
 

Kvinnors erfarenheter efter hjärtinfarkt 

En litteraturstudie  

 

Maria Eriksson 
 

Höstterminen 2014 

Självständigt arbete (Examensarbete), 15 hp 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

Handledare: Sture Åström, professor emeritus, Institutionen för omvårdnad  



 

Women’s experiences after myocardial 

infarction 

A literature study 

Maria Eriksson 
 

 

Autumn 2014  

Sience of Nursing 

Thesis of Bachelor Degree, 15 Credits 

Supervisor: Sture Åström, professor emeritus, Umeå University  



Abstrakt 

Bakgrund:  

I Sverige drabbas omkring 30 000 personer per år av hjärtinfarkt, varav 
sextioprocent är män och fyrtio procent är kvinnor. Ateroskleros i hjärtats kranskärl 
är den dominerande orsaken till hjärtinfarkt och den härrör från flera 
livsstilsrelaterade riskfaktorer. Det mest rapporterade symptomet hos både män och 
kvinnor är bröstsmärta, men kvinnor uppger fler atypiska symptom än män. Efter 
genomgången hjärtinfarkt är det viktigt att delta i hjärtrehabilitering. Hjärtinfarkt 
har tidigare setts som en sjukdom som bara drabbar män och denna syn lever ibland 
kvar. Sjuksköterskans roll är att tillgodose patientens omvårdnadsbehov, informera 
patienten, samt vara ett stöd i rehabiliteringen. Det är därför viktigt att 
sjuksköterskan har kunskap om patienters erfarenheter efter hjärtinfarkt.  

Syfte:   

Att belysa kvinnors erfarenheter efter hjärtinfarkt. 

Metod:   

I litteraturstudien inkluderades 12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Dessa 
bearbetades och analyserades med inspiration av beskrivande metasyntes. 
Artikelsökningar gjordes i databaserna CINHAL, PubMed och PsycINFO.  

Resultat:   

Resultatet visar på att hjärtinfarkten hade en stor inverkan på kvinnornas liv både 
kroppsligt, praktiskt och känslomässigt och detta redovisas utifrån fem kategorier; 
förändringar i vardagen, relationen till anhöriga, känslomässiga reaktioner, 
erfarenheter av vårdkontakt och att gå vidare efter hjärtinfarkt.  

Slutsats:   

Litteraturstudien visar att kvinnorna upplevde hjärtinfarkten som en dramatisk 
händelse, som ledde till att de var tvungna att omvärdera sitt tidigare liv. I mötet med 
hälso- och sjukvården fanns brister inom både kommunikation, information och 
bemötande. Litteraturstudien visar att sjukvårdspersonalen behöver ha en bättre 
helhetssyn på patienten och ta större hänsyn till när och hur information delges. För 
att öka kvinnors deltagande behöver hjärtrehabiliteringen utformas på ett sätt som 
tilltalar dem.  

Nyckelord:  

hjärtinfarkt, erfarenhet, kvinnor, omvårdnad  

 

  



Abstract 

Background:  

In Sweden around 30 000 people per year suffer from heart attacks, of which sixty 
percent are men and forty percent are women. Atherosclerosis in the coronary 
arteries is the dominant cause of heart attacks and it is derived from several lifestyle-
related risk factors. The most frequently reported symptom in both men and women 
is chest pain, but women also report more atypical symptoms. After myocardial 
infarction, it is important to participate in cardiac rehabilitation. Myocardial 
infarction has previously been seen as a disease that only affects men and this belief 
sometimes pervail. The role of the nurse is to meet the patient’s nursing needs, to 
inform the patient, and to support in rehabilitation. It is therefore important that 
nurses have knowledge about the experiences of patients after myocardial infarction. 

Aim:   

To illuminate women's experiences after myocardial infarction. 

Methods:    

The literature study included 12 scientific articles with qualitative approach. These 
were analyzed inspired by descriptive meta-synthesis. Article search was done in 
CINHAL, PubMed and PsycINFO databases. 

Results:   

The result shows that myocardial infarction has a major impact on women's lives 
both physically, practically and emotionally. The result is presented by five 
cathegories; changes in everyday life, family relationships, emotional reactions, 
experiences of health care and moving on after myocardial infarction. 

Conclusion: 

The literature study shows that suffering a myocardial infarction was a dramatic 
event that forced the women to reevaluate their previous life. The women did not 
always experience positive meetings in health care. There were shortcomings in both 
communication, information and response. The literature study shows that medical 
staff need to have a better overall view of the patient and take greater account of 
when and how information is communicated. To increase the women’s participation 
in cardiac rehabilitation it needs to be designed in a way that appeals to them. 
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Inledning 

Författaren till litteraturstudien har valt att skriva om patienters erfarenheter efter 

hjärtinfarkt. Hjärt- kärlsjukdom räknas idag som en folksjukdom och förbättrad 

diagnostik och behandling har lett till att allt fler överlever akut hjärtinfarkt. Som 

grundutbildad sjuksköterska är det därför troligt att författaren kommer att möta 

patienter som genomgått hjärtinfarkt.   

Under de första förberedelserna inför litteraturstudien stötte författaren på ett 

uttalande från en kvinnlig patient, som uttryckte något i stil med ”att ha drabbats av 

hjärtinfarkt, är som att ha fått en mans sjukdom i en manlig värld”. Det verkade 

som om kvinnliga hjärtinfarktpatienter har en annorlunda och kanske mer utsatt 

situation jämfört med männen, vilket väckte ett intresse att smalna av ämnet 

ytterligare och inrikta studien på undersöka enbart kvinnors erfarenheter efter 

hjärtinfarkt. 

Bakgrund 

Här nedan ges en bakgrund till litteraturstudien, med betoning på kvinnors situation.   

Hjärtinfarkt 

Hjärt- och kärlsjukdom räknas som den största folksjukdomen i Sverige och akut 

hjärtinfarkt är den enskilt dödligaste sjukdomen bland både män och kvinnor. Bland 

de drabbade är sextio procent män och fyrtio procent kvinnor (Hjärt- och 

Lungfonden, 2014a). Cirka 30 000 personer drabbas varje år av hjärtinfarkt. År 2013 

var insjuknandet i akut hjärtinfarkt 482 fall per 100 000 män och 313 fall per 100 

000 kvinnor. Andelen som dör i hjärtinfarkt har sjunkit kraftigt sedan 1990-talet och 

2013 var det 26 procent av männen och 30 procent av kvinnorna som dog inom 28 

dagar (Socialstyrelsen, 2014). Att insjuknandet och dödligheten minskat beror på att 

stora framsteg har gjorts inom behandling och diagnostik. På grund av stigande 

medelålder bland befolkningen kommer dock hjärt-kärlsjukdom att fortsätta vara 

den vanligaste orsaken till sjukdom och död. Detta kräver stora samhällsresurser 

(Hjärt- och Lungfonden, 2014a).  

Den dominerande orsaken till kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt är ateroskleros 

(åderförkalkning). Det är en sjukdom som angriper och skadar kärlväggen i stora och 
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medelstora artärer, bland annat i hjärtats kranskärl. I artärväggen sker en inlagring 

av lipider och inflammatoriska celler som leder till att plack bildas (Nilsson, 2010). 

Vid hjärtinfarkt brister placket i ett kranskärl och en blodpropp (trombos) bildas. 

Blodproppen täpper till blodflödet i kranskärlet och det leder till minskad 

syretillförsel till hjärtmuskeln (ischemi) (Wallentin, 2010). På grund av att hjärtat tål 

syrebrist i låg utsträckning uppstår snabbt celldöd i hjärtmuskeln och i förlängningen 

leder det till att personen dör (Wikström, 2010).  

Kvinnor drabbas generellt sett senare i livet av hjärtinfarkt än män. Det är inte helt 

klart vad detta beror på, men det kan ha att göra med att det kvinnliga könshormonet 

östrogen ger en skyddande effekt. När nivåerna av hormonet sjunker efter 

menopausen stiger antalet insjuknanden bland kvinnor. Däremot är riskfaktorerna 

för att drabbas de samma som hos män, det vill säga högt blodtryck, för höga 

blodfetter, bukfetma, diabetes och rökning (Hjärt- och Lungfonden, 2014b).  

Även psykosocial stress ökar risken för hjärt- kärlsjukdom. Kvinnor i Sverige 

förvärvsarbetar i hög utsträckning, samt har totalt sett en större arbetsbörda än 

männen om man räknar med hemarbetet. Det har också visat sig att svenska kvinnor 

lider av ökande stress i vardagen. På grund av detta, men även på grund av att fler 

kvinnor idag röker, antas andelen kvinnor som drabbas av hjärt- kärlsjukdom stiga 

(Schenk-Gustafsson, 2003).  

Symptom 

Trots att det ofta sägs att kvinnor har en annorlunda symptombild än män vid akut 

hjärtinfarkt har undersökningar visat att bröstsmärta är det mest rapporterade 

symptomet hos båda könen. Dock uppvisar kvinnor i högre grad än män atypiska 

symptom. Kvinnornas smärta är oftast lokaliserad till ryggen eller käkarna. Andra 

symptom som kvinnor uppvisar är illamående, andnöd, hjärtklappning, yrsel eller 

aptitlöshet (Patel et al., 2004). Kvinnor kan ha svårt att tolka symptomen och de tror 

ofta inte att de drabbats av hjärtinfarkt, vilket leder till att de dröjer med att söka 

vård (Swahn och Jonasson, 2010). Att kvinnors symptom uppfattas som atypiska kan 

delvis bero på att kvinnorna beskriver sina symptom på ett annorlunda sätt jämfört 

med männen. De kan uttryck att de är andfådda eller trötta istället för att de har 

direkt bröstsmärta. Det är också vanligt att kvinnor förminskar eller inte berättar om 

sina symptom, för att undvika att oroa anhöriga (Schenk-Gustafsson, 2003).  
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Diagnostik, behandling och hjärtrehabilitering 

Diagnosen ställs utifrån de kliniska symptomen, EKG-undersökning och blodprov 

som mäter troponin I och T (biokemiska myokardskademarkörer) (Lindahl, 2010). 

Valet av behandling baseras sedan på resultatet av diagnosen. Genom 

kranskärlsröntgen kan förträngningar i kranskärlen påvisas och en PCI 

(ballongvidgning) kan göras för att öppna upp tilltäppta kärl. När flera kärl är 

tilltäppta behöver eventuellt en CABG (bypassoperation) göras, vilket innebär att 

friska kärl från andra delar av kroppen opereras in och skapar man en passage förbi 

det tilltäppta stället (Hjärt- och Lungfonden, 2014a). 

Kvinnor skall diagnostiseras och behandlas enligt gällande riktlinjer, men det har 

visat sig att så inte alltid sker (Swahn och Jonasson, 2010). Diagnostiken kan bland 

annat försvåras på grund av att sjukdomen är ovanligare bland kvinnor. Det 

framkommer även att kvinnor får mindre smärtlindring än män, de blir mer sällan 

utredda med kranskärlsröntgen och opereras inte heller lika ofta som män. Fler 

kvinnor dör i akut hjärtinfarkt och det kan dels bero på att kvinnor dröjer med att 

uppsöka sjukvården, men även på underbehandling (Schenk-Gustafsson, 2003).  

Ballongvidgning och bypassoperation tar bort patientens symptom vid hjärtinfarkt, 

men de botar inte sjukdomen (Hjärt- och Lungfonden, 2014a). För att motverka nya 

symptom och förhindra återinsjuknande behövs sekundärprevention, det vill säga 

läkemedelsbehandling och livsstilsförändringar hos patienten. Deltagande i 

hjärtrehabilitering är önskvärt och bör erbjudas alla patienter med akut 

kranskärlssjukdom utifrån deras individuella behov. Rehabiliteringen, som syftar till 

att ge patienten kunskap om vad som orsakar sjukdom, samt information om 

konsekvenser och behandlingar, bedrivs oftast av ett tvärdisciplinärt team. I fokus 

ligger stöd till livsstilsförändringar och träningsinriktade åtgärder. Deltagandet 

kräver motivation från patienten och kontinuerlig kontakt med sjukvården 

(Hambraeus, 2010).  

Sjuksköterskans roll  

Att drabbas av sjukdom innebär att ställas inför en ny livssituation och varje individ 

har sitt sätt att förstå och hantera det som hänt. Sjukdom kan innebära hot mot 

integritet och värdighet, samt orsaka mer eller mindre lidande hos den enskilde 

(Söderberg, 2014). Sjuksköterskan behöver kunskap om hur det är att leva med 
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sjukdom för att kunna ge god omvårdad, samt kunna skapa förutsättningar som 

underlättar för patienten (Öhman, 2014). 

Sjuksköterskan skall tillgodose patientens alla omvårdnadsbehov, fysiska, psykiska, 

sociala och andliga (Socialstyrelsen, 2005). En person som drabbas av hjärtinfarkt 

upplever ofta rädsla, oro och ångest och det är därför viktigt att sjukvårdspersonalen 

uppträder lugnt och ger ett gott omhändertagande. Den omskakande erfarenheten 

gör att det är vanligt att patienten även har frågor av existentiell karaktär, som 

personalen behöver vara uppmärksam på, för att kunna patienten det stöd som 

behövs (Hambraeus, 2010).  

Sjuksköterskans arbete går till stor del ut på att informera och utbilda patienter, för 

att de skall förstå och kunna hantera sin situation. Efter en hjärtinfarkt behöver 

patienten göra livsstilsförändringar och det hör till sjuksköterskans uppgift hör att 

stödja och vägleda patienten att göra dessa. Sjuksköterskan bör vara uppmärksam på 

att patient kan ha en annan uppfattning om vilka förändringar som är nödvändiga 

eller önskvärda och det är viktigt att relationen med patienten präglas av respekt för 

patientens självbestämmande (Tingström, 2012). Sjuksköterskan skall alltid sträva 

efter att i dialog med patienten ge stöd och vägledning som möjliggör patientens 

delaktighet i vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005). 

Genusperspektiv på omvårdnad 

Tidigare har hjärtsjukdom setts som en manlig sjukdom både av samhället i stort och 

inom forskningen. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal behöver vara medvetna 

om att det råder en sådan inställning (Doiron-Maillet och Meagher-Stewart, 2003). 

En könsneutral forskning leder till en könsneutral omvårdnad, vilket riskerar att 

osynliggöra de könsskillnader som finns. För att förbättra bemötandet och 

omvårdnaden av både män och kvinnor är det därför viktigt att sjukvårdspersonal är 

medveten om de skillnader som finns mellan mäns och kvinnors erfarenheter 

(Emslie, 2005). 

Studier visar att kvinnor upplevt att de blivit annorlunda bemötta i jämförelse med 

manliga patienter när de sökt vård vid hjärtsjukdom. Bland annat fanns en 

upplevelse av att inte bli tagen på lika stort allvar som de manliga patienterna och att 

inte ses som en individ. Det framkom att kvinnor vill ha en mer öppen dialog och 

bättre relation med sin läkare, för att kunna ställa alla sina frågor. De önskar även att 
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personalen visar ett genuint intresse för deras situation, att deras egen delaktighet i 

beslutsfattandet ökar, samt att informationsutbytet i kontakten med sjukvården 

förbättras (Manderbacka, 2005, Moore et al., 2010). Det är således viktigt att 

sjukvårdspersonalen tar sitt eget beteende i beaktande och är uppmärksam på hur 

bemötandet och omvårdnaden av kvinnliga hjärtpatienter sker (Hildingh et al., 

2007). 

Motiv och syfte  

Hjärtinfarkt är en allvarlig sjukdom med stor påverkan på livet. Sjukdomens nära 

anknytning till livsstil och vanor skapar stora möjligheter för patienten att påverka 

sjukdomens utveckling genom livsstilsförändringar. Till sjuksköterskans uppgift hör 

att erbjuda stöd och vägledning, samt att motivera hjärtpatienter att göra dessa 

livsstilsförändringar. Sjuksköterskan skall även anpassa bemötande och omvårdnad 

till patientens individuella behov. Undersökningar visar att det finns skillnader i 

sjukdomsupplevelser och erfarenheter av vårdkontakter mellan manliga och 

kvinnliga hjärtpatienter. För att kunna bemöta varje patient på ett optimalt och 

professionellt sätt behövs förståelse för patientens upplevelser. Det är alltså av vikt 

att öka kunskapen kring upplevelsen av att drabbas av hjärtinfarkt.   

Mot bakgrund av detta är syftet med denna litteraturstudie att belysa kvinnors 

erfarenheter efter hjärtinfarkt. 

Metod 

Genom en litteraturöversikt skapas överblick av kunskapen inom ett visst 

omvårdnadsområde (Friberg, 2012b) och författaren till detta arbete har därför valt 

att göra en litteraturstudie för att undersöka och lyfta fram kvinnors erfarenheter 

efter hjärtinfarkt. Fenomen som tankar, känslor och upplevelser lämpar sig bästa att 

undersöka med kvalitativ metod (Forsberg och Wengström, 2013) och i detta arbete 

har enbart artiklar med kvalitativ design använts. Författaren har valt att använda 

orden erfarenhet och upplevelse som synonymer.   

Sökmetoder 

Resultatet i litteraturstudien baseras på vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet. 

Litteratursökningarna gjordes i databaserna CINHAL, PubMed och PsycINFO, som 

lämpar sig bra för omvårdnadsforskning (Forsberg and Wengström, 2013). Sökorden 
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i fritext var ”myocardial infarction”, ”experience”, ”qualitative”, ”women”, ”coping”, 

”daily life”. Sökningarna, samt urval redovisas i tabell 1 (bilaga 1).  

Sökningarna inleddes i CINAHL och de artiklar som återkom i PubMed och 

PsycINFO räknades som dubbletter och togs inte med i resultatet och redovisas heller 

inte i sökmatrisen (bilaga 1). Ytterligare två manuella sökningar gjordes utifrån 

källhänvisningar i artiklarna, vilket resulterade i två artiklar som kvalitetsgranskades 

och togs med i analysarbetet.   

Författaren började arbetet med att läsa artiklar och facklitteratur på området, samt 

söka relevant information på Internet (Östlundh, 2012). Till en början gjordes ingen 

särskild avgränsning i artikelsökningen för att skilja ut kvinnors erfarenheter efter 

hjärtinfarkt, men det resulterade i allt för många träffar som inte var relevanta för 

studien. Författaren provade att göra avgränsningen ”female” under rubrik ”gender”, 

men inte heller det gav artiklar som svarade mot inklusionskriterierna. Därför beslöts 

att använda ”women” som sökord i fritextsökningen och för att ytterligare avgränsa 

användes även den booleska söktermen NOT, alltså ”women NOT men” (Polit och 

Beck, 2014).  

Artikelsökningarna är avgränsade till artiklar publicerade mellan 2004 och 2014, 

samt till artiklar ur vetenskapliga, engelskspråkiga tidskrifter med peer reviewed 

system.   

Urval 

Utifrån litteraturstudiens syfte har författaren valt ett brett urval av artiklar, det vill 

säga artiklar som på flera olika sätt berör kvinnors erfarenheter och upplevelser efter 

hjärtinfarkt (Forsberg och Wengström, 2013). Inklusionskriterier för artiklarna var 1) 

studier där det i titeln framkommer att det är kvinnors erfarenheter som belyses 2) 

kvalitativa studier 3) alla åldrar på informanterna 4) etiskt granskade artiklar eller 

artiklar med etiskt resonemang 5) artiklar skrivna på engelska. Kriterier för 

exkludering av artiklar var:1) studier som inte separerar eller jämför mäns och 

kvinnors erfarenheter 2) studier som fokuserade på insjuknandet i hjärtinfarkt. 

Litteraturstudier skall genomföras med samma noggrannhet och trovärdighet som 

andra vetenskapliga studier (Olsson och Sörensen, 2012). Författaren gjorde därför 

ett urval och en kvalitetsgranskning av artiklarna. Som en första bedömning lästes 

titlarna i träfflistan för att avgöra vilka artiklar som var användbara (urval 1). 
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Därefter lästes artiklarnas abstrakt och de artiklar vars abstrakt svarade bra mot 

litteraturstudiens syfte valdes ut för fördjupad granskning (urval 2). I nästa steg 

lästes resultatdelen i dessa artiklar med särskilt fokus på att artiklarna fångade det 

fenomen författaren ville undersöka. De artiklar som bedömdes svara bäst mot 

litteraturstudiens syfte valdes ut för analys (urval 3). Som ett sista steg gjordes en 

kvalitetsgranskning enligt modell i Olsson och Sörensen (2012), vilken resulterade i 

12 artiklar med hög eller medelhög kvalitet som fick ligga till grund för 

litteraturstudien. Artiklarna sammanställdes i en översiktstabell (tabell 2). 

Forskningsetik 

Forskning skall bedrivas värderingsfritt, men kan inte vara helt fri från normer. Den 

måste hålla sig till etiska ställningstaganden som forskningsvärlden antagit (Olsson 

och Sörensen, 2012). Litteraturstudien har därför enbart inkluderat forskningsetiskt 

granskade artiklar eller artiklar med etiskt resonemang, vilket redovisas i 

artikelsammanställningen (tabell 2). 

Analys 

Analysarbetet har skett med inspiration av beskrivande metasyntes. Metoden syftar 

till att göra en beskrivande sammanfattning av redan publicerad kunskap. Genom en 

process av att spjälka upp tidigare resultat, analysera och sammanfoga till en ny 

helhet bidrar detta till ny kunskap. Tonvikten läggs på textnära analys med ett 

minimum av tolkning (Friberg, 2012a).  

Analysen inleddes med att författaren läste genom artiklarnas resultatdel flera gånger 

och sökte efter det centrala i innehållet. Sedan gjordes sammanfattningar av 

resultatdelen i varje artikel, för att få en tydligare överblick av materialet. Efter 

upprepade genomläsningar av insamlat material kunde likheter och skillnader 

urskiljas och jämföras. Ytterligare ett dokument skapades där författaren 

sammanställde dessa jämförelser. Analysen av materialet resulterade slutligen i fem 

kategorier; förändringar i vardagen, relationen till anhöriga, 

känslomässiga reaktioner, erfarenheter av vårdkontakt och att gå vidare 

efter hjärtinfarkt. 
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Resultat 

Nedan följer en redovisning av litteraturstudiens resultat utifrån de kategorier som 

framkom i analysen.  

Förändringar i vardagen 

Studier visade att kvinnor upplevde hjärtinfarkten som ett abrupt stopp i livet, något 

som plötsligt hände och som vände upp och ner på tillvaron. Hjärtinfarkten 

påverkade och förändrade allt, hälsa, livsstil, känslor, arbete och det sociala livet 

(Johansson och Ekebergh, 2006, Kristofferzon et al., 2008).  

Efter hjärtinfarkten led kvinnorna av flera fysiska symptom så som trötthet (fatigue), 

svaghet och utmattning, men även andfåddhet och bröstsmärtor förekom 

(Kristofferzon et al., 2007, Stevens och Thomas, 2012). Dessa symptom ledde till 

stora begränsningar i vardagen och en upplevelse av att deras tidigare förmågor gått 

förlorade. Saker som kvinnorna tidigare gjort, till exempel hushållsarbete, blev efter 

hjärtinfarkten mycket påfrestande. Det var särskilt den överväldigande tröttheten 

som begränsade kvinnornas aktiviteter, både hemma och på arbetet. (MacInnes, 

2005, Johansson och Ekebergh, 2006). Även de sexuella relationen till partnern 

påverkades negativt av tröttheten (Søderberg et al., 2013). 

Kvinnorna beskrev att de innan hjärtinfarkten var fria och men att de efteråt upplever 

sig begränsade och ofria. Relationen till den egna kroppen förändrades och den 

upplevdes av många som ett stort hinder i vardagen. Kvinnorna var helt plötsligt 

tvungna att tänka sig för vad de gjorde på ett sätt de inte hade behövt innan och livet 

upplevdes ibland som ett fängelse (Johansson et al., 2003, Stevens och Thomas, 

2012). En av kvinnorna beskrev det så här:  

”I didn’t have enough strenght 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 och Thomas, 2012). 

Fram till hjärtinfarkten hade kvinnorna inte reflekterat särskilt mycket över 

relationen till kroppen och i förlängningen relationen till livet. När döden plötsligt 

gjorde sig påmind förändrades allt. Kvinnorna blev medvetna om hur kort och skört 

livet var, vilket ledde till osäkerhet och existentiella frågor. Det fanns en upplevelse av 

att kroppen hade svikit dem och de tvingades därför leva med en otillförlitlig kropp i 

vardagen. En kvinna uttryckte sig så här:  
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”Life is not…, it’s not something obvious anymore. I don’t know if I will live tomorrow, or 

not…” (Johansson et al., 2003). 

Flera av studierna visade att kvinnorna upplevde en osäkerhet i förhållande till sin 

nya situation och de visste inte hur de skulle förhålla sig eller bete sig. De visste att 

sjukdomen inte gick att bota, men var osäkra på vad de egentligen kunde göra för att 

förbättra hälsan. De upplevde en brist på kontroll över sin situation och denna 

osäkerhet i vardagen orsakade även en brist på tilltro till den egna förmågan och till 

förändrat beteende. En kvinna vågade inte fortsätta vara barnvakt till sina barnbarn 

och en annan kvinna slutade köra bil (MacInnes, 2005, Johansson och Ekebergh, 

2006).  

Relationen till anhöriga 

Studier visade att de sociala relationerna och familjen var mycket viktiga för 

kvinnorna. Kvinnorna beskrev ofta sina upplevelser efter hjärtinfarkten i relation till 

familjen. Hjärtinfarkten upplevdes av många som en traumatisk händelse och 

osäkerheten och rädslan som följde ökade kvinnornas behov av nära och 

meningsfulla relationer. I den utsatta situationen blev de anhöriga ett skyddsnät för 

kvinnan, vilket hade stor betydelse för upplevelsen av hälsa och välmående. 

Relationerna innebar en styrka och glädje i livet (Sundler et al., 2009, Stevens och 

Thomas, 2012). 

Kvinnornas anhöriga stöttade dem genom uppmuntran och genom att det fanns 

någon som lyssnade på dem. I de fall kvinnorna hade en partner beskrevs denne av 

de flesta som lyhörd och omvårdande. (Kristofferzon et al., 2007) Stödet från 

anhöriga upplevdes som positivt för de flesta, men kunde även bli betungande. Det 

var särskilt besvärligt när anhöriga oroade sig mycket och blev överbeskyddande 

(Sjöström-Strand och Fridlund, 2007, Hallman et al., 2002, White et al., 2007).   

Efter hjärtinfarkten ökade kvinnornas behov av hjälp i situationer som de innan 

klarat av på egen hand, vilket gjorde dem beroende av sina anhöriga på ett nytt sätt. I 

flera av studierna betonade kvinnorna sin roll som den som tidigare burit 

huvudansvaret för omsorgen i familjen, men efter hjärtinfarkten ändrades rollerna 

och de fick inse att de själva behövde stöd och hjälp. För en del kvinnor var det 

särskilt viktigt att hålla fast vid sin tidigare roll (White et al., 2007, Stevens och 

Thomas, 2012).  
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Några av studierna beskriver hur kvinnorna av omsorg om familjen gjorde allt för att 

skydda sina anhöriga från att oroa sig. Detta tog sig bland annat uttryck i att 

kvinnorna tonade ner situationen kring sjukdomen och inte gärna pratade om den 

eller att de på olika sätt försökte dölja sina symptom för de anhöriga. En kvinna 

berättade att hon smög in på toaletten när hon behövde ta sin nitroglycerin för att 

sonen inte skulle bli orolig (White et al., 2007, Schou et al., 2008, Stevens och 

Thomas, 2012).  

"I would go through periods of always trying to be happy around my children so that they 

wouldn’t be upset” (Stevens och Thomas, 2012). 

Relationerna med anhöriga och familj var inte helt problemfria. Kvinnorna upplevde 

ibland att anhöriga var oförstående för deras trötthet och för att de inte orkade lika 

mycket som förut. Många av kvinnorna var också rädda att familjen skulle uppfatta 

dem som en börda, vilket de absolut inte ville vara. Krav från anhöriga och egna krav 

var de största problemen i de sociala relationerna (Kristofferzon et al., 2008, 

Kristofferzon et al., 2007). 

Känslomässiga reaktioner 

Många av kvinnorna upplevde hjärtinfarkten som livshotande. Detta ledde till en 

livskris, som framkallade känslor av rädsla, depression och maktlöshet. Även den 

instabila hälsosituationen efteråt utgjorde ett hot mot livet och stor osäkerhet 

präglade kvinnornas vardag på många sätt (Kristofferzon et al., 2007, Schou et al., 

2008).  

”Following discharge, I was so depressed that they admitted me to the psychiatric 

department. I was afraid, didn’t dare to leave home, could not even wash myself – I couldn’t 

do anything”(Schou et al., 2008). 

I de flesta studierna framkom det att kvinnorna levde med en stor rädsla för att 

återinsjukna i en ny hjärtinfarkt. Kroppsliga symptom som påminde om den första 

hjärtinfarkten orsakade stress och ångest för att en ny sådan var på gång och det var 

svårt för kvinnorna att tolka sina symptom. Detta ledde bland annat till en rädsla för 

överansträngning, samt en överdriven vaksamhet på kroppsliga symptom. Några 

månader efter hjärtinfarkten kunde en del kvinnor släppa rädslan, men för många 

satt den kvar och begränsade livet länge efteråt (Kristofferzon et al., 2008, White et 

al., 2007, Sjöström-Strand och Fridlund, 2007). 
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Efter hjärtinfarkten upplevde många av kvinnorna en enorm trötthet (fatigue). Det 

fanns mindre kraft och ork att göra sådant de gjort innan, vilket upplevdes som 

stressande och en del kvinnor blev rastlösa. Trots att de önskade göra mer, var de 

tvungna att begränsa sig till vad kroppen orkade med och det gjorde några kvinnor 

besvikna och desillusionerade. Även känslor av ilska och irritation relaterades till 

bristen på kraft och energi (Kristofferzon et al., 2008, Johansson et al., 2003, 

Sjöström-Strand och Fridlund, 2007). 

För en del kvinnor var det smärtsamt att förlora sin autonomi och behöva ge upp sin 

roll i familjen. De upplevde ilska och frustration över att förlora sin självständighet 

och det var särskilt irriterande när anhöriga agerade överbeskyddande.   

”Mum wasn’t telling the children what to do, the children were telling Mum what to do…” 

(White et al., 2007). 

Hjärtinfarkten innebar för många kvinnor ett plötsligt möte med döden, vilket 

orsakade en existentiell osäkerhet i förhållande till kroppen och livet. Tankarna 

kretsade kring hur plötsligt livet kan ta slut. Kroppen var inte längre att lita på och 

känslor av rädsla och ångest präglade livet. Några kvinnor uttryckte också rädsla för 

att dö ensamma (Stevens och Thomas, 2012, Johansson et al., 2003). 

Erfarenheter av vårdkontakt 

Studierna visade att en del kvinnor, men inte alla, deltagit i 

hjärtrehabiliteringsgrupper. Av dem som deltagit upplevde många det som positivt. 

De hade till exempel fått hjälpt med att komma över svåra känslor och stöd i att göra 

livsstilsförändringar. Några kvinnor uppskattade särskilt att de kunnat dela 

erfarenheter och förståelse med andra kvinnor, samt se andras lyckade återhämtning 

(White et al., 2007, Schou et al., 2008, Kristofferzon et al., 2008). Det fanns även 

negativa erfarenheter. En kvinna beskrev att hon inte upplevde någon gemenskap 

med de andra kvinnorna, eftersom de var mycket äldre än henne. En annan kvinna 

menade att rehabiliteringsgruppen inte lyckats fylla hennes individuella behov. 

Ytterligare en kvinna upplevde att de andra deltagarna berättade om sina 

insjuknanden i detalj och det var olustigt att sitta och lyssna på (White et al., 2007, 

Sjöström-Strand och Fridlund, 2007). 

I flera av studierna beskriver kvinnorna att de inte fått adekvat och tillräcklig 

information. (Stevens och Thomas, 2012, Kristofferzon et al., 2007). De önskade 
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bland annat att de hade fått veta mer om vad som väntade dem efter hjärtinfarkten av 

upplevelser och känslor, så att de kunde förstå sin situation bättre. De flesta 

kvinnorna upplevde enorm trötthet, men de hade inte fått någon information om att 

det var normalt. Några trodde därför att de höll på att få en ny hjärtinfarkt. De hade 

fått standardinformation om livsstilsförändringar med sig hem efter sjukhusvistelsen, 

vilket var bra, men denna information fyllde inte alla deras behov. 

Standardinformation som handlade om livsstilsförändringar upplevdes av en del 

kvinnor som pekpinnar, viket ledde till osäkerhet och passivitet. De understryker 

istället behovet av individuellt utformad information (Johansson et al., 2003, Stevens 

och Thomas, 2012). 

Hjärtinfarkten var för många kvinnor en traumatisk händelse och den skapade stor 

osäkerhet kring den egna hälsosituationen. Efter hjärtinfarkten försökte kvinnorna 

förtvivlat söka en mening i det som hänt och skapa ordning i kaos. Många av 

kvinnorna hade existentiella funderingar och försökte finna svar på frågor som 

”varför hände detta mig” (Johansson och Ekebergh, 2006, Stevens och Thomas, 

2012). Den nya situationen gjorde att kvinnorna upplevde sig sårbara, samt 

utelämnade till vårdpersonalens expertis. De behövde stöd i denna process men i 

mötet med vårdpersonalen togs dessa känslor och upplevelser inte alltid på allvar. En 

kvinna svarade så här: 

I (interviewer): This uncertainty you’re telling me about. 

Yes. 

I: Did the healthcare providers support you with these matters? 

No, not yet, I haven’t been able to tell anyone about it, not about these apprehensions. 

(Johansson and Ekebergh, 2006) 

Det framkom att det saknades ett livsvärldsperspektiv bland vårdpersonalen och att 

det oftast inte fanns något utrymme för existentiella frågor och upplevelser. Ett 

sådant bemötande ledde till att kvinnorna upplevde sig övergivna och det ökade deras 

lidande. De hade också svårt att ta till sig den information de fick om 

livsstilsförändringar, då deras djupare behov inte möttes. Att bli informerad är inte 

det samma som att förstå (Johansson och Ekebergh, 2006). 

För att kunna förhålla sig till sin situation och lyckas göra livsstilsförändringar 

behövde kvinnorna känna delaktighet i den egna hälsoprocessen. Det var viktigt att 
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de fick känna sig som individer och bli tagna på allvar. Det framkom att 

vårdpersonalen inte alltid lyckades att göra kvinnorna delaktiga och kvinnorna 

beskrev hur det ofta skiljde sig mellan deras perspektiv och vårdpersonalens.  

”This is all about my life, for them I might just be a number in their statistics. I don’t feel 

that we are looking at this from the same perspective”. 

Det fanns alltså en obalans mellan kvinnornas behov och stödet och hjälpen de fick, 

vilket hindrade dem från att vara delaktiga (Johansson et al., 2003). 

Att gå vidare efter hjärtinfarkt 

Alla studierna beskrev hur kvinnorna efter hjärtinfarkten var tvungna att leva med 

många förändringar i vardagen. De flesta studier beskrev även hur kvinnorna på olika 

sätt accepterade och anpassade sig till dessa förändringar, samt till en ny tillvaro 

präglad av hjärtsjukdom. Denna process såg olika ut för kvinnorna, men den var för 

de flesta en kamp (Kristofferzon et al., 2007, Søderberg et al., 2013, Kristofferzon et 

al., 2008).  

Till en början hade många av kvinnorna en stark längtan att allt skulle vara som 

innan hjärtinfarkten (Sjöström-Strand och Fridlund, 2007). 

”…I just wanted to get on with my life and everything being back to normal” (MacInnes, 

2005). 

De var ändå tvungna att förhålla och anpassa sig till de fysiska förändringarna genom 

att vila och sova mer, samt att hantera stress genom att lämna saker till nästa dag 

eller be om hjälp. De behövde ändra attityder och beteenden, så som att sluta röka, 

ändra kosten, gå ner i vikt, samt acceptera begränsningarna i vardagen. Livslång 

medicinering var också en del i accepterandet (Stevens och Thomas, 2012, 

Kristofferzon et al., 2008, Kristofferzon et al., 2007). 

En kvinna beskriver det på följande sätt:  

”Time passed away, I don’t remember for how long, but suddenly i thought: I can’t live like 

this, at least I have to try, I don’t know when it will happen again, or if it ever will, I mean I 

can’t.. I have to live for the moment... ” (Johansson et al., 2003). 

Efter hjärtinfarkten upplevde många kvinnor en stor osäkerhet i relation till kroppen 

och livet. För att komma till rätta med den nya livssituationen behövde kvinnorna 

finna en ”försoning” med livet och sjukdomen. De behövde finna ett sätt att hantera 
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den rädsla och osäkerhet som sjukdomen fört med sig och lära sig leva med en 

opålitlig kropp. Försoningen innebar att etablera en sund relation till sig själv, till sitt 

liv och till sin kropp och att hitta tillbaka till ett normalt liv. Till en början var de 

överväldigade av rädsla men över tid uttryckte kvinnorna att de förändrades och 

anpassade sig genom att utveckla inre styrka. Genom stärkta relationer, stöd från 

anhöriga och vårdpersonal, samt ibland en personlig tro, kunde de lägga rädslan 

bakom sig och efter hand hitta ett sätt att leva med sjukdomen. Efter att ha gått 

genom denna process kunde kvinnorna finna välmående, glädje och mening, samt gå 

vidare i livet trots sjukdomens begränsningar (Mendes et al., 2010, Johansson och 

Ekebergh, 2006). 

Studier visade att processen av att hantera hjärtinfarkten fick många positiva 

konsekvenser. När kvinnorna insåg att livet var sårbart och plötsligt kunde ta slut 

blev det viktigt för dem att inte ta något för givet och att göra livet meningsfullt. 

Många upplevde det som att de fått en andra chans i livet och det ledde bland annat 

till att de uppskattade och prioriterade att umgås med familj på ett nytt sätt. 

”…before I thought a lot of having objekts arround me. Now I don’t want aything like that… 

don’t want to have to dust… want to be with my cjildren and grandchildren, with my 

husband…” (Kristofferzon et al., 2008). 

Några av kvinnorna tyckte att de efter hjärtinfarkten hade blivit bättre personer, 

hustrur, mammor. När de gått genom hanteringsprocessen och fått en bättre 

förståelse för sin sjukdom upplevde de att de blev mer medkännande mot andra 

(Mendes et al., 2010, Johansson et al., 2003).  

Många av kvinnorna hade innan hjärtinfarkten satt sin egen hälsa i andra hand. De 

hade stressat mycket och inte reflekterat över detta, familjen var viktig och krävde 

mycket engagemang. Ingen tid och ork fanns till den egna hälsan. Processen efter 

hjärtinfarkten gjorde att de började reflektera och de insåg vikten av att prioritera sin 

egen hälsa (Sundler et al., 2009). 

Diskussion 

Nedan följer en resultatdiskussion och en kritisk metoddiskussion (Forsberg och 

Wengström, 2013).  
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Resultatdiskussion 

Nedan följer en diskussion kring litteraturstudiens resultat utifrån annan forskning 

och vårdvetenskaplig litteratur, samt en fördjupning av resultatets betydelse för 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete med hjärtinfarktpatienter.  

Förändringar i vardagen 

Söderberg (2014) skriver om erfarenheter av att leva med sjukdom och lyfter fram att 

sjukdom påverkar och förändrar hela människans situation, det man tidigare tog för 

givet i livet finns inte mer. I litteraturstudien framkom att de kvinnor som drabbats 

av hjärtinfarkt upplevde förändringar på många olika områden i livet. Detta bekräftas 

av Tod (2008) som beskriver hur patienterna efter hjärtinfarkten upplevde 

förändringar både i känslor och livsstil, men även personlighetsmässiga förändringar. 

Resultatet i litteraturstudien visar att kvinnorna bland annat levde med en förändrad 

relation till kroppen som följd av hjärtinfarkten. Upplevelser av att kroppen är ett 

hinder i vardagen har visats vara vanligt hos patienter med kronisk sjukdom (Öhman, 

2014). I sjuksköterskans omvårdnadsarbete är det viktigt att komma ihåg att 

patienterna lever med dessa förändringar och förluster hela tiden i vardagen och inte 

bara när han eller hon har kontakt med vården. Sjuksköterskan bör därför bemöta 

patienten med omsorg och respekt, samt visar förståelse för att personen befinner sig 

i en utsatt livssituation (Söderberg, 2014).  

Ett av de vanligaste fysiska symptomen hos kvinnorna i litteraturstudien var en 

upplevelse av överväldigande trötthet (fatigue), som begränsade deras tidigare 

förmågor att klara av livet i vardagen. Likande erfarenheter av förlamande trötthet 

beskrivs i flera andra studier (Kerr och Fothergill-Bourbonnais, 2002, Fredriksson-

Larsson et al., 2013). Patientens förmåga till egenvård har beskrivits av Dorothea 

Orem. Egenvård innebär patientens förmåga att visa sig själv den omsorg som behövs 

för en god hälsa, samt att han eller hon kan skapa en balans i tillvaron. Att drabbas av 

sjukdom innebär att patientens behov förändras och detta ställer ökade krav på 

egenvårdsförmågan. Till sjuksköterskans uppgift hör att undersöka patientens 

egenvårdsförmåga efter sjukdom, samt att stödja patienter att återhämta sig och 

klara av att leva med de begränsningar sjukdomen för med sig (Wiklund Gustin och 

Lindwall, 2012). Patienter som lider av fatigue behöver hjälp av sjuksköterskan med 

att utveckla strategier i vardagen för att hantera tröttheten. Det kan handla om hjälp 
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med sömnhygien eller att hitta en balans mellan vila och aktivitet (Fredriksson-

Larsson et al., 2013). 

 

Relationen med anhöriga 

I litteraturstudien framkom det att de anhöriga betydde mycket för kvinnorna efter 

hjärtinfarkten. Deras nätverk av sociala relationer erbjöd både emotionellt och 

praktiskt stöd. Att familjen och vänner utgör en källa till tröst och styrka för kvinnor 

efter en hjärtinfarkt skriver också Kamm-Steigelman (2006). Familjen kan beskrivas 

som ett system där delarna interagerar med varandra. När en familjemedlem drabbas 

av hjärtinfarkt påverkas och förändras hela systemet och därför behöver även 

familjen inkluderas i rehabiliteringen. Stöd från sjukvårdspersonal kan inte ersätta 

stödet från anhöriga (Lidell, 2002). 

Litteraturstudien visade att hjärtinfarkten förde med sig många förändringar i 

vardagen för kvinnorna, bland annat förändrades rollerna i familjen. Från att ha varit 

den som bar huvudansvaret för omsorgen i familjen blev kvinnan den som var i 

behov av att ta emot stöd och hjälp, vilket inte alltid var så lätt för kvinnan. 

Sjuksköterskan bör undersöka vilka resurser det finns i familjen att ge patienten stöd 

och patientens förmåga att ta emot stödet (Wiklund Gustin och Lindwall, 2012). 

Sjuksköterskan behöver också vara lyhörd för de anhörigas reaktioner på det som 

hänt och ta reda på deras inställning till patientens rehabilitering. På detta sätt kan 

sjukvården skapa förutsättningar för de anhöriga att vara ett stöd för patienten 

(Lidell, 2012).  

På vilket sätt familjen förmår ge stöd och hur patienten kan ta emot stödet är 

beroende av hur relationerna och kommunikationen i familjen såg ut innan 

hjärtinfarkten. Ibland kan familjen behöva hjälp från vårdpersonal med att stärka 

kommunikationen sinsemellan och det är därför bra att sjuksköterskan känner till 

hur patientens relationer med anhöriga ser ut (Lidell, 2002). Litteraturstudien visade 

att relationerna med anhöriga inte alltid upplevdes lätta och positiva, utan att det 

ibland kunde uppstå svårigheter. Bland annat upplevdes överbeskyddande anhöriga 

som negativt av kvinnorna. Det har visat sig att om den friska partnern upplever för 

mycket oro kan det gå ut över förmågan att ge ett gott stöd till den drabbade (Lidell, 

2012). 
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Känslomässiga reaktioner 

I litteraturstudien framkom att hjärtinfarkten orsakade många känslomässiga 

reaktioner hos kvinnorna. Claesson et al.(2003) har visat att hjärtinfarkt orsakar 

större psykosocial försämring hos kvinnor än hos män. Kvinnor med 

kranskärlssjukdom upplever också mer stress och utmattning jämfört med kvinnor 

som inte har kranskärlssjukdom. Samtidigt visade litteraturstudien att kvinnor 

upplevde att det i mötet med vårdpersonalen inte fanns utrymme för deras subjektiva 

upplevelser. Tankar, känslor och existentiella frågor togs inte på allvar. Detta 

understryker behovet av att vårdpersonalen har en helhetssyn på patienten och visar 

förståelse för alla patientens reaktioner. Människan består enligt en vårdvetenskaplig 

beskrivning av kropp, själ och ande och dessa dimensioner bildar en helhet som inte 

kan eller ska separeras (Wiklund, 2003). Det betyder att hjärtinfarkt inte bara berör 

de fysiska aspekterna, utan även de psykiska, sociala och andliga. Förhållningssättet 

hos vårdpersonalen bör därför präglas av omsorg om hela patienten. Det är särskilt 

viktigt att uppmärksamma tecken på oro och ångest, samt ge utrymme för 

känslomässiga reaktioner (Lidell, 2012, Junehag et al., 2014). Ett sätt att visa omsorg 

på är att spegla patientens känslor i kommunikationen med patienten. Det visar att 

vårdpersonalen ser, förstår och accepterar att känslor finns, vilket underlättar 

behandling och bearbetning (Eide och Eide, 2009). 

Vårdkontakter 

Socialstyrelsen anger att patienten har rätt till ett respektfullt bemötande i vården, 

tillgång till tillfredsställande information, samt möjlighet att delta i beslut 

(Socialstyrelsen, 2005). När en person drabbas av sjukdom är det naturligt att 

sjuksköterskan tar över en del ansvar av patienten, bland annat för omvårdanden, 

men sjuksköterskan skall inte ta över allt ansvar. Det är viktigt att se patienten som 

en kompetent person som själv ansvarar för sin hälsa och utveckling (Wiklund Gustin 

och Lindwall, 2012). Litteraturstudien visade att kvinnorna hade behov av att känna 

sig delaktiga i den egna hälsoprocessen. Liknade erfarenheter beskrivs i en annan 

studie där författarna intervjuat patienter och bett dem beskriva olika 

vårdsituationer. Delaktighet kännetecknades av respekt för individen, samt att 

patienten får kunskap utifrån individuella behov (Eldh et al., 2006). För att 

sjuksköterskan skall kunna stödja patienten i hälsoprocessen är det viktigt med en 

fungerande dialog mellan patient och sjuksköterska. Sjuksköterskan behöver visa 
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intresse för patienten och ställa frågor för att få kunskap kring patientens personliga 

förhållanden, samt vad patienten upplever. En god kommunikation ökar upplevelsen 

av delaktighet och utgör grunden för att sjuksköterskan skall kunna förmedla 

individanpassad information och råd som uppfattas relevanta. Patienten måste också 

få utrymme att ställa sina frågor. (Eldh et al., 2008, Lidell, 2012).  

Kvinnorna i litteraturstudien upplevde att den information de fått på sjukhuset inte 

vara tillräcklig för att förbereda dem på vad som väntade efter hemkomsten. Decker 

(2007) har undersökt hjärtpatienters behov av information och det visade sig att det 

fanns stora skillnader i patienters informationsbehov vid olika tidpunkter i 

behandlingen. Detta beror på att patienter reagerar olika vid olika tidpunkter och det 

påverkar hur de kan ta till sig information. Som patient kan det vara svårt att ta till 

sig information om sjukdom och livsstilsförändringar när tankarna fortfarande 

kretsar kring att förstå och bearbeta vad som hänt (Fredriksson-Larsson et al., 2013). 

Tod (2008) menar att återhämtning är en pågående process och att rehabiliteringen 

därför behöver vara flexibel. Informationen som ges skall vara anpassad till vad den 

enskilde patienten behöver och kan ta till sig vid olika tidpunkter i processen.  

I litteraturstudien framkom att de kvinnorna som deltagit i 

hjärtrehabiliteringsgrupper upplevde att det var positivt att få träffa och samtala med 

andra kvinnor i samma situation. Att få dela tankar och erfarenheter med andra i 

samma situation bidrar till återhämtning bekräftas av Wieslander (2014). Kvinnor 

deltar emellertid i hjärtrehabilitering i lägre utsträckning än män, vilket delvis kan 

förklaras med att rehabiliteringen är starkt inriktad på att patienten skall göra 

livsstilsförändringar, som att sluta röka, stressa mindre eller gå ner i vikt. Eftersom 

många kvinnor redan befinner sig i en psykiskt pressad situation kan dessa krav 

kännas allt för oöverkomliga och sänka motivationen för deltagande. För att öka 

deltagandet är det viktigt att anpassa rehabiliteringen så den känns relevant och 

meningsfull för kvinnor, det vill säga möta kvinnors särskilda behov. Det kan handla 

om att prioritera områden som är viktiga för kvinnor, till exempel sociala relationer 

och känslomässiga aspekter. Att satsa på gruppverksamhet där deltagarna stöttar 

varandra är särskilt betydelsefullt (Koertege, 2003, Burell och Granlund, 2002). 

Sjuksköterskan utgör en resurs för att stödja och uppmuntra fler kvinnor att delta i 

hjärtrehabilitering.   
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Att gå vidare efter hjärtinfarkt  

Litteraturstudien visade att hjärtinfarkt var en traumatisk händelse som framkallade 

många reaktioner hos patienten. Detta bekräftas av Kerr och Fothergill-Bourbannis 

(2002) som skriver om hur kvinnorna upplevde att hjärtinfarkten kom som en chock 

och ödelade hela livet. Att drabbas av hjärtinfarkt innebär alltså för många att 

drabbas av en livskris. Cullberg (2003) beskriver hur personen i början av en kris, 

chockfasen och reaktionsfasen har svårt att ta in det som hänt och vill fortsätta som 

förut, men efter ett tag kommer bearbetningsfasen då personen succesivt kan börja 

bearbeta det inträffade. Den sista fasen i krisförloppet, nyorienteringsfasen innebär 

att personen hittat en sätt att leva med det som hänt med en återupprättad 

självkänsla och bearbetade känslor. Litteraturstudien visade att många kvinnor 

genomgick ett krisförlopp liknande det som Cullberg beskriver. Till en början ville 

kvinnorna att allt skulle vara som innan hjärtinfarkten, men med tiden insåg de att de 

behövde acceptera förändringarna och det som hänt. Efter ytterligare tid och 

bearbetning hittade de slutligen ett nytt sätt att förhålla sig till sig själva och tillvaron.  

I litteraturstudien framkom att kvinnorna hade ett behov av att försonas med 

kroppen, sig själv och livet som det blivit efter hjärtinfarkten. Hälsa och sjukdom 

beskrivs av Katie Eriksson som ett mångdimensionellt begrepp där människans 

upplevelse av hälsa utgår från en kroppslig dimension, som innefattar friskhet och en 

själslig dimension, som är den inre känslan av balans i livet. Sjukdom orsakar ett 

lidande hos människan som berör både de kroppsliga och själsliga dimensionerna. 

För att lidandet inte skall påverka livet negativt behöver patienten försonas med sitt 

lidande, vilket ofta betyder att kunna ta till sig en förändrad bild av sig själv. 

Sjuksköterskans roll i processen är att ”vandra med” den lidande människan, att dela 

lidandet och ibland bära den lidande om det behövs (Wiklund Gustin och Lindwall, 

2012). Litteraturstudien visade att hjärtinfarkten förde med sig både ett kroppsligt 

och ett emotionellt lidande, men att de flesta av kvinnorna kunde finna sätt att 

försonas med lidandet. Efter hand lärde sig kvinnorna hantera förändringarna i det 

vardagliga livet, de fann nya sätt att förhålla sig till sjukdomen och den förändrade 

situationen. Slutligen kunde de omdefiniera synen på sig själva och gå vidare i livet. 

En del kvinnor upplevde till och med att hjärtinfarkten fått positiva följder i livet. De 

hade funnit nya värderingar, vuxit som personer och stärkt sina relationer. Detta 
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bekräftas av Norekval (2008), som undersökt ”andra sidan av myntet”, det vill säga 

vilka positiva erfarenheter kvinnor upplever efter hjärtinfarkt.  

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors erfarenheter efter hjärtinfarkt och 

detta syfte får anses vara besvarat. 

Urvalet till en studie skall vara ändamålsenligt och artiklar skall väljas utifrån hur väl 

de svarar mot forskningsfrågan. Kvaliteten på datainsamlingen kan således värderas 

mot hur väl det täcker syftet med studien (Olsson och Sörensen, 2012). Syftet med 

litteraturstudien var att undersöka kvinnors erfarenheter efter hjärtinfarkt ur ett 

brett perspektiv och författaren valde därför artiklar som belyste detta ur flera olika 

synvinklar. Författaren var även noga med att under hela urvalsprocessen spegla 

studierna mot syftet. Urvalet begränsades till artiklar med kvalitativ ansats, vilket är 

ändamålsenligt när patienters subjektiva upplevelser skall undersökas. Fördjupad 

kunskap om patienters sociala liv och erfarenheter i vardagen kan öka 

sjuksköterskans förståelse för vilka tankar och känslor som påverkar patientens 

beteenden och vara betydelsefull för hur omvårdnadsarbetet utformas (Forsberg och 

Wengström, 2013).  

Östlundh (2012) skriver om avgränsningar i artikelsökningen. Bland annat nämns att 

vetenskapligt material är färskvara. Både inom medicinsk behandling och omvårdnad 

av hjärtpatienter går utvecklingen snabbt. Sedan tidigare har den mesta av 

forskningen kring hjärtinfarkt omfattat manliga erfarenheter, men i slutet av 1990-

talet började även kvinnor inkluderas (Emslie, 2005). Därför beslöt författaren att 

avgränsa artikelsökningen till att omfatta artiklar mellan 2004och 2014. Under 

arbetets gång framkom att det fanns intressant material kring kvinnors erfarenheter 

publicerat innan 2004 och därför gjordes en manuell sökning för att inkludera en av 

studierna.  

Ytterligare en avgränsning som gjordes var att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska. Detta kan ses som en svaghet i litteraturstudien eftersom engelska inte är 

författarens modersmål. Det kan ha bidragit till att författaren missförstått eller 

tolkat texten fel, men för att minimera feltolkningar, har författaren översatt alla ord 

och meningar där minsta tveksamhet funnits.  



 

21 
 

Författarens kunskap eller erfarenhet inom ett område kallas förförståelse och det är 

viktigt att författaren redogör för denna (Olsson och Sörensen, 2012). 

Litteraturstudiens författare är sjuksköterskestudent och det kan ha bidragit till en 

förförståelse i sammanhanget, vilket kan ha både för- och nackdelar. Författaren har 

en teoretisk kunskap kring omvårdnad och är därför medveten om hur god 

omvårdnad borde ges. Detta kan ha bidragit till att författaren betonat hur saker 

borde vara. Samtidigt har författaren ingen klinisk erfarenhet, vilket gör att det kan 

vara svårt att se kopplingar till praktiskt sjuksköterskearbete.  

Författaren valde att använda vad Friberg (2012a) kallar beskrivande metasyntes i 

analysen av artiklarna. Metoden innebär att artiklarna sammanställs med så lite 

tolkning som möjligt. Detta gjordes med hänsyn till att tiden för arbetet var begränsat 

och att använda en analysmetod med djupare analys hade varit för tidskrävande. 

Artiklarna är även kvalitetsgranskade enligt modell i Olsson och Sörensen (2012). 

Polit och Beck (2014) menar att författaren bör resonera kring betydelsen av 

resultatet i studien, det vill säga om det som kommit fram är av vikt. Författaren bör 

även belysa om resultatet har någon användning eller tillämpning för kliniskt arbete. 

Litteraturstudiens resultat visar inte på någon direkt ny kunskap, utan det som 

framkommer ligger i linje med tidigare forskning. Detta betyder inte att kunskapen är 

betydelselös eller ointressant, tvärtom är det mycket viktigt för sjuksköterskor att ha 

kunskap om patienters erfarenheter för att kunna ge god och individanpassad 

omvårdnad. Resultatet kan därför anses ha tillämpning på kliniskt arbete och 

författaren har även gett exempel på detta i resultatdiskussionen.  

Även om det främsta syftet med en kvalitativ studie inte är att generalisera är det 

ändå viktigt att resonera kring vilka generella slutsatser som kan dras av studiens 

resultat (Polit och Beck, 2014). En svaghet med litteraturstudien var att de flesta av 

studierna som analyserades var genomförda i Sverige och två olika författare hade 

skrivit flera av artiklarna. De övriga studierna var dock från andra västerländska 

samhällen. Eventuellt kan det skilja sig mellan länder hur vården är organiserad och 

hur kvinnors sociala situation ser ut, men författaren bedömer ändå att 

litteraturstudiens resultat går att generalisera på vård av kvinnliga 

hjärtinfarktpatienter ur ett svenskt perspektiv. 
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Forskningsetisk diskussion 

All vetenskaplig forskning skall innehålla etiska överväganden, det vill säga att 

forskaren väger nyttan av forskningen mot kravet att skydda informanterna. Dessa 

skall inte på något sätt orsakas skada eller men. Det är också viktigt att forskaren drar 

välgrundade slutsatser i sitt arbete och gör en noggrann redovisning av resultatet 

(Forsberg och Wengström, 2013). Artiklarna som användes i litteraturstudiens 

resultat är etiskt granskade eller innehåller etiskt resonemang, vilket redovisas i 

artikelöversikteten (bilaga 2). Författaren har strävat efter att vara noggrann i 

analysen av artiklarna och att redovisa resultatet på ett tydligt sätt.  

Slutsats 

Litteraturstudien visade att kvinnorna upplevde hjärtinfarkten som en dramatisk och 

omvälvande händelse, som berörde många områden i livet. Hjärtinfarkten orsakade 

känslomässiga reaktioner, den förde med sig förändringar i vardagen och den 

påverkade det sociala livet. Dessa erfarenheter tvingade kvinnorna att bearbeta det 

som hänt och omvärdera sina tidigare liv, viket för många resulterade i en positiv 

utveckling i livet. Sjuksköterskan möter kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt inom 

många av hälso- och sjukvårdens områden, dessvärre visade litteraturstudien att 

dessa kvinnor inte alltid haft positiva kontakter med hälso- och sjukvården. Det fanns 

brister inom både kommunikation, information och bemötande. Förslag på 

förbättringar framkom i litteraturstudien. Dessa handlade bland annat om att 

sjukvårdspersonalen i större utsträckning behöver ha en helhetssyn på patienten och 

dennes reaktioner efter hjärtinfarkt och även ta mer hänsyn till när och hur 

information delges. För att möta kvinnors behov behöver rehabiliteringen efter 

hjärtinfarkt också utformas på ett sätt som tilltalar dem.  

Fortsatt forskning på området behövs och skulle kunna inriktas på hjärtrehabilitering 

och hur kvinnors deltagande kan öka eller fokusera på kvinnors sociala relationer, då 

dessa har stor betydelse för kvinnors återhämtning efter hjärtinfarkt.  
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Tabell 1 Sökmatris och urval       Bilaga 1 

 

Databas Sökord Avgränsningar Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3  

CINAHL Myocardial infarction 

AND experience AND 

qualitative AND women 

NOT men 

2004-2014 

Peer reviewed 
 

18 10 9 6  

CINAHL Myocardial infarction 

AND coping AND 

qualitative AND female 

NOT male  

2004-2014 

Peer reviewed 

2 

 

1 1 1  

CINAHL Myocardial infarction 

AND daily life AND 

qualitative AND women 

NOT men 

2004-2014 

Peer reviewed 

2 1 1 1  

PsycINFO Myocardial infarction 

AND experience AND 

qualitative AND women  

2004-2014 

Peer reviewed 

15 2 2 2  

Manuell 

sökning 

     2  

Totalt 

 

  37 14 13 12  

 

 



 

 

Tabell 2 Artikelöversikt och kvalitetskontroll       Bilaga 2 

Författare, 

årtal, Tidskrift, 

Land 

Titel Syfte Deltagare Metod Resultat Kvalitet, 

Etik 

Johansson, A 

Dahlberg, K 

Ekeberg, M 

 

2003 

 

European 

Journal of 

Cardiovascular 

Nursing   

 

Sverige 

Living with 

Experiences 

Following a 

Myocardial 

Infarction 

Att genom ett 

livsvärldsperspektiv 

utforska kvinnors 

erfarenheter efter en 

hjärtinfarkt. 

N=8 

Kvinnor enbart 

Kvalitativ metod. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Fenomenologiskt 

perspektiv baserat på 

antagandet att 

människan ”är” sin 

kropp och kroppen 

ger människan 

tillträde till 

omvärlden.    

 

Studien visar att hjärtinfarkt 

upplevs som något som kommer 

plötsligt och som är livshotande. 

Efter infarkten upplever 

kvinnorna att deras kropp har 

svikit dem, att den inte längre 

går att lita på. Detta leder till 

stor existentiell osäkerhet.  

 

För att komma vidare i livet 

efter hjärtinfarkten behöver 

kvinnorna finna en försoning i 

relation till sin kropp. 

Hög 

 

 

Ja. 

Johansson, A 

Ekebergh, M 

 

2006 

 

International 

Journal of 

Qualitative 

Studies on 

Health and 

Well-being 

 

 

Sverige 

 

The meaning 

of well-being 

and 

participation 

in the process 

of health and 

care – 

women’s 

experiences 

following a 

myocardial 

infarction 

Att utforska 

kvinnors erfarenhet 

av vården och den 

egna hälsoprocess 

som följer på en 

hjärtinfarkt, med 

fokus på delaktighet 

och välmående.  

N=8 (1) 

Kvinnor enbart. 

Kvalitativ metod.  

 

 

Reflective lifeworld 

reasearch (RLR) 

 

Fenomenologiska 

intervjuer med fokus 

på kvinnornas levda 

erfarenhet.  

Kvinnorna upplevde 

hjärtinfarkten som ett abrupt 

stopp i deras liv. Allt 

förändrades och de förlorade 

kontrollen över sin kropp och 

sin livssituation. Detta orsakade 

stor osäkerhet. 

 

Studien visar att vårdpersonalen 

misslyckades med att göra 

kvinnorna delaktig i vården och 

sin hälsoprocess.  

Hög 

 

Ja 



 

 

Författare, 

årtal, Tidskrift, 

Land 

Titel Syfte Deltagare Metod Resultat Kvalitet, 

Etik 

Kristofferzon, 

M-L,  

Löfmark, 

Rurik 

Carlsson, M 

 

2008 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Science 

 

 

Sverige 

 

Managing 

consequences 

and finding 

hope – 

experiences 

of Swedish 

women and 

men 4-6 

months after 

myocardial 

infarction 

Att beskriva 

erfarenheter av 

vardagslivet hos 

svenska män och 

kvinnor, samt deras 

förväntan inför 

framtiden.  4-6 

månader efter 

hjärtinfarkt.  

N=20 kvinnor  

N=19 (1) män 

Kvalitativ metod.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Två teman redovisas i resultatet.  

1. Att hantera 

konsekvenser efter 

hjärtinfarkt. Berör 

ämnen som 

hälsoproblem, 

känslomässiga 

reaktioner, sociala 

relationer, samt jobb och 

sociala aktiviteter.  

2. Att hitta en mening i det 

som hänt. Handlar om 

positiva konsekvenser, 

nya livsvärderingar och 

hopp.  

Hög 

 

Ja. 

Kristofferzon, 

M-L 

Löfmark, R 

Carlsson, M 

 

2005 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

 

Sverige 

 

 

 

Striving for 

balance in 

daily life: 

experiences 

of Swedish 

women and 

men shortly 

after a 

myocardial 

infarction 

Att beskriva 

erfarenheter hos 

män och kvinnor 4-

6 månader efter en 

hjärtinfarkt, med 

fokus på problem, 

problemhantering 

och stöd från socialt 

nätverk.  

N= 20 kvinnor 

N= 19 (1) män 

Kvalitativ metod.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Resultatet presenteras genom tre 

teman: 

1. Hot mot vardagligt liv 

2. Att kämpa med 

kontrollen 

3. Tvetydigt socialt 

nätverk 

Hög 

 

 

Ja 



 

 

Författare, 

årtal, Tidskrift, 

Land 

Titel Syfte Deltagare Metod Resultat Kvalitet, 

Etik 

MacInnes, J D 

 

 

2005 

 

Women & 

Health 

 

 

 

England 

The Illness 

Perceptions 

of Women 

Following 

Acute 

Myocardial 

Infarction: 

Implications 

for 

Behaviour 

Change and 

Attendance 

at Cardiac 

Rehabilitaion 

Att utforska 

kvinnors 

uppfattning om 

sjukdom efter 

hjärtinfarkt.  

N=10 (6) 

Enbart kvinnor.  

Kvalitativ metod.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Kvinnorna uppfattade stress som 

orsak till hjärtinfarkten och hade 

svårt att koppla den till andra 

livsstilsfaktorer.  

 

Kvinnorna upplevde brist på 

kontroll över sin sjukdom. 

 

Att få bättre kontroll ledde till 

motivation att delta i 

rehabilitering.  

Hög 

 

 

 

Ja 

Mendes, B 

Roux, G 

Ridosh, M 

 

2010 

 

Crit Care Nurs 

Q  

 

 

 

USA 

 

 

 

 

 

Phenomenon 

of Inner 

Strength in 

Women Post-

Myocardial 

Infarction 

Att undersöka 

strategier som 

kvinnorna använde 

för att utveckla 

styrka och främja 

hälsa efter en 

hjärtinfarkt.  

Kvinnor som haft 

hjärtinfarkt och 

genomgått 

kranskärlsstentning.  

Rekryterades på ett 

hjärtcenter i 

nordöstra USA med 

hjälp av flygblad. 

Kvalitativ metod.  

 

Ansats utifrån 

grounded theory.  

 

Intervjuer.  

Demografiskt 

underökningsverktyg. 

Fältanteckningar. 

Till en början var kvinnorna 

överväldigade av rädsla.  

Över tid uttryckte kvinnorna att 

de förändrades och anpassade 

sig genom att utveckla inre 

styrka. 

Medelhög 

 

 

 

Ja 



 

 

Författare, 

årtal, Tidskrift, 

Land 

Titel Syfte Deltagare Metod Resultat Kvalitet, 

Etik 

Schou, L 

Jensen, B. Ö 

Zwisler, A. D 

Wagner, L 

 

2008 

 

Vård i Norden 

 

 

 

Danmark 

Women’s 

experiences 

with cardiac 

rehabilitation 

– 

participation 

and non-

participation 

Att beskriva 

erfarenheter hos 

kvinnor som deltog 

och som inte deltog 

i rehabilitering efter 

hjärtinfarkt.  

N=6 (4) 

Kvinnor enbart. 

Kvalitativ metod, 

fokusgruppsintervjuer 

Resultatet beskrivs utifrån tre 

kategorier: 

1. Kris.  

Känslor av ångest, 

depression, maktlöshet.  

2. Förhindra en ny 

hjärtinfarkt.  

De kvinnor som deltog i 

rehabilitering lyckades 

göra 

livsstilsförändringar, 

samt gå vidare med sina 

liv.  

3. Könsroll och familjeliv. 

 

Hög 

 

 

 

Ja 

Sjöström-

Strand, A 

Fridlund, B 

 

2007 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Science 

 

 

 

Sverige 

 

 

Stress in 

women’s 

daily life 

before and 

after 

myocardial 

infarction: a 

qualitative 

analysis 

Att beskriva och 

utforska kvinnors 

uppfattning om 

stress före och efter 

en hjärtinfarkt 

Första intervjun 

N=20  

Andra intervjun 

N=14 (6) 

Kvalitativ metod.  

 

Intervjuer vid två 

tillfällen med 

utgångspunkt i 

fenomenografi. 

 

Första intervjun var 

2:a el. 3:e dagen på 

sjukhus.  

Andra intervjun var 

4, 6 el 10 månader 

efter hjärtinfarkten. 

Studien presenterar två 

huvudkategorier:  

Kvinnorna upplevde att stressen 

antingen kom 

1. inifrån dem själva  

2. från den närmaste 

omgivningen. 

 

Efter hjärtinfarkten upplevde 

kvinnorna stress över att inte 

veta hur mycket och vad de 

kunde göra. De var även 

stressade över att behöva så 

mycket hjälp i vardagen.  

Hög 

 

 

 

Ja 



 

 

Författare, 

årtal, Tidskrift, 

Land 

Titel Syfte Deltagare Metod Resultat Kvalitet, 

Etik 

Stevens, S 

Thomas, S.P 

 

2012 

 

Health Care 

for Women 

International 

 

 

USA 

 

 

 

 

Recovery of 

Midlife 

Women 

From 

Myocardial 

Infarction 

Att få fram 

erfarenheter hos 

medelålders 

kvinnor som 

överlevt 

hjärtinfarkt.  

N=8 

Enbart kvinnor. 

Bortfall ej 

redovisat. 

Kvalitativ metod. 

 

Fenomenologisk 

design baserad på 

teori av Merleau-

Ponty 

 

Intervjuer.  

Kvinnornas upplevelser måste 

förstås utifrån relationen till den 

egna kroppen och relationer till 

andra personer i omgivningen.  

 

I resultatet redovisas fyra teman.  

1. Störning.  

2. Frihet/ofrihet.  

3. Att veta/inte veta.  

4. Leva i rädsla.   

Hög 

 

 

Ja 

Sundler, A.J  

Dahlberg, K 

Ekenstam, C 

 

2009 

 

Qualitative 

Health 

Research 

 

 

 

Sverige 

 

 

 

The Meaning 

of Close 

Relationships 

and 

Sexuality: 

Women’s 

Well-Being 

Following a 

Myocardial 

Infarction 

Att utforska 

betydelsen av nära 

relationer och 

sexualitet för 

kvinnor som 

drabbats av 

hjärtinfarkt och hur 

detta påverkar 

hälsan och 

välmåendet.  

N=10 

Enbart kvinnor. 

Kvalitativ metod.  

 

Reflective Lifeworl 

Research.  

 

Semistrukturerade 

fenomenologiska 

intervjuer.  

Nära relationer och sexualitet är 

integrerade i kvinnornas ”levda 

kroppar” och har stor betydelse 

för hälsoprocessen.  

 

Relationer kan vara tvetydiga. 

De kan ge tröst och stöd, men 

även orsaka lidande och kräva 

energi.  

Hög  

 

 

 

Ja 



 

 

Författare, 

årtal, Tidskrift, 

Land 

Titel Syfte Deltagare Metod Resultat Kvalitet, 

Etik 

Söderberg, L. 

H 

Johansen, P.P 

Herning M 

Berg, S. K 

 

2013 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

 

 

Danmark 

 

Women’s 

experiences 

of sexual 

health after 

first-time 

myocardial 

infarction 

Att beskriva 

kvinnors erfarenhet 

av sexuell hälsa 6 

månader efter 

hjärtinfarkt.  

N=11 (26) 

Enbart kvinnor 

Kvalitativ metod.  

 

Fenomenologisk 

hermeneutisk ansats.  

 

Intervjuer.  

Kvinnorna kämpade för att 

anpassa sig till en ny situation 

och de kände osäkerhet kring att 

återuppta sexuell aktivitet. 

 

Resultatet presenterades utifrån 

fyra teman: 

1. Partner. 

2. Stöd 

3. Hjärtinfarktens inverkan 

på sexliv. 

4. Relationen  

Hög  

 

 

Ja 

White, J 

Hunter, M 

Holttum, S 

 

2007 

 

Psychology, 

Health and 

Medicine 

 

England 

 

 

How do 

women 

experience 

myocardial 

infarction? A 

qualitative 

exploration 

of illness 

perceptions, 

adjustment 

and coping 

Att utforska 

kvinnors 

anpassning efter 

hjärtinfarkt, med 

fokus på relationer 

och 

hanteringsstrategier.  

N=5 (2) 

Enbart kvinnor 

Kvalitativ metod.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Sju huvudteman framträder i 

materialet:  

1. Hitta en mening i det 

som hänt. 

2. Kognitiv och 

känslomässig reaktion. 

3. Självbild 

4. Sociala relationer 

5. Jaget 

6. Stöd från andra 

7. Hjärtrehabilitering 

Hög 

 

 

Ja 

 

 

 


