längre kunna utföra samma vardagssysslor som 

tidigare var en del av livet kunde ge dem stress och även oro. I likhet med detta beskrivs 

det i Brink et al., (2006), Johansson, et al., (2003), Kerr et al., (2002), MacInnes (2005) och 

Roebuck et al., (2000) att hjärtinfarkten och de efterföljande fysiska symtom, som till 

exempel fatigue, andfåddhet och bröstsmärta gör att vardagslivet förändras och begränsas. 

Kvinnorna kände även en brist av kontroll över sin situation och sitt liv, vilket samstämmer 

med fynd av Brink et al., (2006) och MacInnes (2005). Brist på kontroll samt 

begränsningarna i livet medförde att kvinnorna inte längre kände sig självständiga. De 

upplevde en sorg över detta men det bidrog även till en stark strävan efter att återfå sin 

självständighet. Detta har även uppkommit i tidigare forskning där kvinnor beskriver en 

förlorad självständighet som en följd av de symtom och begränsningar som uppkommit 

(Johansson et al., 2003; Kerr et al., 2002; MacIness, 2005; Worall-Carter et al., 2005). 

Detta kan kopplas till det Dahlberg och Segesten (2010) skriver om att hälsa till viss del 

innebär att individen ha förmågan att utföra både små och stora livsprojekt. Att trots 

sjukdom vara i stånd till att genomföra det som individen anser vara av värde i livet (ibid.). 

Det kan exempelvis handla om att ha förmågan att gå på promenader med hunden eller att 

orka umgås med vänner. En kvinna som drabbats av hjärtinfarkt kan gynnas av att ha ett 

mål att sträva mot, detta för att känna sig mer självständig, mindre begränsad i sin vardag 

för att återfå en känsla av hälsa och välbefinnande (ibid.). 

 

Många kvinnor upplever att de inte får tillräckligt med information och stöd ifrån 

sjukvården efter hjärtinfarkten. De hade önskat få mer information om själva 

sjukdomstillståndet, medicineringen och vilka bieffekter och symtom de kunde förvänta sig 

tiden efter hjärtinfarkten. Detta samstämmer med och bekräftas i tidigare forskning 

(Jackson, et al., 2000; McSweeney & Coon, 2004; Oterhals, Hanestad, Eide & Hanssen, 

2006). Den information som gavs ansågs vara för allmän och inte anpassad till individen. 

Detta kan innebära att informationen som erhålls inte ses som meningsfull för patienten 

och dennes väg tillbaka till hälsa och välbefinnande påverkas negativt. Författarna till 

denna studie anser att det är sjuksköterskans uppgift att få bekräftat att patienten förstått 

informationen som givits. Det kan vara en utmaning att anpassa informationen till varje 

individ och för att kunna göra det behöver sjuksköterskan skapa sig en förståelse för den 

enskilde patienten, vilket enligt Dahlberg och Segesten (2010) innebär att se till patientens 

livsvärld. Har patienten levt ett mycket aktivt och stressfullt liv innan hjärtinfarkten kan det 

innebära en stor utmaning för patienten att den fysiska förmågan plötsligt är kraftigt 

nedsatt. Då kan patienten behöva stöd i att återfå kontroll, minska stressen genom att förstå 

vilka symtom som kan uppkomma efter hjärtinfarkten och hur dessa kan hanteras. En 

patient som tidigare inte varit så fysiskt aktiv behöver istället stöd och information om att 

öka den fysiska aktiviteten på ett sätt som passar just den patienten. Bristen på och vikten 

av individanpassad information belyses i Day och Batten (2006), Jackson, et al. (2000) och 

Johansson, Dahlberg och Ekebergh (2003) där det går att utläsa att vissa kvinnor till och 

med upplevde att vårdpersonalen tvingade på dem allmänna råd och bestämde över hur de 
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skulle leva sitt liv framöver, vilket fick dem att känna sig kränkta. Bristen på information 

och stöd ifrån sjukvården kan leda till att kvinnor känner sig övergivna, ensamma och 

oroliga, vilket även framkommer i Johansson, et al (2003). Författarna till denna studie 

anser att oro och en känsla av övergivenhet kan uppkomma tillföljd av att patienten inte 

känner sig bekräftad och att sjuksköterskan inte har gett sig tid till att visa förståelse till 

patienten och dennes behov. I motsats till detta framkommer det i Fors et al., (2014) att 

patienter behövde få komma fram till egna slutsatser och inte önskar få för mycket 

information och tips ifrån vårdpersonal. Människor är unika och omfattningen av 

information som ges måste anpassas till den enskilde individens behov. 

 

En otillräcklig eftervård, där kvinnorna inte får den information eller det stöd de behöver, 

leder till onödigt lidande och en förhöjd risk för återinsjuknande. Bristande information 

och stöd skapar ett vårdlidande, vilket är det lidande som uppstår till följd av felaktigheter i 

vården (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta kan uppstå när patienten som i detta fall inte är 

central i sin egen vård. Genom att som sjuksköterska inte bjuda in och skapa en god 

vårdrelation till patienten kan den holistiska vården utebli och patientens tillfrisknande 

påverkas negativt. Johansson et al., (2003) menar att sjuksköterskan måste bilda sig en 

uppfattning om vilket perspektiv patienten har på sin sjukdom och hur denne planerar att 

uppnå hälsa och bibehålla den i framtiden. Genom att vårda utifrån ett livsvärldsperspektiv 

och få förståelse för patientens individuella behov och mål kan sjuksköterskan i detta fall 

undvika onödigt lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Vissa kvinnor upplever att familjekonstellationen påverkades efter hjärtinfarkten. 

Kvinnorna som tidigare tog hand om familjen blev nu omhändertagna av och kände sig 

överbeskyddade. Detta har även framkommit i tidigare forskning av Kerr et al., (2002), 

Roebuck et al., (2000) och Sutherland et al., (2000). Detta innebär att hjärtinfarkten inte 

endast påverkar kvinnan utan även hennes familj och relationer. Öquist (2008) skriver att 

familjen kan ses som ett system och som en helhet och om en individ drabbas av sjukdom 

påverkar det hela systemet. För att kunna hantera förändringarna kan både kvinnan och 

familjen behöva information och stöd ifrån sjuksköterskan. Att familjen är 

överbeskyddande kan bero på att de känner oro och stort ansvar för kvinnan och hennes 

hälsa. Sjuksköterskan kan stötta familjen genom att bidra med information som ger 

trygghet och dela ansvaret för kvinnans hälsa. På så sätt behöver familjen inte känna ett så 

stort ansvar och kvinnan kan slippa känna sig överbeskyddad och kan återfå en känsla av 

normalitet. I motsats till att känna sig överbeskyddade framkommer det i Kerr et al., (2002) 

att vissa kvinnor upplever att familjen ställer orimliga krav på dem efter hjärtinfarkten, 

som att delta i aktiviteter de egentligen inte längre orkade med. Detta tyder på att familjen 

inte alltid får tillräckligt med information om hur en hjärtinfarkt påverkar livet efteråt för 

den drabbade. I Norekvål, et al., (2008) framkommer det att kvinnor upplevde att personer 

i familjen som hade insikt i sjukdomen visade mer hänsyn än innan då de insåg att 

kvinnorna inte längre kunde göra allt som de gjorde förr. 

 

Kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt är i starkt behov av individanpassad vård, där 

information och stöd ges med utgångspunkt utifrån den enskilda kvinnans upplevelse av 
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sitt sjukdomstillstånd. Fler individer än patienten själv kan påverkas av hjärtinfarkten. 

Sjuksköterskan bör därför uppmärksamma om behovet av stöd och information även finns 

hos kvinnans närstående. När det gäller råd om livsstilsförändringar bör sjuksköterskan 

individanpassa informationen. Ges allmänna råd kan kvinnorna uppleva att dessa inte berör 

dem, vilket kan leda till att förändringarna uteblir och kvinnorna riskerar att drabbas av 

ytterligare en hjärtinfarkt. Författarna anser i likhet med vad Björvell och Thorell-Ekstrand 

(2009) skriver att skapandet av ett vårdteam och en individuell vårdplan skulle gynna dessa 

kvinnor. Ett vårdteam består av olika vårdprofessioner som till exempel läkare, 

sjuksköterska, terapeut, dietist, sjukgymnast, och arbetsterapeut. Dessa har var och en 

specifika kunskapsområden och genom ett samarbete över professionernas gränser skapas 

en överlappande helhet kring patientens vård (ibid.). Detta skulle kanske på ett bättre sätt 

kunna bemöta kvinnornas olika behov av vård och stöd som framkommit i denna studies 

resultat. Genom detta möjliggörs även delaktighet i sina hälso- och vårdprocesser för 

kvinnan (Dahlberg & Segesten, 2010).   

 

Denna litteraturstudies resultat visar på att kvinnor upplever lidande i olika former efter en 

hjärtinfarkt. Hjärtinfarkten och dess efterföljande fysiska och psykiska symtom begränsar 

kvinnornas liv och skapar en osäkerhet och rädsla som de bär med sig år efter 

insjuknandet. Resultatet åskådliggör även stor bristfällighet i den efterföljande vården vid 

hjärtinfarkt hos kvinnor. Kvinnor upplever att sjukvården inte bidrar med den information 

och det stöd de hade förväntat sig vilket leder till att de känner sig förbisedda, ensamma 

och kränkta. Utifrån detta anser författarna att forskning bör utföras om hur eftervården, för 

kvinnor som har drabbats av hjärtinfarkt, kan förändras för att bättre möta deras behov, 

samt hur detta kan implementeras i vården. Sådan forskning skulle kunna utgöra en stor 

skillnad i hur sjuksköterskan i sin yrkesroll kan stötta kvinnor tillbaka till välbefinnande 

samt undvika onödigt lidande efter en hjärtinfarkt. 

 

Slutsatser 

Litteraturstudiens slutsats är att en hjärtinfarkt leder till ett förändrat liv och att kvinnorna 

på olika sätt lider efter insjuknandet. Eftervården anses vara otillräcklig och behöver 

förbättras. Detta bör göras genom att sätta den enskilda kvinnans mål och behov i fokus. 

Författarna till denna studie anser att en otillräcklig eftervård leder till onödigt lidande och 

även en förhöjd risk för återinsjuknande då kvinnorna eventuellt inte kunnat ta till sig 

information om riskfaktorer och nödvändiga livsstilsförändringar.  Förbättrad eftervård 

skulle troligtvis kunna uppnås genom att samarbeta mer över vårdprofessionernas gränser. 

Genom att i eftervården ha ett vårdteam kan kvinnornas enskilda behov och mål lättare 

tillgodoses, risken för återinsjuknande kan minskas och onödigt lidande kan undvikas. En 

sjuksköterska bör ju alltid eftersträva förståelse för den enskilda patientens livsvärld och 

situation för att kunna utöva en så god vård som möjligt. Som blivande sjuksköterskor 

anser författarna till studien att kunskapen som erhållits därför kommer att vara användbar 

i det framtida yrket. 
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Axelsson, Å. (2012). Litteraturstudie. I: Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (red.) (2012). 

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (2., [rev.] uppl.) (s. 203-220) 

Lund: Studentlitteratur. 
  
Baldacchino, D. (2011). Myocardial infarction: a turning point in meaning in life over 

time. British Journal Of Nursing, 20(2), 107-114. 
  
Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad: etik och människosyn. (1. uppl.) Stockholm: 

Liber. 

 

Björvell, C. & Thorell-Ekstrand. (2009). Omvårdnadsåtgärder. I: Ehrenberg, A., Wallin, L. 

& Edberg, A. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling. (1. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 
  
Brink, E. (2009). Adaptation positions and behavior among post--myocardial infarction 

patients. Clinical Nursing Research, 18(2), 119-135 17p. doi:10.1177/1054773809332326 

  
Brink, E., Karlson, B., & Hallberg, L. (2006). Readjustment 5 months after a first-time 

myocardial infarction: reorienting the active self. Journal Of Advanced Nursing, 53(4), 

403-411 9p. doi:10.1111/j.1365-2648.2006.03737.x 

  
Condon, C., & McCarthy, G. (2006). Lifestyle changes following acute myocardial 

infarction: patients perspectives. European Journal Of Cardiovascular Nursing, 5(1), 37-

44 8p. 
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kvinnors 

upplevelser av 

sexuella 

problem efter en 

hjärtinfarkt. 

 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

studie. Semi-

strukturerade 

intervjuer och data 

tolkades genom 

Ricoeurs 

tolkningsteori. 

n=11 Kvinnorna upplevde oro 

över att återuppta sitt sexliv. 

Hjärtproblemen påverkade 

deras relation till partnern 

och sexlivet. Kvinnorna 

kunde uppleva trötthet och 

utmattning vilket ledde till 

avsaknad av sexlust. Detta 

ledde till problem då 

partnerns sexlust var 

oförändrad. Under sexakten 

kunde de uppleva symtom 

som hjärtklappning och 

andfåddhet vilket fick dem 

att oroa sig för att drabbas 

av ytterligare en hjärtinfarkt. 

Det framkom att många 

kvinnor skulle ha önskat 

information och stöd om att 

återuppta sexlivet efter 

hjärtinfarkten. 

Ja Hög 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Etiskt 

övervägande 

Kvalitet 

Schou, L, 

Jensen, BØ,  

Zwisler, AD 

& Wagner, L 

 

2008 

 

Danmark 

 

Nordic 

Journal of 

Nursing 

Research & 

Clinical 

Studies / 

Vård i 

Norden 

Women's 

experiences 

with cardiac 

rehabilitation 

--

participation 

and non-

participation. 

Syftet var att 

beskriva 

kvinnors 

upplevelser efter 

en hjärtinfarkt 

utifrån om de 

deltog eller inte 

deltog i 

rehabiliteringspr

ogram efter 

hjärtinfarkten. 

Kvalitativ studie. 

Semi-strukturerad 

fokusgrupp intervju 

som bandades. 

Analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

n=6 Till skillnad ifrån kvinnor 

som inte deltog i 

rehabiliteringsprogram fick 

kvinnor som deltog i 

rehabiliteringsprogram stöd 

i att gå vidare med sitt liv 

och göra 

livsstilsförändringar samt 

behålla dessa för att minska 

risken för återinsjuknande. 

Kvinnorna uttryckte att de 

utförde fler sysslor hemma 

än vad de egentligen hade 

ork till, de hade svårigheter 

att ta emot hjälp och hade 

svårt att lämna sin roll som 

den som tar hand om hem 

och familj. 

Ja Hög 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Etiskt 

övervägande 

Kvalitet 

Johansson 

Sundler, A., 

Dahlberg, K. 

& Ekenstam, 

C. 

  

2009  

 

Sverige 

 

Qualitative 

Health 

Research  

 

The meaning 

of close 

relationships 

and sexuality: 

women’s 

well- being 

following a 

myocardial 

infarction.  

 

Syftet var att 

utforska 

betydelsen av 

nära relationer 

och sexualitet 

kopplat till 

kvinnors hälsa 

och 

välbefinnande 

efter en 

hjärtinfarkt, 

utifrån ett 

livsvärldsper- 

spektiv. 

  
   
 

Kvalitativ metod. 

Intervjuerna 

analyserades 

utifrån en 

fenomenologisk 

dataanalys.  

n=1 De nära relationerna 

påverkades tillföljd av 

hjärtinfarkten. De kunde 

både vara meningsfulla och 

ge kvinnorna välbefinnande 

och kraft under 

återhämtningen. Men de 

kunde även ta energi och 

orsaka lidande. De 

prioriterade annorlunda efter 

hjärtinfarkten och tog mer 

hänsyn till sig själva och sin 

hälsa. Avsaknaden av nära 

relationer kunde göra att de 

kände sig ensamma och en 

känsla av tomhet, vilket 

ökade lidandet. 

Hjärtinfarkten blev en 

vändpunkt till en positiv 

förändring.  

Ja Hög 



Artikelöversikt      Bilaga 2 s. 5 (10) 

 
 

 

 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Etiskt 

övervägande 

Kvalitet 

Kristofferzon

, M-L., 

Löfmark, R. 

& Carlsson, 

M. 

  

2007  
 

Sverige 

  

Journal of 

Clinical 

Nursing 

 

 

Striving for 

balance in 

daily life: 

experiences 

of Swedish 

women and 

men shortly 

after a 

myocardial 

infarction.  

Syftet var att 

beskriva 

upplevelser av 

det dagliga livet 

hos kvinnor och 

män under de 

första fyra till 

sex månaderna 

efter en 

hjärtinfarkt. Det 

röde problem, 

hantering av 

problem och 

stöd från det 

sociala 

nätverket.  

Intervjuerna 

analyserades 

utifrån Graneheim 

och Lundmans 

kvalitativa 

innehållsanalys. 

Män och kvinnor 

analyserades 

separat på ett 

tydligt sätt. En 

kvalitativ metod 

användes. 

n=20 Kvinnorna strävade efter en 

balans i det dagliga livet 

efter hjärtinfarkten. 

Osäkerhet och trötthet var 

besvärande för kvinnorna 

efter hjärtinfarkten. 

Livsstilsförändringar var 

svåra att genomföra på 

grund av okunskap och att 

de var behov av familjen 

som stöd. Trots att familjen 

var en trygghet och stöd 

kunde de även upplevas som 

överbeskyddande vilket var 

till besvär. De upplevde 

fysiska symtom såväl som 

psykiska reaktioner efter 

hjärtinfarkten.  

Ja Hög 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Etiskt 

övervägande 

Kvalitet 

Kristofferzon

, M-L., 

Löfmark, R. 

& Carlsson, 

M. 

  

2008  
 

Sverige 

  

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences  

 

 

 

Managing 

consequences 

and finding 

hope – 

experiences 

of Swedish 

women and 

men 4-6 

months after 

myocardial 

infarction.  
 

 

Syftet var att 

beskriva hur 

kvinnor och män 

upplever 

vardagen fyra 

till sex månader 

efter 

hjärtinfarkten, 

samt deras 

förväntningar 

inför framtiden.

  

  

  

  

   

  

   

  

  
   

Kvalitativ metod. 

Intervjuerna 

analyserades 

utifrån Graneheim 

och Lundmans 

kvalitativa 

innehållsanalys. 

Män och kvinnor 

analyserades 

separat.  

n=20 Kvinnorna upplevde inte att 

de hade ett stabilt 

hälsotillstånd. Deras 

känslomässiga nedstämdhet 

avtog men de kände känslor 

som irritation, ilska, 

otålighet och rastlöshet till 

följd av att de inte hade 

någon energi till dagliga 

aktiviteter. De kände sig 

osäkra inför framtiden i 

fråga om fysiska svaghet, 

välbefinnande, sociala 

sammanhang och angående 

deras arbete. Stöd från 

närstående hjälpte dem att 

hantera situationen och att 

bibehålla 

livsstilsförändringar. De 

värdesatte livet på ett nytt 

sätt och kände ett hopp om 

framtiden. 

Ja Hög 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Etiskt 

övervägande 

Kvalitet 

Sjöström- 

Strand, A. & 

Fridlund, B. 
 

2007  
 

Sverige 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences  

 

 

 

Stress in 

women’s 

daily life 

before and 

after a 

myocardial 

infarction: a 

qualitative 

analysis.  

Syftet var att 

beskriva och 

utforska 

kvinnors 

upplevelser av 

stress före och 

efter en 

hjärtinfarkt. 

  

   

  

   

  

   

  

  
   
 

Studien hade en 

kvalitativ anstats. 

Två intervjuer 

gjordes, den första 

på sjukhuset direkt 

efter och den andra 

4-10 månader efter. 

De analyserades 

med en 

femomenologisk 

metod. De använde 

sig av en en 

intervjuguide.  

n=20 (6) Kvinnorna upplevde stress 

efter hjärtinfarkten som 

ångest över att de hade varit 

sjuka. De upplevde att de 

inte hade kontroll över det 

dagliga livet vilket 

medförde rastlöshet. 

Närstående var 

överbeskyddande vilket gav 

dem stress. Kvinnorna 

upplevde att de var 

begränsade i vardagslivet 

vilket gjorde att livet kunde 

kännas meningslöst. De 

upplevde ett behov av mer 

individanpassad information 

från sjukvården angående 

hjärtinfarktens följder och 

livet efteråt.   

Ja Hög 

 



Artikelöversikt      Bilaga 2 s. 8 (10) 

 

 
 
 
 
 
 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Etiskt 

övervägande 

Kvalitet 

Sjöström-

Strand, A., 

Ivarsson, B., 

& Sjöberg, 

T. 
 

2011 

 

Sverige 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

 

 

Women’s 

experience of 

a myocardial 

infarction: 5 

years later. 

Syftet var att 

utforska och 

beskriva hur 

kvinnor 

upplevde sin 

hälsa och 

dagliga livet 5 år 

efter 

hjärtinfarkten 

  

  

En explorativ och 

beskrivande metod 

inspirerad av 

fenomenografi 

valdes som  design. 

Intervjuer med 

kvinnor fem år 

efter hjärtinfarkten. 

Kvalitativ metod.  
 

n=12 Kvinnorna beskrev hur 

hjärtinfarkten orsakade 

begränsningar i deras liv 

även 5 år efter. Både fysiska 

begränsningar, trötthet och 

även andra hälsoproblem. 

De behövde fortfarande stöd 

i att bibehålla sina 

livsstilsförändringar. Många 

av kvinnorna kände en oro 

över att ha en ny 

hjärtinfarkt. Vissa av 

kvinnor var tacksamma över 

att ha fått en andra chans till 

livet.  

Ja Hög 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Etiskt 

övervägande 

Kvalitet 

Stevens, S., 

& Thomas, 

S.,P. 
 

USA 

 

Healt Care 

for Women 

International  

 

 

 

Recovery of 

Midlife 

Women From 

Myocardial 

Infarction. 

Syftet var att 

undersöka vilka 

upplevelser efter 

hjärtinfarkt 

kvinnor i 

medelåldern har 

och hur de 

upplever 

återhämtningen.

  

  

  

  

   

  

   

  

  
   

En kvalitativ och 

fenomenologisk 

forskningsmetod 

användes. 

Intervjuer med 

kvinnor i åldern 

mellan 45-65.  

n=12 Kvinnorna upplevde att 

deras kropp inte längre var 

densamma efter 

hjärtinfarkten. Kände sig 

extremt utmattade och de 

klarade inte av att utföra det 

som de kunnat innan.  Deras 

roll till nära och kär 

förändrades och de ville inte 

oroa familjen. Men de kände 

samtidigt ett stöd av 

familjen. De upplevde att de 

inte längre kände sig fria att 

göra vad de vill, förlorat 

självständigheten. De 

önskade att de hade fått mer 

individanpassad information 

och stöd från sjukvården. De 

levde med en rädsla över att 

drabbas av ytterligare en 

hjärtinfarkt.  

Ja Hög 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Etiskt 

övervägande 

Kvalitet 

White, J., 

Hunter, M., 

& Holttum, 

S. 
 

2007 

 

England 

 

Psychology, 

Health & 

Medicine 

 

 

 

How do 

women 

experience 

myocardial 

infarction? 

 A qualitative 

exploaration  

of illness 

perceptions, 

adjustment 

 and coping.  

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

kvinnors syn på 

förändringar till 

följd av 

hjärtinfarkt och 

vilken inverkan 

det haft på 

relationer samt 

vilka 

copingstrategier 

de använt sig av.

  

   

   

Kvalitativ studie. 

Semi-strukturerade 

intervjuer och data 

tolkades genom 

fenomenologisk 

analys.  

n=5 Kvinnorna uttryckte sorg över 

att de förlorat fysisk förmåga 

och att inte vara självständiga. 

De upplevde rädsla och ångest 

inför framtiden. De kände en 

positiv känsla och hopp om att 

de skulle återgå till det 

”normala livet”. Hjärtinfarkten 

gjorde även att kvinnorna i 

allmänhet kände att de levde 

hälsosammare och bättre än 

innan. Familj och vänners 

närvaro gav stöd under 

återhämtningen. Men det var 

svårt att bibehålla samma roll i 

familjen som innan vilket var 

utmanande. De kände sig 

överbeskyddade vilket ledde 

till frustration och ilska. 

Ja Hög 
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PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED KVALITATIV 

METOD  

Beskrivning av studien, t.ex. metodval............................................................…..... 

Finns det ett tydligt syfte?                                                    Ja Nej Vet ej 

 

Patientkarakteristika                                                               Antal............................... 

Ålder............................... 

Man/Kvinna.................... 

 

Är kontexten presenterad?                                                    Ja Nej Vet ej 

 

Etiskt resonemang?                Ja Nej Vet ej 

 

Urval 

-Relevant?                                                                             Ja Nej Vet ej 

-Strategiskt?                Ja Nej  Vet ej 

 

Metod för 

-urvalsförfarande tydligt beskrivet?             Ja Nej Vet ej 

- datainsamling tydligt beskriven             Ja Nej Vet ej 

- analys tydligt beskriven?              Ja Nej Vet ej 

 

Gilitighet 

 Är resultatet logiskt, begripligt?            Ja Nej Vet ej 

 Råder datamättnad (om lämpligt)            Ja Nej Vet ej 

 Råder analysmättnad?              Ja Nej Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

 Redovisas resultatet klart och tydligt?           Ja Nej Vet ej 

 Redovisas resultatet i förhållande                            Ja Nej Vet ej 

till en teoretisk referensram? 

 Genereras teori?              Ja Nej Vet ej 

 

Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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Sammanfattande bedömning av kvalitet 
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