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Abstrakt 

 

Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i 

Sverige och drabbar tiotusentals kvinnor årligen. Både män och kvinnor kan drabbas av 

en hjärtinfarkt, men forskning visar att symtom i den akuta fasen och efterföljande 

konsekvenser kan skilja mellan kvinnor och män. Syfte: Syftet med litteraturstudien 

var att belysa kvinnors erfarenheter av att ha drabbats av hjärtinfarkt. Metod: Elva 

kvalitativa studier har analyserats, kvalitetsgranskats och sammanställts till ett resultat. 

Resultatet har sammanställts i kategorier och underkategorier. Resultat: Resultatet 

visar att kvinnor upplever att livet förändras efter en hjärtinfarkt och de måste lära sig 

att omprioritera vardagen. Stora förändringar sker i familjerollerna och behovet av stöd 

och information om sjukdomen är stor. Efter en hjärtinfarkt följer livsstilsförändringar 

för att förhindra ett återinsjuknande, och dessa kan medföra svårigheter för kvinnorna. 

Att efter en hjärtinfarkt uppleva olika fysiska och psykiska förändringar som fatigue, 

svaghet och utmattning samt en påtaglig oro över att döden varit så nära och att drabbas 

av ytterligare en hjärtinfarkt, påverkar kvinnors livskvalitet negativt. Konklusion: Att 

som kvinna drabbas av en hjärtinfarkt innebär stora livsomställningar. Brist på 

information leder till oro och ångest samt svårigheter att genomföra 

livsstilsförändringar. Stöd av familj, vänner och sjuksköterskan är en viktig del i 

återhämtningsprocessen. En viktig uppgift för sjuksköterskan är att identifiera 

egenvårdskapaciteten hos patienten och därefter kunna ge ändamålsenligt stöd. 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, kvinnor, erfarenheter. 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Backround: Cardiovascular disease is the leading cause of death among women in 

Sweden, affecting tens of thousands of women yearly. Both men and women can be 

diagnosed with heart attack, but research shows that symptoms in the acute phase and 

subsequent impact may vary among women and men. Aim: The purpose of this study 

was to highlight women's experiences of having suffered a heart attack. Method: 

Eleven qualitative studies have been analyzed, quality reviewed and compiled to a result. 

The results have been compiled into categories and subcategories. Results: The results 

show that women feel that life is altered after a heart attack and they must learn to 

repriotize every-day life. Major changes occur in family roles and the need for support 

and information about the disease is extensive. After a heart attack follows lifestyle 

changes to prevent relapse, and these changes may cause difficulties. The fact that after 

a heart attack live trough a variety of physical and psychological changes such as fatigue, 

weakness and substantial concern that death was so close and to suffer another heart 

attack, affects women’s quality of life negatively. Conclusion: As a woman, suffer from 

a heart attack means major life changes. Lack of information leads to anxiety and 

difficulties to implement lifestyle changes. The support from family, friends and the 

nurse is an important part of the recovery process. An important task for the nurse is to 

identify the patients self-treatment capacity and subsequently be able to implement 

effective support. 

Keywords: Myocardial infarction, women, experiences.   

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

Bakgrund ................................................................................................................................................ 1 

Incidens ............................................................................................................................ 1 

Patofysiologi vid hjärtinfarkt ......................................................................................... 1 

Riskfaktorer för hjärtinfarkt .......................................................................................... 2 

Symtom och mönster för vårdsökande hos kvinnor ...................................................... 2 

Behandling och hjärtrehabilitering ................................................................................ 3 

Problematisering ............................................................................................................. 4 

Metod ........................................................................................................................................................ 5 

Sökmetoder ...................................................................................................................... 6 

Urval ................................................................................................................................ 6 

Analys .............................................................................................................................. 8 

Forskningsetik ................................................................................................................. 8 

Resultat……………………………………………………………………….............................................9 

Insjuknandet .................................................................................................................. 10 

Att ha diffusa symtom ................................................................................................. 11 

Att dröja med att söka vård........................................................................................ 11 

Att inte vilja oroa familjen .......................................................................................... 11 

Fysiska och psykiska reaktioner .................................................................................... 11 

Att leva med fatigue och andra fysiska problem ...................................................... 12 

Känslomässiga reaktioner ......................................................................................... 12 

Stöd respektive brist på stöd från omgivningen .......................................................... 13 

Stöd respektive brist på stöd av familj, vänner och arbetskamrater ...................... 13 

Stöd respektive brist på stöd av sjukvården och jämlikar ....................................... 14 

Den svåra anpassningen till en ny livssituation .......................................................... 16 

Förlust av roller ......................................................................................................... 16 

Begränsningar i vardagen ......................................................................................... 17 

Att genomföra livsstilsförändringar ......................................................................... 18 

Diskussion ............................................................................................................................................ 19 

Resultatdiskussion ......................................................................................................... 19 



 

 

Insjuknandet .............................................................................................................. 19 

Fysiska och psykiska reaktioner ............................................................................... 21 

Stöd respektive brist på stöd från omgivningen ...................................................... 22 

Den svåra anpassningen till en ny livssituation ...................................................... 23 

Metoddiskussion ............................................................................................................ 25 

Forskningsetisk diskussion ........................................................................................... 26 

Referenser ........................................................................................................................................... 29 

 

Bilaga 1.  

Bilaga 2.  

Bilaga 3. 



 

 

Bakgrund 

 

Incidens 

År 2013 drabbades drygt 29 800 personer i Sverige av akut hjärtinfarkt. I åldrarna 75 år 

och yngre drabbas män i högre grad av hjärtinfarkt än kvinnor. Detta förändras i 

åldrarna 85 år och uppåt, där kvinnor har högre incidens för hjärtinfarkt 

(Socialstyrelsen 2015). De senaste 25 åren har mortaliteten och antalet insjuknanden i 

hjärtinfarkt minskat hos båda könen. År 2013 avled 90 kvinnor per 100 000 i åldern 20 

år och uppåt med diagnosen akut hjärtinfarkt (Socialstyrelsen 2014). År 2014 avled 45 

622 kvinnor i Sverige med hjärtsjukdom som vanligaste dödsorsaken (Socialstyrelsen 

2015). År 2008 avled 7,3 miljoner människor till följd av hjärtinfarkt världen över 

(World Health Organization 2008), vilket gör hjärtinfarkt till ett globalt hälsoproblem. 

 

Patofysiologi vid hjärtinfarkt 

Hjärtinfarkt orsakas av att ett myokardavsnitt drabbas av lokal anoxi, vilket leder till 

celldöd i hjärtat (Persson och Stagmo 2014, 85). En hjärtinfarkt kan vara ST-

höjningsinfarkt (STEMI) eller icke ST-höjningsinfarkt (NSTEMI). Vid STEMI är ST-

sträckan på EKG höjd i det akuta skedet och uppkommer då plackruptur och trombos 

uppstår i ett större kranskärl. Kärlets blodflöde stängs då av centralt och ingen effektiv 

cirkulation finns från andra, mindre kärl. De myocardceller som är beroende av 

blodflödet från det skadade kranskärlet kan bli nekrotiserade. Vid NSTEMI har ett 

aterosklerotiskt plack utvecklats i ett kranskärl och det är inte ovanligt att det 

fortfarande förekommer ett blodflöde genom kärlet. En cellnekros som drabbar 

myokardcellerna begränsas då till den inre delen av myokardiets vägg. NSTEMI har 

oftast en bättre prognos än STEMI (Ericson och Ericson 2013, 100-101).
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Riskfaktorer för hjärtinfarkt 

I en studie av Leifheit-Limson et al. (2013) beskrivs riskfaktorer för att insjukna i 

hjärtinfarkt hos 2369 personer som vårdats på sjukhus för hjärtinfarkt. Av 

riskfaktorerna var hyptertoni mest förekommande bland båda könen. Andra 

riskfaktorer var diabetes mellitus, höga kolesterolvärden, övervikt och fetma samt 

rökning. Förekomsten av riskfaktorerna var procentuellt sett likvärdiga mellan könen. 

Nittiotre procent av deltagarna i studien hade minst en av de fem riskfaktorerna. 

Rökning var den enskilt största riskfaktorn för hjärtinfarkt. Enligt en studie av Steele et 

al. (2015) har rökare fem gånger högre risk att drabbas av STEMI jämfört med icke-

rökare. I en studie av Daniel et al. (2015) framkom det hos kvinnor en högre förekomst 

av emotionell stress och psykisk sårbarhet innan de drabbats av MINCA (hjärtinfarkt 

med normala kransartärer) jämfört med män. 

 

Symtom och mönster för vårdsökande hos kvinnor 

Central bröstsmärta är det vanligaste debutsymtomet vid hjärtinfarkt. Smärta som inte 

förändras med lägesändring och pågår över 30 minuter är en stark indikator för 

hjärtinfarkt. Andra symtom som kan förekomma är illamående, kräkningar och 

kallsvettighet. Akut andnöd kan förekomma vid en hjärtinfarkt utlöst av akut 

vänsterkammarsvikt. Hos äldre är andnöd vanligare vid hjärtinfarkt än bröstsmärta 

(Persson och Stagmo 2014, 85-86). I en studie av Khan et al. (2010) beskrivs skillnader 

mellan 64 kvinnor och 64 män gällande symtom vid hjärtinfarkt. Kvinnorna hade i 

högre utsträckning avsaknad av bröstsmärta och hade istället en diffus känsla i bröstet. 

Skillnader i smärtans lokalisation fanns mellan könen. Kvinnor upplevde i högre grad 

smärtor i andra delar av kroppen utöver bröstet i samband med hjärtinfarkten. Smärtan 

kunde sitta i halsen, nedre delen av bröstet eller ryggen. 

 

I en studie av McSweeney et al. (2010) beskrivs skillnader i hur symtomen skiljer sig 

mellan män och kvinnor och av de totalt 1270 kvinnorna som deltog i studien hade 

samtliga utom tre upplevt akuta symtom. Det mest förekommande akuta symtomet hos 

kvinnor var andnöd, därefter onormal trötthet, yrsel och kallsvettningar. Bland 
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prodromalsymtomen fanns smärta lokaliserad i bröstet, i en eller båda armarna, käken 

eller ryggen. Att symtomen både skiljer sig bland könen och från person till person kan 

försvåra identifieringen av hjärtinfarkt. Atypiska symtom kan leda till dröjsmål i att 

komma under vård.  

 

DeVon, Saban, och Garrett (2011) beskriver kvinnors mönster för vårdsökande vid 

hjärtinfarkt. Det kunde dröja upp till sex timmar innan kvinnorna sökte behandling och 

kvinnorna var mer passiva än män att söka vård. Att det finns en person närvarande 

under insjuknandet var betydande för hur snabbt kvinnorna kommer under behandling 

såvida det inte handlar om en familjemedlem. Detta är förknippat med fördröjning av 

behandling, då familjemedlemmar oftare associerar symtomen till andra orsaker än 

hjärtat. Att vara ensam eller leva ensam hemma är också fördröjande faktorer. Kvinnor 

som drabbas av hjärtinfarktsymtom kan reagera genom att sluta med de aktiviteter de 

utför och istället vila. Många självmedicinerar i väntan på att smärtan eller obehaget 

skall gå över. Varför kvinnor dröjer med att söka vård beror på att få är medvetna om att 

de riskerar att drabbas av hjärtinfarkt. Svårigheter att känna igen symtom är också en 

orsak, likaså kvinnors förmåga att inte sätta sig själva i första hand.  

 

Behandling och hjärtrehabilitering  

Om en person som drabbats av hjärtinfarkt inte får tidig behandling innebär det en stor 

risk för dennes liv. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård ska den 

akuta behandlingen av hjärtinfarkt inriktas främst på att avlägsna trombosen som 

uppstått i kranskärlet. Om trombosen helt stoppar blodflödet till kranskärlet utförs en 

reperfusionsbehandling. Den består av ’Percutan Coronar Intervention’ (PCI) som är en 

insättning av ett metallnät, en så kallad stent inuti kranskärlet i hjärtat. 

Reperfusionsbehandlingen består också av trombolys - blodproppslösande läkemedel. 

Det finns vanligen en eller flera förträngningar av kranskärlet på grund av ateroskleros 

vid både akut och kronisk kranskärlssjukdom. Ateroskleros kan också leda till syrebrist i 

hjärtmuskeln. Dessa förträngningar behandlas med revaskulering. Det innebär en PCI 

eller en ’Coronary Artery Bypass Graft’ (CABG) som innebär öppen kranskärlsoperation. 
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Hälso- och sjukvården bör inom 30 minuter erbjuda trombolys till patienter med en ST-

höjningsinfarkt om primär PCI inte finns tillgänglig inom två timmar efter att EKG 

tagits. För en person som drabbats av hjärtinfarkt kan konsekvenserna efteråt bli 

minskad aktivitet i dagliga livet, nedsatt kondition samt rädsla för fysiska aktiviteter. 

Ytterligare en del i behandlingen av hjärtinfarkt är individuellt anpassad 

hjärtrehabilitering. Hjärtrehabilitering innefattar regelbunden fysisk träning som ska 

påbörjas så snart som möjligt i återhämtningsprocessen och utförs i samverkan med en 

fysioterapeut. Hälso- och sjukvården skall enligt rekommendationer erbjuda 

hjärtrehabilitering till personer med kranskärlssjukdom (Socialstyrelsen 2015).  

 

Problematisering 

Studier visar att ökad trötthet är ett följdsymtom för personer som drabbats av en 

hjärtinfarkt (Ostergaard Jensen och Petersson 2002; Eriksson, Asplund och Svedlund 

2009). Fatigue kan också förekomma och utgör ett stort hinder i det vardagliga livet för 

de drabbade och känslor uppstod om att inte längre vara den person de brukade 

(Fredriksson-Larsson, Alsén och Brink 2013). Att drabbas av hjärtinfarkt innebär olika 

psykosociala konsekvenser. Oro, osäkerhet och ovilja att vara ensam förekommer i 

efterförloppet av hjärtinfarkten. En ovilja att be andra om hjälp och att inte vilja vara till 

besvär förekommer också (Hildingh och Fridlund 2006; Eriksson et al. 2009). 

Genomförandet av livsstilsförändringar var inte alltid enkelt, och information och stöd 

från sjukvårdspersonal samt familj är viktigt i genomförandeprocessen (Ostergaard 

Jensen och Petersson 2002; Galick, D’Arrigo-Patrick och Knudson-Martin 2015). 

Behovet av stöd och adekvat information om sin sjukdom samt vad som kommer i 

efterförloppet är stort. Familj, vänner och arbetskamrater spelar en viktig del gällande 

stöd (Eriksson et al. 2009; Galick et al. 2015) och även sjuksköterskan innehar en viktig 

roll att stötta och utbilda patienten i sin sjukdom (Ostergaard Jensen och Petersson 

2002).  

 

I Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans är sjuksköterskans uppgift att stödja och 

främja patientens förmåga att tillgodose sina behov. Sjuksköterskan skall kunna ta över 
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då patientens förmåga till egenvård är otillräcklig. För att sjuksköterskan skall kunna 

använda sin kunskap för att hjälpa en patient att förändra sin situation, krävs det att 

den praktiska kunskapen är organiserad, validerad och bidrar till att kunna styra 

självverkande processer. När kraven som en viss situation ställer blir för svåra för 

patienten att hantera behövs stöd från professionell personal. Det uppstår då ett 

omvårdnadsbehov som handlar om att kompensera och stödja det som patienten själv 

inte klarar av (Wiklund Gustin och Lindwall 2012, 165-166, 168).  

 

Sjukvårdspersonalens förhållningssätt i vårdarbetet har stor betydelse för patientens 

upplevelse. Ökad kunskap leder till ökad förståelse, vilket är en av grundstenarna för att 

kunna utföra en god omvårdnad (Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 47). En ökad 

kunskap i området hjärtinfarkt leder till utveckling och förbättring i omvårdnadsarbetet 

och bemötandet av den kvinnliga patienten. Denna litteraturstudie skall 

förhoppningsvis förbättra de metoder för bevarande och återskapande av kvinnors 

individuella hälsa och välbefinnande. Det är viktigt att belysa hur en hjärtinfarkt 

påverkar livet för kvinnor för att som sjuksköterska kunna erbjuda rätt stöd och 

information om hur livet kan förändras.  

 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors erfarenheter efter att ha 

drabbats av hjärtinfarkt.  

 

Metod 

Informationssökningen har inriktats på empiriska studier med kvalitativ metod, då 

dessa beskriver levda upplevelser och erfarenheter. Segesten (2012) beskriver att 

kvalitativa studier syftar till att skapa förståelse om en person och dess livssituation och 

fokuserar på personens egna upplevelser och erfarenheter av ett fenomen (99). Enligt 

Friberg (2012, 124) generar sammanställning av forskning kunskap, som ger ökad 

förståelse och kunskap om företeelser. 
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Sökmetoder 

Studierna som har använts i litteraturstudiens urval har sökts fram i databasen Cinahl. 

Det har även sökts studier i databaserna PubMed, Scopus och PsycInfo utan 

tillfredsställande resultat. De sökord som har använts är: wom*n, women, myocardial 

infarction, heart attack och experience*. ’NOT men’ har ibland använts med gott 

resultat. Sökorden har använts i olika kombinationer med varandra; wom*n/women 

och myocardial infarction/heart attack har använts i samtliga sökningar. Sökorden är 

valda utifrån syftet med litteraturstudien, kvinnors erfarenheter av hjärtinfarkt. 

 

Sökningarna begränsades ej till ett specifikt årtal för tidigast publicering relaterat till att 

erfarenheter och upplevelser är subjektiva och ej behöver förändras över tid. Samma 

känslor av en hjärtinfarkt kan uppkomma nu likväl som för 25 år sedan, vilket 

resultaten från studierna bevisar. Den äldsta studien som använts publicerades 1997. 

Avgränsningar i sökningarna som använts är: Peer Reviewed, English language, Sex: 

Female och Abstract available. Enligt Österlundh (2012) är avgränsningen Peer 

Reviewed bra för att författarna ska kunna förlita sig på att artikeln är granskad av 

forskare och har hög tillförlitlighet (74, 76). 

 

Engelskt språk användes som begränsning för att författarna skulle kunna läsa och 

förstå studierna. Abstract available användes för att snabbt se om studien uppfyller 

litteraturstudiens syfte. Då syftet är att belysa kvinnors erfarenheter var en relevant 

begränsning Sex: Female för att utesluta studier enbart utförda på män.  

 

Utfall av sökningarna redovisas i bilaga 2.  

Urval 
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Inklusionskriterier för litteraturstudien var; kvalitativ studie, att kvinnorna ej var 

inneliggande på sjukhus för sin hjärtinfarkt samt att den handlade om kvinnors 

erfarenheter. Tidpunkten för intervjun kunde variera mellan en vecka och 25 år efter 

utskrivning. Ålder har inte specificerats för att få ett så brett spann av erfarenheter som 

möjligt. Förstagångsinsjuknande var ej ett inklusionskriterie då erfarenheter var det 

viktiga. Studier som syftar till att beskriva både män och kvinnors erfarenheter 

inkluderas så länge kvinnors erfarenheter kunde åtskiljas från männens.   

 

Exklusionskriterier var; studier skrivna på annat språk än svenska och engelska och 

studier baserade på endast män.  

 

Urvalet har gjorts i fem steg; I första urvalet överensstämmer titeln med 

litteraturstudiens syfte. I andra urvalet är abstraktet läst och överensstämmer med 

syftet. I tredje urvalet är hela studien läst och överensstämmer med syftet. I fjärde 

urvalet utfördes kvalitetsgranskning. I femte urvalet har studien valts till 

litteraturstudien. Två av studierna som valdes inkluderade båda könen i 

försöksgruppen. Dessa studier inkluderades då kvinnors erfarenheter tydligt gick att 

särskilja från männens i resultatet. En studie beskriver kvinnors erfarenheter av 

hjärtinfarkt 2-25 år senare. Denna studie inkluderas eftersom antal år som gått efter 

infarkten från insjuknandet inte anses påverka upplevda erfarenheter. 

Kvalitetsgranskningen av studierna har utgått från ett protokoll i Willman et al. (2011). 

Protokollet innehåller granskning och bedömning av syfte, kontext, etiskt resonemang, 

urval, metod för urvalsförfarande, datainsamling och analys, giltighet gällande 

datamättnad och analysmättnad, kommunicerbarhet samt teori (Willman et al. 2011, 

175-176).  
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Sammanlagt har elva kvalitativa studier återfunnits vid databassökningar och använts 

till resultatet. Samtliga studier och resultatet av kvalitetsgranskningen redovisas i bilaga 

2.  

 

Analys 

Analysarbetet innehåller fem steg. Första steget är att läsa igenom de valda studierna 

flera gånger tills författarna får en känsla för vad studierna handlar om, samt fokusera 

på studiernas resultat. När detta är gjort ska nyckelfynden i varje studie identifieras. 

Därefter görs en sammanställning av varje studies resultat, som sedan relateras till 

varandra. Det sista steget i analysarbetet är att formulera en beskrivning med grund i de 

nya temana som har hittats (Friberg 2012, 127-129).  

 

Under analysen har författarna läst samtliga studier flera gånger med extra fokus på 

resultatdelen. En skriftlig sammanfattning av resultatdelen har sedan gjorts. Författarna 

delade upp studierna och analyserade hälften var. Efter detta har nyckelfynden i varje 

studies resultat identifierats och sammanställts till kategorier och underkategorier.  

 

Forskningsetik 

I tio av totalt elva studier i litteraturstudien anges etiskt godkännande. I en studie har 

det, trots noggrann granskning av både studien och tidskriften, inte framkommit om 

studien är etiskt godkänd eller ej. Författarna hade för avsikt att samtliga studier skulle 

vara etiskt godkända för att skydda individerna som deltagit i studien. Enligt 

Vetenskapsrådet finns det riktlinjer i forskningsetik som innefattar fyra olika 

huvudkrav. Dessa huvudkrav inkluderar att forskaren måste informera deltagarna i 

studien om forskningsuppgiftens syfte, att deltagarna i forskningsstudien bestämmer 

över sin medverkan, deltagarna skall ha rätt att när som helst avsluta sin medverkan 

utan negativa följdkonsekvenser och att deltagarna i studien inte skall utsättas för 

olämpliga pådrivningar eller påverkan (Vetenskapsrådet 2002). Den studie som 

saknade information om etiskt godkännande har ej uteslutits. Detta har baserats på att 
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kvinnorna som medverkat i studien har fått skriftlig information om studien samt 

tilldelats samtyckesblanketter. Kvinnorna har deltagit av fri vilja och intervjuerna har 

kodats för att bevara anonymiteten. Detta visar på att det har funnits ett etiskt 

resonemang i forskningsstudien och inkluderas därför. Enligt Kjellström (2012) är det 

fördelaktigt om studierna har genomgått etisk granskning och fått etiskt tillstånd då 

detta kan påvisa en studie av hög kvalitet (71). 

 

Författarnas etiska ansvar i litteraturstudien var att göra så korrekta översättningar som 

möjligt av studierna för att det inte skulle uppstå feltolkningar på grund av språkliga 

brister. Detta är också viktigt för att kunna förstå kontexten och göra rättvisa 

bedömningar av samtliga studier (Kjellström 2012, 86). 

 

Resultat 

Resultaten har sammanställts och delats in i fyra kategorier med totalt tio 

underkategorier. Resultaten redovisas i tabell 1.  
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Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier i resultatet. 

Kategorier Underkategorier 

Insjuknandet Att ha diffusa symtom 

Att dröja med att söka vård 

Att inte vilja oroa familjen 

Fysiska och psykiska reaktioner Att leva med fatigue och andra fysiska 

problem 

Känslomässiga reaktioner 

Stöd respektive brist på stöd 

från omgivningen 

Stöd respektive brist på stöd från familj, 

vänner och arbetskamrater 

Stöd respektive brist på stöd från 

sjukvården och jämlikar 

Den svåra anpassningen till en 

ny livssituation 

Förlust av roller 

Begränsningar i vardagen 

Att genomföra livsstilsförändringar 

 

Insjuknandet 

Litteraturstudien visar att kvinnorna vid insjuknandet upplever diffusa symtom, att de 

dröjer med att söka vård och att de inte vill oroa familjen.  
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Att ha diffusa symtom 

Kvinnorna beskrev sina symtom på hjärtinfarkt som tryck över bröstet, udda känsla i 

bröstet och ryggen, värk i mitten av bröstet, känsla av att hjärtat skulle brista och som 

en kniv i bröstet. Andra kvinnor upplevde halsbränna (Worrall-Carter, Jones och 

Driscoll 2005) och magbesvär (Benson, Arthur och Rideout 1997). Kvinnorna visste inte 

att de hade en hjärtinfarkt, de upplevde inte de “klassiska” symtomen som exempelvis 

kraftig bröstsmärta (Stevens och Thomas 2012). I en studie hade nästan alla kvinnor 

hade svårigheter att tolka sina symtom. De misstänkte att symtomen hörde samman 

med gastrointestinala besvär. I symtomdebuten hade många av kvinnorna försökt “läka 

sig själva” innan de bad om hjälp från omgivningen och de tenderade att hellre besöka 

en vårdcentral framför en akutmottagning (Kristofferzon, Löfmark och Carlsson 2007). 

 

Att dröja med att söka vård 

På grund av diffusa symtom sökte inte alla kvinnor vård direkt när de upplevde sina 

symtom. För en del tog det mer än en vecka att söka vård från symtomdebut (Worrall-

Carter et al. 2005). Vissa väntade ett tag innan de sökte hjälp eftersom de trodde att 

deras symtom skulle försvinna spontant (Kristofferzon et al. 2007). 

 

Att inte vilja oroa familjen 

Behovet att skydda andra började vid själva insjuknandet (Benson et al. 1997). Många 

kvinnor förminskade sina symtom för att inte oroa familj och släkt (Kristofferzon et al. 

2007). De ville inte uppröra familjemedlemmar och de ville inte att andra skulle veta 

hur rädda de var eller oroa sig för dem (Stevens och Thomas 2012). 

 

Fysiska och psykiska reaktioner 

Litteraturstudien visar att kvinnor upplevde fatigue och andra fysiska problem efter 

insjuknandet i hjärtinfarkt, samt psykiska reaktioner såsom ångest, oro och rädsla.  
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Att leva med fatigue och andra fysiska problem 

Tiden efter hjärtinfarkten var för kvinnorna en tid av fysisk utmattning (Jackson et al. 

2000). Den överväldigande tröttheten påverkade vardagen och överraskade dem. 

Kroppen blev ett hinder i vardagen (Kerr och Fothergill-Bourbonnais 2002; Johansson, 

Dahlberg och Ekebergh 2003). Fem år efter hjärtinfarkten hade kvinnorna fortfarande 

stora problem med hälsan och fatigue, trötthet och utmattning var det som besvärade 

mest. De ville även stanna hemma längre efter sin hjärtinfarkt eller arbeta mindre 

relaterat till trötthet och svaghet, men hindrades av ekonomin (Sjöström-Strand, 

Ivarsson och Sjöberg 2011). En del kvinnor upplevde fatigue, andnöd och bröstsmärta 

efter hjärtinfarkten (Kristofferzon, Löfmark och Carlsson 2008). Tiden efter hjärtinfarkt 

kantades också av olika hälsoproblem som arytmier och dålig kondition (Sjöström-

Strand et al. 2011). Kvinnorna tyckte att kroppen var annorlunda efter hjärtinfarkten. 

De kände sig trötta, urvridna, svaga och utmattade i veckor och månader efteråt och 

detta förändrade deras syn på sin kropp (Stevens och Thomas 2011). 

 

Känslomässiga reaktioner 

Bröstsmärtor framkallade ångest och osäkerhet som länkades samman med 

kontrollförlust. Bristen på förtroende och osäkerheten om kroppen ledde till en osäker 

existens för kvinnorna (Johansson et al. 2003). Generell kroppssmärta frambringade 

ångest och tankar om det var hjärtat som var orsaken (Stevens och Thomas 2012). 

Bröstsmärta efter sjukhustiden var en skrämmande upplevelse, och kvinnorna beskrev 

känslorna som panikartade, rädsla för att det var en ny hjärtinfarkt och för att dö. 

Kvinnorna kämpade med tanken att döden varit så nära (Sjöström-Strand et al. 2011).  

 

Även om kvinnorna var glada att få återvända hem från sjukhuset kantades den första 

perioden av oro, rädsla och osäkerhet. Tiden efter hjärtinfarkten var för kvinnorna en 

tid av ledsamhet, nedstämdhet och instabila känslor (Jackson et al. 2000). Kvinnornas 

syn på sig själva förändrades, de kände sig inte längre säkra och litade inte på sina 

kroppar. Kvinnorna var rädda för att återinsjukna och inte kunna definiera symtomen. 

Dessa faktorer var väldigt stressande och fem år senare påverkade hjärtinfarkten 
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fortfarande vardagen (Sjöström-Strand et al. 2011). Att leva med konstant rädsla för 

döden gjorde livet osäkert (Svedlund och Danielson 2004). Rädslan begränsade olika 

familjeaktiviteter. Kvinnorna var rädda och oroliga för att återinsjukna. En del var rädda 

att insjukna nattetid. Hjärtinfarkten orsakade störningar i kvinnornas identitet och 

existentiella frågor. De kunde inte förstå att detta hade drabbat dem och de kände sig 

ledsna, nedstämda och arga (Stevens och Thomas 2012).  

 

Stöd respektive brist på stöd från omgivningen 

Litteraturstudien visar att kvinnor upplevde både stöd och brist på stöd av familj, 

vänner, arbetskamrater och av sjukvården.  

 

Stöd respektive brist på stöd av familj, vänner och arbetskamrater 

Tiden efter insjuknandet hade kvinnorna ett stort behov av kamratskap och 

känslomässigt stöd. Ett stort socialt nätverk underlättade detta. Kvinnorna behövde 

hjälp med vardagssysslor och fick hjälp från familjemedlemmar och släktingar med det 

(Kristofferzon et al. 2007). Många hade ett välfungerande nätverk och kvinnorna 

menade att det var viktigt att familjen var nära. Vissa kvinnor prioriterade endast 

familjens närvaro, medan andra värderade praktiskt stöd högre (White, Hunter och 

Holttum 2007). Efter hjärtinfarkten fick kvinnorna ta emot stöd från sina partners som 

tog mer ansvar hemma (Svedlund och Danielson 2004). De blev omhändertagna av sin 

partner, vilka de beskrev som omtänksamma och goda lyssnare (Kristofferzon et al. 

2007).  Somliga kvinnor berättade att sysslorna inte gjordes om de inte bad om det. 

Kvinnorna ansåg att stöd visade sig mest genom hjälp med hushållet och fysisk närvaro 

av familjen. Det betydde mycket att veta att det fanns människor omkring dem som 

visade omtanke (Worall-Carter et al. 2005). Relationer med familj, släkt, vänner och 

grannar var viktiga (Kristofferzon et al. 2008). I en studie av Jackson et al. (2000) 

beskrivs det hur kvinnorna hade utvecklat ett eget nätverk av personligt stöd en månad 

efter hjärtinfarkten. I en studie av Kristofferzon et al. (2008) beskrivs att stöd från 

arbetskollegor och chefer var uppmuntrande för kvinnorna och bidrog till en känsla av 

säkerhet. 
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Kvinnorna kände sig överbeskyddade av sina partners och hade önskat att få göra som 

de själva ville. De upplevde krav som att t.ex. behöva berätta för sin partner om vad de 

har gjort under dagen, de ville fatta egna beslut och ville att deras partner skulle stötta 

dem i beslutsfattandet istället för att vara överbeskyddande (Svedlund och Danielson 

2004). 

 

Stöd respektive brist på stöd av sjukvården och jämlikar 

I en studie hade fyra av totalt fem kvinnor deltagit i hjärtrehabilitering. De var alla 

positiva till det och värderade att dela erfarenheter och förståelse med andra kvinnor. 

Att bevittna andras framgångar och förändringar var motiverande (White et al. 2007). 

De fick stöd av andra kvinnor i samma situation (Kristofferzon et al. 2007). Åtta kvinnor 

som deltog i hjärtrehabilitering upplevde säkerhet, uppmuntran att bibehålla 

livsstilsförändringar och ett stort stöd av hjärtrehabiliteringsteamet och andra 

deltagare. Samtliga betonade sjuksköterskans roll gällande praktisk hjälp och känsla av 

säkerhet (Kristofferzon et al. 2008). Socialt stöd var viktigt, framförallt under de första 

dagarna av sjukhusvistelsen där sjuksköterskan hade en betydande roll (Kristofferzon et 

al. 2007; White et al. 2007). En del upplevde också att vårdpersonal stöttade genom att 

ha information och finnas tillgängliga (White et al. 2007). Kvinnorna fick information 

och råd av sjuksköterskor, läkare och andra patienter som haft hjärtinfarkt. Det var 

viktigt att informationen de fick repeterades muntligt och skriftligt. Det var lättare för 

kvinnorna att få kontakt med sjuksköterskan och hade även kontakt med denne efter 

utskrivning. De menade att sjuksköterskan var bättre på att förklara och lättare att ställa 

frågor till än läkaren (Kristofferzon et al. 2007).  

 

Kvinnorna upplevde att de inte blivit tagna på allvar av sjukvårdspersonal när de sökte 

vård (Stevens och Thomas 2012). Kvinnorna hade problem att få tillräckligt med 

information både från läkare och dietister och de visste inte vad de skulle fråga. Många 

saknade information om vilka problem som kunde uppstå efter utskrivning 
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(Kristofferzon et al. 2007). Efter utskrivning hade kvinnorna ett stort behov av stöd. De 

upplevde dock att stödet inte blivit tillfredsställt, vilket gjorde att vissa kände sig 

ensamma, övergivna och mer osäkra (Johansson et al. 2003). Kvinnorna beskrev en 

avsaknad av information om bl.a. symtom, behandling och hjärtrehabilitering 

(Kristofferzon et al. 2008). Kvinnorna upplevde att sjukvården inte hjälpte eller 

lyssnade på dem, och kände en avsaknad av kontroll. De hade önskat stödgrupper i 

hjärtrehabiliteringen eller bara någon att prata med (Benson et al. 1997). Kvinnorna 

beskrev att de hade velat ha mer stöd från sjukvårdspersonalen gällande 

livsstilsförändringar. De kvinnor som upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd hade 

svårigheter att genomföra livsstilsförändringar (Kerr och Fothergill-Bourbonnais 2002; 

Sjöström-Strand et al. 2011). 

 

Kvinnorna behövde specifik information. Många hade frågor angående sin hjärtinfarkt 

om t.ex. matvanor, alkoholbruk och fysisk aktivitet. Tre veckor efter insjuknandet 

började de reflektera över sjukhusperioden och gemensamt för alla var att de saknade 

information om vad som hände och/eller att de inte förstod vad som sades (Jackson et 

al. 2000). Kvinnorna fick information i en broschyr av sjuksköterskan. Även om alla 

läste broschyren förstod inte alla vad hjärtinfarkten och dess konsekvenser innebar. 

Kvinnorna tyckte att de blev behandlade annorlunda och att de inte alltid togs på allvar 

av läkare och de kände sig därför nedvärderade. Brist på information om hjärtinfarkten 

från hälso-sjukvårdspersonal ökade deras osäkerhet (Benson et al. 1997; Sjöström-

Strand et al. 2011). 

 

Alla kvinnor i en studie fick gå på hälsokontroller första året efter hjärtinfarkten. 

Ungefär hälften blev erbjudna ett hjärtrehabiliteringsprogram. Få hade möjlighet att gå 

på hjärtrehabilitering anpassade för kvinnor. Ett år efter hjärtinfarkten blev de inte 

erbjudna att fortsätta hjärtrehabiliteringsprogrammet, något kvinnorna velat (Sjöström-

Strand et al. 2010). Vissa kvinnor upplevde att de inte erbjudits att delta i 

hjärtrehabiliteringsprogram överhuvudtaget (Kristofferzon et al. 2007).  
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Kvinnorna kände sig maktlösa och övergivna då de inte visste vad som kunde hända 

med kroppen och vad de kunde göra för att förhindra en ny hjärtinfarkt. Informationen 

kvinnorna fick var generell och standardiserad, vilket inte upplevdes som 

uppmuntrande. Detta gjorde kvinnorna osäkra på hur de skulle ta hand om sig själva 

(Johansson et al. 2003). Det uttrycktes också ett behov av mer information om symtom, 

känslor, hjärtstatus, behandlingar och hjärtrehabilitering. Många uttryckte ovetskap 

gällande fysisk aktivitet, de visste inte hur de skulle börja eller hur mycket motion som 

var för mycket. När de kommit hem insåg de att informationen var otillräcklig. De visste 

inte hur de skulle känna, vilket genererade ångest och ovetskap (Kristofferzon et al. 

2008). 

 

Samtliga deltagare i en studie tyckte att vårdpersonalen skulle informera bättre om vad 

som kunde förväntas vid hemkomst. Informationen vid utskrivningen innehöll 

dietförändringar och information om fysisk aktivitet, men kvinnorna saknade 

information om känslor som kan uppstå. De beskrev också total utmattning, men visste 

inte hur länge de skulle ha det så. Kvinnorna kände sig ensamma och obesvarade frågor 

bidrog till stress och ångest under rehabiliteringen (Stevens och Thomas 2012). 

Kvinnorna beskrev svårigheter gällande livsstilsförändringar. Brist på kunskap på hur 

de skulle utföra dem påverkade hälsan negativt (Kristofferzon et al. 2007). 

 

Den svåra anpassningen till en ny livssituation 

Litteraturstudien visar att kvinnor efter hjärtinfarkt upplevde förlust av roller samt i det 

vardagliga livet. Kvinnorna genomförde även livsstilsförändringar.  

 

Förlust av roller 

Initialt fanns det mycket chock i kvinnornas omgivning. Familjeroller ändrades för en 

del av kvinnorna, en del förlorade sin roll som vårdare. För att inte förlora sin roll 
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ansträngde de sig hårdare för att ta hand om sin familj och ville inte att familjen skulle 

se hur sjuka de var eller hur de mådde (White et al. 2007). Kvinnornas roller i 

förhållande till andra blev väldigt splittrade efter hjärtinfarkten. De ville inte uppröra 

familjemedlemmar eller att andra skulle veta om deras rädsla. Kvinnorna ville inte att 

andra skulle oroa sig för dem. De kände ett behov av att återfå sin roll i familjen 

(Stevens och Thomas 2012). Alla kvinnor i en studie beskrev en förlust av deras förmåga 

att utföra hushållssysslor. De beskrev hur de förlorade kontrollen över deras situation 

hemma, hur de hade tappat sin roll (Kerr och Fothergill-Bourbonnais 2002). Kvinnorna 

tyckte det var svårt att inte längre vara den starka i familjen och ville inte bli en börda 

(Svedlund och Danielson 2004). Det fanns stora skillnader mellan förväntningarna som 

kvinnorna hade på sig själva jämfört med vad de uppfattade att andra hade på dem. 

Kvinnorna beskrev ett behov av att skydda andra och behålla sina roller om fruar, 

mödrar och anställda samtidigt som de skulle skydda sig själva och arbeta för 

återhämtning (Benson et al. 1997).  

 

Kvinnorna ville organisera hushållssysslorna och hade åsikter om vad som skulle göras, 

vilket gjorde det svårt för dem att vila. Vissa gjorde hushållssysslorna i smyg för att 

känna att de klarade av det. En del accepterade att de inte längre var så starka som de 

var innan och lät deras hälsotillstånd avgöra hur mycket hushållssysslor de skulle göra 

(Svedlund och Danielson 2004). 

 

Begränsningar i vardagen 

Förluster i det dagliga livet beskrevs av kvinnorna som restriktioner gällande fysisk 

aktivitet. Känslor som följde med olika restriktioner, som bland annat inkluderar att 

inte få göra sina dagliga sysslor, kunde uttryckas som irritation, förlust av 

självständighet, maktlöshet, frustration, uttråkning och värdelöshet. De kvinnor som 

hade minst symtom hade svårast att hantera restriktioner. Kvinnorna beskriver också 

att de fått många kommandon som talade om vad de fick och inte fick göra. Det tog tid 

för kvinnorna att acceptera dessa restriktioner. Frustrationen över att inte få köra bil 
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beskrevs som stor och något som orsakade känslor av förlust (Kerr och Fothergill-

Bourbonnais 2002; Worrall-Carter et al. 2005).  

 

Kvinnorna beskriver hur livet efter en hjärtinfarkt inte levde upp till förväntningarna de 

hade och de kände det som att livet hade svikit dem. Kroppen hade förlorat sin styrka 

och vitalitet och blivit ett hinder i vardagen. Det var svårt att utföra hushållssysslor, 

promenera samt socialisera sig med vänner och familj (Johansson et al. 2003). 

Hjärtinfarkten inkräktade och störde deras liv, deras sätt att leva. De tvingades göra 

många förändringar och de kunde inte göra allt de kunnat innan, såsom hushållssysslor 

och arbete (Stevens och Thomas 2012). En del kvinnor testade gränser genom att utföra 

hushållsarbete (Kristofferzon et al. 2007). 

 

Några av kvinnorna kände att de efter hjärtinfarkten behövde avstå delar av deras 

livsstil för att kunna återhämta sig. Detta ledde till känslor av förlust (Worrall-Carter et 

al. 2005). Hjärtinfarkten lämnade dem osäkra och oroliga. Kvinnorna upplevde ett 

beroende av sina medmänniskor på ett annat sätt än tidigare vilket de var ovana vid. 

Många av kvinnorna tvingades gå ned i arbetstid eller sluta arbeta. Livet efter 

hjärtinfarkten beskrevs som ett fängelse med känslor av instängdhet och konstant 

trötthet och upplevelsen av att känna sig annorlunda. Innan hjärtinfarkten var livet 

synonymt med frihet och att göra saker utan att tänka på sin hälsa (Stevens och Thomas 

2012). 

 

Att genomföra livsstilsförändringar 

Tiden direkt efter hjärtinfarkten förväntades kvinnorna sänka tempot, vila mer och göra 

förändringar i sin aktivitetsnivå (Jackson et al. 2000). Kvinnorna tog hand om sig själva 

genom att planera lämpliga aktiviteter för att spara energi och kunna återhämta sig. Det 

kunde bland annat vara att minska mängden gäster i hemmet och begränsa 

hushållssysslor (Kerr och Fothergill-Bourbonnais 2002).  
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De mest påtagliga livsstilsförändringarna handlade om rökning och stress. Två andra 

förändringar var matvanor och fysisk aktivitet. Många som slutade röka hade 

motivation till det medan en del fortfarande kände ett starkt begär efter cigaretter. 

Kvinnorna hade olika strategier för att minska stress i vardagen, bland annat genom att 

acceptera sin situation och sänka tempot, lämna ärenden till dagen efter, be om hjälp 

och inte känna skuld för att ta plats. En del kvinnor kände sig dock själviska när de tog 

plats. Kvinnorna hade gjort förändringar i sina matvanor, använt hälsosamma 

produkter och börjat med regelbundna måltider. Dock kände många att strikta dieter 

gjorde dem fastlåsta (Kristofferzon et al. 2008). Kvinnorna blev mer medvetna om hur 

de stressat innan hjärtinfarkten och försökte göra livsstilsförändringar för att minska 

stressen (Kerr-Fothergill-Bourbonnais 2002). 

 

Diskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa kvinnors erfarenheter av hjärtinfarkt. Analysen 

resulterade i fyra kategorier och tio underkategorier. Kategorierna är; Insjuknandet, 

Fysiska och psykiska reaktioner, Stöd respektive brist på stöd från omgivningen och 

Den svåra anpassningen till en ny livssituation. Resultatet visar på betydelsen av stöd 

och information samt vilka svårigheter som kan uppkomma för kvinnor efter en 

hjärtinfarkt. I resultatdiskussionen kommer litteraturstudiens resultat att jämföras med 

tidigare publicerad forskning i samma ämne samt omvårdnadsvetenskapliga teorier. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Insjuknandet  

Litteraturstudien visar att kvinnor upplever diffusa symtom, dröjer med att söka vård 

och att de inte vill oroa sin familj under sjukdomsprocessen. Andra studier bekräftar 
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detta. I en studie av Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2005) beskriver kvinnorna 

hur de upplever sina symtom vid hjärtinfarkt. Andnöd och trötthet var vanligast 

förekommande symtom, följt av oro, bröstsmärta, nedstämdhet, sömnproblem, yrsel 

och ångest. En studie av Rosenfeld et al. (2005) visar att sju av elva kvinnor i en 

kontrollgrupp inte visste att deras symtom berodde på hjärtsjukdom, de associerade 

sina symtom till gastrointestinala problem. I en studie av DeVon et al. (2008) 

rapporterar kvinnor i högre utsträckning än män att de hade symtom som smärta i käke 

och hals samt att kvinnorna beskrev sina bröstsmärtor som en känsla av mättnad. 

 

I en studie av Garavalia et al. (2007) framkommer det att kvinnor i lägre utsträckning 

hade bröstsmärta än män vid inläggning på sjukhus vid en STEMI. I en studie av 

Svedlund, Danielson och Norberg (2001) beskriver kvinnorna hur de under 

insjuknandet upplevde symtom såsom illamående, rysningar, svaghetskänslor och 

överdriven svettning. Under insjuknandet distanserade kvinnorna sig från sina symtom, 

förnekade dem och väntade sig att de skulle försvinna. En studie av Rosenfeld et al. 

(2005) visar på att kvinnor ignorerar sina symtom eller inte relaterar symtomen till 

hjärtsjukdom. Lefler (2002) och Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2003) beskriver i 

sina studier att kvinnor dröjde längre med att söka vård efter symtomdebut och att de 

inte ville vara till besvär för andra. I en studie av Rosenfeld et al. (2005) beskrivs det att 

fyra av totalt femtiotvå kvinnor i studien var medvetna om att de var i behov av 

professionell hjälp men avvaktade då de inte ville vara till besvär för sjukvården. I en 

studie av Schou et al. (2008) beskriver kvinnorna att de, trots smärta, försökte skydda 

sin familj från att oroa sig över dem och deras sjukdom. Svedlund et al. (2001) beskriver 

i sin studie att kvinnorna oroade sig mer för sina anhöriga än sig själva, över hur deras 

partners och barn skulle hantera situationen. En slutsats av litteraturstudiens resultat är 

att kvinnor ibland förnekar sina symtom och inte kan associera sina symtom till 

hjärtinfarkt och att en känsla av att vara till besvär bidrar till en fördröjning att söka 

adekvat vård. Det är därför viktigt att allmänheten informeras mer ingående om 

hjärtinfarkt så anhöriga och andra människor kan uppmärksamma symtom om en 

kvinna drabbas av hjärtinfarkt. 
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Fysiska och psykiska reaktioner 

Litteraturstudiens resultat visar på att överleva en hjärtinfarkt kan medföra fysiska och 

psykiska reaktioner som fatigue, andra fysiska reaktioner samt känslor som ångest, oro 

och rädsla. Detta bekräftas av andra studier. En studie av Sjöström-Strand och Fridlund 

(2007) visar att kvinnor upplevde en extrem trötthet när de kommit hem från sjukhuset. 

De hade inte styrkan eller orken att fortsätta med sitt vanliga liv. I studier av Søderberg 

et al. (2013) och Rafael et al. (2014) beskriver kvinnorna att de har upplevt fatigue efter 

hjärtinfarkt. Fatigue var för kvinnorna ett problem i det dagliga livet. En del av 

kvinnorna beskriver hur de upplevde en allmän trötthet, medan andra kvinnor beskriver 

en överväldigande utmattning som resulterade i att de varken kunde jobba eller delta i 

sociala evenemang. 

 

Hildingh, Fridlund och Lidell (2007) visar i en meta-syntes att kvinnornas upplevelse av 

att kroppen inte längre uppfyllde deras förväntningar hindrade dem från att göra saker. 

Alsén och Brink (2013) visar i sin studie att kvinnor i högre utsträckning än män led av 

reaktioner förknippade med fatigue som minskad aktivitetsnivå, motivation och mental 

fatigue. Brink, Karlson och Hallberg (2006) beskriver i sin studie hur både män och 

kvinnor upplevde fatigue som en chock efter hjärtinfarkten. Rafael et al. (2014) och 

DeVon et al. (2008) beskriver att kvinnor i högre utsträckning än män drabbades av 

ångest och sömnsvårigheter efter hjärtinfarkt. I en studie av Sjöström-Strand och 

Fridlund (2007) beskriver kvinnorna att de upplevde ångest över att de blivit sjuka. Att 

uppleva smärta eller andra symtom som kunde relateras till hjärtinfarkt stressade dem 

då de trodde att de insjuknade på nytt. Svedlund et al. (2001) beskriver hur kvinnorna 

uttryckte en osäkerhet, att de var rädda för att få en ny hjärtinfarkt. En studie av Schou 

et al. (2008) visar på att samtliga kvinnor i en hjärtrehabiliteringsgrupp hade känt att 

livet var hotat av deras hjärtinfarkt. En slutsats av litteraturstudiens resultat är att det är 

viktigt för sjuksköterskan att vara medveten om att fysiska och psykiska konsekvenser 

kan skilja mellan män och kvinnor. Denna medvetenhet kan möjliggöra en mer 

individanpassad omvårdnad.  
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Stöd respektive brist på stöd från omgivningen 

Litteraturstudiens resultat visar att kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt är i ett stort 

behov av stöd för att kunna hantera sin situation och andra studier bekräftar resultatet. 

Johansson Sundler, Dahlberg och Ekenstam (2009) beskriver i sin studie att nära 

relationer är betydelsefulla under återhämtningen och har en positiv inverkan på 

hälsan. För dem som saknade partner utgjorde andra relationer ett stort stöd och gjorde 

livet meningsfullt. I en studie av Kristofferzon et al. (2005) beskriver både män och 

kvinnor att de tre största stöttepelarna efter hjärtinfarkt var barn, partners och vänner. 

Schou et al. (2008) beskriver i sin studie hur samtliga kvinnor hade ett dagligt 

vårdbehov hemma men att detta behov inte blev tillfredsställt av familjemedlemmarna. 

De kände sig svikna och upplevde inte att de fick tillräckligt med stöd. I en studie av 

Sjöström-Strand och Fridlund (2007) beskriver kvinnorna hur deras barn och föräldrar 

hade ett överbeskyddande beteende mot dem vilket kvinnorna upplevde som 

stressande. McSweeney och Coon (2004) beskriver att kvinnor som upplevde brist på 

stöd från familj och vänner hade svårare att genomföra livsstilsförändringar. Socialt 

stöd i närmiljön var viktigt för att förebygga ohälsa.  

 

I en metasyntes av Hildingh et al. (2007) samt i en studie av Kristofferzon et al. (2003) 

påvisas att kvinnorna fick, i jämförelse med män, mindre information om sin sjukdom 

och hjärtrehabilitering. Kvinnorna upplevde även att sjukvårdspersonalen ignorerade 

deras frågor. I en studie av Sjöström-Strand och Fridlund (2007) visas det att kvinnorna 

inte tyckte att de fick den hjälp stöd som lovats av sjukvården. Day och Batten (2006) 

visar på att kvinnor i en hjärtrehabiliteringsgrupp fick information om 

livsstilsförändringar men saknade information om hur de skulle genomföra dem. Cobbs 

(1976) definition av socialt stöd innehåller bland annat tillhandahållande av information 

som leder till att personen i fråga känner sig älskad och värdefull. Mottagaren av stödet 

känner att denne är med i ett nätverk och ett ömsesidigt engagemang finns. En slutsats 

av litteraturstudien är att sjuksköterskan har en viktig roll som stödjare. Sjuksköterskan 

kan vara ett stöd både till hela familjen och till den drabbade personen enskilt. 

Sjuksköterskan har en viktig funktion som förmedlare av individanpassad information, 

speciellt då litteraturstudien visar att patienten hellre vänder sig till sjuksköterskan vid 
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behov av stöd. Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om detta och är kunnig 

inom området, för att kunna erbjuda bästa möjliga stöd och information. 

Sjuksköterskan skall också visa sig tillgänglig och visa ett intresse för patientens frågor 

och livsfunderingar. 

 

Den svåra anpassningen till en ny livssituation 

Litteraturstudiens resultat visar att kvinnor upplever svårigheter gällande förlust av 

roller och begränsningar i det vardagliga livet samt att genomföra livsstilsförändringar. 

Ytterligare studier bekräftar resultatet. I en studie av Svedlund et al. (2001) beskriver 

kvinnorna att de var vana att ta hand om hemmet, att deras familj och vänner såg dem 

som starka, aktiva och självständiga individer, någon som vårdar istället för att få vård. 

När kvinnorna blev sjuka förändrades detta. De blev beroende av andra och tappade sin 

självständighet. Hildingh et al. (2007) beskriver i sin meta-syntes att det var viktigt för 

kvinnorna att de fick behålla sin roll som hustru, mor, mormor, dotter och svärdotter 

efter sin hjärtinfarkt och fortsätta uträtta hushållssysslor.  

 

I en studie av Sjöström-Strand och Fridlund (2007) beskrivs det att kvinnorna tänjde på 

sina gränser då de ville återgå till ett normalt liv, som det var innan hjärtinfarkten. De 

ville ha samma ansvar som tidigare. Kvinnorna uttryckte även att livet både privat och 

professionellt bestod av oro över hur mycket de skulle orka göra. I en studie av Schou et 

al. (2008) beskriver kvinnorna hur de gjorde mer än vad de egentligen orkade för att 

inte lämna bördan på familjen. Kvinnorna upplevde svårigheter med att låta andra ta 

över deras uppgifter, då de inte var nöjda med utförandet. De kvinnor som deltog i ett 

hjärtrehabiliteringsprogram kunde genomföra livsstilsförändringar och därmed minska 

riskfaktorer som rökning, ohälsosamma matvanor och brist på fysisk aktivitet. De 

kvinnor som inte deltog i hjärtrehabiliteringen gjorde inga livsstilsförändringar. I en 

studie av Svedlund et al. (2001) uttrycker kvinnorna ovillighet att förändra sin livsstil. 

Kvinnorna var medvetna om att de skulle behöva ta det lugnt efter hjärtinfarkten och att 

det skulle vara svårt att sluta röka och göra förändringar i vardagen. De ville leva ett så 

värdigt och normalt liv som möjligt, medvetna om att de bara var de själva som kunde 
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förändra sin livsstil. Martin et al. (2005) beskriver i sin studie att kvinnor var mindre 

benägna att se samband mellan ohälsosamma levnadsvanor och att de drabbats av 

hjärtinfarkt, vilket gjorde att de utförde färre livsstilsförändringar. En studie av 

McSweeney och Coon (2004) visar att en del av kvinnorna menade på att olika 

omgivningsfaktorer försvårade för dem att utföra livsstilsförändringar. Johansson 

Sundler et al. (2009) skriver i sin studie att sjukdomen kan fungera som drivkraft för att 

göra förändringar då kvinnorna ser sin hälsa ur ett nytt perspektiv. 

 

En slutsats av litteraturstudien är att genomförandet av livsstilsförändringar efter 

hjärtinfarkt är problematiskt och kräver stora uppoffringar och att sjuksköterskan 

spelar en stor roll i detta. Sjuksköterskans uppgift för att underlätta livsstilsförändringar 

för kvinnorna är att ge tydlig och individanpassad information om 

livsstilsförändringarnas betydelse för hälsan och hur de kan genomföras. 

Sjuksköterskan skall ge ärlig information om svårigheter som kan uppstå och att det är 

normalt i förändringsprocessen. Att sluta röka har beskrivits i litteraturstudien som en 

stor utmaning. Sjuksköterskan kan då informera om olika alternativ som finns för att 

linda röksuget.  

 

Delar av resultatet i denna litteraturstudie visar att kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt 

har omfattande behov av egenvård för att hitta en balans i livet. I Dorothea Orems teori 

om egenvårdsbalans måste en person kunna leva upp till egenvårdskrav genom att 

tillfredsställa sina egenvårdsbehov inom olika områden. Om personen har en god 

egenvårdskapacitet klarar denne sig själv eller med stöd av andra i sin närhet. Om 

egenvårdsbrist uppstår, utgörs det av hålrummet mellan kraven och förmågan att 

tillgodose dem. Sjuksköterskan använder då sin kompetens i relation till den enskilde 

patientens vårdbehov genom att skapa interventioner för att främja egenvårdsbalansen. 

Sjuksköterskan skall bedöma patientens egenvårdskapacitet och vilket stöd och resurser 

som finns i patientens omgivning. Vissa personer kan uttrycka ett motstånd till att ta 

emot stöd från andra och upplever sig vara till besvär (Wiklund Gustin och Lindwall 

2012, 172-173, 179). I vården av kvinnor med hjärtinfarkt är det viktigt för 
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sjuksköterskan att identifiera kvinnans egenvårdskapacitet för att kunna ge 

ändamålsenligt stöd. 

 

Metoddiskussion 

Eftersom det var första gången författarna gjorde en litteraturstudie har detta medfört 

vissa begränsningar. Insamling av data, granskning och analys har påverkats då brist på 

erfarenhet gör det svårare att utföra dessa moment (Henricson 2012, 472-473). Samtliga 

studier som använts i litteraturstudien har hämtats från databasen Cinahl, andra 

databaser har använts utan resultat. Enligt Willman et al. (2011) bör litteratursökningen 

genomföras i flera olika databaser för att få en tillfredsställande omfattning (80).  

 

Kvalitetsgranskningen utfördes av en författare vilket sänker validiteten gällande 

kvaliteten på studierna som har använts till resultatet (Henricson 2012, 472-475). Det 

har dessutom inkluderats en studie som har fått kvalitetsstämpeln “låg” relaterat till 

endast fem deltagande kvinnor i studien, vilket gör det svårt att uppnå datamättnad. 

Detta kan sänka validiteten, även om studien tillfört relevant data till resultatet. 

Analysen av samtliga studier delades först upp individuellt och därefter gemensamt för 

att stärka trovärdigheten. Enligt Henricson (2012) är en faktor som ytterligare stärker 

validiteten för dataanalysen att handledaren för arbetet har kontrollerat 

resultatbeskrivningen (474), vilket har gjorts. Då samtliga studier härstammar från 

västerländska länder och de erfarenheter som kvinnorna beskriver i resultaten är 

likartade i alla studier, medför detta att resultatet även är tillämpbart i Sverige och 

andra västerländska länder (jmf. Henricson, 2012, 44-45). Två av studierna som är med 

i resultatet har samma författare och deltagare. Dessa studier har inkluderas eftersom 

studierna fokuserar på olika områden och har olika syften.  

 

I denna litteraturstudies urval fanns endast kvinnor. Som tidigare nämnts finns 

skillnader i symtom vid hjärtinfarkt hos män och kvinnor. Även om kardiovaskulär 

sjukdom är en av de främsta dödsorsakerna för kvinnor, är forskningen inom ämnet 
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begränsad. Under de senaste åren har inkluderingen av kvinnor i hjärtstudier dock ökat 

något. Fortfarande är forskningen till stor del baserad på mäns erfarenheter av 

hjärtinfarkt. Fysiologiskt sett är kvinnor mer smärtkänsliga än män, men kvinnor med 

hjärtinfarkt upplever mindre smärta än män och får därför mindre smärtstillande på 

sjukhus. Att kvinnor upplevs vara mindre smärtpåverkade än män i det akuta skedet 

kan innebära en fördröjning i det akuta omhändertagandet då symtomen inte upplevs 

lika kritiska av vårdpersonalen (Schenk-Gustafsson 2011, 21, 29-31). En reflektion av 

detta är att otillräcklig kunskap i området kan leda till brister i omhändertagandet och 

omvårdnaden av kvinnor med hjärtinfarkt och det är därför viktigt att ämnet 

åskådliggörs. 

 

Forskningsetisk diskussion 

Författarna har valt att i första hand inkludera studier som tydligt beskriver etiskt 

godkännande. Tio av totalt elva studier är etiskt godkända. Det faktum att författarna 

valt att inkludera en studie där det inte framkommer om den är etiskt godkänd grundas 

på att det framkommer ett etiskt resonemang i studiens metod. Det framkommer 

däremot inte att deltagarna i studien när som helst kunde lämna studien utan 

följdkonsekvenser eller att olämpliga påtryckningar inte har funnits. Enligt 

Vetenskapsrådet är det negativt om det dessutom saknas ett etiskt godkännande hos 

studien (Vetenskapsrådet 2002). I samtliga studier med etiskt godkännande 

framkommer olika former av etiskt resonemang i metoden. Författarna har inte blandat 

in egna tolkningar av resultaten ur studierna och har försökt att göra så korrekta 

översättningar som möjligt utifrån språkliga kunskaper.  

 

Konklusion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors erfarenheter av hjärtinfarkt. 

Att drabbas av en hjärtinfarkt innebär en livsomvälvande upplevelse. I det inledande 

förloppet av hjärtinfarkten kan symtomen vara svårtolkade och det kan vara svårt att 

veta orsaken till smärtan och obehaget. Olika omständigheter, såsom diffus symtombild 

leder till dröjsmål att söka vård. Kvinnor upplever hälsoproblem och fatigue efter 
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hjärtinfarkten. Trots att många återhämtade sig väl, fanns det kvinnor som led av 

trötthet lång tid efter insjuknandet. Hjärtinfarkten genererade oroskänslor, ångest och 

väckte existentiella frågor hos kvinnorna. Kvinnorna tappade sin roll, men ville i de 

flesta fall behålla sina ansvarsområden i hemmet och ville inte ses som sjuka. Under 

återhämtningfasen är behovet av stöd enormt. Familj, släkt och nära vänner värderades 

högst gällande stöd. Samtidigt är sjuksköterskans roll gällande stöd och information 

mycket viktig för att minska känslor av osäkerhet och maktlöshet.  

 

Utmärkande i studien var bland annat att många kvinnor upplever att vårdpersonalen 

inte lyssnar på dem samt brist på information om sitt sjukdomstillstånd. Detta leder till 

svårigheter att utföra livsstilsförändringar som krävs, då kvinnorna saknade 

information om hur de skulle utföra dem och varför det var viktigt. Inför 

sjuksköterskans möte i vården med kvinnorna som insjuknat i hjärtinfarkt är det viktigt 

att ha kännedom om att brist på stöd och information har en negativ inverkan på 

kvinnornas hälsa i efterförloppet. Det är också av stor vikt att sjuksköterskan 

identifierar kvinnans egenvårdskapacitet för att kunna ge ändamålsenlig omvårdnad, 

där stöd till livsstilsförändringar bör ingå.  

 

Litteraturstudien genererar kunskap om hur livet för kvinnor som drabbats av 

hjärtinfarkt kan förändras. I Dorothea Orems teori om egenvård ska sjuksköterskan ha 

ett vetenskaplig och professionell hållning vilket innebär vetskap om vad omvårdnad är 

och hur den ska utföras (Wiklund Gustin och Lindwall 2012, 165). Om sjuksköterskan 

innehar korrekt kunskap kan hen ge information om känslor som kan uppstå och att 

existentiella funderingar är normalt i efterförloppet. Detta kan, i samband med adekvat 

information, minska oroskänslor, inge hopp för framtiden och främja egenvården. 

Vidare forskning inom ämnet kvinnor och hjärtinfarkt behövs för att kunna ge bästa 

möjliga vård och rehabilitering till kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt. Eftersom 

kvinnorna upplevde att det fanns ett bristfälligt stöd hos sjukvården efter hjärtinfarkten 

skulle vidare forskning om sjuksköterskans upplevelser i mötet med kvinnorna. 

Författarna anser att det vore ett intressant forskningsområde för att utforska om 
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sjuksköterskan själv upplever att hen är tillräckligt stöttande och om det finns skillnader 

i hur sjukvårdspersonal bemöter män och kvinnor med hjärtinfarkt.  
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Författare 
Land 

Titel  Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

1997 
 
G Benson 
H Arthur 
E Rideout 
 
Kanada 

Women and 
Heart Attack: A 
Study of 
Women’s 
Experiences 

Utforska och 
identifiera unika 
erfarenheter och 
behov som 
kvinnor har efter 
en hjärtinfarkt. 
 

Fjorton kvinnor mellan 37 och 
87 år deltog i studien. 
Rekryteringen skedde genom 
annonsering i lokala tidningen 
och flygblad på anslagstavlor på 
sjukhus och kliniker. 35 kvinnor 
anmälde intresse till studien. Ett 
bortfall på 21 kvinnor då de 
valde att lämna studien av olika 
anledningar. Inklusionskriterier: 
Över 18 år, kvinnligt kön, 
förstagångs-insjuknat och 
behandlats på sjukhus för 
hjärtinfarkt inom de senaste 6 
månaderna, kunna prata och 
förstå engelska samt en vilja att 

dela erfarenheter i en utvald 
grupp. 

Kvalitativ metod. 
Gruppsamtal med 
semistrukturerade 
öppna frågor 
spelades in och 
skrevs sedan ner 
ordagrant med 
pauser, skratt, gråt 
och annan “icke-
verbal” 
kommunikation och 
analyserades med 
hjälp av 
fenomenologisk 
metod. 
Etiskt godkänd. 

Att insjukna i hjärtinfarkt var 
för dessa kvinnor en stor 
känslomässig och livshotande 
situation. Kvinnorna hade svårt 
att förstå att de hade en 
hjärtinfarkt, de kände sig 
utanför hela upplevelsen, de 
kände inte att det fanns någon 
som lyssnade på dem. De 
gjorde sitt bästa för att 
insjuknandet inte skulle 
påverka det “normala” livet 
som var hemma. Kvinnorna 
kände sig bortkopplade från 
familj och vänner, och 
kämpade hårt för rehabilitering 

i tystnad.  

Hög 

2000 
 
D Jackson 
J Daly 
P Davidson D 
Elliott 
E Cameron-
Traub 
V Wade 
C Chin 
Y Salamonson 
 
Australien 

Women 
recovering from 
first-time 
myocardial 
infarction (MI): 
a 
feminist 
qualitative study 

Att undersöka 
erfarenheter av 
återhämtning hos 
en grupp kvinnor 
som överlevt 
förstagångs-
insjuknande i 
hjärtinfarkt. 

Tio kvinnor mellan 43 och 77 
års ålder rekryterades från ett 
sjukhus med stort 
upptagningsområde. De valdes 
med hjälp av 
hjärtsjuksköterskor och 
hjärtspecialister. 
Inklusionskriterier: Kvinnligt 
kön, nyligen blivit utskrivna 
efter förstagångs-insjuknande i 
hjärtinfarkt, kunna prata 
flytande engelska och vilja vara 
med i studien. De intervjuades 
sju, 14 och 21 dagar efter 
utskrivning.  

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes 
individuellt på 
deltagarna. Samma 
frågor användes vid 
alla tillfällen. 
Intervjuerna 
spelades in och 
skrevs ner 
ordagrant. Texterna 
analyserades med 
hjälp av en tre-
stegsmetod. 
Etiskt godkänd.  

Tiden efter insjuknandet i 
hjärtinfarkt var för dessa 
kvinnor en tid av fysisk, 
psykisk och social stress, till en 
början karakteriserad av 
rädsla, ovisshet och 
känslomässig instabilitet. Några 
av kvinnorna förstod inte sin 
hjärtinfarkt och hade frågor om 
sin livsstil gällande matvanor, 
alkoholkonsumtion och fysisk 
aktivitet. Kvinnorna upplevde 
en brist på information av 
vårdpersonal.  

Hög 
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År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2002 
 
E E. Kerr 
F Fothergill-
Bourbonnais 

 
Kanada 

The recovery 
mosaic: Older 
women’s lived 
experiences after a 
myocardial 

infarction 

Undersöka 
upplevelser av 
initial återhämtning 
(inom 4 till 6 
veckor) för äldre 

kvinnor drabbade 
av hjärtinfarkt för 
första gången. 

Sju kvinnor mellan 67 
och 86 år. Kvinnorna 
rekryterades från två 
hjärtavdelningar inom 
ett stort 

universitetssjukhus. En 
målmedveten metod 
användes för att 
rekrytera. De hade alla 
haft ett 
förstagångsinsjuknande 
i hjärtinfarkt. Två av 
kvinnorna hade 
hemtjänst på grund av 
andra sjukdomar. 

Kvalitativ metod. 
Ostrukturerade 
intervjuer utfördes 
enskilt med varje 
deltagare. 

Intervjuerna 
bandades. Alla 
intervjuer skrevs ned 
ordagrant, och 
dessutom gjordes 
uppföljningsintervjuer 
för att bekräfta den 
tematiska analysen. 
Textmassan 
analyserades med en 
hermeneutisk metod. 
Etiskt godkänd. 

Dessa kvinnor upplevde att 
de första veckorna hemma 
efter utskrivning från 
sjukhuset präglades av 
känslor av kaos och 

avbrott. Att få diagnosen 
hjärtinfarkt föranledde till 
chock och svårigheter att 
förstå att man har 
insjuknat i hjärtinfarkt. Det 
var svårt att utföra sysslor 
i hemmet och kvinnorna 
uttryckte en förlust av sin 
egen person.  

Hög 

2003 
 
A Johansson  
K Dahlberg  
M Ekebergh 
 
Sverige 

Living with 
experiences 
following a 
myocardial 
infarction 

Att undersöka 
kvinnors 
erfarenheter efter 
en hjärtinfarkt. 

Åtta kvinnor. Ålder 
framkommer ej. 
Kvinnorna rekryterades 
via patientföreningar 
och en ordförande 
framförde deras namn. 
Ingen av dem som 
kontaktades var då i 
behov av vård. De 
kvinnor som 
intervjuades hade haft 
hjärtinfarkt 2-25 år 
tidigare.  

Kvalitativ metod. 
Fenomenologiska 
semistrukturerade 
intervjuer med fokus 
på levd erfarenhet. 
Frågorna var indelade 
i olika områden som 
sjukdomen i relation 
till den egna kroppen 
samt upplevelser, 
dessa följdes upp 
med öppna frågor. 
Intervjun gjordes i 
hemmet och 
bandades och 
översattes till text. 
Texten analyserades 
med fenomenologisk 
metod. 
Etisk godkänd. 
 

Livet efter hjärtinfarkt 
präglas av osäkerhet och 
att kvinnorna känner att de 
inte längre kan lita på sin 
egen kropp. Kroppen 
upplevs som lidande. 
Kvinnorna måste återskapa 
en ny relation med sin 
kropp efter ett insjuknande 
för att kunna hålla god 
livskvalitet. De beskriver 
att de är mer rädda om 
livet än före infarkten. 

Medel 
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År 
Författare 
Land  

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2004 
 
M Svedlund 
E Danielson 
 

Sverige 

Myocardial 
infarction: 
narrations by 
afflicted women and 
their partners of 

lived experiences in 
daily life following 
an acute myocardial 
infarction 

Belysa levda 
erfarenheter i vardagliga 
livet, berättade av 
kvinnor som drabbats av 
hjärtinfarkt samt deras 

partners. 

Nio kvinnor mellan 47 och 
57 år deltog i studien 
tillsammans med deras 
partners, de intervjuades 
separat. De intervjuades 

tre och 12 månader efter 
sin hjärtinfarkt. 
Inklusionskriterier: 
Arbetande kvinnor under 
60 års ålder, bor med en 
manlig partner, fått 
diagnosen hjärtinfarkt, 
fysisk och psykisk 
möjlighet att vara med i 
studien, vårdats på det 
valda sjukhusets 
hjärtintensiv, bor inom 
sjukhusets 
upptagningsområde, att 
både kvinnorna och 
männen gav skriftligt 
samtyckte till att vara med 
i studien.  

Kvalitativ metod. 
Personliga, 
berättande intervjuer 
hölls separat med de 
drabbade kvinnorna 

och deras partner tre 
och 12 månader efter 
hjärtinfarkten. 
Intervjuerna spelades 
in och skrevs ner 
ordagrant. En kvinna 
ville inte bli inspelad 
så två intervjuare 
antecknade hennes 
intervjuer. 
Intervjuerna 
analyserade med 
hjälp av 
fenomenologisk 
hermeneutisk metod. 
Etiskt godkänd.  
 

Resultatet visar att 
kvinnor håller sina 
smärtor och bekymmer 
för sig själva för att inte 
oroa sin partner. 

Kvinnorna vill inte 
känna sig begränsade i 
sitt liv, och klara saker 
som de gjort tidigare. 
Vissa känner också en 
tacksamhet för livet de 
inte haft innan.  
Ur denna studie har 
endast kvinnornas data 
valts ut. 

Hög 

2005 
 
L Worrall-
Carter 
T Jones 
A Driscoll 
 
Australien 
 

The experiences and 
adjustments of 
women following 
their first acute 
myocardial 
infarction 

Utforska upplevelserna 
som följde kvinnor som 
upplevt sin första 
hjärtinfarkt och att 
identifiera nödvändiga 
anpassningar för 
återhämtningsprocessen. 
 
 
 
 
 
 

Sex kvinnor med okänd 
ålder rekryterades från ett 
hjärtrehabiliteringsprogram 
på ett sjukhus. De 
intervjuades cirka fyra 
månader efter 
hjärtinfarkten. 
Inklusionskriterier finns ej 
beskrivna.  

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade, 
individuella intervjuer 
genomfördes på 
samtliga deltagare. 
Intervjuerna spelades 
in och skrevs ner 
ordagrant. 
Textmassan 
analyserades med 
hjälp av tematisk 
analysmetod. 
Etiskt godkänd.  

Studien visar på att 
kvinnorna har behov av 
socialt stöd i 
återhämtningen av 
make, barn eller familj. 
Detta kan minska risk 
för depression. Att inte 
kunna återvända till 
arbete ger känslor av 
kontrollförlust, skam 
och skuld. Psykosocialt 
stöd är viktigt för 
återhämtningen. 

Medel 
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År 
Författare 
Land  

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2007 
 
M-L Kristofferzon 
R Löfmark 
M Carlsson 

 
Sverige 

Striving for 
balance in daily 
life: experiences 
of Swedish 
women and men 

shortly after a 
myocardial 
infarction 

Beskriva 
upplevelsen av det 
dagliga livet för 
män och kvinnor de 
första 4-6 

månaderna efter 
hjärtinfarkt. Fokus 
var problem, 
hantera problem 
samt stöd från 
socialt nätverk. 

Tjugo kvinnor mellan 
47 och 88 års ålder 
samt 19 män mellan 
48 och 90 års ålder 
deltog i studien, det 

var 20 män från 
början men en drog 
sig ur under studiens 
gång. De var alla från 
ett och samma 
upptagningsområde 
för ett sjukhus. 
Deltagarna skulle ha 
insjuknat i 
hjärtinfarkt 4-6 
månader innan 
studien, i övrigt inga 
andra 
inklusionskriterier 
beskrivna.  

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer utfördes, 
som täckte områden 
såsom familj, arbete 

och rehabilitering. 
Deltagarna beskrev 
sina upplevelser i 
kronologisk ordning 
från den akuta fasen 
av insjuknandet till 
nutid, 4-6 månader 
efteråt. Intervjuerna 
spelades in och 
skrevs ner ordagrant. 
Texterna 
analyserades med 
hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys.  
Etiskt godkänd. 

Kvinnorna hade svårigheter 
med att förstå sin hjärtinfarkt 
när de insjuknade. De beskrev 
även svårigheter i att 
genomföra livsstilsförändringar 

på grund av brist på kunskap. 
Trots detta försökte de 
motivera sig till att genomföra 
livsstilsförändringar såsom 
rökstopp och dietförändringar. 
Det sociala nätverket spelade 
stor roll i hur de medverkande 
lyckades få balans i livet.  
Ur denna studie har endast 
kvinnornas data valts ut.  

Hög 

2007 
 
J White 
M Hunter 
S Holttum 
 
England 

How do women 
experience 
myocardial 
infarction? A 
qualitative 
exploration of 
illness 
perceptions, 
adjustment and 
coping 

Att undersöka 
kvinnors 
uppfattning av 
deras hjärtinfarkt, 
copingstrategier 
samt inverkan på 
relationer. 

Fem kvinnor mellan 
41 till 60 år. 
Kvinnorna 
rekryterades från en 
sjukhusdatabas och 
valdes ut av en 
hjärtsjuksköterska. 5 
av totalt 7 tillfrågade 
ville delta i studien. 
Inklusionskriterier 
var en ålder mellan 
40-70år och att de 
hade drabbats av en 
hjärtinfarkt inom de 
närmsta 6 
månaderna. 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor och fokus på 
den upplevda effekten 
av sin 
hjärtproblematik. 
Intervjun bandades. 
Ett uppföljande 
samtal gjordes två 
månader efteråt. En 
fenomenologisk 
metod användes för 
analys av texten.  
Om studien är etisk 
granskad eller ej 
framkommer ej i 
artikeln eller 
tidskriften den är 
publicerad i. 
 

Kvinnorna beskrevs ångest, 
svårigheter att återvända till 
arbete och anpassa arbetet 
efter en ny livsstil. De upplevde 
att sig överbeskyddade och att 
de hade begränsade 
möjligheter att göra vad de 
själva ville. De kände en förlust 
av självständighet. Roller i 
familjen förändrades till, enligt 
dem, deras nackdel. Kvinnorna 
förlorade sitt ansvar. Praktisk 
hjälp värderades högt gällande 
stöd.  

Låg 
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År 
Författare 
Land  

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2008 
 
M-L Kistofferzon 
R Löfmark  
M Carlsson 

 
Sverige 

Managing 
consequenses and 
finding hope - 
experiences of 
Swedish women 

and men 4-6 
months after 
myocardial 
infarction  

Beskriva 
erfarenheter hos 
kvinnor och män i 
vardagslivet 4-6 
månader efter att 

ha överlevet en 
hjärtinfarkt samt 
deras 
förväntningar på 
framtiden. 

Tjugo kvinnor mellan 47-
88 års ålder samt 19 män 
mellan 48 och 90 års ålder 
intervjuades 4-6 månader 
efter hjärtinfarkt. Det var 

från början 20 män, en 
man hoppade av under 
studiens gång. 
Inklusionskriterier: 
Insjuknat och vårdats på 
hjärtintensivavdelning för 
hjärtinfarkt en månad 
tidigare, de bodde inom 
sjukhusets 
upptagningsområde, inga 
barriärer för 
kommunikation, de kände 
att de hade nog fysisk och 
psykisk hälsa för att delta 
i studien.  

Kvalitativ metod. 
Introduktionsbrev 
skickades ut 4-6 
månader efter deras 
hjärtinfarkt. Därefter 

genomfördes 
semistrukturerade 
intervjuer på samtliga. 
Intervjuerna spelades 
in och skrevs ner 
ordagrant. Texterna 
analyserades med hjälp 
av kvalitativ 
innehållsanalys.  
Etiskt godkänd.  

Kvinnor upplevde att de 
fick stöd av arbetskollegor, 
vänner m.fl. De ville 
fortsätta arbeta heltid och 
inte “fastna” i sin sjukdom. 

Många kvinnor beskrev 
relationen till barn, 
barnbarn och familj som 
viktig. Kvinnor fick lära sig 
hantera stress på ett 
annat sätt efter 
hjärtinfarkt. Endast 
kvinnornas data valdes ut.  

Hög 

2011 
 
A Sjöström-
Strand 
B Ivarsson 
T Sjöberg 
 
Sverige 

Women’s 
experiences of a 
myocardial 
infarction: 5 years 
later 

Undersöka och 
beskriva hur 
kvinnor upplevde 
sin hälsa och sitt 
dagliga liv 5 år 
efter hjärtinfarkt. 

Tolv kvinnor mellan 40 
och 90 års ålder 
rekryterades från en 
hjärtintensivavdelning på 
ett universitetssjukhus. 
Det var 14 kvinnor från 
början, två av dem drog 
sig ur studien under tiden 
den pågick. Inga tydliga 
inklusionskriterier finns 
beskrivna.  

Kvalitativ metod. 
Typ av intervju 
framkommer ej. 
Intervjuerna spelades 
in och skrevs ner 
ordagrant. 
Fenomenografisk 
metod användes för att 
analysera texterna.  
Etiskt godkänd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvinnornas syn på sig 
själva hade förändrats och 
de litade inte längre på 
sina kroppar. De upplevde 
även hälsoproblem såsom 
arytmier och dålig 
kondition. Fatigue var ett 
stort hälsoproblem som 
fortfarande fanns fem år 
efter hjärtinfarkten. 
Kvinnorna upplevde 
osäkerhet gällande rädsla 
för att återinsjukna i 
hjärtinfarkt. De kände inte 
att de fick tillräckligt med 
information från 
sjukvården om 
hjärtinfarkten, vilket ökade 
deras osäkerhet. Samtliga 
gjorde livsstilsförändringar 
efter olika lång tid.  

Hög 

 



50 

År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2012 
 
S Stevens 
S P. Thomas 
 

USA 

Recovery of Midlife 
Women From 
Myocardial 
Infarction 

Undersöka 
erfarenheter hos 
kvinnor som 
överlevt hjärtinfarkt 
och att sedan 

rehabiliteras i 
hemmet. 

Åtta kvinnor 45-65 
år. Flygblad 
användes i 
rekryteringen som 
delades ut i lokala 

kyrkor, 
läkarexpeditioner 
och lokaler för 
kvinnor. 
Inklusionskriterier: 
Överlevt hjärtinfarkt 
för första gången 
utan tidigare 
hjärtsjukdom. 
Infarkten skall ha 
inträffat för sex 
månader sen eller 
tidigare. Kvinnorna 
skulle tala engelska 
och vara villiga att 
ställa upp på en 
intervju ansikte mot 
ansikte.  

Kvalitativ metod. 
Öppna frågor 
användes i intervjun 
där kvinnorna fick 
beskriva sina 

erfarenheter av 
hjärtinfarkt. 
Samtliga intervjuer 
bandades och 
analyserades med 
en hermenutisk 
metod. 
Etisk godkänd. 
 

För de kvinnor som återvänt 
hem är känslor som ångest, 
rädsla och tankar över 
döden vanligt 
förekommande, även hos 

dem som inte drabbats 
nyligt av infarkt. De ville att 
livet skulle återgå till det 
normala, särskilt återfå sin 
roll som vårdare av andra. 
Kvinnorna förlorade sina 
roller i livet. De kände sig 
trötta, svaga och utmattade 
flera veckor och månader 
efter hjärtinfarkten.  

Medel 
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